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Voor u ligt het nieuwe nummer van de Nieuws-
brief, weer boordevol informatie! Onze oproep 
om stukjes te schrijven of artikelen in te leveren 
heeft veel reacties opgeleverd. Zelfs zoveel dat de 
redactie in dit nummer niet alles kon plaatsen. 
 
Ook de fotowedstrijd blijkt een groot succes te 
zijn. Er waren dit keer veel deelnemers uit alle 
kernen die precies wisten waar de foto gemaakt 
was. De heer Jan Hendriks uit Baexem rolde, na 
loting, als winnaar uit de bus en ontving een fles 
wijn. Proficiat... en proost! Overigens bleek bij 

het bezorgen van de prijs dat de winnaar met vrienden op vakantie was, zodat 
zijn vrouw de fles in ontvangst nam. Of zij van deze gelegenheid gebruik heeft 
gemaakt om het flesje wijn "soldaat te maken" vermeldt de historie niet. 
 
De dank-je-wel-dag op het water valt ongeveer samen met het verschijnen van 
deze Nieuwsbrief. Het zou ons verheugen foto's of een verslag van deze ge-
beurtenis van u te mogen ontvangen. Laat ons meegenieten van hoe u het 
vond, zodat we in het volgend nummer hier aandacht aan kunnen besteden. 
 
Iedereen die op vakantie gaat wensen wij veel plezier en goed weer toe. Mocht 
u thuisblijven dan geldt als troost dat onze omgeving bij uitstek geschikt is voor 
te recreëren. Ook de thuisblijvers wensen wij veel zon en weinig regen toe! 

 
Redactie Nieuwsbrief - Ben Hendrix - De Pastorij 26 - Haelen   

‘Het zou ons verheugen foto’s of een verslag van u te ontvangen...’ 

De Nieuwsbrief is een blad van Proteion Welzijn Baexem dat nieuws, informatie en achtergronden bevat die van belang kunnen 
zijn voor vrijwilligers en organisaties.  De deadline voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer is  01-11-2010.  De 
redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren, in te korten of te weigeren. K
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Nieuwsbrief weer boordevol informatie 

Veel plezier en goed weer... 
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Agenda 
 

november 2010 
DANK-JE-WEL-FEEST  
BUURTBEMIDDELING 

 

21 juni 
25-JARIG JUBILEUM 
HUISKAMER HAELEN 

 

9 augustus 
25 JAAR 

HUISKAMER NEER 
 

Openingstijden 
PROTEION WELZIJN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Maandag t/m donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.  

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Vrijdagmiddag gesloten.  
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Annie Parren is gestopt als vrijwilliger van het huiskamerproject in Horn en 
gaat verder als gast. Haar collega-vrijwilligers verrasten haar om die reden 
met de Vlaai van de Week, die Omroep 3ML wekelijks toekent op voor-
spraak. 

Annie Parren ontvangt vlaai 
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‘De dankbaarheid is groot voor wat wij doen!’ 

De 32 vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst van  
Proteion Welzijn hebben genoeg reden voor een feestje.  
In 2010 viert “hun hulpdienst” hun ‘parelen’ bestaan.  
 
Al gedurende 30 jaar bieden zij een soort georganiseerde 
burenhulp aan de inwoners van de gemeente Leudal en 
van de voormalige gemeenten Heel en Thorn. De vrijwilli-
gers zorgen voor hulp als aanvulling en ter ondersteuning 
van professionele hulpverleners en mantelzorgers. Zij be-
zoeken bijvoorbeeld eenzamen, ontlasten mantelzorgers 
zodat zij ook eens een dagje uit kunnen, en begeleiden 
mensen naar het ziekenhuis. “De mensen waaraan wij hulp 
bieden, zijn altijd enorm dankbaar hiervoor. Ze vinden het 
prachtig dat wij tijd voor hen maken”, aldus de jubilerende 
vrijwilligers. En inderdaad, op vrijwillige basis tijd voor el-
kaar maken is op vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. 
Daarom verdienen deze vrijwilligers dat ze letterlijk en 
figuurlijk eens in de bloemetjes worden gezet.  
 
Diner als slotakkoord 
Op woensdag 21 april werd het jubileum gevierd bij “De 
Oude Smidse” in Baexem. Na de ontvangst met koffie en 
iets lekkers erbij, werd deelgenomen aan een activiteit die 
voor de meesten nieuw was: glasmozaïeken. Een heerlijk  
3-gangen diner vormde het slotakkoord van deze feestelij-
ke dag. Een dag ook waarop er veel gelegenheid was om 
gezellig met elkaar bij te kletsen. Bijvoorbeeld over de start 
van de Algemene Hulpdienst vanuit het Dekenaal Religieu-
zen Beraad en vanuit de Hometeams in de gemeente Heel. 
5 vrijwilligers weten hier vanaf het begin al over mee te 
praten. De heer Reijnen en de dames Kuijpers, Weites, 
Roijakkers en Skrabanja zijn al betrokken vanaf het eerste 
uur. Zij hebben in deze jaren vele hulpvragen weten te 
beantwoorden en niet zelden het vertrouwen van de me-
demens daadwerkelijk weten te winnen. “Vaak wisten wij 

meer dan wat de eigen kinderen te weten kwamen…”, al-
dus een van hen. Dit onderstreept nog  eens de functie die 
dit vrijwilligerswerk in de voorbije jaren heeft gehad.  
 
