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2021 is bijna voorbij , en we hopen op veel evenementen in 2022
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ONMISBARE VERKEERSREGELAARS
Er zijn elk jaar evenementen in ons dorp die plaatsvinden
op de openbare weg.
Denk bijvoorbeeld aan de Avondvierdaagse,Sinterklaas
https://verkeersregelaars-poule-dongen.email-provider.nl/web/5vtpbzm0g3/bexwmpznxq/w8rpnsqzed/w00ui0sfvi
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intocht.
Zeker volgend jaar zoeken we veel verkeersregelaars.
De Poule is nog op zoek naar vrijwilligers
word jij ook verkeersregelaars HELP jij mee?
We lezen het en denken wellicht, ver-van-mijn-bed-show ik
heb er niks mee!
Maar turn arround en denk eens even mee:
-sport vinden we allemaal belangrijk
-evenementen voor kinderen vinden we allemaal belangrijk
-goede doelen ook.
Dan moeten we er met elkaar toch voor zorgen dat deze
activiteiten door kunnen gaan?

Maar wat betekent dat?
Dat je soms eens mag denken, goh ik heb er wel een middag of avond voor over even mee
te helpen.
Een paar uurtjes van je vrije tijd besteden voor het maatschappelijk belang. Ik kan je
vertellen dat geeft een heel goed gevoel en je bereikt er ook nog iets mee. Heel veel zelfs!
Want stel dat iedereen die gezond is van lijf en leden een paar uurtjes van zijn tijd
beschikbaar stelt voor een lokaal evenement dan bereiken we met elkaar toch nét iets
meer. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het vrijwillig organiseren van
activiteiten in ons dorp.
Dat kost tijd maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Gezelligheid je leert steeds weer
nieuwe mensen kennen en je draagt iets bij aan je dorp.
Sociaal maatschappelijk betrokken zijn en je bellangeloos inzetten voor evenementen voor
de jeugd of het goede doel.
Ik word er enthousiast van.
Zal het ook iets voor jou zijn denk je?
Ik denk het wel.
OPROEP

Natuurlijk doe ik vanuit onze Poule een oproep voor de evenemente in Dongen en met een
grote groep vrijwilligers echt een feest van van gaan maken .
Dit jaar blijkt het moeilijk, NEE echt heel moeilijk om mensen te vinden die ons als Poule
willen helpen als verkeersregelaar.
De meeste gemeentes hebben hetzelfde probleem.
Want lukt het niet om altijd genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen en moeten dan
evenementen aflasten.
WAT HOUDT ‘VERKEERSREGELAAR ZIJN’ IN?
Als verkeersregelaar zorg je dat deelnemers van het evenement veilig hun route kunnen
afleggen.
Je doet vooraf een online training. Dat schrikt sommige mensen misschien af. Hoeft niet
want eerlijk als jij je rijbewijs gehaald hebt kun je dit ook!
En wij begeleiden je dan ook verder.
Organisatoren van buitenevenementen kunnen niet meer zonder verkeersregelaars.
Door de gemeente wordt veiligheid vooropgesteld en het is hartstikke goed dat daar
scherp op toegezien word voor iedereen.
Wat kan jij daar aan doen?
AANMELDEN
Jij kunt je direct aanmelden als verkeersregelaar.
Je doet de online training die nog geen half uur duurt en het is nog leerzaam ook.
Je wordt door ons begeleidt en draait in een leuk team mee.
En je ziet veel leuke mensen en komt bij evenmenten achter de schermen.
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Meld je eigen aan

Wervingsfilmpje

Ook Verkeersregelaars Poule Dongen
komt vrijwilgers te kort !
De wil om vrijwilligerswerk te doen is er
nog wel maar er is minder tijd voor
beschikbaar.
"Het wordt wat krapper.
Daarom vinden wij persoonlijk contact
het belangrijkste middel om vrijwilligers
aan ons te binden.
We vinden verkeersregelen belangrijk
maar de persoon achter de regelaar
belangrijker.
We denken in mogelijkheden in plaats
van belemmeringen.
Kansgericht denken is positief denken.
Je denkt niet in problemen, maar in
oplossingen en kansen.
Zo en we proberen zoveel mogelijk naar
de regelaar te luisteren .
Zodat ons team sterk en hecht is.

