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Dag van de Vrijwilliger

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, bruist onze gemeente van de activiteiten. Zij maken 
onze gemeente mooier, socialer, sportiever, cultureler en educatiever.  
Toen corona kwam, leek de wereld tot stilstand te komen. Onzekerheid en zorgen over 
‘hoe nu verder?’ staken de kop op. Ook bij alle vrijwilligers. Want ook al is er nu weer meer 
mogelijk, het zoeken naar een nieuwe balans blijft een uitdaging. 
Ik zie dat vrijwilligers graag “gewoon” door willen gaan met hun vrijwilligerswerk. Omdat 
ze het met enthousiasme doen: voor de club, voor de vereniging, voor de inwoner en voor 
hun gemeente. We zijn bijzonder trots dat er zoveel nieuwe initiatieven bedacht zijn om 
contact met elkaar te houden. Het kenmerkt de enorme betrokkenheid die leeft onder onze 
vrijwilligers. Een prachtig initiatief dat in corona-tijd ontstond laat dit ook zien: het meldpunt 
VIPvoorelkaar. Diverse vrijwillige organisaties hebben elkaar daarin gevonden. Samen helpen 
en ondersteunen ze inwoners die het moeilijk hebben in deze bizarre tijd.
Het is dit jaar helaas niet mogelijk om bij elkaar te komen om het vrijwilligerscompliment op 
7 december namens het college van burgemeester en wethouders persoonlijk uit te reiken. 
Om onze vrijwilligers toch in het zonnetje te zetten, deel  ik graag de mooie verhalen met u. 
In dit weekblad leest u wat diverse vrijwilligers doen en betekenen voor hun club, vereniging 
of inwoner. Wie weet inspireert het u om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat zou mooi 
zijn, want elke helpende hand is welkom! 

Namens het hele college dank ik alle vrijwilligers in onze gemeente. 
Wij zijn ontzettend blij met u!

Namens het college, 
Wethouder Ariane Zwarts

Hoe bedank je vrijwilligers 
in deze bijzondere tijd?
Vorig jaar waren maar liefst 525 vrijwilligers aanwezig bij één de vier lunches die 
werden georganiseerd op De Dag van de Vrijwilliger! Helaas kunnen deze lunches dit 
jaar niet doorgaan. Maar we zijn natuurlijk nog steeds ontzettend blij en dankbaar 

dat velen zich inzetten als vrijwilliger binnen onze 
gemeente! Maar…hoe laten we dat in deze vreemde 
tijd nou weten aan al deze pareltjes?

Graag willen we iedereen die vrijwilligers kent, met 
vrijwilligers werkt of hulp krijgt van een vrijwilliger wat leuke 
tips geven om hen op 7 december in het zonnetje te zetten, 
want vrijwilligers zijn ONBETAALBAAR!

10 TIPS:
1. Schenk een waardebon voor een kopje koffi e of thee met wat 

lekkers dat afgehaald kan worden bij een plaatselijke ondernemer.
2. Maak een videoboodschap
3. Regel een ontbijtje
4. Organiseer een gezellig online feestje of Bingo
5. Maak een mooi kerststukje en geef het af bij de vrijwilliger(s)
6. Geef een compliment!
7. Stuur een mooie kaart of een klein brievenbuscadeautje
8. Organiseer een interessante (online) training of workshop
9. Deel mooie verhalen en laat weten dat je trots bent op je vrijwilliger(s)
10. Schrijf een lied en breng een ode aan de voordeur

We hopen dat in groten getale gehoor wordt gegeven aan deze oproep. 
Want juist in deze bijzondere tijd mogen de vrijwilligers wel 
een keer extra in het zonnetje worden gezet!

Vrijwilligers bedankt!

Wethouder Zwarts bedankt namens het college alle vrijwilligers in onze gemeente.

Vorig jaar kregen alle 525 vrijwilligers een cadeautje mee naar huis: 
‘Vrijwilliger, je bent onbetaalbaar’!

Kiak vrijwilliger zijn is ontzettend leuk, 
gezellig en dankbaar werk! Het geeft energie. 

Floortje Beune

Mijn naam is Raoul Gommans en ik ben vrijwilliger 
bij de Verkeersregelaarsgroep (VKR) in Gilze-Rijen, 
momenteel ook de interim penningmeester 
van deze vereniging. De VKR Groep bestaat uit 
vrijwilligers die ervoor kunnen kiezen om ingezet te 
worden als evenementenverkeersregelaar. De een 
helpt alleen bij dat ene evenement waar hij op deze 
manier zijn handje aan bij wilt dragen, de andere 
helpt bij meerdere evenementen per jaar. Er zijn geen 
verplichtingen.

Ik zelf ben lang geleden bij de VKR Groep begonnen 
met de intentie “voor wat hoort wat”; voor 
een evenement waaraan ikzelf deelnam waren 
verkeersregelaars nodig, dan ben ik bereid om een 
aantal keer per jaar te assisteren met verkeerregelen 
bij andere evenementen die dat ook nodig hebben. 
Zo helpen we elkaar.

