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Voorwoord 

 

Inloop huis “De Ontmoeting” heeft 
een mooi gekozen naam, waar je 
een diepere betekenis achter kunt 
vermoeden. 

Als je elkaar tegenkomt op bijvoor-
beeld de markt, je groet de ander 
of, nog “intiemer”, je maak een 
praatje met uitwisseling van vage 
beleefdheden, nog diepergaand: je 
bespreekt het weer. 

Dit is elkaar tegenkomen, ook belangrijk, maar dit is 
geen ontmoeting.  

Ontmoeten is je openstellen voor elkaar in liefde, 
kwetsbaarheid en respect. 

“Openstellen”: is je masker afzetten en bespreken wat 
je ten diepste bezighoudt. 

Voor dit alles is moed nodig en vooral vertrouwen. 

Woensdagmiddag is een middag waarin we samenko-
men om middels een spelletje, een activiteit of een 
praatje elkaar beter te leren kennen en vertrouwen. 

Zeg maar een opmaat naar een ontmoeting. 

Elkaar “ontmoeten” moet uit u zelf komen, daar is 
moed voor nodig, wat ik u bij deze toewens. 

 

Henk Stil 



 

3 

Inloophuis De Ontmoeting 

 

Iedere woensdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur 
kunt u terecht in de ontmoetingsruimte van de Gerefor-
meerde Kerk Voorthuizen, ingang Koninginnelaan. Een 
geel bord aan de weg maakt dat zichtbaar. 

Op 1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en ook op woensdag 
24 juni is er géén Inloophuis, Deze laatste datum in 
verband met de voorbereidingen voor de Boeldag. Ver-
der zijn we het hele jaar door open. Natuurlijk wordt u 
ontvangen met een kopje koffie of thee. 
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Programma tijdens de inloopmiddagen 

  

Rond 14.30 uur drinken we met elkaar een kopje koffie 
of thee, zodat er voldoende gelegenheid is om bij te 
praten. Gemiddeld komen er zo’n veertig tot zestig per-
sonen per middag. Vervolgens gaat een deel van de 
groep klaverjassen, sommigen gaan sjoelen, spelen 
rummikub, scrabble, skip-bo of een ander spel. Het 
gaat er ontspannen aan toe. 
We maken er geen wed-
strijd van, maar we spelen 
wel zo goed mogelijk. Mocht 
u een spel weten dat nog 
niet aanwezig is en leuk is 
om te doen, dan kunnen we 
dit alsnog aanschaffen.  

Bij voldoende belangstelling wordt de koersbalmat uit-
gerold en kunt u ervaren hoe moeilijk het is de koers-
bal in de juiste richting te gooien. 

We hebben buiten ook een mooie jeu de boules baan 
voor de liefhebbers. Een leuk spel voor als het weer 
het toelaat.  

Bij goed weer vertrekt er rond 14.45 uur een groep om 
met elkaar een fietstocht van ongeveer anderhalf uur 
te maken. De tocht voert u door de prachtige omgeving 
van Voorthuizen. De fietsers drinken bij terugkomst ge-
zamenlijk een kopje koffie of thee, waarbij ze de overi-
ge bezoekers kunnen vertellen waar ze zijn geweest.  

Ook komen er regelmatig natuurliefhebbers of fotogra-
fen die ons via dia’s of presentaties laten zien wat on-
ze mooie omgeving te bieden heeft. 
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Vogels om ons huis. Op 27 november 2019 

Aart Mulder is lid van 
het IVN. Hij houdt 27 
november een fotopre-
sentatie over de vogels 
om ons huis. Hierbij 
een door hem gemaak-
te foto  van een jonge 
uil, een “takkeling”. 

Folkloredans– en zang. Op 4 maart 2020 

De Puttense Boerendansers is een Folkloredans- 
groep, gekleed in de dagelijkse boerendracht – het zo-
genaamde opknappersgoed — van rond 1900.  

Op 4 maart 2020 voeren zij op klompen streekgebon-
den liederen, dansen en voordrachten ten tonele. 
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Bijzondere programmapunten 

 

In de periode september tot en met april worden er af 
en toe wedstrijden georganiseerd, bijvoorbeeld een 
klaverjastoernooi, sjoelen, rummikub of koersbal. Voor 
de winnaars zijn er (kleine) prijzen. 

 

Elke tweede woensdag van de maand gaat een groep-
je een uurtje wandelen vanuit een mooi punt in de 
buurt. Uiteraard als de weersomstandigheden dat toe-
laten. 
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Kerst– en Paasstukjes maken 

 

Kort voor Kerst en Pasen kunt u zelf uw kerst- of paas-
stukje maken. Het benodigde materiaal is aanwezig. 

Wel is het handig als u zelf een bakje, snoeimesje of 
schaartje meeneemt. 

Meestal worden er ook wat extra bakjes gemaakt. De-
ze zijn bedoeld voor mede-Inloophuisbezoekers of 
voor hen die ziek zijn. 

