HUIS VOOR ONTMOETING
November / 2021

Nieuws van de coördinator
De klok is verzet en het wordt al weer vroeg donker. De gordijnen gaan eerder dicht en we zitten
vaker binnen. Als kind vond ik het erg gezellig als dan de kaarsjes aangingen en nog steeds doe ik
thuis bijna dagelijks de kaarsen aan. Nog gezelliger werd het als we
gezamelijk spelletjes deden zoals Pim Pam Pet, Ganzenbord of
Mens erger je niet, vaak met wat lekkers erbij.
Het thema van deze maand is ‘jeugd’ en dat leek ons een leuke
reden om een stukje jeugd naar het Inloophuis te brengen. Lees
verderop in de nieuwsbrief hoe we dit gaan doen. Tegelijkertijd kun
je komende maand in de Hoeksteen terecht voor een potje
schaken. Het belooft een speelse maand te worden. Doe je mee?
Hartelijke groet, Ineke Opstal

Nieuws over onze activiteiten
Inloop
Maandag 14:00 – 16:00 uur
Donderdag 14:00 – 16:00 uur

Dinsdag 10:00 – 12:00 uur
Vrijdag 14:00 – 16:00 uur

Woensdag 10:00 – 12:00 uur
Zondag
14:00 – 14:00 uur

Haardpraat
De volgende haardpraat is op 26 november.
Jeugd
Ken je ze nog, de spelletjes uit je jeugd?
Ganzenbord, Pim Pam Pet, Mens erger je niet of Mikado?
Kun je goed tegen je verlies of gooi je in de strijd het bord soms van tafel?
De hele maand november leggen wij tijdens de inloop een aantal spellen klaar.
Daag de anderen uit om een spelletje met je te spelen en ontdek hoe fanatiek
je medespelers zijn.
Wil je niet spelen, maar kijk je liever mee of drink je liever alleen je kop koffie,
dan mag dat ook natuurlijk. Ik ben benieuwd welk spel favoriet blijkt te zijn.
En ben je bang voor je verlies? Ach…..het is maar een spelletje!
Sinterklaas
November is ook de maand waarop de Sint weer zijn intocht doet in ons land.
Een feest waar we vast allemaal veel jeugdherinneringen aan hebben.
Dit jaar geven we ook Sinterklaas een speelse inslag en wel op woensdagmiddag 1 december.
In het Inloophuis vind je binnenkort de flyers met meer informatie over deze middag en hoe je je
op kunt geven.
Vol verwachting…..

Klankschalen
Ben je benieuwd wat de zuivere en unieke klank van klankschalen met je doen?
Wil je eens de rustgevende en ontspannen resonantie beleven die de schalen je kunnen geven?
Lijkt het je leuk om wat meer te weten te komen over deze instrumenten uit Tibetaans
Boedistische gebieden? Kom dan luisteren op zondagmiddag 14 december van 15:30 tot
ongeveer 16:30 uur in het Inloophuis. Suzanne Coulbeaut geeft dan een informatieve en klinkende
demonstratie.

Nieuws uit de wijk
Kring schaken
Voor mensen die willen leren schaken begint de Kring dinsdag 2 november van
19:30 uur tot ca. 20:30 uur in de Hoeksteen. Ook kan men een keer komen kijken
(en meedoen) om te zien of het bevalt. Het idee is vooralsnog om 6 avonden bijeen
te komen. Men kan zich aanmelden bij Wim Lamme 033-4751168.

Nieuws van het bestuur
Als bestuursleden zijn we blij dat, ondanks de coronamaatregelen, de inloop steeds doorgang
heeft kunnen vinden. Ook de komende periode hopen we dat dit door kan blijven gaan. Daarbij
worden natuurlijk de dan geldende maatregelen aangehouden. Nu alles weer wat meer mogelijk
lijkt wordt er nagedacht over een dag voor de vrijwilliger en nieuwe activiteiten in het Inloophuis.
Voor velen is het Inloophuis een vaste plek om even op adem te komen. Dat blijft mogelijk door de
inzet van de gastmensen en andere vrijwilligers, ieder naar eigen mogelijkheden. En daar zijn we
blij mee.
Met vriendelijke groet en tot ziens in het Inloophuis,
Reina, Ruurd, Bert en Willy.

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

