In het Torenlaan Theater zijn is écht een feest
Met een open een positieve blik komt Arjen
aanlopen. We hebben afgesproken bij het Torenlaan
Theater waar het mannenkoor Zeist zijn onderkomen
heeft. Het gebouw is ooit een kerk geweest, nu is het
een cultureel podium met een groot en divers
aanbod. Arjen is daar nu bijna een half jaar
vrijwilliger en hij vertelt graag over zijn
werkzaamheden: ‘Het is hier echt een huis vol
ontmoeting. En ik geniet van elk moment: Het klaar
maken van de zaal en bar, het inschenken van
drankjes en zelfs bij het opruimen na afloop.’
Vrijwilligerswerk doet wat met je
Iedereen heeft een andere reden om vrijwilligerswerk
te gaan doen. Voor Arjen is het vooral in contact
komen met nieuwe mensen. Hij is hier heel open over:
‘Ik heb op verschillende plekken in het land gewoond,
ben op reis geweest met een camper door Europa en
zelf een tijdje op straat geleefd. Toen ik in Zeist kwam
wonen zocht ik mensen om mee in contact te komen.
En bij het mannenkoor kom ik in aanraking met
nieuwe, leuke mensen. Ook is het voor mij een
prettige en veilige manier, zo vanachter de bar.’
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Jezelf ontwikkelen
‘Via de vrijwilligersmarkt in gemeentehuis raakte ik aan de praat met Henk ter Voorde, de beheerder
van het Torenlaan theater. Hij gaf me een folder mee en een paar weken later hebben we een
gesprek gehad. Het mooie van Henk,’ gaat Arjen verder, ‘is dat hij ervoor zorgt dat iedereen zichzelf
kan zijn. Je hoeft hier niks te doen wat niet bij je past en je doet wel werkervaring op. Daarnaast is
het er een gemoedelijke en stimulerende omgeving met veel variatie in aanbod. En ik krijg ook altijd
nog een kleine vergoeding,’ lacht Arjen. ‘Wat wil je nog meer?’
Meer informatie
Voor meer informatie en het programma ga je naar torenlaantheater.nl. Ook daar is uiteraard alles te
vinden over het mannenkoor en de vrijwilligersvacatures. Ook interesse in (ander) vrijwilligerswerk
kijk dan eens op de website van de Vrijwilligerscentrale (Vrijwilligerscentralezeist.nl), daar staat de
vacaturebank met zo`n 280 vacatures, dus voor ieder wat wils. Ook dit jaar organiseren wij de
Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis. Zet de datum van 29 september alvast in je agenda.

