
‘Mijn moeder is helemaal niet zakelijk. 
Ze doet naast haar baan allemaal 
vrijwilligerswerk waarvoor ze niet 
betaald krijgt’, zei mijn zoon op 
elfjarige leeftijd als antwoord op de 
vraag wat zijn moeder deed. Ik moest 
erom glimlachen. Hij zag alleen het 
tijdsbeslag, alle uren die ik erin stak, 
maar had nog geen idee van het 
plezier en de voldoening die ik ervoor 
terugkreeg. Niet elke beloning is in 
keiharde munt uit te drukken.

Op de middelbare school zat ik in 
de schoolkrantredactie en in de 
leerlingenraad. Op het HBO in de 
medezeggenschapsraad. Vanaf 
mijn zeventiende ben ik actief in een 
politieke partij en sinds mijn 23e zet 
ik me in voor de verbetering van de 
positie van meisjes en vrouwen. Eerst 
via Vrouwenbelangen en nu via Zonta. 
Het heeft me veel fijne contacten 

opgeleverd. Ik reisde er de hele
wereld voor over. Het leerde me 
spreken in het openbaar. Allemaal 
zaken waarvan ik nog steeds profijt 
heb.

Vrijwilligerswerk is de smeerolie van 
de samenleving. Het verbindt mensen 
en maakt dingen mogelijk die vaak 
onbetaalbaar zijn als je het in geld 
zou moeten uitdrukken. Al die uren 
bij de sportverenigingen, in verpleeg- 
en ziekenhuizen, in de bibliotheek, 
de moestuin, de wijkcentra en bij 
vrouwenverenigingen. Jonge en 
oude(re) mensen die zich inzetten 
voor hun idealen, die hun talenten 
beschikbaar stellen voor anderen, 
die hulp bieden, een luisterend oor 
en werkzame handen. Die zieken 
rijden, bezoeken afleggen, achter de 
bar staan of de penningen beheren. 
Eén keer per jaar of iedere week. 
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten 
en maten. In dit blad ziet u er talloze 
voorbeelden van. 

Denk alle vrijwilligers weg en onze 
samenleving zou er armzalig uitzien. 
Daarom hartelijk dank aan al die 
oliemannen en olievrouwen die hun 
steentje bijdragen. 

Brigitte Leferink
Wethouder gemeente Waddinxveen

15 jaar
Stichting Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen

www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon), 2741 MW 

Waddinxveen | Telefoon: 0182 - 60 17 29

Trots op vrijwilligers!

Coördinator: Margo Vreeburg | Info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl | 
Maandag, dinsdag en donderdag aanwezig

Pien Kleiweg

Ellen van Helden & Anita van der Maarel



Rabobank.nl

Rabobank wil graag betrokken zijn bij de lokale 
gemeenschap. Daarom gebruiken wij een deel 
van onze winst om verenigingen en stichtingen 
te ondersteunen in het leefgebied Hollandse IJssel.

Rabobank
ondersteunt graag
lokale activiteiten.

Goed voor verenigingen & geweldig 
voor jouw buurt

DE BIBLIOTHEEK IS 
OP ZOEK NAAR JOU!
De Bibliotheek is een belangrijke 
ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis 
voelt. De Bibliotheek is van en voor iedereen 
en staat midden in de samenleving.

Zoek jij zelf inspirerend en betekenisvol vrijwilligerswerk? 
Wij hebben regelmatig vacatures. Kom langs of bekijk ze op 
www.bibliotheekdegroenevenen.nl/vacatures.
 

Daarbij kunnen we niet 
zonder de hulp van onze 
vele vrijwilligers. Dankzij 
hen worden er kinderen 
voorgelezen, boeken 
uitgeleend, activiteiten 
georganiseerd, digitale 
vaardigheden verbeterd en 
wordt er taalhulp gegeven. 

wat je
geeft

krijg je
terug

 

Werken bij het koffiepunt

Iets creatiefs?

Op bezoek?

Bij het Anne Frank Centrum komen ouderen graag langs voor

activiteiten,  een maaltijd,  dagbesteding of een

clubje.  Daar kun je als vrijwilliger echt wat

betekenen!

         of open tafel?

Kom eens praten over mogelijkheden.  

Je bent van harte welkom!

Ontdek de vrijwilliger in jezelf!

