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VRIJWILLIGERSAVOND IN BRIELLE 
GESLAAGD! 

 

 

Het bestuur van de gemeente Brielle waardeert de vrijwilligers die 

zich inzetten bij tal van organisaties enorm.  

Jaarlijks organiseert het Centrum Vrijwilligerswerk dan ook in 

opdracht van het bestuur de vrijwilligersavond. 

De afgelopen jaren vonden de vrijwilligersavonden plaats in het 

BREStheater, dit jaar was gekozen voor een andere locatie: de sint 

Catharijnekerk. 

Een prachtige locatie waar vrijwilligers een warm onthaal kregen en 

konden genieten van zangroep Encore en vocal group Timeless. 

Vooraf wat lekkers (verzorgd door Club Sandwich)  bij de koffie en 

thee en in de pauze en na afloop gelegenheid tot het nuttigen van 

heerlijke hapjes van Jim’s catering.  

Burgemeester en wethouders en enkele raadsleden mengden zich na 

afloop ook onder de vrijwilligers die zich lekker door hun lieten 

verwennen met een hapje en een drankje.  

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van déze avond (ambtenaren, 

medewerkers van de Catharijnekerk en enkele 

trouwe vaste helpers (hard gewerkt mensen!)) 

kunnen we terugkijken op een geslaagde 

avond.  

‘ 

Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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VRIJWILLIGERSKAARTHOUDERS MET 
KORTING NAAR HET THEATER! 

Het bestuur van de gemeente Brielle biedt Brielse organisaties de 

mogelijkheid een vrijwilligerskaart - de NapPas - voor hun vrijwilligers 

aan te vragen. 

NapPas, de 

organisatie die de 

kaart uitgeeft, zorgt 

voor steeds meer 

activiteiten en uitjes 

waarbij de kaart 

leuke korting geeft 

aan de houder van de 

pas en nog 3 andere 

personen. 

Nieuw in de 

aanbieding: korting 

bij het Crown theater in Aalsmeer. 

Voor bestellen van kaarten en de actievoorwaarden zie: 

www.crowntheateraalsmeer.nl/partners/nappas-crown-actie  

  

Voor het aanvragen van vrijwilligerskaarten voor uw vrijwilligers (dit 

kan alleen door (het bestuur van) organisaties) kunt u contact 

opnemen met Anja Hollanders a.hollanders@brielle.nl  

 

 

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 . 
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Kijk ook eens op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle/nieuws/la

atste-nieuws en bekijk meerdere foto’s van de 

uitreikingen van een ‘Certificaat verleend als dank 

van belangeloze inzet’. 

 

 

 

NIEUWE VACATURES 

  

2.087 De Parkison vereniging is op zoek naar 

docenten voor het geven van geheugentrainingen.  

 

3.077 Het Catharina Gasthuis zoekt vrijwilligers 

voor diverse activiteiten o.a. voor het Mandala 

kleuren. 

 

 

 

10.050  - Leercentrum 50+ Brielle 

is op zoek naar docenten voor 

cursussen en workshops op 

computergebied. 

 

 

 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Het Centrum Vrijwilligerswerk wenst iedereen 

fijne dagen en een 
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