
  

                                         HUIS MET EEN HART  

 

              September 2021  

 

Nieuws van de coördinator 
Het is alweer september, het einde van de zomer, of zouden we nog een ‘Indian Summer’ krijgen? 
September heeft in de campagne ‘Mensen maken Amersfoort’ het thema Duurzaamheid 
gekregen, een onderwerp dat weer extra belangrijk is geworden nadat laatst het nieuwe 
klimaatrapport uitkwam. In hoeverre ben je zelf duurzaam bezig? Of wat weet je over 
duurzaamheid? Tijdens een quiz, waar je in deze nieuwsbrief meer over leest, kun je je kennis op 
een leuke manier opkrikken. Doe je mee? 
Fijn dat we de zondagen weer open zijn en dat er ook weer wat activiteiten georganiseerd kunnen 
worden in het Inloophuis, zoals deze maand ons zomerfeest. Ook kun je deze maand mee met een 
aantal bijzondere wandelingen. Laten we hopen dat de zon zich nog regelmatig laat zien! 

 
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 
 

Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 24 september. 
 
Burendag: zondag 26 september 

Tijdens onze inloop worden buurtgenoten uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken met 
wat lekkers erbij. 
 
Duurzaamheidsquiz 

Woensdagavond 22 september 19:30 – 21:30 uur is er een leuke quiz in 
het Inloophuis, waarbij je je kennis over duurzaamheid op kunt frissen.  
Geef je op in het Inloophuis of via info@inloophuisschothorst.nl als je mee 
wil doen. We gaan er een gezellige avond van maken! 

 
Dinsdag 21 september: Wandeling Schothorst. 

Herfst-equinox, dag en nacht duren even lang. De natuur gaat weer kleuren! 

We gaan wandelen en we bewegen ons -bijna- meditatief in de natuurlijke omgeving van park 
Schothorst. We laten ons inspireren door wat we zien, beleven, voelen. 
De ervaringen die we zo opdoen nemen we mee als onderwerp van 
gesprek. 
Duur van de wandeling 45 tot 60 min. 
Verzamelen om 14:00 uur bij het Groene Huis. 
Kosten € 3,- incl. kopje thee na afloop. 
Opgeven bij: info@inloophuisschothorst.nl of bij Suzanne Coulbeaut, Tel: 06 36 29 73 79. 
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Nieuws uit de wijk 
 
Workshop Digivaardig 

Vanaf 3 september elke vrijdag van 10:00 – 12:00 uur: Deze (doorlopende) workshop is er voor 
mensen die weinig kennis hebben van het gebruik van de digitale hulpmiddelen. Je wilt 
bijvoorbeeld elektronisch bankieren, je DigiD aanvragen en gebruiken, contact onderhouden met 
familie in het buitenland of leren hoe je snel informatie kunt zoeken op het internet. 
Aan de hand van de ingebrachte vragen gaan we in een kleine groep aan de slag om je digitale 
vaardigheden te verbeteren. Wij helpen je de kortste route te vinden tussen vraag en kunde. We 
gaan ervan uit dat je je eigen mobiel, tablet of laptop meeneemt. 
De workshops (gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom!) worden gegeven bij het Leger des 
Heils (Albert Schweitzersingel 69). 
Vragen: Jans Folkersma: jans@bureau-samenspel.nl of 06 82 08 50 01. Aanmelden via internet: 
https://www.bureau-samenspel.nl/workshop-digivaardig/ 
 
Seizoenswandelingen Groene Raad 
Er worden weer een aantal leuke wandelingen georganiseerd door de Groene Raad. 
 
Woensdag 8 september is er de IVN-wandeling "Hoog en droog op de akker". Hierbij worden de 
vruchtbare gronden van vroeger aangehaald. Start stipt om 19:00 u vanaf het Groene Huis. 
Maximaal 15 deelnemers. Graag goede schoenen aan. 
 

Zondag 10 oktober kun je meedoen met de Paddenstoelenwandeling. 
Vertrek vanaf het Groene Huis, om 14:00 u. Maximaal 8 deelnemers.  
Voor deze wandeling is het wel noodzakelijk om je aan te melden via  
groeneraad@inschothorst.nl. 
Uiteraard is de aanwezigheid van de paddenstoelen afhankelijk van het 
weer. Het kan zijn dat we de wandeling moeten verplaatsen als er geen 
of maar weinig paddenstoelen zijn op dat moment. 

Meer informatie op https://groeneraadschothorst.org/ 
 

Nieuws van het bestuur 
September: veelal het begin van een nieuw seizoen dat we met frisse moed en opgedane nieuwe 
kracht tegemoet zien. Na de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar, met alle beperkingen 
vanwege Corona, zijn we wat onzekerder. Zou het echt mogelijk zijn om weer onze activiteiten op 
te pakken? Het allerbelangrijkst lijkt nu dat we de dagelijkse inloopuren weer allemaal kunnen 
bezoeken. Elkaar na zoveel tijd weer zien en spreken. Wij kijken ernaar uit! 
Allereerst hopen we samen weer het Zomerfeest te kunnen vieren, weliswaar in 2 groepen maar 
toch…..Als bestuur gunnen we Ineke nu het “echte inloophuisleven” te kunnen ervaren. Wij 
bedanken haar en alle vrijwilligers voor de geweldige inzet in de afgelopen periode. Zo heeft het 
Inloophuis waar mogelijk toch de onderlinge contacten vorm kunnen geven. Wij wensen iedereen 
een inspirerende tijd toe. 
 
Hartelijke groeten van ons, 
Willy, Ruurd, Bert en Reina 

 
         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                      Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 
 of volg ons op facebook 
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