
 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

         

                       NIEUWSBRIEF NR. 6, oktober 2019 

 

 
“IN DE VRIJLOOP” 
VERENIGING VOOR  

VRIJETIJDSBESTEDING 

  

Van de voorzitter. 
De koning zei het al in de troonrede op 
prinsjesdag: 
 
Nederland blijft een land van vrijwilligers en van 
verstandige compromissen in het brede midden. 
Van jong tot oud, van werkvloer tot 
bestuurskamer en van Willemstad tot 
Amsterdam willen mensen meedoen en hun 
bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en wat we 
met elkaar moeten koesteren. 

  
Ook onze vereniging bestaat bij de gratie van 
vrijwilligers. Het vervelende van onze organisatie 
is dat de gemiddelde leeftijd bijzonder hoog is. 
Dat is te verklaren, maar het is wel een feit. We 
zullen alle zeilen bijzetten om dat te veranderen. 
Maar dat is een kwestie van heel lange adem. 
Dus dat is niet van vandaag op morgen 
geregeld. En vervolgens worden ouderen ouder. 
Dan  vinden zij het vrijwilligerswerk steeds 
moeilijker. Want het blijft een vorm van WERK.  
En dan hoor ik de koning zeggen: mensen willen 
meedoen en hun bijdrage leveren. Dat mag voor 
heel veel mensen gelden, ook voor onze leden, 
maar sommigen hebben nog een klein duwtje 
nodig.  
Mag de oproep van onze koning dat extra duwtje 
zijn om u op te geven als vrijwilliger? Meld u aan 
! 

WAT U MOET WETEN! 
Onlangs is de computer van de Vrijloop gecrasht. 
Het was niet meer mogelijk bij de 
ledenbestanden te komen. Omdat de computer 
naar de reparateur moest, was het ook een 
tijdlang niet mogelijk om email berichten te 
ontvangen of te versturen. Inmiddels is, zo goed 
en zo kwaad als het ging, alles weer redelijk op 
orde. Maar mocht u in de tussentijd een bericht 
hebben verstuurd en geen antwoord hebben 
ontvangen, probeer het dan alstublieft opnieuw. 
 
En daar kwam dan nog bij dat Leo Baints, onze 
administratief medewerker, heeft besloten zijn 
werkzaamheden voor onze vereniging met 
onmiddellijke ingang te staken. Hij kon niet leven 
met een bestuursbesluit. Nu het bestuur niet 
bereid was dat besluit terug te draaien is Leo 
opgestapt.  
Dat betekent dat we de administratie op een 
andere leest zullen moeten schoeien. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook dat 
wel zal lukken, maar het kost enige tijd en 
moeite. Aan u de vraag of u er begrip voor wilt 
hebben wanneer alles even niet helemaal loopt 
zoals u dat graag gewild hebt. 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
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Kennismaking met medewerkers van “De Kear”.  
Sociaal Werk De Kear, onderdeel van “De Tinten 
Groep”, is de opvolger van Miks Welzijn.  
Zij heeft haar intrek genomen in het voormalige pand 
van Overdiep aan de Midstraat 66. 
 
Het leek uw bestuur een goed idee om werknemers 
en leiding van De Kear uit te nodigen voor een 
kennismaking met “In de Vrijloop” tijdens de Open 
Dag op 20 september. De directeur, mevrouw 
Henrieke Hofsteenge (zie foto), moest helaas verstek 
laten gaan maar twee van haar medewerkers 
hebben wel van de uitnodiging gebruik gemaakt.  
Zo waren wij in de gelegenheid hen rond te leiden en 
het één en ander over onze vereniging te vertellen. 
En, ook niet onbelangrijk, om aan te geven op welke 
manier wij elkaar van dienst zouden kunnen zijn. “De 
Kear” zal ongetwijfeld in contact komen met cliënten 
die zich eenzaam voelen, wel wat afleiding kunnen 
gebruiken. En wij zijn natuurlijk als geen ander in 
staat om daar voor te zorgen. Dat hoeven niet persé 
ouderen te zijn. Zo kunnen we elkaar helpen. We 
zullen elkaar in de toekomst ongetwijfeld nog vaker 
spreken.  
 
