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Voorwoordje 
Nog de laatste rechte lijn en 2018 is 

alweer voorbij.  De Sint deed zijn jaarlijk-
se toer.  Steden bereidden zich voor op hun 

jaarlijks terugkerende kerstverlichting en kerst-
decoratie.  De kerstmarktjes groeien binnenkort als 
paddenstoelen uit de grond.  Kortom, de eindejaars-

koorts komt stilaan in zicht.
We wensen iedereen alvast een goed einde 

en een prettig begin van 2019!

Internationale 
dag 

vrijwilligerswerk
Op 5 december is het internationale dag van 

het vrijwilligerswerk.  Miljoenen mensen overal ter  
wereld zetten zich in als vrijwilliger.  

Langs deze weg willen we jullie ook nogmaals  
bedanken voor de fijne samenwerking het gan-

se jaar door.  Dankzij jullie inzet kunnen we  
samen veel realiseren.

Indexering 
forfaitaire 

vergoedingen 2019
Vanaf 1 januari 2019 stijgt de kostenvergoeding voor vrij-

willigers wegens indexering: maximum 34,71 euro per dag 
én een maximum van 1.388,40 euro per jaar. In 2018 

blijft dit maximum 34,03 euro per dag én een maxi-
mum van 1.361,23 euro per jaar.

Nestor in 
dorpspunt Beveren

Sinds november zit Marie elke 1ste maan-
dagvoormiddag van de maand in het dorps-

punt van Beveren (Roesbruggestraat 20, vlakbij de 
kerk).  Je bent er steeds welkom met een vraag, om 

bonnetjes binnen te brengen,…
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Terugblik op...
Kaffiedrukte in ‘t geburte

Voor de zomer werden de koppen bij elkaar gestoken 
en werkten we een kleinschalige buurtgerichte actie 
uit.  We kozen voor Reningelst, maakten een uitnodi-
ging op en hoopten vooral op de spontane medewer-
king vanuit de bewoners zelf om er een geslaagde na-
middag van te maken.

Het begon allemaal op een woensdagnamiddag be-
gin september.  Alexander (dienst Welzijn Poperin-
ge), Charlotte (LDC De Bres Poperinge) en Rebecca 
(Nestor) trokken op pad door de Koster Cuvelierwijk te 
Reningelst.  Met een uitnodiging in de hand belden we 
aan.  De bewoners werden uitgenodigd voor een gezel-
lige namiddag in de wijk.  De mensen werden gevraagd 
om zelf iets mee te nemen: een stoel, een koffietas, 
een kan koffie, gebak,…  De uitnodiging was het ge-
spreksonderwerp in de wijk: “Wat gaat dat hier zijn?”, 

“Hoeveel man zijn jullie verwachtende?”, “Wie kijkt er 
voor een tent?”,…
De tent was uiteindelijk niet nodig, want wat een prach-
tige dag was het op 26/09/18!  De tafel werd gedekt met 
fleurige bloempjes en al gauw kwamen tal van men-
sen aan met hun stoel, met vers bereide gebakjes, met 
verse koffie,…  Het werd een gezellige namiddag voor 
en vooral door de inzet van een 40-tal inwoners van de 
wijk.
Onder de bewoners werden al plannen gesmeed voor 
een volgende keer!  Het actief burgerschap werd hier 
alvast aangewakkerd!
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Vrijwilligerswerking:
Kerngroep vrijwilligers

Wat doet de 
kerngroep vrijWilligers zoal?

Het streven is om drie maal per jaar bijeen te komen 
om zaken te bespreken waar wij als vrijwilliger belang 
bij hebben.  Wij worden dan op de hoogte gehouden 
wat er allemaal speelt binnen Nestor.  Met onze ideeën 
wordt zeker rekening gehouden!

Welke onderWerpen komen er aan bod  
in de kerngroep?

Er zijn al vele onderwerpen aan bod gekomen, zoals:
• Viering van 15-jarig bestaan van Nestor werd in 

deze groep besproken maar ook mee georgani-
seerd.

• Vorming voor de vrijwilliger: Wat kan er aan bod 
komen? Wat leeft er op dit moment bij de vrijwil-
ligers?

• Daguitstap: Hebben wij ideeën?  Ook evaluatie van 
de uitstap: wat vonden we goed, wat vonden we 
minder.

• Dag van de Buren: Hoe staat het ermee?
• Een tijd geleden hebben we de klusjesdienst door-

gelicht en mede naar aanleiding daarvan is bij die 
dienst wat veranderd.  Zo gaan we in de toekomst 
alle diensten doorlichten.

Hoe ervaar je de overlegmomenten van 
de kerngroep vrijWilligers?