Afscheid 
Tijdens het jubileumfeest werd ook afscheid genomen van 
één van de boegbeelden van de Algemene Hulpdienst. Leni 
Kuijpers had te kennen gegeven de Algemene Hulpdienst 
te zullen verlaten. Door de collega-vrijwilligers werd in 
dichtvorm een prachtige hommage aan haar gebracht. 
“Een luisterend oor, een hartelijk woord of gewoon een lief 
gebaar. Je eigen wegcijferend, stond jij al die jaren voor 

iedereen klaar!”, zo luidt een regel uit dit gedicht. En zo 
kennen wij Leni natuurlijk allemaal, die wij ook op deze 
plaats hartelijk willen danken voor haar enorme inzet voor 
de Algemene Hulpdienst! Deze dank en welgemeende feli-
citaties gelden natuurlijk ook voor de andere vrijwilligers in 
dit jubileumjaar. Proteion Welzijn hoopt dat jullie deze 
vorm van “naoberhulp” nog lang voor de inwoners in onze 
regio mogen blijven doen!   

30 jaar Algemene Hulpdienst Proteion Welzijn  

Bij de aanvang van het jaar 2010 is 
Proteion Welzijn gestart met een 
groot klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Hoge eisen 
Vandaag de dag stellen klanten hoge 
eisen aan de  dienstverlening en de 
producten die door Proteion Welzijn 
geleverd worden. Proteion Welzijn wil 
graag een inzicht krijgen in de eisen 
en de ervaringen van haar klanten. 
Een doorlopend onderzoek gaat dit 
gewenste inzicht geven. Samen met 
het adviesbureau Tevreden BV wordt 
dit onderzoek opgezet. Voor de diver-

se producten zijn op maat vragenlijs-
ten ontwikkeld. Deze vragenlijsten 
worden verstuurd naar de gebruikers 
van een bepaalde dienst.  
 
Onderzoeksresultaat 
Door het secretariaat van Proteion 
Welzijn worden de geretourneerde 
vragenlijsten verwerkt in een digitaal 
systeem, waarna het onderzoeks-
resultaat uitgelezen kan worden. Ui-
teraard gebeurt dit onderzoek volle-
dig anoniem. De resultaten van dit 
onderzoek worden gepubliceerd op: 
www.proteionwelzijn.tevreden.nl . 

Op deze site kunnen de klanten van 
Proteion Welzijn de resultaten van de 
diverse onderzoeken bekijken. Eind 
april zijn de eerste resultaten gepubli-
ceerd. Het betreft het tevredenheids-
onderzoek dat verricht werd bij de 
gebruikers van de warme maaltijden. 
De komende maanden worden nog 
meerdere vragenlijsten verstuurd 
naar de klanten van Proteion Welzijn. 
Uiteraard wordt u via de nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden over de 
voortgang van dit onderzoek!  
Neem een kijkje op onze website: 
www.proteionwelzijn.tevreden.nl . 

Klanttevredenheidsonderzoek Proteion Welzijn  
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‘Een aimabel persoon die zich voor honderd procent inzette en…’ 

Proteion Welzijn in Baexem heeft 
sinds 1 maart 2010 een uitleenpunt 
voor verpleegartikelen.  
 
Dit betekent dat u vanaf deze datum 
hier terecht kunt voor het lenen van 
bijvoorbeeld een rolstoel, hoog-laag 
bed, diverse soorten krukken, loop-
rek, antidecubitusmatras, douche-
kruk, toiletverhoger en badplank. Het 

lenen van deze verpleegartikelen is 
gratis. Via de Algemene Wet Bijzonde-
re Ziektekosten (AWBZ) kan iedere 
Nederlander verpleegartikelen koste-
loos lenen. Hiervoor hoeft u dus geen 
lid te zijn van een organisatie als het 
Groene Kruis of Proteion. Veel men-
sen menen echter dat dit wel nog het 
geval is. Het verpleegartikel kan maxi-
maal dertien weken geleend worden 

met een eenmalige verlenging van 
nogmaals dertien weken.  
 
Voor meer informatie en/of het lenen 
van een artikel kunt u bellen met  
Proteion Welzijn, tel. 0475-453033.  
 
U kunt het artikel vervolgens afhalen 
aan de Dorpstraat 32 in Baexem of 
het wordt aan huis gebracht.  

Lid te zijn van een organisatie als het Groene Kruis of Proteion niet nodig 

Uitleenpunt verpleegartikelen Proteion Welzijn 

 

Na een week van onzekerheid bereikte ons maandag 19 april het  
bericht dat Dhr. Sjir Snijders is overleden in de leeftijd van 69 jaar. 

 

De heer Snijders was vanaf september 2002 vrijwilliger bij  
het project Warme Maaltijden. Eens per 4 weken bezorgde  

hij in Grathem, Baexem en Heythuysen. 
 

Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van zijn  
cliënten en altijd in voor een praatje. 

 

Een aimabel persoon die zich voor honderd procent inzette en tijdens 
de vrijwilligersvergaderingen altijd voor een vrolijke noot zorgde. 

 
Cliënten, vrijwilligers en de medewerkers zullen hem missen. 

In Memoriam  

Sjir Snijders 

Koninklijke 

onderscheiding 

voor vrijwilliger  

Tafeltje-dek-je 
 

Donderdag 29 april is onze vrijwilliger 
Theo van den Eertwegh uit de kern Ell 
door burgemeester Arno Verhoeven 
van de Gemeente Leudal koninklijk 
onderscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Van den Eertwegh is actief als 
bezorger van de warme maaltijden. 
Vanaf november 2000 brengt hij de 
Warme Maaltijden in de kernen Ell en 
Kelpen-Oler. Hij is zeer zorgzaam voor 
zijn cliënten en heeft altijd een 
luisterend oor. 
 
Vanaf deze plek feliciteren wij de heer  
Van den Eertwegh met deze 
onderscheiding en wensen hem nog 
veel plezier met zijn vrijwilligerswerk. 

* * * 
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Als u vrijwilligerswerk doet (bijv. verenigingswerk/ buurt-
werk), krijgt u soms een vergoeding voor de kosten die u 
maakt of een kleine vergoeding voor uw werkzaamheden.  
De vergoeding die u als vrijwilliger krijgt, is in de volgende 
gevallen niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting: 

 U krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten 
die u hebt gemaakt.  

 U krijgt een vrijwilligersvergoeding voor het werk. 
Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding 
staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. 

