
 

 
Nieuwsbrief december 2022 

 

Zo op de valreep een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en activiteiten van dit jaar. 

Gelukkig een jaar waar meer mogelijk is gebleken en we de cliënten konden ontmoeten, met de 

cliënten op pad konden en als organisaties meer naar buiten konden treden. 

 

Klankbordgroep 

In de afgelopen maanden zijn de leden van de 

klankbordgroep vrijwilligers meerdere keren bij elkaar 

gekomen. De klankbordgroep bestaat uit vrijwilligers die het 

leuk vinden naast het gebruikelijke vrijwilligerswerk wat zij 

doen, mee te denken over de gang van zaken binnen de 

SIG/STG die vrijwilligers aangaan.  

De klankbordgroep komt 4x per jaar op wisselende avonden van 17.00 tot 

19.00 uur bij elkaar op het SIG bestuursbureau in Beverwijk. Onder het 

genot van een lichte maaltijd worden zaken besproken die aangedragen 

worden vanuit de organisaties en de vrijwilligers. 

Vind je het leuk op een andere manier een bijdrage te leveren en blijf je 

graag op de hoogte van de laatste afspraken rondom vrijwillige inzet bij SIG 

en STG? Geef je dan op als deelnemer.  

Opgeven of vragen stellen kan via: vrijwilligers@sig.nu 

Groeten van de klankbordleden 
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Bereikbaarheid vrijwilligers@sig.nu  

Gelukkig, het kan weer. Mailen naar vrijwilligers@sig.nu is weer 

mogelijk. Het mailadres is een tijd lang niet bereikbaar geweest. Heb 

je in de afgelopen tijd iets gemaild naar dit mailadres, en dus geen 

antwoord gekregen, en heb je nog een vraag of opmerking? Het 

verzoek is om dit dan nogmaals te mailen.  

Micha Petersen 

Helaas hebben wij in november afscheid moeten nemen van Micha Petersen. Een 

betrokken, rustige en graag geziene vrijwilliger bij het vervoer. Naast muziek ging 

zijn hart sneller kloppen voor de cliënten en collega’s van de SIG. Hij was een 

graag geziene vervoersvrijwilliger en klankbordgroep-lid. Micha is plotseling op de 

leeftijd van 54 jaar overleden. Dat hij een dierbaar contact voor de cliënten was 

bleek uit het verdriet en de vele tekeningen, briefjes en kaarten die de cliënten voor 

hem hadden gemaakt.   

Vacatures 

 

Er zijn al veel vrijwilligers actief binnen SIG en STG. Dat is heel fijn en smaakt voor sommige 

locaties of buurtinitiatieven naar meer. 

Klusjes 

Geregeld komen er vragen voor korte en/of eenmalige klusjes binnen, denk aan bijvoorbeeld 

een muurtje behangen of helpen met verhuisdozen inpakken. Vrijwilligers voor dergelijke 

vragen hebben we graag achter de hand.  

Verder zijn we o.a. nog op zoek naar: 

Vrijwilliger voor een soos en/of spelletjesavond bij het Siggy theater 

Op het verzoek van de centrale cliëntenraad wordt er gekeken naar de mogelijkheid een 

soos/spelletjesavond te organiseren. Er wordt gedacht aan 1x per maand op een vaste avond in 

het Siggy theater in Beverwijk. De deelnemers zijn er al. Nu nog de vrijwilligers die dit, met 

begeleiding vanuit de SIG/STG, kunnen opzetten en uitvoeren. De avond ligt nog niet vast maar 

de spelletjes liggen al klaar.  
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Koken en spelletjes doen in Heiloo 

Bij woonproject Heiloo wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of autisme 

tussen de 25 en 35 jaar. Zij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om met bewoners te 

koken. Dit kan met één vaste bewoner zijn of met wisselende bewoners. Ook zijn zij op de 

locatie gek op spelletjes en zouden het daarom leuk vinden als er iemand is die geregeld langs 

komt voor een potje gezelligheid. 

