
                     

 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers, organisaties, verenigingen en geïnteresseerden 

 

www.klikmaasgouw.nl 

Presenteert wederom haar 
nieuwsbrief! 
 
Ben je vrijwilliger of gaat je interesse uit 

naar vrijwilligerswerk? 
Dan is deze nieuwsbrief de uitgelezen 
manier om de laatste ontwikkelingen 
rondom het vrijwilligerswerk in de regio 
Maasgouw te volgen. 

Wij wensen je veel leesplezier! 

Heb je informatie of waardevolle tips 
over vrijwilligerswerk, dan kan je deze 
aan ons doorgeven via: 

 
info@klikmaasgouw.nl 
 
Volg en ‘like’ ons op Facebook 

 
www.facebook.com/klikmaasgouw 

 
Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw   
Sociaal Maatschappelijk Centrum 
Suikerdoossingel 49 te Maasbracht  
spreekuur vrijdag 10.00 – 12.00 uur 

Tel: 0475-852500 
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KlikMaasgouw Flits  

EENZAAM? 

Zet je vrijwillig in! 

Ondek de beste manier om 

niet alleen te zijn en met 

andere in contact te komen 

Schrijf je vandaag nog in voor 

jouw vrijwillige inzet voor 

andere mensen via onze 

website: 

 

www.klikmaasgouw.nl 

 

Waar actief? 

KlikMaasgouw is actief in en 

om de kernen van de 

gemeente Maasgouw, zijnde 

Beegden, Heel, Panheel, 

Wessem, Thorn, 

Stevensweert, Ohé en Laak, 

Linne, Brachterbeek en 

Maasbracht. 

De Spil werd officieel geopend op      

21 februari 2019 

  
Bezoekers kunnen vooraf een afspraak maken op 

vrijdag via: info@klikmaasgouw.nl en tel: 0475-852500. 

 

www.klikmaasgouw.nl 

De website www.klikmaasgouw.nl is de digitale vacaturebank 

voor vrijwilligers in de gemeente Maasgouw. Je kunt op deze 

website terecht als je vrijwilligerswerk zoekt of wanneer jouw 

organisatie vrijwilligerswerk aanbiedt. Het Steunpunt bestaat 

zelf óók uit vrijwilligers! 

Informatie en advies 

Het Steunpunt Vrijwilligers geeft op de website 

www.klikmaasgouw.nl informatie en advies over alles wat met 

vrijwilligerswerk te maken heeft. Bijvoorbeeld verzekeringen, 

werken met behoud van een uitkering, belastingen, 

contracten, onkostenvergoedingen, enz.  

Wil je actief worden en je vrijwillig inzetten? 

Een goede keuze, want je leert op een spontane manier 

nieuwe mensen en organisaties kennen en jouw talenten en 

vaardigheden op een gezellige manier inzetten.  

Vrijwilligerswerk is niet alleen een kans op ontplooiing 

en nieuwe ervaringen, maar geeft ook vooral 

voldoening! 

Blijven er taken liggen in jouw organisatie? Meld je aan 

op www.klikmaasgouw.nl 

 

 

Sinds 31 juli 2018 is 

het Steunpunt 

Vrijwilligers 

Maasgouw 

gehuisvest op 

vrijdagochtend in 

de Spil, 

Suikerdoossingel 49 

in Maasbracht. 
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Op 7 december was het weer Nationale Vrijwilligersdag! 

KlikMaasgouw zette een aantal vrijwilligers in de bloemetjes.  

Dit keer in Thorn. 

KlikMaasgouw was op 7 december op bezoek bij twee organisaties in Thorn namelijk: 

Gemeentemuseum Het Land van Thorn en de Abdijkerk Sint-Michaël in Thorn. 

Medewerkers van KlikMaasgouw en vrijwilligers van beide organisaties stonden, onder het genot 

van koffie en vlaai en de uitreiking van een bos bloemen, stil bij de taken en werkzaamheden van 

deze vrijwilligers. Ook aan de rol van bemiddeling en advisering t.a.v. vrijwilligerswerk door het 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw, KlikMaasgouw, dat overigens ook uit vrijwilligers bestaat. 

Na de gezellige bijeenkomst in het Cultureel Centrum in Thorn, waar het “dank je wel” in het kader 

van ‘Nationale Vrijwilligersdag’ aan beide organisaties werd overgebracht, gevierd en besproken 

door KlikMaasgouw en wethouder Math Wilms, werd deze dag naar ieders tevredenheid afgesloten.    

 

Je vrijwillig inzetten voor een ander maakt je leven zinvoller! 