Vrijwilligersvergoedingen 
In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding: 

 U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk ge-
maakt kosten, met een maximum van € 150 per 
maand en € 1.500 per jaar.  

 U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding 
van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum 
van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze 
maximumbedragen gelden voor het totaal van de 
vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventu-
ele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.  

 U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding 
van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum 
van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze 
maximumbedragen gelden voor het totaal van de 
vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventu-
ele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn 
deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk 
doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst 
door te geven. Ook hoeft de organisatie hiervoor geen 
urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als u andere 
vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt. 
 
Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk  
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoe-
ding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van 
uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligers-
werk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per 
jaar. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente 
noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de 
hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding 
niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. U 
dient zelf erop te letten, dat u de grens van € 1.500 per 
jaar niet overschrijdt. 
 
Geen vrijwilligersvergoedingen 
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een 
vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jon-
ger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. 
In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een ver-
goeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijds-
beslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de  
loon- en inkomstenbelasting.  

‘Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een vergoeding voor de kosten…’ 

Vrijwilligersvergoedingen belast en onbelast 

Het project buurtbemiddeling dat in 
december 2008 is gestart in Leudal, 
Echt-Susteren en Weert is een groot 
succes. Zo’n 25 opgeleide vrijwilligers 
uit de gemeenten hebben in 2008/ 
2009 buren geholpen bij het oplossen 
van onderlinge conflicten. Ongeveer 
acht op de tien buurtbemiddelingsza-
ken werden succesvol afgerond. Dit 
blijkt uit het jaarverslag. 
 
In de periode december 2008 t/m 
december 2009 zijn 220 meldingen bij 
de coördinator buurtbemiddeling bin-
nen gekomen. Inwoners en samen-
werkingspartners weten de weg naar 
buurtbemiddeling goed te vinden. 
Gemeente, politie en woningcorpora-

ties zijn tevreden over de resultaten 
van dit project. De meeste burencon-
flicten ontstaan door geluidsoverlast 
(zoals harde muziek, spelende kinde-
ren, blaffende honden). Mensen erva-
ren overlast, ergeren zich hieraan, de 
irritaties lopen op en een normale 
omgang met de buren lukt dan vaak 
niet meer. De vrijwilligers van buurt-
bemiddeling zijn ervoor om een goe-
de, normale manier van communica-
tie tussen de buren weer op gang te 
brengen. In veel gevallen lukt dat ook.  
 
Het voordeel van het werken met 
vrijwilligers, is dat zij onafhankelijk 
zijn en niet zijn verbonden aan een 
organisatie. “De bemiddelaars waren 
niet alleen neutraal en correct, maar 
bleven ook ons en onze klacht serieus 
nemen. Mede daardoor werden onze 
emoties naar een lager niveau ge-
bracht”, aldus tevreden inwoners na 
bemiddeling. Het afgelopen jaar zijn 

220 meldingen bij buurtbemiddeling 
binnengekomen. Ongeveer de helft 
van deze meldingen is doorverwezen 
naar een andere instantie, omdat die 

niet geschikt was voor buurtbemidde-
ling of omdat de melder bij nader in-
zien geen bemiddeling wil. Van de 117 
zaken die wel in behandeling zijn ge-
nomen, zijn er 89 (76%) opgelost door 
gesprekken met één of beide buren.  
Vanwege de positieve resultaten van 
het project buurtbemiddeling, sluiten 
de gemeenten Maasgouw en Roer-
mond nog voor de zomer aan bij dit 
project. Buurtbemiddeling is dan be-
schikbaar voor vijf van de zeven Mid-
den-Limburgse gemeenten. 

Vrijwilligers bemiddelen bij burenruzies  
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‘Allen dragen een heel persoonlijk verhaal met zich mee…’ 

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars eindigt na 7 jaar maar... 

Vrijwilligers blijven lotgenoten “iets vanuit  

zichzelf” geven!  
Met een heerlijk 3-gangendiner is op 
woensdag 12 mei 2010 officieel een 
einde gekomen aan de Bezoekdienst 
aan weduwen en weduwnaars.  
 
Gedurende 7 jaar hebben in totaal 
een 6-tal vrijwilligers, die zelf weduwe 
of weduwnaar zijn, lotgenoten be-
zocht die graag ondersteuning wens-
ten in hun verdriet. In het voorbije 
jaar kwamen er echter geen nieuwe 

bezoekaanvragen meer. Bovendien 
ervaarden de vrijwilligers binnen Pro-
teion Welzijn een aantal veranderin-
gen, waardoor het “eigene” van dit 
vrijwilligerswerk vanuit het verleden 
verdween.  
 
Björn Maessen, die de coördinator 
was van de bezoekdienst, onder-
schrijft dat het altijd een bijzonder 
hechte groep vrijwilligers is geweest 

die bijzonder waardevol werk heeft 
gedaan. “Allen dragen een heel per-
soonlijk verhaal met zich mee, maar 
dit heeft elkaar ook weer op een spe-
ciale manier met elkaar verbonden. 
En wanneer gezamenlijk overlegt 
moest worden, dan gebeurde dit niet 
in een kille vergaderzaal, maar heel 
huiselijk bij een vrijwilliger in de 
woonkamer”, aldus de voormalig co-
ördinator. “Er werden dan allerlei 

verhalen verteld die 
ook iets van het bín-
nenste van de vrijwilli-
ger zelf lieten zien.” 
“Maar ook over hoe je 
appeltaart bakt!”, vult 
Sannie Hermans aan. 
Zij heeft dit werk altijd 
met veel plezier ge-
daan omdat je vanuit je 
eigen hart iets van je-
zelf kunt geven aan 
anderen die hier ver-
volgens weer verder 
mee kunnen. “Het zijn 

adviezen of ervaringen die je zelf hebt 
gekregen wanneer je het zelf moeilijk 
had. Te horen dat dit iemand anders 
heeft geholpen bij het plaatsen van 
het eigen verdriet, is zo waardevol…” 
 
