
 

 
In het magazine “Dichterbij” voor leden van de Rabo Bank West-
Friesland-Oost  (Zomer 2013) stond het volgende artikel : 
+ 
Sjoelen, bingo, puzzelen of voorlezen. Dankzij de vrijwilligers van 
de UVV valt er elke week wel iets te beleven in de 
verzorgingshuizen van Overvest, Westerhof en St. Nicolaas in 
Enkhuizen. 

 
 
EERST FIETSEN, DAN GENIETEN  
 
De Unie van Vrijwilligers is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Verdeeld over 60 plaatselijke 
afdelingen geven ruim 12.500 vrijwilligers praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en 
individuele hulpvragers, voornamelijk in de zorg- en welzijnssector. 
 
VEEL ACTIVITEITEN 
 
De UVV vrijwilligersgroep in Enkhuizen bestaat dit jaar 68  jaar en telt 62 enthousiaste vrouwen en 
mannen. Naast de genoemde activiteiten zingen en wandelen zij met de bewoners en luisteren zij 
samen naar klassieke muziek. Ook het winkeltje in verzorgingshuis Overvest wordt bemand door 
vrijwilligers van de UVV. ‘En dan is er nog de 55+ volksdansgroep Haak-in’ zegt UVV penningmeester 
Meinie Rijnders trots. Samen met voorzitter Elly Dangermond, Judith Karreman, Atie Greiner en 
Renée van Saus vormt zij het bestuur van de UVV afdeling Enkhuizen. De vrijwilligers zijn een hechte 
groep en dat wordt door het bestuur gekoesterd. Drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief en 
vier keer per jaar komende vrijwilligers bijeen. ‘Dat versterkt de onderlinge band en als vrijwilligers 
elkaar kennen  is het ook eenvoudiger om onderling diensten te ruilen. Vrijwillig is tenslotte niet 
vrijblijvend’. 
 
TALENTEN  
 
Aan elk verzorgingshuis is een UVV coördinator verbonden als aanspreekpunt voor zowel de 
vrijwilligers als het huis. De UVV maakt dankbaar gebruik van de talenten van haar vrijwilligers. Judith 
Karreman : ‘Ik kom uit het bedrijfsleven en wilde iets doen voor de samenleving, maar wel in mijn 
eigen richting. Bij de UVV zet ik mij in op organisatorisch en bestuurlijk gebied’. Elk jaar organiseert 
de UVV een gezellige wintermiddag voor alle ouderen in Enkhuizen, hiervoor ontvangt de UVV 
subsidie van de Gemeente. Op hun beurt worden alle vrijwilligers in Enkhuizen jaarlijks door de 
Gemeente verwend met een vrijwilligersmiddag. Elly Dangermond : ‘Daarnaast biedt de UVV haar 
eigen vrijwilligers een kerstverwenmiddag aan, als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet. 
Het geld, dat daarvoor nodig is fietsen we gedeeltelijk bij elkaar met de Rabo Fietssponsortocht’. 
 
GEZOCHT 
 
Nieuw aanwas van vrijwilligers blijft belangrijk voor de UVV. Meinie Rijnders : ‘In de categorie 80+ 
vallen mensen af, dus jonge nieuwkomers zijn altijd welkom!’  
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