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De foto op de omslag is van de J13 jeugdteam-
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van Velzen (77) is verdienstelijk nieuwsfoto-

graaf bij Lokale Omroep Zeewolde. 

7 December

Nationale dag 

van de 

vrijwilliger

Mensen
Maken
Zeewolde

Happy!

Doe ook mEE!

                    

Het is weer zover… 7 december, de Nati-

onale dag van de vrijwilliger! Altijd al een feest, maar dit jaar is nog speci-

aler. 2021 is namelijk uitgeroepen tot het Nati- onaal JAAR van de vrijwillige inzet. Het is dan 

ook geen toeval dat dit unieke magazine  wordt  gepu- bliceerd!  Het thema van het Nationaal jaar is; ‘Mensen 

Maken Nederland’. Het doel is om te laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan de maatschappij, hoe leuk en waardevol 

dat is én om mensen te vragen zich ook in te zetten. Er was een landelijke promotiecampagne, waar je wellicht van alles 

van voorbij hebt zien komen en in Zeewolde besteden we ook extra aandacht aan onze vrijwilligers!  In Zeewolde wordt het 

vrijwilligerswerk op de kaart gezet door het team van ‘Zeewolde Voor Elkaar’, onderdeel van Welzijn Zeewolde. Ook in het 

afgelopen jaar hebben  zij zich weer volop ingezet via verschillende promotiecampagnes, zoals; Mensen maken Zeewolde, 

Zeewolde Schoon,  Tip Top Tuinen maand, NLDoet, de Veranderdag, de week tegen de eenzaamheid en natuurlijk als klap 

op de vuurpijl, dit vrijwilligersmagazine.  Maar wat is vrijwilligerswerk eigenlijk? Wat brengt het je? Waarom zou je het 

doen? Het antwoord op deze vragen lees je in dit  magazine in de interviews met verschillende inwoners die actief 

zijn als vrijwilliger in Zeewolde. Ook kun je in het nieuwe  jaar weer van alles over vrijwilligerswerk komen 

ontdekken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd gaan  worden.  Denk jij na of tijdens het 

lezen: ”Hé dat lijkt mij ook heel erg leuk om te doen?” Meld je dan aan als vrijwilliger bij of 

vraag meer informatie via www.zeewoldevoorelkaar.nl. Hier vind je ook een overzicht 

van  vrijwilligers die zich aanbieden en die misschien wel iets voor jou kunnen 

betekenen!  2021 was dus niet alleen door de pandemie, maar ook door 

de aandacht voor vrijwilligers, een bijzonder jaar, en dat vraagt 

om een bijzondere actie!                                                                               

                  

Wij wensen je dan 
ook veel plezier bij 

het lezen van 
dit maga-

zine! 
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‘Wie zich Pro
Deo inzet voor 
allerlei verenigin-
gen, mag best 
weleens waarde-
ring krijgen.’
Burgemeester Gerrit-Jan Gorter

Kan je iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Gerrit Jan Gorter, opgegroeid in Raalte en sinds 2007 bur-
gemeester. In ons gezin was het inzetten voor de gemeenschap 
heel belangrijk. Mijn ouders en mijn familie waren actief in het 
verenigingsleven. Het is mij met de paplepel ingegoten. Je inzet-
ten voor de gemeenschap hoorde er gewoon bij. Ik ben daardoor 
heel jong begonnen als vrijwilliger.” 

Hoe oud was je toen je begon als vrijwilliger?
“Ik was 14 jaar en deed vrijwilligerswerk in de wijk waar ik 
woonde. Samen met 
anderen organiseerde ik 
later ‘bouwdorpen’ voor 
kinderen. Door bedrijven 
werden enorme ladingen 
met pallets en bouwmate-
rialen geleverd. Als ik dan de pretoogjes zag van de 300 kinderen 
die klaarstonden met een hamertje om te bouwen, geweldig! Ze 
bouwden en timmerden er een week lang op los, zo ontstonden 
de hoogste torens. Ouders kwamen kijken en aan het eind van 
de week werd het hout in brand gestoken. Dat kon toen nog. De 
daarop volgende jaren kwamen de kinderen weer om met een 
nieuw thema aan de slag te gaan.”

Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan en waarom wilde je juist dat 
doen?
“Ik heb heel veel verschillende soorten vrijwilligerswerk gedaan, 
maar vooral voor jeugd, jongeren en cultuur. Ik ben begonnen 

met de bouwdorpen en organiseerde activiteiten tijdens de zo-
mervakanties. We hadden dan een zogenaamde ‘doe-kar ‘, elke 
week stond de kar in één van de wijken. Kinderen konden zich 
laten schminken en bijvoorbeeld meedoen aan sportactiviteiten. 
Vanaf mijn 18e werd ik ook bestuurlijk actief. Binnen de kortste 
keren was ik niet alleen tijdens de vakantieperiode actief, maar 
deed ik het jaar rond veel jeugdwerk. Zoals de organisatie van 
discoavonden, jongerenfestivals en carnaval. Zo zette ik mijn ver-
enigingen op de kaart. Nadat ik op mijn 25e raadslid werd, kwa-
men er vrijwilligersfuncties in culturele stichtingen bij. Tijdens 

mijn wethouderschap in 
de gemeente Raalte (vanaf 
mijn 33e)  ben ik met een 
aantal dingen gestopt. 
Ik ben voornamelijk op 
het culturele vlak verder 

gegaan. Zo was ik 12,5 jaar voorzitter van Ralda, een interna-
tionaal actieve volksdansgroep. Daarnaast was ik ruim 25 jaar 
vrijwilliger, bestuurslid,  penningmeester van het Internationaal 
Folkloristisch Festival Salland. Ik presenteerde het informele 
programma voor gasten, kinderen van basisscholen en het 
voortgezet onderwijs. Op dit moment ben ik ook nog voorzitter 
van Veilig Verkeer Nederland, district Flevoland. Het organiseren 
van activiteiten vind ik leuk om te doen. In Zeewolde jeuken mijn 
handen ook, maar bij mijn ambt hoort vaak een andere rol. Als er 
door vrijwilligers georganiseerde activiteiten in ons dorp zijn, dan 
ben ik graag aanwezig en steek ik als het even kan de handen uit 
de mouwen. Inzetten voor de gemeenschap hoort bij mij.”

Wat verrassend een dansgroep, kun je zelf ook dansen?
“Ik kan tot op zekere hoogte dansen en zingen. Zo was ik 30 jaar 
lid van een koor. Ik heb nooit in een dansgroep gezeten, maar 
was altijd betrokken bij 
de organisatie. Ik ben 
wel iemand die de hele 
avond op de dansvloer 
kan staan. Aan mijn 
hobby’s heb ik jaren-
lang plezier beleefd.” 

Je hebt in 2003 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hoe voelt het 
om een onderscheiding te krijgen, maar ook om een onderscheiding te 
geven?
“Ik ben heel jong begonnen met vrijwilligerswerk. Als je dit 
breed en naar tevredenheid doet, dan weet je dat er een keer 
een onderscheiding komt, mits je voorgedragen wordt. Die van 
mij kwam redelijk vroeg doordat ik al zolang als vrijwilliger en 
politiek actief was.
Ik was jong wethouder en één van mijn doelen was om veertigers 
die al tientallen jaren actief waren als vrijwilliger voor te dragen 
voor een onderscheiding. Wie zich Pro Deo inzet voor allerlei 
verenigingen mag best weleens waardering krijgen. Daarvoor 
hoef je niet te wachten tot je 70 of 80 bent. Ik denk dat wij in 
Zeewolde ook voldoende vrijwilligers hebben die in aanmerking 
komen; maar iemand moet je wel aandragen. Soms krijg ik een 
voordracht van iemand die iets al 40 of 50 jaar doet. Dat had 20 
jaar geleden al gekund, waarom wachten met aanvragen? Hoe 
eerder je het aanvraagt, hoe langer iemand kan genieten van een 
Koninklijke onderscheiding. Je moet in ieder geval 15 tot 20 jaar 
breed actief zijn in het verenigingsleven. Er zijn genoeg jonge 
mensen al jaren actief als vrijwilliger, bij deze dan ook de oproep 
om ook wat jongere mensen aan te dragen.”

Kan je je iets moois herinneren wat samen met vrijwilligers tot stand is 
gekomen in Zeewolde? En waar je als burgemeester trots op bent?
“Onder andere Winterworld. De ijsbaan in Zeewolde is er in de 
winter drie weken lang door de enorme betrokkenheid van veel 
vrijwilligers. Daar zie je echt dat de hele gemeenschap meedoet. 
Je ziet mensen van verschillende politieke partijen. Bijvoorbeeld 
bij de baanbewaking of de kassaverkoop. Dit is een evenement 
voor alle inwoners. Het is een evenement waarbij de band met 
het dorp heel sterk is. Het geeft  in een winterperiode gewenste 
drukte en gezelligheid in het dorp. 
Maar ook een ander evenement zoals ‘Zeewolde bij de pinken’. 
Alle boeren komen dan naar het dorp voor een gezellige koeien- 
en kalverkeuring. De inwoners genieten er massaal van. 
Het is alweer even geleden, maar de viering van 25 jaar Zeewol-
de was één groot feest. Hierbij hebben zoveel vrijwilligers van 
verschillende organisaties de handen uit de mouwen gestoken. 
Samen hebben zij gezorgd voor twee fantastische weken met 
een variatie aan activiteiten. In 2024 bestaat Zeewolde 40 jaar. Ik 
hoop dat we dit tegen die tijd ook weer samen met alle inwoners 
kunnen vieren.”

