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Met een welgemeende symbolische 
handdruk en een flinke bos bloemen 
nam Johan Dijk in juli afscheid als 
voorzitter van Welzijn in Noordenveld. 
Zijn opvolger als voorzitter van WiN is 
Anne Doornbos. Het bestuur van WiN 
bestond verder uit Meike Bruinsma, 
Jahir Scoop, Sang Nguyen Marcel 
Endendijk. Ook Hester den Brabander 
en Henk Steenhuis zwaaiden afgelopen 
zomer af. 
WiN kende in het voorjaar een bewo-
gen periode. Het bestuur van WiN heeft 
in die periode stappen ondernomen 
om het vertrouwen in de toekomst te 
herwinnen. Zo werd na de zomer Teun 
de Vries van Adviesbureau Toendra als 
interim-directeur aangesteld. Bestuur 
en medewerkers waren content met 
deze ontwikkelingen. Johan Dijk zei 
hierover: ‘Het voelde als een rollarcoas-
ter waar we in terecht waren gekomen. 
Op directieniveau kregen we het onvol-
doende goed voor elkaar. Nu komt er 
voor WiN een nieuw hoofdstuk. Daar 

ligt de uitdaging voor het toekomstige 
welzijnswerk. Belangrijk is dat er altijd 
vertrouwen is geweest tussen gemeen-
te en WiN.’
Anne Doornbos is geen onbekende in 
het welzijnswerk. Zo was hij vroeger 
jongerenwerker en gaf hij leiding aan 
een welzijnsinstelling. ‘Welzijn is heel 
mooi werk. Voor de komende tijd willen 
we stappen vooruit zetten,’ zegt hij. ‘Er 
is veel inzet van medewerkers en zo 
kunnen we met z’n allen de positieve 
kanten van het welzijnswerk bena-
drukken. Met de gemeente willen we 
afspraken maken voor het komende 
jaar en de jaren daarna. Als lokale wel-
zijnsorganisatie met een breed aanbod 
kunnen we veel voor Noordenveld 
betekenen.’

b e s t u u r

Omzien
En weer werd een jaar bepaald 
door lock downs vanwege co-
rona en dus  beperkingen wat 
we als Welzijn in Noordenveld 
voor de inwoners hebben kun-
nen betekenen. Vooral waar we 
ons willen richten op mensen in 
kwetsbare positief is het moei-
lijk geweest om de plannen die 
we voor 2021 gemaakt hebben, 
uit te voeren. Voor het jonge-
renwerk was het vaak nog wel 
te doen. Zij hebben gedurende 
het hele jaar hun werk met 
jongeren op staat uitgevoerd. 
We hebben steeds opnieuw 
moeten kijken of geplande acti-
viteiten wel of niet door konden 
gaan. Waar mogelijk hebben 
we meer gezocht naar indivi-
duele contacten om zo tot de 
relatie met de deelnemers voort 
te kunnen zetten.
Het afgelopen jaar heeft een 
wisseling in het bestuur plaats 
gevonden. Ook heeft, na een 
korte periode, de directeur 
Arthur Hilberdink de organisatie 
verlaten. Zijn werkzaamheden 
zijn overgenomen door een 
voor veel betrokkenen bekend 
persoon, Teun de Vries. Met 
hem hebben we inmiddels de 
visie voor de komende jaren 
geformuleerd: Verbinden in de 
Buurt. We willen er graag mee 
aan de slag en hopen er op 
dat we weinig beperkingen van 
Covid-19 ondervinden.

Teun de Vries,
interim-directeur

Anne Doornbos en Johan Dijk. 
Foto: De Krant-Media Totaal
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bestuurswissel geeft vertrouwen bij WiN

