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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             
 

Over het reilen en zeilen in en rondom het Inloophuis 
DE ZEVENSPRONG Markt 10 Veenendaal. 

 

Woord van de voorzitter van het bestuur, Luit Saathof  
 

De afgelopen weken heb ik mij enkele keren in positieve zin mogen verbazen. 
Wat mij vooral heeft verbaasd is, dat een eenvoudig stukje in de Rijnpost 
uiteindelijk tot een oplossing voor de vacature van coördinator heeft geleid. 
We hebben lang moeten zoeken, vorig jaar afscheid moeten nemen van 
Benny in deze rol, maar nu lijkt het er toch van te komen. 

Wat ook verbazingwekkend is, met hoeveel energie en toewijding alle 
medewerkers er steeds voor zorgen dat het gezellig is in het Inloophuis. Tot 
en met de feestdagen is er iedere keer invulling geweest van de roosters en 
was iedereen er weer. 

Verbazing geldt ook richting Hans en Willie. Na jarenlange trouwe dienst, 
zetten ze nu een stapje terug met uitzicht op een goeie opvolging. Hoeveel 
werk hebben zij wel niet verzet!     Ik ben daarmee niet alleen verbaasd, 
tegelijk ook dankbaar. Ik zie Gods leiding in al deze dingen. Hij gebruikt juist 
het kleine, voor ons onbeduidende, om Zijn werk te laten zien. Je moet het 
wel willen zien. Je mag erin geloven! Tot en met, dat Hij Zijn Zoon naar ons 
stuurde, tot redding van iedereen die erin gelooft! Verbazingwekkend 
geweldig! 

Kerstlunch zeer geslaagd. 

De kerstlunch was prima verzorgd en werd door de 29 deelnemers bijzonder 
gewaardeerd. Er werden kerstliederen gespeeld op de dwarsfluit, er werd 
gezongen, gedichten werden voorgedragen en de boodschap van Kerst heeft 
geklonken! Het was goed!’ 

Nieuwe Coördinator. 

Het bestuur heeft een positieve reactie gekregen van Wilfred Heijns, de man 
die samen met zijn vrouw Hanneke het coördinatorschap van de Zevensprong 
wil overnemen per 1 juli 2018. Daar zijn wij heel blij mee! Er is een goed 
gesprek met hen beiden geweest en zij hebben ook al even bij de gasten 
gezeten in aansluiting op dat gesprek. 

http://www.inloophuisde7sprong.nl/


Inschrijven donderdag warme 
maaltijden in 2018                                     
Het is alweer enige tijd geleden dat 
op verzoek van onze gasten is 
besloten om de inschrijving voor 
een maaltijd altijd persoonlijk te 
laten doen. Dat was om te 
voorkomen dat 1 persoon een 
grotere groep komt inschrijven. Nu 
is er wat onrust en onduidelijkheid 
ontstaan hoeveel personen er door 
1 persoon tegelijk mogen worden 
ingeschreven.  

Nieuwe mededeling over 
inschrijven warme maaltijden op 
donderdag. We gaan begin 2018 
proefdraaien om te zien of dit goed 
gaat werken. 

De inschrijving voor die 
donderdagmaaltijden gaat in het 
vervolg steeds wisselend op één 
van de openingsdagen van het 
Inloophuis. Dat is de ene keer op 
maandag, een volgende keer op 
een vrijdag, dinsdag, zondag of 
donderdag gewoon vanaf 14.00 
uur en vervolgens op de volgende 
dagen als we open zijn en er nog 
plaats is.  

De gasten weten dat nooit van te 
voren en hoeven niet op de 
stoep in de rij…. 

Trouwe bezoekers van het 
Inloophuis zullen die inschrijving 
nooit missen en door de wisseling 
van 1e inschrijf dag kan toch 
iedereen met enige regelmaat aan 
de beurt komen.  

Bovendien mag 1 persoon 
hooguit 1 andere persoon 
inschrijven en direct betalen !! 

