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Vrijwilligersavonden 
 

Op donderdag 12 en 

donderdag 19 

december vinden de 

vrijwilligersavonden in 

Brielle plaats. Locatie: 

BREStheater.  

Deze avond wordt door 

het gemeentebestuur 

van Brielle 

aangeboden aan vrijwilligers als blijk van waardering voor hun inzet 

het afgelopen jaar. 

De 1e avond is 

helemaal 

volgeboekt, maar 

voor de 2e avond 

op 19 december zijn nog plaatsen vrij.  

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl of bij de balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in de bibliotheek aan de Rozemarijnstraat, op 

maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 – 16.30 uur. 

 

Op zaterdag 7 december is de vrijwilligersdag in Hellevoetsluis. Vanaf 

9.30 uur leuke gratis workshops en om 14.00 uur de uitreiking van 

de aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis. 

 

Vrijheidsbos 
Zaterdag 2 november waren er ca. 30 vrijwilligers aanwezig om te 

helpen bij werkzaamheden in het 

Vrijheidsbos. Gedurende het 

winterseizoen is er geen behoefte aan 

nieuwe vrijwilligers. Op 22 maart 2014 

houden zij weer een 'opzomerdag' in het 

kader van Nederland Doet/Oranje Fonds.. 

Hiervoor hebben zij zich aangemeld en 

staan op de site onder Vrijheidsbos 

Vierpolders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vrijwilligersprijzen 

 

Op 7 december 2013 is het zover! Dan worden de Meer dan handen 

vrijwilligersprijzen uitgereikt. De genomineerden zijn inmiddels 

bekend. Heeft u de boot gemist? In het voorjaar van 2014 kunt u zich 

weer inschrijven. Houd vrijwilligerswerk.nl in de gaten! 

 

Wie zijn de kanshebbers van dit jaar? Zij worden gepresenteerd met 

veel trots! Op 1 november zijn uit 423 inschrijvingen 24 

genomineerden bekend gemaakt. Dit zijn vrijwilligersorganisaties en -

projecten, gemeenten en bedrijven die een voorbeeldfunctie hebben, 

vernieuwend zijn of een bijdrage leveren aan een positieve 

beeldvorming over vrijwilligerswerk 

 

 
 
 
 
 
Het Sinterklaashuis 

 
In de periode rond het feest van Sinterklaas kunnen kinderen, 

begeleid door hun ouders/leerkrachten, in dit huis een educatief en 

actief programma volgen. Kinderen mogen een kijkje nemen in de 

werkkamer van Sint, de slaapkamer van de  Pieten, de 

schoorsteenkamer en niet te vergeten de bakkerij. Het 

Sinterklaashuis is open van maandag 18 november t/m woensdag 4 

december. 

Locatie: Het Merula 

Weeshuis, St. 

Catharijnehof 8 te 

Brielle. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna wordt het Sinterklaashuis omgetoverd tot 

 
Kerstmanhuis. 

 

 

 

 

http://movisieactie.m14.mailplus.nl/nct315088128/GiUnJCjMJ9L3VWH/rqBwSe


 

Het Kerstmanhuis is geopend tot 27 december 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegangskaarten voor het Brielse Sinterklaas- en Kerstmanhuis zijn 

alleen te verkrijgen via de website: www.hetbrielsesinterklaashuis.nl 

en www.hetbrilsekerstmanhuis.nl  

 

Brielse Maskerade 

 

De maskerade een feest voor alle generaties: een gelegenheid om uit 

je dak te gaan. 

 

Veel (oudere) Briellenaren denken met weemoed aan de Maskerade 

van vroeger. Ze hebben allemaal goede herinneringen aan een tijd 

toen geluk nog heel gewoon 

was. De Maskerade was een 

speciale gebeurtenis in de 

winter die de sleur van het 

dagelijks leven doorbrak. Op 

Sinterklaasavond gingen 

Briellenaren als grappige 

personages met of zonder 

maskers, lopend, met 

vrachtwagens, bakfietsen of 

op brommers de straat op. 

Soms werd een protest tegen het gemeentebeleid uitgebeeld maar 

dat hoefde niet. Het voornaamste was dat je iets geks verzonnen had 

en samen plezier had ..van stil protest had nog niemand gehoord, 

meestal ging het juist gepaard met een heleboel herrie.  

 

De laatste jaren is de 

organisatie van de 

Maskerade in handen 

van Stichting Kunst en 

Cultuur Brielle. Vorig jaar 

was er gezorgd voor 

verlichting, muziek en 

glühwein op de Markt en 

was het ondanks het 

slechte weer ouderwets 

gezellig.  

Bent u dit jaar ook van de partij?? 
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NLdoet meld uw klus aan! 

NLdoet, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland 

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 

maart 2014, samen met duizenden 

organisaties in het land, NLdoet; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. U kunt vanaf 

nu uw klussen aanmelden. 

 

Financiele bijdrage 

Ook in 2014 kan het Oranje Fonds een 

bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo 

roepen we niet alleen vrijwilligers op om u te 

helpen, maar heeft u ook middelen om uw 

wensen uit te laten voeren. De maximale 

bijdrage is dit jaar € 450,=. De richtlijnen 

vindt u op nldoet.nl. 

 

Tips en trucs 

Inspiratie nodig? Wij hebben voor u een 

aantal deelnemers (basisscholen, 

zorginstellingen en natuurorganisaties) iets 

uitgebreider naar hun NLdoet ervaringen 

gevraagd. Dit geeft u inzicht en inspiratie hoe 

u van NLdoet een succes kunt maken. 
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