We zitten altijd met een gezellige groep te vergaderen 
waar er ook naar ons geluisterd wordt.  Vanuit elke 
gemeente zit er minstens 1 vrijwilliger aan tafel.  Op 
die manier is Nestor mooi vertegenwoordigd voor het 
ganse werkgebied en voor de ganse vrijwilligersgroep.  
Voor een kop koffie wordt altijd gezorgd en soms wor-
den we ook wel verrast met iets lekkers.

Reeds jaren hechten we belang aan de inbreng van de vrijwilligers binnen onze werking.  
Met deze reden richtten we in 2012 een kerngroep van vrijwilligers op.
Vrijwilligster Truus wou iets neerpennen over de ‘kerngroep vrijwilligers’ waarvan ze ook 
deel uitmaakt.

80+ feest in buurtsalon Roesbrugge 
Doorheen het jaar gaan vrijwilligers op pad met een 
attentie en verjaardagskaartje bij de 80-plussers.  De 
jarigen uit Roesbrugge, Haringe en Beveren-Kalsijde 
hebben nog een extra aanbod: bovenop het verjaar-
dagsbezoekje door een Nestor-vrijwilliger, worden zij 
per 3 maanden uitgenodigd op een verjaardagsfeest in 
het buurtsalon in Roesbrugge.  Dit wordt georganiseerd 

vanuit LDC De Bres, in samenwerking met Samana en 
Okra. LDC De Bres zorgt voor uitnodigingen op naam 
en enkele vrijwilligers nodigen de jarigen persoonlijk 
uit.  De volgende bijeenkomst gaat door op woensdag 
12/12/2018 voor de jarigen die 80 jaar of ouder worden 
en die jarig zijn in november, december en januari.

Geniet, dans, schitter en straal.
Kies er niet ééntje, maar doe het in 2019 allemaal!

f  f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f   f
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De leden van de kerngroep:

Welkom Griet

Ik ben Griet Defever. Ik ben 37 jaar en heb 1 kind van 10 jaar en 2 
pluskinderen (10 en 13 jaar). Ik ben geboren in Poperinge maar na 
mijn studies heb ik even in Antwerpen gewoond. Na mijn terugkeer 
naar mijn geboortestad ben ik beginnen werken in Huize Proventier. 
Ik had nood aan een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden bij 
Nestor. 

Sinds 24 september werk ik deeltijds als administratief medewerker 
bij Nestor. Ik ben zeer blij met deze nieuwe uitdaging en hoop dat ik 
zo veel mensen kan helpen.

alveringem
lo-reninge

vleteren

poperinge

heuvelland

mesen

Herman 
Dehaemers

Wilfried 
Marico

Lena 
Merlevede

Longy
Mazereel

Ignace
Depyper

Willy
Mostaert

Mia 
Ryon

Guido
Vanderhaeghe

Truus
Ambrosius Chris Heyte

Bernard
Deforche

Hugo
Vlaemynck

Arlette
Vermeesch

Wilfried
Laureys

Rozanne
Verkouter

Annie
Van Hulle
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Vrijwilligersloket 
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidin-
gen van het vrijwilligersloket om volgend jaar hiermee 
aan de slag te kunnen. Jullie vragen zich waarschijn-
lijk af wat dit juist inhoudt?
Het vrijwilligersloket is een website waarop jullie zich 
als vrijwilliger of als klant kunnen registreren. Op die 
manier kan je zelf een opdracht aanklikken die je wil 
uitvoeren. Je kan ook zelf een opdracht aanvragen. 
Alles zal dus veel meer digitaal bijgehouden worden, 
het zal voor ons een handig hulpmiddel zijn om alles 
te registreren.
Het nieuw vrijwilligersloket biedt nog een aantal voor-
delen. De mogelijkheid zal er zijn om bijvoorbeeld zelf 
bij te houden hoeveel kilometers je reeds hebt gereden 
voor Nestor en welke vergoeding je hebt ontvangen. In-
dien je een suggestie hebt naar ons toe kan je deze ook 
formuleren via de website. Het is de bedoeling dat het 
vrijwilligersloket zeer gebruiksvriendelijk zal zijn voor 
iedereen.
Ontmoetingen met vrijwilligers blijven voor ons na-
tuurlijk belangrijk. Met of zonder digitaal loket: we 
blijven het fijn vinden als jullie even binnenspringen 
in Alveringem, Poperinge, Lo, Oostvleteren, Beveren 
of Wijtschate. Voor ons hoeft niet iedereen digitaal te 
werken, maar we moeten wel mee met de tijd! Naast 
het digitaal werken, blijven we ook steeds bereikbaar 
zoals nu (via mail, telefoon, bureau).
Volgend jaar zullen we hierrond ook een vorming/
workshop geven, deze datum volgt later nog.

