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1. Beteken iets voor een ander 
Op het moment dat u iets doet voor een ander - zonder hier meteen iets voor terug te verwachten - 
produceren uw hersenen stofjes die zorgen voor een geluksgevoel. Een prettige bijkomstigheid is dat uw 
brein hiermee ook nog eens uw weerstand tegen ziektes verhoogt. Als u waardering krijgt van degene 
voor wie u iets doet, krijgt u het gevoel dat u zinvol bezig bent. 
  
2. Ontdek uzelf 
U kunt andere kanten van uzelf leren kennen, of dingen waarin u nog niet zo goed bent verder 
ontwikkelen. Wie oefent, leert vanzelf. U doet dus ervaring op.  
  
3. Andere mensen ontmoeten 
Mensen zijn sociale wezens: contacten en relaties met andere mensen zijn - net als goede voeding en 
voldoende beweging -  belangrijk voor onze lichamelijke en psychische gezondheid. Goede sociale 
contacten bepalen in belangrijke mate hoe tevreden u bent over uw leven. U blijft actief betrokken bij de 
samenleving en daardoor staat u er niet zo alleen voor. 
  
4. Maak uw idealen waar 
Zonder vrijwilligers zijn sport- en hobbyclubs, speeltuinen en kinderboerderijen, muziek- en 
sportevenementen en vele andere leuke dingen onbetaalbaar. Meer mensen zouden aan hun lot worden 
overgelaten. Goede doelen zouden hun werk niet kunnen doen en er zou minder gebeuren in de buurt. 
Draag uw steentje bij aan het verbeteren van de samenleving en kom ook in actie. 
 
5. Vergroot uw kans op een baan 
Vrijwilligerswerk is een goede manier om meer werkervaring op te doen. De hoeveelheid en het soort 
werkervaring spelen een belangrijke rol bij sollicitaties. Door vrijwilligerswerk te doen, kunt u extra 
ervaring opdoen. Ook laat u zien dat u gemotiveerd bent om aan de slag te gaan: daarmee heeft u altijd 
een streepje voor. 
  
  
 



Voorwoord
 
Er wordt de komende jaren veel verwacht van vrijwilligerswerk.
De overheid bezuinigt op publieke dienstverlening (welzijn, zorg,
vervoer etc.) en roept burgers en vrijwilligersorganisaties op een
deel van de uitvoering op zich te nemen. Gemeente De Wolden
is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief zijn. Een
sterke samenleving waar samenwerken, meedoen, met elkaar en
voor elkaar, ontmoeting, plezier, voldoening, begrippen zijn waar
dagelijks vrijwilligers hun steentje aan bijdragen.
Gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden onderschrijven het
belang van vrijwilligers in de samenleving. Welzijn De Wolden
heeft daarom de maand oktober benoemd tot maand van de
vrijwilliger.
Voor u ligt het blad waarmee we u kennis laten maken met ver-
schillende vrijwilligersorganisaties en ook met actieve vrijwilligers.
Ook aan bod komen algemene zaken zoals de gemeentelijke
vrijwilligersverzekering, en de diensten die Welzijn De Wolden
aanbiedt, zoals de klussendienst en de formulierenbrigade.
Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandko-
ming van dit magazine, in het bijzonder gemeente De Wolden
voor hun financiële bijdrage om deze maand tot een succes te
maken.
 
Namens het Steunpunt Vrijwilligerswerk - Gina van den Berg en
Leonoor Colenbrander
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Het zuurstof van de
maatschappij
 
‘Vrijwilligers zijn de zuurstof van de maatschappij, zonder
hen valt alles stil.’ Wethouder Mirjam Pauwels van gemeen-
te De Wolden is duidelijk in haar mening, ze krijgt volop
bijval van directeur Paul Leenaarts van Welzijn De Wolden.
Volgens hem heeft ook de vrijwilliger zelf baat bij zijn job.
‘Het is een mogelijkheid om zich nuttig te maken én het
biedt een kans om sociale contacten en werkervaring op te
doen.’
 