B e l  o f  m a i l  m e t  d e  c o ö r d i n a t o r

T.   088  02  34  247

E.   s e n i o r e n w e r k .w a d d i n x v e e n@p a l e t w e lzi j n .n l

Pakt uit!
met de mooiste creatieve cadeaus

Verras je liefste met een workshop, cursus of lespakket
www.s� ch� ngvonk.nl, Cultuurhuys de Kroon, Gouweplein 1



Vrijwilligersmarkt

Vrijwilligerswerk geeft positieve 
energie, waardering én je leert nieuwe 
mensen en organisaties kennen. Maar 
je wilt natuurlijk eerst weten waar het 
mogelijk is en hoeveel tijd het van je 
vraagt. Bovendien zoek je iets wat 
past bij jouw interesse en capaciteiten. 
De Vrijwilligersmarkt Waddinxveen 
op zaterdag 20 november van 
14.00 tot 16.00 uur in de aula van 
het Coencoop College geeft de 
antwoorden op jouw vragen. 

Veel organisaties 
De markt wordt georganiseerd door 
Vrijwilligerswerk Waddinxveen en er 

zijn meerdere organisaties aanwezig 
die actief zijn op het gebied van 
samenleving, welzijn, sport, kunst & 
cultuur, natuur & milieu en dieren. 
Ze laten je graag kennis maken met 
hun activiteiten én vertellen je welke 
vrijwilligers ze zoeken.

Vrijblijvend
Alle aanwezige organisaties hebben 
vrijwilligersvacatures. Je kunt vrijblijvend 
en ongedwongen rondkijken en je laten 
informeren over wat er in Waddinxveen 
te doen is aan vrijwilligerswerk.

Arie Boonstoppel heeft met zijn vele 
vrijwilligerswerk in Waddinxveen op 
veel mensen indruk gemaakt. Van 
1998 tot 2019 was hij voorzitter van 
beheerscommissie Gouwebad De 
Sniep. Daarnaast was hij jarenlang 
actief in het bestuur van GIDSnetwerk. 
Inmiddels is hij voorzitter van 
Tennisvereniging Be Fair en zet hij zich 
in zijn geboorteplaats in om mensen te 
verbinden aan JobHulpMaatje.

Om hem voor zijn inspanningen te 
belonen verraste Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen hem in 2020 met 
de vrijwilligersonderscheiding ‘Het 
Vergulde Hefje’. Dat hij deze blijk van 

waardering kreeg, was een complete 
verrassing voor Arie. “Ik was totaal 
overdonderd door dit mooie gebaar. 
Van origine ben ik iemand die erg houd 
van plannen en organiseren. Dat doe 
ik met mijn eigen bedrijf en ook in mijn 
rol als voorzitter bij Tennisvereniging 
Be Fair. En voor werkzoekenden ben 
ik met enkele andere ondernemers 
de verbinding tussen JobHulpMaatje 
en werkgevers. Op deze wijze ben ik 
weer bezig om organisaties te linken 
aan de juiste medewerkers. Zo ben 
ik op een bepaalde manier wel bezig 
om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen, maar dan buiten mijn 
eigen bedrijf. Je ziet hoeveel rust het 

mensen geeft als ze een betaalde baan 
hebben. Af en toe fietst er nog weleens 
iemand langs die ik aan een organisatie 
heb voorgesteld. Dan maken we 
gezellig een praatje. Daar doe ik het 
allemaal ook voor: mensen verder 
helpen. En dat helpen doe je niet alleen, 
maar in samenwerking met andere 
vrijwilligers. Eigenlijk verdienen zij net 
zo goed als ik die onderscheiding!”

Arie Boonstoppel verdient ’Vergulde Hefje’

Alweer 15 jaar Vrijwilligerswerk in Waddinxveen. Wat ben ik trots op al die vrijwilligers die in de afgelopen jaren met 
hun inzet Waddinxveen een stukje saamhoriger hebben gemaakt. En wat fijn dat ik daar als coördinator een rol in 
mag spelen. Samen krijgen we tenslotte meer voor elkaar! Vrijwilligerswerk verrijkt het leven. Ook voor de straat, en 
de wijk waarin je woont is vrijwilligerswerk van groot belang. Al die mensen, al die hulp, al die ideeën… Voor mensen 
met weinig tijd of juist met zeeën van tijd, voor jonge mensen, iets oudere mensen, voor mensen met een beperking, 
voor mensen die willen (re-)ïntegreren. Voor iedereen.

Arie Boonstoppel

20 november

15 jaar Vrijwilligerswerk Waddinxveen!

