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              Juli/augustus 2021 

 

Nieuws van de coördinator 
Deze keer een nieuwsbrief voor beide zomermaanden juli én augustus. Ook sturen wij de recepten 
mee die ingestuurd zijn naar aanleiding van het thema ‘diversiteit’ van vorige maand. Wie weet zit 
er een recept bij dat bij je in de smaak valt en kun je lekker gaan kokkerellen. Wil je liever een 
verrassingsdiner? Ook daarvoor delen we een leuke tip! 
 
De komende twee maanden is het thema ‘Vakantie’ en we sluiten aan met een paar leuke 
activiteiten binnen dit thema. Om te beginnen nodigen we iedereen uit voor een concert in 
vakantiesferen. Verdere informatie lees je hierover in deze nieuwsbrief. De overige activiteiten lees 
je in de agenda. De mensen voor wie een activiteit bedoeld is, ontvangen hiervoor apart een 
uitnodiging. Het concert is dus voor iedereen die interesse heeft! Tot slot is er nog een leuke 
wandelspeurtocht in Amersfoort die we, naast de recepten, ook met je willen delen. Deze kun je 
zelf lopen op een zelfgekozen moment. Dus geniet deze zomermaanden van de nieuwe recepten, 
wandeltocht(en) en het concert. Wie weet komen we elkaar tegen tijdens één van deze activiteiten! 
Hartelijke groet, Ineke Opstal 

 
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     Zondag 14.00 – 16.00 uur (v.a. augustus!) 
 

We kunnen dankzij de versoepelingen binnen weer 7 mensen tegelijk ontvangen (inclusief de 
gastheer of -vrouw), nog wel op 1,5 meter. Buiten is er uiteraard ruimte voor meer mensen. 
 
Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 23 juli. 
 

Zomeragenda: 

11 juli Happen en stappen Schothorst Op uitnodiging  
23 juli Haardpraat  Voor mannen 

Augustus Alle zondagen weer inloop Zie Inloop 
27 augustus Concert ‘Met Muzette de wereld rond’ Informatie in deze nieuwsbrief 
4  september Zomerfeest Op uitnodiging  

 
 



Nieuws uit de Wijk 
In de nieuwste Kijk op de Wijk staat een leuk artikel over het Inloophuis.  
De moeite waard om even te lezen. 
 

Initiatieven 
Concert: Met Muzette de Wereld rond  

Vrijdag 27 augustus geven Duo Muzette, bestaande uit 
pianiste Ineke Opstal en fluitiste Anja van den Bedem 
(beide professionele musici), een gratis concert in de 
Hoeksteen. Tijdens dit programma nemen zij je mee op 
wereldreis en spelen zij toegankeljke muziek uit de diverse 
landen. Tegelijk worden er mooie beelden vertoond uit de 
verschillende landen zodat je je even op vakantie waant. 
Zo zul je in één avond een reis maken waar je in het echt 
een aantal maanden over zou doen. Dé manier om op 
vakantie te gaan zonder paspoort!  
Tijdens de pauze is er koffie en thee voor €1,- en na afloop kun je je waardering uiten met een 
vrijwillige donatie die geheel ten goede komt aan de musici. 
Wil je komen luisteren? Geef je op via info@inloophuisschothorst.nl en geef door met hoeveel 
personen je wil komen. Je kan ook even bellen naar het Inloophuis. 
Vol is vol, dus aarzel niet te lang.  
Uiteraard is het concert georganiseerd binnen de geldende Coronamaatregelen. 
 
Met Muzette de Wereld rond: vrijdagavond 27 augustus 

Aanvang 20.00 uur in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 Amersfoort 

Duur 1,5 uur (inclusief pauze), graag reserveren via info@inloophuisschothorst.nl  

of tijdens inloopuren bij de administratie of tel:033-4801902 

 

Nieuws van het bestuur 
We staan aan het begin van de zomer. De Coronamaatregelen worden steeds meer losgelaten nu 
het virus minder aanwezig is in ons midden. Dat brengt met zich mee dat er ook meer 
mogelijkheden zijn voor de activiteiten van het Inloophuis, er zijn meer mensen welkom, zowel 
binnen als buiten en in augustus gaan we ook weer open op zondag.  We zijn als bestuur blij met 
al die gastmensen en vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat de inloop en ook de maaltijden 
doorgang hebben kunnen vinden in de afgelopen maanden. Op deze manier zijn we present 
gebleven voor onze medemens. Hartelijk dank daarvoor. 
Op de achtergrond zijn we druk bezig om subsidie veilig te stellen. En als de vergunning rond is 
wordt naar verwachting de voortuin in de komende maanden opgeknapt. 
We wensen iedereen die zich betrokken voelt bij het Inloophuis een mooie zomer en misschien tot 
ziens op één van de zomeractiviteiten die in de planning staan. 
Reina, Ruurd, Bert en Willy. 

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

of volg ons op facebook 
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