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De Huiskamer van Wezep is verhuisd 

naar de Meidoornstraat 20 in Wezep 
 

Wat is het heerlijk om de deuren van de Huiskamer van 

Wezep te openen nu de maatregelen worden versoepeld. Er 

is ondertussen wel het één en ander gebeurd. De Huiskamer van Wezep is verhuisd. Op 22 mei 

was het zover. De Huiskamer van Wezep heeft haar intrek genomen in “De Meidoornschool”. 

De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de oude bibliotheek. Het was 

bijzonder dat Plus van der Hoven dit pand belangeloos aan de Huiskamer ter beschikking heeft 

gesteld. Dankzij de gemeente hebben we nu onze intrek kunnen nemen in “De Meidoornschool”. 

Het is tijdelijk, maar het is fantastisch om nu een frisse start te maken en iedereen weer van 

harte welkom te heten. 

Beste lezer,  

We staan op het punt om een zeer bijzonder seizoen af te sluiten. De beperkingen van 

het coronavirus hebben onze activiteiten als vrijwilligersorganisaties sterk beïnvloed. 

Veel plannen konden geen doorgang vinden, maar onvoorziene kansen brachten ook 

nieuwe mogelijkheden aan het licht. 

De corona heeft voor sommigen ernstige gevolgen gehad. Geliefden en collega-

vrijwilligers zijn ziek geworden of zelfs overleden. Ook de late gevolgen bleven niet uit. 

We denken dan met name aan Willeke Pieters, die als gevolg van de corona haar werk 

voor Present moest opgeven. 

We lijken echter weer langzaam terug te keren tot het gewone normaal. En dat geeft 

een gevoel van vrijheid, zeker nu het mooie weer daar verdere invulling aan geeft. 

De komende maanden zullen om die reden de activiteiten op en laag pitje komen staan. 

Laten we ervan genieten, maar laten we ook degenen die thuis moeten blijven niet 

vergeten. 

We hopen het komende seizoen weer echt aan de slag te kunnen gaan. Ieder van de PIO-

deelnemers zal daar op eigen manier vorm aan gaan geven. Ook als PIO hebben we 

plannen: bijeenkomsten voor ontmoeting en scholing, specifieke plannen voor mensen 

die eenzaam zijn, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, uitwerken van het 

PR-plan om onze plannen ook wereldkundig te maken, etc. 

Maar voor nu even rust. Ik wens jullie een mooie vakantietijd en zie er naar uit jullie 

allemaal weer live te kunnen ontmoeten in september. 

Kees de Jong, voorzitter PIO 

 



Ontdekkingstocht door de Oldebroekse 

Samenleving 
 

Het Sociaal Team heeft op 27 mei jl met verschillende 

vrijwilligers(organisaties) uit de gemeente Oldebroek kennis 

gemaakt. Cluster Welzijn had een Corona-veilige bijeenkomst in 

de buitenlucht georganiseerd voor haar collega’s. Doel was om 

meer zicht te krijgen op wat vrijwilligers allemaal doen, welke 

initiatieven er spelen en waar raakvlakken liggen met het eigen 

werk. Want door goed samen te werken met inwoners en in te 

spelen op hun initiatieven krijgen we in Oldebroek meer Voor 

Mekaar. 

Ondanks het regenachtige weer kwamen bijna dertig 

medewerkers van het Sociaal Team op gepaste afstand van 

elkaar naar de bosrijke omgeving van IJsselvliedt. In tweetallen 

gingen ze in gesprek met Gerri van de Streek (Dorpshuis ’t 

Grinthuus), Marten Muller (milieu- en natuurvereniging Het 

Groentje), Tonny Vos (Taartpunt in Wezep), Kees de Jong (PIO), 

Connie Arnold (Sociaal Werker), Marieke Tangenberg (OvM) en 

Marieke van de Ruitenbeek (Sociaal Werker).  

In treffende verhalen gaven zij een mooi beeld van de initiatieven die spelen in onze gemeente. 

Het is bewonderingswaardig wat zij doen om bijvoorbeeld eenzaamheid in hun dorp aan te 

pakken of tijd maken om de buurt bij elkaar te brengen. Heel veel vrijwilligers steken veel 

energie in om hun dorp, buurt of wijk om het een stukje leefbaarder te maken. En daar kunnen 

we als gemeente van leren, maar ook bij aan sluiten. Zij zijn als kenner van hun buurt van grote 

betekenis, ook voor ons werk. 

