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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

Vrijwilliger Piet Aantjes: 
‘Als NVVS-vrijwilliger hoor je nog 
eens wat!’
De NVVS telt 350 actieve vrijwilligers.  

In deze rubriek, waarin vrijwilligers elkaar 

ondervragen, leert u ze kennen. Deze 

keren stellen Nico en Corrie Vermue de 

vragen aan Piet Aantjes.

Ben je zelf slechthorend?
Ik ben sinds mijn jeugd ernstig slechthorend. Ik draag al 
45 jaar een hoortoestel in één oor, het andere oor is doof. 
Doordat ik gesprekken heel moeilijk kan volgen (ik heb 
ringleiding of schrijftolk nodig), heb ik door de jaren heen 
geleerd alleen door het leven te moeten. Ik kan heel goed 
alleen zijn en heb geen last van eenzaamheid. 

Je bent actief als secretaris en voorlichter van 
de NVVS afd. Kop van Noord-Holland. Wat zijn 
de activiteiten?
Vele jaren heb ik samen met iemand anders op diverse 
plaatsen (zoals Texel, Den Helder en Schagen) inloop-
spreekuren gehouden, maar dat is nu wat minder geworden. 
Mijn collega-vrijwilliger stopte ermee. Via de inloopspreek-
uren en de Dienst Welzijn voor Ouderen komen  er vooral 
ouderen naar mij voor advies. Ook bezoek ik mensen thuis. 
Ik ga met hen mee naar kno-arts of Audiologisch Centrum 
en naar de audiciens, net zo lang tot ze tevreden zijn met 
een goed hoortoestel dat gedragen wordt!

Wat is je motivatie om vrijwilliger te zijn voor 
de NVVS?
Ik ben ongeveer 25 à 30 jaar vrijwilliger van de NVVS. Voor 
die tijd was ik al bestuurslid. Ik ben lid geworden van de 
NVVS rond 1975. Ik heb er veel plezier in om mensen te 
helpen die daardoor beter om kunnen gaan met hun slecht-
horendheid. 

Heb je nog bijzondere verhalen over je 
vrijwilligerswerk? 
Ik weet nog dat een bejaarde man door de verpleegster 
onder de douche werd gezet met beide hoorapparaten in het 

oor… En een ander verhaal is dat twee hoorapparaten 
bij iemand op de salontafel lagen en werden opgegeten door 
de twee hondjes die in huis liepen. Als NVVS-vrijwilliger 
hoor je nog eens wat!

Wat voor vereniging is de NVVS volgens jou?
Er heerst een prettige sfeer binnen de NVVS. Ik vind het 
fijne aan de NVVS dat de mogelijkheid wordt geboden om 
met lotgenoten goede gesprekken te kunnen voeren. 

Wie zou je voor de volgende keer willen 
voordragen?
Albertsje Spiethoff van Hoor Friesland, waarin de NVVS-
afdeling Friesland is opgegaan.

Piet Aantjes
Leeftijd: 75 jaar.
Woonplaats: Nieuwe Niedorp. 
Gezin: woont alleen sinds 2000, heeft een goede band 
met zoon en dochter.  
Vrijwilliger: secretaris en voorlichter van de NVVS afd. 
Kop van Noord-Holland. Vroeger ook bestuurslid en zette 
samen met afdeling West-Friesland  veel beurzen op.
Hobby’s: puzzelen en koken, medicijnen van de apo-
theek naar mensen thuis brengen en elke maandagavond 
deurpostwachter zijn in het woon-zorgcomplex in zijn 
woonplaats wanneer de verzorgers eten rondbrengen.


