
 

’t Wolders Ven 
 
De activiteiten van de seniorenverenigingen in Waalre en Aalst liggen al sinds maart 
jongstleden stil. De oorzaak is algemeen bekend; het coronavirus.  
Ook andere verenigingen hebben hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stilleggen. 
Een van de getroffen activiteiten wordt gevormd door Stichting “Het Wolders Ven”. Heel 
veel mensen kennen het “Wolders Ven” van naam, maar niet iedereen weet precies wat ze 
doen en hoe ze hun activiteiten vormgeven. Het wordt dus tijd voor een nadere inkijk. 
We spraken met Mw. Marie José de Vrind-Knops, al sinds 2012 verbonden als vrijwilligster. 
Gestart als gastvrouw voor de bezoekende mensen waarna al in 2013 ze het secretariaat 
heeft overgenomen en in 2015 de heer Jan van Zon is opgevolgd als directeur van de 
Stichting. 
Zo vertelde ze dat het gebouw, fraai gelegen aan het Lisseven in 1956 gebouwd is als 
particuliere villa. In 1981 kreeg de villa haar huidige bestemming waarbij deze daarvoor ook 
onder andere nog eens heeft gediend als secretariaat voor de gemeente. Na een grondige 
verbouwing (er zouden er nog enkele volgen) werd er in 1981 voor de eerste keer 
‘gelogeerd’ door mensen die niet zelfstandig vakantie konden vieren en zodoende een week 
hier konden verblijven en werden begeleid door gastvrouwen (vreemd genoeg hebben zich 
eigenlijk nooit mannen hiervoor aangemeld).  
Zij organiseerden niet allen een aangenaam verblijf in de natuur, maar zorgden ook voor het 
nodige tijdverdrijf. Zo waren en zijn er workshops bloemschikken, bezoeken aan het 
museum, wandelen onder begeleiding, excursies naar kwekerij de Pimpernel, naar 
Vermeulen etc. 
Ook bleek dat door het verblijf van gasten er nogal eens dat mantelzorgers een week 
werden ontzien en nam de belangstelling geleidelijk toe van mensen die graag een week 
wilden komen. 
Het bezoekersseizoen loopt in zijn algemeenheid van medio februari tot en met einde 



november. De eerste weken van december worden gebruikt voor interne zaken, terwijl 
januari vooral wordt gebruikt voor (groot)onderhoud. 
Er komen vooral bezoekers met uit tehuizen voor ouderen, via de Zonnebloem maar vooral  
particulieren met de begeleiding van de vrijwilligers van het Wolders Ven. Over het 
algemeen zijn er 6 gasten en 4 verzorgers aanwezig in zo’n week. Daarvoor zijn op dit 
moment iets meer dan 200 (!!) vrijwilligers werkzaam. 
Denk hierbij maar eens aan de gastvrouwen van de groepen, 4 verzorgenden, waarvan 
minimaal één verpleegkundige, vrijwilligers die dagelijks de maaltijden ophalen bij de 
cateraar, een grote groep schoonmaaksters (extra belangrijk vanwege de geldende hygiëne), 
een tuinploeg die de paden en het park begaanbaar houden (datgene wat de gemeente niet 
verzorgd), de technische onderhoudsploeg, de coördinatoren die de recreatie activiteiten 
verzorgen, de dames die de wekelijkse inkopen doen, etc. 
Het takenpakket van de directeur bestaat er vooral uit om de boel draaiende te houden, 
contacten te onderhouden met de gasten en de belangstellenden en vooral ook het 
‘aansturen’ en coördineren van de vrijwilligers. 
Op dit moment is er geen directe samenwerking met de seniorenverenigingen in de 
gemeente Waalre, hoewel heel veel leden ook fungeren als vrijwilliger en het Wolders Ven 
een warm hart toedragen. Wellicht is het wenselijk om eens te onderzoeken of er tot een 
hechtere samenwerking kan komen, immers ook leden van de seniorenverenigingen kunnen 
niet meer zelfstandig op vakantie of verlenen mantelzorg. Ook zijn er tegenwoordig een 
groter aantal ‘jonge’ senioren die best nog wel wat zouden willen en kunnen doen als 
vrijwilliger. Op dit moment is er op termijn zeker behoefte aan schoonmaak, vrijwilligers 
voor de tuin en het park. 
In 2020 is in februari het Wolders Ven precies 3 weken open geweest en moest toen 
gedwongen sluiten i.v.m. het Covid 19 virus en onlangs is besloten dit jaar niet meer open te 
gaan. 
Mevr. De Vrind hoopt stilletjes dat ze als vakantiehuis in februari 2021 weer gasten kunnen 
gaan ontvangen en in dat jaar dan ook het 40-jarig bestaan kunnen vieren. Zo af en toe 
maakt ze zich wel zorgen of de gasten, maar met name de vrijwilligers dan weer terugkeren, 
gezien hun situatie. Hulp is altijd meer dan welkom en mochten leden van de 
seniorenverenigingen interesse hebben meldt het dan op onderstaand adres of bel eens. 
De Stichting is onafhankelijk en financieel is men afhankelijk van giften, sponsoren, terwijl de 
gasten een bedrag betalen voor hun verblijf in de vakantieweek. Veel middelen worden ook 
binnengebracht via de Vrienden van het Wolders Ven. 
Op dit moment staat het huis ongebruikt en dus is het er best wel stil, reden voor het 
dievengilde om het lood van het dak maar eens ongevraagd mee te nemen. Om die reden 
zou met inachtneming van de RIVM maatregelen (vooral de 1,5 meter regel) er vergaderd 
kunnen worden met maximaal 8 personen. 
Vrijwilligers van het Wolders Ven die tevens lid zijn van de SV Waalre (of Aalst) én een 
emailadres gebruiken zou het fijn zijn dit adres door te geven, zodat Marie José contact kan 
blijven houden met hen. 
Mochten de lezers de Stichting willen ondersteunen als vrijwilliger of als cosponsor of 
donateur neem dan eens contact op met Mw. Marie José de Vrind. Dit kan via de email 
info@woldersven.nl of bel haar maar eens op       4          .  
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