De Maand van de Vrijwilliger is een goed moment om stil
te staan bij het belang en de waarde van deze mensen, die
belangeloos hun tijd en energie steken in de maatschappij.
‘Verenigingen, instellingen, sociale activiteiten en diaco-
nieën draaien op de kracht van vrijwilligers. In de dorpen
vind je steeds meer burgerparticipatie. Je moet als maat-
schappij niet alles door professionals willen laten doen,
vrijwilligers zijn vaak de ziel en écht betrokken’, vindt Mirjam
Pauwels. ‘Het zijn de mensen met passie die er hun kost-
bare tijd in willen stoppen.’
 
De wethouder ziet ook nog een ander bijkomend voordeel.
‘Het geeft veel eigenwaarde aan mensen die niet zo mak-
kelijk in het arbeidsproces komen. Er is sprake van sociale
interactie, mensen zijn in feite sociale wezens.’ Paul
Leenaarts beaamt dat: ‘Mensen blijven zo betrokken bij de
samenleving, ook als iemand bijvoorbeeld werkloos is. De
werkloze houdt als vrijwilliger zijn arbeidsritme vast en
vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen
die ervaring weten te waarderen.’ Hij noemt vrijwilligers
verder de ogen, oren en ambassadeurs van een organisa-
tie.
Voor de overheid is het eveneens van belang om de vrijwil-
ligers de waardering te geven die ze verdienen. ‘Dat hoeft
niet direct in geld, maar kan ook al door ze bij de zaken te
betrekken, door samen dingen te bespreken.’

Paul Leenaarts plaatst er nog wel een kanttekening bij. ‘-
Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid, het brengt wel
degelijk verplichtingen met zich mee.’ Dat weet ook Mirjam
Pauwels. ‘Ik heb zelf ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Het
geeft voor jezelf een stukje meerwaarde en een verbinding
met de gemeenschap.’

NLDOET
 
Het voorjaar lijkt nog ver weg, maar nog even en dan
is het weer tijd voor NLdoet!
 
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016,
samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwil-
lige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.  
Op deze manier maakt u dan kennis met vrijwilligerswerk
en helpt u een organisatie een klus te klaren. En reken maar
dat het nog gezellig is ook!
De afgelopen editie waren zo’n 300.000 Nederlanders ac-
tief bij ruim 7.600 klussen en activiteiten. Wij verwachten
dit jaar nog meer klussen die geklaard moeten worden.
Uw inzet is dus hard nodig en zeer welkom.
 
Meedoen als groep
 
Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet u niet mee
als groep? Verzamel uw familie, collega’s, leden van uw
(sport)club of klasgenoten en zoek een leuke klus uit. Een
mooie manier om samen wat goeds te doen.
 
Voor meer informatie ga naar www.nldoet.nl
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Sander en Grietje zoeken een
maatje
 
Midden op het platteland aan de Koekanger Dwarsdijk 2a
in Koekange, wonen twaalf mensen met een beperking,
verdeeld over twee woningen van de Baalderborg Groep.
Met dank aan vrijwilligers kunnen de bewoners goed
meedraaien in de maatschappij, maar ze hebben nog één
grote wens: de bewoners willen graag een persoonlijk
maatje om leuke dingen mee te doen. ‘De gewone dingen’,
zegt de 21-jarige Grietje.
 
Alinda IJmker uit Noordscheschut is één van de woonbe-
geleiders in dienst van Baalderborg, waarbij ze verantwoor-
delijk is voor één woning met zes bewoners. ‘Ze kunnen
hier helemaal op zichzelf wonen, wij zijn hier op de momen-
ten dat de bewoners thuis zijn. ’s Nachts is er ook een
slaapwacht. We doen hier de gewone dingen zoals in een
gezin. Ik ben de contactpersoon voor de vrijwilligers. We
hebben er nu zes en dat is voor dit werk voldoende, maar
we willen zo graag nieuwe vrijwilligers, die als maatje
kunnen fungeren voor de bewoners.’
 