Je hoort veel mensen altijd zeggen dat vrijwilligerswerk heel dankbaar werk 
is. Hoe zie jij dit?
“Vrijwilligerswerk doe je voor het plezier van anderen. Natuurlijk 
ook voor jezelf. Het is zo leuk om te zien hoe jong en oud kunnen 
genieten van iets wat jij mede-georganiseerd hebt. Daarnaast 

doe je veel verschillende contacten op. Contacten die veel breder 
zijn dan je eigen netwerk, soms zelfs over de hele wereld. Tijdens 
mijn festivaljaren heb ik veel mensen ontmoet. We waren dan 

gastgezin voor dansers uit 
verschillende culturen. Hoe 
leuk is het om jaren later 
een bericht via Facebook 
of Instagram te ontvangen 
van de inmiddels volwassen 
geworden dansers. Meestal 
wisten ze nog precies wie 

ik was. Ik heette namelijk iedereen welkom in de taal van het 
land van herkomst. Dan ging ik bijvoorbeeld met een Chinees de 
woorden fonetisch opschrijven om na enige oefening een paar 
uur later de dansers welkom te heten in het Chinees.” 

Wat maakt vrijwilligerswerk zo belangrijk?
“Ik kom uit een generatie waarin het heel gewoon is om je in 
te zetten voor de gemeenschap. Mijn generatie wordt ouder. 
Kijkend naar de gemiddelde leeft ijd, dan zijn veel vrijwilligers 50, 
60 en 70 plussers. Ik gaf aan dat ik ben begonnen als tiener. Wat 
wij nodig hebben in Zeewolde zijn tieners, twintigers en dertigers 
die het over gaan nemen. Als dat niet gebeurt dan zijn we straks 
onze evenementen kwijt en dat moeten we niet hebben. Het doel 
moet zijn nieuwe vrijwilligers om ook in de toekomst de evene-
menten mogelijk te houden.”

Zelf heb je het doen van vrijwilligerswerk vanuit huis meegekregen, maar 
als je dit nou niet hebt?
“Je moet het doen om te ervaren. Het levert je in geld niks op, 
maar in gevoel en in betrokkenheid levert het je enorm veel op. 
Daar kan je echt ontzettend van genieten!”

Wilt u iemand 
voordragen voor een lintje?

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzon-derlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

lintjes.nl/voordragen

‘Inzetten voor de gemeenschap 
hoort bij mij’

‘Ik ben wel iemand die de hele 
avond op de dansvloer kan 

staan’

In 
gesprek
met... 
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Net als bij iedere vereniging geldt ook bij VV Zeewolde 
dat er nooit genoeg vrijwilligers zijn. En toch is het aantal 
vrijwilligers al jaren stabiel. Er is een eerste schil aan vrij-
willigers, dat zijn de trainers en leiders. Dit is de grootste 
groep. Het komt vaak voor dat een van de ouders het 
team van hun zoon of dochter wil trainen/leiden. Daar-
naast is er de tweede schil aan vrijwilligers. Dit zijn de 
leden van commissies (bv kantinemedewerkers, kleding- 
of sponsorcommissie) en bestuursleden.

Interview

De grootste sport-
vereniging van
Zeewolde heeft 
de zaakjes prima 
op orde. Dat is wel 
de conclusie na 
het gesprek met 
penningmeester 
Jan van Middelaar 
over vrijwilligerswerk.

40 jaar
Voetbal
Vereniging
Zeewolde!
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groep. Het komt vaak voor dat een van de ouders het 
team van hun zoon of dochter wil trainen/leiden. Daar-
naast is er de tweede schil aan vrijwilligers. Dit zijn de 
leden van commissies (bv kantinemedewerkers, kleding- 
of sponsorcommissie) en bestuursleden.

De club heeft  goed nagedacht over hoe het de vrijwilligers actief en betrokken kan houden. Zo wordt er voor een aantal vrijwilligersfuncties 
een kleine vergoeding gegeven. Voor ieder lid wordt contributie betaald, daar bovenop moet er per gezin een vrijwilligersbijdrage van 5 euro 
per maand worden betaald. Vanuit die spaarpot kan de club de vergoedingen betalen. Een mooi systeem, waarbij het ook nog eens zo is, dat 
als je zelf vrijwilligerswerk doet je aan het eind van het seizoen de door jou betaalde 60 euro (12 maanden x 5 euro) terug kunt vragen. Sommi-
ge mensen kunnen dat bedrag goed gebruiken, een ander geeft  het aan de club.

Vrijwilligers in het zonnetje
Dat vrijwilligers bij de club onmisbaar zijn, is een feit. Al die hulp van zoveel mensen wordt ontzettend gewaardeerd. Maar het is ook belangrijk 
dat we (bestuur en vereniging) ook laten merken dat we de vrijwilligers waarderen. De slogan ‘Aandacht maakt alles mooier’ past daarbij heel 
goed. Het bestuur van VV Zeewolde probeert die aandacht te geven door aanwezig te zijn bij activiteiten en door langs de lijn te staan. Maar 
ook door de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dat kan met een schouderklopje, een hartelijk woordje of een bloemetje. Jaarlijks krijgt 
de actieve vrijwilliger rond de kerstperiode een kleine attentie. En aan het eind van het seizoen is er de barbecue voor alle vrijwilligers inclusief 
hun gezin. Dat zijn mooie momenten waarop de rollen een keer omgedraaid zijn. De spelers zijn dan namelijk behulpzaam aan  de vrijwilligers. 

Corona
De afgelopen seizoenen kon er eigenlijk bijna niet gespeeld worden. Dat zijn voor verenigingen verschrikkelijke  tijden. Ook voor VV Zeewol-
de: “Spelers konden niet spelen, maar ook vrijwilligers konden niet helpen, terwijl ze dat zo graag doen! Dat sociale, gezellige moment in de 
week kon en mocht opeens niet meer.” De vereniging probeert het aantal spelers en vrijwilligers vast te houden. In de eerste corona-periode 
ontvingen de vrijwilligers een bon om te besteden bij lokale ondernemers. En later is de blauwe hoodie met clublogo gemaakt, met hulp van 
de lokale sportwinkel. Zowel spelers als vrijwilligers kregen deze mooie hoodie aangeboden. 

Bestuurslid
Jan, die zelf de hoodie met trots draagt, is inmiddels 11 jaar penningmeester. Hij denkt dat dit hem ongeveer 4 á 5 uur per week kost. Wat 
luchtig zegt hij “misschien is het ook wel iets meer”. Maar Jan vindt het nog steeds leuk. Het is allround werk: Hij moet uiteraard de betalingen 
doen, het fi nancieel beheer. Maar hij heeft  ook bestuursvergaderingen en samen met anderen gaat hij over het beleid van de club. De club is 
fi nancieel gezond en dat maakt een penningmeester blij. Met trots vertelt hij ook dat hij vorig jaar de titel Lid van Verdienste ontving. Nog een 
manier waarop de vereniging zijn zeer actieve vrijwilligers in het zonnetje zet.

100 leden, 850 spelende leden en 250 vrijwilligers

Voetbalvereniging heeft veel vrijwilligers van
 ‘het nieuwe type’

genoeg: kantineteam, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechter…” 
Vrijwilligerswerk is nooit vrijblijvend geweest en zal dat ook in 
de toekomst niet zijn. Maar ook hier denkt Blom met de vrijwil-
liger mee. “Een vrijwilliger pakt een bepaalde rol of taak, maar 
ze mogen daarbij ook weten dat we hen willen ondersteunen. 
Scheidsrechters en trainers moet je niet aan hun lot overlaten, 
maar faciliteren door hen een opleiding aan te bieden. Voor 
een team is het goed dat er meerdere leiders zijn. Zo verdeel je 
de inspanning over meer mensen en garandeer je tevens meer 
continuïteit. Daarnaast help je elkaar je rol zo goed mogelijk in te 
vullen. Je krijgt dan ook minder eilandjes, want iedereen moet 
zich natuurlijk wel conformeren aan het beleid van de club. Voor 
ieder wordt het op deze manier duidelijk: zo doen we dat binnen 
de vereniging. Met elkaar.” 

Jubileum
Komend seizoen wordt het jubileumjaar van de club. VV Zeewol-
de bestaat dan 40 jaar. Een aparte commissie is op dit moment 
bezig met het organiseren van allerlei activiteiten. Dat zullen ac-
tiviteiten zijn voor alle leden. Zowel jong als oud, zowel spelend 
als vrijwillig. Kortom, voor sportieve gezelligheid kun je komend 
seizoen zeker bij VV Zeewolde terecht!

Vrijwilligers blijven niet meer hun hele leven bij een club of orga-
nisatie hangen. Voor Ger Blom, sinds november 2019 voorzitter 
van voetbalvereniging Zeewolde, hoeft  dat ook niet. 

