
Alrei Vos, Secretaris Stichting Welzijn Senioren Lansingerland oftewel Welzijn Lansingerland: 
 
”Ik ben geboren om dienstbaar te zijn; vrijwilligerswerk zit in mijn genen.” 
 
Als het je het curriculum vitae leest van Alrei Vos (Apeldoorn 23 juli 1942) ben je wel even bezig. Al 
vanaf 1961 verricht hij bestuurlijke-, politieke- en organisatorische functies waarin vrijwilligerswerk 
een grote rol speelt. Na zijn opleiding aan de Kweekschool te Ede volgde hij de opleiding M.O. 
Orthopedagogiek en werd vervolgens onderwijzer aan ‘De Rijdende School’ voor kinderen van 
kermisexploitanten. Alrei Vos daarover: “Ja dat was een boeiende tijd. Jongeren uit de kermiswereld, 
een heel plezierige doelgroep, helpen voor te bereiden op hun toekomst en de 
samenleving.’’Daarnaast volgde hij kader- en basiscursussen, Catechetenopleiding van de NH Kerk, 
bezocht de CDA-Kaderschool en werd stafmedewerker Jeugd- en Jongerenwerk bij buurthuiswerk in 
Apeldoorn.  
 
Onderwijzer                                                             
Vervolgens werd hij onderwijzer aan een Christelijke L.O.M.-school, leraar aan een V.B.O. 
meisjesschool voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (Z.M.O.K) en daarna leraar Beroepenschool en 
Nijverheidsonderwijs allen in Rotterdam om zijn loopbaan af te sluiten als leraar en adjunct directeur 
bij het Instituut voor Z.M.O.K.  
 
Bergschenhoek 
In 1970 kwam Alrei Vos in Bergschenhoek wonen. Daar werd hij al snel  secretaris van de CHU-
afdeling en later het CDA-verband afdeling Bleiswijk. Zijn betrokkenheid bleef niet onopgemerkt 
want in 1973 werd hij gevraagd om bestuurslid van de CHU-Statenkring Gouda te worden en later 
het CDA-Statenkringverband, eveneens in Gouda. Vele bestuurslidmaatschappen volgden, zoals de  
CHU-Kamerkring Leiden,  het CDA-Kamerkringverband Leiden en het Provinciaal CHU- en CDA- 
bestuur. In 1983 werd hij gemeenteraadslid en fractiesecretaris voor het CDA in Bleiswijk. Hoe heeft 
hij de overgang van de beschermde sfeer binnen het CHU naar het CDA, waarin de drie confessionele 
partijen KVP, ARP en CHU samengingen toen ervaren? Alrei Vos: “Ja, dat kan ik mij nog goed 
herinneren: zowel lokaal als provinciaal hebben heel veel vergaderingen plaatsgevonden. Via een 
federatie groeiden we stap voor stap naar een fusie, die toen succesvol bleek!” 
 
Bloeddonor 
Ook in de jaren tachtig en negentig was Alrei Vos zeer actief. Hij was bestuurslid Stichting Bibliotheek 
Bleiswijk, zat in het bestuur van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ‘De Kring’ Zoetermeer 
e.o. en van de Stichting Thuiszorg te Zoetermeer e.o. Daarnaast was hij vrijwilliger bloedplasma-
/donoravonden Rode Kruis/CLB en gaf zelf het goede voorbeeld door maar liefst 110 maal bloed te 
geven. 
 
 
Ook zijn specifieke inzet voor de ouderen in Lansingerland is opmerkelijk te noemen. Hij was 
initiator/medeoprichter van de PCOB-afdelingen Bleiswijk en Bergschenhoek en werd secretaris en 
voorzitter Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Bleiswijk, een functie die hij van 1987 tot 2008 
vervulde. 
 
Lokale omroep 
Als voorzitter en secretaris van de provinciale NCRV-organisatie Zuid-Holland Zuid, lid van de  NCRV-
Verenigingsraad en het College van Overleg NCRV genoot Alrei Vos bekendheid en werd daarom 
vervolgens in 1990 gevraagd voorzitter te worden van de Programmaraad Lokale-/Streekomroep 
RTB-3 en 3B-Lokaal, een functie die hij tot 2000 zou vervullen. Tevens werd hij voorzitter Bestuur 
Lokale-/Streekomroep 3B-Lokaal RTV. In 2005 legde hij deze functie neer. Alrei Vos over die periode: 
“zonder financiële middelen, en amper apparatuur, maar met heel veel enthousiasme en 



doorzettingsvermogen wisten de vele omroepvrijwilligers een professionele lokale/-streekomroep 
van de grond te tillen, die aan alle wettelijke eisen voldeed.’’  
 
Ouderen 
Alrei Vos was vele jaren lid en adviseur van diverse onderwijs- en welzijnswerkgroepen en 
commissies in de gezondheidszorg, met name het ouderenwerk, ouderenbonden (PCOB) en welzijn 
ouderen. Hoe ziet hij de huidige sanering in subsidies en het welzijn van ouderen en het voor een 
groot deel terugdraaien van het persoonsgebonden budget, de zogenoemde PGB? Alrei Vos: ”Dat er 
bezuinigd moet worden staat vast, maar het moet wel met een menselijke maat, zodat onze minder 
draagkrachtigen, gehandicapten, kwetsbaren en ouderen niet de hardste klappen krijgen.”  
 
Voor zijn vele verdiensten op sociaal/maatschappelijk gebied ontving Alrei Vos in 2002 de Erepenning 
van de toenmalige gemeente Bleiswijk en in 2007 de Gouden CDA-speld.  
 
Nick Steenkamp 

 

 
 

 
 
 

 
 