De 28-jarige Sander is liefhebber van geschiedenis, zou
wel graag naar musea gaan en ook eens willen stappen.
‘Dat is een hele grote wens van mij, maar dat kan alleen
met een maatje dat meegaat’, legt hij uit. Grietje zou wel
graag met iemand willen shoppen of sporten. ‘Het moet
iemand zijn die bij de bewoner past en samen dingen kan
doen. We hebben wel groepsuitjes, zoals eenmaal per jaar
naar het GigaG-festival. We gingen ook wel eens naar Het
Podium in Hoogeveen, maar dat lukt bijna niet meer. Er
moeten dan vrijwilligers mee, maar er blijven ook bewoners
achter en daar moet ook iemand bijblijven’, aldus Alinda.
 

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 vrijwilligers komen niet alleen uit Koekange, maar ook
uit plaatsen als Hoogeveen en Dedemsvaart. ‘Bij de Baal-
derborg Groep wordt veel voor de vrijwilligers gedaan’,
maakt Alinda wat reclame. ‘Reiskostenvergoeding, een
kerstpakket en één keer per jaar een groot feest.’
Info: www.baalderborggroep.nl
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Marga Bruins spil in speel-o-
theek Zuidwolde
 
‘Ik vond dat speelgoed altijd al leuk’
 
Marga Bruins kan maar geen afscheid nemen van de speel-
o-theek in Zuidwolde. Al zo’n zeventien jaar is ze betrokken
bij deze instelling, die garant staat voor vele uren speelple-
zier. ‘Ik kwam er destijds met twee kinderen en ze hadden
een tekort aan vrijwilligers. Ik vond dat speelgoed altijd al
leuk’, zegt Marga met een brede glimlach op haar gezicht.
 
Ze laat vol trots het speelgoed zien in de te krappe ruimte
achter in De Boerhoorn. ‘Als al het speelgoed binnen is,
dan hebben we een probleem. We kunnen niet alles kwijt.
’ Gelukkig wordt er heel veel uitgeleend aan de speellustige
kinderen.
 
Marga komt van oorsprong uit Echten, maar woont nu al-
weer dertig jaar in Zuidwolde. Ongeveer 22 jaar geleden
werd ze lid in een tijd dat ze nog een opleiding in de
jeugdzorg volgde. Daarna ging ze vrijwillig aan de slag
tussen, en met het speelgoed, Marga is nu de spil binnen
de speel-o-theek. ‘Ik kon het altijd goed combineren, had
er wel tijd voor. Het is ook leuk om speelgoed in te kopen
en uit te lenen. Bovendien hebben we een hele leuke groep
vrijwilligers.’
 
Ze houdt er van om onder de mensen te zijn. ‘Dat is ook
één van de redenen waarom ik al zo lang vrijwilliger ben.
Ik draai in alle potjes mee, we overleggen heel veel en ik
praat mee over de toekomst van De Boerhoorn. We verga-
deren alleen maar als dat echt nodig is.’ Met in totaal elf
vrijwilligers en honderd leden redt de speel-o-theek het nog
steeds prima. Marga is tussen de twee en tien uur bezig
met deze vrijwillige baan. Met twinkelende ogen vertelt ze
over het bijzondere speelgoed dat in Zuidwolde staat, maar
nergens te koop is. ‘We hebben een Russische glijbaan
voor kleine kinderen waar je met een autootje afglijdt. Als
die kapot gaat, is het verhaal over, er is nergens meer een
te krijgen.’

Lammert Nienhuis komt uit
isolement
 
De 61-jarige Lammert Nienhuis uit Zuidwolde belandde
vorig jaar van de ziektewet in de WW, maar besloot niet bij
de pakken neer te gaan zitten. ‘Ik moet onder de mensen
zijn en heb me bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk gemeld.
Nu mijn dochters het huis uit zijn en ik alleen ben, haalt het
vrijwilligerswerk me uit een isolement.’
 
Lammert schreef jaren geleden ooit een boek over hardlo-
pen en heeft dus iets met taal. ‘Ze zochten iemand voor de
taaloefengroep, waar vluchtelingen Nederlands leren
spreken. Dat paste heel goed bij mij’, aldus de Zuidwoldiger.
In de oefengroep leert hij de deelnemers om de verhalen
die in hun hoofd zitten, er in goed Nederlands uit te krijgen.
‘Dat is best moeilijk voor ze. Ik laat ze vaak iets vertellen
als ze wat leuks hebben beleefd, maar werk ook met
leesonderwerpen waarbij ik ze vragen stel. Zo spreken ze
steeds beter Nederlands met mij.’
 
