
MAAND VAN DE VRIJWILLIGER
“VRIJWILLIGERSWERK MAAKT 

DE GEMEENSCHAP STERK”



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Suzanne Luppes |  

zakelijk leider | info@dorpshuisruinen.nl | 06 203 88 106

 

www.treant.nl

Vindt u het leuk om…..
• individuele aandacht en een luisterend   
 oor te bieden?
•  koffie te schenken?
•  een uurtje per week samen met een  
 bewoner te wandelen?
•  bewoners te helpen bij een groeps-  
 of huiskameractiviteit?

Word dan vrijwilliger in woon-
wijkcentrum Tonckenshuys!

Voelt u zich aangesproken? Maak dan 
een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.  
Samen kijken wij naar uw kwaliteiten 
en mogelijkheden en zoeken daar de 
juiste activiteit en/of afdeling bij.

Jolanda Nijmeijer, vrijwilligersbemiddelaar. 
j.nijmeijer@treant.nl 
Tel. 06 20 46 62 86

Vrijwilligers 
gezocht
voor woonwijkcentrum Tonckenshuys
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Voorwoord
 
Welzijn De Wolden heeft ook dit jaar de oktobermaand omgedoopt
tot “Maand van de vrijwilliger”.
In gemeente De Wolden zijn veel vrijwilligers actief. We zijn trots
op zo'n sterke samenleving waar samenwerken, meedoen, met
elkaar en voor elkaar, ontmoeting, plezier, voldoening, begrippen
zijn waar dagelijks vrijwilligers hun steentje aan bijdragen.
Welzijn De Wolden en gemeente De Wolden onderschrijven het
belang van vrijwilligers in de samenleving. 
In dit huis aan huis blad interviews met vrijwilligers, zoals Gea die
meerdere rollen vervult in het nieuwe dorpshuis 't Neie Punt in
Ruinen, of de jongeren Milan en Tom die van start gaan in de
Jongerenraad. Ook vindt u algemene informatie over de vrijwilli-
gersverzekering en de diensten die Welzijn De Wolden aanbiedt
zoals de klussendienst en de formulierenbrigade.
Kom naar de informatieavond over de vrijwilligersverzekering, laat
u voorlichten tijdens de vrijwilligersmarkt en sluit de maand af als
deelnemer op het vrijwilligersfestival. Luister elke zaterdag in
oktober naar de Streekradio, waar wij op lokatie vrijwilligers inter-
viewen. 
Voor meer informatie en aanmelden voor de activiteiten kunt u
terecht op onze website www.welzijndewolden.nl.
Veel leesplezier gewenst namens het Steunpunt Vrijwilligerswerk!
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Jenny is het gezicht van Kinderclubwerk Koekange
 
Het Kinderclubwerk en Jenny Mul-
der zijn in Koekange onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Al bijna veer-
tig jaar coördineert ze de creatieve
clubjes, waar honderden kinderen
vele uren plezier hebben gehad. De
actieve vrijwilligster draait in het
nieuwe seizoen liefst drie clubjes.
 
Ze werd dit jaar 65 en nam afscheid
als coördinator van de tussen-
schoolse opvang bij obs De Roze-
bottel. Ze stopte ook met haar thuis-
zorgactiviteiten, zodat er nu nog
meer tijd is voor het Kinderclubwerk.
Ze weet nog goed dat ze eind jaren
zeventig begon. ‘Het clubwerk was
toen nog bij de kerk en Willy Olden-

garm zat nog bij Welzijn De Wijk-Koekange. Later zijn we naar het dorpshuis verhuisd.’
 
De creatieve clubjes voor basisschoolkinderen zijn al jaren een groot succes. Jenny krijgt hulp van Margje Koeling, die
er ook al 25 jaar bij betrokken is, en Janine Hendriks. Eigenlijk is het nooit een probleem om vrijwilligers te vinden die
een clubje voor hun rekening willen nemen. ‘Er komen ook mensen naar me toe, iemand wilde handwerken doen en
twee jaar geleden meldde zich iemand die een schildercursus wilde geven. We betalen de mensen niet, wij draaien
helemaal zonder subsidie en moeten het van giften hebben.’
De meest populaire clubjes zijn wel die van het koken en ‘creatief allerlei’. ‘Die kookclub draait als een tierelier. Ik heb
meiden van groep 8 gehad, die vanaf het begin erbij waren. Nu zijn ze weg en dat vinden ze best jammer. “Kun je eens
wat leuks voor ons organiseren?”, kreeg ik al te horen.’
 