Dat we ook zoveel jonge vrijwilligers 
hebben in Waddinxveen is voor mij 
persoonlijk toch wel een groot goed. 
Jonge mensen hebben de toekomst 
en dat zij willen bijdragen aan een fijne 
samenleving vind ik erg mooi om te 
zien. 

Natuurlijk hadden we onze succesvolle 
matches nooit kunnen bereiken zonder 

onze samenwerkingspartners. Van 
een aantal van hen lees je de verhalen 
in deze jubileumkrant. Zij hebben de 
uitgave mede mogelijk gemaakt. Ben 
je bij een maatschappelijke organisatie 
betrokken en geïnspireerd geraakt om 
met vrijwilligers aan de slag te gaan? 
Of wil je zelf vrijwilliger worden? Laat 
het me dan weten. Ik ben op maandag, 
dinsdag en donderdag telefonisch 

bereikbaar om een afspraak te 
maken, of stuur me een mail op info@
stichtingvrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. 
Ik ontmoet je graag. 
 
Margo Vreeburg
Coördinator Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen

Denk je er wel eens over om vrijwilligerswerk te doen maar 
weet je niet goed waar te beginnen? Kom langs op 20 
november en kies wat het beste bij je past. Dus … zet ‘m in 
je agenda: de vrijwilligersmarkt van Waddinxveen!

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligerswerk: bij een school, een 
zorginstelling, de bibliotheek, een sportvereniging, in het Cultuurhuys, 
met kinderen, of als maatje van iemand die daar veel behoefte aan heeft … 
Tijdens de vrijwilligersmarkt op 20 november in de aula van het Coenecoop 
College maak je kennis met deze en andere uitvragers voor vrijwilligerswerk. 14.00 - 16.00 uur



Anita: “Ik haal er veel voldoening uit 
om lekker bezig te zijn op Dierendal. 
Ik ben gek op dieren en daarnaast 
vind ik het gewoon belangrijk dat er in 
Waddinxveen een kinderboerderij is. 
Voor jonge kinderen is het supergoed 
om met dieren in aanraking te komen. 
Na hun bezoek weten ze alles over 
de dieren die we hebben en dat is zo 

leuk! Daar doe ik het ook deels voor. 
En voor de dieren zelf natuurlijk. Het is 
fijn om ze eten én aandacht te geven. 
Dierendal heeft ook echt een leuk 
team, dat maakt een groot verschil. Als 
er genoeg vrijwilligers zijn, dan werk 
je weleens samen, maar je moet ook 
wel zelfstandig kunnen werken. Lekker 
afwisselend dus!”

Ieplaan 75, Waddinxveen. Tel. 0182 - 61 62 07
www.angelocomputers.nl

Reparatie nodig?
Onze service is groot:

Abonnementen
Hulp op afstand
Laptop reparatie
Computer reparatie
Pc en laptop onderhoud
Tablet reparatie
Telefoon reparatie
Virus verwijdering
Data Recovery
Thuis service
Haal & Brengservice

TOT UW
DIENST!

ONZE DIENSTEN:

• VERWARMING 
• WARMTEPOMPEN 
• ZONNEPANELEN

Coenecoop 588,
2741 PT Waddinxveen
T 0182 - 64 01 91
E info@reijm.nl

Tineke Overes zet zich al jaren in 
voor Palet Welzijn in het Anne Frank 
Centrum. Dat doet ze als barvrijwilligster 

én ze verzorgt het drie-gangen menu 
voor de bewoners. “In de lockdown 
periode van Corona was het niet 
mogelijk om in het centrum te werken 
en dat vond ik echt heel jammer. Ik haal 
zoveel plezier uit mijn werk. Gelukkig 
zijn we weer open en kan ik nu elke 
week weer in het centrum werken. 
Koffie en andere drankjes inschenken 
is natuurlijk belangrijk, maar minstens 
zo fijn is het om een gezellig praatje te 
maken met de bezoekers. Dat krijg ik 
ook vaak te horen en dat geeft me echt 
een voldaan gevoel. Daarom zou ik het 
iedereen aanraden om vrijwilligerswerk 
te doen. Thuis organiseer ik samen 
met mijn man ook één keer in de twee 

weken een spelletjesmiddag voor 
ouderen: met sjoelen en klaverjassen 
maken we er een gezellige middag van. 
De mensen genieten er echt van. Ik 
hoop mijn werk voor Palet Welzijn nog 
jaren te mogen doen.”

Nieuwe vrijwilligers gezocht!
Weekendvrijwilliger bij Dierendal!

