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Engelen zijn mensen die ‘licht’ doorgeven. Waar ze zijn 

wordt alles helder en klaar. Engelen zijn mensen die 

een soort oorspronkelijke vreugde uit het paradijs 

hebben meegekregen. Geloof me, engelen zijn wezens 

van vlees en bloed, die op een onzichtbare wijze de 

wereld recht houden.  

Phil Bosmans in Leven is de moeite waard, 1993. 

Engelen van het PIO, het werk van 2021 is bijna gedaan. Neem 
rust en geniet. Om daarna bemoedigd en gemotiveerd jullie 
engelenwerk in 2022 voort te zetten. 

Goede feestdagen gewenst!   

Kees de Jong,  
voorzitter PIO.

 

Werkgroep Dementie 
Voorlichting over “Omgaan met dementie”  
 
In het voorjaar van 2022 wordt voor de inwoners van de gemeente 
Oldebroek de training “Omgaan met dementie” aangeboden.  
We horen dat de meeste mensen de voorkeur hebben voor een fysieke 
training waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.  Als eventuele maatregelen 
dat toelaten dan gaan we dat doen! 
 
Mocht dat niet lukken dan verzinnen we een andere mogelijkheid om het 
belangrijke onderwerp over “omgaan met dementie” toch onder de 
aandacht te brengen van mensen die daarvoor belangstelling hebben. 

Volwassenfonds zet samen met Goed Bezig  
mensen aan het bewegen 
 
De eerste 3 kwartalen van 2021 hebben we samen 35 goedgekeurde 
aanvragen van het Volwassenenfonds gedaan. 35 mensen structureel aan 
het bewegen is een mooi resultaat voor een eerste jaar!  
Namens lokaal aanspreekpunt Rudolf Huberts dank aan alle intermediairs 
of partijen in het PIO die de armoede signaleren en verwijzen naar het 
Volwassenenfonds.   
Weten wat het fonds doet of bij wie je terecht kan? Klik hier. 

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/877/volwassenenfonds-sport-cultuur


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde …  
… voor goede zorg aan en ondersteuning van deelnemers, bezoekers én 
mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld professionals 
en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt motiverend, draagt bij aan een prettig 
werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer aandacht voor zorg en welzijn van 
de inwoner. Het WIFA-model helpt je hierbij. Dat staat voor: Waarderen, 
Informeren, Faciliteren en Afstemmen. De aandachtspunten staan 
beschreven vanuit de zorgblik maar kunnen natuurlijk breder ingezet 
worden.  

Download de volledige publicatie: Infographic WIFA model.pdf 456.47 KB 

 
 

Christien van ’t Ende koninklijk 
onderscheiden tijdens Zonnebloem  
40-jarig jubileum  
Mevrouw Christien van ’t Ende - van Tiel uit Wezep ontving 
donderdag 18 november een Koninklijke onderscheiding uit 
handen van burgemeester Tanja Haseloop – Amsing. De uitreiking 
vond plaats tijdens het veertigjarig jubileum van De Zonnebloem 
Wezep, waar zij de decoratie door haar dochter kreeg opgespeld.  
 
Organiseren zit Christien van ’t Ende in het bloed. Dat doet ze bij de 
Zonnebloem dan ook volop. Zij coördineert de vrijwilligers voor het 
bezoekwerk, de Avondvierdaagse, allerlei uitjes en natuurlijk de 
bootreizen. Zij zorgt er bovendien voor dat de gasten van De 
Zonnebloem ook in coronatijd niet vergeten worden. 
“Met zo’n langdurige inzet voor de leefbaarheid van de dorpen 
Hattemerbroek en Wezep is deze Koninklijke onderscheiding niet alleen 
zeer verdiend, maar u bovendien van harte gegund. U heeft oog voor 
de medemens, springt bij waar dat nodig is en maakt zo voor veel 
mensen het leven keer op keer een stukje mooier” aldus burgemeester 
Tanja Haseloop–Amsing. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Infographic%20WIFA%20model.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Infographic%20WIFA%20model.pdf


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tulpenbollen verbinden  
De Rotary Oldebroek-Elburg heeft afgelopen week samen met diverse 
buurtgroepen en scholen ruim 6.000 tulpenbollen in de grond gepoot.  
Het poten van de bollen was een leuke verbindende activiteit en in het 
voorjaar mag iedereen genieten van het resultaat.  
 
Verbondenheid in de wijk is één van de activiteiten van 
“Oldebroek tegen Eenzaamheid” 

Financieel spreekuur in de Brinkhof 
Voor vragen over geld, wetten en regels of het invullen van formulieren 
kunnen inwoners terecht op het Financieel spreekuur.  
Vanaf 1 september is het spreekuur elke dinsdagochtend van  
10.00-12.00 uur in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep.  
 