v r i j W i l l i g e r s W e r k

buurtbemiddeling
In de gemeente Noorden-
veld is buurtbemiddeling 
sinds 2017 onderdeel van de 
werkzaamheden van Welzijn 
in Noordenveld. Albinota Alilaj 
is bij WiN het aanspreekpunt.
Samen met een netwerk be-
staande uit politie, gemeente, 
WiN, Woonborg, Actium en 
een achttal vrijwilligers wordt 
buurtbemiddeling in de ge-
meente georganiseerd. Kern 
van buurtbemiddeling is de 
inzet van vrijwilligers. 
Vrijwilligers die niet direct 
zoeken naar een oplossing, 
maar helpen om het gesprek 
op gang te krijgen tussen de 
ruziënde buurtgenoten. 
Het aantal buurtbemiddelingen 
is het afgelopen jaar verdub-
beld. Niet alleen is dat een 
landelijke tendens, ook in de 
gemeente Noordenveld is dat 
het geval. Dat betekent ook 
dat er een steviger beroep 
wordt gedaan op de beschik-
baarheid van de huidige 
vrijwilligers. Buurtbemiddeling 
heeft ook in 2021 aangetoond 
conflicten succesvol op te kun-
nen lossen.

j O N g e r e N W e r k

MOj
Maatjes Ondersteuning voor 
Jongeren (MOJ) is een project 
voor jongeren in de gemeente 
Noordenveld. Het aantal vrijwil-
ligers is het afgelopen jaar geste-
gen. De maatjes zijn mensen die 
als gesprekspartner dienen om er-
varingen mee te delen, als maatje 
om er even tussenuit te gaan en/
of om praktische ondersteuning te 
bieden. Ook het aantal maatjes-
aanvragen is fors gestegen het 
afgelopen jaar. Mede dankzij de 
samenwerking met alle netwerk-
partners, komen de aanvragen 
nu via verschillende invalshoeken 
bij ons binnen. We kijken vooruit 
naar het ondersteunen van nog 
meer jongeren in onze gemeente. 

j O N g e r e N W e r k

World Clean up Day
Jongeren hebben zich voor World 
Clean Up Day 2021 ingezet door sup-
pend en prikkend afval uit het water te 
vissen op het Leekstermeer. Wie goed 
doet, goed ontmoet want er is daarna 
nog culinair met elkaar afgesloten en 
er zijn vuilniszakken gevuld met afval 
uit het water.  

2021 een jaar in beeld

De samenwerking tussen gemeente 
en jongerenwerk is van essentieel 
belang. Zo is ook in het bijzonder ge-
bleken uit de samenwerking voor de 
Nieuwjaarswisseling en Rodermarkt.  
Nauwe samenwerking voorkomt dat 
het eerst moet escaleren voordat 
wordt opgeschaald. Om goed op en 
af te kunnen schalen is een integrale, 
gedeelde visie én samenwerking in 

de praktijk nodig zodat professionals 
elkaar weten te vinden. Jongerenwerk 
en hun vindplek (vaak in jongeren- 
of wijkcentra) vergroten hun impact 
als zij ook beschikbaar zijn wanneer 
jongeren vrij zijn, dus ook in het week-
end. Onze gemeente stimuleert zo-
veel mogelijk het outreachend werken 
door het jongerenwerk te betrekken 
bij belangrijke momenten. 

Jongerenwerkers en deelnemers aan de 
World Clean Up Day bij het Leekstermeer. 
Eigen foto.
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samenwerking met de gemeente
v r i j W i l l i g e r s W e r k

vrijwilligers in beeld
Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 
werd in samenwerking met de andere 
Drentse VIPs afgetrapt door het maken 
van de film ‘Mensen maken Dren-
the’ over het vrijwilligerswerk in onze 
provincie. Ook in Noordenveld werden 
opnames gemaakt. Vrijwilligers van 
Vluchtelingenwerk, de computerdienst 
van WiN en Soep op de Stoep zijn 
terug te zien in de film. 
In het kader van zijn opleiding organi-
seerde een stagiair 2 bijeenkomsten 
voor statushouders om hen te informe-
ren over vrijwilligerswerk. Voor allen 
werd een plek gevonden, o.a. bij de 
Kledingbank, Cosis, VV Roden en bij 
WiN zelf. 
De mannen van de PC-bank (onder-
deel van de Computerdienst) sleutel-
den aan ingebrachte computers, lap-
tops en printers en leverden een flink 
aantal apparaten af bij inwoners die 
geen middelen hebben om een nieuw 
apparaat te bekostigen. 
Vier mannen van de Klussendienst 
toverden het kantoor in de oude 