Actief in het Anne Frank 
Centrum

Ondersteuning Thuis
Walda Dekker is vrijwilliger voor 
Ondersteuning Thuis in Waddinxveen. 
Eén keer per week gaat ze op visite 
bij een oudere dame. “We drinken dan 
gezellig koffie of bestellen bijvoorbeeld 
nieuwe kleding. Er zijn veel ouderen 
die de hele week uitkijken naar dit 
soort gezelschap. Je voelt je dan 
ook écht gewaardeerd en dat is 
best fijn. Ik ben vijf jaar geleden 
gepensioneerd en heb eerst een tijdje 
weinig nieuwe dingen gedaan. Ook 
om me te kunnen oriënteren op wat 
ik leuk zou vinden om te doen na m’n 
pensioen. Via de ouderenadviseur 
van WadWijzer ben ik op het spoor 
gekomen van Ondersteuning Thuis. 
Dit initiatief helpt mensen met een 
klein netwerk op een hele praktische 
manier. Een geweldig initiatief tegen 
eenzaamheid natuurlijk. Je maakt 
als vrijwilliger altijd zelf de keuze bij 
wie je op bezoek gaat. En de eerste 
keer gaat er ook iemand mee vanuit 
Ondersteuning Thuis. Dat vond ik fijn, 
maar was voor mij eigenlijk nauwelijks 
nodig: de klik was er meteen al. We 
spraken af dat ik één keer in de twee 
weken zou komen, maar dat is al snel 
elke week geworden. 
Het is een hele fijne, 
persoonlijke manier van 
vrijwilligerswerk en ik zie 
mezelf dit nog wel heel 
wat jaartjes doen.”

Als kinderboerderij van Waddinxveen staat Dierendal midden in de maatschappij. Het is een vrijwilligersorganisatie bij uitstek 
en dus hoort het in deze jubileumuitgave van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen zeker thuis. Iemand die alles afweet van 
vrijwilligerswerk is Anita van der Maarel. Zij is al zeven jaar weekendvrijwilliger bij Dierendal en doet dit één keer in de twee 
weken op zaterdag of zondag. Dierendal-voorzitter Ellen van Helden is daar natuurlijk hartstikke blij mee, maar ze komt nog 
wel handjes te kort. Heb jij hart voor dieren en heb je wel wat uurtjes over in het weekend? Dan is Dierendal op zoek 
naar jou! Bel naar 0182 61 07 77 of stuur een mail naar info@dierendal.nl.

Anita van der Maarel

Tineke Overes
Ook vrijwilliger worden bij 
Palet Welzijn? We hebben al 
een fijne groep vrijwilligers, 
maar nieuwe mensen zijn 
altijd welkom. Neem contact 
op met Maja Postma via 
088 02 34 247.



1. Vanaf mijn 14e! Bij de hockey werd 
ik gevraagd om training te geven 
aan de F’jes. Dat was in het begin 
wel spannend, maar al gauw voelde 
ik me daar best goed bij. Later ben 
ik zelfs cursussen gaan volgen om 
er beter in te worden. 

2. Sinds een paar jaar zit ik in het 
bestuur van de club. Dat betekent 
dat ik ook bij de teamindelingen 
betrokken ben en ik regel dat er 
voor elk team een trainer en coach 
is. Als speler en trainer weet ik hoe 
vervelend het kan zijn als dat niet 

goed geregeld is. 
3. Het geeft mij een kick als alles goed 

geregeld is. En ik help mensen 
graag verder. Ik heb een tijdje     
G-hockeytraining gegeven aan 
mensen met een beperking. Hoe 
leuk is het om te zien dat ze na 

een paar lessen echt al met een 
stick uit de voeten kunnen. Ik 
gun het iedereen om actief te zijn 
voor je club. Het is een prachtige      
ervaring.

Max van Gils - 28 jaar 
Hockeyclub Waddinxveen

Vrijwilligers in the spotlight…

Roos
20 jaar
Bibliotheek Groene Venen

Drie vragen aan drie vrijwilligers: 1. Wanneer ben je begonnen met vrijwilligerswerk? 
2. Wat doe je precies? 3. Wat vind je er zo leuk aan? 

1. Ik doe dit werk nu al drie jaar met 
heel veel plezier. Het is mijn eerste 
vrijwilligersbaan, maar zo oud ben 
ik natuurlijk ook nog niet. Ik ben 
via de vrijwilligersmarkt in contact 
gekomen met Bibliotheek de 
Groene Venen. Diezelfde middag 

heb ik ze al gemaild dat ik interesse 
had en daarna werd ik uitgenodigd 
voor een kennismakingsgesprek.

