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Op 1 maart 2013 gingen de deuren voor het eerst open voor gasten. Maandenlang is 
hard gewerkt om van het inloophuis aan de Molenweg een gezellige ruimte te maken 
waar gasten zich thuiskunnen voelen. Met behulp van vele sponsoren is de voormalige 
woon-winkellocatie aan de Molenweg verbouwd tot het prachtige inloophuis, wat het 
momenteel is.  
Op 16 mei 2013 werd de officiële opening gevierd in aanwezigheid 
van Burgemeester Lambooij. Als openingshandeling deed hij de vlag van het inloophuis 
in de houder . Gasten, sponsoren, medewerkers, bestuursleden, iedereen was 
welkom. Veel bedrijven hebben bijgedragen om voor de opening iedereen te voorzien 
van een hapje en een drankje.  
Op 21 november 2013 heeft de commissaris van de Koning voor de provincie 
Gelderland, de heer C. Cornielje, het inloophuis bezocht. Gasten en belangstellenden 
beleefden een gezellige middag, waarin veel informatie uitgewisseld werd. 
In de regel wordt om de vrijdag een activiteit georganiseerd voor diverse doelgroepen. 
Enkele van de in 2013/2014 georganiseerde activiteiten zijn: 
o breien en haken; o kaarten maken; o bloemschikken; o viltfiguren. 
Het inloophuis is naast de vrijdag op meerdere dagdelen in de week open voor wie 
behoefte heeft aan gezelschap. Sinds 2014 is het inloophuis ook op zondag 
opengegaan. Op de derde zondag van de maand kan er, tegen kleine vergoeding, in het 
inloophuis genoten worden van een gezamenlijke maaltijd. 
Ervaringen bezoekers 
"Blij dat ik hier naar toe ben gekomen, eerst zag ik er erg tegen op, maar nu weet ik dat 
ik in het inloophuis terecht kan". 
"Het voelt als mijn tweede huis!" 
"Ik doe hier leuke, nieuwe contacten op, we gaan soms zelfs met elkaar eten. 
Vrijwilligers 
Inloophuis 't Hart van Putten is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers, ongeveer 35 
gastvrouwen en -mannen, worden aangestuurd door coördinatoren. 
De coördinator is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Ook verzorgen de coördinatoren 
de nieuwsbrief voor de vrijwilligers. Tenminste twee maal per jaar wordt een vrijwilligers- 
avond georganiseerd, waar informatie en scholing op het programma staan. Met de 
vrijwilligers wordt een kennismakingsgesprek gevoerd en vervolgens zo mogelijk 
jaarlijks een evaluatiegesprek. 
Al met al is met recht te zeggen na het eerste jaar dat het inloophuis een blijvende plek 
in de Puttense samenleving heeft gekregen.  
	  