De voetbalvereniging Zeewolde telt zo’n 1100 leden. Voor hen is 
de zaterdag het hoogtepunt van de week. De hele week wordt 
daarnaar uitgekeken en uiteraard ook voor getraind. Om het 
hele voetbalgebeuren mogelijk te maken, heeft  de club rond 
de 250 vrijwilligers. Veel van hen zijn al jaren ‘niet weg te slaan’ 
bij de vereniging, anderen zijn er nog slechts kort bij betrokken 
en willen eerst nog wat rondkijken. Voorzitter Ger Blom spreekt 
van ‘een nieuw type vrijwilliger’. “Er zijn veel leden die best wat 
willen doen, maar je moet hun niet vragen een heel jaar vier uur 
op zaterdag te komen”, weet hij uit ondervinding. “Ze komen 
ook niet zo gauw uit zichzelf, maar willen best meedenken als je 
hen persoonlijk benadert. Op deze wijze hebben we vrijwel alle 
commissies ingevuld, alleen de scheidsrechters blijven een punt 
van zorg.”

Bij VV Zeewolde wordt geprobeerd leden ‘op een nieuwe manier’ 
te binden aan de club. Blom: “Bijvoorbeeld als ze stoppen als 
voetballer of als hun kind op een bepaald moment de club 
verlaat om te gaan studeren. Misschien kunnen ze dan toch 
iets anders voor de club blijven doen. Mogelijkheden zijn er 
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Zo vader,
zo dochter

In gesprek
met...
Benco en Sanne

In Zeewolde zijn een hoop mensen lid van een sportvereniging en 
een aanzienlijk deel daarvan zet zich vrijwillig in binnen de club. Zo 
ook de familie Schans. Benco Schans en zijn echtgenote Annemieke 
hebben elkaar leren kennen bij de volleybalvereniging in Maars-
sen en zijn ondertussen al 26 jaar getrouwd. Hun enthousiasme 
voor volleybal hebben ze overgebracht op hun 3 kinderen. En niet 
alleen het gezin zet zich in voor de club ook de broer van Benco, 
schoonzus, zijn neefjes en schoonvader en -moeder zijn actief lid 
(geweest).

Benco heeft , sinds zijn kinderen bij de volleybal kwamen, de jeugd 
training gegeven en gecoacht. Later ging broer Bart hem helpen. 
Ze zijn afwisselend trainer en assistent geweest van de volleybal-
teams. Zo heeft  Benco, samen met zijn broer, aan zijn eigen kinde-
ren en zijn neefjes training gegeven. Nu de eigen kinderen ouder 
zijn en niet meer door hen getraind worden, gaan ze ermee door. 
“We vinden dat we ook een bijdrage moeten leveren aan de maat-
schappij.”  En Benco doet nog meer; hij is ook lid van het vereniging 
voor natuur- en milieueducatie (IVN) waar hij coördinator is voor 
het inventariseren van planten. 

Doordat haar vader veel voor de volleybalvereniging doet, is Sanne 
bijna als vanzelf ook in het vrijwilligerswerk gerold. Zij is nu actief 
bij de vereniging als trainer en coach. Volgens Sanne voelt het niet 

persé als vrijwilligerswerk, maar voelt het meer als “gezellige 
momenten met leuke mensen”. Er zijn veel jeugdvrijwilligers bij 
de vereniging actief en meestal geven teamgenoten met elkaar 
training aan de jeugdleden.
Vaak zijn het dezelfde mensen die dit doen en dat is niet erg, 
want zo wordt het een hecht clubje. Naast dat het ontzettend 
gezellig is met de vrijwilligers onderling, heeft  Sanne er mooie 
vriendschappen opgedaan. En ze is door alles wat erbij komt 
kijken ook gegroeid als mens. 

Op dit moment traint Sanne één keer in de week een meiden-
team van 12-jarigen en ze coacht dit team tijdens wedstrijden. 
Ook traint ze een avond per week met drie anderen meerdere 
jeugdteams. Dat kost natuurlijk best wat tijd, om meerdere 
teams te trainen maar volgens Sanne kun je er zoveel tijd aan 
besteden als je zelf wilt.

Overigens kun je bij een vereniging natuurlijk ook ander vrij-
willigerswerk doen dan trainingen geven of een team coachen. 
Benco heeft  in zijn jongere jaren in de jeugdcommissie gezeten 
en in de redactie van het verenigingsblad en organiseert nu af en 
toe een toernooi. Sanne vult dat aan met de opties zaalwacht en 
scheidsrechter. Dus voor iedereen is er zeker een leuke taak te 
vinden. 

‘En voor degenen die twijfelen om vrijwilligerswerk 
te gaan doen: “Gewoon doen! Je haalt er zoveel 

voldoening uit en het is ontzettend leuk om 
iemand iets te leren.”

Wat betekent voor jou 
flexibel vrijwilligers-
werk?
“Ik vind het iets van deze 
tijd, want we zappen als 
gekken, we streamen als 
gekken we kijken eens wat, 
je hebt een overzichtelijk 
project en dat voer je uit en 
dan is de zaak weer klaar.”

Wat doe je zoal aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik ben betrokken bij het 
Repair Café, waarmee we 
10 jaar geleden hier in 
Zeewolde zijn begonnen 
en werk in het archief in 
Lelystad. Ik doe daar van 
alles en nog wat. Op dit 
moment haal ik nietjes uit 
de rapporten van 1940. Ik 
weet niet wat voor nietjes 
dat zijn, maar ze moeten 
met een aardappelmesje 
benaderd worden anders 
krijg je ze er niet uit. Is 
bepaald een project en doe 
dan tussendoor ook nog 
wel wat anders, voordat 
je de gekte krijgt na 4 uur 
ontnieten.
Dat is wat ik nu doe.
Ik kan me voorstellen dat 
je iets opzet, of ergens aan 
meewerkt. Ik ben wel van 
vrijwilligerswerk op pro-
jectbasis. Voorwaarde is 
dat de organisatie waar je 
vrijwilligerswerk doet, haar 
vrijwilligers goed kent en 
weet, dat je die daarvoor 
kan vragen en die ander 

daarvoor. Je moet een 
soort pool hebben waarbij 
je de talenten genoteerd 
hebt. Het eist van de or-
ganisatie dat je een goeie 
‘vrijwilligersbank’ hebt 
waar je een beetje uit kan 
plukken, afhankelijk van 
wat je nodig hebt. 
Ik vind het daar nu ook 
wel de tijd voor. Meer dan 
vroeger, toen je jarenlang  
elke week naar bijv. de 
sjoelclub ging om te hel-
pen. Het is nu op afroep en 
ik ben daar wel van.”

Wat geeft vrijwilligers-
werk jou?
“Nut en contacten. Een 
voorbeeld van het nut is 
dat het uithalen van de 
nietjes, hoe eenvoudig dat 
ook lijkt, ertoe leidt dat 
het papier langer bewaard 
kan worden omdat het 
niet door roestende nietjes 
wordt beschadigd. En 
het heeft  soms inhoud. 
Het leuke is dat ik in het 
archief soms dingen lees 
uit 1920, dat ik denk 
‘tsjonge wat mooi’. Het 
geeft  contacten en ook 
daar heb ik inderdaad wel 
een extra dingetje gedaan. 
De Openbaarheidsdag 1 
januari 2021, dan vragen 
ze me de dossiers alle-
maal te checken, of ze wel 
openbaar mogen worden, 
dat er toch niet iets in staat 
wat beroerd zou uitpak-

ken. Dus dat is dan een 
leuk clustertje, wat ik zeer 
op prijs stel. En daarnaast 
natuurlijk de contacten 
met andere mensen. 
Ik doe dit 2 keer in de week 
en volgens een rooster. Is 
ook prettig omdat ik dan 
aan het begin van de week 
niet hoef te denken, wat 
zal ik nu eens gaan doen. 
Dan plooi ik de andere din-
gen eromheen en het geeft  
invulling van de dag.”

Kunnen ze jou ook voor 
andere klussen benade-
ren?
“Zoals het fotograferen 
van dingen of eens een 
verslagje doen van iets, dat 
spreekt me wel aan. Ik ben 
niet iemand van de avond-
uren, daarvoor moet je me 
niet inroosteren. Maar dat 
soort hand- en spandien-
sten doe ik graag. Ik ben 
niet zozeer het zorgende 
type, maar voor foto’s 
maken voor een leuk eve-
nement dat me aanspreekt 
maak ik graag tijd.
Het Repair Café Zeewolde 
is een prachtig voorbeeld 
van vrijwilligerswerk: 
talent, een goed doel voor 
degene die het voorwerp 
brengt en voor degene die 
het voorwerp repareert. 
Er is niks geweldigers dan 
dat je de zaak weer aan de 
praat krijgt.”

Interview 
Truus Visser
Gepensioneerd
journalist

Kan de ene vrijwilli-
gersklus wijken voor de 
andere?
“Ja komt wel voor, dan 
moeten er dossiers worden 
opgeschoond en daar zit 
dan een deadline aan. Dan 
nieten we gewoon wat 
harder aan. Omdat ik me 
erg betrokken voel.”

Plan je je vakantie om 
de vrijwilligersklussen 
heen?
“Als ik me bijvoorbeeld  
gecommitteerd had aan 
fotograferen tijdens  de 
Cultuur- en Sportmanifes-
tatie dan ga ik niet op va-
kantie rond die 2e zaterdag 
in september. 
Maar als het ‘gewoon’ 
vrijwilligerswerk is, zijn 
er zelden dingen die zo 
specifi ek zijn. Het is nu in 
Coronatijd nog wat ondui-
delijk omdat de regels een 
beetje los zijn.”