2. Ik doe verschillende klusjes in 
de bibliotheek zoals de boeken 
opruimen, mensen adviseren over 
boeken en ik heb zelfs al een paar 

keer een filmpje mogen maken voor 
de sociale media kanalen. Soms 
help ik ook weleens achter de balie. 
Wat ik doe is heel divers en dat  
maakt het ook zo leuk. Niks moet 
en veel kan.

3. De sfeer is supergezellig en ik 

leer veel over nieuwe boeken. 
Dat is een groot voordeel. Wat mij     
betreft zou ik iedereen adviseren 
om vrijwilligerswerk te doen. Je 
krijgt er veel energie van.

1. Ik ben al vanaf m’n 14e actief voor 
de club. Ik raakte geblesseerd en 
wilde graag wat goeds doen voor 
de club. Ik heb nooit spijt gehad van 
die keuze. Het geeft mij namelijk 
energie.

2. Ik ben trainer, maar doe ook 

veel andere dingen voor de club 
zoals wedstrijden fluiten, achter 
de bar bijspringen of helpen bij 
de ouderenvereniging. Ik heb de 
trainersopleiding gedaan bij de 
KNVB en nog een opleiding gericht 
op blessures en preventie. 

3. Het is onwijs leuk om te zien hoe 
een kind zich ontwikkelt en   
uiteindelijk een betere voetballer 
wordt. Elk jaar kies ik één van de 
jonge spelers uit die naar mijn 
mening veel potentie heeft. Daar ga 
ik extra mee trainen en uiteindelijk 

hoop ik dat hij daarna naar een 
hoger team kan. Als dat lukt, dan 
geeft dat een erg goed gevoel.

Praktijk Joosten | Midden in de samenleving

Samentha Verboon is instructeur 
Aquamedica en geeft elke woensdag 
les in het recreatiebad van Gouwebad 
de Sniep. “Bij aquamedica voer je 
de oefeningen in het water uit. Het is 
laagdrempelig en iedereen kan
het op zijn eigen niveau doen. Je 
gebruikt tijdens de oefeningen je hele 
lijf; dat maakt het superfijn. En je werkt 
met verschillende attributen, zoals 
gewichten van schuim die in het 

water tegenwicht geven. We trainen 
echt doelgericht op de spieren die je 
in de dagelijkse praktijk nodig hebt 
en de trainingen zijn perfect als je 
last hebt van Reuma of Artrose. Met 
elke oefening worden jouw spieren 
sterker en krijg je meer energie. We 
bieden deze trainingen al 10 jaar 
aan waarschijnlijk komen er nog 
lesmomenten bij. Iedereen is zo 
positief.”

Wie geriatrische fysiotherapie 
zegt, komt terecht bij Davey Jager. 
“Bij geriatrie gaat het puur om 
bewegingsfunctioneren voor mensen 
die problemen hebben met lopen of 
vallen. We oefenen met een rollator en 
vergroten de stabiliteit. Het belangrijkste 
is dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Ik behandel mensen met chronische 
aandoeningen, medicatieproblemen, 
mobiliteitsproblemen en soms speelt 
eenzaamheid ook een rol. Het is een 
prachtig vak, want hoe mooi is het als 
mensen weer makkelijker zelf kunnen 
bewegen. We werken samen met 
mantelzorgers en huisartsen en voor 
de oefeningen kan ik aan huis komen, 
maar beter is nog om naar de praktijk te 
komen. In een oefengroep stimuleren 
mensen elkaar. Vaak blijkt dat er altijd 
een vorm van herstel mogelijk is.”

Al jaren staat Praktijk Joosten midden in de Waddinxveense samenleving. De praktijk heeft alle fysiotherapie 
specialisaties in eigen huis en is met twee vestigingen (Waddinxveen, Moerkapelle) altijd dichtbij. Daniëlle Deuss 
en Kim Joosten staan samen aan het roer. “Onze praktijk draait goed en dat komt mede omdat we al jaren het 
vertrouwen krijgen van de inwoners. We geven daarom graag iets terug. Dat doen we bijvoorbeeld door verschillende 
sportclubs te sponsoren, zoals De Bouncers en Korbis. Daarnaast geven we begeleiding aan de selectie van TOOS en 
Timios dames 1. En we hebben een nieuwe activiteit: we zijn bezig met het opzetten van wijkgerichte zorg. Daarmee 
leggen wij de connectie met andere organisaties, welzijn en buurtcoaches over onderwerpen als eenzaamheid en 
overgewicht. En in de toekomst doen we dat ook met vrijwilligers. Als je je inzet voor de maatschappij, weten mensen 
je ook makkelijker te vinden.”