Alhoewel het nooit goed is aangetoond waarom vrijwilligerswerk zo’n positieve invloed op de 

gezondheid heeft, wordt toch algemeen aangenomen dat het element van ‘zingeving’ belangrijk is. Als 

je ‘s ochtends opstaat op een dag dat je vrijwilligerswerk gaat doen, heb je er zin in, omdat je weet 

waarom je het doet. De essentie van het doen van vrijwilligerswerk is, dat je er niet voor wordt betaald, 

maar omdat je het doet vanwege de voldoening die je ervan krijgt. Die voldoening komt voort uit het 

feit dat je iets voor een ander doet! 

 



                     

Een vijfde van de 

vrijwilligers in zorg 
en welzijn verricht 

taken professionals 
 

Een vijfde van de 

vrijwilligers in zorg en 

welzijn doet wel eens werk 

dat eigenlijk door 

professionals zou moeten 

worden gedaan. Werk 

waarvoor je medische of 

psychologische kennis 

nodig hebt, in aanraking 

komt met privacygevoelige 

informatie of lichamelijke 

intimiteit.  Vrijwilligers 

vinden dit zelf ongewenst, 

maar doen het werk toch 

vaak omdat anders 

hulpbehoevende mensen 

geen hulp krijgen. Zo 

overschrijden ze vaak 
grenzen, ook die van 

henzelf. 
 
Bron: vrijwilligerswerk.nl 
 

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog 

De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt van maximaal 

150 euro per maand naar maximaal 170 euro. Met de maatregel wil 

het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren. 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije 

vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 

1.700 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een 

voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds 

vergoed, maar moeten worden aangetoond. In 2018 

was de vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per 

jaar. 

 

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie 

volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger 

werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. 

Met deze maatregel wil het kabinet vrijwillige inzet stimuleren. 

bron: rijksoverheid.nl 

 

Verschillende 

vormen van 

vrijwilligerswerk 

Specifieke vormen van 

vrijwilligerswerk leveren 

nieuwe kansen en nieuwe 

gezichtspunten op voor 

organisaties. Het is goed om 

als organisatie na te denken 

waarom u ermee aan de 

slag wilt en wat uw 

verwachtingen zijn.  

Deze zijn:  

Burenhulp 

Maatschappelijke stages 

Online vrijwilligerswerk 

Verplicht vrijwilligerswerk 

Voluntourisme 

Werknemers vrijwilligerwerk 

Bron: vrijwilligerswerk.nl 

 

De kracht van samenwerking tussen gemeente en vrijwilligerssteunpunt 

Een goede samenwerking én taakverdeling tussen gemeente en vrijwilligerssteunpunt blijkt 

stimulerend voor vrijwillige inzet. In het land zien we diverse inspirerende voorbeelden van 

samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligerssteunpunten. Het voorbeeld van Geldermalsen 

laat succesfactoren en knelpunten zien. Wat zijn gouden tips? 

Lees verder op: vrijwilligerswerk.nl 

Benieuwd naar de trends op het gebied van vrijwillige inzet 

in 2019? 

 

Uit een grote data-analyse op NLvoorelkaar.nl en het 

vrijwilligerswerkonderzoek met de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(Hoogleraar Lucas Meijs) kwamen vijf interessante inzichten aan het 

licht namelijk dat: 

1. De animo voor vrijwilligerswerk afneemt 

2. Vrijwilligerswerk zoeken op een online platform toeneemt 

3. Online vrijwilligerswerk duurzamer wordt! 

4. Flexibiliteit belangrijk is (maar ook weer niet zo) 

5. Omdenken van hulp nieuw potentieel kan vrijmaken 

Meer weten over deze trends? De onderzoeksresultaten waarop dit gebaseerd 

is en de praktische tips hoe je deze trends kunt gebruiken om voor jou en 

nieuwe vrijwilligers een win-win te creëren. 

Download het Trendrapport vrijwillige inzet 2019 hier! 

 
Bron: nlvoorelkaar.nl 
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Vrijwilligster Marijke Pals is sinds ruim een jaar de nieuwe 

voorzitter van De Zonnebloem afdeling Heel 

In Nederland zijn zo’n 38.000 vrijwilligers 

actief voor Stichting De Zonnebloem, 

verdeeld in zo’n 1100 lokale afdelingen. 

Daarvan zijn ruim twintig vrijwilligers 

druk bezig bij de afdeling Heel om daar 

ouderen en gehandicapten enkele 

plezierige uren te bezorgen. 