Wat deed je voorheen allemaal?

• Vrijwillig bestuurslid bij toen nog St. Zui-
derzeemeermin. Dan had je de verantwoor-
ding voor een aantal werkgroepen, die je 
dan  bezocht;

• Vrijwillig bestuurslid bij GV De Zeesterren;
• Hoogtepunt was zeker ‘Zingen met een 

plaatje in de Bieb’. We draaiden een plaatje  
en zongen met z’n allen luidkeels mee, bijv. 
met Michael Jackson;

• Gouwe Ouwe Dancing
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Na een heerlijk kopje vers gezette koffie vertelt Henry enthousiast 
over het ontstaan van zijn bedrijf. Tijdens zijn opleiding technische 
informatica begon hij zijn eerste bedrijf Spider Webdesign waar 
hij pc’s assembleerde. Daarna studeerde hij mediatechnologie. In 
die tijd werd hij ook lid van de bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk 
(BHN). Daar leerde hij heel snel ondernemers kennen uit de buurt 
en kon zo zijn kennis vanuit de studie in praktijk brengen. Op het 
moment van afstuderen kwam de vraag: ‘Wat ga je nu doen? Stop 
ik daarmee en ga ik bij een bedrijf aan de slag of ga ik voor mezelf 
door?’ Hij is uiteindelijk fulltime voor zichzelf begonnen, gewoon 
klein opgebouwd eigenlijk, wat goed uitpakte. Inmiddels heeft hij 
klanten uit het hele spectrum, van ZZP’ers tot beursgenoteerde 
bedrijven. 

Hoe komen de bedrijven bij jou?
“De grote bedrijven komen toch veelal via m’n website. Het MKB of 
kleinere bedrijven meestal van mond tot mond. Dan ben ik hier aan 
het werk en word ik ineens gebeld van ‘hè ja we hebben je gevon-
den op internet’ en meestal vraag ik dan wel door hoe heb je me 
dan gevonden. Dan komt er zo’n verhaal van ‘ we scrollen altijd even 
verder voorbij de advertenties,’ want ik adverteer niet heel veel, niet 
op Google tenminste. Dat zijn mensen die weten dat wanneer een 
advertentie bovenaan in Google staat, niet direct betekent dat de 
adverteerder ook goede diensten levert. Het gaat mij juist om de 
zogenaamde organische resultaten op basis van relevantie, daarbij 
kom ik goed naar boven, heeft het beste lange termijn effect en kost 
ons niets!
De grote klanten (400+ medewerkers) wegen vaak diverse partijen 
af. Ik geef tijdens het gesprek dan ook bij ze aan dat het voor hun 
ook deels een gok is. Ze kennen ons bedrijf en werkwijze nog niet, 
ik kan natuurlijk de reviews laten zien, maar we moeten onszelf 
uiteindelijk gewoon bewijzen. En op deze eerlijke en open manier 
van communiceren winnen we vaak het vertrouwen. De kunst is 
uiteraard dat vertrouwen door goed contact te blijven behouden, 
wat heel goed gaat. Met al onze klanten hebben we lange termijn 
relaties. Onlangs is nog een groot bedrijf klant geworden bij ons. Dat 
was voor het eerst zonder dat we daar fysiek aanwezig zijn geweest. 
Wel mooi dat we het vertrouwen voor de opdracht via bellen/video 
vergaderen hebben weten te winnen.
Ik hoor vaak terug van klanten dat ik snel de behoeftes en wensen 
uit hun vragen kan filteren en die communicatieslag kan maken 
naar digitaal. Dat werpt z’n vruchten af!”

Hoe lang doe je al mee met NLdoet?
“We zijn begonnen met Staatsbosbeheer, ik zie aan de foto’s op 
Google dat dat in 2012 was. Dat is leuk dat Google dat dan scant 
en herkent. Kijk hier zie je een foto van mij met het shirt aan dat ik 
mocht houden.”

Wat heeft je doen besluiten eraan mee te doen?
“Het even weg zijn van kantoor, je bladert door de klussen heen die 
er zijn en je ziet allerlei leuke klussen, waar je of nog niet geweest 
bent of het is gewoon iets nieuws voor jezelf. Vanuit die drive is het 
meer ontstaan dat we mee zijn gaan doen. Ik meende dat ik het via 
een radiocommercial hoorde. Ik heb gekeken wat we in de buurt 
konden doen. En dat sprak me heel erg aan en heb me toen ook 
ingeschreven. In het begin nog in m’n eentje. En die eerste keer was 
erg goed bevallen. Je leert nieuwe mensen kennen, je bent lekker 
bezig in het bos, een superleuke dag gehad. En door die ervaring 
ben ik de jaren erop met mijn medewerkers gegaan.”

Levert het wat op voor je netwerk?
“Indirect levert het denk ik veel op, niet in geld maar in persoonlijke 
groei en plezier om iets bij te dragen aan waar je woont en werkt. 
Het is goed voor je ontwikkeling, je komt op andere plekken en leert 
organisaties kennen, waar je anders nooit zou komen. Je bent even 
helemaal buiten je ‘comfortzone’. En met dat je andere mensen ont-
moet leer je ook weer van hen wat op dat moment veel meer waard 
is dan zakelijk gewin. Je bent met elkaar aan het lachen, je werkt 
samen aan een klus, daar groei je als mens van.
De eerste klus heb ik bij Staatsbosbeheer alleen gedaan, daarna nog 
een paar keer met mijn medewerkers. Bij IVN zijn we 3 of 4 vier jaar 
geleden geweest. Zij vonden het ook verschrikkelijk leuk en waren 
er erg positief over. Daar hebben we het nu nog wel eens over.
Laatst was ik met mijn zoontje vlak bij De Rode Schuur en dacht 
toen: ‘die vijver hebben wij toen met elkaar opgeknapt en hij ligt 
er nog steeds puik bij!’ We moesten hem toen uitbaggeren, al het 
water, alle modder en alle troep eruit en vervolgens nieuw zeil erin 
en beplanting en daarna water. Hierbij werden we wel begeleid door 
iemand van IVN.”

Vind je het jammer dat het nu door Corona al een paar jaar 
niet kon doorgaan zoals dat eerder ging?
“Je moet natuurlijk altijd kijken of het past met de kalender en nu 
met mijn twee jonge kinderen heb ik wel een drukkere agenda en 
moet je iets meer plannen. Als het even kan gaan we zeker wel!”

Heb je nog overwogen om samen met bijvoorbeeld de part-
ners hier in het pand De Drieluik gezamenlijk een klus op te 
pakken?
“Nee, dat zou ik niet initiëren. Ik vind het leuk om het met ons eigen 
team te doen, als teambuilding. En je inzetten voor het lokale goede 
doel en dat je mensen leert kennen waar je ook weer van leert. Dan 
fiets je na zo’n dag met een voldaan gevoel terug naar huis.
Het maakt herinneringen met je team, het mes snijdt aan twee 
kanten. De vrijwilligersorganisaties vinden het ook hartstikke fijn, 
want die hebben niet altijd de middelen en de mankracht. Ik zie het 
echt als een win-win.
Het klusaanbod op de website van NLdoet is net een snoepjeswin-
kel: dan zitten we met z’n allen op kantoor te zoeken van dat is leuk 
en oh dat is ook leuk. Het liefste een buitenactiviteit, och en als het 
regent so be it: regenpak aan en aan de slag!
Ik hoop dat we volgend jaar maart weer lekker van de partij kunnen 
zijn!”

Het Medialab in Zeewolde is een mediabedrijf dat zich onderscheidt door naast 
websites ook gebruik te maken van innovatieve middelen als drones, Virtual Re-
ality, 360graden Google businessview, om het product/dienst van haar klanten 
online te laten schitteren. Inmiddels bestaan ze bijna 22 jaar en oprichter en eige-
naar Henry Doornekamp heeft ons uitgenodigd op zijn kantoor in Het Drieluik op 
Het Gildenveld.

Interview 
Henry Doornekamp
Mediaspecialist

 ...die vijver hebben wij toen met elkaar 
opgeknapt en hij ligt er nog steeds puik bij!

MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN 
ONDERNEMER

10



12 13

ZVE helpt jou graag bij jouw vrijwilligerswerk!
Vrijwilligerswerk vraagt soms om zaken die je niet direct weet of kunt. Dan zijn er gelukkig mensen die met je mee willen denken. 
Het team van Zeewoldevoorelkaar (ZVE), onderdeel van Welzijn Zeewolde, helpt vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven 
en inwoners die zich vrijwillig willen inzetten in ons mooie dorp.  Wij denken dat iedereen iets kan betekenen met zijn of haar talent. 
Door te inspireren en slim te matchen via het vrijwilligers portaal www.zeewoldevoorelkaar.nl of persoonlijke bemiddeling, willen 
wij tijd en talent goed benutten. Zo maken wij samen een mooi, sociaal en sterk Zeewolde. Wij geloven dat iedereen iets te bieden 
heeft , waar een ander misschien om verlegen zit. Een vlotte babbel, talent voor techniek, een sterke arm voor een boodschappen-
tas, passie voor photoshoppen of een uurtje voetballen in het weekend. 
Via onze dienstverlening verbinden we iedereen die iets wil betekenen met iedereen die iets nodig heeft . Van de buuf op de hoek, 
lokale of nationale stichting tot bedrijf en overheid. Van één keer tot veel meer. Daarnaast bieden wij workshops of trainingen aan en  
kan je ons benaderen voor ondersteuning van kleinere, praktische, (hulp)vragen. Ook helpen wij graag bij het opzetten van nieuwe 
projecten of activiteiten, door professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties bij elkaar te brengen, zodat er een mooi 
netwerk ontstaat van mensen die elkaar verder kunnen helpen of die je kunt benaderen voor een gouden tip. 

