
BELEIDSPLAN STICHTING ZINVOL ZIJPE 

 

Doelstelling:  

Het creëren van verbinding en verdieping in de voormalige gemeente Zijpe (en aangrenzende 

gebieden).  

 

Over de stichting Zinvol Zijpe 

Zinvol Zijpe is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het maatschappelijk 

welbevinden van mensen in de Zijper polder en de omliggende gebieden.  

Zinvol Zijpe kent een stichtingsbestuur dat toeziet op de doelstellingen van de stichting. Het bestuur 

bestaat enkel uit vrijwilligers.  

De twee centrale pijlers van het werk van Zinvol Zijpe bestaan uit het creëren van verdieping en 

ontmoeting in de regio. Dat doet zij  met een open houding zodat iedereen met zijn of haar eigen 

opvattingen welkom is.  

 

Wat doet Zinvol Zijpe?  

Zinvol Zijpe organiseert op regelmatige basis activiteiten, doorgaans in ’t Schoolhuijs en/of het 

kerkgebouw van Schagerbrug.  

Bij alle activiteiten staan tenminste één van de twee pijlers van Zinvol Zijpe centraal: verdieping en 

ontmoeting.  

De activiteiten kennen een levensbeschouwelijk, cultureel en/of maatschappelijk karakter. Verhalen 

uit levensbeschouwelijk oogpunt spelen hierbij een belangrijke rol op zo’n manier dat deze verhalen 

open en toegankelijk zijn voor iedereen. Het is niet de bedoeling om de bezoekers van activiteiten op 

een of andere manier te overtuigen van een bepaalde levensovertuiging. Wij willen mensen 

prikkelen en uitdagen om op een eigen en zelfstandige manier na te denken over het leven.  

 

Waarom doet Zinvol Zijpe dit?  

Zinvol Zijpe wil verdieping en ontmoeting brengen omdat dit twee belangrijke zaken zijn in ieders 

leven. De mens is een sociaal wezen en kan niet zonder een ander. Zeker in plattelandsdorpen is de 

ontmoeting en het saamhorigheidsgevoel belangrijk. Door elkaar te ontmoeten en elkaar te leren 

kennen, ontstaat er een betere sfeer in de omgeving.  

Verdieping is ook belangrijk in ons leven. Het zet ons aan het denken over wat wij doen en wat wij 

belangrijk vinden. Door de drukte van alledag gebeurt het helaas te vaak dat er te weinig aandacht is 

voor dit soort zaken. Zinvol Zijpe wil met activiteiten mensen de rust en aandacht geven om te 

kunnen reflecteren. Omdat nadenken over ons leven van invloed is op de keuzes die we maken in 

ons leven.  

 

Hoe doet Zinvol Zijpe dit?  

Zinvol Zijpe organiseert op jaarbasis verschillende activiteiten rondom de pijlers ontmoeting en 

verdieping. De volgende elementen zijn bij deze activiteiten belangrijk:  

• Een ontspannen en open sfeer 

Echte ontmoeting vindt enkel in een ongedwongen sfeer plaats. Daarom vinden er bij veel 

activiteiten ‘open momenten’ plaats waarin mensen met elkaar kunnen spreken. Vaak 

gebeurt dat onder het genot van een drankje of een hapje na afloop van activiteiten.  

• Aandacht voor kunst en cultuur 

Bij veel activiteiten van Zinvol Zijpe spelen kunst en cultuur een belangrijke rol, omdat zij 

ervoor zorgen dat we naar onszelf kijken. Kunst en cultuur zijn dus vaak spiegels die ons 

aanzetten om te reflecteren op ons eigen leven 



• Verdieping 

Ieder mens heeft normen en waarden, al dan niet geïnspireerd door een geloof. Deze 

verdieping maakt ons meer mens; zonder verdieping wordt het leven oppervlakkig en 

vergeten we te koesteren wat we echt waardevol vinden.  

• Maatschappelijk belang 

Alle activiteiten van Zinvol Zijpe willen iets bereiken: namelijk een verbeterde 

maatschappelijke situatie. De stichting denk dat dit te realiseren is door mensen actief te 

laten nadenken over hun eigen leven. De gevonden inzichten hebben invloed op iemands 

leven, op iemands handelen en zodoende op iemands omgeving.  

 

Aan de slag (actieplan) 

In de periode 2021-2024 wil de stichting Zinvol Zijpe het volgende realiseren: 

• Activiteiten 

Minimaal eens in de twee maanden (met uitzondering van de vakantieperiodes) een 

verdiepende activiteit organiseren.  

• Impact vergroten 

Op dit moment weten veel mensen de activiteiten van Zinvol Zijpe te vinden. In de komende 

jaren willen we het bereik van de activiteiten nog verder vergroten 

• Financiën 

Door op projectbasis en met fondsen te werken, hoopt de stichting Zinvol Zijpe een 

financiële situatie te creëren die op zo’n manier gezond is dat zij nog vele jaren door kan 

gaan met haar werk.  

 

Voorbeelden van activiteiten 

• Verhalenavonden 

 Verhalen uit de wereldgeschiedenis, religie of volksoverlevering worden op een levendige en 

 beeldende manier verteld en uitgebeeld, afgewisseld met muziek 

• Passion in de Polder 

 Het aloude lijdensverhaal in een modern jasje gestoken, met spel en muziek 

• Filosofische avonden 

Interessante theorieën uit de vroegere en hedendaagse filosofie verklaard en besproken.  

• Lezingen  

Wat is de betekenis en achtergrond van wereldberoemde schilderwerken van beroemde 

kunstenaars als Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, Vincent van Gogh. Met beelden en 

toelichting. Wat zie je maar kun je niet verklaren?  

• Sing-a-Long 

Meezing avonden met oude en nieuwe hits, in twee edities: een zomerse sing-a-Long om in 

de vakantiestemming te komen en een kerstversie. Begeleid door lokale artiesten 

• Zomerkunst 

 Lokale kunstenaars exposeren in de kerk op drie opeenvolgende zondagen 

• Beeldenexpositie  

In de tuin  van ’t Schoolhuijs alsmede in de binnen tuin van de kerk.  

• Muziekale ontmoetingen 

 Lokale artiesten treden op in het kerkgebouw.  

 


