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De Ontmoeting, Baken in de buurt! 

VOORWOORD 
 

Voor u ligt het boekje van het project “De Ontmoeting, baken 

in de buurt”. 

Opnieuw een half jaar vol aantrekkelijke activiteiten 

georganiseerd  door Inloophuis “De Ontmoeting”, tijdens de 

maanden juli tot en met december 2016. Jong of oud, man of 

vrouw, iedereen is welkom bij onze activiteiten. 

 

Ontwikkeling en tekst: Projectgroep van ‘de Ontmoeting’. 

Deze projectgroep bestaat uit; Mery Zomer, Esther 

Roelofsen, Ria Molemaker, Lieneke Enserink, Linda 

Achterberg en Marjo Wassink.                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

Inloophuis “De Ontmoeting” is een ontmoetingsplek voor bewoners 

van Zielhorst, Kattenbroek en de wijdere omgeving. Iedereen is 

welkom. Zoek je gezelligheid, aanspraak, iets te doen of een 

heerlijk bakje koffie of thee. Het Inloophuis wordt gerund door 

vrijwilligers, ondersteund door een beroepskracht. De inlooptijden 

zijn: 

zondag, maandag en vrijdag van 14 tot 16 uur  

Dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.  

 

 

 

 

Voor het project “De Ontmoeting, zichtbaar verbonden” ontvingen 

we subsidies van Het KANS-fonds, Stichting Porticus, Lionsclub 

Amersfoort, Het Witgele Kruis en Stichting Waterlijn.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Aanmelden voor een of meerdere activiteiten kan op de volgende 

manieren: 

1. U geeft zich tot kort van te voren op, schriftelijk, 

telefonisch of per e-mail. 

2. U schrijft uw naam op de poster, die op het prikbord van het 

Inloophuis hangt. 

Steeds geldt: de activiteit gaat door als er voldoende deelnemers 

zijn. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. U 

ontvangt van ons geen bevestiging.  

Betaling geschiedt contant, voorafgaande aan de activiteit waaraan 

u deelneemt.  

Roken is in het Inloophuis niet toegestaan. Wel kunt u in de pauze 

buiten even roken. 

Toegankelijkheid: het Inloophuis is rolstoeltoegankelijk. 

Vakanties: het Inloophuis is het hele jaar door geopend.  

 

Aansprakelijkheid: het bestuur van het Inloophuis stelt zich niet 

aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch 

voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak 

dan ook. Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. 
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PROGRAMMA van DE ONTMOETING 

2016 2e periode;  BAKEN IN DE BUURT 

 

12 juli: kersen plukken in Terschuur 

Deze middag mag u zelf kersen gaan plukken in een              

prachtige boomgaard bij een boerderij/camping in Terschuur. 

Een kopje koffie of thee hoort hierbij.  

De eigen bijdrage is € 5,00. Vertrek om 13.30 uur.  

Voor vervoer wordt gezorgd. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 19 juli:  Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is   

€ 5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 
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extra extra ZOMERACTIVITEIT extra extra 

 
Dinsdag 26 juli: bezoek aan tuin ’t Bergje in Amersfoort 

De 1300 m2 grote tuin ligt op de rand van een woonwijk en 

grenst aan een voormalig kloosterpark met grote bomen wat 

verdieping geeft aan de tuin. Paden van gravier d’or  omsluiten 

de diverse kleurrijke borders. In de tuin zijn mooie beelden 

te zien.   

We vertrekken om 13.30 uur. De eigen bijdrage is € 5,00. 

Voor vervoer wordt gezorgd.  

 

Dinsdag 9 augustus: bezoek aan de Beiaardschool en 

carillon in Amersfoort 

De Nederlandse Beiaardschool is opgericht in 1953 in 

Amersfoort. Meer dan 250 studenten hebben hier 

gestudeerd; bijna de helft 

daarvan uit het buitenland. Ze 

zijn verantwoordelijk voor het 

overgrote deel van de 182 

carillons in Nederland en in vele 

andere delen van de wereld. 

Amersfoort is de enige plaats ter 

wereld waar het vak Beiaard 

wordt gegeven tot op het hoogste niveau, dat van Master of 

Music.  
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Vertrek om 13.30 uur. Eigen bijdrage € 5,00. Voor vervoer 

wordt gezorgd. 

 

extra ZOMERACTIVITEIT extra extra 

Dinsdag 23 augustus : BBQ in de 

tuin van het inloophuis 

Samen gezellig eten op ons terras. 

Het ultieme ZOMER gevoel. De 

projectgroep zorgt voor een 

smakelijke bbq. Om 5 uur beginnen 

we met deze gezamenlijke  

‘maaltijd’ . Uw eigen bijdrage is 

€ 7,50 inclusief 2 drankjes. 

 

Dinsdag 6 september: Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  

€ 5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 13 september: bezoek vlindertuin in Utrecht 

In de zomer wordt een kas in de 

Botanische tuinen omgebouwd tot 

een "Vlinderparadijs"   met de 

prachtigste, tropische vlinders. 

Het publiek is welkom tussen 
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knalblauwe morpho's, smaragdgroene pages roodzwarte en 

oranje passiebloemvlinders en nog veel meer. Ook zijn er vele 

vaak spectaculaire, poppen en rupsen te zien en natuurlijk 

allerlei planten waarvan de volwassen vlinders of de rupsen 

leven. Een echte aanrader! We vertrekken om 13.30. Eigen 

bijdrage is  

 € 5,00 Voor vervoer wordt gezorgd. 

