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1. INLEIDING
We zullen 2018 niet gauw vergeten: een turbulent jaar met grote gebeurtenissen. De meest ingrijpende was de verhuizing naar de Schaepmanstraat. Na 30 jaar verlieten we onze vertrouwde plek
aan het Kerkplein. Vorig jaar schreef ik dat we, met de oprichting van de Stichting Diaconaal Centrum Tiel onder de vleugels van de kerk uit waren gekomen. Nu zijn we bijna letterlijk uit de schaduw van de Maartenskerk gestapt. Dat was eerst best eng, maar al gauw merkten we dat het licht
ons goed deed.
Voordat we wisten dat we in dit jaar moesten verhuizen hebben we die 30 jaar aan het Kerkplein
gelukkig nog kunnen vieren met een prachtig feest. Op 1 juni met onze ‘eigen’ mensen in het Inloophuis, en op 2 juni met vele betrokkenen en belangstellenden in de Maartenskerk. Hoogtepunt
was de schitterende voorstelling van het Toverbaltheater die, met een schaterende lach en een
emotionele traan zo prachtig aansloot bij ons motto ‘mensen hebben mensen nodig’. We hebben
dit jubileum ook aangegrepen om een boekje te maken over die dertig jaar Inloophuis. Daarmee
bewaren we de geschiedenis van ons huis en het geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen die
geleid hebben tot wie we nu zijn en waar we nu staan.
Het is duidelijk dat er nieuwe wegen voor ons liggen. Die moeten we onderzoeken, en daarbij niet
vergeten om het goede te behouden. Want we dragen veel moois met ons mee om trots op te zijn.
Maar het nieuwe lonkt ook! Ik vond het opmerkelijk dat, toen
we in het voorjaar met de MuseumPlusBus het Noordbrabants Museum bezochten, er eigenlijk meer belangstelling
was voor de moderne kunst dan voor de klassieke. Jeroen
Bosch en Vincent van Gogh zijn erfgoed, maar de Sigg Collectie van hedendaagse Chinese kunst die op dat moment te
zien was verraste en maakte op veel mensen diepe indruk.
Het is jammer dat in dit jaarverslag slechts ruimte is voor een
beperkt aantal foto’s. Want het jaar heeft heel veel mooie
plaatjes opgeleverd. Ik hoop dat u er met dit verslag toch een
goed beeld van kunt krijgen.
Han van Peer, coördinator
Tiel, april 2019
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2. ACTIVITEITEN
2.a. Door het jaar heen
Het Inloophuis is elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur, 365 dagen per jaar! Dat is een groot goed.
Het zorgt ervoor dat onze gasten weten dat ze altijd op die tijden bij ons terecht kunnen.
Maaltijden
Elke week wordt er op maandag en woensdag een maaltijd gekookt door onze vrijwilligers voor
zo’n 15 tot maximaal 20 gasten. De maaltijden voorzien in een belangrijke behoefte en vormen een
kernactiviteit van het Inloophuis. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit onze
moestuin de Franciscushof.
Bij de overgang naar de Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT) in 2018 is de Franciscushof geen
project meer van het Inloophuis - ‘ons kindje’ - maar een van de drie secties van de stichting
geworden, dus meer onze ‘ zus’. Gelukkig is de innige samenwerking gebleven. De communicatie
tussen kookgroep en tuin gebeurt middels een groepsapp
die uitstekend functioneert.
Eens in de maand is er op vrijdagavond een Special Meal.
Dan wordt er een maaltijd bereid uit een bepaalde cultuur of
landstreek waar dan ook aandacht aan geschonken wordt.
Hiervoor vragen we vaak gastkoks.
Elke zaterdag is het soepdag, meestal vers gemaakt en altijd
aangevuld met tosti’s.
Sociaal
Op dinsdagmiddag maakt een groepje van zo’n 10 tot 12
deelnemers wenskaarten. Deze activiteit heeft al een lange
traditie en blijft populair. De begeleiding is in creatieve handen en ook dit jaar volgden enkele deelnemers weer workshops bij Te Gekke Krijtjes in Hardinxveld-Giessendam.
