Vrijwilligster moet op 75ste stoppen

'Boeken Bep'wit
bliiven in de bieb
was vanaf de oprichting in 1982 be'
trokken bij de bibtiotheek op het dorp. En numoet
Bep Ruitenbeek weg, omdat ze maandag 75 iaar is
geworden. ,,Maar ik wil hetemaaI niet"' zegt ze.
KoCKENGEN I Ze

DOUWE ANNE VERBRUGGE

Bibliotheekorganisatie Angstel,

Vecht en Venen (A\,ry) is onver-

murwbaar: ,Yoor al onze 200 wijwilligers gelden dezelfde regelsl'
Volgens directeur Edc de Haan
schrijven de Aw-regels voor dat
wijwilligers op hun 75ste dienen te
vertrekken. ,,En daar gaan we niet
aan morrelen. Als we de 75 jaar-

lnvaaltjes kdjg, dan besluit ik zelf
wel om te stoppen."
Een maand geleden kreeg Ruitenbeek van de dorpsbibliothecaris
de vraag voorgelegd wat voor afscheidsreceptie zij wilde. ,,Ik wist
niet eens dat er een reBel was dat
je op je 75ste moest vertrekken. Zes

regel loslaten, moeten w€ bjj iedere

wiiwilliger afzonderlijk gaan vaststellen wanneer iemard nog in
staat is om het bibliotheehverk te
doen. Per l apdl moet BeP haar
wijwilligerswerk opgeven:'
Bep Ruitenbeek is boos hierover.
,,Ik ben 34 jaax geleden wijwillig
bij de bieb gekomen en ik 8a wij-

willig weg. Niet ardersom. Ik mankeer niets en als ik wel ouderdoms-

jaar geleden is onze bieb onderdeel
var de organisatie Angstel, Vecht
en Venen geworden, voor die tijd
waren we zelfstandig en hadden
we niet van die in beton gegoten
regeltjes. Hei {rapparte is dat ze
mij wel hebben gewaagd of ik de

schoonmaakwerkzaamheden in de
bibliotheek wil voortzetten. Daar
ben ik blijkbaar wel goed genoeg
voor. Nou mooi niet."

Verontwaardigd

Collega-\.'djwilligers bij de bibliotheek in Kockengen zijn verontwaardigd over het gedwongen vertrek yan hun vaste kracht. Vrijwilliger Aly Kok meldt dat a.ls AVV
zijn plannen doorzet, een dorpsbrede proiestactie wordt georganiseerd: 'Boeken-Bep moet blijven!'

lk ben vriiwittig
gekomen en ga
vriiwittig weg
-Bep Ruitenbeek

,,Ik ben voor veel mensen een
vertrouwd gezicht, vandaar die bijnaam Boeken-Bep," lacht Ruitenbeek ,,Grappige is dat ik zelf amper
een boek lees. OP vakantie misschien eentje."
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