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Hoogeveensche Vakantieweek viert verjaardag
▶ Ook stroopwafelactie al 50 jaar succesvol
HOOGEVEEN - Binnenkort gaan meer dan 250 vrijwilligers

bestaat dat de stroopwafels jaarlijks lokaal of regionaal worden afgenomen. Dit is echter niet het geval. De stroopwafel, die van oorsprong siroopwafel werd genoemd, kent zijn oorsprong in de
negentiende eeuw in Gouda. Dit is
ook de plek waar de organisatie al
50 jaar lang de stroopwafels vandaan haalt. Jan Pol: ‘We verkopen
al 50 jaar echte Goudse stroopwafels en ook al 50 jaar bij dezelfde
stroopwafelbakker. Dat is toch ook
uniek.’ Toen de stroopwafelactie
voor de tiende keer werd gehouden heeft de organisatie met eigen
ogen kunnen zien hoe de stroopwafels worden geproduceerd en
verpakt. ‘We waren eigenlijk benieuwd hoe dat in zijn werking
ging en mochten een dag meelopen. Dat was erg leuk en interessant om mee te maken.’

in Hoogeveen en omliggende dorpen weer van deur tot
deur om stroopwafels aan de man te brengen. Dit gebeurt jaarlijks in april, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de Stichting Hoogeveensche Vakantieweek.
Gita Lopulisa

D

e organisatie met een
interkerkelijk karakter
werd in 1969 opgericht
met als doel om éénmaal per jaar een vakantieweek te
organiseren voor mensen met een
lichamelijke beperking uit Hoogeveen en omgeving. Het verblijf in
vakantiehotel Nieuw Hydepark
(voorheen het Roosevelthuis) in
Doorn vindt dit jaar voor de 50ste
keer plaats.
Jan Pol is van 1969 tot en met
1988 voorzitter geweest en de initiator van de vakantieweek. ‘In
1967 was ik kerkraadslid en kreeg
ik de sectie chronische zieken toebedeeld met het
verzoek om iets
te doen voor
mensen die veel
aan huis verbonden waren.’
Pol kreeg foldermateriaal van
het Roosevelthuis onder ogen
waarin de mogelijkheid werd
geboden om mensen een vakantieweek aan te bieden. ‘Nadat we
met drie gasten dit hadden gedaan, kregen we de kans om het
Roosevelthuis voor een week af te
huren.’ Samen met een verpleegkundige, een maatschappelijk
werker en de directrice werden de
voorbereidingen getroffen. ‘Er waren drie belangrijke punten waar
we ons aan moesten houden’, geeft
de oud-voorzitter aan. ‘Er konden
40 minder validen aan deelnemen, er moesten zo’n 30 vrijwilligers, waaronder een arts, verpleegkundigen,
huishoudelijke

▶

hulp en een dominee, mee en de
financiën moesten we rond krijgen.’ Na overleg met het college
van diaconie kreeg Pol toestemming en konden de voorbereidingen getroffen worden. Om de kosten te drukken werd er een verkoopactie van stroopwafels op
touw gezet. ‘We verkochten 25.000
pakjes! En elk jaar is het weer een
succes.’
Jan Pol draagt na 17 jaar voorzitterschap in 1998 het stokje over
aan Reinder Bennink. ‘Ik ben tot
2005 voorzitter geweest’, vertelt
Bennink. ‘Henk Coelingh werd
mijn opvolger en heeft dit tot en
met 2007 gedaan. Sandrie Baarslag is vanaf dat jaar voorzitter.’ De
vakantieweek is
volgens
Bennink geweldig
om mee te maken. ‘Als je eenmaal bent mee
geweest, dan wil
je het jaar erop
weer. Het voelt
als één grote familie.’ Via de
diaconie kunnen mensen zich aanmelden,
maar dat gebeurt soms ook via de
huisarts of wijkverpleegkundige.
Indien nodig wordt er voorafgaand een selectieprocedure gehanteerd. Mensen in een thuissituatie die mantelzorg krijgen hebben voorrang.
De vakantieweek staat gepland
voor zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 juni en vindt plaats in vakantiehotel Nieuw Hydepark in
Doorn, voorheen het Roosevelthuis. ‘De recreatiecommissie organiseert diverse activiteiten voor
de hele week’, geeft bestuurslid

‘Als je eenmaal
bent mee
geweest, dan
wil je het jaar
erop weer’

De organisatie van de stroopwafelactie.
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Iedereen heeft alweer zin in de vakantieweek.

Margreet Wolting aan. ‘De deelnemers krijgen een gevarieerd programma aangeboden. Zo is er een
beautymiddag, een bingo, een
roofvogelshow en komt er een
schapendrijver laten zien wat hij
allemaal in huis heeft. En elk jaar
staat er een dagje winkelen in
Driebergen op het programma.’
Speciaal voor het 50-jarig bestaan
heeft de organisatie een amusementskoor uit Hoogeveen bereid
gevonden om tijdens de vakantieweek een optreden te komen verzorgen. ‘Eerder maakten we met
de hele groep excursies naar bijvoorbeeld een museum of we
maakten een rondvaart’, geeft Bennink aan. ‘Maar dat hebben we op
een gegeven moment afgeschaft.
De mensen beschouwen het verblijf in het hotel al als een vakantie.’ Het vakantiehotel ligt op landgoed Hydepark tussen Doorn en
Driebergen. Het vakantiehotel is
van alle gemakken voorzien en
biedt de benodigde aangepaste faciliteiten. ‘We noemen het weleens het Doornvirus’, zegt Margreet. ‘Als je eenmaal bent mee geweest word je ermee besmet.’
Veertiende keer
Wie dit jaar al voor de 14e keer
meegaat is de 89-jarige mevrouw
Coelingh uit Hoogeveen. ‘Ik ben
wat slechtziend en loop met een
rollator, maar dat neemt niet weg
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dat ik kan genieten van de vakantieweek. En dat al voor de veertiende keer.’ Mevrouw Coelingh
omschrijft de week vooral als erg
gezellig en roemt de vrijwilligers
voor hun hulp en ondersteuning.
‘En alles is zo goed voor elkaar’,
geeft ze aan. ‘Het hotel, de kamer,
de omgeving, het eten.’ Ook over