Neem eens contact op om te zien wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn. Wij zijn 

bereikbaar via: info@zeewoldevoorelkaar.nl of bel 036-5224655. www.zeewoldevoorelkaar.nl 

hieronder geven wij jou graag 6 tips voor het werven van vrijwilligers. 

6 tips voor het werven van vrijwilligers

Een veel voorkomend geluid is dat het moeilijk is om aan geschikte vrijwilligers te komen. Of om genoeg vrijwilligers te vinden. 
Opvallend is dat het de ene organisatie goed lukt om vrijwilligers te werven, terwijl de andere organisatie daar de grootst mogelijke 
moeite mee heeft . Om je te helpen bij het werven van vrijwilligers geven wij je alvast 6 praktische tips.

1. Werf online en offline.
Plaats je vraag op www.zeewoldevoorelkaar.nl, op de website van je organisatie en op je social media pagina. Werven online via 
social media is tegenwoordig een must. Maar verlies Zeewolde Actueel en Blik op Zeewolde ook niet uit het oog. Deze worden nog 
steeds veel gelezen. En als er weer een vrijwilligers (informatie)markt wordt georganiseerd, ben je daar natuurlijk ook zichtbaar 
aanwezig!

2. Een korte en wervende vacaturetekst.
Stel een wervende vacaturetekst op die niet te lang is. Stel niet teveel eisen aan een nieuwe vrijwilliger. Wees concreet in wat je 
nodig hebt en verwacht. En houd ook ruimte voor eigen inbreng, ideeën en talenten natuurlijk. Besteed aandacht aan de titel en de 
eerste twee regels en zorg voor een aantrekkelijke (profi el) foto. 

3. Vertel alles over het vrijwilligerswerk bij jouw organisatie.
Belangrijk voor geïnteresseerden is dat ze zich uitgebreid kunnen informeren over vrijwilliger worden bij jouw organisatie. Dus ga op 
een andere/aparte websitepagina uitgebreid in op: mogelijkheden, verwachtingen, vacatures, begeleiding en scholing, vergoedin-
gen en verzekering en contactgegevens van de vrijwilligerscoördinator en vermeld natuurlijk waarom jij/jouw cliënt/jouw organi-
satie zo leuk is en wat de vrijwilliger eraan heeft : nieuwe mensen ontmoeten, goed voor je CV, gratis trainingen of intervisie etc. De 
win-win opzoeken is slim!

4. Mogelijkheid tot snel reageren én persoonlijk contact.
Wanneer iemand wil reageren op een vacature is het handig als dit snel kan. Door het invullen van de belangrijkste gegevens – dus 
geen lang formulier – zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en de betreff ende vacature. Zet er ook een rechtstreeks telefoon-
nummer of e-mailadres bij zodat een geïnteresseerde persoonlijk vragen kan stellen. Goed om te weten is dat de website 
www.zeewoldevoorelkaar.nl al deze mogelijkheden biedt. 

5. Gebruik je digitale borden.
Je organisatie website, je digitale nieuwsbrief, social media en externe websites zijn de digitale borden van je organisatie. Niet alleen 
voor bezoekers en cliënten, maar ook voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk. Daarom is het zaak om op je organisatie website 
uitgebreid in te gaan op alle facetten van vrijwilligerswerk (zie tip 3). Via de digitale nieuwsbrief, social media en het plaatsen van 
vacatures op de website van Zeewoldevoorelkaar kun je die informatie verspreiden en aandacht vragen voor vrijwilliger vacatures 
bij jouw organisatie.

6. Werf vrijwilligers het hele jaar door.
Zorg dat je het hele jaar door aandacht besteed aan de werving van vrijwilligers. Niet omdat het moet, maar (ook) omdat het leuk is 
om te doen: Je straalt dan uit dat je verwachtingsvol uitkijkt naar de nieuwe vrijwilligers! Wanneer vrijwilligers zich aandienen en je 
hebt niet meteen plek voor ze, bespreek dan met ze of een gedeeltelijke inzet mogelijk is. Of tijdelijk ergens anders in de organisatie.

(Bron: Vrijwilligers aanZet, 2021) 

‘Met elkaar maken 
we Zeewolde nog 
leuker en mooier!’

Vanuit zijn professie is Stan Stokvis geruime tijd betrokken geweest bij de 
aansturing van de scholierenraad. Een jeugdige versie van de gemeente-
raad waarin jongeren meedenken over Zeewolde, wat er voor de jeugd zou 
moeten veranderen of juist niet moet veranderen. Indirect een manier voor 
jeugdige vrijwilligers om politiek in gesprek te gaan met de gemeente en om 
politieke ervaring op te doen.  Wat is er zo leuk aan de begeleiding van de 
jeugdige vrijwilligers van de scholierenraad? Stan: “Het is mooi om te zien 
hoe betrokken deze jongeren zijn bij het dorp. Als afvaardiging van de Zee-
wolder jeugd, nemen zij hun taak zeer serieus waardoor de jeugdraad een 
goede vertegenwoordiging is van de jeugd in Zeewolde.  Ik vind die betrok-
kenheid erg mooi om te zien!”
Voor Stan is de begeleiding van de scholierenraad geen vrijwilligerswerk, dit 
was onderdeel van zijn werk als ambtenaar bij de gemeente. De vraag is of 
hij naast zijn werk bij de gemeente, waarin hij af en toe met vrijwilligers te 
maken heeft , ook zelf actief is als vrijwilliger… en dat is hij zeker!
Hoe is het ooit begonnen? Het begon met vrijwilligerswerk bij de voetbalver-
eniging met het opruimen van de cornervlaggen op het sportpark, na afl oop 
van de voetbalwedstrijden. Een fl inke klus, waarbij Stan alle hoeken van 
alle velden heeft  gezien en fl ink wat stappen heeft  gezet na de wedstrijden. 
Rond 2017 werd de vrijwillige inzet wat vergroot, Stan ging meer doen bij 
de voetbalvereniging, werd voorzitter van het sportgala, is 1 jaar voorzitter 
geweest van het Avondvierdaagse comité, actief lid geworden bij de Rotary, 
fl exibel ingezet als vrijwilliger bij diverse evenementen en last but not least 
is Stan ook actief als vrijwilliger bij de LOZ. In combinatie met een vaste 
baan was dit misschien wel wat veel…maar zoals Stan zelf zegt: “Ik vind het 
belangrijk om iets voor de samenleving te doen. Daarnaast brengt het vrij-
willigerswerk mij ook veel. Zo leer ik hoe een bestuur werkt, steek ik veel op 
van de overleggen en mijn netwerk wordt vergroot. Ook de afwisseling met 
mijn betaalde baan, even met je handen bezig zijn in plaats van alleen met je 
hoofd, bevalt me goed.”
Ik zou iedereen willen aanraden om vrijwilligerswerk op te pakken.  Zoek 
iets waar je gemotiveerd door raakt en waarbij je gebruik maakt van de din-
gen waar je goed in bent! Vrijwilligerswerk verrijkt jezelf als mens. Je hoeft  
het niet (alleen) voor een ander te doen, je doet ‘t ook voor jezelf. Met elkaar 
maken we Zeewolde nog leuker en mooier!”

Ben jij door dit verhaal gemotiveerd om ook vrijwilliger te 

worden? kijk dan eens op www.zeewoldevoorelkaar.nl. Hier 

vind je een overzicht van de ‘vacatures’ voor vrijwilligers. 

Misschien zit jouw ideale functie er wel tussen!

Interview 
Stan Stokvis
Beleidsadviseur
Supervrijwilliger
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Wat doet Coloriet precies?
“Coloriet is een zorginstelling die veel verschillende zorgdiensten en welzijnsactiviteiten aanbiedt in Lelystad, Zeewolde, Dronten, Bidding-
huizen en Swift erbant. In Zeewolde hebben we 4 woongroepen voor mensen met dementie en 1 woongroep voor mensen met een lichame-
lijke beperking. Daarnaast hebben we dagbesteding de Oase en 3 kamers voor een tijdelijk verblijf. Ook komen we bij cliënten thuis, waar 
we de wijkzorg verlenen.” 

Op welke afdelingen zijn de vrijwilligers bij jullie aan het werk?
“De vrijwilligers zijn bij ons op alle afdelingen aan het werk. In de woongroepen, in de wijkzorg, als maatje bij de cliënten thuis of bij de 
Oase, maar eigenlijk ook op de kamers voor tijdelijk verblijf. Door het hele huis heen, zeg maar.”  