Leuke Mokken

Koop een leuke mok en steun de Poule .
Van dit geld kopen we lampen en andere
materialen die we kunnen gebruiken om
de veiligheid van onze vrijwilgers te
verhogen.

Koop een mok

Portret van een vrijwilliger
Portret van Wilbert Cappetijn
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Wilbert is echt een zeer belangrijke spil in
ons team.
Hij is het voorbeeld van postief denken en
zeker in mogellijkheden denken .
Wilbert is geboren op 26 september in
Breda.
We noemen geen geboorte jaar want hij
blijft eeuwig jong.
Dit uiteraard gesteunt door zijn lieve
vrouw Joyce en dochter Naomi.
Wilbert heeft altijd in mogelijkheden
gedacht.
Heeft op hoog niveau rolstoelbasketbal
gespeelt en daar door ook
de paralympische spelen van Barcelona
en Atlanta meegemaakt.
Wilbert denkt niet dat kan ik niet, NEE dat
doen we!
Onze poule zou niet weten wat we zonder
hem moeten.
Een kerel met een hart van goud en altijd
voor iedereen tijd.
Dus alsVerkeersregelaars Poule Dongen
zijn we zeer blij dat hij onze groep
versterkt en geloof mij hij maakt het team
echt sterk.

Boven en recht boven zijn sportieve loop
baan

Rechts zijn steun en toeverlaat Joyce
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Evenementen dongen
2022
even uitgelicht

Hier onder een paar evenementen in Dongen waar we even een beetje verder op ingaan.
Elk kwartaal zullen we iets verder in de toekomst kijken om deze grote evenementen
onder de aandacht te brengen.
Je kan je voor deze evenementen je altijd opgeven al ben je geen lid van de poule.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Obstacle Run Brabant

ja ik geef mijn eigen op

Obstacle Run Brabant is een sportieve en
uitdagende run door een van de mooiste
natuurgebieden van Dongen.
Met diverse hindernissen verdeelt over een
slopend parcours, is er voor iedere leeftijd
wat wils. Ga de uitdaging aan en trotseer het
4 km 6 km 12 km 24 km of zelfs een 42 km
parcours. Bij Obstacle Run Brabant draait het
niet om een snelle finishtijd, het gaat erom
dát je met elkaar de finish haalt.
Op woensdag 11 april 1996 organiseerden
we ons eerste evenement voor alle leerlingen
op basisscholen van Dongen.
Sindsdien finishen er jaarlijks steeds meer
deelnemers bij de Obstacle Run Brabant in
Dongen. Doordat we continu aan nieuwe
hindernissen en routes werken.
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Geven we iedere editie een geheel nieuwe
belevenis aan de deelnemer.