“De afdeling Heel vierde afgelopen jaar 

haar 55-jarig jubileum”, kijkt voorzitter 

Marijke Pals terug. Zij is sinds vorig jaar 

voorzitter van Zonnebloem Heel. “Maar 

aan dat jubileum hebben we nauwelijks 

ruchtbaarheid gegeven”.  

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog startte radiomaker Alex van Wayenburg bij Radio Herrijzend Nederland 

het programma ‘Radioziekenbezoek de Zonnebloem’, een radioprogramma dat speciaal gericht was op 

zieken en gehandicapten. Hij gaf het de naam ‘De Zonnebloem’, omdat hij daarmee zieken en 

gehandicapten de eigenschap van de zonnebloem wilde voorhouden. Een zonnebloem richt zich immers 

altijd naar de zon. Zijn afsluitende woorden ‘Houdt de zonzij’ werden al snel de bekende uitsmijter van 

het programma. Het dagelijkse radioprogramma, en zeker de verschillende hulpacties die rond het 

programma werden opgestart, groeiden van Wayenburg echter boven het hoofd. Gelukkig kreeg hij van 

alle kanten hulp wat uiteindelijk op 17 januari 1949 leidde tot de oprichting van Stichting De Zonnebloem. 

Zonnebloem Heel heeft geen leden maar gasten. “Mensen kunnen de Zonnebloem zelf benaderen, maar 

tegelijk zijn we ook zelf pro-actief naar mensen toegegaan. We hebben bij potentiële gasten middels een 

briefje in de brievenbus gevraagd of zij een regelmatig bezoek van Zonnebloemvrijwilligers zouden 

waarderen”, legt Marijke uit. “Een aantal jaren geleden is bij de landelijke stichting een verandering van 

denken gekomen en is de aandacht meer gericht op het zogenaamde ‘maatjeswerk’, het een-op-een 

contact. Mensen die het fijn vonden om naar een gezellige Zonnebloemmiddag te gaan voor een praatje 

en sociale contacten dreigden daardoor in een isolement te geraken. Desondanks vond Zonnebloem 

Nederland dat laatste geen prioriteit hebben. Men zette vol in op het contact van persoon tot persoon 

”Zonnebloem Heel vond dat voor die laatste groep toch een manier gevonden moest worden om sociale 

contacten te onderhouden. “Het is natuurlijk fijn om als vrijwilliger met iemand een uitstapje te maken, 

maar tegelijk sluit je een hele groep mensen uit”, vindt Marijke. “Natuurlijk zetten we ook in op het 

‘maatjeswerk’ waar een achttal vrijwilligers bijzonder actief in is. Maar we hebben toch ook het wijkwerk 

weer opgepakt. In samenwerking met seniorenvereniging Ambrosius Heel organiseren we jaarlijks een 

zestal bijeenkomsten waar iedereen naar toe kan komen, zeg maar het oude Zonnebloemwerk. Die 

samenwerking is best wel uniek. “Maar daar blijft het niet bij. Zonnebloem Heel heeft nog een vrij unieke 

actie om ouderen samen te brengen. “Steeds meer alleenstaande ouderen raken in een isolement. Ruim 

een jaar geleden hebben we daarom het project ‘Samen eten met de Zonnebloem’ opgezet. Vijf 

vrijwilligers koken iedere maand een warme maaltijd waar, met dank aan de medewerkers van cultureel 

centrum Don Bosco, ruim gebruik van wordt gemaakt.” 

Uiteraard besteedt Zonnebloem Heel, zij het beperkt, ook aandacht aan het zeventigjarig jubileum van de 

Zonnebloem. “De Zonnebloem kan alleen maar werken met genoeg enthousiaste mensen die het goede 

Zonnebloemgevoel hebben. Daarnaast hebben we de gemeenschap en gemeente nodig voor de financiële 

middelen zodat we activiteiten kunnen organiseren. Die activiteiten mogen voor de deelnemers niet te 

duur worden, want dan haken ze af. Om het allemaal betaalbaar te houden, zijn we daarom erg 

afhankelijk van sponsoring en natuurlijk de gemeentelijke subsidie”, besluit Marijke. 

Bron: Door Jan Kessels (bron VIALimburg Maasgouw 062019) 

 

https://epapers.beeinmedia.nl/0619_maasgouw/page_3.html


                     

 

  

  

 

 

Zo ook dit jaar op zaterdag 16 maart bezocht KlikMaasgouw de NLDoet-projecten in Maasbracht en 

Linne en aan de andere kant van de Maas, in Heel en Thorn. 

