
Koffi  e ochtend
iedereen is welkom

Boekenhoek
boeken, cd’s en dvd’s

Weggeefwinkel
ViaVia

The Shelter
jeugd van 11 t/m 15

Kaarten maken
iedereen is welkom
 

Handwerken
voor alle vrouwen

Acryl schilderen
iedereen is welkom

Interculturele
vrouwenontmoeti ng

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

Idem als 
Koffi  e ochtenden 

Donderdagmiddag 
van 14 tot 16 uur
Zaterdagmorgen
van 10 tot 12 uur

Vrijdagavond
alle even weken
van 19 tot 21 uur

1e woensdag
van de maand
van 14 tot 16 uur

2e woensdag
van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur

Vrijdagavond
alle oneven weken
vanaf 19 uur

Dinsdagavond
van 19 tot 21 uur

Gerhard Aalderink 
tel. 553115 
06-22488987
 
Piet Jongebreur
tel. 561905 
06-28347902

Cynthia de Munck  
06-53828545
Els Hoeke 
06-14643700

Lidy Bijman 
tel. 551972

Herma van Bezooyen 
tel. 553697
06-25314240
 
Yvonne van Ee 
tel. 554636
06-50510065

Ria van Vliet 
tel. 552017
06-36226429 

Ebtehal Albasam 
06-43678942

alle acti viteiten

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

info@schuilplaatslopik.nl  -  www.schuilplaatslopik.nl

“HALLO”
Ben je al eens binnen gelopen bij de Schuilplaats? 
Onze acti viteiten zijn van jong tot oud, van lekker 
chillen tot acti ef creati ef. Hierbij ontvang je ons 
programma met alle acti viteiten. Kijk er eens in en 
loop gerust bij ons binnen. Wees van harte welkom!

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

Boekenbonnen zijn welkom. Is er iets niet, dan kan 
het alti jd besteld worden. Bestellen kan ook via mail:
pietriajongebreur@yahoo.com

Contactpersonen:   Piet Jongebreur 0348-561905
 Anja Steenbergen 06-36099704

Openingsti jden:
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Dagboeken jeugd
Dagboeken volwassenen
Bijbels 
Bijbelstudieboeken
Theologie 
Agenda’s
Wenskaarten
Kleine cadeautjes en beeldjes
Cadeaubonnen

Kinderboeken
Kinder cd’s
Jeugdboeken
Gedichten
Dwarsliggers
Liederenbundels
Opwekking
Romans
Cd’s en dvd’s

BOEKENHOEK

Vrienden

wat gebeurt hier allemaal?

Onze vrienden maken het mogelijk dat wij de middelen en 
mogelijkheden hebben om de Schuilplaats in stand te houden. 
Net als de inbreng van onze vrijwilligers is de inbreng van onze 
vrienden onmisbaar. Maak kennis met onze vrienden hieronder. 
Nog geen vriend, maar je zou dat wel willen worden? Stuur dan 
een mail aan: ikwilvriendworden@Schuilplaatslopik.nl en wij 
nemen contact met je op. De gift en zijn bij de belasti ng aft rekbaar. 

          Ons bankrekeningnummer is: 
          IBAN: NL24RABO0156757443

Like ons 
op 
Facebook

Thanks
friends!



Meer info achterop de folder. Meer info achterop de folder. Meer info achterop de folder.Meer info achterop de folder.

Acryl schilderen
Deze schildercursus is voor mensen die het leuk vinden om 
lekker samen te schilderen en zich individueel en op hun eigen 
niveau verder te ontwikkelen, nieuwe inspirati es op te doen,
            maar er vooral veel plezier aan beleven.  
                               Kosten: € 12,- per avond inclusief 
          materialen, koffi  e of thee.

Koffi  e-ochtenden

Interculturele 
Vrouwenontmoeti ng

Een schuilplaats is een plek waar je je veilig voelt, maar 
ook een plek waar je jezelf kan zijn. Waar je gewoon 
gezellig samen kunt praten en dingen kunt delen. 
De koffi  e en thee staan voor je klaar op dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur.

