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Nieuws van de coördinator 
Wat een regen is er gevallen de afgelopen maand, maar gelukkig hadden wij de ingestuurde  
lentefoto’s op het prikbord hangen die toch echt bewezen dat het lente was. Maar we hadden ook 
mooie dagen en wie weet heb je zelfs al kunnen genieten van een terrasje. Het weer in Nederland 
is in elk geval divers te noemen. ‘Diversiteit’ is ook het maandthema van de maand juni in de 
campagne ‘Mensen maken Amersfoort’. Afgelopen maand hadden we in het Inloophuis elke 
woensdag een multiculturele afhaalmaaltijd en kon men proeven van recepten uit verschillende 
culturen. Hoe leuk zou het zijn om ook zelf een nieuw gerecht te proberen voor wat meer 
diversiteit in je eigen keuken. Om je hier bij te helpen bedachten we ook deze maand weer een 
leuke actie. Lees er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
Verder kijken we alvast vooruit naar de zomer en voor een aantal activiteiten 
kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. Wil je helpen en meer hierover weten, 
neem dan gerust contact op met mij. 
Wie weet tot ziens in het Inloophuis, hopelijk in de tuin, want dan schijnt de zon! 
Met een hartelijke groet, 
Ineke Opstal 06 – 44164824 

 
Nieuws over onze activiteiten 
Inloop   

Maandag     14.00 – 16.00 uur Dinsdag 10.00 – 12.00 uur  Woensdag 10.00 – 12.00 uur 
Donderdag  14.00 – 16.00 uur Vrijdag   14.00 – 16.00 uur   
 

Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 26 juni. 
 
Diversiteit 

Vind je het leuk om wat meer diversiteit te krijgen in je menu en af en toe 
een nieuw recept uit te proberen? Of heb je zelf een succesrecept dat je 
graag wil delen? Wij vragen je om jouw lievelingsrecept naar ons op te 
sturen via info@inloophuisschothorst.nl 
Bij de nieuwsbrief van juli zullen we alle binnengekomen recepten 
meesturen, zodat je thuis aan de slag kunt om meer variatie te krijgen in 
je maaltijden. Ook zullen er in het Inloophuis een aantal receptenboekjes 
komen te liggen om mee te nemen voor diegenen zonder internet. Wat 
zal het binnenkort lekker gaan ruiken in de straten van Schothorst!  
 

 
 
 

mailto:info@inloophuisschothorst.nl


Nieuws uit de wijk 
Fotowedstrijd SZH ‘Bewegingsvrijheid’ 
Maak een foto met als onderwerp ‘Bewegingsvrijheid’. Op de foto mag van alles te zien 
zijn, als het maar te maken heeft met dit onderwerp. Hoe ziet bewegingsvrijheid er voor 
jou uit? Waar droom je van? Vang dat in een mooie foto! 
Dit zijn de regels: 
* Maak je foto(‘s) in Schothorst, Zielhorst of het Hoefkwartier (max 4 foto’s insturen). 
* De wedstrijd is bedoeld voor amateurfotografen uit Schothorst, Zielhorst of het Hoefkwartier. 
* Stuur je foto in jpg. format op naar fotowedstrijdszh@gmail.com. Elke foto graag in een aparte e-mail. 
Schrijf in de begeleidende e-mail per foto: 
1. Een korte tekst (maximaal 50 woorden) over de foto en hoe die jouw ‘herwonnen vrijheid’ belicht. 
2. Op welke locatie de foto is gemaakt, wanneer de foto gemaakt is, jouw naam, adres en telefoonnummer. 
3. Of je wilt deelnemen aan de publieksjury (in de week van 23 – 27 augustus). 
* Met je deelname geef je toestemming tot publicatie van de foto in een van de communicatie uitingen van 
het Buurtbestuur SZH en eventueel tot het openbaar tentoonstellen van de foto. 
* Let op! Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de mensen (of eigenaren van dieren) die je op de foto 
zet voordat je je foto(‘s) instuurt. Uiterste inzenddatum is 15 augustus 2021. 
 

Initiatieven 
Goedkope rijbewijskeuringen 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op zaterdag 5 
juni en vervolgens eens per maand in het Van der Valk Business Center, Ruimtevaart 22. Voor 
informatie en een afspraak bel je naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.  
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 60,00. 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 
Je kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
Voordat je naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden. De 
verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom. 
 

Nieuws van het bestuur 
Nu het gelukkig weer beter weer is geworden en de coronamaatregelen worden versoepeld 
kunnen we weer meer plannen maken. Plannen maken en realiseren kost ook menskracht, 
vandaar de oproep voor helpende handen. Verder zijn we ook weer druk bezig om subsidies te 
krijgen voor de op te starten activiteiten. Dat blijft altijd een hele klus om rond te krijgen. Plannen 
die we zeker nodig hebben met betrekking tot de verhuur van de kamer op de eerste etage. Na 
het reviseren van de dakkapel waren we blij dat de lekkage was opgelost. Maar helaas bleek 
vorige week, na een fikse regenbui, de vloer op de kamer boven weer blank te staan. Aan een 
oplossing wordt gewerkt. 
We hopen de komende maanden ook te kunnen starten met het inrichten van de voortuin. Daar 
komt in ieder geval een fietsenstalling, zodat we de achtertuin optimaal kunnen benutten voor 
inloop en activiteiten. 
Namens het bestuur, 
Reina, Willy, Bert en Ruurd 
 

         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                      Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 

of volg ons op facebook 
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