In het nieuwe seizoen heeft Lammert twee collega’s en dan
wordt in De Schakel in Koekange les gegeven aan tien
personen. ‘Het zijn asielzoekers die hier een status hebben
en de meeste wonen in Koekange en De Wijk. Bij voldoen-
de belangstelling willen we dit ook in andere kernen van
gemeente De Wolden opstarten’, geeft Lammert aan. De
deelnemers zijn niet verplicht om elke week te komen, maar
ze zijn wel enthousiast. ‘Elke les duurt anderhalf uur, wie
komt, is erg tevreden en daar doe je het voor toch?’
 
Voor Lammert Nienhuis is het vrijwilligerswerk inmiddels
een soort baan geworden, nu het UWV heeft aangegeven
dat hij dit werk mag doen met behoud van uitkering. ‘Ik
ondersteun ook bij werkzaamheden voor het Steunpunt
Vrijwilligerswerk en fiets met een gehandicapte man. In
totaal doe ik tien uur vrijwilligerswerk per week en dat is
best veel. Ik geef ook hardlooptraining, maar dit geeft mij
weer een doel en ik ontmoet mensen. Zo werkt het van
beide kanten’, glimlacht hij.
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Jongeren in De Wijk nemen
verantwoordelijkheid
 
Dat niet alle jongeren alleen maar achter de computer zitten
of met de smartphone op straat lopen, blijkt wel in De Wijk.
Een enthousiaste groep 14- tot 18-jarigen voelt zich ver-
bonden met het dorp, zo weet Dieuwertje Jansen van
Welzijn De Wolden uit ervaring. ‘Jonge vrijwilligers die ac-
tiviteiten organiseren voor jongere jeugd van de bovenbouw
van de basisschool.’
De jongeren organiseren vooral discoavonden in de
jeugdsoos in De Havezate. ‘Ze hebben ook al eens gepro-
beerd om een spooktocht te organiseren, maar dat bleek
erg lastig. Daar is wel ondersteuning van ouders voor nodig,
die als begeleiders met groepjes mee konden. We konden
niet voldoende ouders krijgen.’
 
De groep jongeren is met acht personen stabiel en actief.
Soms gaat er iemand weg, maar er komt dan ook wel weer
iemand bij. ‘Vaak gaat dat via-via, toch blijft het gros wel
hangen’, zegt Dieuwertje. ‘Het mooie is dat ze steeds meer
verantwoordelijkheid nemen. Het begint met het maken van
een poster, nu doen ze zelf de boodschappen. Voor de
vakantie ging ik nog mee, nu vroegen ze om geld en wacht
ik wel in de soos.’
‘Hoe meer ze zelf kunnen doen, hoe beter. Ik zit nu ruim
een jaar op die groep, misschien is het tijd om ook eens
naar andere activiteiten te kijken. Ze zijn niet te beroerd om
andere dingen te doen, de jeugd heeft laatst nog geholpen
met stickers plakken voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het ligt in de planning om in oktober een gave Halloween-
dag te organiseren, in samenwerking met het beheer van
De Havezate.’
 
Dieuwertje is ervan overtuigd dat jeugd best in beweging is
te krijgen om vrijwilligerswerk te verrichten. ‘Als je ze maar
de juiste vraag stelt, het werk moet passen bij de interesse
van de jongeren. In de Maand van de Vrijwilliger wordt
trouwens ook aandacht besteed aan jonge vrijwilligers, wij
willen iets knallends neerzetten. Dit zal plaatsvinden op
vrijdag 23 oktober. We gaan indoor lasergamen op lokatie
met een verrassend snackbuffet’.

