
 

 

 

Vrijwilligersdag Soest, 13 april 2019 

 

“Je hebt elkaar nodig om verder te komen”. Dit was het terugkerende thema op de Vrijwilligersdag 
2019. Deze dag vond dit jaar plaats op ”Landgoed De Paltz” in de idyllische, bosrijke omgeving van 
Soest. Zo’n 50 vrijwilligers hadden zich aangemeld voor het programma zoals Marit en Kitty dit 
hadden bedacht in overleg met een klein groepje vrijwilligers. Het groepje (in de wandelgangen “Van 
A naar Beter genoemd”) had in de aanloop naar de Vrijwilligersdag gebrainstormd en samen met 
Kitty en Marit leidde dit tot de gevarieerde indeling van deze dag.  

Om 14 uur was de ontvangst in het sfeervolle pand van het landgoed waar het Herman van Veen Arts 
Center gevestigd is. Sommigen verkozen een wandeling vanaf de parkeerplaats van het nabijgelegen 
Hilton Hotel, en stipt om 14 uur arriveerde de pendelbus. Een schoolreisjesgevoel, zo omschreef één 
van de pvrijwilligers het korte ritje; en dat was meteen een goede start qua sfeer en saamhorigheid. 

Tijdens de koffie en taart verwelkomde Marit de groep. Naast de vrijwilligers waren er ook enkele 
collega’s van kantoor present. Marit schetste kort wat er is veranderd in het afgelopen jaar. We 
werken nu met een nieuwe structuur, met vastomlijnde functies en taken. De meeste vrijwilligers 
hebben daarin al een keuze gemaakt. Er zijn een aantal vrijwilligers die afscheid hebben genomen, 
maar er zijn er ook een aantal bij gekomen. Deze nieuwe vrijwilligers gaan enthousiast aan de slag en 
werden met name genoemd.  

Marit had ook iets heel verdrietigs te vertellen. Onze vrijwilliger Leendert de Jong heeft onlangs 
slecht nieuws gekregen over zijn gezondheid; de kanker waarvoor hij drie jaar geleden was 
behandeld is terug en is niet meer te genezen. Voor zover hij dit fysiek aankan wil Leendert zich 
graag nog zoveel mogelijk blijven inzetten voor CliniClowns. Op deze vrijwilligersdag, Leenderts 
verjaardag, willen wij stilstaan bij het droevige bericht over zijn gezondheid, en hem, zijn vrouw en 
(klein)kinderen heel veel sterkte toewensen. 

Directeur Coen Abbenhuis, die na Marit het woord nam, kon dit medeleven namens ons allemaal 
beamen. Hij vertelde dat Leendert hem nog op het hart gedrukt had om er ‘’vooral een geweldige 
Vrijwilligersdag van te maken’’.  

Coen noemde het belang van het gevoel van verbinding op deze dag; speciaal bedoeld als een 
’’Dankjewel’’ voor alle vrijwilligers. 

Daar haakte Kitty op aan; zij vertelde over de rest van het programma, met als rode draad: “Je hebt 
elkaar nodig om verder te komen”.  

In drie groepen volgde de rondleiding door het pand en over het terrein van “’De Paltz’’. Drie 
enthousiaste dames vertelden boeiend over de kunst in de expositieruimtes, het werk van Herman 
van Veen en andere kunstenaars, de totstandkoming van het Arts Center en de geschiedenis van het 
landgoed.  

Voor de voorstelling ”Trekhaak gezocht!’’ namen we met z’n allen plaats in De Kapschuur, het kleine 
knusse theater naast de villa. Acteur en muzikant Tjerk Ridder nam ons mee op zijn reis van Utrecht 
naar Istanboel. Liftend met een caravan, maar zonder auto, trok hij met zijn hond door Europa. Ons 



thema was hiermee wel heel duidelijk: Tjerk was constant op zoek naar auto’s om hem een stukje 
verder richting Turkije te slepen. In zijn voorstelling vertelt en zingt Tjerk over zijn belevenissen, zijn 
bijzondere ontmoetingen met mensen die hem letterlijk verder hielpen.  

Het was af en toe erg grappig en soms ook ontroerend. Tjerks teckel Dachs zorgde voor veel hilariteit 
door blaffend te protesteren als de muzikale momenten hem te lang duurden. Tjerk kreeg van zijn 
publiek verder leuke reacties: “Wat een geweldig avontuur!”, “Heerlijke muziek”, “Echt super! Je 
raakt vanzelf aangehaakt!”, en “Heel grappig, en ook héél inspirerend”. 

Tijdens de voorstelling sneeuwde het buiten en kletterden de hagelstenen op het dak van de 
kapschuur. Gelukkig was het even droog voor de groepsfoto voor de villa. De hele dag had vrijwilliger 
én professioneel fotograaf André Roodhuizen zijn camera paraat voor de sfeerplaatjes. Cateraar 
Karin van Jude Foundation had zich in de keuken verschanst met haar team Syrische koks voor de 
voorbereidingen van het diner. Twee cartoontekenaars portretteerden iedereen al tijdens de borrel 
met karikaturen op bierviltjes; soms met verbluffende gelijkenissen;) 

Het diner werd kort toegelicht door Karin van Jude Foundation. De naam ‘Jude’’ (spreek uit ‘zzjoud’) 
is het zoontje van één van de koks; hij staat symbool voor de veilige toekomst die we alle kinderen 
gunnen. Ook hier komt ons thema weer naar voren: Jude Foundation organiseert ontmoetingen voor 
mensen van alle culturen, als platform voor verbinding. Daarbij wordt gekeken en geluisterd waar de 
behoefte en mogelijkheden liggen om mensen een stap verder te brengen in hun leven.  

Het buffet was nu geopend! De Syrische koks, 5 dames en een heer (die als enige man een luid 
applaus mocht ontvangen) liepen rond met schalen hapjes zoals Fatayer flefleh en jibneh. Iedereen 
genoot van de gerechten Freekeh, Kubbeh, en Fattoush, met kleine zoete hapjes als toetje. 

Tot slot bedankten Kitty en Marit iedereen voor de aanwezigheid. Al kozen sommigen liever voor een 
frisse wandeling; de bus naar de parkeerplaats stond op tijd klaar. Volgens ons allen was het 
‘’schoolreisjesgevoel’’ zoals één van de vrijwilligers het omschreef nog helemaal intact. Al met al 
kunnen we terugkijken op een mooie, inspirerende, gezellige dag. “Niets moest”, zo vatte iemand het 
samen; “Gewoon lekker genieten!” 

 

 

 