Vrijdagmiddag is activiteitenmiddag. Eens in de veertien dagen is er een kaartclubje. Verder is er geen vastgelegd programma. Regelmatig wordt er gebreid of geknutseld. Ook
houden we ongeveer eens in de zes weken een bingo middag.
Naast de zelfgemaakte wenskaarten verkopen we tijdens de openingsuren op beperkte schaal
tweedehands kleding die bij ons afgegeven wordt. Dit voorziet niet alleen qua kleding in een behoefte maar heeft ook een sociale functie: er wordt ook vaak door iedereen meegekeken of iets
wel staat.
2.b. Speciale momenten
Nieuwjaar, Pasen, Sinterklaas en Kerst zijn momenten waarop we iets extra’s doen. Het blijft steeds
zoeken naar een goede formule omdat de belangstelling zeer wisselend is en de insteek mede bepaald wordt door degenen die op dat moment dienst hebben. Dit jaar waren er met Oud en Nieuw
wel oliebollen en chocolademelk maar verder geen bijzondere activiteit. Achteraf bleek er toch bij
gasten wel behoefte aan te zijn om de start van het nieuwe jaar te markeren met een toost o.i.d..
De Paasbrunch verliep in het begin wat moeizaam vanwege onduidelijkheden in de organisatie.
Toen deze waren opgelost verliep het prima en was het een gezellige, goed bezochte middag.
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Het Sinterklaasfeest viel dit jaar op donderdag en omdat dan ook altijd de gasten van ’s Heerenloo
er zijn ( de ‘TOT-groep’) besloten we het dit keer samen te vieren met een spelletjesmiddag. Aan de
opzet moet nog wat geschaafd worden maar het was zeker voor herhaling vatbaar.
Naar het Kerstfeest toe mochten we weer de kerstpakketten van
de Lions-club Tiel uitdelen. Omdat het de 25e keer was werd
deze gift bij de jaarlijkse Bridgedrive van de Lions in de vorm van
een cheque al overhandigd en was daar ook de gelegenheid om
wat te vertellen over het Inloophuis en de waardering van onze
gasten voor deze pakketten. Het kerstdiner op kerstavond was
voor de 35 deelnemers weer een hoogtepunt. Een prachtige 5
gangen maaltijd in een gezellige, vertrouwde sfeer. Organist Ben
Middeldorp had toegezegd de begeleiding van de kerstliedjes te
komen verzorgen maar ook tijdens de maaltijd trakteerde hij ons
al op pianospel waardoor de avond nog sfeervoller werd.

De zomer-BBQ waarvoor niet alleen alle gasten en vrijwilligers, maar ook onze sponsors en brede
kring betrokkenen worden uitgenodigd, is dit jaar komen te vervallen vanwege de jubileumviering.
De grote belangstelling voor het Jubileum zorgde ervoor dat we toch veel mensen hebben kunnen
ontmoeten. De jaarlijkse Marktdag in september werd vanwege de verhuizing van het Inloophuis
uitgesteld naar het einde van het jaar. We hebben toen een kleinere Decembermarkt gehouden op
de dag van de officiële heropening.
Wel werden we dit jaar weer uitgenodigd om met de Museum
Plus Bus mee te gaan! Dit is een initiatief van de Bankgiro Loterij
en een aantal Nederlandse musea om ouderen die niet meer in
staat zijn zelf een museum te bezoeken hiertoe toch de gelegenheid te bieden. Misschien speelde bij de selectie mee dat we bij de
inschrijving aangaven dat het Inloophuis dit jaar feestelijk haar 30
jarig bestaan vierde en we dit uitje graag aan ons jubileumprogramma zouden willen toevoegen. In 2014 zijn we naar het Van
Gogh museum in Amsterdam geweest. Dit jaar werd het het
Noordbrabants museum in Den Bosch. Dat museum deed voor de
eerste keer mee en we werden dan ook zeer hartelijk ontvangen
door de directeur. Net als de vorige keer werd het een heerlijk en
heel bijzonder dagje uit voor de gemengde groep van 42 gasten en
vrijwilligers die op 10 april mee gingen.