De samenwerking met de twee scholen is altijd goed geweest. Enige probleem is nu dat De Rozebottel een continuroos-
ter draait en de Johan Frisoschool niet. Jenny is ervan overtuigd dat dit ook wel weer wordt opgelost. Ze heeft in ieder
geval 130 boekjes met het aanbod laten drukken om te verspreiden onder de jeugd. Er zijn veertien clubjes en negentien
dames en drie heren draaien mee als vrijwilliger. ‘ We hebben een geweldig team, daarom draait het zo goed. Er zijn
kinderen die vragen of ze op twee clubjes mogen. Dat kon eigenlijk nooit, want alles zat altijd vol.’

De formulierenbrigade
 
De vrijwilligers van de formulierenbrigade bij Welzijn De
Wolden
 
Zorgvuldig, betrouwbaar en met kennis van zaken. De
vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen mensen
met het invullen van een groot aantal formulieren. Zij
kijken met de mensen mee en kunnen ondersteunen
waar nodig.
Bij het invullen van formulieren kunt u denken aan for-
mulieren voor: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden
budget, kinderopvangtoeslag, de individuele inkomens-
toeslag (in de plaats gekomen voor de langdurigheids-
toeslag), bijzondere bijstand, en kwijtschelding gemeen-
telijke heffingen. 

De klussendienst
 
De vrijwilligers van de klussendienst bij Welzijn De
Wolden
 
Een inwoner van De Wolden belt met een vraag, de
vrijwilliger van de klussendienst wordt gebeld en gaat
naar de mensen toe! Op deze manier worden ouderen
en mensen met een beperking geholpen met klusjes in
en rond het huis, zoals gras maaien, heg knippen,
schilderij ophangen of meubilair verplaatsen.
 
De klussen die vallen onder de klussendienst zijn werk-
zaamheden waarvoor doorgaans geen bedrijf wordt in-
geschakeld. Het betreft klussen die mensen normaliter
zelf doen of waarvoor je een buur of goede kennis vraagt.
De klussendienst zou je dan ook kunnen omschrijven als
“georganiseerde naoberhulp”.
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Arend Klomp, voorzitter Mo-
torclub de Antrappers
 
‘Ik heb zeker een voortrekkersrol’
 
Voor Arend Klomp uit De Wijk is vrijwilligerswerk de nor-
maalste zaak van de wereld. De voorzitter van motorclub
de Antrappers zit bovendien vol ideeën, die hij dan samen
met anderen uitvoert. ‘Samen kom je tot leuke dingen.
Creativiteit, elk jaar iets op het gebied van de motorsport,
de Nieuwjaarsduik en de Antrappersdag voor de molen. Ja,
ik heb wel een voortrekkersrol’, weet de 56-jarige Klomp
maar al te goed
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ik mag graag bezig zijn’, ‘je groeit er zo in’ en ‘het is lastig
nee zeggen’. Zomaar enkele uitspraken van politieman
Arend Klomp. ‘Ik rij veel op de (politie)motor, daar ligt mijn
passie. Dat kan ook niet anders als voorzitter van de An-
trappers’, lacht hij. Toen de motorclub in 1980 werd opge-
richt, was Klomp al vrij vlot voorzitter. Door zijn verhuizing
naar Voorburg, vanwege het werk, stopte hij, maar bij zijn
terugkomst nam hij de voorzittershamer al snel weer over.
‘Ze wisten me gelijk weer te vinden.’
 
Hij wilde het stokje tijdens de jaarvergadering graag eens
overdragen, maar het is lastig om een opvolger te vinden.
‘Bestuursfuncties invullen is lastig, maar we hebben wel
een vaste club vrijwilligers. Veel mensen willen niet in het
bestuur, maar wel in een commissie meedraaien.’ De Wijker
ziet dat elke vrijwilliger zijn kwaliteiten heeft. ‘Het is belang-
rijk om ze goed te belonen, met een feestavond bijvoor-
beeld. Dan voelen ze de waardering.’ Deze preses dele-
geert niet alleen, maar steekt zelf ook de handen uit de
mouwen. Het kost veel tijd. ‘Maar tijd is relatief, als het leuk
gaat, maakt het niet uit. De Off The Roadrit kost heel veel
tijd, maar dat is geen straf. Het is ook hobby.’
 
Met de Nieuwjaarsduik werd een paar keer geld ingezameld
voor de Zonnedag, een dagje uit voor bewoners van
woonzorgcentrum Dunninghe. ‘Er zijn ook andere goede
doelen, maar ik heb nu met iemand van Dunninghe de
valentijnsactie opgezet, van deur tot deur valentijnstaartjes
verkopen. Dat hebben we ooit bij de voetbal- en speeltuin-
vereniging gedaan en brengt best een aardige stuiver op.’

Jan Rozema kan niet
stilzitten
 
Voor Jan Rozema uit Fort is vrijwilligerswerk zo normaal
als een betaalde baan. De lijst van activiteiten die de 59--
jarige oud-NAM’er ontplooit, beslaat bijna een heel A4’tje.
‘Vrijwilligerswerk is een invulling van mijn dag, ik ben elke
dag met iets bezig’, zegt hij erover.
 
