
Afscheid van De Inloop, het is een feit. 

Prachtige jaren aaren he,  heer p  ee t,rech,ee 㫪euvelrug. Mppee jaren  en oppee epr en oe, 
zpveel oppee oeneen po oej heen. Dank aan allen! Na een carreère van oeer ean 40 jaar aerken 
en Zprg en Welzejn  aaarvan 16 jaar aerken vppr Kaen,ee  aaarpneer 8 jaar en ee t,rech,ee 
㫪euvelrug  apre, he, tije vppr oej po ee,e aneere ,e gaan epen. Saoen oe, oejn  ar,ner ga ek 
neeuae ue,eagengen aan  eeele en Neeerlane  eeele en Frankrejk.

Ach, jaar geleeen kaao ee vraag pf ek aelee pneerzpeken aelke opgelejkheeen vppr eagbee,eeeng 
er zpueen kunnen zejn en Dpprn vppr cleën,en van ee appnvpro van Kaen,ee. Al enel begree  ek van
cleën,en ea, er veel behpefe aae aan active,ee,en en ee buur,  eáoen oe, buur,genp,en  
laagereo eleg en vppral nee, ,e euur! Zp pn,e,pne he, eeee vppr een neeuae Inlpp   zeker ,pen 
apnengetichting 㫪euvelrugapnen he, aanbpe eeee ea, ek he, aejkkan,ppr aan ee Setiplaan 197 
heervppr opch, gebrueken. Ik zag he, heleoaal vppr oej  een Inlpp  vppr eeeereen  aaarbej eeeer 
elkaar kpn pneere,eunen  oe, ee eegen ,alen,en en opgelejkheeen  een Inlpp  vóór en eóór jpu. 
Da, aere pne optp. In januare 2013 gengen ae van e,ar,.

Derec, oeleeen ee eere,e vrejaellegere zech aan en ,pen geng he, enel. Saoen oe, vrejaellegere én ee 
bezpekere aere er van allee geprganeeeere  aa, een  peetieve energee! 㫪e, aere al enel eueeelejk 
ea, ppk ee buur, behpefe hae aan een Inlpp gelegenheee  vppr pn,opeting  vppr allerlee 
active,ee,en  creatieve aprkehp e  eaoen kpken/seaoen e,en  cpo u,erienlpp   ,aalpneere,euneng  
vppr allerlee kleene en epoe grp,e vragen. De, bleef nee, pnp geoerk,  ppk ee geoeen,e en ee 
apnengetichting aaareeereen ee, enetiatief. Tpen ean ppk e,eeee vaker ee vraag kaao pf zpee,e ppk 
en Dreebergen zpu kunnen pn,e,aan  geng ek p  zpek naar een opgelejke lpcatie  eeze aere enel 
gevpneen bej ee Eurpaenkel van Stichting gluch,elengkeneeren  en he, puee geoeen,ehuee. In 
januare 2015 gengen ae van e,ar,  één jaar aerk,e ek npg zpael en Dpprn ale en Dreebergen p  De 
Inlpp . Daarna kaao er een cpllega bej vppr De Inlpp  Dpprn. 

Opk en Dreebergen kreeg ee Inlpp  enel veel ,pelpp  van vrejaellegere en bezpekere  er pn,e,pneen 
oppee active,ee,en  eee eruk bezpch, aereen. Ik eenk heerbej aan active,ee,en van he, eere,e uur  ee 
kpfe,afel  ee Tae ihe  Menefulneee  ee echeleergrpe   ee oaaltijeen en ee kantine van ee 
Eurpaenkel  he, naaea,eleer  e,c. In eezelfee tije kaao Taalcpacheng p  gang en geng he, Re aeriafé 
van e,ar,. S,eeee oeer bezpekere aee,en pne ,e veneen  vppr allerlee vragen van ue,eenlp enee 
aare. En belangrejk: eeeereen aae aelkpo  ppk heer aae he, optp  De Inlpp   vóór en eóór jpu.
Nee, allee geng pver rpzen  ieee van een Brpek  oanager van ee Eurpaenkel  kaao ,e pverlejeen en 
ae opee,en he,  ane na 3 jaar verla,en. Maar aa, ee hueeveeting be,ref kaao er p  tije een 
p lpeeeng  oe, behul  van ee geoeen,e en etichting gluch,elengkeneeren. Nu zejn aej alaeer 2 jaar 
en ee Delerej  een  rach,lpcatie.

Ik ben ,rp,e p  aa, WIJ oe, elkaar heer en Dreebergen en en Dpprn neerzeten bej De Inlp en. WIJ  
ea, zejn ee vrejaellegere  ee en,hpueeae,e bezpekere  ee aelaelleneheee van zp veel oeneen en 
prganeeatiee po pne heen. Ik kan heer geen naoen npeoen  he, zejn er zpveel!
Wa, zal ek De Inlpp  en alle be,rpkkenen gaan oeeeen  zeker ae,en. Ik kpo vae, en zeker ael aeer 
eene buur,en  bej De Inlp en  bej he, Re aeriafé  bej ee Eurpaenkel  even aeer ervaren hpe fjn he, 
ee!

Ik aee, ppk ea, he, nu gpee ee ea, ek he, e,pkje pver kan eragen aan Feeke Pennenge  zej zal oe, ne, 
zpveel en,hpueeaeoe oe, De Inlp en vereer gaan. Ik ken haar al 8 jaar  ale vrejaellegerecpöreena,pr 
en cpllega bej Kaen,ee. In,ueeen heef zej vea p.a. ee aha,eia  grpe jee  ee ,erraeigee rekken en 



oaelgrpe jee veel vrejaellegere en bezpekere al leren kennen. Een afecheeeefeee,je ee helaae nee, 
opgelejk en verbane oe, he, iprpnaiverue  heel jaooer  aellech, kpo, ea, la,er npg en ee ,eober.

Ik aene heerbej alvae, eeeereen he, bee,e ,pe!

㫪ar,elejke grpe, 

Janneke S,pevelaar


