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U hebt verschillende vrijwilli-
gersfuncties bekleed. Waar
begon het mee? 
,,Toen ik nog in Middelburg
woonde, heb ik me vijf jaar bij het
azc (asielzoekerscentrum, MS) in-
gezet. Daar gaf ik taalles, heel
praktisch en gericht op bood-
schappen doen, tellen en andere
dagelijkse dingetjes. Ook hielden
we geregeld een bingo.”

Is bingo zo universeel dat men-
sen uit alle windstreken het ken-
nen?
,,Misschien kende ze het niet alle-
maal, maar als je het formulier en
de balletjes met cijfers laat zien,
dan is het snel duidelijk. Zo moei-
lijk is het niet. Ik ben daar gestopt
toen we verhuisden naar Bergen
op Zoom.” 

Wat bent u vervolgens gaan
doen? 
,,Ik ben begonnen bij TanteLouise.
Hier in de regio een bekende wel-
zijnsstichting. Op drie verschil-
lende locaties heb ik de meest uit-
eenlopende hand-en-spandien-
sten verzorgd. Met mensen wan-
delen, koken, praatjes maken.
Noem maar op. Daar ben ik recent,
na 11 jaar, mee gestopt. In deze tijd
heb ik ook twee jaar via stichting
Hoom tuintjes onderhouden bij
ouderen. Inmiddels ben ik ook al-
weer 11 jaar actief voor De Zonne-
bloem. De dingen die ik gedaan
heb, hebben in de meeste gevallen
van doen met ouderen.” 

Wat spreekt u aan in het werken
met ouderen? 
,,Dat had ik als kind al. Ik was elk
weekend bij opa en oma te vinden.
Je kunt zo veel leren van ouderen,
vind ik. Die mensen hebben veel
levenservaring, dat spreekt me erg
aan. Bovendien is het ook nodig.
Er is veel eenzaamheid onder ou-
deren. Dat is echt een groot maat-
schappelijk probleem.”

De doelgroep van De Zonne-
bloem is toch breder dan alleen
ouderen?
,,Ja, in principe zijn we er voor alle

mensen met een fysieke beper-
king. Maar in de praktijk zie je
voornamelijk ouderen. Ik denk dat
de doelgroep voor 80 tot 90 pro-
cent uit ouderen bestaat.”

Wat doet u precies bij De Zonne-
bloem? 
,,Ik zit sinds kort in het regionale
bestuur en hou me daarbij bezig
met de activiteiten die we organi-
seren. Elk jaar gaan we minimaal
acht keer iets leuks doen. Dat kan
zijn: ergens lunchen, een bustocht
maken, naar vliegveld Seppe. We

zijn naar de floriade geweest in
Venlo, naar de basiliek in Ouden-
bosch, noem maar op. Daarnaast
hebben we ook een eigen binnen-
ruimte waar we muziekbingo’s or-
ganiseren, proeverijen. Echt heel
veel. Ook heeft elke vrijwilliger
gasten waar je extra aandacht voor
hebt. Zelf heb ik vijf gasten die ik
regelmatig bel voor een kopje kof-
fie, een autoritje of een spelletje.
En dan is er natuurlijk ook nog de
boot van De Zonnebloem.”

Wat doen de medewerkers van
De Zonnebloem op de boot?
,,Voor onze gasten is het een
weekje vakantie. Voor ons is het
hard werken, want behalve dat we
de mensen die meegaan verzorgen
en mee de kade op nemen, zorgen
we ook voor het schoonhouden
van het schip. Maar dat het hard
werken is, is niet erg. Daarvan is
nog nooit iemand dood gegaan.”

