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De poetsclub: een hecht team 
 
Franciska Faber 

 

Als er één werkzaamheid is die van groot belang 

is, maar waar je meestal weinig van merkt, dan is 

het de schoonmaak wel. Wat gebeurt er achter de 

schermen? 

 

 
Corrie   

Minstens een keer per maand gaat Corrie Meijers 

naar het Jan Verwey Natuurcentrum om te helpen 

met de schoonmaak van het pand. Ze is lid van „de 

poetsclub‟. Corrie: “Ik zou niet eens meer weten 

wanneer ik er mee begonnen ben, maar het is al 

heel lang geleden. We zaten toen nog in het 

gebouw aan de Weteringkade.”  

Corrie denkt dat ze bij de poetsclub is gekomen via 

Ger Baalbergen. Corrie: “Ger en ik zijn al heel 

lang vriendinnen. We hebben heel lang ‟s middags 

met elkaar gewandeld, vaak wel 5 dagen in de 

week. Samen en later met de hond, toen we een 

hond hadden. Ze heeft me een keer gevraagd te 

helpen en toen ben ik gebleven. In dat oude 

gebouw was de schoonmaak nog heel wat meer 

werk. Het pand aan de Duinweg is weliswaar 

groter, maar veel beter onderhouden.” 

De poetsclub bestaat uit ca. 6 vrouwen. Corrie: 

“We zijn een hecht koppel. De meesten zijn er al 

jaren bij. Nel Nooijen doet de coördinatie. Ze 

informeert wanneer iedereen kan en spreekt een 

ochtend af. Een datum prikken valt nog niet mee, 

want tegenwoordig hebben we allemaal wat; dan 

moet de een op de kleinkinderen passen, dan kan 

de ander niet. Het gevolg is dat we er soms 

allemaal zijn en soms ben je met z‟n tweeën. Dan 

heb je er wel wat meer werk aan natuurlijk. “ 

Dat ze het zo lang volhouden komt door de 

gezelligheid. Corrie: Tja,  schoonmaken is niet 

echt leuk werk, maar  het moet gewoon gebeuren. 

Maar samen maken we het gezellig. Bij de koffie 

praten we bij en worden de nieuwtjes uitgewisseld. 

Dan weet je gelijk weer hoe het met iedereen is.” 

Op de vraag of ze wel eens iets aparts meemaakten 

moet Corrie gelijk denken aan de grote 

schoonmaak die ze aan de Weteringkade eens per 

jaar organiseerden. Ger Baalbergen weet zich dat 

ook nog te herinneren. Ger vertelt: “We deden dat 

midden in de zomer. Er werd dan een oproep 

gedaan voor hulp, want er was best veel te doen: 

alle ramen moesten gedaan en de linoleum vloer 

moest schoongemaakt en in de was gezet. De 

mannen kwamen dan helpen.” Ze moet er lachend 

aan terugdenken: “Eerlijk gezegd hadden we er 

soms meer werk van dan wanneer we het zelf 

deden!” 

Corrie verhuisde mee met de poetsclub van de 

Weteringkade naar de Duinweg. Verhuist ze straks 

ook mee naar de Morgenster? Corrie: “Als de 

gezondheid het toelaat zeker. Vooral met de 

verhuizing zal er heel wat werk verzet moeten 

worden, denk ik.” 

 

 
Corrie en Ger op Vlieland 

Ook vrijwilliger worden? 

Onze vereniging kan altijd wel extra handen 

gebruiken, of het nu gaat om de schoonmaak, het 

onderhoud van het gebouw, helpen bij 

scholenbezoeken of inloopochtenden enzovoort. 

Vele handen maken licht werk en natuurlijk is er 

ook tijd voor gezelligheid. Wilt u meer weten 

hierover, neemt u dan contact op met een van de 

bestuursleden. De (e-mail) adressen vindt u in de 

colofon van deze Strandloper. 