“Wat een inzet en betrokkenheid”, “Tjonge, wat knap dat ze dat allemaal doen!” hoorden we 

terug.  

     

Vertrouwenscontactpersoon  
De vertrouwenscontactpersonen  (VCP) hebben de taak het in stand houden 
in verbeteren van de omgangsvormen, welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en  
vertrouwdheid voor de individuele leden. Niet alle PIO organisaties hebben een eigen VCP. Wilma 

Rietberg en Bert van Beek zijn de behoefte en mogelijkheden van een overkoepelend VCP voor 

het PIO aan het inventariseren.   

 

De ‘Week van de Jonge Mantelzorgers’ 
 In de week van 1 t/m 7 juni was het thema  #niettemissen. In onze gemeente is er via Social 

Media veel aandacht voor geweest. In het najaar gaan wij weer van start met de activiteiten voor 

de jonge mantelzorgers. Je moet dan denken aan kickboksworkshops, bowlen, trefbal, zeskamp, 

graffitiworkshops. Er is maar één voorwaarde: het moet leuk zijn. Want het is niet altijd leuk om 

jonge mantelzorger te zijn. Ze maken zich vaak zorgen om een ziek familielid of moeten meer 

dan gemiddeld helpen in huis. Vanuit het Sociaal Team is Gert Zomer  betrokken bij deze 

doelgroep. Op dit moment zijn er ca. 50 jonge mantelzorgers bij ons bekend. Ken jij iemand die 

dit ook is en graag mee wil doen? Overleg het en meld ze aan via gzomer@oldebroek.nl 
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Save the date 
 

OldebroekvoorMekaar festival op dinsdag 7 december   

Een feestje van ontmoeten, delen, leren en vieren  

Lijkt het je het leuk om mee te werken aan de organisatie van dit 
evenement meld je dan bij Johan Neevel (jneevel@oldebroek.nl)! 

 

 

 

 

 

 

Verbondenheid in de wijk” een speurtocht naar warme plekken in 

de samenleving 
 

De Irisstraat in Oldebroek is de doorgaande weg naar de speeltuin Op de Wip. De meeste 

bewoners wonen al ruim dertig jaar in deze straat. Het is volgens hen prettig wonen, er wordt 

naar elkaar omgekeken zonder elkaar te overlopen!  Indien nodig wordt de tuin voor een 

buurtgenoot gedaan of worden er boodschappen gehaald.  De buurt heeft een aantal leuke ideeën 

om de verbinding in de wijk nog verder te versterken. Van het plaatsen van een leugenbankje tot 

een gezamenlijk ontbijt. Zij gaan de aankomende tijd samen met de opbouwwerker en 

dorpscontactambtenaar verder met het creëren van een warme plek in de Irisstraat!  

Verbondenheid in de wijk is één van de activiteiten van “Oldebroek tegen Eenzaamheid” 
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Website PIO 
 

Het PIO is digitaal steeds meer 

zichtbaar. Na het Twitter en 

Facebookaccount hebben we sinds kort 

ook een eigen website en Instagram 

pagina. Voor de website www.pio-

oldebroek.nl zijn we voortdurend op 

zoek naar ervaringsverhalen en leuke 

foto’s. Deze mogen gemaild worden 

naar rob.barzilay@upcmail.nl 

 

 

 

Vrijwilligersverzekering 

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een 
ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle 
gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor 

de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt. Meer informatie via oldebroek.nl  

De Vrijwilligersvacaturebank Oldebroek 
De vrijwilligersvacaturebank Oldebroek is de digitale ontmoetingsplaats voor iedereen die op zoek 

is naar vrijwilligerswerk en voor maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers 

in de gemeente Oldebroek. 

Heeft uw organisatie vrijwilligers nodig? Plaats een oproep op de 

vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl  

Gratis VOG voor vrijwilligers 

Werkt u als vrijwilliger met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u 
in aanmerking komen voor een gratis VOG. Uw vrijwilligersorganisatie moet wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen. De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen op www.gratisvog.nl. 

Werkt u als vrijwilliger niet met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, maar 
hebt u vanwege uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunt u de kosten hiervan vergoed 
krijgen via de gemeente. U vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente. Om de kosten 
vergoed te krijgen, vult u het formulier Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk (pdf, 330kb) in. 
Het ingevulde formulier stuurt u per post op naar de gemeente. Of u scant het ingevulde 
formulier in en mailt het naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Vergoeding kosten 
VOG vrijwilligerswerk'. 
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