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Inloophuis:  Sti chti ng Schuilplaats  -  Rolafweg Noord 7, 3411 BH Lopik
Telefoon: 0348-701069

info@schuilplaatslopik.nl  -  www.schuilplaatslopik.nl

Bezoek het inloophuis de “Schuilplaats” 
en ervaar de warmte en de gezelligheid!

WELKOM

Een schuilplaats is een plek waar je je veilig voelt, maar ook een 
plek waar je jezelf kan zijn. Waar je lekker even kunt chillen of met 
je vrienden en vriendinnen gezelig bezig kunt zijn met elkaar. 
Je creati viteit even ongestoord kunt ontplooien. Of gewoon gezelllig 
samen kan zijn. De koffi  e en thee staan voor je klaar op dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur. Maar er zijn meer 
acti viteiten! Iedereen is welkom jong en oud, voor ieder wat wils.

groot assorti ment christelijke boeken, 
fi lms, muziek en gift s

Wij accepteren boekenbonnen. 
Zoekt je iets en het is niet aanwezig 
dan kan het alti jd besteld worden.
Contactpersonen:
Piet Jongebreur 0348-561905
Anja Steenbergen 0348-554856
Openingsti jden:
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Romans
Opwekking
Gedichten
Dwarsliggers
Agenda’s
Wenskaarten
Cd’s en dvd’s
Kleine cadeautjes, beeldjes
Cadeaubonnen

Kinderboeken
Kinder cd’s
Jeugdboeken
Dagboeken jeugd
Dagboeken volwassenen
Bijbelstudieboeken
Theologie
Bijbels
Liederenbundels

BOEKENHOEK

Vrienden van...
...de Schuilplaats: Een initi ati ef dat in Lopik vrijwilligers helpt om
goed werk te doen voor een naaste. Een medemens kan soms 
buiten de boot vallen. Hoe goed we het in Nederland ook voor
elkaar hebben, soms doen schrijnende gevallen zich voor. Sti l en 
onopgemerkt verdriet, vlakbij in ons dorp, in onze wijk of zelfs 
in onze straat. Situati es waarin bestaande regels, voorzieningen 
en vergoedingen tekort schieten. Of situati es waar omzien naar 
elkaar georganiseerd moet worden om nog gezien te kunnen 
worden, mogelijk gewoon lekker een plek om even op adem 
te komen onder het genot van een bakkie koffi  e en een goed 
gesprek. Om dit te realiseren zijn handen en middelen nodig om. 
Gelukkig staan op zo’n moment de vrienden klaar.
Deze vrienden staan de vrijwilligers bij met materiële hulp (in 
natura), voor uiteenlopende acti viteiten, door middel van spon-
soring of door donati es. Kleine, simpele oplossingen, mogelijk 
gemaakt door Vrienden die weigeren hun ogen te sluiten voor de 
verborgen nood in onze samenleving. 
De Schuilplaats wordt geheel gefi nancierd door gift en en 
sponsoring. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Je gift  is dan ook meer dan welkom en belasti ng aft rekbaar. 
Ons bankrekeningnummer is: IBAN: NL24RABO0156757443
Wilt je je aanmelden als sponsor stuur dan een e-mail naar 
sponsoring@schuilplaatslopik.nl, wij nemen contact met je op.
Wij willen al onze vrienden hierbij hartelijk bedanken voor hun 
betrokkenheid (in willekeurige volgorde):



www.facebook.com/theshelterlopik

     18  september Startavond met Film

      2  oktober SpelMarathon

     16  oktober Pizza bakken

     30  oktober Bingo

     13  november Schilderen

     27  november Buitenspel

     1 1  december Kaarsen versieren

Activiteiten voor de jeugd 11-15jaar

GRATIS ENTREE

Rolafweg Noord 7 - open van 19:00 t/m 21:30

     18  september Startavond met Film

      2  oktober SpelMarathon

     16  oktober Pizza bakken

     30  oktober Bingo

     13  november Schilderen

     27  november Buitenspel

     1 1  december Kaarsen versieren

Acryl schilderen Nabestaanden platf orm
Deze schildercursus is voor mensen die het leuk vinden om lekker 
samen te schilderen. Tijdens de cursus kan iedereen zich indi-
vidueel en op eigen niveau verder ontwikkelen, nieuwe dingen 
ontdekken en vooral het plezier in het schilderen ervaren. 
De cursus wordt enthousiast en deskundig begeleid door Ria de 
Groot. Door het verschil in niveau en onderwerpen vindt vaak 
een interessante en inspirerende uitwisseling plaats. Hier enkele 
voorbeelden van de verscheidenheid aan schilderijen.

Kosten per avond zijn € 12,- inclusief materialen koffi  e en thee.

Ontmoeti ng van mensen die een dierbare verloren hebben en 
steun vinden bij elkaar. We praten over alles wat ons bezig houdt 
na dat verlies. Maar ondernemen ook dingen samen, zoals 
wandelen, winkelen, uitgaan, eten, etc. Voor ieder die zijn of 
haar verhaal kwijt wil, of gewoon contact met ‘lotgenoten’ zoekt. 
Iedereen is welkom ongeacht leeft ijd of achtergrond. We zouden 
het fi jn vinden als jij ook komt! De inloopavonden zijn zo’n vijf 
keer per seizoen. Acti viteiten in kleinere groepjes niet meegeteld.

