
Win 5.000 euro voor uw 
vrijwilligersproject of -idee!
Op 8 december reikt Martin 
van Rijn, staatssecretaris 
van VWS, de Meer dan han-
den vrijwilligersprijzen uit. 
Tot 1 oktober kan iedereen 
met een beginnend vrijwil-
ligersproject of een goed 
idee zich inschrijven. Er is 
ook een Passieprijs voor bij-
zondere vrijwilligers. En er 
zijn prijzen voor bedrijven 
en gemeenten die vrijwilli-
gerswerk stimuleren.

Investeren in jonge pioniers
Eelke Dekens van Netwerk 
Dien je stad uit Ede won in 
2013 in de categorie lokale 
vrijwilligersprojecten. Net-
werk Dien je stad is een lo-
kaal vrijwilligersnetwerk 
met jongeren die zich in-
zetten voor mensen in hun 
eigen buurt. “We kregen 
enorm veel aandacht in de 
media én van de gemeente,” 
vertelt Eelke. “Extra be-
kendheid, waardoor meer 
jongeren zich aan ons net-
werk verbonden. Het mooi-
ste aan het winnen vind ik 
dat zichtbaar is geworden 
wat jongeren kunnen doen. 
Dat ze bijdragen, vernieu-
wing brengen en bouwen 
aan de toekomst van de sa-
menleving. Een positief te-
gengeluid op het imago wat 
er soms over hen bestaat.” 
Met het prijzengeld inves-
teerden ze in het inspireren 
en ondersteunen van andere 
jonge pioniers in Nederland 

via haar landelijke Inspira-
tienetwerk TijdVoorActie. In 
verschillende plaatsen ont-
staan nu nieuwe jongeren-
netwerken- en initiatieven. 
Het Skanfonds en VSBfonds 
sloten bij TijdVoorActie aan. 
Het Skanfonds complimen-
teerde het initiatief: “Het 
gaat verder dan eenmalige 
acties of projecten.”

Voorbeeld voor Nederland
Ook zwembad Meekenesch 
uit Lichtenvoorde, dat bijna 

geheel gerund wordt door 
vrijwilligers en zo kon blij-
ven bestaan, viel in 2013 in 
de prijzen. “Het moment dat 
je in de zaal zit terwijl de 
jury het rapport voorleest 
en iemand op de rij achter 
je hoort zeggen: ‘Ze heb-
ben het over dat zwembad’, 
is echt fantastisch,” vertelt 
bestuurslid Miranda Seve-
nich.” Het winnen van de 
prijs was de start van heel 
veel publiciteit. “De tele-
foon stond roodgloeiend, we 

waren regionaal overal in 
het nieuws. We waarderen 
onze vrijwilligers natuurlijk 
altijd al, maar met de nomi-
natie en de prijs heb je dat 
ook zwart op wit. Voor ons 
als bestuur was het een eye-
opener om te merken dat 
het toch heel bijzonder is 
wat we doen. Je denkt toch 
al snel dat het vanzelfspre-
kend is. De jury vond ons 
een voorbeeld voor Neder-
land. We willen landelijk 
ook graag laten zien dát en 
hóe het kan. De website van 
de Meer dan handen vrij-
willigersprijzen is daar een 
fantastisch podium voor.” 
Hoewel het zwembad het 
prijzengeld goed kon ge-
bruiken voor het onder-
houd, besloot Meekenesch 
het bedrag te besteden aan 
de vrijwilligers. “Dat je bij-
voorbeeld de komende jaren 
een vrijwilligersfeest wat 
grootser en uitgebreider kan 
aanpakken, is een verdien-
ste van de vrijwilligers. Een 
echt cadeautje is het.”

Meld u aan!
U kunt zich tot 1 oktober 
inschrijven op vrijwilli-
gersprijzen.nl. Volg ons via 
facebook.com/vrijwilligers-
prijzen of Twitter (#mdh14). 
Er zijn ook categorieën voor 
individuele vrijwilligers en 
voor gemeenten en bedrijven 
die vrijwilligerswerk stimu-
leren en ondersteunen!

