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Amersfoort, 4 juni 2020 
 
 
Beste mensen van De Ontmoeting, 
 
Goed nieuws: we zijn sinds 2 juni weer open! De gastvrouwen en -heer hebben er zin in en kijken ernaar 
uit om je te ontmoeten. Let op: we beginnen als pilot op de dinsdag en donderdag.  
 

Daarna bouwen we uit met resp. de vrijdag en maandag.  
De inloop is eerst op afspraak, van 10:00 tot 11:00 uur en van 11:15 tot 12:15 uur. 
Ook kun je in de tuin een kopje koffie drinken als je dat prettiger vindt.  
Bakkie Kroost is woensdag gezellig in de tuin gestart met twee moeders.  
We hebben veel voorbereidingen gedaan om de veiligheid te borgen.  
Van harte welkom, ook namens het bestuur van De Ontmoeting. 
 
In deze nieuwsbrief: 

• Dagelijkse activiteiten in juni 

• Omzien naar elkaar 

• Even voorstellen: nieuwe penningmeester 
 

Activiteiten in juni: 
 
Maandag 
14:00-16:00 Inloop op afspraak (vanaf 15 juni) 
17:00-18:00 Juridisch spreekuur (vanaf 8 juni in de even weken) 
 
Dinsdag  
09:30-11:00 Wandelgroep 
10:00-12:00 Inloop op afspraak 
 
Woensdag 
08:30-10:15 Bakkie Kroost: inloop voor (groot)ouders met kleine kinderen 
09:00-12:00 Oud papier inzameling (1e woensdag van de maand) 
14:00-16:00 Brei- en haakcafé (vanaf 10 juni in de even weken) 
 
Donderdag 
10:00-12:00 Inloop op afspraak 
 
Vrijdag 
13:30-14:30 Kuierclub: wandelen in heel rustig tempo, onder begeleiding (even weken).  

De groep blijft bij elkaar.  
14:00-16:00 Inloop op afspraak (vanaf 12 juni) 
 
Alles is onder voorbehoud van wat mag en kan.  
Dat betekent: handen desinfecteren bij binnenkomst. 1,5 meter afstand houden. Blijf thuis bij 
verkoudheidsklachten en koorts. En volg de instructie van gastmensen op. 
Er kunnen maar een beperkt aantal mensen veilig binnen zijn op 1,5 meter afstand.  
Bel van te voren (op dinsdag- of donderdagmorgen) als je zeker wilt zijn van een plek: 033 – 4562805 
Laat het weten als je ideeën hebt voor leuke extra activiteiten met de huidige maatregelen.  

 

 

De Ontmoeting verbindt! 
Nieuwsbrief  
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Omzien naar elkaar: 
 
Telefonisch contact 
Omdat nog niet iedereen kan of wil inlopen, blijven we ook telefonisch contact met elkaar houden. 
Voor een luisterend oor, gezelligheid, vragen en verbinding kun je contact opnemen met  
Lineke Enserink van De Ontmoeting: Tel. 06-15387507 

 
Kabouter Harry logeert  
Om op een ludieke manier voor verbinding te zorgen, gaat kabouter Harry logeren bij wijkbewoners. Zie 

ook https://harrydekabouter.blogspot.com/  
Harry heeft gelogeerd bij Jeanette, die schreef: 
 

“Lieve Harry, 
Wat was je toch een gezellig manneke (al zei je niets). 
Maar als ik weer binnen kwam, begon ik ook te stralen. 
Ja-er-komt-een-tijd-van-komen + gaan. 
Helaas ’t is niet anders. 
Geeft toch wel, als je alleen bent, een oppepper je vrolijke gezicht te zien. 
Bedankt Harry, je was een fijne logé, ik zal je missen. 
Veel plezier bij het volgende adres.” 
 
Inmiddels is Harry begonnen aan zijn verblijf bij Evelien. 
Het hondje van Evelien en Harry moeten nog even aan elkaar 
wennen. 
 
Vind je het leuk om Harry ook te ontvangen of ken je iemand anders 
daarvoor, geef dit dan door aan Lineke Enserink: Tel. 06-15387507 of 
email: enserink001@hetnet.nl 

 
 
Koken voor een ander  
Zolang er nog geen gezamenlijke maaltijden ín De Ontmoeting zijn, blijven we maaltijden brengen.  
Ca 10 mensen koken een keer per 2 weken een portie extra voor een wijkbewoner.  
Wil je ook af en toe koken voor een ander of ‘mee-eten’ (in je eigen huis), mail dan naar Bas: 
bas.bouwman@yahoo.nl 
Het maakt niet uit of je normaal aan de gezamenlijke maaltijd meedoet. 

  

https://harrydekabouter.blogspot.com/
mailto:enserink001@hetnet.nl
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Buitenbieb ‘De Ontmoeting’ 
 
Je kunt dagelijks boeken komen halen (of brengen), voor 
volwassenen en kinderen. Ook binnen staat een boekenkast 
waaruit je een boek mee mag nemen tijdens openingstijden (als 
het rustig is). Neem gerust een boek mee!  
De boeken worden regelmatig aangevuld en ververst.  
 
De boeken in onze kelder wachten op de boekenmarkt, die 
waarschijnlijk 12 september plaatsvindt. 
 
 
 

 
 

Even voorstellen  
 

Na 45 jaar werkzaam zijn geweest in diverse functies op het gebied 
van de financiën bij o.a. gemeenten en woningbouwvereniging ben 
ik nu eindelijk met pensioen. 
Toch wil ik mij inzetten als vrijwilliger bij een non-profit instelling 
om zo mijn kennis te gebruiken als administrateur of 
penningmeester. Sinds april 2019 ben ik administrateur bij 
www.parentshouses.nl in Amersfoort. Omdat ik de administratie 
op orde heb gebracht en deze nu loopt, heb ik tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Gelukkig was de functie van penningmeester vacant bij 
de Ontmoeting en na een leuke kennismaking met het bestuur heb 
ik die taak op me genomen. Ik hoop op een goede en prettige 
samenwerking met het bestuur en overige vrijwilligers. 

Met vriendelijke groet, 
Rudy Breet 
 
Welkom bij het bestuur van De Ontmoeting Rudy. We kijken ernaar uit om samen te werken. Ook 
vrijwilligers zullen je vast binnenkort ontmoeten; je woont immers dichtbij.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Sandra van der Werf, Coördinator 
 
Tel: 033 456 2805 (dinsdag en donderdag) 
Mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl 
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