Om evenementen-verkeersregelaar te worden
hoef je maar 1 avond per jaar een online cursus te
volgen. Als je bij een evenement verkeer gaat regelen
via de VKR Groep, dan wordt deze cursus je gratis
aangeboden.

Ondertussen is de VKR Groep uitgegroeid tot 
een groep enthousiaste vrijwilligers die op het 
verkeersregelaars-vlak het visite kaartje van het 
evenement zijn. Als verkeersregelaars zorgen we 
samen ervoor dat het evenement veilig maar zeker 
ook gezellig verloopt.

Meer informatie over deze vereniging, of interesse 
om ook eens mee te helpen bij een evenement als 
verkeersregelaar? 
Ga naar http://www.vkrgroep.nl.

Mijn man Frits is al een flink aantal jaren een maatje/
buddy van een cliënt van het Sovak in Terheijden. 
Hij doet hiervoor niet “echt veel” maar hij maakt 
wel het leven van een van deze bewoners net 
even wat leuker. Het gaat om een man die met zijn 
aandoening, het zogenaamde engeltjessyndroom 
al best op leeftijd is. Hij heeft maar een familielid die 
wat verder weg woont en niet in de gelegenheid is 
om vaker zijn broer te bezoeken. Vandaar dat onze 
dochter die bij het Sovak werkt voorstelde om eens 
te kijken of mijn man (haar vader) een klik met de 
bewoner had om hem een beetje op te vrolijken. 

Hij ging tot Corona kwam maandelijks naar 
Terheijden om deze man mee te nemen voor een 
autoritje en dan aansluitend ergens koffie te drinken. 

Als het heel erg mooi weer is gaat hij wel eens fietsen 
en daarna ergens een bakkie doen. Helaas is het nu 
in verband met Corona allemaal wat lastiger. We 
moeten toch ook allemaal wat beter op elkaar en 
zeker op deze groep passen, dus zit een frequent 
maandelijks bezoek er niet altijd in. Gelukkig is 
hij afgelopen zaterdag weer wel geweest. Daar 
komt ook nog bij dat hij straks voor een periode in 
Klundert gehuisvest wordt, omdat er in Terheijden 
werkzaamheden gepland staan aan de woning. 

Het is maar een klein gebaar en een werkelijk besef 
heeft hij niet, maar de blik van herkenning als mijn 
man daar aankomt betekent zoveel. 

Rianne Copal 

Vrijwilliger worden? Vrijwilliger vinden?
Kijk eens op onze website www.VIPvoorelkaar.nl 

Een online platform om vrijwilligerswerk te vinden dat bij je past of 
om vrijwilligersvacatures te plaatsen. Je kan binnenlopen tijdens de 

inloopuren van het VIP loket. 
Dinsdag van 9:00-11:00 in C.C. de Boodschap Rijen of 

op donderdag van 9:00-11:00 in C.C. de Schakel in Gilze. 

We zijn telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen op 
telefoonnummer 06 573 451 82 en werken ook op afspraak.  

Rianne Copal

Flo� tje Beune

Raoul Gommans

Frank en Inge Tofield

Dag van de Vrijwilliger
INZENDINGEN VAN DE VRIJWILLIGERS

Als oprichters en vrijwilligers van onze Stichting 
Boek winst  zetten wij ons in voor veel verschillende 
goede doelen. Vanuit de hele regio krijgen we 
gelezen boeken gedoneerd. We sorteren de boeken 
en deze worden vervolgens in mooie boekenkasten 
in de Tilburgse ziekenhuizen maar ook bij een van 

de huisartsen in Rijen aangeboden. Ook staan we 
op grote boekenmarkten in onder andere Tilburg en 
Dordrecht. De opbrengst van de boeken gaat naar 
goede doelen die zich richten op basiseducatie, 
bevorderen van gezondheid of onderzoek naar 
ziekten. Het mooie van ons vrijwilligers werk is dat 
we bijdragen aan duurzaamheid door het recyclen 
van gelezen boeken, lezers blij kunnen maken met 
een breed assortiment en ook nog eens goede 
doelen kunnen steunen! Het is leuk om op een 
boekenmarkt een compliment te krijgen over de 
mooie boeken. Ook de positieve reacties die we 
krijgen als we de boekenkasten in het ziekenhuis 
aanvullen, geven een goed gevoel! 
Op de foto een voorbeeld van een onze werkwijze. 
Marie José, assistente van huisarts Goderie doet 
mee aan Alpe d’HuZes. 
Om haar te steunen worden in de praktijk boeken 
aangeboden. De opbrengst hiervan gaat direct naar 
haar sponsorbijdrage voor onderzoek naar kanker. 
Zo maken we met een simpele boekenkast verschil! 

Meer weten? 
info@boek-winst.nu
Frank en Inge Tofield