Wat doen de vrijwilligers zoal voor activiteiten of bezigheden?
“Ze doen heel erg veel verschillende dingen! Vrijwilligers zijn bij ons eigenlijk de extra handen waardoor onze bewoners extra aandacht krij-
gen op het moment dat zij er zijn. Dat kan zijn een ontbijtvrijwilliger die aanwezig is als het ontbijt geserveerd wordt en de verpleging druk is 
met wassen en aankleden. Het is fi jn dat er dan iemand aanwezig is in de huiskamer die een kopje thee inschenkt, een praatje maakt, even 
vraagt of ze lekker geslapen hebben, gewoon iemand die gezellig aanwezig is. 
Dan zijn er vrijwilligers die komen om een kopje koff ie in te schenken, een spelletje te doen met bewoners. Maar ook vrijwilligers die komen 
om te bakken, creatief bezig te zijn, te wandelen en buiten te fi etsen met de rolstoelfi ets of spelletjes te doen op de braintrainer (een soort 
computer) en de beleef TV. We hebben zoveel: vrijwilligers die ’s avonds koken en helpen bij de maaltijd of die met hun hulphond op bezoek 
komen. Sommige vrijwilligers zijn maatje in de wijkzorg. Zij gaan op bezoek bij de mensen thuis. Dat regelen ze helemaal zelf met de cliënt 
en gaan samen op pad, wandelen of een spelletje doen.” 

Hoeveel vrijwilligers hebben jullie in totaal?
“We hebben ongeveer 65 vrijwilligers. Als je ziet hoeveel activiteiten we hebben, zijn deze vrijwilligers ook hard nodig. Ik ben verantwoorde-
lijk voor de vrijwilligers van alle afdelingen zowel voor de woongroepen, dagbesteding, tijdelijke verblijf kamers als voor de wijkzorg. Dat is 
natuurlijk ook wel prettig, omdat je dan als een vrijwilliger binnenkomt direct kan zien waar hij/zij het beste op z’n plek is. Het is heel mooi 
om dat samen met de vrijwilliger uit te zoeken en natuurlijk ook erg belangrijk dat ze op de juiste plek terecht kunnen.”

Hoe kom je aan die vrijwilligers?
“Ik heb helaas geen bestand waar vrijwilligers in staan die ik kan oproepen. We hebben heel veel aan Zeewoldevoorelkaar. Dat is voor ons 
een heel mooi platform om onze vacatures op te zetten en daar komen de meeste vrijwilligers vandaan. Daarnaast is er in Zeewolde ook veel 
mond-tot-mond reclame, komen vrijwilligers vanuit de kerk of via een bekende bij ons. En natuurlijk is alle informatie over het vrijwilligers-
werk ook op de website van Coloriet te vinden: www.coloriet.nl/vrijwilligerswerk.”

Merk je dat het in de loop der jaren moeilijker is om aan vrijwilligers te komen?
“Ik doe dit werk nu alweer een aantal jaren en merk dat we op dit moment wel weer in een goede tijd zitten. Zo na Corona was het wel 
even spannend en lastig. We hebben hier in Zeewolde, en dat is best wel leuk, een vrij jonge groep vrijwilligers. De gemiddelde leeft ijd hier 
ligt tussen de 60 en 70 jaar. We hebben vrijwilligers van in de 30, maar ook van 16 jaar en tachtigers. Je ziet dat in andere plaatsen zoals in 
Lelystad en Dronten, waar ik natuurlijk veel mee samen werk, de gemiddelde leeft ijd hoger ligt. Je merkt ook wel weer dat het lastiger wordt 
omdat veel meer mensen toch meerdere dagen werken. De vraag die we ook meer krijgen is of we vrijwilligers met een rugzak kunnen plaat-
sen. Dat was vroeger wel minder dan nu. Het vraagt extra begeleiding en coaching omdat deze vrijwilligers op een andere manier werken. 
Voor vrijwilligers van buitenlandse afkomst die de Nederlandse taal nog niet beheersen is het moeilijk om vrijwilligerswerk bij ons te doen 
omdat ze dan niet kunnen communiceren met onze bewoners.  Hierbij hebben we helaas ervaren dat dat vaak niet gaat.” 

Waarom zijn de vrijwilligers de kers op de taart?
“Een vrijwilliger zorgt voor net dat extra stukje aandacht aan een bewoner, een bezoeker van de dagbesteding of van een cliënt thuis, die ze 
verdienen. Het personeel heeft  helaas gewoon minder tijd en een vrijwilliger heeft  die tijd wel. Door inzet van vrijwilligers kun je de bewo-
ners/cliënten net dat stukje extra aandacht geven. Bijvoorbeeld bij de dagbesteding van de Oase. Dat zijn mensen die ’s morgens vanuit huis 
komen en in de middag weer naar huis gaan. Die gaan met elkaar buiten wandelen en hebben één-op-één begeleiding nodig. Hoe mooi is 
het dan dat je een vrijwilliger met een bezoeker mee kan laten lopen voor wat gezelligheid en een praatje. Daarom zijn wij zo blij zijn met de 
vrijwilligers die we hebben. En natuurlijk kunnen we nog veel meer vrijwilligers gebruiken!” 

‘VRIJWILLIGERS
ZIJN DE KERS OP DE TAART’
Ik ben Ans de Jong en ben werkzaam als vrijwilligerscoördinator 
bij Coloriet Zeewolde. Het is een leuke functie, waar ik erg blij mee 
ben. We werken met veel vrijwilligers. 

Hoe kan je je als
vrijwilliger aanmelden?
Op de website van Coloriet: www.coloriet.nl/vrijwilligerswerk staat alle informatie en vind je 
heel veel leuke ervaringsverhalen van vrijwilligers. Hier kun je je ook aanmelden als vrijwilli-
ger. Dat kan ook door een mail te sturen naar vrijwilligerswerk@coloriet.nl. We overleggen dan 
samen welk werk het beste bij je past.

Interview 
Ans de Jong
Vrijwilligerscoör-
dinator Coloriet 

‘Een vrijwilliger zorgt voor net dat extra stukje aandacht 

aan een bewoner, een bezoeker van de dagbesteding of van 

een cliënt thuis, die ze verdienen.‘
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  In
gesprek
met...
Evelyn Derksen 
Lydia Waterreus

Lydia (Microbiologisch en Botanisch Analist en voorzitter van vrijwilligersvereniging IVN Zeewolde) kreeg vanuit IVN een uitnodiging 
van NME (Natuur- en Milieueducatie) voor een workshop Permacultuur met nadruk op de vraag wat Voedselbossen zijn. Het was een 
dag waar veel kennis en enthousiasme werd opgedaan. Zoals Lydia het omschrijft  “ze was verliefd” na deze dag. Tijdens deze dag 
ontmoet ze Evelyn (Voedselbosontwerper en bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw Nederland) die ook in Zeewolde woont. Lydia 
deed een beroep op haar expertise, waarna ze de handen ineen sloegen om in Zeewolde het Voedselbos te realiseren. Zodoende stel-
de het duo de inwoners in staat om op een andere manier kennis te maken met de voedselindustrie en wat de natuur hierin betekent; 
voedsel voor mens en dier dicht bij de burger. 

Het plan was om een locatie te realiseren dichtbij IVN. Het meedenken door de afdeling Duurzaamheid van de gemeente heeft  het 
één en ander versneld. Aangezien Zeewolde de groenste gemeente van Nederland is, vond de gemeente dat dit initiatief goed paste 
bij Zeewolde. Al gauw werd de huidige locatie gekozen, in de buurt van De Roode Schuur aan de Dasselaarweg. Na het indienen van 
een goed plan en de nodige toestemmingen kon het bestaande bos gerooid worden. De start van het Voedselbos was een feit. Met 
hulp van Marleen Wessels is er gezocht naar fi nanciële middelen om bij te dragen in de kosten. Dit is tot stand gekomen door middel 
van  subsidie van kleine partijen; vanuit de gemeente werd de opbrengst van het rooien van de bomen gedoneerd. In de opstartfase 
was het Voedselbos ondergebracht bij stichting Voedselbos Nederland. Afgelopen zomer is zij off icieel overgegaan naar IVN Zeewolde. 
Zeewolde is best een pionier met haar openbaar voedselbos. Er worden dan ook regelmatig rondleidingen gegeven. Ook voor studen-
ten van de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

Waarom noemen we het Voedselbos een Burgerinitiatief?
Het voedselbos is een initiatief van twee inwoners van Zeewolde die dit als particulier gestart zijn. De eerste stappen zijn gezet zonder 
ondersteuning van een organisatie met fi nanciële middelen. Een visie van twee dames die gemotiveerd zijn om dit te willen delen met 
de burger. Delen en verbinden met de hulp van vele vrijwilligers. 

Hoeveel vrijwilligers zijn actief?
In de WhatsApp-groep zitten ongeveer 25 personen, voor de nieuwsbrief zijn er ongeveer 100 lezers. Maar de harde kern bestaat uit 
ongeveer tien personen die daadwerkelijk ook werkzaamheden verrichten in het voedselbos, meestal in het laatste weekend van de 
maand. Er kunnen zich nog altijd vrijwilligers aanmelden om te helpen. Informatie is te vinden op www.voedselboszeewolde.nl. 