De vrijwilligers hebben dan ook veel 
van elkáár geleerd. Marleen Cloudt 
noemt het “heel speciaal” wat je aan 
elkaar als groep hebt gehad. “Samen 
met elkaar praten over de verhalen 

van anderen die zich nog bevinden in 
een rouwfase die jij inmiddels hebt 
afgesloten.” En regelmatig kon men 
zelf ook nog iets met deze verhalen. 
Want het overlijden van je partner 
kun je dan wel na een periode een 
plaats hebben gegeven, je blijft dit 
verlies je hele leven meedragen. 
“Maar”, zo laat Rini Rijs nadrukkelijk 
weten, “je beseft ook dat je wel eens 
níets voor een ander kunt doen.” En 
dit hoeft natuurlijk niet erg te zijn, als 
je deze grenzen maar erkent en hier 
verder ook iets mee doet.  
 
De laatste bijeenkomst van de Be-
zoekdienst vond plaats in het restau-
rant van de Oude Smidse in Baexem 
en was weer “ouderwets vertrouwd” 
met elkaar. Om op een symbolische 
manier nogmaals de dank te onder-
strepen, ontvingen allen een sleutel-
hanger met hierin verwerkt een cita-
tenboekje onder de titel “Kop op!”.  
 
De citaten uit dit boekje kan men on-
getwijfeld ook in de toekomst gebrui-
ken wanneer men in contact komt 
met medemensen die een dierbare 
hebben verloren. Want al stopt dit 
project als onderdeel van Proteion 
Welzijn, “Wij zullen altijd dit werk 
blijven doen in de privésfeer!”, zo 
laten de vrijwilligers weten. “De erva-
ringen die wij binnen de Bezoekdienst 
hebben opgedaan, zullen wij nooit 
verleren!”.   

Vol enthousiasme bent u bezig met uw 
job als vrijwilliger. Misschien pas, 
mogelijk al jaren lang. Soms kan het zijn, 
dat u dan dingen gaan opvallen of u gaat 
zich ergens aan ergeren. U vindt dat 
zaken anders of beter kunnen; dat de 
communicatie met (mede)vrijwilligers 

anders moet; dat het niet meevalt om te gaan met 

veranderingen; dat u zich niet begrepen voelt; dat u 
problemen heeft met de beroepskracht. Zo zijn er allerlei 
situaties denkbaar, waarbij een vertrouwelijk gesprek 
uitkomst zou bieden. Hier kan de vrijwilligers-
vertrouwenspersoon, mevrouw Elly Verstijnen, wellicht 
iets voor u betekenen. De vrijwilligers-vertrouwenspersoon 
is bereikbaar per telefoon, die alleen voor dit doel wordt 
gebruikt: 06-24553367. 

De vrijwilligersvertrouwenspersoon 
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‘Wat in 1995 begon in een veel te hoog gebouw met foeilelijk blauwe kleuren…’ 

Sinds 1995 is Proteion Welzijn (toen 
nog “Stichting Welzijn Leudal en 
Thornerkwartier”) actief in de onder-
steuning van bewoners, omwonen-
den, mantelzorgers en vrijwilligers 
van het wooncomplex voor senioren 
“Daalakkerserf” in Horn.  
 
Op dinsdag 11 mei jl. was de vlag bij 
dit complex op de hoek Rijksweg/ 
Maaslandstraat hoog in top gehesen. 
Hier was dan ook alle reden toe: be-
woners, vaste bezoekers, vrijwilligers 
en genodigden vierden op deze dag 
het 3e lustrum van dit complex. Wat in 

1995 begon in een “veel te hoog ge-
bouw met foeilelijk blauwe kleuren”, 
zoals de afgevaardigde namens de 
Seniorenvereniging Horn memoreer-
de, is inmiddels uitgegroeid tot een 

wooncomplex met een duidelijke 
functie in de Horner gemeenschap. En 
hier mag dan ook best bij stil worden 
gestaan, aldus de Wozoco-commissie 
die een echt feestprogramma had 
georganiseerd. Pastoor Dieteren 
sprak, tijdens de feestelijke H. Mis, in 
zijn preek over het belang van “het 
met elkaar samenleven waarbij een 
helpende hand naar elkaar wordt uit-
gestoken waar dit nodig is”. 
“Daalakkerserf” is hier een goed voor-
beeld van”, aldus de pastoor. Na kof-
fie met vlaai, was het woord aan een 
aantal genodigden. Bijzondere gast 
was burgemeester Verhoeven van de 
gemeente Leudal, die  zijn hele ge-
meente feliciteerde met het 15 jarige 
jubileum van dit complex in Horn.  
Om over enkele jaren nog altijd te 
weten welke personen in het complex 
woonden tijdens dit jubileum, werd 
tijdens deze middag een groepsfoto 
gemaakt van de huidige bewoners. 
“Even kijken naar het vogeltje”, en 
alles was vastgelegd op de gevoelige 
plaat. Aansluitend was er een infor-
meel samenzijn onder het genot van 
een hapje en een drankje. Voor de 

echte feeststemming zorgde de uit 
Heel afkomstige “Monicamenkes”. 
Met drie accordeons, een saxofoon en 
zang brachten zij bekende melodieën 
ten gehore als “Sarie Marijs” en “Roed 
zien de roeze”. Veel gelach oogstten 
de gedichten van mevr. Vonk in het 
Häörs dialect die de gasten terug 
voerden in de tijd. Een heerlijk diner-
buffet voor de bewoners, vaste be-
zoekers en vrijwilligers, was het laat-
ste officiële gedeelte van het feest-
programma. Allen genoten van de 
vele heerlijkheden die op ieders bord 
belandden. En toen de vlag aan de 
ingang van het complex vervolgens 
weer werd gestreken, kon inderdaad 
worden teruggezien op een sfeervolle 
en goed verlopen “kristallen” viering 
van 15 jaar “Daalakkerserf”. Björn 
Maessen van Proteion Welzijn sprak 
al eerder op deze middag de hoop uit 
dat alle betrokkenen zich, net zoals 
het gesteente kristal, “krachtig en in 
een goede onderlinge samenhang” 
blijven inzetten voor de leefbaarheid 
van dit wooncomplex. Het zegt vol-
doende dat allen dit beantwoordden 
met een welgemeend applaus!       

