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Volg ons op Facebook! 
 

 
 

Het Centrum Vrijwilligerswerk heeft sinds kort ook een Facebook-

pagina. Een leuke interactieve pagina waarop onze volgers hun op en 

aanmerkingen kunnen plaatsen, vragen kunnen stellen en leuke 

nieuwtjes en foto’s kunnen plaatsen. 

Neem eens een kijkje op: 

www.facebook.com/centrumvrijwilligerswerk  

 

 

 

Workshop ‘Grensoverschrijdend gedrag’ 
voor iedereen die met jongeren werkt. 

 

Gratis voor vrijwilligers van Hellevoetsluis, Westvoorne en 
Brielle 

 
Werk je met jongeren als professional of als 

vrijwilliger, dan is de workshop ‘Grensoverschrijdend 

gedrag’ zeker aan te bevelen. 

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis/PUSH 

organiseert een vrijwilligerscafé in Jongerencentrum 

De Pit in Rockanje op dinsdagavond 17 april a.s. 

 

De inschrijving voor de workshop is gestart en geheel 

gratis voor vrijwilligers in Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. 

 

Vooral wanneer je als organisatie aan de gang bent met 

maatschappelijke stage is theorie over de algemene ontwikkeling en 

gedrag van jongeren best handig. Welke verstoringen kunnen daarin 

optreden? 

Na de pauze wisselen de deelnemers met elkaar uit over lastige 

situaties die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk met jongeren: 

wat doe ik als….? Wat tolereer ik wel en 

wat niet? En wat doe ik dan. Er is een 

maximaal aantal voor deelname, dus 

schrijf snel in op 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl bij 

cursussen of bel dagelijks tussen 14.00 

en 16.00 uur de balie op de 2e etage 

van de bibliotheek Hellevoetsluis: 

390607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Balie in bibliotheek geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 

http://www.facebook.com/centrumvrijwilligerswerk
http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/
mailto:Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl
http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

NL doet op 16 en 17 maart groot succes! 
 
Op 7 maart 2012 staken vele 

maatschappelijk betrokken 

Nederlanders de handen uit de 

mouwen tijdens NL DOET. Dit is de 

grootste vrijwilligersactie van het 

land, georganiseerd door het Oranje 

Fonds. Volgens NL Doet waren dit 

jaar 7000 klussen aangemeld. 

 

 

Ook in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders gingen vrijwilligers aan de 

slag! Overal zag men de spandoeken en witte T-shirts opduiken. 

 

Bij Careyn ’t Akcent verzorgden vrijdag werknemers van politie 

Rijnmond en van het bedrijf Training Event Management B.V. voor 

bewoners een wandeling en high tea en werd de patio opgeknapt. Op 

zaterdag was het College van burgemeester en wethouders present 

om voor de bewoners een gezellige koffieochtend te verzorgen. 

Ook een aantal raadsleden droeg hun steentje bij. O.a. bij 

opknapwerkzaamheden bij de 1 aprilvereniging en bij het ophangen 

van rails en in elkaar zetten van stellingkasten bij ’t Dijckhuis, het 

nieuwe dorpshuis in Vierpolders. 

Vrijwilligers togen bij toneelvereniging Leonardus aan het werk om 

een nieuwe vloer te leggen. De klus bleek groter dan verwacht omdat 

de ondergrond ook aangetast bleek door vocht. 

Verschillende groepen en afdelingen van de scouting en 

zeeverkenners grepen de gelegenheid aan om e.e.a. op te knappen 

en te repareren aan clubhuizen en omgeving. 

In Zwartewaal waren een kleine 20 vrijwilligers bij de Modelvliegclub 

Voorne Putten in de weer om terrein en clubgebouw er weer picobello 

uit te laten zien. 

Bij golfclub Kleiburg werd ook geklust en schoongemaakt. Frisse 

groene verf gaf een heel ander aanzien. 

Watersportvereniging Oosterland kon ook rekenen op een aantal 

vrijwilligers die volgende week de klus komen afmaken. 

 

Kortom: de uitdrukking ‘vele handen maken licht werk’ was nu ook 

weer van toepassing. Bovendien was het erg gezellig! Deze editie van 

NL Doet was dus zeker een succes! 

Voor organisaties die niet meededen: misschien bent u volgend jaar 

ook van de partij? 

  

Kijk voor meer foto’s op onze website: 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle 

onder het kopje ‘Nieuws’. 
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