Scheepstraschool om tot een ruimte 
voor ontmoeting en activiteiten. De vrij-
willigers van de Vrijwillige Hulpdienst 
hebben ook in coronatijd getracht het 
leven van mensen die daaraan behoef-
te hadden wat draaglijker te maken. 
Ook Noordenveld-breed was er aan-
dacht voor vrijwilligers(werk). Zo’n 30 
intakegesprekken resulteerden in een 
doorverwijzing naar maatschappelijke 
organisaties in de gemeente. Via het 
FB-account van WiN konden organi-
saties hun vacatures voor vrijwilligers 
kenbaar maken. Er werden 3 online 
scholings-bijeenkomsten en een net-
werkavond i.s.m. de Noordenveldse 
Uitdaging georganiseerd.

Het filmen van de vrijwilliger van 
Vluchtelingenwerk in gesprek met een 
statushouder. Foto: De Krant-Media Totaal

Mannen van de Klussendienst verbouwen locatie Scheepstra. Foto: De Krant-Media Totaal

Albinota Alilaj en politieagent. 
Foto: De Krant-Media Totaal
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Ada flyert tegen 
eenzaamheid
Met een grote stapel folders 
onder de arm flyerde Ada 
Groeneveld in het centrum 
in Roden. Zij is als vrijwilliger 
actief op de dinsdagmiddag 
spelletjesgroep in de Scheep-
straschool in Roden. ‘Ieder-
een mag hieraan meedoen, 
maar vooral richten wij ons 
hierbij op kwetsbare ouderen. 
Daarom ben ik ook hier in het 
centrum van het dorp aan het 
folders uitdelen. Hier wonen 
namelijk veel ouderen.’
Elke dinsdag zijn er de 
Scheepstraschool een drietal 
activiteiten. Zo begint de och-
tend creatief, is er tussen de 
middag een gezamenlijk lunch 
en zijn er afsluitend spelletjes. 
Vrijwilligers en de buurtwer-
kers van WiN ondersteunen 
de activiteiten. ‘Het ontmoeten 
van andere mensen en het 
opdoen van contacten gaat 
niet altijd vanzelf,’ zegt buurt-
werker Hennie. ‘Een steuntje 
in de rug is dan welkom. Bij 
WiN organiseren we steeds 
meer laagdrempelige inloop- 
en ontmoetingsactiviteiten.’

OldStars sporten is een mooie ontwik-
keling voor 55 plussers en sportver-
enigingen in Noordenveld. Bestaande 
sportverenigingen worden betrokken 
om een gevarieerd beweegaanbod te 
organiseren met opgeleid kader. De 
wethouder sport en ambtenaar sport 
omarmden de OldStars sporten begin 
2021. Ze gaven het belang aan om dit 
op te zetten in de gemeente. Samen 
met het ouderenfonds en verschillen-
de sportverenigingen werd de opzet 
georganiseerd.
Naar aanleiding van succesvolle start 
met opzet OldStars tennis in Peize in 
samenwerking met PiB zijn wij be-
zig gegaan dit verder uit te breiden 
naar andere sporten. Door de korf-
balvereniging, voetbalverenigingen 
en hockey te benaderen kwamen wij 
al snel met een uitgebreid aanbod. 
Verschillende sporten voor iedere 55 
plusser waardoor het goed aansluit bij 
de behoefte.
De sportcoaches van WiN hebben 
bij het voetbalgekozen om dit mid-
dels een toer door de gemeente te 
doen aangezien er vele verenigingen 