2.c. Projecten
Het eerste half jaar van 2018 stond in het teken van het 30 jarig jubileum van het Inloophuis, de
tweede helft werd overheerst door de verhuizing naar de Dr. Schaepmanstraat. Twee grote projecten waar veel energie in is gestoken en die beide ook een prachtig resultaat hebben opgeleverd.
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- Het Jubileum
Op 22 februari 2018 bestond het Inloophuis 30 jaar. De viering
daarvan werd een tweetraps raket: op 1 juni in het Inloophuis
voor gasten en medewerkers, op 2 juni in de Sint Maartenskerk
een ontvangst voor netwerkcontacten en genodigden en een
voorstelling van het Toverbaltheater uit Beneden-Leeuwen
waarbij alle Tielenaren welkom waren. Daarnaast kwam er een
jubileumboekje uit over 30 jaar Inloophuis. Dankzij subsidies van
een aantal fondsen is het gelukt om de voorstelling en het boekje
financieel te dekken.
Het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen is een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking. Iedereen is anders, iedereen heeft tekortkomingen maar iedereen heeft ook talenten. Als je open staat voor de ander en elkaar helpt kun je ontdekken waar je goed in bent. Je krijgt de waardering die je
verdient, gewoon omdat je bent wie je bent! Met die gedachte
is het Toverbaltheater opgericht. En die gedachte is ook mede
de grondslag van het Inloophuis. Mensen hebben Mensen nodig: je kunt het niet alleen, en dat hoeft ook niet!
Het jubileumboekje over 30 jaar Inloophuis in Tiel beschrijft de
geschiedenis van het prille begin en de ontwikkelingen die ons
hebben gebracht waar we nu zijn vertelt een bijzonder verhaal
over bevlogenheid en doorzettingsvermogen. Het vertelt ook
over gewone mensen uit Tiel en omgeving die elkaar willen
ontmoeten omdat ze gezelligheid zoeken en wat van hun lief
en leed, plezier en zorgen willen delen met anderen. Naast het
verleden besteedt het boekje aandacht aan het heden en de
toekomst van het Inloophuis. Het is niet alleen een leesboek
maar ook een kijkboek want foto’s zeggen soms meer dan
woorden.
- De verhuizing
In de zomer ontvingen wij het bericht van de Protestantse Gemeente Tiel (PGT) dat het pand aan
het Kerkplein verkocht was, ons vertrouwde adres in al die 30 jaar. Het was ons natuurlijk al lang
bekend dat het pand te koop stond maar toch sloeg het flink in. Omdat we, ondanks veel inspanningen nog geen andere geschikte huisvesting hadden gevonden waren we erg blij met het aanbod
van de PGT dat we voor de termijn van een jaar terecht zouden kunnen in de nevenruimte van de –
ook te koop staande – voormalige Gereformeerde Kerk aan de Dr. Schaepmanstraat in Tiel.
In eerste instantie was de nieuwe eigenaar van Kerkplein 1 welwillend bereid om ons na de opleverdatum van 1 oktober nog gebruik te laten maken van de ruimte zodat we rustig zouden kunnen
inpakken en verhuizen. Uiteindelijk werd er toch besloten vast te houden aan die datum en is in
een week tijd alles overgegaan. Woensdag werd er nog gegeten aan het Kerkplein, maandag schoven de gasten aan in de Schaepmanstraat!
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De officiële opening vond
plaats op 1 december door
wethouder Carla Kreuk. We
combineerden de open dag
van de opening met een
sfeervolle decembermarkt.
De nieuwe ruimte bevalt
heel erg goed. Het is ruimer,
lichter en er is zicht op de straat. Nieuwe mensen komen makkelijker binnen. We zijn letterlijk en figuurlijk
beter zichtbaar wat ook te merken is aan een aantal
kennismakingsgesprekken waarvoor organisaties bij ons
langs komen.
Het is duidelijk dat de verhuizing veel veranderd heeft,
maar vooral ook ten goede. We hopen dat we hier ook
na een jaar kunnen blijven en het bestuur richt zich er
nu in eerste instantie op om hiervoor mogelijkheden te
zoeken. Maar de realiteit gebiedt om ook uit te kijken
naar andere locaties waar we eind 2019 naar toe zouden kunnen.