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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Ab Peters (gemeente De Wol-
den-Hoogeveen) blij met
mogelijkheden
 
Vrijwilligerswerk als stap om uit de bijstand te komen
 
Mensen die in de bijstand terechtkomen, kunnen via vrijwil-
ligerswerk weer een weg naar een betaalde baan vinden.
Klantmanager Ab Peters van het gemeentelijk samenwer-
kingsverband De Wolden-Hoogeveen weet als geen ander
hoe belangrijk vrijwilligerswerk kan zijn in dit traject. Meer
dan twintig jaar werkt hij al met mensen die een bijstands-
uitkering hebben.
 
‘Het doel is om al die mensen een nuttige arbeidsbesteding
te geven of regulier werk natuurlijk. Iemand vraagt een
uitkering aan en gelijk wordt bekeken wat de achtergronden
van zo iemand zijn. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt
bepaald en de aanvraag doorgezet’, legt Peters uit. Naast
een inkomensconsulent komt er ook een werkcoach om de
hoek kijken. ‘Wij willen als gemeente uiteraard zo min
mogelijk mensen in de bijstand en proberen de mensen zo
snel mogelijk terug te krijgen op de arbeidsmarkt. Lukt dat
niet direct, dan gaan we verder met scholing, stage, een
werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.’
 
Dat werk is voor de gemeente van eminent belang, want
op die manier worden mensen verder gestimuleerd om wat
te gaan doen. ‘Het is goed om binnen de maatschappij te
staan, vrijwilligerswerk maakt onderdeel uit van dit traject.
Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht zitten mensen
die vanuit Welzijn De Wolden midden in het gebeuren staan,
zij hebben de expertise.’
 
Ab Peters is blij met de samenwerking met het Steunpunt
en benadrukt het belang van vrijwilligerswerk. ‘Zo kunnen
mensen doorstromen naar een baan. Frappant is dat
mensen tot meer in staat zijn dan ze denken. Sommige
mensen ontwikkelen nieuwe vaardigheden, anderen zijn
alleen al content dat ze weer een doel hebben.
 
We werken al samen met Welzijn De Wolden vanaf het
moment dat een Steunpunt in het leven werd geroepen.
Het Steunpunt heeft van ons een opdracht gekregen om
negentig mensen, die om wat voor reden dan ook langere
tijd stil hebben gestaan, te activeren. Vrijwilligerswerk is dan
een middel om je doel te bereiken’, verklaart Peters.

De klussendienst
 
De vrijwilligers van de klussendienst bij Welzijn De
Wolden
 
Mensen die van aanpakken weten, dat zijn de vrijwilligers
van de klussendienst. Een inwoner van gemeente De
Wolden belt met een vraag, de vrijwilliger wordt gebeld
en gaat naar de mensen toe! Handig, betrouwbaar en
luisterend naar de vraag van de mensen. Op deze manier
kunnen ouderen en mensen met een beperking geholpen
worden met klusjes in en rond het huis.
 
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”. Voorbeelden zijn: gras-
maaien, heg knippen, schilderij ophangen, kraanleertje
vervangen of meubilair verplaatsen.
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Vrijwilligerswerk over de
grens
 
Er is niet alleen werk aan de winkel in de eigen gemeente,
ook ver buiten de landsgrenzen zijn helpende handjes meer
dan welkom. Heleen Langen uit Zuidwolde weet er alles
van, want nadat haar dochter Nienke Voppen in 2012 te-
rugkwam uit Uganda en een stichting opzette, was moeder
snel verkocht. Afgelopen zomer verbleef ze met man en
dochter zelfs enige weken in Uganda om te helpen bij de
projecten die vanuit Nederland zijn opgezet.
 
‘Nienke heeft met een Duitse vriendin de stichting Omwana
Uganda opgezet, ze konden wel wat hulp gebruiken’, kijkt
Heleen terug. ‘Het is heel moeilijk om geschikte vrijwilligers
te vinden, iedereen vist in dezelfde vijver. We hebben nu
drie bestuursleden en iemand die hand- en spandiensten
verleent, maar daar mag best wel wat bij.’
 