Rozema heeft er alle tijd voor en weet maar al te goed dat
organisaties hem goed weten te vinden. Toen hij vervroegd
stopte bij de NAM, liet zijn vrouw Roelie hem fijntjes weten
dat ze niet wilde dat Jan de hele dag thuis ging zitten. Nou,
dat was Jan ook niet van plan. Hij is gek op het maken van
routes om te wandelen of fietsen. Niet voor niets is hij een
van de drijvende krachten achter de ‘Boerderijenfietstocht,
maar dan anders’, die dit jaar bijna 1.400 deelnemers trok.
Hij is ploegleider bij fietsgroep Phihezo voor personen met
een visuele beperking, maar ook actief bij Visio Huis te
Echten. ‘Ik fiets met ze mee tijdens de Drentse Fiets4Daag-
se, maar ook op zondagmorgen met een vaste cliënt.
Verder verricht ik hand- en spandiensten zoals het bege-
leiden van cliënten naar theater en voetbalwedstrijden.’
 

Jan Rozema is
tevens vrijwilliger
voor De Mooiste
Routes, waarvoor
hij verschillende
routes heeft ge-
maakt. De route
‘Dwalen door het
Echtenerveld’ werd

zelfs genomineerd voor ‘Mooiste route van Nederland’. Dan
zijn er nog bestuurslidmaatschappen bij Streekbelang Fort
en de Oudheidkamer Zuidwolde, alsmede werk in de na-
tuur. ‘Bij de Oudheidkamer zochten ze iemand die handig
is met de naaimachine. Roelie is dat wel, maar zij vertelde
de mensen dat ze mij wel mochten vragen omdat ik ge-
schiedenis wel interessant vind. We zijn ook bezig met een
Boerderijenboek over Zuidwolde. Landschapsbeheer
Drenthe vroeg me of ik in de natuur bezig wilde. Jawel, maar
niet alleen. Ik wist nog wel iemand. Nu onderhoud ik met
Chris van der Veen de heide bij de Wildenberg.’
 
Zo gaat het maar door en als Jan eens echt niets te doen
heeft, dan duikt hij in de Beeldbank Zuidwolde. ‘Ik doe
vooral de foto’s met mensen erop, zoals oude schoolfoto’s.
Ik bepaal zelf wanneer ik wat doe en ja, ik lees ook nog wel
eens een boek hoor’, glimlacht de Fortiger duizendpoot.

“ Vrijwilligerswerk maakt de
gemeenschap sterk ”5



Anouk Benning, beheerster
van d'Olde Karke
 
In Echten is het nooit moeilijk om vrijwilligers voor een klus
of een functie te vinden. Ze steken daar graag de handen
uit de mouwen, als het maar ten goede komt aan het dorp
en de leefbaarheid. De 31-jarige Anouk Benning heeft zich
enkele jaren geleden opgeworpen als beheerster van
dorpshuis d’Olde Karke.
 
‘Sinds de verbouwing is het echt het kloppende hart van
Echten. Dit is echt superleuk werk en je leert er ook nog
veel mensen door kennen. Vooral van buiten Echten’,
vertelt Anouk blij. ‘We hebben veel verlengde huiskamer-
feesten, zoals verjaardagen en trouwerijen, maar ook een
paar uitvaarten en uitvoeringen. Ik ben alles bij elkaar
aardig wat tijd kwijt aan telefoneren en bezichtigingen’, geeft
ze aan. ‘Ik was voor de verbouwing ook al beheerster, maar
het is nu een stuk drukker geworden. Daar zijn we erg blij
mee.’
 
De meeste mensen redden zichzelf wel, zoals Delia Bremer
die bijna maandelijks concerten organiseert. ‘Ik had ver-
wacht dat het minder tijd zou kosten, af en toe lijkt het wel
een parttime job. Het mooie is dat d’Olde Karke door de
vrijwilligers behouden kan blijven en iedereen kan dit ge-
bouw gebruiken.’
 
Anouk Benning, ook moeder van drie kinderen, woont
lekker dichtbij en staat dus zo op de stoep als er wat moet
gebeuren. ‘Ik heb al wel ander vrijwilligerswerk gedaan, op
school bijvoorbeeld. Het is maar net waar je nodig bent. Dit
past heel goed, ik kan het makkelijk doen met mijn andere
werkzaamheden. Soms loop ik hier op mijn thermolaarzen
heen, die zet ik dan bij de deur’, lacht ze. Anouk helpt haar
man ook met het loonbedrijf en de veehouderij.
 In de zomermaanden is het relatief rustig, vanaf september
zit het dorpshuis vier avonden vol, plus nog de maandag-
middag. De gebruikers houden de boel zelf schoon, ook de
mensen die er een feestje houden. ‘Mensen komen vooral
uit plaatsen als Hoogeveen, Zuidwolde en Ruinen; als ze
het leuk vinden, kunnen ze er ook nog een rondwandeling
door het dorp bij krijgen met een gids. We doen ons best
om iedereen tevreden te houden.’

