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Openingstijden  
Zondag      14.00 tot 16.00 uur 
Maandag   11.30 tot 13.30 uur 
€ 1,00-LUNCH   
Dinsdag     10.00 tot 12.00 uur 
Donderdag ONEVEN weken  
                   14.00 tot 16.00 uur 
Donderdag EVEN weken MAALTIJD 
                   17.00 tot 19.00 uur 
Voor deze maaltijd is aanmelden 
noodzakelijk (€ 3,00 p.p.)  
Vrijdag       14.00 tot 16.00 uur    
1e vrijdag v.d.maand BINGO  
3e vrijdag v.d.maand CREA 
                                            

 
Het Inloophuis is voor 

iedereen…  
…. Er hoeft niets… 
…. Gewoon er even bij komen    
zitten 
…. Niets hoeven te zeggen 
…. Maar je kunt ook wel je hart 
eens luchten 
…. Misschien de eenzaamheid 
of 
…. Juist de drukte even 
ontvluchten 

                 
         Verdrietig zijn 

         Vrolijk zijn                                                            
Somber zijn                                                                                      

Blij zijn 
                                                                       
Er is ruimte voor iedereen ! 

 
 
                                                                              
 
 
 
 

De Binnenloper             
 
U ziet het…een nieuw jasje voor ons nieuwsbulletin. De uitgave als boekje, 
waarin zo’n 8 tot 12 pagina’s werden gevuld, voldeed niet goed aan de 
actuele nieuwswaarde die je van een nieuwsbulletin mag verwachten. 
Vragen of opmerkingen en situatie van onze gasten en de medewerkers 
waren vaak niet meer actueel op het moment van het verschijnen van 
 

”De Binnenloper “ 
Het is de bedoeling om deze vorm als A4 formaat, dus één blaadje maar dan 
dubbelzijdig bedrukt, wat vaker te laten verschijnen zodat iedereen beter en 
sneller bent geïnformeerd over het reilen en zeilen van ons Inloophuis. 
 

Coördinator 
Benny Grevers heeft het bestuur meegedeeld dat hij per 1 oktober zijn taak 
als coördinator weer zal overnemen van Hans Aalderink die Benny op dit 
moment tijdelijk vervangt. De vrouw van Benny, Tineke krijgt nog steeds 
therapie maar er is wel verbetering in haar situatie. Haar omstandigheden 
geven Benny weer wat meer gelegenheid om ander taken weer op te pakken.   
 

Tijdelijk uitgeschakeld 
Onze medewerkster Willie van den Heuvel is al sinds mei uitgeschakeld 
wegens een val waarbij zij haar pols aan de ene arm en een breuk aan haar 
andere arm opliep. Omdat zij beide armen niet kon gebruiken is zij weken 
verzorgd in de Engelenburg. In de eerste week van juli is zij weer naar haar 
eigen huis gekomen en kan nu weer voor haarzelf zorgen. Het zal best nog 
even duren voordat zij haar zorg en inzet voor het Inloophuis weer kan 
oppakken.  
 

Donderdagmaaltijden  
Naast de maandaglunch hebben de donderdagmaaltijden een belangrijke 
plaats bij de gasten en de medewerkers in het Inloophuis. Onder de 
bezielende leiding van Mieke Baas samen met Jennie Sasbrink en Henny 
Bakker heeft het kookteam; Jannie Achterstraat, Hannie v. Basten, Magda 
v.d. Haar, Fennie Lier, Karina Mheen, Harriet Nijland, Janneke Roor, Geurie v. 
Soest Dini Venhuizen en Dirk Jan Meijer al ruim 2 ½ jaar de maaltijden 
verzorgd. 
 
Toen dit jaar Mieke meldde dat twee keer per maand een warme maaltijd 

organiseren teveel werk met zich 
meebracht, dreigde deze 2e maaltijd 
per maand te worden afgeschaft. Het 
bestuur begreep dat deze 
werkzaamheden voor Mieke veel te 
zwaar werden en had begrip voor 
haar situatie, maar wilde toch graag 
de continuïteit handhaven door iedere 
twee weken een warme maaltijd aan 
te bieden. 
 
 

Het kookteam heeft die tweede maaltijd opgepakt met Hans Aalderink als 
organisator. Door andere aanmelding en betaling wel een wat lastige en 
verwarrende situatie voor de gasten, maar hierin komt per 1 oktober 
verandering. De tweewekelijkse warme maaltijd kon worden gehandhaafd!           
 
 



  

       
Vertrek Sub-coördinator 
donderdagmaaltijden   

Mieke Baas heeft aangegeven te 
moeten stoppen met de aansturing 
van de donderdagmaaltijden. Een 
“kindje” van Mieke kunnen we best 
zeggen. Maar de zorgen als 
moeder en oma vragen veel inzet 
van haar en daarom zal de 
afscheidsmaaltijd die onder haar 
zorg en leiding zal plaatsvinden in 
het Inloophuis zijn op donderdag 
7 september. Ik denk dat iedereen 
het er mee eens is dat zij 
uitstekend voor ons heeft gekookt.  