Winnaars Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013.

Hampshire Hotel – Jan van Scorel****
Dit sfeervolle 4-sterren hotel ligt aan de rand van het centrum van

het gezellige Schoorl. Een ideaal uitgangspunt voor wandel- of fi ets-
tochten door de omgeving. Door Kras-klanten beoordeeld met een 8,3.

Voor informatie en/of boeken
ga naar www.kras.nl/LR21466 of bel 
0900-9697 (15 cpm) o.v.v. LR21466

Deze aanbieding is geldig t/m 24 september 2014.
Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.

Inclusief:
 4-sterren hotel op prachtige locatie
 Ontbijtbuffet
 1 x 3-gangendiner
Gratis fi etshuur tijdens uw verblijf
Gratis wifi 
Gratis gebruik binnenzwembad en sauna

Genieten aan de kust 
van Noord-Holland

Luxe 4-sterren hotel in Schoorl inclusief diner!

2-5 dgn vanaf

€59,-
p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel > 
categorie reizen > autovakanties
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Swingen op kleurrijke krakers
ZUTPHEN - Wie zich bijvoor-
beeld laat inspireren door 
herfstgeuren is zaterdag 20 
september bij Dance Free in 
De Wijngaard aan de Wilhel-
minalaan 3 te Zutphen aan het 
juiste adres. Daar kan men van 
20.30 tot 0.30 uur swingen op 
deels nieuwe muziek die op de 
draaitafel wordt gelegd door 
de dj’s  Danolio en Peter. De 

platenkast biedt volgrns een 
zegsvrouw ‘kleurrijke krakers, 
bumpy beats, ontroerende 
songs en spicy wereldmuziek’. 
Blootsvoets dansen mag en 
voor de inwendige mens staan 
vruchtensappen en alcoholvrij 
bier van EKO-kwaliteit klaar. 
De entree kost 8 euro. Minima 
betalen echter 6 piek.  Zie ook 
www.dancefreezutphen.nl.

Koor met inhoud zoekt stemmen
GORSSEL - Mensen die van 
zingen houden, koorervaring 
hebben en op eigen houtje 
muziek kunnen instuderen, 
mogen dinsdag 30 septem-
ber in de Vullerschool aan 
de Veldhofstraat 1 te Gorssel 
rekenen op een warm ont-
haal bij cross-over koor ‘Ten 
Voeten Uit’. Dit gezelschap 
‘met inhoud’ brengt onder 

leiding van Eric van Grootel 
een repertoire dat varieert 
van swingende popmuziek 
en meeslepende folk tot ge-
arrangeerde cross-over en 
harmonieus klassiek. ‘Ten 
Voeten Uit’, dat een jaar be-
staat, streeft ernaar om in de 
komende tijd verschillende 
optredens en concerten te 
geven. Maar daar zijn nog 

wel extra stemmen bij no-
dig. Mannen en vrouwen 
kunnen 30 september vanaf 
20 uur derhalve uitgebreid 
kennismaken met het koor 
en desgewenst meteen een 
auditie afspreken. De repeti-
ties zijn trouwens om en om 
in Gorsssel en de Brummen-
se buurtschap Tonden.  Meer 
weten? Bel 06-51882219.

Boekensteun viert lustrumfeest
De Boekensteun bestaat 
twintig jaar. Om dit te vie-
ren houdt het Brummense 
literaire genootschap zon-
dag 9 november  een groot 
schrijversfestijn. Uit de 
meer dan honderd auteurs 
die de afgelopen twee de-
cennia bij De Boekensteun 
optraden, is een tiental ge-
selecteerd dat dan opnieuw 
z’n weg naar Brummen zal 
vinden of er woont.