“Ik feliciteer Leudal met Daalakkerserf in Horn” 

Net zoals dit in de afgelopen 5 jaar het geval is geweest, 
was ook deze bijeenkomst van het personeel van Proteion 
Welzijn met de peuterspeelzaalleidsters van Haelen en 
Horn weer gezellig en werd veel gelachen. De aanleiding 
was deze keer echter van een andere orde. In het restau-
rant van River Plaza (Marina Oolderhuuske) werd namelijk 
afscheid genomen van de collega’s van  ’t Keverke en Hum-
melkeshof. Vanaf nu vallen deze peuterspeelzalen onder 
de Stichting Bobo Kindercentra in Panningen. In hoofdlij-
nen zal er weinig voor de leidsters veranderen, maar het 
betekent toch dat de banden met “Baexem” worden ver-
broken. En dit is natuurlijk jammer, want vanaf 1995 kwa-
men er 9 leuke collega’s het team van Proteion Welzijn 
versterken. De personeelsfeestjes kenmerkten zich altijd 
door veel plezier en jolijt. Wie herinnert zich niet de polo-
naise met een aanstaande Prins Carnaval in de Vlodropse 
Huifkarhoeve? De babyborrel voor het Kerstkindje als al-
ternatief voor de kerstviering of de spontaan geïmprovi-

seerde Nieuwjaarsborrel met zelfgebakken wafels en glüh-
wein? Wat dat betreft zullen de “maedsjes van Haele en 
Häör” zeker gemist worden in de toekomst. Opdat zij zelf 
de voormalige collega’s níet zullen missen, werd hen aan 
het einde van dit etentje, een fotoverjaardagskalender 
aangeboden. Anette Jeuken sprak de leidsters toe met een 
ontroerend afscheidsgedicht. Met het uitzicht op de Maas-
plassen werden uiteraard ook de nodige bloemetjes uitge-
deeld. Bijzonder was het bloemetje dat de leidsters had-
den meegenomen voor de personeelsleden van Proteion 
Welzijn: een vergeet-mij-nietje! Dit “cadeau” werd zeer 
gewaardeerd en vervolgens werd voor de laatste keer ge-
zamenlijk het glas geheven op de toekomst. En toen werd 
met een hand of met een kus dan toch afscheid van elkaar 
genomen. Letterlijk en figuurlijk scheiden nu ieders wegen. 
Maar, zo klonk het nog door het restaurant, “Es veer os 
urges taegekomme, dan drinke veer os d’r eine!”. Het per-
soneel in Baexem verheugt zich hier nu al op…  

Vergeet-mij-nietjes symboliseren  

afscheid peuterspeelzaalleidsters 
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Proteion Welzijn is onlangs gestart met het project 
“Thuisadministratie” om hulp te bieden aan mensen die 
zelf niet bij machte zijn om de papieren rompslomp geor-
dend te krijgen.   
 
Het project “Thuisadministratie” is bedoeld wanneer men 
moeite heeft om de administratie te organiseren en er 
geen beroep kan worden gedaan op familie, kennissen of 
mantelzorgers. Samen met een vrijwilliger wordt hulp ge-
boden in het op orde brengen van de administratie, zodat 
men dit na verloop van tijd weer zelfstandig kan doen. Op 
dit moment is echter gewoon even dit duwtje in de rug 
nodig. En dit duwtje kan een vrijwilliger vanaf nu bieden! 
Deze vrijwilliger heeft deelgenomen aan een speciale trai-
ning voor het project “Thuisadministratie”. Ook hebben zij 
een Verklaring Omtrent Gedrag moeten aanvragen. Verder 
zijn de vrijwilligers uiteraard betrouwbaar, vertrouwelijk en 
hebben zij ruime ervaring in het ondersteunen bij thuis-
administratie.  

Zijn er kosten verbonden aan deze ondersteuning? 
De ondersteuning door de vrijwilliger is kosteloos voor 
degenen die hiervan gebruik willen maken. Wel dienen de 
reiskosten die de vrijwilliger moet maken betaald te wor-
den. Eventuele kosten voor bijvoorbeeld een opbergmap 
of klapper zijn ook voor eigen rekening.  
 
Wat te doen als men dit duwtje in de rug nodig heeft? 
Wie dit duwtje in de rug nodig heeft in het ordenen van de 
administratie, kan contact opnemen met één van de oude-
renadviseurs van Proteion Welzijn, tel. 0475-453033.  De 
ouderenadviseur zal dan een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Er wordt dan naar de persoonlijke situatie ge-
keken en de wensen, verwachtingen en vragen worden 
dan besproken. Wanneer het project inderdaad een oplos-
sing voor iemand kan zijn, zal een vrijwilliger worden bena-
derd die zal gaan helpen om de administratie weer op orde 
te brengen. En… na verloop van tijd zal men weer zelfstan-
dig de eigen administratie kunnen organiseren! 

‘De bewoners van Proteion De Kreppel waren blij verrast...’ 

Op vrijdag 19 maart 2010 heeft burgemees-
ter Arno Verhoeven van de gemeente Leudal 
samen met enkele medewerkers van de ge-
meente en Proteion Welzijn vrijwilligerswerk 

gedaan in het kader van de landelijke actie NL Doet. Bur-
gemeester Arno Verhoeven was actief in Zorgcentrum 
Proteion De Kreppel in Heythuysen waar hij koffie heeft 
ingeschonken voor de bewoners. 
 