3. BEZOEKERS
Het aantal bezoekers ligt normaliter tussen de 15 en 20 per dag. Voor de maaltijden schrijven zich
meestal zo’n 15 mensen in. De maandag en woensdag zijn dan ook het drukst bezocht. Op de andere dagen is het aantal inlopers zeer wisselend, van 10 tot soms wel meer dan 30 personen. Op zondag is het meestal wat rustiger, er zijn dan geen speciale activiteiten.
De TOT’ers (Trefpunt Ouderen Tiel) komen al naar het Inloophuis vanaf het begin in 1988. Het zijn
mensen met een beperking die door ’s Heeren Loo worden begeleid. Er komt altijd een beroepskracht mee en enkele vrijwillige begeleidsters. Voor de TOT’ers is het wekelijkse uitje naar het Inloophuis altijd weer een feestje en sommige gasten van ons vinden het juist erg fijn om met deze
mensen op te trekken en bijvoorbeeld een spelletje te doen.
Naast onze ‘vaste gasten’, mensen die bij ons een tweede huiskamer hebben gevonden en soms al vele jaren trouwe bezoeker
zijn, komen er regelmatig nieuwe bezoekers. Op onze nieuwe
locatie zitten we meer in het zicht, tussen het station en het centrum. We merken ook dat de drempel lager is, wellicht doordat
er nu van buiten naar binnen kan worden gekeken. Er zijn mensen die hun leven na een crisis weer aan het oppakken zijn en het
Inloophuis daarvoor een goed opstapje vinden. Soms zijn er begeleiders vanuit de hulpverlening die mensen bij ons komen introduceren. Ook ontslag en/of het wegvallen of ontbreken van
sociale verbanden is een reden waarom mensen bij ons binnenkomen. We bereiken mensen uit vele lagen van de bevolking.
Een bonte mengeling van persoonlijkheden die elkaar ontmoeten
en zich daar (meestal) erg goed bij voelen. Een rustige plek, een
goedkoop kopje koffie en de gezellige en gastvrije sfeer waarin
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gasten en vrijwilligers met elkaar omgaan zorgt ervoor dat ze graag komen. Dat klimaat bepaalt
mede de identiteit van het Inloophuis en die willen we goed bewaren.

4. MEDEWERKERS
Het Inloophuis heeft twee beroepskrachten in dienst.
Han van Peer als coördinator met een aanstelling van 25
uur per week en Truus Vogelzang met een aanstelling
van 8 uur per week.
Eind 2017 zijn er 21 vaste vrijwilligers, een zeer krappe
bezetting. Enkele nieuwe krachten zijn gekomen maar na
een beperkte periode wegens omstandigheden ook weer
gegaan. Begin 2018 meldden zich 6 nieuwe mensen als
vrijwilliger waar we erg blij mee waren. Helaas vielen er in de loop van
het jaar ook weer mensen af en werd de bezetting toch weer krap. Eind
2018, na de verhuizing, meldden zich opeens maar liefst 8 nieuwe vrijwilligers en kwamen we op 27. Nog steeds zijn nieuwe mensen welkom,
maar de nood is nu duidelijk minder hoog.
Het verloop lijkt niet te maken te hebben met de huidige trend dat vrijwilligers zich minder lang binden aan een organisatie. Als mensen na
hun ‘proef’-tijd (2 tot 3 maanden) blijven dan zijn het meestal gezondheidsredenen of in een enkel geval andere verplichtingen waardoor ze,
soms na lange tijd pas weer afscheid nemen.
Vrijwilligers zijn mede bepalend voor hoe het er in het Inloophuis aan
toe gaat en daarom houden we vast aan bepaalde criteria die ervoor
zorgen dat iedereen zich prettig bij ons kan voelen. Vrijwilligers worden
gestimuleerd om deel te nemen aan trainingen die door Mozaïek Welzijn worden georganiseerd. Enkele mensen namen daar deel aan de
cursus “motiverende gespreksvoering”. Het plan was om met elementen uit deze cursus een eigen trainingsochtend te houden maar dit is
uitgesteld tot 2019.
