
 
 
 

 
 

 

 
 

Op een dag staan we aan de 

andere kant 

 

Een vrijwilliger kan ervoor zorgen dat 

een ander zich weer onderdeel van de 

maatschappij voelt. Dat hij er weer een 

beetje bij hoort. Gewoon omdat hij weer 

even contact heeft of omdat hij de hulp 

krijgt om dat ene nog een keer te doen. 

Een klein gebaar van een vrijwilliger kan 

een grote positieve impact hebben op 

een ander.  

 

Ik ben zelf opgevoed met 

vrijwilligerswerk. Mijn beide ouders 

waren erg actief in het verenigingsleven. 

Al vele jaren ben ik actief in het 

verenigingsleven van Hoeven. Het is 

mooi om te zien dat vrijwilligers samen 

het fundament vormen waar een 

vereniging op kan bouwen. Veel 

verschillende vrijwilligers die ieder een 

eigen taak en rol hebben, maar 

uiteindelijk niet zonder elkaar kunnen. 

Eenheid in verscheidenheid.  

 

Wat ik vrijwilligers vooral mee wil geven 

is dat je de voldoening uit de kleine 

dingen moet halen. Bijvoorbeeld een 

glimlach die je krijgt. Vrijwilligerswerk 

moet je nooit voor jezelf doen, maar 

geniet vooral van wat je samen kunt 

betekenen en bereiken voor anderen. 

Heb daarbij niet de illusie dat je altijd 

door iedereen begrepen wordt of dat 

iedereen begrijpt hoeveel tijd en energie 

het je kost om je in te zetten voor 

anderen.  

We zouden dus daarom allemaal 

vrijwilliger moeten worden. Gewoon 

even aandacht voor een ander in ons 

drukke bestaan. Voor de ander maakt dit 

een groot verschil. En voor ons…? Als 

vrijwilliger word je je weer bewust van 

de kleine dingen. Dingen die eigenlijk 

het belangrijkste zijn in het leven. Laten 

we daar gewoon bij stil blijven staan. Op 

een dag staan wij namelijk aan de 

andere kant. Dan hopen wij ook dat er 

iemand anders is die even tijd voor ons 

vrij maakt. 

 

Thomas Melisse 

wethouder 

 

 
 

 

NL Doet en Burendag 2019 
 

In 2019 is NL Doet gepland op 15-16 

maart. Een financiële bijdrage kunt u 

voor 31 januari aanvragen. De 

maximale vergoeding is € 400 maar….. 

wees er snel bij want  op=op!! 

De voorwaarden treft u aan op 

www.nldoet.nl 
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Burendag is een jaarlijks terugkerend 

feest dat je samen met je buren en de 

buurt viert. Je komt gezellig samen 

onder het genot van een bakkie koffie en 

je probeert iets goed te doen voor elkaar 

en de buurt. 

Voor 2019 staat deze dag gepland op 28 

september. 

Wilt u meer weten kijk dan op 

www.burendag.nl 

 

 

 

Huiskamer Halderberge bundelt 

krachten 

In januari 2018 is Surplus gestart met 
de huiskamers van Halderberge.  

Was er voorheen nog een indicatie nodig 

om gebruik te mogen maken van de 

faciliteiten van de huiskamer (voorheen 

DVO), nu is dit helemaal vrij. Iedereen 

is welkom. Samen een kopje koffie 

drinken, een spelletje doen, een praatje 

maken of aanschuiven bij het eten. Het 

mag en kan allemaal. Doordat de WMO-

indicatie niet meer nodig is, komt er een 
mix van bezoekers langs.  

De voordelen van het loslaten van de 

indicatie zijn groot. Er ontstaat een mix 

van bezoekers, die iets voor elkaar 

kunnen betekenen. Oude contacten 

worden versterkt en nieuwe 

vriendschappen kunnen zich ont-

wikkelen. De samenhorigheid wordt 

vergroot en iedereen kan iets bijdragen. 

Mensen vinden het fijn om iets voor 
elkaar te kunnen betekenen.  

De Huiskamer bundelt de  krachten. 

Niet alleen van de bezoekers, 

vrijwilligers, maar ook van de 

beroepskrachten. Een groot aantal 

spreekuren zijn ondergebracht bij de 

Huiskamer (maatschappelijk werk, 

mantelzorg, sociale raadslieden, wmo, 

wijkzuster, prikpost, trombosedienst 

etc.) Beroepskrachten weten elkaar op 

een natuurlijke wijze te vinden  en voor 

de bezoekers, zijn alle faciliteiten 

ondergebracht op een gezamenlijke 

plaats.  En dat het werkt kunnen we wel 

afleiden uit een berichtje van deze 
mantelzorger: 

“Ja,  je hoeft in Hoeven hierdoor echt niet meer 
eenzaam thuis te zitten. Het is erg gezellig en 
ongedwongen en er wordt van alles gedaan. 
Gezellig met elkaar buurten bij de koffie, 
spelletjes, heerlijk warm eten met elkaar en 
soms ergens iets gaan drinken, een 
modeshow, vieren van sint Nicolaas, kerst, 
carnaval , bloemstuk maken, elkaars 
verjaardag vieren etc. etc. De kinderen van de 
ouderen van Hoeven zouden hun ouders 
moeten stimuleren naar de huiskamer te gaan 
of zelf een paar keer mee kunnen gaan om ze 
te laten wennen. Het is zoveel beter dan alleen 
thuis te zitten vereenzamen. Mijn moeder heeft 
t sinds zij naar de huiskamer gaat zoveel meer 
naar haar zin. Ik ben erg blij dat deze 
voorziening er is in Hoeven en ik vind t heel 
bijzonder wat de vrijwilligers en de 
medewerkers van Surplus allemaal met de 
mensen doen en hoe liefdevol dat gebeurt. 
Dankjewel allemaal” 
 
 

Met de huiskamers van ‘doeve en Gastel’ 

hebben we meegedaan aan de 

innovatieprijs WMO van de zes 

gezamenlijke gemeenten (D6).  We 

hebben daar een mooie tweede prijs 

binnengehaald. En naast een mooie bos 

bloemen, een beeldje hebben we ook 

een cheque gekregen van 27000 euro. 