In de kijker:
Nieuwjaars-
bijeenkomst

Vorig jaar organiseerden we een nieuwjaarsdrink 
in Pollinkhove, met aperitief en lekkere hapjes.  
Dit jaar verwelkomen we jullie in Residentie 
Sulferberg te Westouter met koffie en taart.  
Residentie Sulferberg bestaat uit 53 assistenten-
woningen, een bakkerij en een brasserie.  Van 
harte welkom op dinsdag 22/01/2019 (14u00 - 
16u30) in de brasserie voor een gezellige namid-
dag onder Nestor-vrijwilligers en om samen het 
nieuwe jaar goed in te zetten!  Een uitnodiging 
volgt binnenkort.

In memoriam: Fred Top
Fred Top startte bij Nestor 
in april 2007.  Hij was gebo-
ren op 12 december 1938 
en gehuwd met Hilda Depe-
ser.  Hij woonde in Proven 
en zette zich jarenlang in 
als chauffeur bij onze ver-
voerdienst.  In het begin van 

de maand kwam hij trouw naar het Nestorbureau 
om de bonnetjes binnen te brengen.  Er volgde 
doorgaans een babbeltje met een kwinkslag.  We 
herinneren hem als een gedreven vrijwilliger 
waarop we steevast konden rekenen.  Fred zal 
gemist worden bij Nestor.  We wensen Hilda en 
de ganse familie veel sterkte toe.
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Op een werkdag in oktober 2018 zat dit mailtje in mijn mailbox:

“Vrijwilligers komen, vrijwilligers gaan, 
alleen Nestor blijft bestaan”

“Dag Rebecca,

Een zestal jaar geleden kwam ik naar Vleteren om me 
voor te stellen als vrijwilliger bij Nestor.  In de voorbije 
jaren werkte ik wat anoniem en op de achtergrond.  Ik 
kon ook niet aansluiten bij vrijwilligersbijeenkomsten 
of deelnemen aan feesten wegens werkomstandighe-
den.
De communicatie verliep vooral via mailtjes. “Marc, 
kun je dit of dat doen?”  Na een tijdje had ik enkele 
vaste Nestorklanten waar ik enkele jaren langsging.  Ik 
stuurde regelmatig een paar foto’s naar het Nestor-
team: een ‘voor’ en ‘na’ van het klusje.
Nestor was voor mij een gezonde ontspanning en een 
blijk van dienstbaarheid aan de maatschappij.
Was, je hoort me al komen. Inderdaad, morgenavond 
teken ik een nieuwe arbeidsovereenkomst bij mijn hui-
dige werkgever. ‘k Ga vanaf november dit jaar over-
geplaatst worden naar hun hub in de buurt van Lyon 

(Frankrijk) en ga er mij definitief vestigen. Ik verlaat 
mijn heimat.
Enige tijd terug had ik een moeilijke periode in mijn le-
ven. Toch is mijn terugkeer in de maatschappij goed 
gelukt.  Nu mijn kinderen alle drie volwassen zijn en na 
mijn tweede huwelijk, is dit een logische stap in mijn 
leven. Dat het zo vlug gaat, kon ik niet vermoeden.
‘t Was aangenaam klussen bij de oudjes in het Pope-
ringse. Ik apprecieerde ook de steun van de organisa-
tie. Onze wegen scheiden echter. 

Merci pour tout,
Afscheidnemende Nestorvrijwilliger Marc”

Bedankt Marc voor de fijne samenwerking en je 
hart om mensen te helpen uit de buurt!  We wen-
sen je alle succes toe in Frankrijk.

Voor speciale mensen,
deze mooie wensen.

Met Kerst veel lichtjes
en een hagelwit tapijt.
Voor 2019 veel geluk,
vrolijkheid en bovenal 
een goeie gezondheid!

Warme kerstgroetjes,
Stefanie, Martine, 
Marie, Rebecca, 
Griet en Josiane

Vrijwilligerswerking:
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Nestor bij jou in de buurt:
• MAANDAGVOORMIDDAG IN BEVEREN: Marie is elke eerste maandagvoormiddag van de maand aanwezig in het dorpspunt 

in Beveren.
• MAANDAGNAMIDDAG IN LO-RENINGE: Marie is aanwezig in het gemeentehuis van Lo-Reninge. 
• DINSDAGVOORMIDDAG IN OOSTVLETEREN: Rebecca is aanwezig in het gemeentehuis van Oostvleteren.
• DINSDAGVOORMIDDAG IN ALVERINGEM: Marie is aanwezig in het Sociaal Huis van Alveringem.

We blijven aanwezig in Poperinge en Heuvelland.

Algemeen 
bureau

Poperinge:
057/46 96 02 of
0473/33 34 33

Bureau 
Heuvelland:

057/45 04 86 of
0496/10 02 33

Dorpsdienst

NESTOR
Veurnestraat 22
8970 Poperinge


