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Column
Dit jaar voor de 6e keer: het
gratis festival Muziek op de
Dommel, op het terrein van
de TU/e. Met een afwisselend
programma voor jong en oud.
Uitgevoerd door amateurs én
professionals: regionale orkesten en ensembles, professionele topmusici en toporkesten.
Er is ook een gezellige kunstmarkt en een kindermuziektuin.
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Bo Peters - HRM Vrijwilliger bij PopEi

De perfecte
balans

PopEi is een plek waar ik niet uit
verplichting werk, maar waar ik
met een opgeladen batterijtje van
thuiskom. PopEi draait grotendeels op vrijwilligers. Barmedewerkers, keukenpersoneel, lichten geluidtechnici, stagemanagers
en begeleiders van kinderprogramma’s; ze dragen allemaal
een flinke steen bij aan PopEi’s
karakter en kwaliteit. Het is mooi
en noodzakelijk dat er een plek
bestaat waar mensen een kans
krijgen om zichzelf te ontplooien
en daarmee tevens de Eindhovense muziekcultuur springlevend
houden. Vrijwilligers met een
muzikale passie en vaak een
persoonlijke bagage, kunnen
hier het verschil uitmaken. Door
inzet van hun sterke punten en het
leren omgaan met hun minder
sterke punten. Dat moeten we
koesteren. Dat klinkt simpel, maar
het is in deze maatschappij niet
eenvoudig om jezelf te zijn en tóch
te kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Het is de perfecte
balans: wij doen goed voor PopEi
en PopEi doet goed voor ons.
www.popei.nl - Stimulering van
de popmuziek in Eindhoven e.o.

Karen van Antwerpen
maakt 6 en 7 juni
Muziek op de Dommel
“Het is een uniek festival; klassiek,
en tegelijkertijd heel toegankelijk
en ongedwongen.”
Foto: Saskia Holtjer

www.jijbenteenkanjer.nl

en profiteer van alles wat Kanjers te bieden heeft. Volg ook
de social media, via Facebook
en Twitter van Vrijwilligerspunt.

Zin gekregen? Bekijk op de website van je favoriete
festival of zij vrijwilligers zoeken of kom langs bij
Vrijwilligerspunt. Mogelijk zijn er ook kleine festivals bij
jou in de wijk waar helpende handen erg welkom zijn!

Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met opbouw,
coördinatie, achter de bar of kassa staan, of het
verkeer regelen. Het is leuk werk dat je met een groep
vrienden of collega’s kunt doen en je hoeft je slechts
voor korte tijd aan de organisatie te verbinden.

6 en 7 juni

breking of niet doorgaan van evenementen door extreem weer of wegblijvende artiesten valt erbuiten.
Organiseert u zelf een festival? Check dit dan vooraf en zorg voor aanvullende evenementenverzekering.

Banenladder

Vrijwilligersacademie juni

1. S
 ociale media voor theatergezelschap (V3639)
2. Facilitaire diensten (V3687)
3. Winkelinrichting (V0735)
4.	Administratie (V3676)
5.	Creatieve schilder (V2748)

2+9 juni N
 LP: Neuro Linguistisch Programmeren
4 juni	Digitale veiligheid
9 juni	Autisme

juni 2015

Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

-M
 uziek op de Dommel www.muziekopdedommel.nl
21 juni
- Woofstock - www.woofstock.nl
21 t/m 26 juli - Pret! Festival - www.pret.nl
14 t/m 16 aug. - Parkfest - www.parkfest.nl

De gemeente Eindhoven heeft een collectieve vrijwilligersverzekering. Deze dekt niet altijd schade. Ook onder-

PUURliedjes is een singersongwriter avond die maandelijks plaats vindt in het café
van PopEi. Elke editie spelen

Online cursussen
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook e-learningmodules volgen,
zie: www.jijbenteenkanjer.nl

Kom luisteren, kom kijken!
“Dit afwisselende festival is gratis.
Kom zaterdag bijvoorbeeld kijken
naar Tania Kross, mezzosopraan.”

Vrijwilliger worden? Meld je dan snel aan via www.muziekopdedommel.nl

In Eindhoven worden dit seizoen weer veel
leuke festivals georganiseerd. Zonder de vele
vrijwilligers zouden de meesten hiervan niet
bestaan. Denk aan Parkfest, Pret! Festival, STRP.

