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Telefoon: 0596-625 132 

E-mail:info@noaberschapappingedam.nl 

Website:www.noaberschapappingedam.nl 
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Belangrijke gegevens 

Adres : Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ      

  Appingedam 

Telefoon  : 0596- 625132   

Email  :info@noaberschapappingedam.nl 

Web site  :www.noaberschapappingedam.nl 

 

Bereikbaar :iedere maandag- en dinsdagochtend tijdens het 

inloopspreekuur op het bezoekadres, via de mail, website en 

telefoon van Stichting Noaberschap Appingedam 

 

Activiteiten:   

 Vervoer 

 Kleine klussen in en om huis 

 Bezoekwerk  

 Boodschappen halen 

 Ondersteuning van mantelzorger 

 Respijtzorg zonder zorgtaken 

 1edinsdag van de maand koffieochtend  

 

Bestuur  

Voorzitter    : Els Jansen      

Vicevoorzitter   : Vacant                       

Secretaris    : Anneke van Bostelen                  

Penningmeester   : Karin Scheper    

Administratie donateurs : Penningmeester                                                     

Lid en Notulist   : Marga Star                                   

Lid       : Carla Dijkman 

Lid       : Berend Zwart 

Coördinator    : Dirktje Kornelius  

 

De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is: 

 

“Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact 

en hulp bieden, zodat hun isolement doorbroken wordt” 
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Van de voorzitter 

 

Ook in de afgelopen tijd heeft het Noaberschap weer voor veel 

mensen iets kunnen betekenen. Onze vrijwilligers bezochten 

mensen die om wat voor reden dan ook in een sociaal 

isolement dreigen te raken. In het afgelopen jaar was er bij 

veel mensen sprake van ongerustheid nu de Rijksoverheid veel 

verantwoordelijkheden overhevelde naar de gemeente. Voor 

velen betekende dit dat de hulp die ze gewend waren te 

krijgen werd gewijzigd; in veel gevallen werd die verminderd.  

Eén van de vaste dingen die het Noaberschap organiseert is de 

koffieochtend op de eerste dinsdag van de maand in de Franse 

School. Ze worden goed bezocht. Het is voor veel mensen dan 

ook een goede gelegenheid contacten te leggen en te 

onderhouden. Al ruim twintig jaar biedt het Noaberschap deze 

mogelijkheid. In 2015 was er aandacht voor 20 jaar 

Noaberschap, een jubileum. En nog steeds is de behoefte aan 

vrijwilligerswerk net zo urgent als bij de oprichting in 1995. 

Wij zijn blij met onze vrijwilligers, velen van hen zijn al jaren 

lang bij de organisatie betrokken. Met veel inzet en 

betrokkenheid stellen zij zich ten dienste van mensen die 

ondersteuning behoeven. Zo worden er mensen vervoerd naar 

arts of ziekenhuis, worden er kleine klusjes gedaan of worden 

er samen boodschappen gedaan. 

Nu van de burgers wordt verwacht dat ze langer zelfstandig 

blijven wonen, moet er vaker een beroep worden gedaan op 

mensen uit de omgeving. Niet iedereen beschikt over een 

uitgebreid sociaal netwerk  en veel komt neer op de schouders 

van mantelzorgers. Vrijwilligers van het Noaberschap springen 

bij en ondersteunen de mantelzorger. 

Onze coördinator werkt 8 uur voor de stichting. Zij zorgt voor 

een goede combinatie van hulpvrager en vrijwilliger en biedt 

ondersteuning.  
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Onlangs nam onze penningmeester, dhr. Sipko Veenstra, 

afscheid. Na 17 jaar droeg hij het stokje over aan Karin 

Scheper. Een woord van dank aan dhr. Veenstra is hier op zijn 

plaats. Na zoveel jaar het beheer over de financiën te hebben 

gevoerd, wensen we hem vanaf deze plaats alle goeds toe. 

Om het Noaberschap goed te laten functioneren is er geld 

nodig, er zijn kantoorkosten en salaris kosten. Nu het steeds 

moeilijker wordt om sponsoren te vinden moet het bestuur 

uiterst zorgvuldig de financiën beheren. We danken onze 

donateurs en de gemeente Appingedam voor de financiële 

ondersteuning. Zonder u was ons werk niet mogelijk geweest. 