Broers Snijder trots op
Oldtimerdag
 
Ze hebben alle drie niet zoveel met oldtimers, maar wel met
de Oldtimerdag. Paul, Johan en Adri Snijder uit Ruinerwold
zijn al heel wat jaren actief als vrijwilliger bij het grootste
evenement van het dorp. Ze werden aangestoken door hun
nu 82-jarige vader Hendrik, die hier en daar nog wat helpt,
maar geen officiële vrijwilliger meer is.
 
Paul en Adri zijn er al vanaf het begin bij, dat betekent dat
ze er nu 24 edities op hadden kunnen zitten. ‘Ik heb de
Oldtimerdag vorig jaar voor het eerst gemist door de vakan-
tie, dat kon echt niet anders’, zegt Paul daarover. Hij bracht
wat jaren door achter de inschrijftafel, maar de laatste
vijftien jaar vooral als parkeerwachter. ‘Dit jaar heb ik weer
eens wat anders gedaan, want ik mocht nu deelnemers met
hun auto’s hun plek wijzen. Ik zeg maar zo, plan me maar
ergens in.’
 
Ze hebben weinig met die oude voertuigen. ‘Maar het is
mooi zoals mensen er naar kijken en waar ze allemaal
vandaan komen. De mensen hebben allemaal plezier.’ Er
gingen heel wat jaren voorbij dat Adri en Johan samen op
een ander parkeerterrein stonden dan Paul. ‘Dan deden we
wedstrijdje wie de meeste boekjes kon verkopen’, lacht
Paul. ‘Maar wij wonnen het vaakst, al ging het dan om een
verschil van een tientje of 25 euro’, reageert Adri. Voor hem
is de gezelligheid van groot belang, Johan stelt vast dat het
een mooi evenement is voor zo’n klein dorp.
 
Het is een dag om naar uit te kijken. ‘Maar waar je er geen
vier per jaar van moet hebben’, glimlacht Adri, al is de nazit
met al die vrijwilligers wel heel erg gezellig. ‘Dat is ook iets
van de laatste jaren en dan komen er ook andere inwoners
van Ruinerwold bij’, constateert Johan. Onder de vrijwilli-
gers trouwens ook veel mensen van buiten het dorp, die
wel iets hebben met oldtimers. Ooit begon het met wat oude
tractoren, er kwamen wat auto’s bij en zie het resultaat. ‘Er
zit heel wat werk in voor Edwin Weide en zijn bestuur, het
draaiboek ontwikkelde zich langzaam tot een heel boek-
werk’, aldus Paul. In totaal zijn meer dan 150 vrijwilligers
actief.
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Gea Hooijer, blije vrijwilligster in ’t Neie Punt
 
Vijf jaar geleden besloot Gea Hooijer haar baan in het on-
derwijs eraan te geven. ‘Ik had te veel mankementen en ik
heb er lang tegenaan gehikt. Ik ben blij dat ik het gedaan
heb, ik kom de kinderen hier ook weer tegen’, zegt de 58-ja-
rige Gea in ’t Neie Punt.
 
Ze is in het dorpshuis van Ruinen een zeer gewaardeerde
vrijwilligster op meerdere fronten. ‘We hebben hier De Jonge
Onderzoeker opgezet, creatieve clubjes voor kinderen, ik zit
in de Klankbordgroep en sta ’s avonds achter de bar om
koffie te schenken.’ Na haar afscheid als kleuterjuf groeide
ze langzaam maar zeker weer in het actieve leven.

 
‘Ik zit bij Popkoor2000 en daar werd de vraag gesteld wie wat voor het nieuwe dorpshuis wilde doen. Zo kwam ik in de
gebruikersgroep en rolde door in de klankbordgroep. Het leuke is dat daar weer geheel andere mensen in zaten en zo
ben ik in ’t Neie Punt gerold.’
 
Ze deed alle groepen van de basisschool, maar haar hart lag vooral bij de kleuters. Daarom is ze nu zo blij dat ze ook
die groep weer in de armen kan sluiten, maar dan als vrijwilliger. ‘We zijn in januari gestart met de clubjes, net zoals die
er eerder in De Tump waren. We begonnen met twee blokken, timmeren en schilderen, en dat ging echt geweldig. Toen
de timmerman stopte, zijn we met aparte workshops begonnen en kregen we weer heel andere kinderen.’
Inmiddels is het programma voor het nieuwe seizoen klaar, wordt meer met de school samengewerkt en worden ouders
er in toenemende mate bij betrokken. ‘Het is hartstikke leuk om dit te organiseren. Dit is zo’n mooi gebouw, ik heb het
helemaal omarmd. Jong en oud komt hier samen, ik hou ervan om onder de mensen te zijn en voel me gewaardeerd
hier. Het is een stukje invulling van mijn eigen vrije tijd, ik ben er altijd wel mee bezig.’ 