Het bestuur vergadert acht keer per jaar, daarnaast staan
mensen van de stichting op een aantal markten om spulle-
tjes te verkopen die meegenomen worden uit Uganda. De
stichting heeft een onderwijsproject, dat er toe bij moet
dragen dat kinderen naar school kunnen. Daarnaast is er
het project Skills4Life, dat samen met het lokale Nansana
Children Centre, vlakbij de hoofdstad Kampala, wordt uit-
gevoerd. Dit project richt zich op alleenstaande moeders
en moet hun talenten stimuleren, zodat ze zelf geld kunnen
verdienen. Dan kunnen ze ook hun kinderen naar school
sturen.
 
Heleen en haar gezin zijn zeer begaan met Uganda en
steken er heel wat vrije uren in. ‘In de winter hebben we
een projectplan geschreven, schrijven we fondsen aan en
moet je allerlei bezoekjes afleggen. We hebben afgelopen
zomer in Uganda met onze partners gesproken. Als je dan
ziet hoe goed het Skills4Life-project loopt, dan krijg je daar
echt een kick van. Het mooie is dat de mensen in Uganda
er ook als vrijwilliger mee bezig zijn. Hun kracht zit in de
lokale gemeenschap, wij mogen er aan meewerken.’
Info: www.omwanafoundation.com

Ine Snoeken coördinator bij
Zwembad Ruinen
 
Zonder vrijwilligers geen zwembad
 
De noodklok werd drie jaar geleden geluid in Ruinen: de
gemeente wilde eigenlijk wel af van het zwembad in Ruinen.
De inwoners stonden massaal op en vochten maandenlang
voor het voortbestaan van hun zwembad. Met succes, vorig
jaar beleefde Zwembad Ruinen het eerste seizoen als
private organisatie. De steun van tientallen vrijwilligers is
daarbij onontbeerlijk, zo weet ook Ine Snoeken.
 
Het was een mooi neveneffect, want de bevolking van
Ruinen kwam in de benen. ‘Ik ben nu coördinator voor
vijftig vrijwilligers en dan gaat het alleen nog maar om de
bemensing van de kiosk’, lacht Snoeken. Op de achter-
grond zoeven kinderen gillend van de glijbaan af, het
symbool van de wederopstanding van het zwembad. ‘Ze
wilden een fanatieke zwemmer erbij halen. Ik heb inderdaad
aan wedstrijdzwemmen gedaan en trok altijd wel veel
baantjes. Ik heb ook feeling met mensen’, weet Snoeken.
 
Het coördineren gaat haar goed af. ‘De vrijwilligers zijn
enthousiast en allemaal bereid wat te doen voor het behoud
van het zwembad. Ze zijn trots op ons zwembad. Zonder
al die vrijwilligers is het niet draaiende te houden. De be-
zetting van de kiosk is misschien wel belangrijker dan mijn
taak. De kiosk werd in ere hersteld en een terras aangelegd,
de gezelligheid is weer terug. Je merkt dat aan de bezoekers
en vrijwilligers. Het is hier ook een sociaal gebeuren.’
 
Vanuit de kiosk worden de kaartjes verkocht, maar ook de
versnaperingen; het is het kloppende hart van het bad. ‘Ik
deel de vrijwilligers met tweetallen in. Dat is ook voor de
gezelligheid. Er is een harde kern die heeft aangegeven op
vaste tijden te willen zitten, bijvoorbeeld iedere woensdag-
middag. Dat is mooi, want dan heb je vaste setjes.’
In de zomer is het zwembad langer open, maar zijn ook
veel mensen op vakantie. Een aantal jonge meiden zorgt
dan weer voor de bemensing. ‘Daar heb ik een groepsappje
voor en dat loopt heel soepel’, glundert Ine Snoeken.
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Altijd wat te doen bij Stich-
ting Historie in Ruinerwold
 
De woensdagmorgen is heilig in de ogen van Janny van
Goor. Op die uren is de voorzitter van de stichting Historie
in Ruinerwold steevast te vinden in de archiefruimte bij de
openbare bibliotheek. Bevlogen als ze is, samen met vele
vrijwilligers die datzelfde virus te pakken hebben gekregen,
werkt ze geduldig aan het vastleggen van de geschiedenis
van haar dorp.
 
