
Pijlers van de samenleving Piet Pool

'Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdr
Vrijwilligers zijn de pijlers van de sa-
menleving. Het Hele Westland brengt, in
samenwerking met Vitis Welzijn, iedere
week een vrijwilliger in beeld. Deze keer
is dat Piet Pool. Hij is onder meer actief
voor Stichting Ride for the Roses.

i lunr l j se t t e Eindhoven

l'iel Pool (73) kwam via Fietstourclub
Westland (FTCVV) terecht bij de Ride
for Ihe Roses, dat geld inzamelt voor
het KVVF. "Ik werf de vrijwilligers die de
loer begeleiden," vertelt hij. "Zij zorgen
ei bijvoorbeeld voor dat de 10.000 deel-
nemers op het veilingterrein in Honse-
lersdijk hun weg kunnen vinden. Op 9
september, de dag van de Ride. stuur ik
de vrijwilligers aan."

Samen fietsen
\! van het vrijwilligerswerk dat Piet
di iet . draait om fietsen en zijn vrouw
Hilda werkt mee. Piet: "Voor de Ride
k i i i g ik regelmatig e-mails met aan-
meldingen of vragen over het vrijwilli-

rswerk." Hilda: "Ik bekijk de e-mails
• i si eu geef dan de belangrijkste
ie T aan Piet." Fietsen is hun lust en

h ven. Zo is hun tuin versierd met op-
gepoetste tandwielen, een heel oude
Franse twceversnellingsfiets en een
routebordje van de Tour de Suissse. Ze
fietsen elke zondag met de FTCVV7 een
toertocht en deze zomer gaan ze naar
Zwitserland. Om een stukje van de
Tour de .Suisse te zien, maar de fietsen
gaan mee om ook zelf een paar tocht-
jes Ie maken.
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l 'iel duet al jaren vrijwilligerswerk.
"/ii 'n twint ig jaar,1 ' denkt hij. Hilda
s|>i! i iHl in: "Toen de kinderen klein
\ \ .n i - l i , /.al je al in hel bestuur van de
Inlridi'p.irtemenlale Zwemclub, dus

je doet het al zeker veertig jaar!" "Als
mensen eenmaal merken dat je mee-
denkt en meepraat, dan vragen ze ie al
snel voor een functie in de organisatie,"
lacht Piet. Bij de FTCVV was Piet lange
tijd bestuurslid en tegenwoordig is hij
redacteur van het clubblad 'De Dikke
Band' en zit hij als tussenpersoon voor
de redactie en het bestuur bij bestuurs-
vergaderingen.

Fietstochten begeleiden
Piet vindt het best moeilijk om geld
te vragen voor de Ride of voor andere
goede doelen. "Dat is meer iets voor
Hilda, zij collecteert heel veel." Maar,
tijdens de nieuwjaarsduik in Monster
stond Piet toch wel klaar om duikers
over te halen een financiële bijdrage te
geven voor de Ride for the Roses.
"Je doet vrijwilligerswerk om mensen
te helpen", vindt Hilda. Ze doelt op haar
eigen passie voor het zwemmen waar-
bij ze mensen helpt om hun waterangst
te ovenvinnen. Maar ze doelt ook op
de woensdagmiddagen wanneer Piet
en zij samen invallen als de vaste bege-
leider verhinderd is om een fietstocht
voor ouderen te organiseren. Piet ziet
het nuchter in: "Je hebt tenminste wat
te doen", om er snel aan toe te voegen:
"Je doet door vrijwilligerswerk ook veel
nieuwe contacten op en het geeft veel
voldoening. Als bijvoorbeeld de organi-
satie van de Ride goed verlopen is en
als er een goede opbrengst is, '-m ben
ik blij dat ik daar mijn steentje aan heb
kunnen bijdragen."
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen. maar
weet u niet wat? Kijk op www.vitis-
welzijn.nl bij de vacaturebank onder
Vrijwillige Inzet, mail naai' vrijwillige-in-
zet@vitiswelzijn.nl. Of pak de telefoon
en bel Vitis Vrijwillige Inzet, onderdeel
van Vitis Welzijn, f)17-1-281290.
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Piet en Hilda Pool doen in hun werk voor de Ride for the Roses veel nieuwe contacten op.