SIG/STG promotieteam 

Gedurende het hele jaar presenteren SIG en STG zich op allerlei verschillende plekken en 

markten in de gemeenten waar zij actief is. Denk aan een vrijwilligersmarkt, seniorenbeurs, 

braderie e.d. Niets is belangrijker dan een goede presentatie van dat wat de SIG/STG doen en 

voor de medemens kan betekenen. De rol van vrijwilligers is hierin steeds belangrijker 

geworden. Daarom zijn wij op zoek naar een groep vrijwilligers die het leuk vinden om: 

 over zijn/haar ervaringen als vrijwilliger te vertellen aan mensen die interesse hebben in 

vrijwilligerswerk en onze doelgroep 

 mensen aan te spreken en enthousiasme te delen 

Ben jij enthousiast over jouw rol als vrijwilliger binnen de SIG/STG en wil je hier graag voor 

uitkomen?  

Dan ben jij degene die we zoeken voor ons promotieteam! 

 

Mocht je zelf interesse hebben in of iemand weten voor één van de bovenstaande vragen laat 

het weten via vrijwilligers@sig.nu 

Dag van de Vrijwilliger 

Op 7 december was de jaarlijks terugkerende Dag van de Vrijwilliger. In verschillende 

gemeenten wordt er op of rondom deze dag extra aandacht gegeven aan de vrijwilligers die 

actief zijn in de gemeente. In dat geval heb je een mail ontvangen over deze aangelegenheid. 

SIG en STG hebben hun vrijwilligers dit jaar voor hun inzet 

bedankt met een kaartje in de brievenbus en een 

advertentie in kranten van verschillende gemeenten.  

Nieuwsgierig naar de advertentie? Klik hier. 

 

Vrijwilligers ......... Bedankt!! 
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Vrijwilligers in beeld  

 

Vrijwilligers kunnen hele vertrouwde gezichten worden voor de persoon of 

personen op de plek waar hij of zij actief is. Dit komt soms door een jarenlang 

contact. Lees via deze link het interview met STG vrijwilliger Josien Ryan. Zij 

is al vele jaren vrijwilliger in zwembad Groenendaal in Heemstede.  

 

 

Vrijwilligers informatiemarkt 

Onder het mom van een goed voornemen voor het nieuwe jaar wordt er op zaterdag 21 januari 

van 11.00 tot 13.00 uur een vrijwilligers informatiemarkt georganiseerd op het bestuursbureau 

van de SIG in Beverwijk. Wie heeft voorgenomen in het nieuwe jaar zijn blik te verbreden, iets 

voor een ander te willen doen of nieuwe ervaringen op wil doen kan tijdens deze ochtend zien 

wat er allemaal aan vrijwilligersmogelijkheden zijn binnen SIG/STG. Met medewerking van 

cliënten, enkele vrijwilligers en op verschillende manieren willen we laten zien hoe leuk 

vrijwilligerswerk kan zijn en wat er allemaal te doen is. 

 

Natuurlijk wordt de markt aangevuld met de verkoop van 

producten van de dagbesteding en lekkers van de bakkerij. 

Hoort zegt het voort en kom je ook? Je bent van harte 

welkom. 

 

 

Scholing vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben onze scholingen voor vrijwilligers online en 

fysiek plaatsgevonden. In de laatste maanden hebben we onder andere 

stilgestaan bij de weerbaarheid van de vrijwilliger, de grenzen van jezelf 

en van de ander en de zin van je vrijwilligerswerk. De opkomst per 

scholing was wisselend maar allen waren het interessante 

bijeenkomsten. Ook in het nieuwe jaar zullen we natuurlijk weer 

verschillende onderwerpen aanbieden. Houd de mail in de gaten.  

Mocht je ideeën hebben voor een scholingsonderwerp dan horen wij dit graag en kan je dit 

aangeven via het bekende mailadres: vrijwilligers@sig.nu  
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Decemberborrel voor vrijwilligers 

Op vrijdag 16 december van 19.00 - 21.00 uur is de decemberborrel 

voor vrijwilligers. Dit keer in het Siggy theater in Beverwijk. Een 

gezellige plek waar steeds meer mogelijk is. Een mooi moment om 

andere vrijwilligers te spreken en wellicht voor een eerste keer een 

kijkje te nemen bij de nieuwe locatie van de dagbesteding.  

Klik hier voor de flyer. 

 

Decemberafsluiter 

Rest ons alleen nog iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze cliënten te 

bedanken voor het contact en betrokkenheid. We wensen eenieder een mooie start van 2023. 

Op naar een nieuw jaar! 
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