Voor vrouwen uit verschillende culturen 
die wonen in Lopik en omgeving. Om elkaar      
                        te ontmoeten, gezellig bezig    
  te zijn met verschillende 
  acti viteiten zoals: praten, 
  lachen, koken en nog veel  
        meer. Kom langs en beleef   
        het mee. Alle vrouwen zijn welkom.
        Elke dinsdagavond van 19 tot 21 uur.
        De koffi  e, thee en fris staan klaar. 
        Toegang en consumpti es zijn grati s.

Kaarten maken
Bij deze inloopacti viteit kan je in een ontspannen sfeer mooie 
en vrolijke kaarten maken, met of zonder een thema. Ook kun je 

er ideeën opdoen, ti ps 
en trucs leren om mooie 
kaarten te maken voor jezelf 
of om weg te geven. Kom 
gezellig met ons mee doen!

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, technieken en 
vaardigheden op.
Je mag gewoon binnen-
lopen.

Weggeefwinkel-Lopik
Eén keer in de 14 dagen op vrijdagavond van 19 tot 21 uur 
is The Shelter open. Een plek waar je jezelf mag zijn, 
er aandacht is voor elkaar en je lekker kunt chillen. 
We hebben heel afwisselende programma’s zoals: 
knutselen, bakken, spelletjes, bingo, fi lm enz.
Ben je tussen de 11 en 15 jaar, dan is dit echt iets 
voor jou. Neem gezellig een vriend of 
  vriendin mee. Tot in The Shelter!

  Facebook: theshelterlopik

Meer info achterop de folder.

Ander Inloophuis gebruikers zijn:Vluchtelingenwerk, Nabestaanden platf orm, Alpha- 
cursus, Zonnebloem, Oppascursus, Tekencursus

Wij hebben vooral goede dames-, heren- en kinderkleding 
in ons assorti ment. En daarbij bijouterieën, schoenen en 
wat kinderspeelgoed. Er is geen kassa, het is bedoeld 
voor mensen die te weinig geld hebben om het nieuw 
te kopen. Deze mensen zijn van harte welkom op 
donderdagmiddag van 14 tot 16 uur en op zaterdag-
morgen van 10 tot 12 uur. De koffi  e of thee staat klaar. 
Het inleveren van schone, eigenti jdse spullen 
kan ti jdens de openingsti jden. 
  Volg ons op facebook 
  of mail naar: 
  ViaViawgw@schuilplaatslopik.nl

Koffi  e-ochtenden
Een schuilplaats is een plek waar je je veilig voelt, maar 
ook een plek waar je jezelf kan zijn. Waar je gewoon 
gezellig samen kunt praten en dingen kunt delen. 
De koffi  e en thee staan voor je klaar op dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur.
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Meer info achterop de folder.

Vrouwenontmoeti ngVrouwenontmoeti ng
Voor vrouwen uit verschillende culturen 
die wonen in Lopik en omgeving. Om elkaar      
                        te ontmoeten, gezellig bezig    
  te zijn met verschillende 
  acti viteiten zoals: praten, 
  lachen, koken en nog veel  
        meer. Kom langs en beleef   
        het mee. Alle vrouwen zijn welkom.
        Elke dinsdagavond van 19 tot 21 uur.
        De koffi  e, thee en fris staan klaar. 
        Toegang en consumpti es zijn grati s.
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            maar er vooral veel plezier aan beleven.  
                               Kosten: € 12,- per avond inclusief 
          materialen, koffi  e of thee.

HandwerkenHandwerken
Of je nu komt borduren of breien of haken of... het maakt 
niet uit. Je ontmoet andere handwerksters en doet al pratend 
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HandwerkenHandwerken
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, technieken en 
vaardigheden op.
Je mag gewoon binnen-
lopen.