Namens het bestuur, 

Els Jansen, voorzitter  
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Van de penningmeester 

Het financiële jaar van Stichting het Noaberschap is weer 

afgesloten. Dhr. Sipko Veenstra heeft zijn werk overgedragen 

aan Mevr. Karin Scheper. 

In de begroting voor 2016 was al een tekort begroot. In de 

laatste week van het jaar 2015 hoorden dat onze belangrijkste 

sponsor, Woongroep Marenland, met ingang van het jaar 2016 

onze stichting niet langer financieel mag ondersteunen. Dit 

heeft tot gevolg dat we voor 2016 een behoorlijk tekort 

hebben. Gelukkig hebben we veel trouwe donateurs en we 

hopen uiteraard dat zij ons blijven steunen. De belastingdienst 

heeft ons toestemming gegeven het ANBI keurmerk “goede 

doelen” te voeren, zodat donaties aan het Noaberschap 

aftrekbaar zijn voor de belasting. Ons rekening nummer is  

NL 26 RABO 031 3062 625. 

Bij de controle van de financiën werd al opgemerkt dat “het 

voor het bestuur een hele opgave zal zijn om het gebrek aan 

de inkomsten van Woongroep Marenland te neutraliseren”. 

Voor het jaar 2016 mogen we, zonodig, nog een beroep doen 

op de gemeente Appingedam voor extra ondersteuning.  

Het bestuur zal de komende tijd alles in het werk stellen om 

nieuwe fondsen en sponsoren te werven.  

Wij geloven in de kracht van het Noaberschap en willen ook in 

de toekomst ons werk in Appingedam graag voortzetten 

Een hartelijke dank aan allen die ons ondersteund hebben en 

we hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen. 

Met een vriendelijke groet, ook namens Sipko Veenstra, 

Karin Scheper 
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Open dag van het 20 jarig  Noaberschap 

 

In 1995 werd op inititatief van de gemeente Appingedam, de 

politie en de kerk het Noaberschap opgericht.  Het doel van 

het Noaberschap is mensen uit hun sociaal isolement te halen.  

Vele vrijwilligers hebben zich belangeloos  voor het 

Noaberschap  ingezet, sommigen vrijwilligers zijn al heel lang 

aan het Noaberschap verbonden.   

In 2015 vierden we ons 20 jarig jubileum, dat was de 

aanleiding voor het houden van  een open dag.  

Deze open dag werd gehouden op 18 april 2015 in de Franse 

School. 

Het was een mooie zonnige dag, maar dat weerhield velen niet 

om even een kijkje te nemen in de Franse School. Het was een 

succesvolle dag met veel bezoekers.                                                                                                                                                       

Oud- bestuursleden, bezoekers van de koffieochtend, 

donateurs, sponsoren en andere belangstellenden zorgden 

voor een gezellige drukte. Namens de gemeente was de 

wethouder mw. Usmany aanwezig, zij complimenteerde de 

stichting en vooral de vrijwilligers voor hun inzet voor de 

inwoners van Appingedam. 

Er waren activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor de 

kleintjes was een grabbelton en men kon zich laten 

schminken. Ook waren er spelletjes voor jong en oud en was 

er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te 

halen en bij te praten. Naast activiteiten en spelletjes waren er 

2 fysiotherapeuten en een leefstijladviseuse  aanwezig die 

vrijblijvend  adviezen gaven over houding, beweging en 

voeding.  

Bestuur en vrijwilligers stonden klaar om informatie te geven 

over het werk van het Noaberschap.  

Gedurende de dag werden er hapjes, drankjes en rond het 

middaguur soep en brood geserveerd.  

 
 

 

-6- 



Op  het marktplein liepen vrijwilligers met flyers om het 

publiek te informeren over het werk van het Noaberschap, een 

mooie gelegenheid om de naamsbekendheid van Het 

Noaberschap te promoten en natuurlijk werd er wat lekkers 

uitgedeeld.  

Al met al was het  een mooie dag waar we met veel plezier op 

terug kijken. 

 

 
                      

 

 

Gezellige drukte op de open dag 
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NL DOET  

Ook in 2016 heeft de Stichting Noaberschap zich weer 

aangemeld voor NL DOET.  

Leerlingen van het Noorderpoort College Winschoten, afd. 