 
 
 
v   

  

In onze Algemene Ledenvergadering op 29 maart 
hebben we herbevestigd dat de freesmachine in 
de houtwerkplaats zal gaan verdwijnen. Om te 
voorkomen dat we later te horen krijgen dat 
sommige leden van niets wisten (omdat ze niet bij 
de ALV aanwezig waren) doen we hier deze 
oproep. Mochten er liefhebbers zijn om voor weinig 
geld deze freesmachine over te nemen, laat dit 
dan weten aan het bestuur. Als niemand zich 
meldt, zullen we de freesmachine op Marktplaats 
aanbieden. 

  

Bezoek van onze nieuwe Wethouder Welzijn, 
Irona Groeneveld. 
 

 
 
Op 18 september, twee dagen voor onze Open Dag, 
kwam wethouder Irona Groeneveld samen met Tilly 
Langelaan, Beleidsmedewerker maatschappelijke 
ontwikkeling, bij ons op bezoek in de Vrijloop. Al 
eerder hadden we de dames uitgenodigd om op de 
Open Dag langs te komen omdat er dan een grote 
bedrijvigheid te zien zou zijn in ons pand. Helaas 
was het die dag niet mogelijk aangezien ze samen 
met de andere wethouders en de gehele 
gemeenteraad op bezoek was op Ameland. Wel 
konden we een prettig gesprek hebben en 
aansluitend onze lokalen, zalen laten zien. Heeft ze 
toch op z’n minst een indruk gekregen van wat er 
zoal bij ons gebeurd. 
Haar portefeuille is veel meer omvattend dan alleen 
Welzijn, bijvoorbeeld Milieu en Verkeer en Vervoer, 
maar voor ons is dat toch wel het belangrijkste deel. 
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 Meerdere aanmeldingsbonnen zijn verkrijgbaar bij Leo op kantoor ! 
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Subsidie Westermeer. 
In de Jouster Courant van 2 oktober konden we lezen dat het bestuur van de Stichting Westermeer in haar 
vierde vergadering van 2019 een zestal subsidie heeft verstrekt. Op zich zou je daar snel overheen lezen. 
Maar let op: de laatste alinea van dit artikel luidt: Voor het aanschaffen van nieuw meubilair en nieuwe 
vloerbedekking voor In de Vrijloop tenslotte, heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van 1.250 euro 
toegezegd.  
Een woord van dank is vanaf deze plek op z’n plaats in de richting van de Stichting Westermeer en aan onze 
Penningmeester die zo alert is geweest om deze mogelijkheid aan te grijpen.  
 

Open Dag in de Vrijloop. 
Er was weer van alles te beleven in de Vrijloop op 20 september. De meeste activiteitengroepen waren 
vertegenwoordigd en toonden hun kunnen aan het publiek. Fijn ook dat de voormalige rookruimte een face-
lift heeft ondergaan. Jammer misschien dat we onze nieuwste aanwinst, het poolbiljart, nog niet konden 
tonen maar die gelegenheid komt nog wel. We hebben geen telling bijgehouden van het aantal bezoekers, 
dat is ook bijna niet te doen, maar wel van het aantal nieuwe inschrijvingen. Dat waren er 10 in totaal. Uit 
ervaring weten we dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen moeten zijn, maar hiermee zijn we voor 
dit moment best tevreden. 
We hebben kunnen luisteren naar de bijdragen van ons koor, een gesprekje kunnen aanknopen met 
bekenden en onbekenden, kennis kunnen maken met medewerkers van “De Kear”, het nieuwe Miks Welzijn, 
en een groot aantal leden heeft gebruik gemaakt van een uitstekende lunch, keurig verzorgd door de familie 
Flapper. Zelf kon ik niet aanschuiven maar de soep rook voortreffelijk.  
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt.  
Onze “hoffotograaf” en journalist Jitze Hooghiemstra, ja de zoon van, heeft prachtige plaatjes geschoten voor 
de Jouster Courant. Hieronder wat sfeerbeelden.  
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Uit de bestuursvergadering van 1 oktober 
Ø Er zal worden onderzocht of wij ook profijt kunnen hebben van de nieuwe sponsoraktie van de Rabobank. 
Ø Het bestuur dankt alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de facelift van de rookruimte en het deels 

vernieuwen van het aanhangerhok. 
Ø Proefdraaien met de beamer om zeker te weten dat de aansluiting met de laptop goed is staat nog op de 

