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SJAAN VAN VELDEN  

BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 

 

 

Op 10 april werd Sjaan van Velden door 

burgemeester Gregor Rensen van de 

gemeente Brielle uit naam van de Koning 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau. 

 

Sjaan treedt, na vele jaren werkzaam 

geweest te zijn, af als bestuurslid bij 

stichting Kinderhulp Voorne-Putten (al blijft 

ze wel ondersteunen) en is van jongs af aan actief in het 

vrijwilligerswerk. Ook al vele jaren bij Careyn De Plantage, de 

Rommelmarkt en de Jeugdwielertoer waarvan ook 

vertegenwoordigers aanwezig waren bij de uitreiking. 

 

Het Centrum Vrijwilligerswerk feliciteert 

Sjaan met deze mooie onderscheiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN GESLAAGD NL DOET 2015! 

 

Veel klussers aan het werk tijdens NL Doet!  

 

Op 20 en 21 maart 2015 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 de landelijke organisatie van NL Doet  was dit 

jaar sprake van 100% dekking, dat wil zeggen dat àlle gemeenten in 

Nederland meededen. Het Koninklijk Huis was natuurlijk ook weer 

van de partij!  

 

Ook in de gemeenten Brielle en Westvoorne gingen vrijwilligers aan 

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

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in bibliotheek 

geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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In de gemeente Westvoorne gingen ambtenaren, wethouders en 

burgemeester aan de slag bij Gered Gereedschap, De Stuifakkers 

en de Duinhuisjes. Actieve vrijwilligers waren er ook bij 

de Geysendorffergroep in Oostvoorne, scouting De Strandvogels en 

Natuurmonumenten. Bij de Agathahoeve waren bewoners van de 

Jacobahof onder begeleiding van vrijwilligers uitgenodigd voor lekker 

knuffelen met dieren en later nog een uitgebreide High tea bij de 

lunchroom Tante Agaath.   

  

In de gemeente Brielle waren wethouders en burgemeester samen 

met andere vrijwilligers actief bij Careyn ’t Akcent, het Vrijheidsbos, 

Welzijn Ouderen en zorgboerderij Op Aarde. Bij Molen ’t Vliegend 

Hert werd ook flink de handen uit de mouwen gestoken en verder 

waren er talloze vrijwilligers die een handje hielpen bij 

Watersportvereniging Oosterland, de zeeverkenners  aan 

het Brielse meer, Tasmania aan de Visserijweg en niet te vergeten de 

Modelvliegclub Voorne-Putten in Zwartewaal. Wensstichting 

Oppepper4all zorgde voor een onvergetelijke dag met 

muziekoptredens en een high tea voor bewoners van de Plantage. 

  

Ondanks af en toe een bui op zaterdag en de harde koude wind 

gingen de meeste buitenklussen toch door. Echte bikkels die 

vrijwilligers!  

 

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 weer een succes met een nog grotere 

deelname van organisaties!  

Voor bedrijven is NL Doet ook de gelegenheid voor een leuk 

teamuitje; het is weer eens iets anders, en je dient er een goed doel 

mee. Houd in gedachten voor volgend jaar!  

  

Voor organisaties die niet meededen: misschien bent u volgend jaar 

ook van de partij?  

Verzin nu alvast een klus!  



  

Kijk voor meer foto’s over NL Doet op onze 

website: www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle onder het kopje 

‘Nieuws’.  

 

EEN GREEP UIT ONZE VACATURES: 

 

1.027 Vrijwillige boswachter m/v 

 

Natuurmonumenten zoekt vrijwillige 

boswachter. 

Jouw werk: 

- Je treedt op als gastheer/gastvrouw 

namens Natuurmonumenten in de 

natuurgebieden op de kop van Voorne-

Putten 

- Je geeft bezoekers informatie over het gebied en (het werk van) 

Natuurmonumenten. 

- Je spreekt bezoekers aan bij overtreding van geldende regels. 

- Je vormt een oor- en oog functie voor de vaste toezichthouders. 

- Je bent actief wanneer er het meeste publiek is. Dus voornamelijk 

in het weekend en de vakantieperioden. 

- Je werkt in een rooster dat in overleg wordt opgesteld. 

Reageren kan tot 30 april. 

 

2.096 Maatje gezocht 

 

Voor een vrouw van 35 jaar is Pameijer op 

zoek naar een maatje. Iemand die het leuk 

vindt om zo nu en dan samen op stap te 

gaan of te koken. Het liefst in de avond of 

het weekend. Als hobby heeft mevrouw haar 

hond en een vogel. Zij maakt kaarten en kijkt graag films. Zij heeft 

interesse in mediteren en het boeddhisme. 

Welke vrouw spreekt dit aan en heeft ongeveer dezelfde leeftijd (mag 

ook iets ouder zijn) 

 

3.078 en 10.058 Vrijwilligers voor thuisadministratie 

 

Steeds méér mensen worstelen met het 

bijhouden van de financiële administratie of 

raken in financiële problemen. Humanitas 

thuisadministratie Voorne Putten Rozenburg 

helpt deze mensen met het op orde krijgen van 

hun administratie of door ze te begeleiden naar 

passende professionele schuldhulpverlening. Een dankbare taak die 

wordt verricht door vrijwilligers. 

Ook SBO is voor Westvoorne op zoek naar vrijwilligers voor 

ondersteuning bij de thuisadministratie 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures. 
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