Zorg en Welzijn, organiseerden daarom op 11 maart 2016 een 

extra koffieochtend met bingo. Het was een gezellige, druk 

bezochte bijeenkomst in de Franse School!  
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Ervaring van een vrijwilliger 

Stichting Noaberschap Appingedam is reeds een begrip 

geworden in Appingedam. We werken met een team van 33 

vrijwilligers, een bestuur en een coördinator. 1 april 2016 is 

het 21 jaar geleden dat we zijn begonnen. Ons doel is om 

mensen die zich eenzaam voelen of die op de één of andere 

manier hulp nodig hebben, proberen te helpen. 

Dit kan zijn: een klein klusje die men zelf niet meer kan doen, 

een middag voor de gezelligheid op bezoek komen om thee te 

drinken, een boodschap voor of met iemand doen, vervoer 

naar de huisarts, het ziekenhuis o.i.d. 

Soms kunnen we helpen om bij de goede instanties te komen 

die mensen verder kunnen helpen als wij het niet kunnen; dus 

vraag het ons! 

Ik heb gemerkt dat veel mensen denken dat we alleen maar 

een koffieochtend regelen één keer per maand. Dit is dus niet 

het geval. Toch is onze koffieochtend een belangrijke rol gaan 

spelen in onze groep. Het gezamenlijk koffiedrinken, praten, 

spelletjes doen, zingen of luisteren naar een spreker wordt 

zeer gewaardeerd. Niet alleen de gasten vinden het fijn, ook 

wij beleven er veel plezier aan en doen het graag voor de  

bezoekers. Ik zou dus willen zeggen: misschien zijn er mensen 

in uw omgeving die alleen zijn; attendeer ze op de 

koffieochtend of, als u zelf bezoeker van de koffieochtend 

bent, probeer zo iemand een keer mee te nemen. Hoe meer 

mensen hoe meer vreugde! Want zonder bezoekers kunnen 

wij geen koffieochtend regelen.  

Een glimlach van de gasten is onze beloning!! 

 

 

Een vrijwilliger. 
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Van de coördinator 

2015 was het jaar na de vele veranderingen, onrust en 

onzekerheid. Al de genoemde aspecten waren van toepassing 

op hulpvragers, vrijwilligers en professionals. De rijksoverheid 

maakt een terugtrekkende beweging en geeft de lokale 

overheid meer taken om de burgers te laten participeren. 

Het laatste blijkt voor mensen in een kwetsbare situatie erg 

lastig en moeilijk te begrijpen. Zij werden immers ondersteunt 

door professionals nu moeten zij zelf de regie nemen om te 

kunnen participeren. 

Hierin heeft de Stichting Noaberschap meerdere keren in 

voorzien niet de professionele ondersteuning geboden maar de 

informele zorg daar waar het kan. 

Zo worden er regelmatig boodschappen gedaan en wordt er 

bemiddelt tussen burger en professionals. Daarom is er iedere 

maandag- en dinsdagochtend een inloopspreekuur. Ook buiten 

deze dagen is het Noaberschap bereikbaar via de website en is 

er een afluisterbericht voor spoed en/of noodgevallen. 

De gedachte achter het inloopspreekuur is om burgers een 

vertrouwde plek te bieden waar zij kunnen ventileren en hulp 

zoeken voor de dagelijkse dingen zoals: even een lampje 

indraaien, een stoel lijmen, boodschappen doen, een 

luisterend oor bieden. Naast de vele vrijwilligers die 

ondersteuning bieden is er het kantoorteam waar alle 

hulpvragen samenkomen en weer verdeeld worden. Er is een 

vast team van vrijwilligers voor de koffieochtenden voor zowel 

het ophalen en brengen als organiserend. Ook in 2016 zet de 

Stichting Noaberschap er weer enthousiast de schouders onder 

om iets te betekenen voor de inwoners van Appingedam. 

 

 

Dirktje Kornelius – van der Kloet 

Coördinator stichting Noaberschap Appingedam 
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DE STICHTING NOABERSCHAP APPINGEDAM WORDT 

GESPONSORD DOOR: 

 

 Woonstichting Groninger Huis 

 Stichting SNS fonds Eemsmond 

 Riemersma, huisarts 

 Albert Heijn Appingedam 

 De Zwaan bloemen en decoratie 

 Smit medische hulpmiddelen 

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  

 Apotheek Salentijn 

 

Gesteund door: 

 

 Ongeveer 100 donateurs 

 

Gesubsidieerd door: 

 

 Gemeente Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Noaberschap Appingedam is erkend door de ANBI 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 2016 


