
VOOR ELKAAR, 
MET ELKAAR

Help jij ons dorp LEVENDIG EN 
GEZELLIG te houden?

Doe   
 mee!



Zonder vrijwilligers zijn we nergens
Helden zijn het, onze 90 vrijwilligers die zich nu al inzetten voor Everdingen.  
Ze helpen in de winkel, op landgoed Everstein en bij het organiseren van 
activiteiten voor jong en oud. We zijn enorm dankbaar dat we op deze mensen 
kunnen rekenen, want we hebben onvoldoende inkomsten voor allemaal betaalde 
krachten. Gelukkig doen ze het met veel plezier en passie. Doe je met ze mee?

Help je mee?
Onze vrijwilligers zijn trouw en betrokken, maar natuurlijk stopt er ook wel eens 
iemand. Het is daarom heel belangrijk dat meer mensen ons komen helpen.  
Alleen dan kunnen we voorzieningen, zoals de winkel behouden voor de toekomst. 
En nieuwe activiteiten bedenken en organiseren. Dus doe je mee? Je kunt net 
zoveel of zo vaak iets doen als je wilt. 

VOLDOENING, PLEZIER en 
DANKBARE dorpsgenoten. 
Word ook vrijwilliger!



Matti Sanders (61) vrijwillig landgoedkok
“Ik kook twee keer in de maand met ouderen op 
het landgoed. Ik kook met wat er van het land komt. 
Dat vraagt iets van je creativiteit, maar koken is 
zo ontzettend fijn met van die prachtige onbespoten 
producten. Mensen kijken er echt naar uit en ik ook! Samen 
uien snijden, kletsen met elkaar en gezellig samen eten. We maken er een  
feestje van. Ik ga altijd met een grote glimlach naar huis. De voldoening is  
niet in geld uit te drukken.”

Anne Wil van Zanten (16) 
zaterdag- en vakantiehulp in de winkel

“Ik vind het superleuk om in de buurtwinkel te werken!  
Het is hier ons kent ons, dus je bouwt echt een band  
op met de klanten. Ik wil mensen het gevoel geven 
dat ze welkom zijn en dat we tijd hebben voor  
een praatje. Het is ook fijn om te werken met de 
meewerkers, de mensen met een beperking die  

er doordeweeks zijn. Ze hebben veel plezier in 
hun werk en zijn altijd geïnteresseerd. Ik help graag 

mensen. In de winkel kan ik mijzelf zijn.”

“Ik help 
 graag mensen, in 
de winkel kan ik 

mijzelf zijn.”

“Ik ga altijd met 
een grote glimlach 

naar huis.”



HOE KUN JE HELPEN?

 In de winkel 
Helpen met vakkenvullen, kassa draaien, houdbaarheidsdatum 
controleren, schoonmaken, meewerkers begeleiden, boodschappen 
verzamelen, bezorgen en bestellen, etc.

 Op landgoed Everstein
Helpen met oogsten, aardappels rooien, zaaien, verspenen, onkruid wieden, 
schoffelen, krenten, groente/fruit wassen, groente/fruit afwegen en verpakken, 
grasmaaien, jam maken, groente en fruit inmaken en onderhoud. Helpen bij creatieve 
activiteiten, zoals vilten, verven, mozaïeken, 
breien, naaien, zagen, cadeautjes maken, 
bloemstukken maken, etc. 

 Andere activiteiten
Helpen als chauffeur of gastvrouw voor 
ouderen. Helpen leuke dingen te organiseren 
voor ouderen (zoals samen koken) en 
jongeren. De Everdingse Courant bezorgen 
of oliebollen bakken met oud en nieuw. 
Meedenken over nieuwe activiteiten, etc.

IETS VOOR JOU?
Lijkt het je leuk om iets te doen voor Everdingen waar iedereen  
blij van wordt? Heb je zin om dorpsgenoten te leren kennen?  
Wil je helpen de fijne plek die Everdingen is om te wonen en te  
werken te behouden? Dan zoeken we jou! Kies zelf of je af en toe  
iets wilt doen of regelmatig. Alle hulp is welkom.



Rob de Leeuw (67), vrijwillig chauffeur
“Ik haal op maandag en woensdag de 
meewerkers die in de winkel werken op in 
Vianen en breng ze ook weer thuis. Dat zijn in 
totaal 4 ritjes. Het is hartstikke leuk werk. Ik vind het 
belangrijk dat de winkel op het dorp blijft en de meewerkers zijn hard 
nodig om het zaakje draaiende te houden. Dus ik beleef er zelf plezier aan 
én ik help de winkel in stand te houden. Als iedereen z’n steentje bijdraagt 
houden we het dorp levendig. Ik hoop dat ik dit heel lang kan doen!” 

Kijk voor meer verhalen van vrijwilligers op www.vitaal-dorp.nl

“Ik beleef er 
zelf plezier aan en 
ik help de winkel 

in stand te 
houden.”



WAT IS VITAAL DORP?
De Stichting Vitaal Dorp bestaat uit betrokken inwoners die Everdingen levendig 
en gezellig willen houden. Vitaal Dorp is de drijvende kracht achter buurtwinkel 
en ontmoetingsplek Winkel & Zo en landgoed Everstein. Mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt werken, onder professionele begeleiding, in de winkel en op het 
landgoed. Daarnaast organiseert Vitaal Dorp activiteiten voor jong en oud. 

Vitaal Dorp heeft een eigen krant: de Everdingse Courant met informatie en  
nieuwtjes over het dorp. 

Meer informatie over wie we zijn en wat we doen, vind je op onze website: 
www.vitaal-dorp.nl

DOE JE MEE?
Ook meehelpen als vrijwilliger? Neem contact met ons op voor het maken van een 
afspraak.

VOOR ELKAAR, MET ELKAAR

Bel: 0347 - 779 899 

of mail: info@vitaal-dorp.nl 