De bewoners van Proteion De Kreppel waren blij verrast 
door deze bijzondere service van de burgemeester in het 
kader van NL Doet.  Naast de burgemeester was ook wet-
houder Huub van Bogget actief. Hij heeft in Haelen verse 
warme maaltijden van Tafeltje-dek-je bezorgd. Tafeltje- 
dek-je voorziet mensen, die niet meer in staat zijn voor 
zichzelf te koken, elke dag van een verse warme maaltijd. 
Het is een voorziening van Proteion Welzijn in Baexem. 
 
Start renovatie dierenweide  
Overige medewerkers van de gemeente Leudal en van Pro-
teion Welzijn hebben de handen uit de mouwen gestoken 
bij Zorgboerderij Hoeve De Kaolder in Baexem -die onder 
meer dagbesteding aan senioren aanbiedt in samenwer-
king met Proteion Thuis - en bij Zorgcentrum St. Elisabeth. 
Bij de Kaolder worden jongeren met autisme en ADHD op-
gevangen die veel baat hebben bij omgang met dieren. Alle 
konijnen zijn verhuisd naar een tijdelijk onderkomen en 

het kippenhok is afgebroken in afwachting van een nieuw.  
Bij St. Elisabeth in Haelen kregen de rolstoelen en rollators 
een degelijke onderhoudsbeurt en hebben de vrijwilligers 
het terras opgeknapt. De bewoners kwamen even kijken 
en gaven gul complimentjes. 
 
Meedoen als vrijwilliger? 
De organisatie van NL Doet is in Leudal in handen van de 
gemeente Leudal en Proteion Welzijn.  Doel van NL Doet is 
het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger in de schijnwerpers 
te zetten. Ook in 2011 zal de gemeente Leudal meedoen 
aan de actie NL Doet. De gemeente wil het dan nog groot-
ser aan gaan pakken dan dit jaar. Wilt u ook vrijwilligers-
werk doen in de gemeente Leudal, zoals een taalcoach of 
een vrijwilliger voor te gaan vissen. Of kent u organisaties 
met klussen die gedaan kunnen worden door vrijwilligers? 
Meld u zich dan bij Steunpunt Vrijwilligerswerk in Baexem 
via telefoon 0475-453033.  

Burgemeester Leudal schenkt koffie  

Actie vrijwilligerswerk  

Stapels ongeopende enveloppen en dozen met brieven en formulieren… 

Proteion Welzijn start project thuisadministratie 

Gemeentemedewerkster Tiny Timmers actief als vrijwilligster... 
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‘Het witte landschap op de grens van Roggel en Neer oogt Siberisch…’ 

Dagblad De Limburger publiceerde reportage  

Vrijwilligers Tafeltje Dekje trotseren weeralarm 

Barre winterse omstandigheden of 
niet. De vrijwilligers van maaltijd-
voorziening Tafeltje Dekje brachten 
ook de afgelopen dagen eten naar 
hun klanten.  
 
door Jan Hensels  
 
Sneeuw spat omhoog als de wagen 
van Har Cranen uit Heythuysen over 
een moeilijk begaanbare weg rijdt in 
het buitengebied van Roggel. Strooi-
wagens komen hier niet. Stapvoets 
rijdt vrijwilliger Cranen met zijn wa-
gen vol warme maaltijden van Tafeltje 
Dekje Ophoven in. Het witte land-
schap op de grens van Roggel en Neer 
oogt Siberisch. Ook bij barre weers-
omstandigheden brengen de vrijwilli-
gers van maaltijdvoorziening Tafeltje 
Dekje van Proteion Welzijn maaltijden 
rond. Zelfs na het weeralarm van zon-

dag gaan ze door met bezorgen. Van 
Heibloem tot Haler en van Thorn tot 
Kelpen-Oler. "Ik heb de vrijwilligers 
zondag gebeld met de vraag of ze 
tijdens het barre weer maaltijden 
konden afleveren. Ze stonden er op 
dat desondanks wel te doen. Anders 
hebben die arme mensen 
geen eten, luidde de reac-
tie", vertelt Kitty Kloth van 
Proteion Welzijn. Ze ver-
telt het vol bewondering. 
De 110 vrijwilligers zijn 
soms maar net iets jonger 
dan de meerderheid van 
de doelgroep. "We hebben 
vrijwilligers die de tachtig 
al zijn gepasseerd." Zelf 
nam Kloth zondag een 
dienst over van een van 
de oudste vrijwilligers. 
"We reden in een auto 
zonder winterbanden. In 
Neer bij de kerk hadden 
we door de sneeuw moeite om met 
de wagen weg te komen."  
 
In Leudal en een deel van Maasgouw 
krijgen dagelijks rond de 230 ouderen 
een warme maaltijd van Tafeltje Dek-
je. Mensen die mede door deze voor-
ziening nog zelfstandig kunnen wo-
nen. Sommigen maken ook gebruik 
van thuiszorg. Een deel van hen zit 
een groot deel van de dag moederziel 

alleen en zou misschien beter af zijn 
in een verzorgingshuis. "Dat is niet 
eenvoudig. De indicatie daarvoor is 
streng." Voor sommige cliënten van 
Tafeltje Dekje is de vrijwilliger die de 
maaltijden bezorgt vaak de enige be-
zoeker op een dag die aan de deur 

komt. Het sociale contact is bijna net 
zo belangrijk als het eten. "Daarom 
ben ik ook een voorstander van het 
dagelijks bezorgen van het eten. Als er 
iets mis is met de klant, dan signale-
ren de bezorgers dat", vertelt Kloth. 
"We hebben het al meegemaakt dat 
een klant in Kelpen-Oler niet open-
deed. Bleek dat die gevallen was en 
ook niet meer bij de telefoon kon ko-
men om hulp in te schakelen." 