Hannah de Kruiff - 21 jaar
Bibliotheek de Groene Venen

Robin van Duijn - 27 jaar
C.V.V. Be Fair

Trainen in het water Herstel is vaak mogelijk

Pasage 57 | Waddinxveen
Dorpsstraat 7 | Moerkapelle



Winkelcentrum Gouweplein
Binnendoor 55a
Waddinxveen

0182 - 619140
info@kaashakker.nl
www.kaashakker.nl

Bezoek één van
onze vestigingen

in Waddinxveen

Groensvoorde 8
Binnendoor 53

of bestel online 
www.banwww.banketbakkerijdevlaam.nl

  Ervaar het gevoel van goed zitten! 
Goed zitten vinden wij belangrijk.  
Daarom vindt u in onze winkel een 
grote collectie bureaustoelen. 
Of u nu vaak zit of af-en-toe, 
wij hebben de stoel die bij u past. 
Kom vrijblijvend proef zitten. 

Dorpstraat 39   Waddinxveen   0182-612298   www. burger-waddinxveen.nl 

boeken, kantoorartikelen, 
computersupplies, hobbyartikelen. 
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Ruim 60 jaar 
staan wij voor u klaar!

Verkoop

Aankoop

Taxaties

Hypotheken

Woonpartners M-H | Supervrijwilliger

Die supervrijwilligster is: Hennie Both! 
Zij doet al veertig jaar vrijwilligerswerk 
en heeft er zelfs een Koninklijke 
Onderscheiding voor gekregen: ze is 
benoemd als lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Van verkeersregelaar tot 
collecteren voor Het Rode Kruis en 800 
pannenkoeken bakken voor ouderen. 
Alles is in die veertig jaar voorbij 
gekomen...

“Ik heb zeker veel vrijwilligerswerk 
gedaan in de afgelopen jaren. Ik vind 
dat ook echt voldoening geven om voor 
je medemens wat te betekenen. Op dit 
moment ben ik druk met de nationale 
pannenkoekendag. Ik doe al mee 
vanaf de 1e keer dat dit georganiseerd 
werd en deed het voor de ouderen, de 
eenzame mensen en de alleenstaanden 

in Waddinxveen. Omdat het zo’n 
groot succes was zijn we dit 2x per 
jaar gaan doen in het Anne Frank 
Centrum. Vanwege corona kon dit 
event nu al twee keer niet plaatsvinden 
in het Anne Frank Centrum. Dus als 
alternatief hebben we de pannenkoeken 
thuisbezorgd. Dit doen we met een 
aantal mensen, verdeeld over vijf 
ochtenden. We hebben briefjes in de 
brievenbussen van acht seniorenflats 
gedaan en mensen konden zich 
telefonisch of via de mail aanmelden bij 
Palet Welzijn. 

Om 5 uur s ’ochtends begin ik met 
bakken in de keuken van het Anne 
Frank Centrum en daarna worden de 
pannenkoeken bezorgd. Ik bak er altijd 
wat extra, want die breng ik op mijn 
weg terug naar huis nog even langs 
zieke mensen. Dan hebben zij ook wat 
lekkers. Als de coronamaatregelen het 
toelaten dan willen we de volgende 
pannenkoekendag weer in het Anne 
Frank Centrum organiseren. Dat zou 
erg leuk zijn, het is dan namelijk ook de 

15e editie, dus dat is een speciale keer.  
Daarnaast doe ik nog vrijwilligerswerk 
bij Woonpartners Midden-Holland, Palet 
Welzijn en ben ik verkeersregelaar 
bij evenementen. Het is en blijft zeer 
dankbaar werk.”

Hip Hip Hoera voor elke vrijwilliger en voor 15 jaar vrijwilligerswerk in 
Waddinxveen. Woonpartners Midden-Holland kan alleen maar blij zijn met 
zoveel enthousiasme. Eén keer je handen uit de mouwen steken is goed 
maar telkens weer opnieuw de inzet van vrijwilligers, dag in dag uit, is 
een kwestie van karakter en doorzettingsvermogen. Sommige van onze 
vrijwilligers hebben er nog een baan naast. We willen je graag voorstellen 
aan één van onze ‘supervrijwilligers’.