Op welke manier heb je vrijwilligers enthousiast gekregen?
Evelyn heeft  in 2016 een initiatiefboek geschreven over het Voedselbos Zeewolde en dit gepresenteerd. Vanuit dit initiatief zijn er veel 
burgers gekomen die zich hebben aangemeld. Het helpen bij het aanplanten wil iedereen wel en liefde voor de natuur zorgt ervoor 
dat vrijwilligers zich aanmelden. Verder via social media en via de nieuwsbrief. En nu, na vier jaar, zien Lydia en Evelyn dat dit initiatief 
door velen omarmd wordt.

Wat zijn de werkzaamheden die een vrijwilliger kan doen?
Meehelpen bij het onderhouden van het Voedselbos en aanplanten. Dit vraagt om een duidelijke uitleg door Evelyn en Lydia. Begelei-
ding van de vrijwilligers is belangrijk, zodat zij ook enthousiast blijven. Vooral in de winter is er veel te doen in het Voedselbos. En voor 
Lydia en Evelyn geldt ook; al doende leert men.

Initiatiefnemers van het voedselbos aan het woord

Burgerinitiatief
Voedselbos

daar komt een stukje voldoening uit. En 
het voordeel is dat ik zelf ook betrokken 
blijf bij de omgeving en de mensen en 
activiteiten in het dorp.”
René nodigt iedereen uit om de LOZ op 
te zoeken en te beluisteren. De radio is te 
vinden via lokaleomroepzeewolde.nl, op 
106.4 FM en via de kabel bij Ziggo en KPN. 

Herman van Bijsteren
Coördinator televisie
In zijn professionele leven is Herman als 
cameraman betrokken bij het maken van 
televisie en sinds eind 2020 maakt Her-
man deel uit van het team van vrijwilligers 
van de Lokale Omroep Zeewolde (LOZ).
Herman heeft  er bewust voor gekozen om 
niet als cameraman bij de LOZ aan de slag 
te gaan, maar in een hele andere rol. “We 
gaan medio volgend jaar starten met het 
uitzenden van tv. Daarom ben ik nu bij de 
LOZ om dat te ontwikkelen en te coördi-
nere.”
“Wat het voor mij erg leuk maakt, is dat 
dit niet gekaderd is zoals bij mijn werk 
als cameraman. Als coördinator kan ik de 
extra creativiteit die ik in me heb uiten. Ik 
kan veel zelf regelen en bepalen. Die vrij-
heid maakt het leuk. Daarnaast geeft  dit 
werk veel voldoening als kijkers positief 
reageren en bijvoorbeeld lokale situaties 
beter begrijpen als we specifi eke items 
behandeld hebben.”
Tijdens evenementen verzorgt de LOZ al 
regelmatig een live TV-stream. En voor de 
toekomst staan er nieuwe programma’s 
op de rol. Herman is heel benieuwd hoe 
dat gaat vallen. Een klein tipje van de 
sluier hierover: “We willen een aantal 
programma’s maken met een ‘man bijt 
hond-gevoel’. Bijvoorbeeld door zowel 
bekende als onbekende dorpsgenoten 
in beeld te brengen met leuke, mooie en 

ontroerende verhalen.”
Aan de televisiekant is de LOZ nog op zoek 
naar vrijwilligers. Heb je aff initeit met tele-
visie, van camerawerk tot op redactioneel 
niveau, wees dan welkom. Ervaring is niet 
belangrijk, motivatie des te meer. Wil je je 
aanmelden, heb je een vraag, of andere 
leuke tv ideeën? Mail dan naar herman@
lokaleomroepzeewolde.nl.
Bekijk de televisie via KPN en XS4all op 
kanaal 1481 en via Ziggo op kanaal 36. En 
via lokaleomroepzeewolde.nl kun je op 
elke locatie via internet kijken. 

Hanneke  Barendrecht
Fotograaf
Hanneke is ruim twee jaar geleden door 
een fotograaf van de LOZ, die ze kende 
via de stichting ‘Pieten on Tour’, gevraagd 
om zich bij het team van fotografen aan 
te sluiten. De hobbyfoto’s van Hanneke 
bleken de aandacht te hebben getrokken, 
waardoor ze haar er maar wat graag bij 
wilden hebben. Hanneke reageerde en-
thousiast en heeft  dit aanbod met plezier 
aangenomen. 
“Het werk dat ik doe voor de LOZ doe ik 
heel graag. Ik ga vaak op pad naar evene-
menten en activiteiten waar ik normaal 
niet bij zou zijn en waar ik veel bijzondere 
mensen ontmoet. De contacten die ik op-
doe door het fotograferen verbreden mijn 
visie enorm en maakt mij meer betrokken 
bij het dorp. Daarnaast is de groep men-
sen bij de LOZ heel hecht, wat erg leuk is.”
Hieronder een greep uit de bijzondere 
momenten die Hanneke heeft  mogen 
meemaken door haar werk voor de LOZ:
      Bij de onthulling van het vliegermo-
nument mocht ze mee langs de diverse 
plekken waar de vliegtuigen zijn gecrasht, 
samen met Amerikanen die speciaal hier-

   
René Verstraten 
Radiomaker
Het radio maken zit René in het bloed. Hij 
heeft  van zijn hobby zijn beroep gemaakt 
en daarna van zijn beroep weer zijn 
hobby.
Na een carrière bij diverse omroepen, zo-
wel betaald als vrijwillig, is René nu actief 
met ‘radio’ bezig bij de Lokale Omroep 
Zeewolde (LOZ). Zijn werkzaamheden zijn 
heel divers. Hij verzorgt wekelijks zo’n 14 
uur radio met muziek en lokale infor-
matie. Door de week is dit het radiopro-
gramma ‘Café René’ met een ochtend- en 
avondeditie en in de weekenden de 
‘Weekend Wekker’ met het belangrijkste 
nieuws van de afgelopen week en een 
overzicht van de komende evenementen 
en activiteiten. Daarnaast zorgt René dat 
de muziek voor de programma’s up-to-
date blijft  en monteert hij o.a. reclame-
spots, jingles en promo’s.
“Ik ben al op mijn 14e begonnen met 
vrijwilligerswerk. Toen de zeezenders 
van vroeger moesten stoppen, ben ik zelf 
een radiozendertje begonnen. Dit zorgde 
echter voor storing in de buurt, waardoor 
mijn buurman mij dringend adviseerde 
om over stappen naar een ziekenomroep 
als ik graag iets met radio wilde doen. En 
dan maakte ik mij ook nog nuttig. En dat 
is dus het begin geweest van mijn carrière
 bij een omroep.”
“Een van de leuke dingen van dit werk is 
de hele dag met muziek bezig zijn. Hoe 
je je ook voelt, er is altijd wel muziek te 
vinden die daarbij past. Je kunt er troost 
in vinden of er juist heel blij van worden. 
En er komt steeds nieuwe muziek bij. Dat 
is heel interessant om te volgen. Daar-
naast is het geven van informatie leuk, 

Nieuws en achtergronden
Uit ons eigen dorp

Reportage
Lokale Omroep
Zeewolde 
FM 106.4 

Vlnr: René Verstraten; Herman van Bijsteren; Hanneke Barendrecht en Jan van de Beek.

17



18

Jan van de Beek
Voorzitter 
Zo’n 14 jaar geleden is Jan in Zeewolde 
komen wonen. Om in het dorp nieuwe 
mensen te leren kennen, heeft  hij de 
lokale omroep benaderd om daar als 
vrijwilliger aan de slag te gaan. Zijn doel 
van toen, om aansluiting te krijgen bij 
de inwoners van Zeewolde, is absoluut 
behaald.  
Waar hij begon als bestuurlijk adviseur 
bij de toenmalige omroep, heeft  Jan uit-
eindelijk met twee collega’s de nieuwe 
omroep opgericht. Op dit moment is hij 
zeker twee à drie uur per dag bezig met 
zijn werk voor de LOZ. 
“Wat het mooie is, is dat je ziet dat men-
sen heel erg bezig zijn met dingen voor 
elkaar te doen. We zijn bijvoorbeeld 
meegegaan naar Frankrijk om daar live 
verslag te doen van dorpsgenoten die 

meededen met de Alpe d’HuZes. Dat 
was een prachtige ervaring. Maar uit-
eindelijk is eigenlijk alles wat we doen 
elke keer weer een feestje. Zelfs met 
de collega’s onderling; dat voelt echt 
als een soort tweede familie. Ook privé 
staan we voor elkaar klaar en kijken 
naar elkaar om.
“We doen het natuurlijk ook voor de 
dorpsbewoners, zodat zij aansluiting 
kunnen vinden bij wat er speelt in en 
rondom Zeewolde”, gaat Jan verder. 
“Om een zo groot mogelijk bereik te 
krijgen, proberen we op meerdere kana-
len uit te zenden, ook op sociale media 
en internet.”
Dat doet Jan met een heel team van 
vrijwilligers. “Vrijwilligers zijn ‘het 
cement’ van de samenleving. Het is 
belangrijk dat ze gezien en gewaar-
deerd worden. Laten we er met z’n allen 
voor zorgen dat dat gebeurt en zelf een 
steentje bijdragen.”

voor naar Nederland waren gekomen;
      Ieder jaar vindt de Hanze zeilwedstrijd 
voor gehandicapten plaats. Twee jaar ge-
leden is Hanneke drie dagen mee geweest 
om foto’s te maken van dit evenement. 
“Dat was heel indrukwekkend. Bijzonder 
hoe mensen die beperkt zijn, met de juiste 
middelen, een zeilboot kunnen besturen.”
      En Hanneke mocht met een mevrouw 
van 90 jaar mee tijdens een ritje in een 
vrachtwagen. Deze beleving werd uitge-
voerd tijdens de wensendag van Coloriet. 
De dame wilde heel graag een keer in een 
vrachtwagencabine zitten en heeft  daar 
toen enorm van genoten.
Zo wordt maar weer eens duidelijk hoe 
waardevol vrijwilligerswerk is, voor zowel 
de vrijwilliger als de mensen waarvoor zij 
het doen!
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Welzijn Zeewolde is er voor álle inwoners van onze gemeente: van 
0 – 100, van alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij 
Welzijn kun je terecht. Ook verenigingen en organisaties kunnen 
bij hen terecht voor informatie, advies en samenwerkingen. Meer 
weten? Kijk op: www.welzijnzeewolde.nl of bel naar 036-5224655 
voor meer informatie. 