ZUTPHEN - Te gast zijn Wim 
Brands, John Jansen van 
Galen, Joke Hermsen, Agave 
Kruijssen, Nelleke Noor-
dervliet, Henk Pröpper, Jan 
Siebelink, A.L.Snijders, 
Thomas Verbogt en Victor 
Vroomkoning. Zij verzorgen 
bij diverse locaties  in de 
hele gemeente op hun eigen 
wijze een voorstelling. Uit-
spanning De Vroolijke Frans 
is het begin- en eindpunt. 
Aan het eind van de middag 
zal daar ter afsluiting een 
stamppotbuffet klaarstaan 
met taalkunstenaar Wim 

Daniels als gastspreker. Ook 
enkele schrijvers, die per bus 
tussen Frans en hun podium 
worden vervoerd, zijn dan 
van de partij. Bovendien zijn 
hun boeken te koop, die zij 

desgewenst signeren. 
Een passe-partout, inclusief 
avondmaal, kost 45 euro.  
Boeken is mogelijk via www.
bibliotheekbrummenvoorst.
nl. Omdat het aantal plaat-

sen vast staat en de ver-
wachte belangstelling groot, 
zal het aantal reservaties na 
betaling en in volgorde van 
binnenkomst worden behan-
deld. 

Wim Daniels is gastspreker tijdens het stamppotbuffet dat 9 november de viering van de 20ste 
verjaardag van De Boekensteun afsluit.   foto: pr

Fort Bronsbergen 
danst de zomer uit
ZUTPHEN - De organisatie ‘Ci-
tyVibz’  verzorgt zaterdag 20 
september bij Fort Bronsber-
gen in Zutphen een activi-
teit die luistert naar de titel 
‘End of Summer Clash’.  Het 
gala met shows, workshops 
en dansen belooft volgens 
een zegsvrouw het grootste 
‘ afro-latin-event’  ooit in 
Gelderland te worden. ,,Het 
hele Fort verandert in een 
groot danspaleis met vijf za-
len.”  Het evenement begint 
om 19.30 uur. Zie ook www.
cityvibz.nl.

Avondgebed in de 
sfeer van Taizé
WARNSVELD - In de Martinu-
skerk te Warnsveld wordt 
zondag 21 september een 
oecumenisch avondgebed 
in de sfeer van Taizé gehou-
den. Om 18.15 uur begint 
het inzingen en oefenen van 
nieuwe liederen. Vervolgens 
start de drie kwartier du-
rende dienst waarin tevens 
plaats is voor stilte.

Cd-tje herdenkt 
Rowen Bats 
ZUTPHEN - Zanger en produ-
cer Pascal Nöbel uit Zutphen 
heeft een single uitgebracht 
ter nagedachtenis aan Ro-
wen Bats. Deze 12-jarige Zut-
phenaar kwam om het leven 
bij de ramp met de MH17.  
Het cd-tje telt twee tracks:  
‘Rowen’ en ‘We missen jou’. 
Nöbel zong de zelfgeschre-
ven liedjes na afloop van de 
stille tocht voor het slachtof-
fer. Het schijfje is te bestel-
len via www.pascalmusic.
nl. De opbrengst is voor een 
monument dat Rowen’s va-
der volgens de zanger wil 
oprichten. 

Cursus helpt bij 
permacultuurtuin 
ZUTPHEN - In De Kas te Zut-
phen start Manon Best na-
mens Permacultuur Cen-
trum Nederland woensdag 
24 september een cursus 
plantkunde.  Doel is om de 
deelnemers handvatten te 
geven voor het plaatsen van 
planten in hun eigen perma-
cultuurtuin. Aan bod komen 
onder meer de indeling van 
het plantenrijk, de bouw 
van de plant en de basale le-
vensprocessen daarvan. ,,Zo 
krijgt men inzicht in het hoe 
en waarom van ecologische 
relaties en wordt het zelfver-
trouwen en de creativiteit 
bij het ontwerpen en aan-
leggen van een ecosysteem 
vergroot”, aldus de docente. 
De opleiding telt zes avon-
den. Meer informatie biedt 
06-48825299. Zie ook www.
permacultuur.org. 