De vrijwilligers vormen een fijne en betrokken groep. Voor het onderlinge contact, de goede sfeer en als bedankje voor hun inzet is er een jaarlijks uitstapje. Het uitje hielden we op 22 februari, de dag dat het Inloophuis precies 30 jaar bestond. Het bracht ons dit jaar eerst naar een
heerlijke en gezellige High Tea bij het Hart van de Betuwe en daarna
vertrokken we naar het Chocoladehuis voor een workshop bonbons
maken. Dat viel nog niet mee. Maar ach, hoe het resultaat ook was,
chocolade is altijd lekker…
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5. BESTUUR
In 2018 is door het bestuur veel energie en tijd besteed aan het ‘inrichten’ van de Stichting. Klachtenregelingen, privacy reglement, vertrouwenspersonen, er was nog veel vast te leggen. De aandacht moest verdeeld worden over de drie secties en de organisatie als geheel. Daarnaast bleef
natuurlijk de huisvesting en verhuizing van het Inloophuis een zaak die veel aandacht vroeg, om
nog maar niet te spreken van de financiering van het geheel.
Een druk jaar waarover meer te lezen is in het eigen jaarverslag van de Stichting.

6. NETWERK
In het Diaconaal Platform Tiel worden de diaconale activiteiten van de verschillende kerken in Tiel
met elkaar besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. Regelmatig worden organisaties uitgenodigd om wat te vertellen over hun activiteiten en is er een gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De bijeenkomsten zijn niet alleen informatief. Er is ook ruimte voor bezinning en
voor feedback op elkaar. De onderlinge betrokkenheid is groot en werkt inspirerend.
Met de RK-Geloofsgemeenschap in Tiel bestaat een warme verbondenheid. Voor projecten of incidentele bijdragen kunnen we altijd een beroep doen op de Caritas Werkgroep die deel uitmaakt
van de Parochiële Caritas Instelling H. Suitbertus. Ook de diaconie van de PGT en de Magnificatkerk
(Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) bieden een belangrijke ondersteuning van ons werk.
Drie keer per jaar organiseert Mozaïek Welzijnsdiensten het
Platformoverleg Zorg en Welzijn waar ontwikkelingen op dit
gebied uitgewisseld worden. Het is een breed platform van
professionele- en vrijwilligersorganisaties waar ervaringen worden uitgewisseld en dat tevens voor Mozaïek Welzijn een
klankbordfunctie heeft. In 2018 organiseerde het platform een
vrijwilligersmarkt in Zinder.
Wij zijn lid van het Netwerk DAK dat inloophuizen ondersteunt
en adviseert. In 2018 organiseerden zij weer een landelijke
Netwerkdag waar enkele vrijwilligers, de beroepskrachten en
een bestuurslid aan deelnamen. Ook startte er een pilot van
intervisie bijeenkomsten voor coördinatoren van inloophuizen
in onze regio. Naast de coördinatoren uit Wageningen, Dieren
en Oosterbeek neemt onze coördinator daaraan deel. In oktober bezochten vrijwilligers van het inloophuis in Vlaardingen ons
voor een kennismaking.
De werkgroep ‘Ruimte voor Anders Zijn’ zet zich in voor mensen met een psychiatrische aandoening. Vanuit deze werkgroep
is het maatjesproject Tielse Maatjes gestart dat, naast het Inloophuis en de Franciscushof deel uitmaakt van het DCT.
Er zijn verschillende groepen die gebruik maken van het Inloophuis om bij elkaar te komen. Omdat
dat altijd alleen organisaties zijn waarmee wij ons verbonden voelen beschouwen we ze ook als
netwerk kontakten. Van de kerk zijn dat bijvoorbeeld gespreksgroepen van de PGT en de vastenmaaltijden die in de 40-dagentijd worden gehouden. De LETS-ruilkring is al vele jaren vaste gast. Na
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een korte onderbreking gebruiken zij dit jaar het inloophuis weer voor hun maandelijkse bijeenkomsten. In 2017 is een NA-Holland groep gestart in Tiel die elke woensdagavond een meeting
heeft in het Inloophuis. Dit is een zelfhulpgroep voor ex-narcotica verslaafden. Begonnen met 6
deelnemers, maar nu komen er regelmatig 20 mensen op de bijeenkomsten!
