
vrijwilligers vertellen 
Wim Weber 
74 jaar 
 
Begeleider bij de Dagbustocht 
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Ik ben 45 jaar getrouwd, heb twee zoons die ook gelukkig getrouwd zijn en vier kleinzoons. Op maandag 
passen we op de kleinzoons van mijn ene zoon en op dinsdag op de kleinzoons van mijn andere zoon. 
 

Samen met Henk Zwaan en Jeannette van de berg ben ik met heel veel plezier vrijwilliger bij de 
organisatie van de dagbustocht van de S.U.S.. Verleden jaar zouden we naar Soldaat van Oranje gaan, 
maar dat ging helaas niet door. Mensen kijken er naar uit, want we doen hele leuke dingen, daarom 
blijven we ermee doorgaan. 
 

Van de Rafaëlgroep Uitgeest ben ik al 12-13 jaar voorzitter. Dit is een groep van vijf mensen die 
avondwakes verzorgen, bij afscheidsdiensten assisteren als mensen zijn overleden en het na traject 
verzorgen. Een jaar nadien houd je contact met de nabestaanden. Dat is een mooi vrijwilligerstraject. 
 

Sinds ongeveer 10 jaar ben ik verslaggever bij IJmond Nieuws. Daar verzorg ik actuele en interessante 
nieuwsitems uit de hele regio. De reportages worden uitgezonden op YouTube: 
youtube.com/ijmondnieuws. Er zijn 30-40 vrijwilligers actief. 
 

Daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ik help mee met activiteiten, met een bustocht of 
ga mee op een vijfdaagse vakantie in Nederland. Daar verricht ik allerlei hand en span diensten, zoals 
rolstoel duwen, eten klaarzetten, opruimen, koffiezetten en gezellig aanwezig zijn. Mensen hebben een 
schitterende week en worden in de watten gelegd.  
 

Mijn vrouw en ik organiseren sinds een jaar of tien gespreksgroepen voor nabestaanden. Wij volgden 
cursussen om deze te mogen organiseren. Het is een lotgenotengroep voor mensen die iets langer dan 
een jaar geleden hun partner verloren hebben, dus voor weduwen en weduwnaars. Mensen hebben 
er veel steun aan en zijn blij dat ze mee deden, want de drempel om mee te doen is hoog.  
 

Als uitlaatklep was ik voorzitter van gospelkoor ‘September Blues’, voorheen ‘B.lief’. Nu ben ik 
enthousiast lid. Het koor heeft 25 leden en een enthousiaste dirigente met conservatoriumopleiding. 
Het repertoire is soul en jazz. We oefenen in Limmen en treden soms op. 
 

Ik ben nu 14 jaar met pensioen, maar heb me nog geen dag verveeld, omdat ik de dingen opzoek. Voor 
mijn pensioen was ik accountmanager bij de Amersfoortse. Ik bezocht assurantiekantoren, banken en 
makelaars en zorgde dat zij verzekeringen afnamen en die weer doorverkochten aan particulieren. 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waren mijn gespecialiseerd. Naast mijn werk, in mijn vrije tijd, 
gaf ik een jaar of zeven les in verzekeringen, voor het assurantie B diploma.  
Ik zwaaide af bij de Amersfoortse toen ik 25 jaar in dienst was en 60 jaar werd. 
 

Verleden jaar werd ik op Koningsdag verrast met een telefoontje van de burgemeester. Hij kondigde 
mijn benoeming aan tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking was in juli in het stadhuis, met 
bloemen, foto en toespraak. Dat was indrukwekkend en ik was ontroerd. Het lintje spelde mijn eigen 
vrouw op. Dit was een extra bevestiging van dingen die je als vrijwilliger doet. 
 

Vrijwilligerswerk doe ik uit sociale overwegingen, om met mensen bezig zijn en iets voor hen te 
betekenen. Ik vind het interessant om steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten en vernieuwende 
gesprekken te voeren. ‘Deo volente’ blijf ik vrijwilligerswerk doen. Dat betekent ‘Als God het wil’ blijf 
ik dit doen.  

https://www.youtube.com/ijmondnieuws