Dankbaar werk als ouderenadviseur
 
Voor Sieny Hempen uit Ruinen was de stap om vrijwillige
ouderenadviseur te worden niet zo heel groot. Ze werkte haar
hele leven al met ouderen en dit lag mooi in dezelfde lijn.
‘Wat je doet, moet voldoening geven, het moet bij je passen.
Ik krijg hier energie van.’
 
De 67-jarige Hempen heeft een verpleegkunde-achtergrond,
verhuisde van Ter Apel naar Groningen en de Achterhoek,
voordat ze in Steenwijk terechtkwam. ‘Ik was veel alleen thuis
en ben een opleiding gaan doen. Ik ben begonnen met Meer
Bewegen voor Ouderen en had op een gegeven moment
achttien groepen om les aan te geven.’ Later werkte ze als
inwoonster van Borger voor Icare en Sport Drenthe.
 
‘Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van sport en bewegen en ouderen.’ Hempen heeft er nog altijd baat bij.
Doordat ze zelf een nieuwe knie kreeg, stopte ze met haar gymlessen. ‘Ik vind vrijwilligerswerk heel dicht bij mezelf
liggen, ik heb me aangemeld bij Welzijn De Wolden toen ik een oproep in de krant las. Dit ligt in het verlengde van mijn
werk, om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Ik doe nu preventieve huisbezoeken. Zo zijn er twee-
duizend 80-plussers die we gaan bezoeken. Ik ben nu bezig met de 90-plussers, maar die hebben alles wel op orde’,
constateert ze. ‘Ik kom met een lijst met vragen over alle aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wanneer
hier zorgvragen uit voortkomen, kunnen wij gericht voorlichting en advies geven. De regie blijft echter altijd bij de oude-
re zelf.’
Als ouderenadviseur – er zijn er vijf in De Wolden – geeft Sieny Hempen advies en informatie over de mogelijkheden in
De Wolden. Mensen kunnen zelf contact opnemen, maar het meeste resultaat wordt geboekt via de preventieve huis-
bezoeken. ‘Ik heb een lijst met namen en plan ruim de tijd. Bij sommige mensen ben ik in een half uur klaar, ik zit ook
wel eens ergens twee uur. Mensen die alles wel weten van telebankieren en de computer hebben misschien weer
problemen met sociale contacten. Die verwijs ik dan door naar een andere organisatie. Iemand die alleen woont, wijs ik
op het bestaan van alarmering. Dit is echt dankbaar werk’, besluit ze.
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Jeanet Talen geniet van haar
werk als werkcoach
 
Mensen met een uitkering kunnen via vrijwilligerswerk weer
terugkeren naar een reguliere baan. Daarbij is een belang-
rijke rol weggelegd voor de werkcoaches van de Samen-
werkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Jeanet Talen
is een van hen en ze geniet ervan als klanten weer een
betaalde baan krijgen.
 
Jeanet Talen heeft zelf werkervaring bij commerciële be-
drijven en gemeenten, maar is nu bijna een jaar werkzaam
bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen,
de ambtelijke organisatie van de gemeenten De Wolden en
Hoogeveen. Als werkcoach heeft ze de verantwoordelijk-
heid voor klanten die ze vanuit een uitkeringssituatie terug
probeert te krijgen in een betaalde baan. ‘Dat kan via stage
of scholing, maar ook via vrijwilligerswerk. Wij kijken of de
mensen in staat zijn om reguliere arbeid te verrichten of iets
anders. We hebben goede contacten met het Steunpunt
Vrijwilligerswerk. Zij hebben de expertise, kennen de markt
en hebben een mooie vacaturebank. Daar kunnen onze
klanten ook in kijken.’

Niet iedere klant is direct overtuigd van het nut van vrijwil-
ligerswerk, bijvoor-
beeld omdat het
niet betaald wordt.
‘Dan kijken we
toch samen of
stappen gezet kun-
nen worden. Er

zijn klanten die het geweldig vinden en je ziet sommige
mensen zich echt ontwikkelen. Ze hebben weer een dag-
besteding en bloeien helemaal op. Ze kunnen iets beteke-
nen voor de medemens’, weet Talen uit ervaring. Met vrij-
willigerswerk kunnen mensen in een uitkeringssituatie weer
ritme opdoen en een nieuw doel in het leven krijgen. ‘Soms
lukt het niet direct, en dan doet de klant even een stapje
terug. Dat levert ook mooie resultaten op.’
 