het programma is de 89-jarige
Hoogeveense te spreken. ‘Er staan
altijd leuke dingen op het programma en woensdags gaan we
naar de markt in Driebergen. En
ja, ik koop áltijd wel wat.’
Ondanks dat de organisatie in
zijn geheel op vrijwilligers draait,
is er behoorlijk wat geld nodig om

Er wordt volop genoten tijdens de vakantieweek.

de vakantieweek te kunnen bekostigen. De deelnemers betalen een
eigen bijdrage en het resterende
bedrag wordt aangevuld met de
opbrengst van de stroopwafelactie. Daarnaast zijn er soms donaties van kerken en particulieren.
De organisatie is zeer verheugd
dat het bedrijf Aqua Optimaal uit
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Hoogeveen zijn naam als sponsor
heeft verbonden aan de stroopwafelactie. Als blijk van waardering
mocht deze onlangs de eerste
stroopwafel in ontvangst nemen.
Goudse stroopwafels
De voorbereidingen voor de
stroopwafelactie worden jaarlijks
in januari getroffen. Margreet
Wolting en Bertha Swierts nemen
de coördinatie over de Hoogeveense wijken op zich. Teun Metselaar verzorgt dit voor de buitendorpen. ‘We nemen contact op
met de diaconieën en sturen hen
de opgavelijsten toe. In Hoogeveen komen acht uitdeelpunten
waar de verkopers terecht kunnen
om de stroopwafels op te halen en
langs de deuren te gaan.’ In de buitendorpen gebeurt dit vaak binnen de kerk zelf, soms samen met
de jeugd, die verkoopmomenten
organiseert. Metselaar: ‘In een
doos zitten 12 pakjes stroopwafels.
Er gaan jaarlijks zo’n 1200 dozen
doorheen. Dus reken maar uit.’
Waarom de verkoop van stroopwafels al 50 jaar een succes is, weet
de organisatie wel. ‘Een lekkere
stroopwafel lust toch iedereen’,
zegt Jan Pol. ‘Weet je wat nog lekkerder is? Heel even op je kopje
koffie of thee leggen, dan wordt de
stroopwafel een beetje opgewarmd en smelt de stroop een
beetje. Heerlijk.’ Het vermoeden

Vrijwilligers
De organisatie eert de vele vrijwilligers die zich elk jaar weer inzetten. ‘Het vinden van vrijwilligers wordt wel steeds lastiger merken we. Maar tegelijkertijd kunnen we ook altijd weer rekenen op
personen die elk jaar weer bereid
zijn om hun medewerking te verlenen’, geeft Bertha aan. Eén van
deze vrijwilligers die zich al jaren
inzet is Betty Kreuze uit Hoogeveen. ‘Hoe lang ik al vrijwilliger
ben? Al héél lang.’ Betty benadert
jaarlijks de contactpersonen voor
de stroopwafelactie. ‘Dat doe ik
niet alleen hoor! Fennie Lunenborg, voorzitter van deze contactpersonengroep, is ook al járen actief.’ Het werven van vrijwilligers
wordt de laatste jaren steeds lastiger, geeft ze aan. ‘Maar gelukkig
blijft er altijd een trouwe groep die
elk jaar langs de deuren gaat om de
stroopwafels te verkopen.’ De ervaring leert dat het over het algemeen altijd goed verloopt. Zowel
onder de verkopers als de mensen
die de stroopwafels afnemen. ‘Samen doen we ons best om het dit
jaar weer te volbrengen.’
De verkoop van de stroopwafels
start in Hoogeveen op donderdag

De groepsfoto van de deelnemers uit 2016.

De deelnemers hebben altijd veel plezier.

Plat op Pad trad ook op tijdens de vakantieweek.

4 april. Wie niet thuis is, maar wel
belangstelling heeft, kan vanaf 5
april terecht bij De Fakkel, Hoofdstraat 63, en bij Huur Een Stelling
in de Tamboerpassage.
De stroopwafelactie in de buitendorpen start vanaf donderdag
11 april. Enthousiaste vrijwilligers
om te helpen bij de verkoop zijn
overigens van harte welkom.
Er kan dan contact worden opgenomen via telefoonnummer
06-22519097 of e-mail
n8rijder@ziggo.nl
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▶▶ Wie de Stichting
Hoogeveensche Vakantieweek
een warm hart toedraagt en
bereid is deze financieel te
ondersteunen kan een gift
doen via bankrekening
NL68INGB0006314563 t.n.v.
Stichting Hoogeveensche
Vakantieweek, o.v.v. van ‘Gift’.
Meer informatie is te vinden
op www.hoogeveensche
vakantieweek.nl
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