Naast deze vaste contacten zijn er steeds meer Tielse organisaties die ons als partner weten te vinden. De festiviteiten rond het jubileum en de heropening, en de daarmee gepaard gaande publiciteit hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Met Vluchtelingenwerk bestond al een goed contact, maar ook medewerkers van het RIBW, van Zorgcentra Rivierenland en WMO consulenten
melden zich de laatste tijd voor kennismakingsgesprekken en mogelijke doorverwijzingen.

7. PUBLICITEIT
Het belang van goede publiciteit voor het Inloophuis is duidelijk. Wij willen een gastvrije plek bieden voor iedereen die daar
behoefte aan heeft, maar dan moeten mensen natuurlijk wel
weten dat we er zijn en wat we doen. En dat op een uitnodigende en aantrekkelijke wijze.
We maken zo mogelijk gebruik van de ‘ouderwetse’ media.
Persberichten in de lokale bladen, posters en folders zijn voor
onze grootste doelgroep nog steeds de belangrijkste informatiebron. Deze vorm van publiciteit vergt echter veel tijd en een
vrij strakke planning. Helaas lukt het ons als Inloophuis nog te
weinig om hierin goed naar voren te komen. Zelfs rond de
jubileum- en verhuis- evenementen was de publiciteit bescheiden. In 2019 zullen we een publiciteitsplan maken met
daarin een uitgewerkt draaiboek om een en ander beter te
laten verlopen.
Wel zijn we met onze website en facebook pagina goed te
vinden op de ‘nieuwe’ media. Er is een herkenbare huisstijl en
de informatie wordt zo goed mogelijk bijgehouden. Deze media worden steeds belangrijker, ook voor onze gasten. Nieuwe
bezoekers vragen bijna altijd al snel naar het wachtwoord van
onze wifi. De site is in 2018 vernieuwd en in het kader van de
verhuizing zijn er ook nieuwe folders gemaakt.
Persoonlijk contact heeft de meeste impact. Als het enigszins
mogelijk is zijn we aanwezig als er ontmoetingsgelegenheden zijn zoals bijvoorbeeld de vrijwilligersmarkt van Mozaïek Welzijn.
De vaste rubriek ‘Uit het Inloophuis’ in de kerkbladen Samen Kerk en Parochieel Kontakt houdt al
vele jaren de kerkgangers op de hoogte. Deze artikelen sturen we nu ook door naar de redactie van
het kerkblad van de Magnificatkerk.

8. AANDACHTSPUNTEN voor 2019
 Huisvesting
De huidige locatie in de Dr. Schaepmanstraat is voor een bepaalde tijd toegezegd. Eind 2019 zal
er een, liefst definitieve oplossing moeten zijn. Dit betekent dat hierop aan het begin van de
zomer zicht moet zijn zodat in het najaar concrete stappen kunnen worden ondernomen.
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 Trainingen vrijwilligers
Het is van belang dat vrijwilligers goed toegerust zijn voor hun taak. Niet alleen om gasten goed
te ontvangen en te woord te staan. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers op elkaar terug kunnen
vallen en dat er een teamgeest heerst waarbij ieder zich goed voelt. Het Inloophuis is een gezamenlijke onderneming die door allen wordt gedragen. Dit bevordert tevens dat er een herkenbare sfeer heerst in de huiskamer waardoor onze gasten zich thuis voelen.
 Publiciteitsplan
Er is grote behoefte aan een overzichtelijk publiciteitsplan waarin de verschillende onderdelen
op dit terrein helder worden beschreven. Een draaiboek met de planning en een up-to-date
adressenbestand voor diverse activiteiten kan veel tijd besparen en de efficiëntie en effectiviteit
zeker doen toenemen.

Inloophuis Tiel
Dr. Schaepmanstraat 23, 4001 CV Tiel
Tel. 0344-622733
Email: info@inloophuistiel.nl
Website: www.inloophuistiel.nl
IBAN: NL50 TRIO 0338 6902 55 tnv Stichting Diaconaal Centrum Tiel
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