Talen werkt ook voor het LeerWerkLoket. ‘Dat loket houdt
kantoor in Hoogeveen en is ook voor De Wolden. Het loket
is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur open voor
mensen die vragen hebben over werken en leren en daar
valt het vrijwilligerswerk ook onder. We geven daar tips en
advies en verwijzen eventueel door naar Welzijn De Wol-
den.’ Talen weet dat vrijwilligerswerk niet de stress oplevert
die mensen bij een commerciële onderneming wel kunnen
ervaren. ‘En mensen kunnen meer dan ze denken hoor. Ze
zeggen dat ze iets niet kunnen, maar ik vertel ze dan het
eens te proberen. Dat pakt vaak goed uit.’

Milan helpt waar het kan
 
De 18-jarige Milan
Terwisscha uit Rui-
nerwold mag graag
organiseren. Hij
is dan ook niet
voor niets van
plan om na het
behalen van zijn
vwo-diploma, ko-
mend schooljaar,
in Tilburg Organi-
satiewetenschap-
pen te gaan stu-
deren.
 
Terwisscha is een
geboren en getogen Ruinerwoldiger, die de afgelopen
zomer hard werkte in de vleeswarenfabriek van Koetsier.
Druk bezig, zoals hij ook met veel plezier als vrijwilliger aan
de slag gaat. ‘Ik hou van organiseren en heb de touwtjes
graag in handen’, geeft hij zelf aan. Dat begon al toen hij
nog wat jonger was. Zelf spreekt Milan van wat kleine
dingetjes, maar al pratende komt er van alles langs. ‘Ik heb
bijvoorbeeld geholpen met de organisatie van een sport-
week bij een kerk in Meppel. Ik vind het mooi om met ver-
schillende mensen en partijen samen te werken. Ik was tot
vorig jaar nog lid van de voetbalvereniging en heb daar
keeperstraining gegeven en wedstrijden gefloten.’ Milan is
inmiddels geen lid meer, maar blijft wel als scheidsrechter
actief. Dan is er nog zijn hulp aan Sinterkaas, zowel aan de
zwarte als de witte kant.
 
Korte tijd nadat jeugdsoos De Miete weer werd opgestart,
werd Milan gevraagd of hij daar ook iets voor kon beteke-
nen. ‘Dat vond ik prima, maar liever niet voor vast omdat ik
het nogal druk had. De soos is erg leuk, mijn stiefbroertje
gaat daar ook altijd heen en vermaakt zich er prima.’ In
totaal zijn er zo’n acht jongeren actief voor De Miete.
Van het een komt het ander en Milan wil zich nu graag in-
zetten voor de op te richten Jongerenraad. ‘Ik ben naar die
informatieve avond in De Wijk geweest en dat lijkt op zich
wel leuk. Het is nog even afwachten hoe dat verder gaat.
De Wolden is een grote gemeente met veel dorpen, zo’n
raad moet wel goed gefaciliteerd worden. En er moet eerst
een doelstelling vastgesteld worden.’
 
Het vrijwilligerswerk zit ook in de familie, want de moeder
van Milan helpt oudere mensen en vader is ook actief bij
de voetbalvereniging. ‘Hier in Ruinerwold zijn altijd heel veel
mensen die wel willen helpen, dat is mooi’, besluit Milan.
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Trijntje Benning actief in de
vrijwillige thuiszorg
 
‘Je ziet dat de mensen het waarderen’
 

Ze woonde nog
maar net in Koek-
ange, of Trijntje
Benning had zich
al aangemeld bij
Welzijn De Wol-
den voor vrijwilli-
gerswerk. Haar
achtergrond in de

zorgsector komt goed uit, want de 66-jarige inwoonster van
Koekange is nu actief in de vrijwillige thuiszorg.
 
Op verschillende adressen zorgt ze ervoor dat mensen uit
de brand worden geholpen. ‘Veel mensen denken dat ik
vooral moet poetsen, maar wij doen geen huishoudelijk
werk. Wij gaan juist wat met de mensen doen, houden ze
gezelschap of ontlasten de partner, die dan eens wat voor
zichzelf kan doen’, vertelt Trijntje Benning.
 
Ze werkte veel in keukens, van zorginstellingen en bestier-
de in Loppersum met haar man het dorpshuis. Haar man
kwam te overlijden, maar Trijntje vond een nieuwe liefde in
Koekange en keerde terug naar haar geboortegrond. ‘Ik
ben vrij snel vrijwilligerswerk gaan doen, in 2005 belde
Jannie Schuring van Welzijn De Wolden dat ze een adres-
je voor me had in De Wijk. Ik ben daar elf jaar geweest, de
vrouw is onlangs overleden. Als ik er was, kon haar man
naar de zangvereniging en hield ik haar gezelschap. Ik
wandelde dan met haar in de rolstoel door De Wijk, we
deden spelletjes bij de tafel of maakten gewoon een
praatje.’
 