Dit jaar vond op maandag 1 maart 2010 voor het eerst de 
Dag van Proteion Thuis plaats. Deze dag is in de plaats ge-
komen van onder meer de jaarlijkse Dag van de Verpleging 
en de Dag van de Thuiszorg, waaraan deze organisatie al 
jarenlang aandacht besteedde in de vorm van een kleine 
attentie voor medewerkers en vrijwilligers. De Dag van 
Proteion Thuis vond niet voor niets plaats op 1 maart! Het 
was toen namelijk tevens ‘Nationale Complimentendag’. 

De dag waarop heel Nederland werd opgeroepen eens 
vaker een complimentje uit te delen aan familie, vrienden, 
kennissen en collega’s. 
 
L.S.  
Hartelijk dank Anette Jeuken voor de leuke blijk van waar-
dering. Zeer attent van u. 

Vriendelijk groetend, Hub. Coenen 

‘Dag van Proteion Thuis’ op 1 maart 2010 

Vrijwilliger Har Cranen brengt ook bij barre  
weersomstandigheden maaltijden van Tafeltje Dekje 
rond in het buitengebied van Roggel.  

foto Franco Gori  

De winter rond de jaarwisseling was bar en boos. Toch trotseerden de vrijwilligers van Tafeltje-
dek-je de winterse weersomstandigheden  en bedienden, zoals iedere dag, de klanten. Journalist 
Jan Hensels en fotograaf Franco Gori publiceerden in Dagblad de Limburger onder de kop ’Anders 
hebben ouderen geen eten’ onderstaande sfeervolle reportage. 

Ondanks het barre 
winterweer van de 
afgelopen maanden 
zijn alle deelnemers 

tijdig voorzien van een warme 
maaltijd. Proteion Welzijn wil u als 
vrijwilliger hiervoor hartelijk 
danken voor uw inzet. 
 

Anette Jeuken,  
Manager Proteion Welzijn 
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‘Voor velen een tijd van samenzijn met hen die je lief zijn...’ 

Kerstmis stond voor de deur. Voor velen een tijd van sa-
menzijn met hen die je lief zijn en van huiselijke gezellig-
heid. Toch is dit niet voor iedereen weggelegd, om welke 
reden dan ook. Proteion Welzijn werkt ook gedurende de 
kerstdagen aan het welzijn van de medemens.  

 
Op Eerste Kerstdag afgelopen jaar vond de traditionele Kerst-inn plaats in het 
restaurant van zorgcentrum Hornerheide. Een 30-tal gebruikers van  
tafeltje-dek-je die de kerstdagen alleen zouden moeten doorbrengen, namen 
deel aan een kerstdiner terwijl het jeugdensemble van Fanfare Aurora uit Ba-
exem zorgde voor sfeervolle muziek. Vrijwilligers waren aanwezig om tijdens 
de maaltijd te ondersteunen waar dit nodig was. Maar ook waren een aantal 
vrijwilligers tijdens de kerstdagen, zoals iedere dag, op pad om een warme 
maaltijd te bezorgen bij hen die niet in staat zijn deze zelf te bereiden. En na-
tuurlijk hadden de keukens hun best gedaan om hier een feestelijk menu van 
te maken.  
De huiskamerprojecten hadden in de voorbije dagen ook ieder afzonderlijk een 
hartverwarmende kerstviering gehouden voor hun gasten. Vrijwilligers zijn 
voor Proteion Welzijn bij al deze diensten onmisbaar.  

 
Als blijk van dank en waardering waren alle 343 vrijwilligers op vrijdagmiddag 
11 december van het afgelopen jaar uitgenodigd voor een gezellige kerstbij-
eenkomst in het kantoor te Baexem. Onder het genot van een glaasje glühwein 
en kerstbrood werd gezellig met elkaar gebuurt. Ook moest er even tijd ge-
maakt worden voor het maken van een pasfoto. Vanaf 2010 immers zullen alle 
vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden voor Proteion Welzijn herkenbaar zijn 
aan een badge met foto. Onder het motto “Gebukt de wind in je rug, de zon op 
je gezicht!” werd hen een week later een welverdiend kerstpakket aan huis 
gebracht.  
 
Niet alleen tijdens deze kerstdagen, maar gedurende het hele jaar is het goed 
om te weten dat velen zich als vrijwilliger inzetten voor Proteion Welzijn ten 
behoeve van de medemens die ondersteuning nodig heeft.  
Beste vrijwilligers: dank hiervoor!  

Als blijk van dank en waardering 

Kerstmis bij Proteion Welzijn 
Waar is de fotograaf… 

Fotoprijsvraag 
 

In de vorige editie van de Nieuws-
brief had u in de rubriek Waar is de 
fotograaf dit keer geweest? te ma-
ken met een foto van het pand Dorp-
straat 85A Hey-
thuysen. Er ble-
ken 4 goede op-
lossingen te zijn 
ingestuurd. Na 
loting rolde als 
winnaar uit de 
bus Jan Hendriks 
uit Baexem. Als 
vijfde winnaar heeft Jan een heerlijk 
flesje wijn in ontvangst genomen.  
 
In Nieuwsbrief 16 opnieuw een foto 
die op een niet nader aangegeven 
plaats in ons werkgebied genomen is. 
Hebt u enig idee welk object op on-
derstaande foto is afgebeeld?  
 
Laat het ons dan weten door uw 
naam, adres en woonplaats en van-
zelfsprekend het juiste antwoord in 
te leveren bij het secretariaat van 
Proteion Welzijn, Dorpstraat 32, 
6095 AH Baexem, tel. 0475-453033 
of via e-mail welzijn@proteion.nl . 
Wie weet misschien bent u dit keer 
de gelukkige winnaar van de prijs-
vraag. Veel succes! 
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KILOMETERVERGOEDING 
De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,30. Mocht 
het  bedrag of de berekening niet juist zijn ingevuld, dan 
hoeft u zich daarover geen zorgen te maken, want de gege-
vens worden op kantoor nog eens herberekend. Vervol-
gens wordt het juiste bedrag aan u overgemaakt. 
 
