
 

 

 
 
Amersfoort, 29 juli 2021 
 
 

Overzicht van onze activiteiten in augustus en september 
 

INLOOP VOOR KOFFIE / THEE MET AANDACHT  
Maandag, vrijdag en zondag  14:00-16:00 uur  
Dinsdag en donderdag    10:00-12:00 uur 
 
Een wisselende expositie in de vitrinekasten is te bekijken tijdens inlooptijden. 
 
Maandag 
10:00-12:00 Gespreksgroep Open Deur (1e maandag van de maand: 2 aug, 6 sept, 4 okt.) 
13:30-14:00 Fit op de stoel (vanaf 6 sept) 
17:00-18:00 Juridisch (telefonisch) spreekuur (in de even weken) 
 
Dinsdag  
09:30-11:00 Wandelgroep 
17:45-20:00 Samen eten: 17 aug, 7 sept, 21 sept 
Extra activiteiten: 
24 aug  Rondleiding Amersfoort met toeristentrein (11:00 uur vertrek vanaf Eemplein) 
14 sept  Naar Artis met de bus (hele dag) 
 
Woensdag 
08:30-10:30 Bakkie Kroost: koffie ochtend voor ouders met kids  

(Vanaf 8 sept. NIET 1e woensdag van de maand) 
09:00-12:00 Oud papier inzameling: 1e woensdag van de maand 
14:00-16:00 Brei- en haakcafé (in de even weken) 
19:30  Leeskring (2x per 6 weken) 
 
Donderdag vanaf 2 sept 
13:30-15:00 Yoga op de stoel, 1e groep 
15:00-16:30  Yoga op de stoel, 2e groep 
19:30-21:00 Alle ballen even laten vallen: 16 sept over Voeding en stress.  

21 oktober Mindfull Ontspannen 
Vrijdag 
13:30-14:30 Kuierclub: wandelen in heel rustig tempo, onder begeleiding (even weken) 
 
Zondag  
5 sept  Struinen in de tuinen (12:00 -17:00 uur) 
26 sept Burendag (muziek en gratis poffertjes: 15:00-17:00 uur) 
 
Leuk dat je (weer) komt!  
Open inloop is weer toegestaan en er mogen activiteiten worden georganiseerd.  
Er blijven wel beperkingen, zoals inschrijven en gezondheidscheck bij de deur, ventileren en 1,5 meter 
afstand. Voor georganiseerde activiteiten is aanmelden verplicht. 

 
Zie ook https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/  

 

Nieuwsbrief 

Samen veerkrachtig! 
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Welkom in dit huis 
Hier is een stoel en ontspanning voor wie moe is 

Hier is hoop voor wie verdwaald is 
Hier is een luisterend oor voor wie vertellen wil 

Hier is gezelligheid voor wie zich eenzaam voelt 
Hier ben je thuis 

Hier ben je verwacht zoals je bent. 
 

Toelichting op de activiteiten 
 
Brei- en haakcafé op de woensdag in de even weken  
Samen handwerken en elkaar ontmoeten voor een gezellige middag. Neem je eigen brei- of haakwerkje 
mee en/of brei mee voor het goede doel van 14:00 tot 16:00 uur.  
Deelname is gratis, met kleine bijdrage voor koffie/thee. Info: Janneke Bouwman, tel 06 4493 4415. 
 
Fit op de stoel start weer vanaf 6 sept 
Wil je fit en soepel blijven? Of voel je je ’s ochtends wat stijf? Iedere maandag om 13.30 uur kun je 
GRATIS meedoen aan ‘Fit op de stoel om fit en soepel te blijven of worden. We doen gedurende ca 30 
minuten eenvoudige oefeningen op de stoel op leuke muziek. Daarna staat de koffie / thee klaar. Je 
gaat je er beter van voelen. Doe gerust een keertje mee! 
 
Yoga op de stoel vanaf donderdag 2 sept 
Yoga op de stoel gaat weer starten met iedere donderdag 2 groepen: om 13:30 en om 15:00 uur.  
Rustig tot jezelf komen door middel van bewegen en ontspannen, met ervaren yoga docente Trudy 
Paus. Na afloop wordt er samen een kopje thee gedronken. Kosten: €8,- per les. 3 Proeflessen zijn 
mogelijk. 
 
Wandelgroepen  
Om de dag met energie te beginnen, kun je iedere dinsdagmorgen mee lopen met de wandelgroep. 
Vertrek is om 9:30 uur vanaf De Ontmoeting. Na afloop kan er om ca 11 uur samen koffie / thee 
gedronken worden.  
De ‘Kuierclub’ wandelt op de vrijdag in de even weken van 13:30 tot uiterlijk 14:30 uur op een heel 
rustig tempo onder begeleiding van vrijwilligers.  
 
Alle ballen even laten vallen, donderdag 16 sept over Voeding en stress 

 
Herken je dat je meer gaat snoepen of snaaien als je gespannen bent? 
Yvonne Steenmetz reikt je in deze workshop een aantal handvatten aan om hier 
anders mee om te gaan. 
Van 19:30 tot 21:00 uur. Toegang is gratis, met kleine eigen bijdrage voor 
koffie/thee.  
Meer info en aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl 
 
 
 
 
 
 

Omzien naar elkaar 
Voor een luisterend oor, gezelligheid, vragen of een kaartje kun je contact opnemen met Lineke 
Enserink, tel. 06-15387507 of op dinsdag- of donderdagmorgen bij de coördinator in De Ontmoeting 
aankloppen. Ook als je wilt bijdragen aan omzien naar elkaar, horen we het graag! 
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Bakkie Kroost: Ontmoeten – Spelen – Inspireren: vanaf 8 sept  
Iedere woensdag (behalve de 1e woensdag van de maand) tussen 8:30 tot 10:30 uur is er inloop voor 
ouders met kleine kinderen. (Groot)ouders  komen voor gezelligheid, ontspanning en leren van elkaar. 
Kom gerust langs; koffie, thee en speelgoed staan klaar. 
 
Samen eten 17 aug, 7 sept, 21 sept 
In augustus starten we weer met samen eten in De Ontmoeting. De eerste keer is een zomers buffet in 
de tuin van De Ontmoeting (is al vol). Opgave via de intekenlijst in de Ontmoeting. Bellen of e-mailen 
kan ook. Aanvangstijd is 18:00 uur. Vanaf 17.45 uur ben je welkom voor een aperitiefje. Eigen bijdrage 
voor de maaltijd is €5,-. Aanmelden kan via de inschrijflijst op het prikbord of bel tijdens inlooptijden. 
 
Extra activiteiten zijn weer gestart 
13 juli was er een gezellige gezamenlijke lunch  
en 27 juli hebben 15 mensen genoten in de Pluktuin Putten. 
 

    
 
Dinsdag 24 aug. kun je mee met een rondleiding door de prachtige binnenstad van Amersfoort met het 
toeristentreintje. Vertrek om 11:00 uur vanaf het Eemplein of 10:15 verzamelen bij De Ontmoeting.  
Eigen bijdrage: €6,- 
Dinsdag 14 sept. gaan we met een grote bus naar Artis. Verzamelen om 9:45 uur. Eigen bijdrage €10,- 
 
Meer info over de extra activiteiten en maaltijden en aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl of tel: 
033-4562805 (dinsdag en donderdag) of via de inschrijflijst op het prikbord. 
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