Ze doet het graag. ‘Die mensen zitten de hele dag thuis,
soms in een rolstoel terwijl de familie ver weg woont en de
mensen van de zorg minder tijd hebben.’ Ze heeft ook
adresjes in Ruinen en Echten. Een dementerende man, die
ze helpt met drinken. Zijn vrouw kan dan even de deur uit.
‘Ik bel van tevoren of ze op me rekenen. Als het niet nodig
is, kom ik niet. Soms bellen ze zelf of ik tijd heb op een
ander moment.’
Ze helpt ook een vrouw van in de vijftig die een burn-out
heeft, gaat elke woensdagmiddag met haar wandelen. ‘Je
ziet dat de mensen het waarderen. Het geeft me een goed
gevoel en ik heb toch tijd genoeg. Je moet wel geduld
hebben, maar ik stel me erop in en neem een boek, puz-
zeltje of borduurwerkje mee.’

Tom Pekel stort zich op de
Jongerenraad
 
Het is een verse
club met jongeren
uit de gehele ge-
meente De Wol-
den. De Jonge-
renraad is echter
nog niet officieel
geïnstalleerd, maar
als het aan de 18-jarige Tom Pekel uit Ruinerwold ligt, duurt
dat niet lang.
 
De student podium- en evenemententechniek en werkne-
mer bij SEM productions in Meppel, ziet ernaar uit om met
een groep gelijkgestemden op te komen voor de belangen
van de jongeren in zijn gemeente. Pekel werd gevraagd
door Welzijn De Wolden, vooral ook omdat hij ook al als
enthousiast vrijwilliger actief was bij jeugdsoos De Miete in
zijn dorp. ‘Dat leek me wel leuk om mee verder te gaan. Er
zitten jongeren van verschillende leeftijden in en ons wordt
gevraagd wat wij willen. Iedereen heeft zijn eigen ding, je
leert van elkaar, ook hoe ze in andere dorpen bezig zijn. In
Ruinerwold gebeurt best wel wat voor de jeugd, maar er
zijn ook dorpen waar niet zoveel is.’
 
Omdat de Jongerenraad nog in de opstartfase zit, is nog
niet echt bekend wat de exacte taak wordt. ‘Na de zomer
gaan we echt beginnen, ik denk dat we dan ook met de
gemeenteraad overleggen. Het is inderdaad wel een
beetje het idee dat wij een verlengstuk voor de grote raad
naar de jeugd worden.’ Tom Pekel heeft niet direct politieke
ambities, hij ziet de Jongerenraad ook meer als een platform
van waaruit bijvoorbeeld activiteiten geïnitieerd worden.
‘We zijn in Assen geweest, waar de Jongerenraad een grote
Teenageparty had georganiseerd in de Bonte Wever. Daar
waren wel duizend jongeren aanwezig. Misschien kunnen
wij wel net zoiets organiseren. Of iets bedenken en andere
jongeren erbij betrekken om het op te pakken.’
 
Voor Tom is vrijwilligerswerk de normaalste zaak van de
wereld. Los van jeugdsoos de Miete is hij ook nog steeds
op ict-gebied behulpzaam bij voetbalvereniging Ruiner-
wold. ‘Het is leuk om wat voor andere mensen te doen en
je leert er ook weer mensen door kennen. Ik ken ook wel
jongeren die het niks vinden en dat vind ik jammer. Ik vraag
ze soms wel om ergens mee te helpen; als dat eenmalig is,
vinden ze het vaak wel weer prima.’

“ Vrijwilligerswerk maakt de
gemeenschap sterk ”9



Vele uurtjes zitten in
Pinkenpop
 
De 4 J's worden ze wel genoemd: Jan Rolf Staal, Jostein
Borrel, Jos Kijk in de Vegte en Jan Middelbrink. De oudere
jongeren uit Ruinen en Ansen organiseerden in mei voor
het eerst Pinkenpop in Ansen en mochten direct al van een
succes spreken.
 
Het was ergens in april 2015 toen enkele jonge mannen los
van elkaar een biertje dronken en uiteindelijk bij café Hees
in Ruinen terechtkwamen. Er werd wat gefilosofeerd, er
bestond wel animo om iets te organiseren in Ansen.
Daarna werd het stil. De 4 J's kwamen in januari van dit jaar
weer bij elkaar en sloegen snel spijkers met koppen. Pin-
kenpop was geboren. ‘Het oorspronkelijke plan was om een
festival bij Jan Rolf in de tuin te organiseren, maar hij woont
midden in Ruinen’, kijkt Jan terug. ‘Het idee groeide echt
de tuin uit.’ Na die bijeenkomst in de eerste maand van het
jaar ging het hard. De vier jongemannen genoten van het
op vrijwillige basis opzetten van een festival en sloegen
zelfs een commerciële toon aan met logo en gadgets.
 