Eén keer in de 14 dagen op vrijdagavond van 19 tot 21 uur 
is The Shelter open. Een plek waar je jezelf mag zijn, 
er aandacht is voor elkaar en je lekker kunt chillen. 
We hebben heel afwisselende programma’s zoals: 
knutselen, bakken, spelletjes, bingo, fi lm enz.
Ben je tussen de 11 en 15 jaar, dan is dit echt iets 
voor jou. Neem gezellig een vriend of 
  vriendin mee. Tot in The Shelter!
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Wij hebben vooral goede dames-, heren- en kinderkleding 
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Wij hebben vooral goede dames-, heren- en kinderkleding 
in ons assorti ment. En daarbij bijouterieën, schoenen en 
wat kinderspeelgoed. Er is geen kassa, het is bedoeld 
voor mensen die te weinig geld hebben om het nieuw 
te kopen. Deze mensen zijn van harte welkom op 
donderdagmiddag van 14 tot 16 uur en op zaterdag-donderdagmiddag van 14 tot 16 uur en op zaterdag-
morgen van 10 tot 12 uur. De koffi  e of thee staat klaar. 
Het inleveren van schone, eigenti jdse spullen 

  ViaViawgw@schuilplaatslopik.nl

Wij hebben vooral goede dames-, heren- en kinderkleding 
in ons assorti ment. En daarbij bijouterieën, schoenen en 
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Koffi  e ochtend
iedereen is welkom

Boekenhoek
boeken, cd’s en dvd’s

Weggeefwinkel
ViaVia

The Shelter
jeugd van 11 t/m 15

Kaarten maken
iedereen is welkom
 

Handwerken
voor alle vrouwen

Acryl schilderen
iedereen is welkom

Interculturele
vrouwenontmoeti ng

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

Idem als 
Koffi  e ochtenden 

Donderdagmiddag 
van 14 tot 16 uur
Zaterdagmorgen
van 10 tot 12 uur

Vrijdagavond
alle even weken
van 19 tot 21 uur

1e woensdag
van de maand
van 14 tot 16 uur

2e woensdag
van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur

Vrijdagavond
alle oneven weken
vanaf 19 uur

Dinsdagavond
van 19 tot 21 uur

Gerhard Aalderink 
tel. 553115 
06-22488987
 
Piet Jongebreur
tel. 561905 
06-28347902

Cynthia de Munck  
06-53828545
Els Hoeke 
06-14643700

Lidy Bijman 
tel. 551972

Herma van Bezooyen 
tel. 553697
06-25314240
 
Yvonne van Ee 
tel. 554636
06-50510065

Ria van Vliet 
tel. 552017
06-36226429 

Ebtehal Albasam 
06-43678942

alle acti viteiten

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

info@schuilplaatslopik.nl  -  www.schuilplaatslopik.nl

“HALLO”
Ben je al eens binnen gelopen bij de Schuilplaats? 
Onze acti viteiten zijn van jong tot oud, van lekker 
chillen tot acti ef creati ef. Hierbij ontvang je ons 
programma met alle acti viteiten. Kijk er eens in en 
loop gerust bij ons binnen. Wees van harte welkom!

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

Boekenbonnen zijn welkom. Is er iets niet, dan kan 
het alti jd besteld worden. Bestellen kan ook via mail:
pietriajongebreur@yahoo.com

Contactpersonen:   Piet Jongebreur 0348-561905
 Anja Steenbergen 06-36099704

Openingsti jden:
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Dagboeken jeugd
Dagboeken volwassenen
Bijbels 
Bijbelstudieboeken
Theologie 
Agenda’s
Wenskaarten
Kleine cadeautjes en beeldjes
Cadeaubonnen

Kinderboeken
Kinder cd’s
Jeugdboeken
Gedichten
Dwarsliggers
Liederenbundels
Opwekking
Romans
Cd’s en dvd’s

BOEKENHOEK

Vrienden

wat gebeurt hier allemaal?

Onze vrienden maken het mogelijk dat wij de middelen en 
mogelijkheden hebben om de Schuilplaats in stand te houden. 
Net als de inbreng van onze vrijwilligers is de inbreng van onze 
vrienden onmisbaar. Maak kennis met onze vrienden hieronder. 
Nog geen vriend, maar je zou dat wel willen worden? Stuur dan 
een mail aan: ikwilvriendworden@Schuilplaatslopik.nl en wij 
nemen contact met je op. De gift en zijn bij de belasti ng aft rekbaar. 

          Ons bankrekeningnummer is: 
          IBAN: NL24RABO0156757443

Like ons 
op 
Facebook

Thanks
friends!
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