aktielijst. 
Ø Het bestuur zal Noord Computers vragen om ons behulpzaam te zijn met het zekerstellen van onze data en 

het optimaliseren van ons computersysteem voor wat betreft de software. 
Ø Het bestuur heeft Gerrit Hoekstra gevraagd de zorg voor elektrisch, gas, centrale verwarming etc. op zich 

te nemen. 
Ø Er wordt zeer binnenkort gestart met de verhuizing van bureaus, kasten en dergelijke. 
Ø Er wordt gewerkt aan een systeem om de zalenregistratie te verbeteren, met name wanneer niet-leden 

zalen wensen te gebruiken. 
Ø De automatisering van de inning van contributie gaat nog niet zoals gehoopt. De penningmeester gaat 

ermee aan de slag. 
Ø Er is een nieuwe winkelmedewerkster gevonden. Hennie Blauw is de naam. 
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Storing of schade geconstateerd? 
Geef het door aan de dienstdoende beheerder 
zodat die het kan vermelden in het logboek. 
Hetzelfde geldt voor schade aan gebouwen of 
interieur: laat de beheerder er melding van 
maken in het logboek zodat de schade of storing 
zo snel mogelijk verholpen kan worden. 
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Stand van zaken met betrekking tot de energiescan. 
 
Leden van de Vrijloop zullen zich misschien afvragen: 
zou de energiebesparing in ons pand niet drastisch 
worden aangepakt? Ja, al sinds het bezoek van B&W 
aan de Vrijloop ligt dit op de plank. 
De beleidsmedewerker van de Gemeente laat zojuist 
weten:  
 
“In je mail van 4 september vroeg je naar de stand 
van zaken inzake de energiescan die wethouder 
Veltman (zie foto) toezegde  tijdens het 
collegebezoek in maart. Ook tijdens jullie bezoek aan 
de Heremastate in juni vroeg je ernaar. En ook 
tijdens het bezoek van wethouder Groeneveld en mij 
op 18 september. Inmiddels zijn we weer twee 
weken verder en hebben jullie nog steeds geen 
duidelijkheid. Ik ben op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden en kom er zo snel mogelijk op terug.” 
 
Kortom, we moeten nog even geduld oefenen. 
 

 
 
Verslag van Marten Bosgra, docent 
houtsnijden/beeldhouwen. 
 
Mevrouw  Maria Schopenhauer van 
Vluchtelingenwerk is met Nasser langs geweest in 
de Vrijloop. Nasser is een vluchteling uit Syrië , die 
vandaag kwam met zijn zoontje, die onverwacht 
niet naar school kon. Hij heeft de houtwerkplaats 
bekeken en op zaal 7 is hij bij de meesten van de 
beeldhouwers langs geweest. Hij had een mobieltje 
bij zich met enige filmpjes waarop zijn broer bezig 
was met het vervaardigen van houten ornamenten. 
Dat was werk wat hem ook mooi leek en 
ogenschijnlijk was hij nogal enthousiast over de 
manier waarop wij bezig waren. Maar tot 7 
november had hij volgens zijn begeleidster geen 
tijd, dan moest hij vrijdagsmorgens naar een soort 
inburgeringscursus. Daarna was er wel tijd. Of zijn 
enthousiasme stand houdt en of hij daadwerkelijk 
komt moeten we maar even afwachten. In eerste 
instantie lijkt het positief.  
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WORDT RIEND

VAN DE RIJLOOP

ERENIGING VOOR 

RIJETIJDSBESTEDING 

Maak uw kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, buren, noem maar op begunstiger van “In de Vrijloop”,  de 
Vereniging voor Vrijetijdsbesteding in Joure en omstreken. Dat kan al vanaf € 25,-- per jaar. 

 

ATTENTIE: 
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Het kantoor van de Vrijloop zal geopend zijn 
op donderdag ochtend en op vrijdag ochtend 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Heeft u correspondentie voor kantoor? U 
kunt die deponeren in de brievenbus bij de 
toegangsdeur in de steeg. 

Denkt u ook nog even aan de machtigingsformulieren? Ze zijn nog 
lang niet van iedereen binnen. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar 
bij de beheerder. Hetzelfde geldt voor inschrijfformulieren voor 
nieuwe leden. Ook die zijn verkrijgbaar bij de beheerder. 