Magnetron met mogelijkheden                                        
De diaconie/verhuurder heeft op 
ons verzoek een grote magnetron 
voor ons aangeschaft. Dat geeft 
ons veel meer mogelijkheden bij 
het bereiden en warmhouden van 
gerechten en hapjes. U zult dit 
merken!   

We hebben al een keer 
geëxperimenteerd met het zelf 
laten opscheppen tijdens de 
maaltijden. Dat loopt goed want 
iedereen denkt eraan om ook voor 
de ander wat over te laten en niet 
direkt het hele eigen bord te 
overladen. Prachtig!! Bovendien 
bespaart het veel uitserveerwerk 
aan de medewerkers.  

Nieuwe medewerkers   
Ons Inloophuis De Zevensprong 
bestaat alleen omdat er veel tijd en 
inzet wordt gegeven door 35 
vrijwillig MEDEWERKERS!  Het 
lijkt zo gewoon dat ze er altijd 
zijn...maar zo gewoon is dat 
helemaal niet! Soms is het ook 
best lastig om ons team op volle 
sterkte te houden, maar gelukkig 
lukt het nog steeds weer om 
nieuwe mensen te vinden die wat 
extra’s willen doen voor de gasten 
die ons Inloophuis bezoeken.We 
hebben vanaf januari 2017  zeven 
nieuwe medewerkers die u vast al 
hebt gesproken of gezien of 
binnenkort zult ontmoeten.  

Welkom in ons Zevensprong-team 
aan: Jannie Achterstraat; Hannie 
van Basten; Jasperina Draaisma; 
Adri Fokkenrood; Netty de Jongh; 
Alie Priem en Marijke Verwelius. 

Fotopresentatie op de beamer                              

 

Zo af en toe worden bij bepaalde gebeurtenissen foto’s gemaakt in onze 
ruimte. Leuk om die eens terug te zien. Maar het zijn er zoveel dat er een 
dagprogramma van zou kunnen worden gemaakt om die te tonen. Dat gaan 
we niet doen!    Maar het is de bedoeling om in augustus op een zondag of 
een donderdag een eerste samenvatting te tonen. U hoort uiteraard op tijd 
wanneer we dat gaan doen! 

Over Netwerk DAK     “Door Aandacht Kracht”       
Het Inloophuis De Zevensprong is bij deze organisatie aangesloten.                                                            
Netwerk DAK bundelt 98 organisaties van inloop-huizen, buurtpastoraat en 
drugs- en straatpastoraat in Nederland en België. Samen zijn het 117 locaties. 
Die bieden elk op eigen wijze een plek voor buurtbewoners en mensen in 
kwetsbare wijken en stadsdelen. Ontmoeting, zingeving, geestelijke zorg en 

presentie zijn kernwoorden voor de meer dan 5000 
vrijwilligers die in deze organisaties werken. Netwerk 
DAK is een flexibele organisatie, volop in ontwikkeling 
met drie parttime medewerkers en drie bestuursleden en 
een kring van ondersteuners op  afroep.  

Coördinator Helma Hurkens, geeft praktische ondersteuning en 
advies en organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten 
voor aangesloten Inloophuizen. 

 

 

De Zevensprong is dus ook bij de organisatie DAK  aangesloten en daarom 
gaan een aantal bestuursleden van de Zevensprong regelmatig naar de 
regiobijeenkomsten van inloophuizen in de buurt: Wageningen, Ede, Tiel, 
Culemborg, Oosterbeek. Twee keer per jaar is er een regiobijeenkomst waar 
dan diverse onderwerpen aan de orde komen. Zo houden we elkaar op de 
hoogte en kunnen we van elkaar leren. 

Begin juni is er een regiobijeenkomst geweest bij ons: Markt 10 in 
Veenendaal. Het onderwerp was PR en publiciteit: hoe bekend is het 
inloophuis nu eigenlijk en welke boodschap willen we uitdragen?  Er is niet 
alleen gesproken over sociale media, maar ook over de keuzes die je daarbij 
moet maken.  Hoe maak je tijd voor PR en communicatie en hoe zorg je voor 
privacy van de bezoekers. De eigen website en facebook werden ook 
besproken. Ons inloophuis heeft ook een mooie website: 
www.inloophuisde7sprong.nl en een eigen facebook pagina. Kijk er maar 
eens naar!  

 

De website en de facebook pagina worden beide 
verzorgd door John Veenhof.  

Hij heeft ze opgezet en onderhoudt ze ook, daar zijn 
wij blij mee! 

                                                                              

http://www.inloophuisde7sprong.nl/