Nationale 
pannenkoekendag met 

stip in de agenda!

Hennie Both

“Wij zijn erg blij met alle 
huurders die zich vrijwillig 
inzetten voor een goede 

woon- en leefomgeving. Zij 
zijn de oren en ogen van de 
wijk. Met hun opmerkingen 
en suggesties kunnen wij 
als corporatie beter ons 

werk doen.” 
- Mark Dijsselbloem, manager Wonen.



Gemeente Waddinxveen | Meet & Match

Waddinxveen: Jul. van Stolberglaan 1

Boskoop:  Zijde 450 

www.boonstoppelshell.nl

Onze Shell Stations hebben een 
regionaal karakter en zijn van 
alle gemakken voorzien.

De Shell tankstations van Boonstoppel in Waddinxveen en Boskoop 
hebben meer te bieden dan alleen brandstof. In de uitgebreide shops 

kunt u terecht voor auto gerelateerde producten, maar ook voor o.a. de 
krant, telefoon- en cadeaukaarten, vele soorten frisdranken, zoetwaren, 
ijs en verpakte sandwiches. En wat dacht u van onze heerlijke Italiaanse 
koffie-to-go en iedere dag vers afgebakken bladerdeegbroodjes, snacks 

en verse koeken voor onderweg.
Bij ons Shell Station in Boskoop kunt u ook uw auto nog uitgebreid laten 

reinigen in onze rollover wasstraat.

De Meet & Match is bedoeld om 
mensen aan elkaar te koppelen. De een 
heeft een goed idee. De ander weet hoe 
je dat idee het beste kunt uitwerken. 
Weer een ander weet waar er financiën 
te vinden zijn voor dat idee. 

Tijdens de Meet & Match komen al deze 
mensen bij elkaar. Om samen een idee 
uit te werken naar een plan.

Welke ideeën zijn er ingediend? Hier 
een selectie:
      Cruyff Court
      Sportbar op het sportpark
      Ontmoetingsplein
      Tiny houses
      Opa & oma café
      Herenboerderij
      Mountainbike-parcours

Deze en andere ideeën liggen klaar 
om samen uit te werken. Het 
initiatief ligt bij bedenker van het 
idee. De denkkracht zit bij inwoners, 
ondernemers, organisaties en 
verenigingen. De gemeente helpt bij 
het zoeken naar mogelijkheden. 

Bent u er bij?

Meldt u aan om mee te denken via 
waddsup@waddinxveen.nl. U mag 
zaterdag 20 november ook gewoon 
binnenlopen. Bekijk de ideeën alvast 
op www.waddinxveen.nl/waddsup.

Hoe maken we Waddinxveen leuker en mooier? Die vraag staat centraal 
tijdens de Meet & Match van 20 november 2021. In het Coenecoop College 
gaan inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen met de leukste 
ideeën aan de slag. En u kunt daar bij zijn!

In het kort
Wat: Meet & Match 2021
Waar: Coenecoop College, Oude Dreef 6, Waddinxveen
Wanneer: Zaterdag 20 november, 14.00 uur – 16.00 uur
Wie: Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen
Waarom: Om Waddinxveen leuker en mooier te maken

“Ik heb de vorige keer genoten van 
de creativiteit van jong en oud. Ook 
dit jaar zijn de ideeën veelbelovend. 
Kom erbij!”

Kirsten Schippers, wethouder 
Samenlevingsparticipatie 

Meldt u aan via waddsup@waddinxveen.nl.



Coenecoop College | Maatschappelijke Stage

Cindy: “Begin oktober krijgen leerlingen 
via hun mentor de eerste informatie 
over de Maatschappelijke Stage die 
ze moeten volgen. Daarna krijgen 
ze via het schoolportaal uitgebreide 
informatie. In dit stadium horen 
ze ook wat de rol is van Stichting 
Vrijwilligerswerk Waddinxveen en hoe 
ze Margo kunnen bereiken. Via het 
schoolportaal vullen ze een digitaal 
formulier in en deze informatie komt 
direct terecht bij Margo.” Margo: “Vanuit 
Stichting Vrijwilligerswerk hebben we 
contact met organisaties die MAS-
stages aanbieden. Ik pols vooraf bij hen 
hoeveel vrijwilligersplekken ze hebben. 
En stuur inschrijvingen door als ik die 
binnen krijg. Dit jaar merk ik dat er 
veel aanmeldingen zijn voor Care for 
Family.”