PopEi op 13 juni.
Geniet mee!

Mariska Meulendijks,
vrijwilligerscoördinator:
“Karen is al jarenlang
enthousiast bij het festival betrokken. Met haar
team zorgt ze ervoor dat het festival soepel verloopt. Vrijwilligers zijn
heel belangrijk voor ons, zonder hen
zou het festival niet kunnen bestaan.”

gemiddeld 9 singer-songwriters. En op 13 juni vanaf 14.00
uur staat het 1e PUURfestival
op het programma, boordevol
liedjes, hapjes en drankjes!

Tijdens haar stage organiseerde Kiki Mettler PUURLiedjes. Ze
vond dit zo leuk om te doen,
dat ze na haar stage bleef als
vrijwilliger en elke maand een
nieuwe editie verzorgt. Kiki is zelf
singer-songwriter, haar muzikale
carrière begon bij PopEi.
Kiki: “Het is heel gaaf om te zien
hoe muzikanten groeien binnen
PopEi, daarom krijgen ze ook
de kans om op een zondag een
solo optreden te doen in het café.
Ik geef beginnende muzikanten
graag een podium, omdat het
voor mij ook zo is begonnen.”

Meer informatie: www.popei.nl

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,
5611 JP Eindhoven, tel. 2193399

Ben jij een maatschappelijk betrokken ondernemer/organisatie
en wil je bijdragen aan de waardering en versterking van vrijwillige inzet? Bel 040-2193399
of mail info@jijbenteenkanjer.nl.

Hond & baasje!
Op 21 juni vindt Woofstock plaats,
een uniek en inspirerend festival
over: sport, fun, hulp-, adoptieen speurhonden, verzorging, opvoeding en nog veel meer. Help
je mee? Meld je aan via info@
woofstock.nl. En kom de 21e langs!
Landgoed De Grote Beek, Eindhoven, van 10.00 tot 19.00 uur.
Meer info via: www.woofstock.nl

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

“Het is stressen, maar ik
krijg er veel
energie van!”

Vrijwilligerswerk bij evenementen

Kanjers Online! PUURfestival bij
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

Karen: “Het 1e festival organiseerde ik samen met anderen vanuit
de Studentenmuziekvereniging.
Daarna werd het door
een professionele organisatie overgenomen.
Nog steeds help ik elk
jaar als vrijwilliger mee.
Als backstagemanager
stuur ik vrijwilligers aan
die ervoor zorgen dat
alle deelnemers begeleid worden
naar podia en kleedkamers. Daarvoor schrijf ik een draaiboek, want
op zondag hebben we maar liefst
5 podia en is het een behoorlijke
puzzel om iedereen op tijd op de
juiste plek te hebben. Op zaterdagavond treed ik zelf ook nog
op, dat vind ik heel speciaal.”

50% KORTING OP HANDSCHRIFTANALYSE (2 UUR)
Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers
Jezelf beter leren kennen? Hulp nodig om
je sterke en zwakke punten te bepalen
voor een sollicitatiegesprek? Krisztina
Toth helpt je graag! (op afspraak)

✁

De missie van PopEi, met
muziek en een sociaal maatschappelijk betrokken hart
mensen hun talent laten ontdekken en ontwikkelen, sluit
naadloos aan op mijn motivatie als vrijwilliger.

Absoluut de moeite waard!
“Aan dit festival werken zo’n 80 tot
100 vrijwilligers mee, er komt veel
bij kijken. De taken zijn heel afwisselend, zoals opbouw en afbreken
van podia, spullen klaar zetten op
een podium en begeleiding van
deelnemers en gasten, tot in de
nacht. Tijdens het festival is het
best stressen. Maar als het dan
goed loopt, krijg ik er superveel
energie van. Dan kan ik er weer
weken tegenaan! Ik doe dit naast
mijn gewone werk. Dat is best
zwaar, maar absoluut de moeite
waard! Ik vind het een
fantastisch festival.”

HANDSCHRIFTANALYSE €60,- (I.P.V. €120,-)
Actievoorwaarden: Geldig tegen inlevering van deze coupon en
op vertoon van mantelzorg- of vrijwilligerspas, actie loopt t/m
november 2015.

k.toth@write2meetyou.nl www.write2meetyou.nl T +31 (0)6-43983855