Er gingen heel wat uurtjes aan verloren, maar uiteindelijk
werd de muziek vastgelegd en stonden Always Sunday en
The Bounty Hunters met zanger-gitarist Johannes Rypma
op het affiche. Op 7 mei was hun droom werkelijkheid ge-
worden en stroomde het tot minifestivalterrein omgetoverde
erf van de familie Staal langzaam maar zeker vol. Jostein
Borrel kijkt er tevreden op terug. 'We hebben er heel veel
energie in gestoken, vóór het feest, maar ook tijdens en
daarna met opruimen. En we denken al aan een tweede
editie.'
 
Naast de vier organisatoren, was een tiental vrijwilligers
actief om van Pinkenpop een succes te maken. 'En bedrij-
ven hebben ons goed geholpen met aggregaten, tenten,
hekwerk en statafels. Pinkenpop was beter dan we vooraf
hadden verwacht', zegt Borrel, die met Jan Rolf Staal ook
erg actief is als vrijwilliger bij de vv Ruinen. 'Zonder vrijwil-
ligers was Pinkenpop niet gelukt, volgend jaar dus weer!'

De organisatie van de eerste Pinkenpop, van links naar rechts
Jan Rolf Staal, Jostein Borrel, Jos Kijk in de Vegte en Jan
Middelbrink

Vrijwilligersverzekering
 
Gemeente De Wolden heeft voor alle vrijwilligers in De
Wolden een collectieve vrijwilligersverzekering afgeslo-
ten.
In De Wolden zijn veel vrijwilligers actief. Een vrijwilliger
verricht in organisatorisch verband onverplicht en onbe-
taald werkzaamheden. Dit vooral ten behoeve van de
samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt
gediend. Mensen die belangeloos op enige wijze hun
kennis, arbeid en tijd ter beschikking stellen. Voorbeel-
den zijn klaar-overs, voorleesouders, tafeltje-dek-je be-
zorgers enzovoort.
 
Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd voor
de risico’s die ze lopen bij het uitoefenen van hun vrijwil-
lige taken. Vrijwilligers zijn soms verzekerd via hun ver-
eniging of organisatie, maar de dekking van deze verze-
keringen loopt sterk uiteen. Om deze situatie te verbete-
ren heeft gemeente De Wolden een verzekering afge-
sloten. Hiermee worden risico’s voor vrijwilligers en or-
ganisaties afgedekt, bijvoorbeeld gemaakte schoon-
maakkosten als een bezorger van ‘tafeltje-dek-je’ een
maaltijd laat vallen op de vloerbedekking van een cliënt.
De verzekering is niet van toepassing op de vrijwilligers
bij de vrijwillige brandweer of vrijwillige politie en mantel-
zorgers.
 
De vrijwilligersverzekering kent een zeer ruime dekking.
Registratie van vrijwilligers is niet nodig. Alle vrijwilligers,
die actief zijn in gemeente De Wolden, zijn verzekerd.
Bij schade en letsel kan via de gemeente een digitaal
schadeformulier aangevraagd worden. Vervolgens kan
de claim digitaal naar de gemeente worden verstuurd.
De schade wordt rechtstreeks door de verzekering met
de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt ver-
volgens bericht hoe de claim is afgehandeld. In geval van
vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met de ver-
zekeraar. Het schadeformulier is te downloaden via de
gemeentelijke website (www.dewolden.nl). Op de ge-
meentesite vindt u verder een overzicht wat er precies
onder de vrijwilligersverzekering valt.
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•   Ruime keuze in maaltijden,
 voor- en nagerechten
•   Ook dieetmaaltijden
•   Gratis klantenservice
•   Geen verplichtingen
•   Geen bezorgkosten

VRAGEN OF BESTELLEN?

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

(OP WERKDAGEN VAN 8:00 - 18:00 UUR)

Eenmalige deelname per adres.

Zeer voordelig proeven!

www.apetito.nl  •  info@apetito.nl

Probeer nu eenmalig 5 maaltijden voor slechts €3,99 per maaltijd! 

PROEFPAKKET 
(art. nr 93928)

• Slavink in jus met spinazie 

 en aardappelpuree

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderlapje in jus met 

 bloemkool en aardappelpuree

• Grootmoeders kippannetje: 

 kippenpoot met groenten en 

 gebakken aardappelen

5 HEERLIJKE 
MAALTIJDEN

Nu €19,95

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogelĳ kheden.

Wellicht heeft u recht op 
korting, vraag naar de 
mogelijkheden!

45727 apetito Ligg.adv 184,6x135mm Probeeractie 09092016.indd   1 09-09-16   09:24

 

“ Vrijwilligerswerk maakt de
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“Vrijwilligerswerk maakt 
de gemeenschap sterk.”

Steunpunt 
Vrijwilligerswerk

www.vrijwilligerswerkdewolden.nl

Algemene informatie
 
Welzijn De Wolden
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde
T 0528-37 86 86
E steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl
I www.vrijwilligerswerkdewolden.nl