VUELTA 2022

VUELTA 2022 PARCOURS
ETAPPE 3: ook door
Dongen
Klik hier voor de route
Ja ik geef mijn eigen op
voor de vuelta
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Zondag 21 augustus - De 3e etappe van Vuelta
van 2022 start en finisht in Breda. De renners
trekken zich op gang bij het Kasteel van Breda en
de meet is getrokken voor het Chassé Theater.
De renners klikken in hun pedalen bij het Kasteel
van Breda en rijden over het Kasteelplein naar de
Grote Kerk. Daar klikken ze weer uit hun pedalen,
want de gemeente Breda vindt het leuk om de
coureurs op hun koersschoenen door het
gebouw uit de 15e eeuw te laten lopen. Dit is nog
tijdens de neutralisatie.
De officiële start is aan de zuidzijde van de stad,
op de Ulvenhoutselaan, en vervolgens zetten de
renners koers naar Alphen-Chaam en BaarleNassau. Via een lus tegen de klok in doorkruist de
Vuelta Dongen, Oosterhout, Zevenbergen,
Steenbergen, Bergen op Zoom en Hoogerheide,
waar Matthieu van der Poel in 2018 Nederlands
kampioen werd. Daarna gaat het via Roosendaal,
Rucphen en Sint-Willebrord (de geboorte- en
sterfplaats van één van Nederlands eerste
Tourhelden, Wout Wagtmans) weer terug naar
Breda.
De rode karavaan nadert Breda over de
Sprundelsebaan en Ettensebaan en na een
omtrekkende beweging stormen de renners over
de Kapittelweg de binnenstad weer in. De finish
ligt voor het Chassé Theater op de Claudius
Prinsenlaan.
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vraag op tijd je verkeersregelaars aan
OVER ONS

Verkeersregelaars Poule Dongen bestaat 2019 en is
ontstaan uit verkeersregelaars van verschillende vkr
verenigingen buiten Dongen
De vraag voor verkeersregelaars was dermate groot in
Dongen, dat er voor verzelfstandiging poule is gekozen. Dat
maakte het mogelijk om voor Dongense evenementen
gratis te ondersteunen.
Binnen onze poule van ongeveer 30 verkeersregelaars
actief.
Samen met deze vrijwilligers gaan we regelmatig op pad
om als verkeersregelaar 'op te treden' bij tal van
evenementen in Dongen en regio.
Vrijwilligers
Onze verkeersregelaars zijn enthousiaste mensen die weten waar ze mee bezig zijn.
Uiteraard zijn ze ook voorzien van de juiste hulpmiddelen en eigen portofoons. Ongeveer 2
keer per jaar organiseren we een bijeenkomst om met elkaar te praten, ervaringen uit te
wisselen, een cursus te volgen en gezellig samen te zijn.
Bevoegdheden
Uiteraard zetten wij alleen bevoegde (evenementen)verkeersregelaars in. Allemaal voldoen
ze aan de eisen die de overheid en Stichting Verkeersregelaars Nederland stelt.
Onze werkwijze
Uw aanvraag
Het begint met uw aanvraag Graag vernemen we om wat voor soort evenement het gaat,
bezoekersaantallen / deelnemers, eigenlijk alle info die de directe omgeving van het
evenement betreft.
Overleg
We nemen contact met u op om te bespreken hoe we aan uw evenement kunnen
bijdragen.
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Werven
We gaan onze vrijwilligers benaderen voor invulling van onze inzet.
Instructies
We gaan aan de slag met de instructies voor onze vrijwilligers tijdens hun inzet.
Inzet
Onze vrijwilligers zijn actief bij uw evenement.
Aandachtspunten
Planning
Omdat we met vrijwilligers werken hebben we wel wat tijd nodig om een inzet gepland te
krijgen. In de praktijk betekent dat we zes weken voor aanvang al moeten beginnen met
het benaderen van onze vrijwilligers voor uw evenement. Voor spoedklussen zijn wij niet de
meest geschikte partij.
Vrijwilligers
Ja wij werken met vrijwilligers. Zij zijn volledig bevoegd als evenementen verkeersregelaar
en zijn in het bezit van een jaaraanstelling, voorgeschreven kleding en portofoon.
Ook al zijn het vrijwilligers, ze weten wat ze doen. Onze reputatie in ons werkgebied is erg
goed, volgens de bewuste gemeentes, politie en organisaties.

Aanvraag verkeersregelaars

Verkeersregelaars Poule Dongen
Email aanmeldenpoule@gmail.com
www.verkeersregelaarspouledongen.nl

Website

Deze e-mail is verstuurd aan dorpsraadsgravenmoer@gmail.com. • Als u geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens
inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u aanmeldenpoule@gmail.com toe
aan uw adresboek.
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