Cindy: “Er is een goede samenwerking 
tussen Vrijwilligerswerk en onze school. 
Margo en ik zijn ervaren coördinatoren 
en dat scheelt natuurlijk. Bovendien 
hebben we dezelfde aanpak: we zijn 
flexibel en schakelen snel mee als 
leerlingen vragen hebben. Onze digitale 
manier van werken is superhandig.” 
Margo: “Opvallend is dat leerlingen 

steeds nieuwe invalshoeken kiezen, 
zoals maatje voor ouderen zijn. Omdat 
zorgcentrum Souburgh door de sloop 
en nieuwbouw dicht is, moesten ze 
ook wel. Voorgaande jaren wilde zo’n 
50% van alle leerlingen daar hun MAS 
doen. Ze verzorgden daar bijvoorbeeld 
maaltijden. Daarnaast zijn de 
Bibliotheek en kinderboerderij Dierendal 
populair.”

Cindy: “Je hoort vaak van kinderen 
dat ze hun stage als erg leuk hebben 
ervaren: een eyeopener. Daarom hamer 
ik er ook zo op dat een MAS geen 
commercieel belang moet hebben. Dan 
mis je gewoon het maatschappelijke 
aspect. En eigenlijk ook de kern van de 
opdracht. Leerlingen moeten namelijk 
uit hun comfortzone kunnen stappen 
en dat kan moeilijk bij een commercieel 
bedrijf.” Margo: “Daar sluit ik mij bij aan. 
Leerlingen moeten zich bewust worden 
van andere culturen en van normen en 
waarden waar ze zelf misschien niet zo 
snel mee in aanraking komen. Ook de 
ouders spelen daar een rol in naar mijn 
mening. Bespreek bijvoorbeeld de MAS 
met je kind en wees ook het klankbord 
voor ze. Dat is mijn tip!”

Pien Kleiweg is 15 jaar en zit in 
4 gymnasium op het Coenecoop 
College. Net als haar klasgenoten 
moet ze dit schooljaar 30 uur een 
maatschappelijke stage lopen. 
“Gelukkig bij een organisatie die je zelf 
kiest. Dat maakt het wel makkelijker 
en leuker. We moeten die 30 uur 
werken bij een maatschappelijke 
organisatie en voor mij was het al 
snel duidelijk waar ik dit wilde doen: 
Care For Family. Mijn oma bracht 
daar vroeger onze oude kleding 
naartoe, zodat ik ze al kende. Op een 
stageformulier heb ik mijn gegevens 
en die van Care For Family ingevuld, 

dit ingeleverd op school en kort 
daarna hoorde ik dat mijn verzoek 
was goedgekeurd. Daarna kon ik aan 
de slag. Ik pak tassen in met eten en 
andere spullen die we aangeleverd 
krijgen en vul de voorraadkasten 
aan. En soms maak ik ook gezellig 
een praatje met de mensen die eten 
komen halen. Tijdens die momenten 
spreek ik veel verschillende mensen 
van allerlei culturen. Ik kom in contact 
met mensen waar ik nog nooit eerder 
mee in aanraking ben geweest. Op 
maatschappelijk gebied leer je dus 
echt wel veel!”

Maatschappelijke stagiair aan het woord

Cindy Karus & Margo Vreeburg

Pien Kleiweg

Inschrijven

Samenwerken

Echt maatschappelijk!

Cindy Karus is Coördinator Maatschappelijke Stage bij het Coenecoop 
College. Voor Margo Vreeburg (coördinator van Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen) is zij het aanspreekpunt als het gaat om de Maatschappelijke 
Stage (MAS) die leerlingen volgen vanaf het derde of vierde leerjaar. Het 
gaat om 30 uur die leerlingen buiten schooltijd actief zijn bij organisaties 
of instellingen. De stages moeten plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 mei. 
Beide dames zijn het volledig met elkaar eens dat deze stages erg belangrijk 
zijn. “Voor de leerlingen is het dé manier om uit hun comfortzone te treden. 
Voor bedrijven en organisaties is het leuk om nieuwe, frisse ideeën in huis te 
halen.”

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen ter 
gelegenheid van het 15-jarig jubileum.
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“Leerlingen stappen door een maatschappelijke stage 
uit hun comfortzone. En maken kennis met een andere 
wereld dan ze gewend zijn. De MAS is dan een echte 

verrijking.”


