
Vrijwilliger in de schijnwerper  

Annie van Heck-Vermeulen 

Annie als vrijwilliger in de schijnwerper, dat hoefde niet zo nodig voor haar. Want het is toch 

maar heel gewoon wat ze doet. Maar zo gewoon is dat niet, Annie helpt al ca. 25 jaar mee met 

koffie schenken op de vrijdagmiddag bij het kaarten en deed nog veel meer vrijwilligerswerk. 

Het is leuk om bij Annie op bezoek te gaan en te horen hoe het allemaal zo gekomen is, dat ze 

zoveel vrijwilligers-werk gedaan heeft en nog doet. 

Annie een echte “Lauwse”  

Annie is geboren en getogen op Het Zijveld, ze heeft er ca. 75 jaar gewoond. Eerst met haar 

ouders en hun gezin en later een paar huizen verderop met haar man Jan en hun kinderen. 

Toen Annie trouwde, in 1957, was het feest in de timmerwerkplaats bij Jan thuis. Annie en 

Jan woonden de eerst 3 jaar in de Zandstraat. Daarna konden ze de timmerwerkplaats van de 

ouders van Jan kopen, ook op de Zijveld. De vader van Jan stond bekend als “ De witte Van 

Heck”, een vakman op timmergebied en een begrip in Beneden-Leeuwen.  

De appel viel niet ver van de boom, want net als zijn vader was Jan ook een echte 

timmervakman, wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Hij had de timmerwerkplaats 

helemaal verbouwd tot een mooi woonhuis en we hadden er een heerlijke tijd met de 2 

kinderen. Annie en Jan waren bijna 52 jaar getrouwd toen Jan in 2010 overleed. Inmiddels is 

Annie 87 jaar en heeft ze 2 volwassen kleinzoons en één achterkleinkind. 

Wie zorgt er voor de “keinder”? 

Toen hun kinderen naar het vervolgonderwijs gingen, wilde Annie weer graag gaan werken, 

ze kon beginnen bij het zwembad “De Hoge Zevend” vlak om de hoek. Maar dat was niet 

gebruikelijk in die tijd, de eerste vraag die Annie dan ook kreeg van haar man was: “En de 

keinder dan, wie zorgt er voor de keinder?” “ Dat is geen probleem, want als ze uit school 

komen sta ik weer klaar met de thee”, aldus Annie. En zo gebeurde het. Annie werkte met 

plezier lange tijd ‘s morgens in het zwembad.  

Daarna kreeg Annie werk bij de fam. Van Gelder, waar ze ook ca. 15 jaar werkte, ze kon het  

 hele gezin met 6 kinderen draaiende houden, alle huishoudelijke taken waren voor haar. Ze 

heeft nog steeds goed contact met de kinderen van deze familie. 

Prinsenpak maken en carnavalswagens bouwen 

Behalve het werken hebben Annie en Jan ook veel voor de buurtvereniging  “De Zijveld” 

gedaan. Het was de begintijd van de jeugdprins en –prinses. Annie maakte samen met de 

buurvrouwen het prinsenpak en de verdere aankleding en Jan bouwde mee aan de 

carnavalswagen bij Jo van Oijen in de garage.  

Dat was een mooie tijd, we hebben toen veel plezier gehad, samen met een heel stel.                            

Ik heb ook heel veel genaaid voor anderen, kleding verstellen of vermaken, dat was leuk om 

een centje bij te verdienen. 



Hoe is het vrijwilligerswerk begonnen? 

Annie en Jan speelden graag jeu de boules, toendertijd bij de Hey-Acker. 

Ze weet het nog precies. In 1995, net na de “bijna watersnood”, is er geld geschonken door 

een Duitser voor  5  jeu de boules-banen, die aangelegd werden bij de Hey–Acker in de tuin.  

Jan en ik speelden heel vaak jeu de boules, als ze ons kwijt waren dan zochten ze ons maar bij 

de jeu de boules-baan. Op een gegeven moment zeiden ze tegen ons:                                                 

“Willen jullie soms koffiezetten voor ons?”  

Vanaf die tijd ben ik bij de seniorenvereniging begonnen met koffiezetten, ook op andere 

tijden. Eén keer per maand hielp ik ook bij de Bingo en als er verder nog hulp nodig was vond 

ik het ook leuk om mee te doen. 

Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan in de Hey-Acker en later in de plaza van                         

St. Elisabeth de middagmaaltijd serveren. Maar daar is ze kort geleden mee gestopt. Dat was 

wel even wennen na zoveel jaren, maar nu is er meer tijd voor de hobby’s en leuke dingen.  

  

Activiteiten bij de vereniging 

Elke vrijdagmiddag serveer ik koffie en thee bij het kaarten en ook één keer in de maand 

bowlen bij Moeke Mooren, een activiteit van de seniorenvereniging. 

Dit doe ik al jarenlang en heel graag. 

Zijn er nog verbeteringen in Ons Huukske? 

Het werkt prima, de zaal voor de kaarters is een stuk groter geworden nu de biljarters een 

eigen ruimte hebben. 

Het koffie serveren is echt een vooruitgang, we hebben nu de ruimte om tussen de tafels door 

te lopen. De tafels zijn groter geworden, dat is ook een hele verbetering. En er wordt goed 

voor ons gezorgd, er is altijd alles aanwezig wat je nodig hebt, dat is plezierig.  

Graag puzzelen en fietsen 

Annie heeft als hobby legpuzzels maken, vroeger al samen met Jan, de tv uit en dan               

gezellig, met een wijntje erbij, zoeken naar de puzzelstukjes tot in de kleine uurtjes en dat 

doet ze nog steeds erg graag. 

Ook in de zomer weer mooie fietstochten maken. Als het weer het toelaat ga ik elke dag een 

rondje fietsen, of lopend boodschappen doen, dan blijf ik lekker in beweging, ik ben dankbaar 

dat ik dit op mijn leeftijd allemaal nog kan doen.  

Annie, bedankt voor het gesprek en als oud-buurtgenoten hebben we mooie herinneringen 

opgehaald. 

Wij wensen je nog mooie jaren bij Ons Huukske van de seniorenvereniging. 

Marian van Leeuwen 

  



 

 