Mogelijk brengt dit rust, eerlijkheid 
en duidelijkheid voor de gasten, 
maar ook voor ons als 
medewerkers. We gaan begin 
2018 proefdraaien of dit goed gaat 
werken. 

Indien gasten opmerkingen of 
ideeën hebben dan kan dat 
gemeld worden bij de 
dienstdoende medewerk(st)er, 
vanaf 1 juli 2018 bij de nieuwe 
coördinator, 

 

 

Hallo lieve mensen,                                                           

In deze “Binnenloper” wil ik u even laten weten hoe leuk ik het vind in het 
inloophuis. Wat een leuke mensen allemaal, in alle soorten en maten, daar 
houd ik van. Het was best spannend toen ik vorige zomer de eerste keer een 
dienst mocht meedraaien, maar ik vond het meteen leuk en voelde me 
welkom. Dat zegt wel iets over de sfeer en onbevangenheid. Ik loop nu al een 
paar maanden mee op verschillende dagen. Regelmatig zie ik dezelfde 
gezichten en leer ik de gasten en medewerkers steeds beter kennen, ik geniet 
van alle verhalen en het gezelschap. Er hangt een gemoedelijke sfeer en er 
wordt veel gedeeld met elkaar. Dat vind ik waardevol. De mensen accepteren 
elkaar zoals ze zijn. Misschien niet altijd, maar volmaakt is het nergens hoor. 
Leuk dat een aantal gasten ook een bijdrage levert in de vorm van kunst, 
gedichten, verhalen, foto’s, het beheer van de website of zomaar even een 
helpende hand. 
 
Toen Willie me vroeg haar stokje over te nemen in het bestuur, moest ik daar 
wel even over denken, want ik kom nog maar net kijken natuurlijk. Maar het 
lijkt me erg leuk en zinvol en ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren. 
De positieve instelling  en oprechte betrokkenheid van de gastvrouwen en -
heren viel me meteen op. Daarom vind ik het een voorrecht hen te mogen 
vertegenwoordigen in het bestuur. 
 
Nog even iets over mezelf, ik ben een geboren (1970) en getogen 
Veenendaalse. Ik ben het nakomertje in het gezin en heb twee zussen. 
Inmiddels ben ik 23 jaar getrouwd met mijn man Ton die uit Friesland komt en 
het nu ook prima naar zijn zin heeft in Veenendaal. We hebben een zoon (21) 
en een dochter (19). Ik werk ongeveer 12 uur per week voor het bedrijf van 
mijn man. Hij heeft een binnenvaartschip en soms vaar ik een paar dagen met 
hem mee. Ik heb een secretariële achtergrond en vind het leuk dingen te 
regelen (bij mij thuis noemen ze dat bemoeien 😊😊). Verder spreek ik graag af 
met mijn vriendinnen, wandel ik graag in het bos en als het even kan nestel ik 
me lekker op de bank met een goed boek. Ik zou graag zeggen dat ik het leuk 
vind om in de tuin te werken maar helaas vind ik dat altijd een hele opgave. 
Mocht u nog meer willen weten, vraag het me gerust. 
 
Ik hoop u allen nog vaak te mogen ontmoeten. 
 
Jasperina Draaisma-Vos 
 
Overleden. 
 
Op 30 november 2017 overleed onze gewaardeerde gast mevrouw Anneke 
Zwart. 
In ons Inloophuis zocht zij vriendschap en afleiding voor haar eenzaamheid en 
lichamelijke klachten. Meerdere mensen hebben haar aandacht gegeven en 
waren daardoor lichtdragers voor haar.  
Nu mag zij wonen in het licht van haar Hemelse Vader en Heiland. 
 

 

 

 
 



Netwerk DAK 
                                       

 
 

De voorzitter van Netwerk DAK, 
Piet Kuijper, praatte Koningin 
Maxima bij over het belangrijke 
werk van inloophuizen, 
buurtpastoraat en straatpastoraat. 
Maxima bezocht ook Inloophuis 
de Jessehof in Delft en praatte 
daar geheel onverwacht met de 
aanwezige gasten. Dit ter 
gelegenheid van 60 jaar 
Kansfonds, dat dit werk met de 
meest kwetsbare mensen 
financieel ondersteunt.  