Het team zit klaar om inwoners te helpen met alle vragen.  
De dienstverlening is gratis. Het Financieel Spreekuur is een 
samenwerking van het Sociaal Team, Westerbeek, Stimenz, 
Schuldhulpmaatje en Humanitas. 

Geldzorgen 
Dagelijks zijn er nog altijd mensen die zich door hun geldzorgen 
gevangen voelen in een wereld van schaamte en wanhoop. Ze durven 
niet met anderen over hun problemen te praten, met als gevolg dat hun 
situatie verergert. 
 
Het taboe rondom geldzorgen maakt de weg naar hulp voor veel 
mensen nog onnodig lang. In de serie Taboetalks geven we daarom 
praktische tips om het taboe te doorbreken. 
Wil jij een ander helpen door geldzorgen bespreekbaar te maken? 
Bekijk de taboetalks via deze link 
 

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen 
De inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Voor de 
collectieve zorgverzekering heeft de gemeente Oldebroek een contract afgesloten met Zilveren Kruis. Er zijn 3 
verschillende pakketten. Kijk op: www.gezondverzekerd.nl/oldebroek. 
De voorwaarden om over te stappen naar deze collectieve verzekering is o.a. dat het inkomen niet hoger is dan 
120% van de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dit € 1294,44 per maand en 
voor een gehuwde/samenwonenden €1849,20 per maand. Voor pensioengerechtigden zijn deze bedragen iets 
ruimer. 
 
Meer weten over de collectieve zorgverzekering?  
De medewerkers van het Financieel Spreekuur helpen inwoners graag tijdens het financiële spreekuur, elke 
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur in de Brinkhof in Wezep. I.v.m. de coronamaatregelen wel vooraf een afspraak 
maken: tel. 0525 63 83 33 of mail sociaalteam@oldebroek.nl. Zelf aanmelden voor de verzekering kan via na: 
www.gezondverzekerd.nl/oldebroek. 
 
Overige regelingen 
De gemeente Oldebroek heeft meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Kijk hiervoor op 
www.oldebroek.nl/laaginkomen of neem contact op met het Sociaal Team. 

https://samenhartvoormensen.nl/taboetalks/
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/oldebroek/passende-zorg/#!/pakketten
mailto:sociaalteam@oldebroek.nl
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/oldebroek/passende-zorg/#!/pakketten
https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_bijstand/Extra_s_bij_laag_inkomen


 

 
 
upcmail   SAMEN KERST 2021  

Samen kerst wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het 
is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Wezep. Het wordt 
een aangepaste Samen Kerst vanwege de corona maar de 
organisatie vindt het belangrijk om juist nu betrokken en met 
aandacht er wel te zijn. 
 
Zaterdag 18 december zullen er i.s.m. Stichting Present een aantal 
buiten klussen worden gerealiseerd. Er zal vooraf een muzikale film in 
kerstsfeer gemaakt worden i.s.m. de LOCO. Deze film wordt naar alle 
verzorgingshuizen toegestuurd en daar op zaterdag 18 december 
vertoond worden in de huiskamers.  
Deze film zal dan ook te zien zijn op LOCO TV. 
 
Er zullen ook lichtjes worden rondgebracht door vrijwilligers die zich 
daarvoor hebben opgegeven. Lichtjes die bedoeld zijn voor mensen die 
wel een bemoediging kunnen gebruiken.  
De PIO leden en hun achterban worden bij deze opgeroepen om via de 
website www.samenkerst.com namen van mensen hiervoor op te 
geven. Het opgeven van namen kan tot 12 december. Vorig jaar zijn er 
ruim 250 lichtjes coronaproof afgegeven met vaak mooie gesprekken 
en ontmoetingen.  
 
Vrijdag 24 december zullen er goed gevulde tassen naar mensen 
worden gebracht die dit wel kunnen gebruiken. Dit is i.p.v. de 
gezamenlijke kerstmaaltijd. 
 
Op kerstavond is er om 20.00 uur een kerstviering i.s.m. verschillende 
koren en een korte overdenking. Deze viering wordt uitgezonden op 
loco tv. 

 
 

Website PIO 
Het PIO is digitaal steeds meer zichtbaar. Na het Twitter en 
Facebookaccount hebben we 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 

http://www.samenkerst.com/
mailto:rob.barzilay@upcmail.nl
http://www.oldebroek.nl/


 

 
 

 
 
  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 of bent u op zoek naar een 
leuke vrijwilligersfunctie?  
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 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'. 
 

https://www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl/index.cfm
http://www.gratisvog.nl./
https://www.oldebroek.nl/dsresource?objectid=1813f63b-bed3-4d73-9b3f-2623d628b1e9&type=pdf&&
https://www.oldebroek.nl/dsresource?objectid=1813f63b-bed3-4d73-9b3f-2623d628b1e9&type=pdf&&
mailto:gemeente@oldebroek.nl
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