                                       

                          

In Linne het Weerderhof (zwembad en speeltuin) werken door het jaar heen zo’n 100 vrijwilligers.  Vandaag 

werd er hard gewerkt om het zwembad schoon te maken en de pompen na te kijken en alles ‘zomerklaar’ te 

maken. De Weerderhof draait geheel op vrijwilligers, alleen de badmeesters worden betaald. Om alles 

draaiende te houden wordt er ook ijs en frisdrank verkocht. Zoals op veel plaatsen is het voornamelijk de ‘oude 

garde’ die het meeste werk verzet, en is men altijd op zoek naar vrijwilligers. 

In Maasbracht werd door vrijwilligers van de Molenstichting onkruid gewied rond de Leonardusmolen (1865) 

en alles in gereedheid gebracht voor de zomermaanden. 

De opslagloods werd opnieuw ingericht, houtwerk werd vervangen en een constructie werd gemaakt ter 

bescherming van ongedierte. De molen, een monument, is op zaterdagen open voor publiek. In de zomer open 

op zaterdag en ’s middags op donder- en woensdagen. Men kan de molenaar aan het werk zien met het malen 

van granen. Boekweit en spelt wordt er gemalen naast het gewone graan, voornamelijk voor de bakker. 

Liefhebbers kunnen een zakje meel, boekweit en spelt kopen in het winkeltje. 

Aan de andere kant van de Maas bezocht www.klikmaasgouw.nl ook op zaterdag Stichting Jeugdwerk Thorn 

de bezige vrijwilligers waren opbergrekken aan het ophangen en er werden nieuwe stellingen in de werkruimte 

opgesteld. Stichting Jeugdwerk Thorn is dé jeugdvereniging voor alle kinderen van Thorn en omstreken van 4 

tot 16 jaar. Voornaamste doel is dat kinderen buiten in de natuur bewegen en in dit kader is er ‘s zomers een 

zomerkamp. Met 16 vrijwilligers worden alweer de voorbereidingen voor dit zomerkamp getroffen. De jeugd zal 

samen met de vrijwilligers vlotten bouwen en een tentenkamp opzetten. 

Park Piahoeve in Heel: op de kinderboerderij van St. Anna werden op deze zaterdag de dierenverblijven 

opgeknapt. De vrijwilligers waren druk met planken zagen en timmeren Op de Piahoeve verzorgen cliënten van 

St. Anna de dieren. Ze werken in de groenvoorziening, onderhouden de moestuin en staan klaar voor de gasten 

van het theehuis. Creatieve cliënten zijn vaak aan de slag in het atelier. Hun producten verkopen ze vervolgens 

zelf in het winkeltje. Park Piahoeve is geopend voor bezoekers en een begrip in de wijde omtrek van Heel. 

De NLDoet-vrijwilligers konden na de klussen weer met een grote glimlach en voldaan naar huis. 

 

KlikMaasgouw bezoekt NLDoet-vrijwilligers in Maasgouw 

Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden 

organisaties in het hele land, weer NLDoet. Ook in Maasgouw waren er weer 

heel wat vrijwilligers aan het klussen. 

Van links naar rechts Leonardusmolen: Molenstichting Maasbracht, Weerderhof 

in Linne, Stichting Jeugdwerk Thorn en Park Piahoeve in Heel 

http://www.klikmaasgouw.nl/


                     

 

Redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn er te 

over. Of je je nou dagelijks bij jou in de buurt wil 

inzetten als vrijwilliger of op een vrije zondag iemand 

wil helpen op afstand. Vrijwilligerswerk kent geen 

grenzen! Wacht niet langer en kijk op 

www.klikmaasgouw.nl of vraag meer informatie aan 

om ook je steentje bij te dragen via tel: 0475-852500. 

 

Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het 

vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt 

het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en 

gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt 

informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en 

bemiddeling zijn kosteloos. 

Wij hebben diverse leuke vacatures 

Meer informatie over de vacatures vind je in 

de vacaturebank op onze website. 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw 

Bezoekadres: Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil 

Suikerdoossingel 49, Maasbracht 

Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur 

E-mail: info@klikmaasgouw.nl 

Website: www.klikmaasgouw.nl 

Facebook: facebook.com/klikmaasgouw 

Telefoon: (0475) 85 25 00 

 

 

Wil je de NIEUWSBRIEF ontvangen voor 

VERENIGINGEN? 

stuur een mail naar: 

communicatie@gemeentemaasgouw.nl 

Wil je een digitaal exemplaar om  door te klikken op de links? Kijk op http://www.klikmaasgouw.nl en klik op ‘nieuws’ 
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