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BRUISEND BRIELLE!! 

  
  

 

 

Op zaterdag 30 augustus tijdens 

Bruisend Brielle staat het Centrum 

Vrijwilligerswerk met een kraam ter 

hoogte van Voorstraat nr 17. (in de 

buurt van Blokker). 

Net als eerdere jaren kunt u bij onze 

kraam een kijkje komen nemen voor 

informatie over vrijwilligerswerk en zoeken naar een leuke vacature.  

Als u zich inschrijft als vrijwilliger en wij mogen u bemiddelen naar 

een leuke vrijwilligersjob, dan ontvangt u een leuke attentie. 

 

Actie Wereldwinkelmand 

Doe een gokje en raad hoeveel de mooi 

gevulde mand van de Wereldwinkel 

kost. Vul voor een euro een vakje in met 

naam en telefoonnummer en wie weet 

wint u die leuke mand. 

  

Organisaties opgelet: de opbrengst 

van de actie van de Wereldwinkelmand 

wordt door het Centrum Vrijwilligerswerk 

verdubbeld en geschonken aan een goed 

doel of leuk vrijwilligersproject dat is ingediend door een 

vrijwilligersorganisatie. Meld uw organisatie of goede doel aan en 

stuur een email naar: brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl 

 

Tijdens Bruisend Brielle kunnen voorbijgangers en deelnemers aan de 

mand-actie stemmen op waar de opbrengst naar toe gaat. 
  

Gelijktijdig met Bruisend Brielle zijn in Oostvoorne de Burchtfeesten. 

Op zaterdag 30 augustus is er dus genoeg te doen in de regio! 

 

 

 

 

 

 

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


VRIJWILLIGERSKAART: DE NAPPAS! 

  

Sinds mei hebben al veel vrijwilligers via de organisatie waar zij 

vrijwilligerswerk verrichten de nieuwe vrijwilligerskaart – de NapPas – 

ontvangen. Deze kaart ontvangen 

vrijwilligers als blijk van waardering 

van het bestuur van de gemeente 

Brielle. Vrijwilligers kunnen de kaart 

niet zelf aanvragen, de organisatie 

dient dat te doen.  

De kaart biedt korting op tal van 

leuke activiteiten en dagjes uit. 

Brielse organisaties kunnen een kaart aanvragen door het 

formulier te downloaden van onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle onder ‘Downloads’ 

  

Enkele voorbeelden van leuke uitjes: 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinen in Limburg       Tuinen in Zeeland                                                                                                                    

                                     Dierenpark  

    De Oliemeulen 

 

 

En natuurlijk heeft ook ons eigen museum zich aangesloten bij de 

NapPas: 

  
  

 
 

  

 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle


CURSUSSEN EN WORKSHOPS 

  

Het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis verzorgt in september en 

oktober weer leuke trainingen voor vrijwilligers (en beroepskrachten). 

  

Op dinsdag 16 september van 19.00 – 21.00 uur, 2e etage 

bibliotheek Hellevoetsluis: 

 
Workshop Sociale media 

  

Kosten: gratis voor vrijwilligers en 

iedereen die het wil worden. € 10,- 

voor beroepskrachten. 

De sociale media worden een steeds 

belangrijker onderdeel om aandacht 

te krijgen: vooral voor vrijwilligers. 

De workshop i.s.m. de 

Volksuniversiteit brengt heldere 

informatie hoe je dat aan moet pakken. 

  

BHV herhaling 
 

Op dinsdag 7 oktober van 18.00 – 23.00 uur, Stichting PUSH, 

Sportlaan 1 in Hellevoetsluis. 

Voor mensen die vrijwilliger zijn of het 

willen worden een speciale aanbieding, 

voor wie al in het bezit is van een BHV, 

maar moet verlengen. 

Bedrijfshulpverlening is voor veel 

organisaties van groot belang: Centrum 

Vrijwilligerswerk wil vrijwilligers de 

mogelijkheid bieden om dit belangrijke 

certificaat up-to-date te houden. Zeer 

beperkt aantal plaatsen. 

Kosten vrijwilligers: € 15,- 

(Beroepskrachten afhankelijk van 

beschikbare plaatsen, kosten in overleg). 

  

Voor beide cursussen inschrijven op 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis bij cursussen. 
  

 

 

 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis


WESTVOORNSE VRIJWILLIGERS 

IN ’T ZONNETJE: 

PLEUN BRIGGEMAN & AN(NIE) DE JONG 
 

Afgelopen zaterdag vond in de Stuifakkers in Rockanje het jaarlijkse 

zomerfeest plaats. Als verrassing werden dit keer 2 vrijwilligers in het 

zonnetje gezet: Pleun Briggeman en An(nie) de Jong. Behalve door 

het Centrum Vrijwilligerswerk werden de twee ook  

door vele anderen waaronder de burgemeester  

geprezen en gewaardeerd voor hun vrijwilligerswerk  

en in de bloemetjes gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE VACATURES 

  

1.025 Redacteur/verslaggever van een online 

dierenkrant. 

  

  

  

 

 

1.024 Vrijwilliger voor de moestuin van een 

kleinschalige woonvorm voor mensen met een 

geheugenprobleem. 

  

  

 

 

2.084 Vrijwilliger voor huishoudelijke 

ondersteuning bij woonproject voor mensen met 

een lichte tot matige verstandelijke beperking. 
 
 
 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures, of klik hier. 
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