Met een totaal aantal vrijwilligers van zo’n dertig wordt op
meerdere fronten gewerkt aan de Ruinerwoldse historie.
‘We hebben diverse werkgroepen, zoals die van oorlogs-
documentatie, waar zes personen zitting in hebben. In de
werkgroep Boerderijenboek werken tien personen op pro-
jectbasis’, legt Janny van Goor uit. Haar medebestuurslid
Luit Oldenbanning houdt zich vooral bezig met de website.
‘Ik ben daar vele uren per dag mee bezig, ook omdat ik
gewoon thuis bezig kan gaan’, legt Luit uit.
 
Het werk van al die vrijwilligers wordt hogelijk gewaardeerd
en dat blijkt onder meer uit het feit dat steeds meer inwoners
en organisaties uit Ruinerwold de stichting weten te vinden.
‘Onlangs nog vanuit de gemeente voor de Cultuur-Histori-
sche waardekaart, maar ook voor wandelroutes van de TIP
worden we gevraagd informatie te leveren, de Karstenhoe-
ve houdt rondritten met een bus en dan gaat Egbert Wever
namens ons mee’, vertelt Luit Oldenbanning
 
De mensen die bezig zijn met historie, zijn doorgaans de
vijftig gepasseerd. ‘Jongeren zijn er minder in geïnteres-
seerd’, weet Luit. ‘Je moet er ook feeling mee hebben’, vult
Janny aan. ‘Maar als je er eenmaal aan begonnen ben, raak
je besmet met het virus.’ Op woensdagmorgen en donder-
dagavond komen heel wat mensen naar het archief om wat
op te zoeken of te vragen aan de vrijwilligers van de
stichting. ‘Soms zijn er drie man, soms niemand, maar er
is altijd wat te doen’, aldus de voorzitter.
Info: www.historieruinerwold.nl

Inlooppunt Zuidwolde
 
De rol van de burger in het organiseren van zijn eigen
leven wordt steeds groter. Om die rol te kunnen vervullen,
heeft de burger behoefte aan informatie. Hoe komt de
burger aan deze informatie?
Op initiatief van Welzijn De Wolden, in samenwerking
met Icare, Buurtzorg, Dorpsbelangen Zuidwolde, Steun-
punt Vrijwilligerswerk en het Rode Kruis zal op woensdag
7 oktober een Inlooppunt worden geopend.
 
Het Inlooppunt is toegankelijk voor iedereen met vragen
rondom wonen, welzijn en zorg.
De officiële opening is op woensdag 7 oktober door
wethouder Mirjam Pauwels.
Deze ochtend wordt u feestelijk ontvangen met een hapje
en drankje en kunt u een kijkje nemen in het Inlooppunt.
Het Inlooppunt wordt elke woensdag bemand door een
vrijwilliger en beroepskracht.
 
Openingstijden: elke woensdagochtend, 9.30-11.30 uur
Waar:               ontmoetingscentrum De Boerhoorn
Telefoon:          0528–37 86 86
Mail:                 inlooppuntzuidwolde@welzijndewolden.
nl
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Streekradio De Wolden
Tijdens het programma komen verschillende onderwerpen
aan bod die allemaal één ding gemeen hebben:
vrijwilligerswerk!
Programma Smaakmakers, elke zaterdag van 12.00–
14.00 uur
FM 104.8 - Zuidwest-Drenthe/Noord-Overijssel
FM 107.5 - De Wijk, Ruinerwold
Contactpersoon: Leonoor Colenbrander
 
 
Informatieavond “De puzzel van onbegrepen gedrag”
Tijdens deze avond komen verschillende vormen van de-
mentie aan bod, welk gedrag hierbij hoort, tips hiermee om
te gaan, en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Maandag 5 oktober, MFC Buddingehof, Ruinerwold,
19.30 uur. Opgave vóór 2 oktober.
Contactpersoon: Gerrie de Roo
 