Zanggroep “Alleen maar Hollands” gaf tijdens een van 
de inloopmiddagen een prachtige uitvoering. Het optre-
den van de dame en heren viel goed in de smaak bij 
hun toehoorders. 
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7 augustus   

14 augustus Wandelen 

21 augustus   

28 augustus   

4 september Wedstrijd Jeu de boules 

11 september Wandelen 

18 september Natuurbloemstuk maken 

25 september   

2 oktober   

9 oktober Wandelen 

16 oktober Klaverjas wedstrijd 

23 oktober  

30 oktober Wedstrijd sjoelen 

6 november Rummikub 

13 november Wandelen 

20 november Skipbo wedstrijd 

27 november Foto’s:Vogels om ons huis 

4 december   

11 december Wandelen 

18 december Kerststukjes maken 

25 december 1e Kerstdag: geen inloop  

26 december 2e Kerstdag: Inloophuis 

Activiteiten in 2019 
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1 januari Geen inloophuis 

8 januari Nieuwjaarsreceptie 

15 januari Wandelen 

22 januari Optreden Shantykoor 
29 januari Koersbal wedstrijd 

5 februari   

12 februari Wandelen 

19 februari   

26 februari Skipbo wedstrijd 

4 maart Puttense Boerendansers 

11 maart Wandelen 

18 maart   

25 maart Wedstrijd sjoelen 

1 april Klaverjas wedstrijd 

8 april Wandelen Paasstukjes maken 

15 april   

22 april   

29 april   

6 mei   

13 mei Wandelen 

20 mei   

27 mei   

3 juni   

10 juni Wandelen 

17 juni Pannenkoeken eten 

24 juni Geen inloophuis 

1 juli   

Activiteiten in 2020 
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Naast de activiteiten die u op de twee voorgaande pa-
gina’s kunt lezen, organiseren wij ook andere verras-
sende uitjes die wij niet zo lang van tevoren inplannen. 
Deze activiteiten staan daarom niet vermeld in dit 
boekje. 

Als extraatje was er het afgelopen jaar voor onze be-
zoekers bijvoorbeeld het bezoek aan de Vlindertuin op 
de Passiflorahoeve en in augustus het treinritje door 
en om Voorthuizen. 

Het optreden van de zanggroep “Alleen maar Hol-
lands”; de jonge goochelkampioen Michael van 
Straelen en de tafelgoochelaar Joost waren ook zulke 
extra programma-onderdelen. 

Daarnaast trakteren wij onze bezoekers zo nu en dan 
spontaan op bitterballen of een kop soep.  
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Een enthousiaste bezoeker aan het woord 

 

In de tijd dat ik werkzaam was op 
Nieuw-Avondrust ben ik in contact 
gekomen met de inloopmiddag.  

Woensdagmiddag bracht ik een 
van de bewoners om te klaverjas-
sen .  

Sinds een paar jaar kom ik gezel-
lig iedere woensdagmiddag .  

Hier worden allerlei spelletjes ge-
daan waaronder klaverjassen 

waar veel liefhebbers voor zijn .  

Ook het fietsen en wandelen staan hoog in het vaan-
del. Ik zelf doe vaak rummikub en sjoelen.  

We worden verwelkomt met een kopje thee of koffie, 
vaak met een traktatie van een jarige  

Er wordt door de commissieleden vaak wat georgani-
seerd o.a. vlindertuin, pannenkoeken eten en paas- en 
kerststukjes maken ik vind dat ze een pluim verdienen!  

Het is voor veel mensen belangrijk dat de inloopmid-
dag er is, vooral voor het sociale contact.  

Ik heb hier veel mensen leren kennen wat ik fijn vind, 
en je kunt ook voor een ander iets betekenen.  

Ik hoop nog lang deel te kunnen nemen aan deze mid-
dag waar iedereen welkom is .  

 

Annie Jochems. 
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Fietstochten 

Iedere woensdag maken we bij goed weer een fiets-
tocht van zo’n anderhalf uur. In de mooie omgeving 
van Voorthuizen weten onze begeleiders steeds weer 
een weggetje te vinden waar u wellicht nog nooit bent 
geweest. 

 

Het afgelopen jaar hebben we bijna de hele winter 
kunnen blijven fietsen. 

 

Halverwege de fietstocht pauzeren we even om wat bij 
te praten. Als we dan tegen 16.30 uur weer terug zijn, 
staat de koffie klaar!   
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Wandelen 

  

Al enige jaren wandelen we met een groep op elke 2e 
woensdag van de maand ongeveer een uur in een rus-
tig tempo. We rijden vooraf met de auto naar het bos. 
Regelmatig horen we: ,,Nu woon ik al zo lang in Voort-
huizen, maar hier ben ik nog nooit geweest!”, ,,Dan 
woon je er zo dichtbij…” of ,,Dit weggetje kennen we 
niet.” We hebben onder andere gewandeld bij Groe-
venbeek, Gerven en bij het zwaartepunt van Neder-
land. Vaak stukken van prachtige klompenpaden. Afge-
lopen winter hebben we een paar keer de wandeling 
afgesloten met een warme snack voor alle bezoekers. 
Wilt u meewandelen? Van harte welkom! We zijn voor 
half 5 terug en sluiten af met koffie. 



 

15 

Goulash eten 

 

Afgelopen jaar is Nico 
van Maanen langs geko-
men om voor alle bezoe-
kers een traditionele 
Hongaarse goulash-pot 
klaar te maken. 

Bij iedereen viel dat zo 
goed in de smaak dat de 
spelletjes prompt wer-
den onderbroken voor 
een lekker geurend kop-
je soep.  
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Ons e-mailadres: inloophuis@gk-voorthuizen.nl 

Als u ons financieel wilt steunen, graag.  
Giften zijn altijd welkom via het rekeningnummer  

NL 80 RABO 0366 360 922,  
onder vermelding van ‘gift Inloophuis’. 

Commissieleden 

Naam Adres Telefoon 

Gerda van Hierden Paulus Potterstraat 16 472327 

Bep ten Hoope V. van Goghstraat 3 472947 

Arie Lozeman Noordersingel 69 472139 

Gerrie Versteeg Hoofdstraat 74 471711 

Henk Stil Van den Berglaan 101 471277 

Af en toe is er op woensdagmid-

dag wat extra’s te zien of te doen.  

Zoals een optreden van de  

Puttense Boerendansers   

Of foto’s van vogels om ons huis 

door IVN-er Aart Mulder. 

Zie de agenda op pag. 8 en 9.  