Op de website 
www.netwerkdak.nl vindt u alles 
over inloophuizen, buurtpastoraat 
en drugs- en straatpastoraat. Het 
doel van de website is uitwisseling 
van kennis en ervaring. 

Bijna al het materiaal op de 
website is afkomstig van de 100 
aangesloten inloophuizen, 
plekken van buurtpastoraat en 
straatpastores. Het gaat om 
onderwerpen zoals toerusting, 
voorbeeld van intakegesprek met 
vrijwilliger, succesfactoren binnen 
de Wmo enz. 

Met ingang van 1 november 2017 
is ons bestuurslid Dirck Vroonland 
toegetreden tot het bestuur van 
netwerk DAK in Utrecht 

 

Dirck Vroonland 

Nieuwe penningmeester bestuur.                            

Beste lezers, sinds september 2017 mag ik mij penningmeester van ons 
inloophuis noemen. Ik zeg bewust “ons”, want met elkaar mogen we zorg 
dragen voor waar we voor staan. 

En ik ben blij dat mij in het bestuur en met de teams mag inzetten voor de 
mensen die binnenlopen. En wel op het gebied van de financiën natuurlijk, 
maar dat is voor mij niet het voornaamste. 

Ik wil ook onze gasten beter leren kennen, met hen spreken in de hoop iets 
voor hen te mogen betekenen. En tot op de dag van vandaag heb ik plezier in 
de werkzaamheden en voel ik mij steeds meer vertrouwd met de mensen 
waarmee ik samenwerk. Ik ben getrouwd met Steveline en we hebben vier 
dochters en een pleegdochter van 8 jaar oud waar wij voor mogen zorgen. Als 
gezin zijn wij lid van de Christelijke Gereformeerde  Pniëlkerk in Veenendaal. 
Voor de nodige ontspanning houd ik van lange afstand wandelen in ons mooie 
Nederland en daarbuiten en van badminton. In het dagelijks leven ben ik 
financieel controller voor Nederland en enkele andere Europese landen waar 
mijn werkgever Invacare onder andere is gevestigd.  

Ik kijk ernaar uit met u en jou verder te werken en te bouwen aan het 
inloophuis, zodat alles goed functioneert en het financieel gezond is en blijft 
om alle activiteiten te blijven doen. Daarin is Gods zegen onmisbaar en dat 
wens ik een ieder van harte toe. 

Marco Koole 

Nieuw Coördinatoren-echtpaar 

Dag lieve mensen,                                                                    

Wij zijn Wilfred en Hanneke Heijns en wij worden de nieuwe coördinatoren 
van het inloophuis. Zoals u waarschijnlijk weet is Hans per 1 januari gestopt 
en omdat Hans een duizendpoot is zijn er maar liefst twee coördinatoren 
nodig om dit over te nemen 😉😉. Wij zijn bijna 19 jaar getrouwd en wonen 18 
jaar in Veenendaal. We mogen drie kinderen grootbrengen, Justus van 17, 
Lieneke van 14 en Daphne van 11. Wilfred is in zijn dagelijks leven CAO 
beheerder bij Afas Software in Leusden. Hanneke is naast vrouw en moeder 
ook 1 keer per week juf voor peuters om ze voor te bereiden voor school. We 
hebben graag mensen om ons heen en onze kinderen noemen ons huis vaak 
een inloophuis. Regelmatig hebben we tegen elkaar gezegd dat een 
inloophuis wel echt leuk zou zijn. Toen we in november het artikel lazen dat 
de Zevensprong op zoek was naar een coördinator hebben we contact 
opgenomen met Hans. Tijdens het kennismakingsgesprek hadden we een 
leuk gesprek en voelde we ons direct thuis. Willen jullie meer over ons weten 
vraag het gerust. Officieel gaan zijn we D.V. 1 juli als coördinatoren aan de 
slag maar tot die tijd zullen we regelmatig binnenlopen. We hebben er 
ontzettend veel zin in. 



 


