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Van de coördinator 
We staan weer aan het begin van een heel nieuw jaar, waarin ieder vaak goede voornemens heeft 
of nieuwe plannen maakt. Ook in het Inloophuis blijven we plannen maken voor nieuwe activiteiten. 
Zo start er het nieuwe jaar een wekelijkse kinderhuiskamer, waar kinderen, die anders alleen thuis 
zitten, elkaar na schooltijd kunnen ontmoeten en een spelletje spelen of zomaar met een kopje 
thee rustig wat lezen of een filmpje kijken. Maar uiteraard gaan we ook door met de vertrouwde 
activiteiten en de Inloop. Elkaar ontmoeten, samen eten, een film kijken of een spelletje doen…… 
Ontmoeting blijft het uitgangspunt. Vorig jaar hebben we best veel nieuwe mensen mogen 
ontvangen en ook dit jaar hopen we weer een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt. 
Ook in het bestuur worden spannende plannen gemaakt. Hier lees je meer over aan het eind van 
deze nieuwsbrief. 
Misschien kom je met ons proosten tijdens de nieuwjaarsreceptie of zie ik je tijdens een dagelijkse 
inloop? Ik ben benieuwd naar je plannen voor dit nieuwe jaar en wens je in elk geval alvast alle 
goeds voor 2023! 
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 
 

Zondag 1 januari: Geen inloop! 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 8 januari is er in het Inloophuis een nieuwjaarsreceptie van 14:00 – 16:00 
uur waarbij we gezellig samen gaan proosten op het nieuwe jaar. 
Graag even aanmelden als je komt bij info@inloophuisschothorst.nl 
Vind je het leuk om een lekker hapje mee te nemen, geef dit dan gelijk even door. 
 

Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 27 januari. 
De Haardpraat is een activiteit voor mannen uit de buurt. Elke 4e vrijdag van de maand praten we 
rond het haardvuur over wat ons bezig houdt. De warmte van het haardvuur staat symbool voor 
onze wensen en verlangens en door het delen ervan ontstaat er verbinding met en ruimte voor 
elkaar. 
 

Wijkmaaltijden 

Onze wijkmaaltijden zijn deze maand op: 4, 11, 18 en 25 januari 
18:00 – 20:00 uur (inloop vanaf 17:30 uur). Opgeven kan tot maandag 15:00 uur. 
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Spelletjesmiddag 

Dinsdag 17 januari gaan we van 14:00 – 16:00 uur gezellig spelletjes spelen in het 
Inloophuis. Wil je mee doen, laat dit dan even weten aan onze administratie. 
 

 
Kinderhuiskamer 

Elke woensdagmiddag inloop voor kinderen van groep 5 t/m 8. 
Cheryl zit klaar voor een praatje, een kop thee of limonade. En er 
is gelegenheid om een spelletje te spelen, te knutselen of een 
filmpje te kijken van 14:15 uur – 16:30 uur. 
 
 
 
 
 
Workshop positieve gezondheid 

Middelpunt: vrijdag 20 januari van 10:00 – 12:00 uur. Deze workshop wordt georganiseerd in het 
kader van de cyclus “leuk ouder worden” en is voor 55-plussers die op een nieuwe manier naar 
hun levenssituatie willen kijken. Je leert vooral aandacht geven aan wat jouw leven betekenisvol 
maakt. Je wordt gemotiveerd om veranderingen aan te gaan. 
De workshop wordt gegeven door Ineke en Jos van Inloophuis Schothorst. 
 

Van het bestuur 

Namens het bestuur wensen wij alle vrijwilligers, inlopers en andere betrokkenen van het 
Inloophuis Schothorst een gezond en voorspoedig 2023 toe. 
 
We zijn blij dat er een nieuwe secretaris is gevonden, zijn naam is Evert Kleinhout. Hij zal zich 
komende periode aan jullie voorstellen. 
 
Er komt een nieuwe keuken. Deze wordt ergens in januari of februari geplaatst. 
Tijdens deze verbouwing zullen we de nodige ongemakken ondervinden. 
We proberen de inloop momenten zoveel mogelijk door te laten gaan, maar kunnen dat helaas niet 
garanderen. Dat is sterk afhankelijk van de planning en het lawaai tijdens de verbouwing. 
We zullen dit tijdig laten weten. 
 
Ook zijn er voorzichtige plannen voor een eventuele uitbouw. 
Nu de eerste papieren zijn ontvangen over de uitbouw en de kosten zichtbaar worden, gaan we in 
overleg met partijen om de financiering rond te krijgen. 
Het zal dus nog even duren voor we hier duidelijkheid over kunnen geven. 
 
Met vriendelijke groet 
Reina, Willy, Evert en Ruurd 
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