Hoe wordt iemand glas-in-loodkenner?
In geval van Casper Dingjan uit Roo-
sendaal begon dat met één werk waar

hij bij toeval bij uitkwam. Nu ongeveer 15
jaar geleden. ,,Ik was belast met het leegrui-
men van een pand waar zich een glas-in-
loodwerk bevond”, memoreert Dingjan.
Bijna was het glazen kunstwerk in de glasbak
beland. In plaats daarvan hangt het nu in de
huiskamer van de Roosendaler. En omdat hij
toch eens wilde achterhalen wie de maker
van het werk was, ging hij op onderzoek uit.
Hij ontdekte dat het werk afkomstig is van
atelier G. van Geldermalsen. Te zeggen dat
Dingjan in de ban raakte van glas-in-lood, is
een understatement. Met het Rotterdamse
glasatelier als startpunt, gaat Dingjan gewa-
pend met camera en fikse dosis interesse op
pad. In de afgelopen vijftien jaar is Dingman
een kenner geworden van de glaskunst. In
een eigen hoekje op de site www.erfgoedroos-
endaal.nl deelt hij de fotocollages en uitge-
breide documentatie die hij in de loop van de
tijd op heeft gedaan. ,,Ik krijg inmiddels ook
geregeld de vraag of ik iets kan zeggen over
de herkomst van een bepaald werk”, laat hij
weten. ,,Daar beleef ik veel plezier aan. Zeker
als het lukt om het juiste atelier te vinden.
Dingjan zou nu graag hulp willen bij het de-
termineren van de afkomst van een werk. 
In 1977 is in de toenmalige aula van begraaf-
plaats Zoom & Zegestede in Roosendaal een
glas-appliqué geplaatst. De ramen zijn in-
middels daar niet meer aanwezig en liggen
opgeslagen en wachten op een nieuwe be-
stemming. Helaas is onbekend wie de ramen
heeft ontworpen en welk atelier de ramen
heeft gemaakt en geplaatst. Is er iemand die
hier informatie over heeft? ,,Omdat ze in 1977
zijn geplaatst, is er misschien nog iemand die
bij de bouw aanwezig was”, schat de glasken-
ner in. 
En, nu we er toch over beginnen, Dingjan is
ook nog op zoek naar twee ramen. Letterlijk.
In de gymzaal aan de Kloosterstraat bevon-
den zich twee glas-in-loodramen. Die zijn op
enig moment netjes opgeslagen in kisten, zo-
dat ze niet verloren zouden gaan. Helaas zijn
nu de kisten kwijt. ,,Niemand die me verder
kan helpen”, verzucht hij. Vandaar onze vra-
gen: wie maakte in 1977 de ramen van de
toenmalige aula van begraafplaats Zoom &
Zegestede? En waar zijn de ramen uit de
oude gymzaal? 

Martijn Schraven

Reageren? cmbdingjan@planet.nl

Glaskunst 

Wie: Casper Dingjan
Op zoek naar: Informatie over glas-
appliqué
Woonplaats: Roosendaal

70 JAAR

Helmi
Wintels
Helmi is gebo-
ren op 17 juni
1950 in Ouden-
bosch als zusje
van Theo en
Margo. Na haar
huwelijk met
Harrie Mulders
is ze verhuisd
naar Zegge.
Helmi werkt al
lang als corres-
pondent vereni-
gingsleven voor
BN DeStem. Ze
is voorzitter van
de KBO. Ze past
graag op klein-
kinderen Liam
en Inola. Een
zus om trots op
te zijn. Van
harte proficiat!

GENIETEN

Fietsen in
buitenlucht
Addy van den
Bogart geniet
van het uitzicht
tijdens een
fietstocht in het
buitengebied
van Roosen-
daal. De lucht is
blauwer en
schoner dan
ooit. Dat is ge-
zond voor mens
en dier. Minder
stress en la-
waai, geen files.
Alles groeit en
bloeit dat het
een lieve lust is.
Meer zorg en
tijd voor elkaar.
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‘Veel eenzaamheid
onder ouderen’

� Greet Akkerman doet veel maatschappelijk werk voor de Zonne-
bloem. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Ouderen hebben 
veel levenservaring.
Dat spreekt me aan

– Greet Akkerman,
De Zonnebloem 

MAATSCHAPPELIJK

Naam: Greet Akkerman
Woonplaats: Bergen op
Zoom
Leeftijd: 67 jaar
Werkervaring: Voor haar pen-
sioen werkte Greet jarenlang
als administratieve kracht in
de transportsector. Ook
werkte ze als taxichauffeur.
Nadat ze haar baan kwijt-
raakte, is ze vol overgave blij-
ven werken. Nu als vrijwilliger.� Detail van appliqué. FOTO MARTIJN SCHRAVEN


