
Ode aan 13 jubilarissen 

 

Het moet maar eens gezegd worden : er heerst onder de vrijwilligers van de SMVT een hoge 

mate van saamhorigheid. Geen wonder, want allen zijn bezeten van een nobel streven : de 

senioren, de gehandicapten en de (tijdelijk) zieken verdienen het om iedere dag van het jaar 

uit handen van een bezorger een betaalbare, gezonde, warme maaltijd te mogen ontvangen 

van een bezorger van de SMVT. Geen gedoe, THUIS ! 

Geen wonder ook, dat bij het ophalen van de maaltijd-cassettes in de eetzaal van de 

Vriezenhof (iedere ochtend !) de meeste bezorgers nog ruim vóór de eerste ophaalbeurt al 

aanwezig zijn. U snapt dat wel : ons kent ons, we doen het al zo lang, en het is ook nog best 

gezellig. En de professionele grappenmakers onder hen weten vaak daar nog een extra kleur 

aan toe te voegen. 

Ook dit jaar is het jaarlijkse Vrijwilligersfeest gevierd. U leest het goed : voor de 36e keer ! 

Dit jaar op woensdag 25 september, in restaurant Harwig te Den-Ham. Vorig jaar hebben we 

het 35-jarig jubileum gevierd en we zijn van plan om op te stomen naar nog eens … ja, wat 

zal het worden ? 

Natuurlijk hebben wij de jubilarissen in het zonnetje gezet voor hun 5, 10, 15 of 20-jarige 

inzet. Ze verdienen het om genoemd te worden : 

Gerrie Abbink-Abbink, Seine Gerrits, Herman en Dinie Dasselaar, Dinie Dekker-Fokke, 

Nazar Shukru, Johannes Bolte, Ad Kerkhof, Hannie Smelt-Dasselaar, Riek Weijers-

Mollenhorst, Roelie Denekamp-Meijer, Jannie Dragt-van Tebbe, en Geert-Jan Venebrugge 

We willen niet onvermeld laten dat deze speciale dag voor alle vrijwilligers, en dan vooral de 

jubilarissen, gesponsord is door Johan Koskamp uit Den-Ham. Mede dankzij zijn bijdrage 

mag het feest van 25 september een groot succes genoemd worden. Hulde en dank ! 

Zoals boven genoemd : wij zijn van plan om, zelfs na 36 jaar, deze dienstverlening voort te 

zetten. Maar het moet wel gezegd worden, dat we in deze veranderende tijden dringend 

behoefte hebben aan een flinke aanwas van vrijwilligers. Keuze te over : als bezorger, of als u 

een beetje aanleg of belangstelling hebt voor administratieve of bestuurlijke taakjes, dan 

kunnen wij u op maat bedienen ! 

Meer weten : zie onze site  www.smvt.nl 

 

Joost van de Wiel 

Voorzitter SMVT 

http://www.smvt.nl/