VRIJWILLIGERSVERZEKERING 
Voor vrijwilligers is het van belang om goed verzekerd te 
zijn. De Lumens Groep heeft hiervoor een speciale verzeke-
ring in het leven geroepen. Deze geldt alleen voor de vrij-
williger. Gemeente Leudal heeft voor zijn vrijwilligers een 
collectieve verzekering afgesloten via de Lumens Groep. 
Ook de vrijwilligers van Proteion Welzijn vallen hieronder. 
Het aantal vrijwilligers van onze organisatie is doorgegeven 
aan deze verzekering. Er is voor de vrijwilligers zelf weinig 
verschil ten opzichte van de eerdere verzekering. 
De vrijwilligerspolis bestaat uit 4 verzekeringen: 

 Een aansprakelijkheidsverzekering 

 Een ongevallenverzekering 

 Een ongevallen-inzittende verzekering 

 Een persoonlijke eigendommenverzekering 
 
 Ad 1. Een aansprakelijkheidsverzekering 
Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor 
schade die is ontstaan door beschadiging of vernietiging 
van zaken en goederen van derden. Ook de gevolgschade 
die eruit voortvloeit, is gedekt. De verzekering dekt tegelij-
kertijd de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan 
door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, 
al dan niet met de dood tot gevolg. De aansprakelijkheid 
voor schade aan goederen van derden, die een verzekerde 
organisatie in bewerking, behandeling of bruikleen heeft is 
eveneens meeverzekerd. 
 
  Niet verzekerd is: 
De aansprakelijkheid voor: 

 schade aan eigendommen van de verzekerde orga-
nisaties en de vrijwilligers; 

 schade veroorzaakt door, aan of met (motor)
voertuigen, vervoermiddelen, vlieg/vaartuigen; 

 schade die opzettelijk is veroorzaakt. 
 
 Ad 2. Een ongevallenverzekering  
Deze verzekering voorziet in een geldelijke uitkering in 
geval van overlijden, blijvende invaliditeit en (onder voor-
waarden) geneeskundige kosten. Een ongeval is een plot-
seling, van buitenaf, onafhankelijk van de wil van de verze-
kerde, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld 

waardoor in één ogenblik letsel ontstaat, al of niet de dood 
ten gevolge hebbend. 
 
 Ad 3. Een ongevallen-inzittende verzekering 
In het huidige verkeer kunnen zich allerlei situaties voor-
doen waarbij een inzittende schade lijdt. 
Dat kan ook u als vrijwilliger overkomen. Tenslotte zit u 
voor uw vrijwilligerswerk regelmatig in een auto. Deze ver-
zekering geeft een uitkering bij: 

 overlijden; 

 blijvende invaliditeit; 

 geneeskundige- en materiële kosten (onder voor-
waarden)  

De schade moet dan wel zijn ontstaan na een auto-ongeluk 
binnen de Benelux en Duitsland en het voertuig moet op 
het moment van het ongeval gebruikt zijn voor het vrijwilli-
gerswerk. 
 
 Ad 4. Een persoonlijke eigendommenverzekering 
Extra is de dekking van schade aan persoonlijke eigendom-
men van vrijwilligers. 
De persoonlijke eigendommen zijn verzekerd tot een be-
drag van maximaal € 4.500,- per kalenderjaar. Het eigen 
risico is € 250,- per gebeurtenis. 
De (motor)voertuigen en vervoermiddelen van de vrijwilli-
gers vallen niet onder deze verzekering. 
 
  Let op:  
Voor alle verzekeringen geldt dat er eerst gekeken moet 
worden of er een andere (eigen) verzekering is, die de 
schade dekt.  
Zo niet, dan kan men aanspraak maken op deze verzeke-
ring. Veelal is er een eigen risico van € 250,-. 
Wie nog meer informatie wil, kan de polis opvragen bij  
Proteion Welzijn. 
 
CALAMITEITENPOTJE 
Er is nog een ‘calamiteitenpotje’  van € 500,- op jaarbasis. 
Indien men schade heeft, bijvoorbeeld aan eigen auto tij-
dens het vrijwilligers werk, kan men hier een beroep op 
doen. De manager bekijkt dan of en hoeveel er wordt uit-
gekeerd. 
 
 Wat te doen bij schade? 
Neem zo snel als mogelijk contact op met Proteion Welzijn. 
Dan wordt er een schadeformulier opgevraagd en kan dit 
samen worden ingevuld.  
De contacten lopen vervolgens tussen de Lumens Groep en 
Proteion Welzijn. 

‘Kilometervergoeding-vrijwilligersverzekering-calamiteitenpotje’ 

Speciale collectieve verzekering voor vrijwilligers 

Belangrijke informatie voor  

de vrijwilliger 
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ALTIJD BETER… door oplossingen aan te dragen voor mensen die nieuwe 
kansen zoeken, voor mensen die het even moeilijk hebben, voor hun 

omgeving die daar baat bij heeft. Proteion Welzijn organiseert hulp, 
advies, ontmoeting en biedt perspectief.  
 

ALTIJD SAMEN… door samen te werken met andere organisaties en 
individuen omdat samenwerking kansen biedt. Proteion Welzijn 
neemt hierbij haar eigen verantwoordelijkheid en spreekt anderen 
hier ook op aan. 

 
ALTIJD DICHTBIJ… door betrokken te zijn bij mensen, buurten, dorps-

kernen en samenleving. Proteion Welzijn is ondernemend naar bur-
gers en naar de maatschappij en haar bevlogenheid schept kansen en 

vertrouwen. 

onderdeel van  

PROTEION THUIS 

www.proteionwelzijn.nl 

Redactie Nieuwsbrief Proteion Welzijn 

Dorpstraat 32 - 6095 AH Baexem 

T: (0475) 45 30 33 

F: (0475) 45 30 53 

E: welzijn@proteion.nl 


