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STUIFAKKERS IS OP ZOEK NAAR NIEUWE 
VRIJWILLIGERS! 

 
Het complex Stuifakkers 
bestaat uit verschillende 
afdelingen waarbij iedere 
vrijwilliger zeker een 
plaatsje zou kunnen vinden. 

 
- De duinpan is een afdeling waar ouderen in een groep van 6 

personen begeleid wonen. Ze hebben hierbij 24 uur zorg. Met 
elkaar zorgen ze voor de dagelijkse dingen, zoals was, 
maaltijden en gezellige dagbesteding. 

 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden af en toe een 
spelletje te doen, te helpen bij het bereiden van de maaltijden, iets 
voor te lezen of te gaan wandelen. Ook fietsen op een duo fiets 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
 

- Het restaurant. Hier wordt ’s morgens koffie 
geschonken, tussen 12.00 uur en 14.00 uur 
de maaltijden geserveerd en rond gebracht 
en ’s middags koffie, thee en een drankje 
geschonken. 

 
Vrijwilligers die ’s morgens bij de koffie of tussen de 
middag zouden kunnen helpen zijn van harte welkom 
 
 

- Het winkeltje. Hier kunnen bewoners de meest noodzakelijke 
levensmiddelen bestellen en kopen. Het winkeltje is geopend 
van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

EEN GREEP UIT ONZE ANDERE VACATURES: 
 
 
1.032 Kennel-medewerker 
gezocht 
 
Voor een net gestarte opvang voor 
katten en honden in Poortugaal. 
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Balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in bibliotheek 

geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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2.101 Bestuurslid voor afdeling Steun bij rouw 
 
Humanitas is op zoek naar iemand die namens hun groep steun bij 
rouw in het afdelingsbestuur van 
Humanitas afd. Voorne Putten en 
Rozenburg wil deelnemen. 

 
6.025 medewerker facilitaire zaken 
 
Festival Solutions zoekt een medewerker Techniek en Organisatie 

voor door ons gesponsorde organisaties 
waarvoor wij vrijwilligers inzetten, zoals 
PROBARO, de Plantage, Voorne Atletiek 
en andere verenigingen en stichtingen. 
De vrijwilliger krijgt een opleiding in 
systeem techniek licht, geluid en 
organiseren van kleine en middelgrote 
evenementen. Er wordt gewerkt in een 

groep onder begeleiding van een professional. 
 
Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures. 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERSCAFÉ: 
 

Workshop ‘Hoe zet je een activiteit op en maak je een 
werkplan’ 
 
Er ontstaan steeds meer initiatieven in onze 
samenleving en ook vrijwilligersorganisaties 
zijn gebaat bij een goede organisatie van 
hun activiteiten. Daarom verzorgt het 
Centrum Vrijwilligerswerk een workshop 
waarbij vrijwilligers handvatten krijgen 
aangereikt om dit goed voor te bereiden een 
werkplan op te stellen. 
 

29 september dinsdag 19.00 – 21.00 uur 
locatie: Bibliotheek Hellevoetsluis, 1ste etage 
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IN HET ZONNETJE GEZET: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pleuni van Buren, Nel Blok, Irma v.d. Hoek, Alie Moree, Henk 
Otten en Ineke Sander vrijwilligers van de Duinhuisjes 
 
 
 

 
 
Hera Moree, Joke Dijkstra en Jaap van Gurp van de SWOR 
(Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje) 
 
Bovengenoemde vrijwilligers ontvingen in juni en juli uit handen van 
Elly Roos een certificaat als dank voor belangeloze inzet! 
 
 
 
 



 

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS  
IN HET ZONNETJE! 

 
Natuurlijk zijn alle vrijwilligers belangrijk en zonder de hulp van velen 
zou onze maatschappij er anders uitzien. Op bijzondere momenten 
zoals de lintjesregen worden vrijwilligers die zich jarenlang inzetten 
vaak geëerd voor hun bijdrage aan de maatschappij en worden 
daarvoor voorgedragen. Heel bijzonder en goed dat dat gebeurt. 
Maar…… het Centrum Vrijwilligerswerk wil graag ook af en toe iemand 

in het zonnetje zetten. En daarvoor hoef je niet 
al jarenlang verbonden te zijn aan dezelfde 
vereniging of organisatie. Als medevrijwilligers 
of de organisatie vinden dat een vrijwilliger wel 
eens even wat extra aandacht en waardering 
mag krijgen. 
 
Het bestuur van de gemeente Westvoorne vindt 
het net als het bestuur van de gemeente Brielle, 

zeer belangrijk dat vrijwilligers regelmatig in het zonnetje gezet 
worden.  
 
Heeft u zo’n vrijwilliger in huis die u wel eens extra zou willen 
bedanken en in de bloemetjes zetten? 
Meldt u dit bij het Centrum Vrijwilligerswerk  t.a.v. Elly Roos met een 
briefje of email  erbij waarom nu juist dié vrijwilliger het verdient 
om vrijwilliger van de maand te worden genoemd. Elly zal dan 
contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Mail naar: 
brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl . 
 
Kijk ook eens op onze website 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle/nieuws/laatste-nieuws en 
bekijk meerdere foto’s van de uitreikingen van een ‘Certificaat 
verleend als dank van belangeloze inzet’. 
 
 
 

UW ORGANISATIE VOOR HET VOETLICHT? 
 
 
Neem contact op met Anja 
Hollanders van het Centrum 
Vrijwilligerswerk. 
Ik kom graag een keertje bij u langs! 
 
Contactgegevens: 
 
a.hollanders@brielle.nl of 
a.hollanders@stichting-push.nl  
telefoon: 0181-471132 (maandag en 
woensdag) 
telefoon: 0181-820090 
(dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend) 
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