Milou van Steen (28) is op dit moment reisspecialist bij 
BON Travel. Vrijwilligerswerk doet zij bij Welzijn Zeewol-
de als taalmaatje voor Medhanie (27). Inmiddels is er 
een mooie vriendschap ontstaan en gaan ze met enige 
regelmaat samen op stap. 

“Ik vind het fi jn om naast mijn betaalde werk ook als 
vrijwilliger iets voor een ander te kunnen betekenen”, 
vertelt Milou. “Medhanie uit Eritrea was op zoek naar 
iemand die hem kon helpen met de Nederlandse taal, zo-
dat hij aan een opleiding kon beginnen tot automonteur. 
Aangezien ik andere culturen interessant vind en graag 
een bijdrage lever aan iemand zijn persoonlijke ont-
wikkeling heb ik mij daarom aangemeld als taalmaatje. 
Via een bemiddelingsgesprek vanuit Welzijn Zeewolde 
hebben we elkaar voor het eerst ontmoet en het contact 
was meteen goed. Het klikte.

Vrijwillige inzet
De eerste periode pakten we gewoon het boek van zijn 
school erbij en deden we samen oefeningen; lezen, 
schrijven, luisteren en praten en ging ik één keer per 
week bij Medhanie langs gedurende 1,5 uur. Maar al 
vrij snel ging het over allerlei onderwerpen, van familie 
tot school of het leven in Eritrea en zagen wij elkaar 
vervolgens twee keer per week, doordeweeks of in het 
weekend.

Samen genieten
Tegenwoordig varieert het erg hoe vaak we elkaar zien 
en spreken. Oefeningen met betrekking tot de taal zijn 
niet meer van toepassing, we bellen en spreken nu 
gewoon af wanneer het uitkomt. Voor de gezelligheid, 
Koningsdag in Amsterdam of naar het strand. Ik voel 
mij dan ook geen taalmaatje meer, maar vooral een 
vriendin. 

5 mei comité
55+ Raad Zeewolde Zeewolde
Activiteiten Zeewolde (Stichting)
Alzheimer Café Zeewolde
Amnesty werkgroep
Amuria (Stichting)
AMVZ (algemene muziek vereniging Zeewolde) 
ANBO, de bond voor 50-plussers
Arme Kant van Zeewolde (Stichting)
Atletiekvereniging Zeewolde
Avondvierdaagse
Badmintonclub Zeewally
Balletschool Zeewolde
Basisscholen
Basketbalvereniging De Snipers
BC Zeewally
Bedrijfskring
Beheerscommissie Open Haven
Bewonerscommissie Buitendijk
Bewonersgroep Kwetterwei
Biljartvereniging Zeewolde
Binnensport Gemeente Zeewolde
Boer zoekt Burger
Book-inn
Brandweer
Bridgeclub Zeewolde
Burgertafel
Cabaret Zeewolde (Stichting)
Collecte Diabetesfonds
Coloriet
De Basisz (Stichting)
De DIEK
De Snipers
De Verbeelding (Stichting) (Verbeelding&CO)
De Zeesterren
De Zeewolder Ruiters
De Zonnehoeve
Dierenbescherming afd. Midden Nederland
Dorpsevenementen Zeewolde (Stichting)
Drijvende Ambachtsschool
EHBO Vereniging Zeewolde
Epilepsiefonds
Evenementen en Materialen (Stichting)
Flevocafé
Flevomeerbibliotheek locatie Zeewolde
Fonds Gehandicaptensport

GeleideHondenschool Herman Jansen
Golfclub Harderwold
Golfclub Zeewolde
Gooi & Eemland vereniging van modelvliegers
Gospelkoor Joy
Grenzeloos bewegen
Gymnastiekvereniging De Zeesterren
H.Z. & P.C. “ Woelwaters”, afdeling Zeewolde
Hart- en Vaatgroep
Hart voor Zeewolde
Hartstichting Zeewolde
Hengelsportvereniging Ons stekkie
Hersenstichting 
Hockey Club Zeewolde
Hondenvereniging Zeewolde
Honk- en Softbalvereniging The Harriers
Huurdersbelangen
Icare
IJsclub Zeewolde
IPDZ
IVN, Afdeling Zeewolde
Jobhulpmaatje 
Jongeren 19Nu/Groene Schuur
KBO, afdeling Zeewolde
Kerken 
Kinderen Voorop (Stichting)
Kinderopvang Partou 
Kinderzwerfboek
Klaverjasvereniging Zeewolde
Korfbalvereniging Wolderwijd
Kunstkring Zeewolde
Landschapsbeheer flevoland
Leer- en Ontdekcentrum
Leger Des Heils zij aan zij 
Les Trois Etoile
Lionsclub Zeewolde
Lokale omroep Zeewolde 
Loopgroep 2000
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
MEE Ijsseloevers
MMM Zorgboerderij / Triade 
Muziek & Showkorps Blue Seals
My Heart Foundation
Natuurmonumenten flevoland
Nederl. Genealogische Vereniging
Nederlandse Pensioen Belangen afd.Zeewolde
Nederlandse Rode Kruis, afd. Zeewolde
Netwerkcafé 2.0 Zeewolde
Nieuwjaarsduik 
Nummer 13 Straathoekwerk
Oranjevereniging
Passage
PCOB
Philadelphia 
Pieten on Tour
Plattelangsjongeren
Prinses Beatrix Spierfonds 
PUUR Zeewolde
QEM (Stichting)
Racket Centrum Zeewolde
Repaircafé
Rodekruis, Afd. Zeewolde 
Roeivereniging Amenophis
Roofvogelwerkgroep
Rotary Club Zeewolde
Scholierenraad
Scouting Jan Wandelaar
Scoutinglandgoed Zeewolde
Seniorenpastoraat Zeewolde
SOT Ketelbinkie
Sport & Cultuur Zeewolde
Sportcomplex Het Baken
Staatsbosbeheer Zeewolde
Sternhof
Sternzorg (Stichting)
Stichting Buurt AED 
Stichting Evenementen Verkeersregelaars Zeewolde (S.E.V.Z.) 

Stichting Leergeld Randmeren
Surfdag Zeewolde
Surfschool Zeewolde
Tactus 
Taekwondo school / Hwa-Rangdo
Tafeltennisvereniging ZETA
Tennisvereniging De Punt
The Gym
The Harriers
Thuishaven (Stichting)
Tim Foundation
Toneelvereniging “Spats”
Toon Hermans Huis Zeewolde
Triade 
Triathlonvereniging Zeewolde
TTV Zeta
Tulpenroute Zeewolde
TVZ Zeewolde
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
VAC Zeewolde
Veilig Verkeer nederland, afdeling Zeewolde
Vereniging Vrienden van het Carillon
Ving Tsun Kung Fu Society Zeewolde
Vitree Pleegzorg
VMOZ Muziekschool en Popschool Zeewolde
Voedselbank 
Voedselbank De Kostmand Zeewolde
Voetbalvereniging Zeewolde
Vogeltrekstation
Vogelvereniging De Roerdomp
Volkstuinvereniging De Woelakkers
Volleybalvereniging Zeewolde
Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (Stichting)
Vrijwilligers Philadelphia
Vrouwen van Nu
VvE Buitenplaats Horsterwold
Watersportvereniging Horsterhavens
Watersportvereniging Zeewolde
Welzijn Zeewolde 
Werkgroep Brooddelen van het IDPZ
Wieler Tourclub Zeewolde
Woongroep Kruidenborg
Z tot Z (stichting)
Zaalvoetbalclub Zeewolde
Zaalvoetbalvereniging De Zeewolder Boys
Zangkoren
Zeebodemtrail (Stichting)
Zeewolde Endurance
Zeewolde Werelddorp (Stichting)
Zeewolde Winterworld
Zinwolde 
Zonnebloem, afdeling Zeewolde

Waar 
maken 
mensen 
Zeewolde?

Staat jouw organisatie, vereniging of stichting er niet tussen? 

Laat het ons dan weten via info@zeewoldevoorelkaar.nl of bel naar 0365224655
www.welzijnzeewolde.nl

voor meer informatie. 

Welzijn Zeewolde is er voor álle inwoners van onze gemeente: van 

Van taalmaatje 
naar vriendschap
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Mensen 
maken
Zeewolde

Happy!

Geinspireerd...? 
Meld je aan!

..