Kaarten maken
Bij deze inloopacti viteit kan je, in een gezellige sfeer, mooie, 
vrolijke en thema-kaarten maken en ideeën opdoen. 
Herma van Bezooyen zal je ti ps en trucs leren en voorbeelden 
laten zien die je ook kunt maken; om zelf te houden of weg te 
geven. Je mag gewoon komen binnenlopen. We zouden het 
leuk vinden als jij ook komt! 
Je kunt elke eerste woensdag-
middag van de maand terecht.

Meer info hierover staat achterop deze folder. Meer info hierover staat achterop deze folder. Meer info hierover staat achterop deze folder.Meer info hierover staat achterop deze folder.

Kosten per avond zijn € 12,- inclusief materialen koffi  e en thee.

Handwerken
Of je nu komt borduren of breien of haken of... het maakt 
niet uit. Je ontmoet andere handwerksters en doet al pratend 
en werkend nieuwe ideeën op. Neem lekker je eigen werkje 
mee en ga gezellig zitt en handwerken. Lina Schep wil graag de 
handwerktechnieken en vaardigheden op de goede manier 
doorgeven. Je mag gewoon komen binnenlopen. We zouden 
het leuk vinden als jij ook komt! 
Je kunt elke tweede woensdagmiddag van de maand terecht.
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Theologie
Bijbels
Liederenbundels

BOEKENHOEK

Vrienden van...
...de Schuilplaats: Een initi ati ef dat in Lopik vrijwilligers helpt om
goed werk te doen voor een naaste. Een medemens kan soms 
buiten de boot vallen. Hoe goed we het in Nederland ook voor
elkaar hebben, soms doen schrijnende gevallen zich voor. Sti l en 
onopgemerkt verdriet, vlakbij in ons dorp, in onze wijk of zelfs 
in onze straat. Situati es waarin bestaande regels, voorzieningen 
en vergoedingen tekort schieten. Of situati es waar omzien naar 
elkaar georganiseerd moet worden om nog gezien te kunnen 
worden, mogelijk gewoon lekker een plek om even op adem 
te komen onder het genot van een bakkie koffi  e en een goed 
gesprek. Om dit te realiseren zijn handen en middelen nodig om. 
Gelukkig staan op zo’n moment de vrienden klaar.
Deze vrienden staan de vrijwilligers bij met materiële hulp (in 
natura), voor uiteenlopende acti viteiten, door middel van spon-
soring of door donati es. Kleine, simpele oplossingen, mogelijk 
gemaakt door Vrienden die weigeren hun ogen te sluiten voor de 
verborgen nood in onze samenleving. 
De Schuilplaats wordt geheel gefi nancierd door gift en en 
sponsoring. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Je gift  is dan ook meer dan welkom en belasti ng aft rekbaar. 
Ons bankrekeningnummer is: IBAN: NL24RABO0156757443
Wilt je je aanmelden als sponsor stuur dan een e-mail naar 
sponsoring@schuilplaatslopik.nl, wij nemen contact met je op.
Wij willen al onze vrienden hierbij hartelijk bedanken voor hun 
betrokkenheid (in willekeurige volgorde):



Inloophuis
iedereen is welkom

Boekenhoek
boeken, cd’s en dvd’s

Taxivervoer
service

The Shelter
jeugd van 11 t/m 15

Kaarten maken
met Herma
 

Handwerken
voor alle vrouwen

Acryl schilderen
iedereen is welkom

Nabestaandenplatf orm 
voor wie een dierbare verloren heeft 

Dinsdag, donder-
dag en zaterdag
van 10 tot 12 uur

Idem als 
Inloophuis 

Elke 
donderdag-
morgen

Vrijdagavond
alle even weken
van 19 tot 21.30 uur

1e woensdag
van de maand
van 14 tot 16 uur

2e woensdag
van de maand
van 14 tot 16 uur

Vrijdagavond
alle oneven weken
vanaf 19 uur

Puck Gennissen 
tel. 552768 
06-22488987
 
Piet Jongebreur
tel. 561905 
06-28347902

Arie Zwijnenburg 
tel. 551368
06-22977468

Gerhard Aalderink 
tel. 553115

Herma van Bezooyen 
tel. 553697
06-25314240
 
Lina Schep 

info tel. 552768

Ria de Groot 
tel. 552017
06-36226429 

Aleid Lammers
Nett y van der Giessen
06-30950861

alle acti viteiten

Inloophuis:  Sti chti ng Schuilplaats  -  Rolafweg Noord 7, 3411 BH Lopik
Telefoon: 0348-701069

info@schuilplaatslopik.nl  -  www.schuilplaatslopik.nl

Bezoek het inloophuis de “Schuilplaats” 
en ervaar de warmte en de gezelligheid!

WELKOM
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groot assorti ment christelijke boeken, 
fi lms, muziek en gift s

Wij accepteren boekenbonnen. 
Zoekt je iets en het is niet aanwezig 
dan kan het alti jd besteld worden.
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Piet Jongebreur 0348-561905
Anja Steenbergen 0348-554856
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Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Romans
Opwekking
Gedichten
Dwarsliggers
Agenda’s
Wenskaarten
Cd’s en dvd’s
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natura), voor uiteenlopende acti viteiten, door middel van spon-
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verborgen nood in onze samenleving. 
De Schuilplaats wordt geheel gefi nancierd door gift en en 
sponsoring. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Je gift  is dan ook meer dan welkom en belasti ng aft rekbaar. 
Ons bankrekeningnummer is: IBAN: NL24RABO0156757443
Wilt je je aanmelden als sponsor stuur dan een e-mail naar 
sponsoring@schuilplaatslopik.nl, wij nemen contact met je op.
Wij willen al onze vrienden hierbij hartelijk bedanken voor hun 
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