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Nieuws van de coördinator 
We staan weer aan de voet van een nieuw jaar. Een jaar waarin we helaas nog steeds te maken 
zullen hebben met Corona en de bijbehorende maatregelen die we moeten nemen. We hebben 
vanwege de lockdown onze regels weer moeten aanpassen en hebben weer plantjes buiten staan. 
Bij aankomst neem je één van de vijf plantjes mee naar binnen. Zijn de plantjes op, dan kan er 
misschien iemand plaats voor je maken. Zo kunnen we in deze tijden toch een gastvrije plek 
blijven voor ontmoeting en gezelligheid.  
 

Om nog beter aan te sluiten bij de professionals 
in de wijk, en samen met hen bij te dragen aan 
de verschillende aspecten van positieve 
gezondheid, heb ik samen met de 
coördinatoren van de andere SIA Inloophuizen 
en een aantal vrijwilligers afgelopen maanden 
de cursus ‘Werken met Positieve 

Gezondheid’ afgerond. We vinden het 
belangrijk om op deze manier mee te werken 
aan de veerkracht van wijkbewoners. Ben je 
nieuwsgierig en wil je hier meer over horen? 
Vraag mij gerust naar onze ervaringen of 
misschien wil je zelf wel ervaren hoe wij jou 
hiermee kunnen helpen de regie over je leven 

weer een stukje terug te krijgen. Het bijzondere spinnenwebmodel dat we daarbij gebruiken hangt 
al op ons prikbord. 
 
Tot slot wens ik ieder een heel mooi jaar toe, met weer veel warme ontmoetingen en mooie 
gesprekken! 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 
 

 

Haardpraat 

De volgende haardpraat is op vrijdag 28 januari.  
 
 

 
 



 
Nieuws uit de wijk 
Beter leren lezen en schrijven? 

Vind je het soms lastig om post te begrijpen of formulieren in te vullen? 
Lezen en schrijven kan moeilijk zijn, óók als je hier geboren bent. Ook 
computeren gaat dan niet altijd vanzelf.  
Maar je bent nooit te oud om te leren en er zijn gratis cursussen in de 
bibliotheek aan het Eemplein: het DigiTaalHuis. Hier kun je gratis advies 
krijgen voor een cursus die bij jou past. Ben jij iemand die beter wil leren lezen, schrijven of 
computeren? Of wil je de Nederlandse taal beter leren? Bel of stuur een mail naar het DigiTaalHuis 
voor een afspraak met een adviseur:  
•Telefoon: 033 4631914; 
•Mail: DigiTaalhuisAmersfoort@bibliotheekeemland.nl; 
•Of vul een formulier in bij www.bibliotheekeemland.nl. 
Klik op (Digi)taal, kies daarna DigiTaalhuis Amersfoort en het formulier, daar kun je dan je 
telefoonnummer invullen. Vind je het lastig? Dan kan een medewerker van het Inloophuis je hierbij 
misschien helpen.  
 
Oproep:  
Heb jij zelf geen moeite (meer) met lezen en schrijven, maar lijkt het je wel leuk en zinvol om 
anderen de weg te wijzen, zodat de stap om een cursus te gaan doen makkelijker wordt? Maak je 
makkelijk contact? Dan ben jij misschien geknipt om taalambassadeur te worden! Esther Postema 
van Indebuurt033 vertelt je er graag meer over. Telefoon: 06 130 59 557 / Mail: 
esther.postema@indebuurt033.nl 

 
Initiatieven 
In het Middelpunt staat tegenwoordig een weggeefkast. Iedereen kan hier houdbare 
voedingsmiddelen of drogisterijartikelen in plaatsen die gratis ‘geshopt’ kunnen worden door 
mensen die daar behoefte aan hebben.  

 
Nieuws van het bestuur     
Het eind van het jaar is voor het bestuur cruciaal want dan wordt het jaar financieel afgesloten. Het was een 
bijzonder jaar met vele aanpassingen. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe kansen. Op basis van het jaarplan 
2022 vragen we nieuwe subsidies aan. 
De lekkage op de eerste verdieping lijkt opgelost te zijn. 
Wel gaan we de schade inventariseren en deze doorgeven aan de verzekering. 
Nu we daar al zolang mee bezig zijn wachten we komende periode wel in spanning af. 
Het jaar 2021 kende veel beperkingen en wellicht geldt dat ook voor het nieuwe jaar. 
Omzien naar elkaar is lastig in een lockdown, maar we doen ons best om present te blijven. 
 
We wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en liefdevol 2022 toe. 
Namens het bestuur 
Reina, Willy, Bert en Ruurd 

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

of volg ons op facebook 

                     

 

http://www.bibliotheekeemland.nl/