zijn. Alle voetbalverenigingen gaan 
wij volgens een schema bij langs. Op 
die manier creëer je een grote groep 
deelnemers en wordt het niet iets van 
één voetbalvereniging. Korfbal heeft 
inmiddels 20 deelnemers en voet-
bal 14 deelnemers. OldStar boksen 
zijn wij ook mee begonnen in Roden 
waarbij al verschillende 55 plussers 
zijn aangesloten. Dit gaat ook in Norg 
plaatsvinden i.s.m. bewegingscentrum 
Norg. De tafeltennisvereniging gaat 
ook beginnen met OldStars en daarbij 
zullen wij ondersteunen in de promo-
tie. Oldstars Tennis Peize is inmiddels 
volledig geïntegreerd in de tennisver-
eniging en die pakt dit zelfstandig op. 
De deelnemers kunnen op eigen 
niveau deelnemen. Het gaat om ge-
varieerd bewegen middels het atletic 
skills model. Er wordt veel eenzijdig 
bewogen en daar moet verandering 
in komen. Door veelzijdig te bewegen 
blijft de Noordenvelder fitter. Ook een 
mooie ontwikkeling is dat de sport-
verenigingen een groeiende senioren 
afdeling krijgen. Dit zorgt uiteraard 
voor een vitalere sportvereniging.

s p O r t  &  C u lt u u r

kunstgala voor 
jong en oud
Er was veel interactie tijdens 
het Kunstgala in november in 
Veenhuizen. Er werd door jong 
en oud geschilderd en er was 
een muziekworkshop. Aan beide 
activiteiten werd enthousiast 
meegedaan. Op een groot doek 
werd onder leiding van kunstenaar 
Fokko Rijkens een deel van het 
gevangenisdorp nageschilderd. 
Zo ontstond er een mooi panora-
ma met de Boevenbus, Maallust, 
Esserheem en het Gevangenis-
museum. Kinderen hadden hun 
handen onder de verf en hier en 
daar was een verfveeg zichtbaar 
op het gezicht. Er werd gedreven 
meegedaan. Ook was er een 
klankenworkshop, waardoor er 
een mooie kakofonie van klan-
ken ontstond. Op het eind van de 
avond was er een concert dat met 
applaus werd beloond. Muziekdo-
cent Ernesto Arrendell verzorgde 
deze workshop. Deelnemers wa-
ren ouderen en kinderen uit Norg 
en Veenhuizen. Naast de creatie-
ve workshops was er een geza-
menlijke maaltijd. Het Kunstgala in 
Veenhuizen was een initiatief van 
de Cultuurcoach van WiN. 

Op november organiseert WiN in 
samenwerking met Contactpunt 
Mantelzorg de Maand van de 
Mantelzorg. Landelijk staat de 
Dag van de Mantelzorg bekend, 
op 10 november. In Noordenveld 
besteden we de gehele maand extra 
aandacht aan de mantelzorgers om 
het vele werk dat mantelzorgers 
verrichten onder de aandacht te 
brengen. Dit jaar is er voor het thema 
‘Onzichtbare Helden’ gekozen. In 
deze novembermaand mocht de zorg 
die mantelzorgers verrichten gezien 
worden. Onzichtbare Helden zijn 
op die manier in de schijnwerpers 
gezet. Hun zorg voor een naaste, een 
partner, kind, ouder is vaak zwaar. 

We hebben activiteiten georganiseerd 
die bij het thema ‘onzichtbare 
helden’ pasten. Van informatief tot 
gewoon een gezellige ontspannende 
bezigheid. We starten de maand 
met een optreden van de liedjesman 
en een stamppotbuffet in Café 
Ensing in Peize. De dagen daarop 
was het mogelijk om een brunch, 
verzorgt door de Leerlingen van de 
praktijkschool De Esborg, aan huis 
in ontvangst te nemen. Een online 
bakworkshop verzorgd door Buiters 
Bakboerderij behoorde ook tot de 
mogelijkheden. Net als het meedoen 
aan de Coenraad-wandelroute in het 
Mensingebos. De reacties waren ook 
dit jaar lovend.