Met dit bedrag kunnen we doorgaan met 

de ontwikkeling van de huiskamers!  
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De Riksjafiets in Halderberge 

 

Dat is ‘m dan, onze riksja-fiets! En als 

we “onze” schrijven, bedoelen we ook 

echt onze! Na een prachtige kick-off 

tijdens de fietsvierdaagse Hoeven (dank 

aan de fietsvierdaagse, voor de 

medewerking) gaat de Riksja alle kernen 

van Halderberge langs om inwoners die 

zelf niet meer kunnen fietsen een mooie 

dag en fijne herinnering te bezorgen! het 

gevoel van de “wind door je haren” en “         

de zon op de bol” is voor velen  heel 

gewoon, maar voor andere  

onbereikbaar. Zij hebben nu de 

mogelijkheid om in te stappen en een 

ritje te maken, bijvoorbeeld langs 

bekende plaatsen uit hun jeugd. Een van 

onze enthousiaste vrijwilligers zit achter 

het stuur. Onderweg pratend over deze 

mooie herinneringen. De Riksja is 

uitgerust met elektrische 

trapondersteuning en de chauffeurs 

krijgen een training om goed met de 
Riksja overweg te kunnen.  

 

 

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van Rabobank 

Cooperatiefonds en de gemeente 
Halderberge.   

Ken je in je omgeving mensen die ook 

blij worden van zo’n fietstocht, neem 

dan contact op met Surplus via 
halderberge@surplus.nl of 0165-313100.  

Graag Gedaan in Halderberge 

Graag Gedaan is een samenwerking 

tussen Samenwerkende Ouderen-

organisaties Halderberge (SOH), 

mantelzorgondersteuning, Wonen met 

Gemak, Werk Voorop, Gemeente 

Halderberge Surplus welzijn, en de 

vrijwilligerscentrale.  Dankzij de inzet 

van vrijwilligers kunnen we kwetsbare 

inwoners van Halderberge ondersteunen 

en worden klusjes in en rond het huis 

opgepakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag Gedaan is meer dan een 

klussendienst, ook voor vervoer naar het 

ziekenhuis, ondersteuning bij 

administratie en computer en hulp bij de 

boodschappen kunnen inwoners van 

Halderberge een beroep doen op Graag 

Gedaan.  

 

Voor het inschakelen van Graag Gedaan 

gelden een aantal spelregels, zo mag 

een dienst niet langer dan 2 uur duren 

en er geldt een vergoeding van 2,50 

euro per half uur (exclusief gebruikte 

materialen en reiskosten). 

 

U kunt Graag Gedaan bereiken op: 
 

0168-331833 

 

 

 

 

 

Dienstenorganisatie van vrijwilligers

mailto:halderberge@surplus.nl


 
 
 

Gratis VOG-regeling uitgebreid 

Veilig Vrijwilligerswerk is en blijft een 

belangrijk onderwerp. Mooi is het dan 

ook om te kunnen melden dat de 

regeling Gratis Verklaring Omtrent 

Gedrag per 1 november is uitgebreid. 

Alle vrijwilligers die in aanraking komen 

met kwetsbare mensen in een 

afhankelijks situatie komen nu in 

aanmerking voor zo’n gratis VOG.                     

Uiteraard zijn er wel wat voorwaarden 

gesteld. Zo is het hebben van een plan 

met regels en richtlijnen over  veilig 

vrijwilligerswerk binnen de organisatie 

verplicht. Ook kan de VOG alleen maar 

worden aangevraagd middels e-

herkenning (voor organisaties) en digid 

(voor vrijwilligers). Het langslopen bij 

het loket van de Gemeente is dus niet 

mogelijk. Meer informatie kun je 

terugvinden via www.gratisvog.nl en via 

www.inveiligehanden.nl 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari geldt er 

een verhoging van de 
vrijwilligersvergoeding  
 

Al jaren stond de maximale onbelaste 

vergoeding voor vrijwilligerswerk op  

1500 euro per jaar. Ook hierin is 

verandering gekomen. Het Kabinet geeft 

aan: ’vanwege het grote 

maatschappelijke belang van 

vrijwilligerswerk verhoogt het kabinet de 

maximale onbelaste vergoeding voor 

vrijwilligerswerk’  

De maximale onbelaste vrijwilligers-

vergoeding is met 200 euro verhoogd 

naar 1700 euro per jaar. Meer informatie 

hierover kunt u terugvinden op de 

internetpagina van de belastingdienst 

www.belastingdienst.nl  
 
 
 

 
 

 

 

 
Vrijwilligers Halderberge 

 

 twitter.com/VWCHalderberge 
 

www.vrijwilligerswerkhalderberge.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Halderberge  
De vrijwilligerscentrale is onderdeel van Surplus Welzijn, Leuvenaarstraat 91, 4811 VN Breda. 
www.surplus.nl  
 
 

Vrijwilligerscentrale Halderberge 

Coördinator: Marian Hogerwaard 
 
Kade 3 
4731 JA Oudenbosch 
0165-313100 
06-15023666 
Marian.hogerwaard@surplus.nl 
 
inloopspeekuren:  
dinsdag van 13.30 tot 15.30u 
donderdag van 10.00 tot 12.00u 
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