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Iemand nodig in Doornenburg? De zoektocht eindigt vaak bij Geert Burgers. Een man die 

bruist van energie. Een man met een groot netwerk. Bovenal een inwoner die altijd voor 

iedereen klaarstaat. ,,Als mensen genieten, doe ik dat ook.'' 

Geert Burgers (68) heeft een drukke tijd achter de rug. Eerst speelde hij voor sinterklaas, 

daarna kerstman en de koning in de levende kerststal. Ga er maar eens aan staan. Maar de 

Doornenburger draait er zijn hand niet voor om. ,,Het is toch geweldig mooi als iemand van 

80 jaar jou om de nek vliegt wanneer je de kerstman bent. Het is allemaal hartstikke leuk om 

te doen. Die blijdschap van de mensen geeft mij voldoening.'' 

Geert Burgers heeft een scala aan activiteiten op zijn naam staan. Hij is vrijwilliger bij de 

plaatselijke afdeling van De Zonnebloem en zit in het bestuur, hij is met zijn al even actieve 

vrouw José behulpzaam bij creatief trefpunt 't Blauwe Huukske, helpt bij zorgvoorziening 

Merlijn en is actief bij de voetbalclub en de historische kring. Hij reageert bescheiden op de 

opsomming van zijn vrijwilligersactiviteiten. ,,Je doet het nooit alleen. Er zijn veel 

vrijwilligers met wie je samenwerkt.'' 

Hij is geboren en getogen in Doornenburg. ,,Dit is mijn dorp. Het is leuk om anderen hier een 

plezier te doen. Je ziet het aan de gezichten als we ergens komen, bijvoorbeeld als sinterklaas 



of als de kerstman. Het plezier straalt dan van de gezichten af. De glimlach die je van de 

mensen terugkrijgt. Ze vinden het hartstikke mooi wat je doet. Daar draait het om. Het geld 

dat we met de huisbezoeken van sinterklaas verdienen, gaat naar De Zonnebloem. Die kan er 

weer activiteiten van organiseren.'' 

Burgers is een echte regelneef. ,,Als er iets moet worden gedaan, weet iedereen bij wie hij of 

zij moet zijn. Dan komen ze vaak naar mij toe'', zegt Geert Burgers. ,,Ik ben een sociaal mens, 

echt iemand van de straat. We doen alles wat goed is voor Doornenburg.'' 

 