M a N t e l z O r g

Drumsessie jonge 
mantelzorgers 
Ook dit jaar heeft WiN in juni de 
nationale Week van de Jonge Mantel-
zorger georganiseerd. Alle mantelzor-
gers, jong en oud, waren welkom om 
een uur lang te drummen bij Hit It in 
Roden. We zoeken altijd naar activi-
teiten waarbij de mantelzorgers lekker 
bezig zijn, zodat ze even helemaal los 
komen van de thuissituatie en vooral 

samen plezier beleven. 
Ook wel ‘geluksmomentjes’ genoemd 
door de mantelzorgers. 

b u u r t W e r k

trefpunt scheepstra 
Een feestelijke opening van de uitbrei-
ding van Trefpunt Scheepstra op 21 
september. Een laagdrempelige inloop-
voorziening waar iedereen zich thuis 
voelt. In Trefpunt Scheepstra kunnen 
inwoners uit Noordenveld nu dagelijks 
terecht. Een ontmoetingsplek voor 
iedereen, maar voornamelijk voor de 
ouder wordende inwoner. Een plek waar 
de inwoners even hun zinnen verzetten. 
Een ruimte waar ze ontspannen in een 
voor hun bekende omgeving.  
De financiering en inrichting is groten-
deels georganiseerd vanuit het project 
“Wij Buurten” maar er is een heel net-
werk van mensen die geholpen heeft. 
Er is een oproep geplaatst om te kijken 
of inwoners nog spullen over hadden. 

b u u r t W e r k

bijkletsen via de tablet
Toen het tijdens de lockdown alleen nog 
maar mogelijk was om online met elkaar 
in contact te komen raakten de eenza-
me ouderen die nog niet op het internet 
waren aangesloten in een nog groter 
isolement. Daarom heeft WiN speciaal 
voor deze doelgroep 8 leentablets aan-
geschaft waarmee we de ouderen met 
elkaar en met hun vrienden en familie 
hebben kunnen verbinden.

b u u r t W e r k

Ontmoeting trefpunt 
De schans
Op woensdag 16 juni was er een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd over 
de opzet van een ontmoetingsactiviteit 
voor met name ouderen in het dorps-
huis De Schans in Een. Hennie de Jong 
was vanuit WiN betrokken bij de opzet 
van deze voorziening. ‘We willen in het 
dorp een voorziening opzetten, dichtbij 
de inwoner, die voor iedereen toeganke-
lijk is.’ Belangrijke pijler is de inzet van 
vrijwilligers bij deze ontmoetingsactivi-
teit. Geertje Giezen, Anja Nieuwenbroek 
en Grietje van Dijk zijn hierbij van de 
partij. Zij zijn enthousiast. ‘Wanneer we 
rondkijken in ons dorp weten we zeker 
dat er behoefte bestaat aan een derge-
lijke activiteit.’ Het dorpshuis doet mee 
aan een Drents project waarbij activitei-
ten in het kader van functieverbreding 
worden opgezet. Het project wordt door 
de provincie gewaardeerd met een 
startbijdrage.

M a N t e l z O r g

boottocht 
mantelzorgers
De Rotaryclub is naar WiN met 
de vraag gekomen om een 
bepaalde groep eens in het 
zonnetje te willen zetten. Van-
uit deze gedachte zijn (jonge) 
mantelzorgers gevraagd om 
een dagje mee te gaan zeilen. 
Zo gevraagd en zo gedaan, 
zijn op zaterdag 11 september 
een groep (jonge) mantelzor-
gers mee gaan varen met de 
Rotaryclub. Vanaf verschillende 
locaties in Noordenveld zijn de 
deelnemers opgepikt, om zo 
naar de haven van Grou te kun-
nen rijden en daar op de boten 
te kunnen stappen.
Het was een prachtige boot-
tocht, met een stop in Eerne-
woude. Hier hebben de deelne-
mers een lunch gekregen. Zodra 
de buikjes gevuld waren en 
iedereen weer was opgewarmd, 
zijn ze verder gaan varen door 
het natuurgebied Alde Faenen 
en via de Wijde Ee en pikmeer 
weer terug naar Grou. Gedu-
rende de dag heeft het zelfs 
wat geregend, maar dat mocht 
de pret niet drukken zoals de 
deelnemers lieten weten. 

M a N t e l z O r g

Maand van de Mantelzorg

Van het een kwam het ander en nu is 
het klaar!  
Ouderen uit Roden en omgeving hoe-
ven niet meer alleen achter de gerani-
ums te zitten. Het is hier gezellig en er 
wordt altijd met je meegedacht als je 
ergens niet uit komt!

Foto: De Krant-Media Totaal
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Oldstars sporten in Noordenveld
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Helden vande mantelzorg


