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              December 2021 

 

Nieuws van de coördinator 
December is de maand van de feestdagen en we gaan hier zeker aandacht aan geven. Of alle 
activiteiten door kunnen gaan is helaas afhankelijk van de maatregelen die steeds weer 
aangescherpt worden. Wel hebben we besloten om eventuele activiteiten voor een groot deel 
intern te houden vanwege de beperkte ruimte binnen. We zullen deze dan ook voornamelijk onder 
de aandacht brengen via flyers en/of intekenlijsten op de tafel of op het prikbord in ons Inloophuis. 

Kom je regelmatig binnenlopen, maar kun je dit door 
omstandigheden tijdelijk niet en wil je wel weten wat er aan 
activiteiten zijn, bel dan even naar het Inloophuis tijdens de 
openingstijden. Wel heb ik al vernomen dat de Sint ons huis niet 
voorbij zal lopen, dat de adventskaarsen zullen branden en dat de 
kerstboom wordt opgetuigd. Ze voorspellen een gure en koude 
winter, maar binnen maken wij het warm en gezellig.  
Hierbij wens ik iedereen alvast mooie dagen! 

 
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 

Er is geen haardpraat in december. 
 
Activiteiten 

Donderdag 16 december is er om 14.30 uur een Inloop waarbij kerststukjes gemaakt kunnen 
worden (buiten) of kerstkaarten (binnen) o.l.v. Thea en Suzanne. Er zijn spullen aanwezig, maar als 
je eigen materialen thuis hebt, dan graag meenemen. Een kleine bijdrage achteraf wordt 
gewaardeerd. Het aantal deelnemers is beperkt, dus graag vooraf opgeven via 
info@inloophuisschothorst.nl. 
 
Overige activiteiten tijdens de feestdagen worden kenbaar gemaakt via flyers in het Inloophuis. 
 
Voortuin Inloophuis 

De voortuin was na de zomer goed opgeknapt met de nieuwe fietsenstalling en 
ook het gedicht heeft een mooie plek gekregen op de voorgevel. Qua 
beplanting oogde het nog een beetje kaal, dus samen met Johan (de tuinman) 
hebben we wat leuke beplanting uitgekozen. Ondertussen is deze neergezet: 
mooie viburnums op stam omlijsten het gedicht, de rode bessenstruiken geven 
wat kleur in de winter en in de zomer hopen we dat de vlinderstruik gaat 
bloeien. 
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Nieuws uit de wijk 
NIEUW: Elke maandagmiddag van 13:30 – 16:30 uur: Handwerken in ’t Middelpunt 

Op maandagmiddag, tussen 13:30 uur en 16:00 uur is de Huiskamer speciaal geopend voor 
mensen die het gezellig vinden om daar samen te komen handwerken. Er is in de Huiskamer plek 
voor 8 deelnemers. Je hoeft je niet aan te melden, maar vol is vol. Loop gewoon binnen en breng 
je handwerk mee. 
 
Elke maandagochtend in de even weken: Tekenen/schilderen in ’t Middelpunt 

Sinds 15 november wordt er elke maandagochtend in de even weken tussen 9:30 en 12:00 uur 
getekend in de Huiskamer. Deze activiteit wordt begeleid door kunstenares Joke 
Naber van der Schuit. Het is niet de bedoeling dat het echte lessen worden. Joke wil 
mensen wel verder helpen met (opbouwende!) kritiek en tips. Voor wie een eerste 
keer komt kijken en meedoen zijn er wat basismaterialen beschikbaar, maar het is 
de bedoeling dat je daarna zelf je materialen (papier, (kleur)potloden, verf, 
penselen/kwasten enz.) meebrengt. 
 

Initiatieven 
Gezond schap in de wijk 

Nog steeds is er in de Jumbo Schothorst een Gezond schap samengesteld door de 
voedselapotheek. Elke 2 weken wisselt deze van thema en wordt er een gast uit de wijk 
verwelkomd die helemaal thuis is in dat thema. De initiatiefnemers delen video’s, recepten en 
informatie rondom gezond eten. Ga gerust even kijken als je belangstelling hebt voor gezonde 
recepten of tips over gezond eten. Via deze link kun je de tweewekelijkse video bekijken:  
https://youtu.be/rMOvd6mg3Zw 

 
Nieuws van het bestuur 

Alweer is een jaar bijna voorbij! De laatste maand van 2021: een jaar anders dan alle voorgaande 
jaren. Dit jaar bepaalde Corona/Covid 19 wat wij wel en vooral niét konden doen. Dit betekende 
voor ons allemaal dat wij elkaar veel minder ontmoeten, minder samen bezig konden zijn, maar 
ons meer dan ooit voor elkaar verantwoordelijk wisten, juist omdat wij ons zo verbonden weten 
met en door ons Inloophuis. We moesten creatiever en inventiever zijn om zoveel mogelijk 
onderling contact te kunnen houden: telefoon, kaarten, mails, wandelingen etc. Als bestuur zijn wij 
iedereen, die zich onder de bezielende leiding van Ineke, hiervoor ingezet heeft heel erg dankbaar! 

We dachten/hoopten nu dit alles achter ons te laten en echt aan dé feestmaand van het jaar te 
kunnen beginnen. Maar ook nu wéér een beperkter Sinterklaasavond. Advent, de tijd van 
verwachtingsvol toeleven naar Kerstmis, kunnen wij vieren met het aansteken van de kaarsen en 
lichtjes die verwijzen naar het Feest van het “Licht” dat in onze donkere wereld wil schijnen. 

Rest ons elkaar toch een blijmoedige maand toe te wensen met ingetogen feestdagen en zeker 
een hoopvol nieuwjaar, waarin we elkaar wél weer mogen ontmoeten. 
Hartelijke groeten, Ruurd, Bert, Willy en Reina. 
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