
 

 

 

 

 

 

 Het Wijkinloophuis Vollenhove in coronatijd 



 

 

 

 

 

 

 

Het is een zeer bijzondere tijd geweest zo. Maar het blijkt dat door veel creativiteit leuke initiatieven ont-

staan ook tussen vrijwilligers om b.v. een bakje soep te brengen bij iemand, of boodschappen te doen, of 

een wandeling te maken of even een belletje te plegen. Dat is erg mooi om te zien. 

Maar in ieder geval, we zijn weer open. 

Gelukkig zijn we weer open, zij het dat het zeer beperkt is, willen we de 1.5 m kunnen handhaven. 

Het touwtje gaat nog niet uit de deur, de inloop gaat op afspraak zo ook de activiteiten die weer van start 

gaan. 

Op dinsdag en donderdag van 14.00 – 16.00 uur zijn we open waarbij we beide middagen twee groepen 

van 3 mensen kunnen ontvangen. Het is niet veel, maar het is een start. 

De naailes is ook weer van start op dinsdagochtend en a.s. maandag gaat de taalles weer beginnen. 

Vol goede moed gaan we weer aan de gang. Ik hoop jullie met mij. 

 

Ina Duit 

 

Interview met Diny Burgers, d.d. 10-03-2020, 

vrijwilliger bij het Inloophuis Vollenhove met Remmolt Zwartsenberg.  

R:  Wat vind je leuk aan het werken bij het Inloophuis? 

D:  Mensen ontmoeten: hen een luisterend oor bieden. Op deze manier ging het veel beter 

dan toen ik diaken was. Daar kreeg ik een lijstje van mensen die ik moest bezoeken. Hier 

kon ik gewoon op een vaste tijd aanwezig zijn voor de mensen die mij wilden spreken. 

R: Is er ook iets wat je moeilijk vindt aan het werken bij het inloophuis? 

D: Soms is het erg druk. Met name tijdens het eten. 

R: Welke activiteit vind je het leukst in het inloophuis? 

D: Ik vind het leuk om bloempotjes te beschilderen. Ook vind ik de Bingo leuk. Ik vind het ge-

woon fijn om in het inloophuis te zijn 

R: Bedankt voor dit interview. 

        R = Remmolt,   D = Diny 

Dag Diny, fijn dat je wilt meewerken aan dit interview 

R:  Mag ik vragen hoe oud je bent? 

D:  68 jaar. 

R:  Hoe lang werk je al in het Inloophuis? 

D:  Vanaf 2007.  Eerst was ik diaken in de Shalom kerk. Later 

werd dit de Noorderlicht kerk. Er was een project in de 

staatsliedenbuurt. Ab Hubers kwam vertellen over het  

inloophuis. Ik ben toen eerst gastvrouw geworden in het 

Lindehuis. Vervolgens werd ik op donderdagen gastvrouw in 

het inloophuis Vollenhove. 