 

Dinsdag 20 september: Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  € 

5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 4 oktober:  Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  € 

5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 11 oktober: 

Abe de verteller 

Dit beloofd een 

bijzondere middag te 

worden want ‘Abe de 

verhalenverteller’ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf7dmUoYbNAhVCMBoKHcxWAHUQjRwIBw&url=http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id%3D39063&psig=AFQjCNEOfHz9qkTTEYWeoQQiScZG3PKTBQ&ust=1464850916615407
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komt zijn unieke verhalen vertellen! 

Hij vertelt ons verhalen uit Amersfoort Hij heeft er zelfs 

een boek over geschreven. Sinds 2004 is Abe een 

professionele verhalenverteller en heeft hij al veel prijzen 

gewonnen.  Op vele festivals heeft hij opgetreden en 

vanmiddag komt hij naar ONS inloophuis!!!!   

Deze middag begint om 13.30 uur en uw eigen bijdrage is 

 € 5,00. 

 

Dinsdag 18 oktober:  Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  € 

5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 8 november: Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  € 

5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 22 november: Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is € 

5,00. 
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Woensdag 23 november: Adventskrans maken o.l.v. Bea 

Zomer 

  

LET OP; Deze activiteit vind plaats op woensdag  23  
 november. Deze middag maken wij onder leiding van Bea 

Zomer een adventskrans.  Bea neemt het basismateriaal mee. 

Wilt u zelf dennengroen, accessoires 

(de kaarsen, eventueel lint ed), 

mesje of snoeischaar meenemen? 

Deze middag begint om 13.30 uur en 

de  eigen bijdrage is € 6,00.  

 

Dinsdag  6 december: Maaltijd 

Gezamenlijke maaltijd voor ongeveer 15 personen. 

Aanvangstijd 18:00 uur. Vanaf 17:45 uur bent u alvast welkom 

voor een aperitiefje. Eigen bijdrage voor deze maaltijd is  € 

5,00. We stellen het op prijs als u na de maaltijd even helpt 

met opruimen. 

 

Dinsdag 13 december:  bezoek aan kerstshow Eurofleur 

Vanmiddag gaan wij naar 

EUROFLEUR in Leusden 

met een zeer uitgebreide 

Kerstshow. Laat u 

verrassen. Om 13.30 uur 

vertrekken wij en voor 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj98tyEo4bNAhXFC8AKHYEqAhQQjRwIAw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/advent.shtml&psig=AFQjCNHqJJJBdUk-BUzQBVzvY1fWsMeCNA&ust=1464851451824004
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vervoer wordt gezorgd. Eigen bijdrage € 5,00 

 
VASTE ACTIVITEITEN 

VAN JULI TOT EN MET DECEMBER 
 

Inlooptijden: 

Op zondag, maandag en vrijdag 

van 14 tot 16 uur en op 

dinsdag, woensdag en 

donderdag van 10 tot 12 uur. U 

bent dan van harte welkom 

voor een lekker kopje thee of 

koffie en een gezellig praatje. 

 

Juridisch spreekuur:  

Op de maandagmiddag in de even weken kunt u tussen 17.00 

en 18.00 uur terecht in “De Ontmoeting” voor het gratis 

juridisch spreekuur voor Mevr. Mr. Veleda van “t Westende 

Meeder. 

 

Oud papier actie: 

Elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur 

kunt u uw oud papier  inleveren bij De Ontmoeting. De 

opbrengst komt ten goede aan dit project. 

 

Tweedehands boekenmarkt: Op zaterdag  

24 september en op zaterdag 26 november 

van 10.00 tot 14.00 uur is er in de 



10 
 

www.inloophuisdeontmoeting.nl 

Ontmoeting ruime keus uit tweede handsboeken. Sla uw slag! 

Wereldwinkel  

Bezoek onze wereldwinkel in het 

Inloophuis! Lekker dichtbij. U kunt 

hier fair trade producten kopen, 

zoals koffie en thee maar ook leuke kadootjes. We zijn 

geopend tijdens de inloopuren, behalve op zondag.  

U  bent van harte welkom! 
 

Gespreksgroep: God en mens 

Het thema van deze gespreksgroep luidt: ‘God en mens’. Een 

ieder kan van tevoren of tijdens de gespreksgroep een 

daarbij passend onderwerp inbrengen. Onder leiding van 

Francien van Overbeeke. Elke 2de en 4de maandag van de 

maand van 10.00 tot 12.00 uur. De koffie staat klaar om 9.45 

uur. Iedereen die wil deelnemen hartelijk welkom! Deze groep 

start op maandag 13 oktober.  

(Francien van Overbeeke, tel. 4561351) 

 

Gespreksgroep “Open Deur” : 

Al 20 jaar komt eenmaal per maand een gevarieerd 

gezelschap samen rondom de “Open Deur”, oecumenisch 

maandblad over geloofs- en samenlevingsthema’s. Het levert 

overvloedige gespreksstof. 

We waren met 12 praters – maar door vertrek en veroudering 

kunnen er best nog deelnemers bij. 

Elke 2de vrijdag van de maand tussen 10 en 12 uur, om te 
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beginnen vrijdag 14 oktober. “Portier” van de Open Deur: Cees 

de Bruijne – tel. 033-4551600. 

 

EVALUATIE 
 

Hieronder is ruimte voor uw mening over de activiteiten. Ook 

horen we graag uw suggesties voor de toekomst. Bij voorbaat 

hartelijk dank voor het invullen. 

 

 Dit vond ik goed: 

 

 

 

 

 

 

 Mijn tips: 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden. 

ik zou graag meedoen bij: 

o gastmensen 

o tuingroep 

o oud papier groep  
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o rijden van mensen die niet goed ter been zijn 

o koopgroep (een keer per half jaar koken) 

o bestuur 

 

 

 