 
Feestelijke Opening Inlooppunt Zuidwolde
Op woensdag 7 oktober wordt het Inlooppunt Zuidwolde in
ontmoetingscentrum De Boerhoorn feestelijk geopend door
wethouder Mirjam Pauwels. Het tijdstip van 10.00 uur is
onder voorbehoud (hou de website en Facebook in de
gaten)
Contactpersoon: Jannie Hoogeveen
 
 
Vrijwilligersmarkt
Op de vrijwilligersmarkt kunt u uw organisatie en uw vrijwil-
ligersvacature(s) onder de aandacht brengen. Een vrijwilli-
ger kan zich ook direct, kosteloos, inschrijven.
- Popkoor 2000 uit Ruinen zorgt voor de muzikale omlijsting
- Het Passiespel: ontdek in een paar minuten welk vrijwilli-
gerswerk het best bij u past
Woensdag 14 oktober, dorpshuis ’t Neie Punt, Ruinen,
19.00-21.00 uur. Opgave vóór 1 oktober.
Contactpersoon: Gina van den Berg
 
 
Workshop: Communicatie in je organisatie
We mailen, twitteren, facebooken, sms'en, en vergaderen
wat af met elkaar. Staan we nog wel stil bij hoe je wat en
waarom communiceert? Is dat ook daadwerkelijk de manier
die past bij uw organisatie? Tijdens de workshop gaan we
actief aan de slag om te ontdekken welke manier van
communicatie bij uw organisatie past.
Maandag 19 oktober, dorpshuis De Veldhoek, Koekan-
gerveld, 19.30 uur. Opgave vóór 5 oktober.
Contactpersoon: Leonoor Colenbrander
 
 
 
 

 
 
Indoor lasergamen voor jonge vrijwilligers
Jonge vrijwilligers van 12 t/m 23 jaar worden uitgenodigd
om te lasergamen, met voorafgaand een snackbuffet!
De organisatie waar de jonge vrijwilliger werkzaam is, kan
de vrijwilliger kosteloos aanmelden. Denk hierbij aan jon-
geren die bijvoorbeeld actief zijn bij een sport- of toneelver-
eniging, bij een kerk of bij dorpsactiviteiten.
Vrijdag 23 oktober, ontmoetingscentrum De Havezate,
De Wijk, 18.00-21.00 uur. Opgave vóór 14 oktober via
lottekoolhof@welzijndewolden.nl. Geef bij aanmelding
door om welke jongere het gaat, zijn/haar telefoonnum-
mer en leeftijd. Vol is vol, er is een beperkt aantal
plekken beschikbaar.
Contactpersoon: Lotte Koolhof
 
 
Lezing: Omgaan met…
Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, maar wat als een
collega of een vrijwilliger een heel ingewikkelde gebruiks-
aanwijzing heeft? Hoe zorg je dan voor een prettige en
effectieve werkrelatie?
Deze avond gaat over het omgaan met mensen met psy-
chische problemen binnen een organisatie. De avond is
interactief, er is voldoende ruimte voor vragen.
Dinsdag 27 oktober, dorpshuis d’olde Karke, Echten,
19.30 uur. Opgave vóór 2 oktober.
Contactpersoon: Leonoor Colenbrander
 
 
Vrijwilligersfestival
Om de maand van de vrijwilliger goed af te sluiten wordt er
een groot vrijwilligersfestival georganiseerd. Het festival is
speciaal bedoeld voor vrijwilligers uit gemeente De Wolden.
Laat u verwennen met heerlijke soep, proef een wijntje, volg
een workshop Djembé, doe mee met Swingo discobingo,
en zo zijn er nog veel meer activiteiten gedurende de avond.
Donderdag 29 oktober, ontmoetingscentrum De Have-
zate, De Wijk, 17.00–21.00 uur. Opgave vóór 20 oktober.
Geef bij aanmelding door voor welke organisatie u
vrijwilligerswerk doet.
Contactpersoon: Sandra Brens

Aanmelding activiteiten
 
Aanmelding via steunpuntvrijwilligers@welzijndewol-
den.nl onder vermelding van de activiteit of bel met de
contactpersoon via 0528-37 86 86.

Activiteitenkalender oktober
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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


