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CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK WENST 
IEDEREEN EEN 

 

GEZOND EN VOORSPOEDIG 
 

 

NL DOET 2016 KOMT ER WEER AAN! 
In 2016 op 11 en 12 maart wordt er weer overal in het land 
geklust. Meld uw klus aan bij NL Doet en 
het Centrum Vrijwilligerswerk.  
Het is mogelijk om voor uw NL Doet-klus een 
financiële bijdrage aan te vragen. Kijk hiervoor 
op de website van NL Doet www.nldoet.nl voor 
de voorwaarden. 
Let op: uw aanvraag moet voor 25 januari 
binnen zijn en OP=OP. 

VRIJWILLIGERSAVOND GEMEENTE 
BRIELLE 

Vrijdagavond 20 november bood het bestuur van de gemeente 
Brielle vrijwilligers al weer voor de 10e keer de jaarlijkse 
vrijwilligersavond aan. Enkele raads- en commissieleden en ook 
de collegeleden waren deze avond aanwezig om te helpen en hier 
en daar een praatje te maken. 
 
Tien jaar geleden is het Centrum Vrijwilligerswerk in opdracht van 
het gemeentebestuur begonnen met het organiseren van deze 

avond en de eerste paar jaar vond de 
avond plaats in de aula van het oude 
Maerlant College.  
Na een aantal jaren BREStheater en 
vorig jaar in onze mooie 
Catharijnekerk waren we dit jaar te 
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gast in ’t Dijckhuis te Vierpolders. En wat hebben de medewerkers 
van ‘t Dijckhuis er weer een werk van gemaakt om het daar 
gezellig en mooi aan te kleden! 
 
Wat ook iets van de beginjaren was, was de maaltijd. Vrijwilligers 
konden smakelijk eten van een stamppottenbuffet, geweldig 
verzorgd door Martijn de Man en de andere medewerkers. 
 
Na het eten konden de vrijwilligers, onder het genot van nog een  
drankje, genieten van elkaar, de muziek van Folk Collectief 
Brielle, de filmbeelden van videoclub Phoenix èn op een leuke, 
ludieke of ook gewone manier op de foto gezet worden door 
fotograaf Raymond Dekker van Hoed Fotografie. Alleen, of met 
een groepje, wat ze maar wilden. 
 
De professionele foto’s kunnen binnenkort afgehaald worden bij 
de balie van het Centrum Vrijwilligerswerk in de bibliotheek. 
 
Naast de raads-, commissieleden en het volledige College van 
Burgemeester en wethouders, waren ook nog ambtenaren en 
andere helpers van de partij om de vrijwilligers een gezellige 
avond te bieden. En dat dat gelukt is bleek wel uit de vele 
complimentjes die we mochten ontvangen! 
 
Kijk voor foto’s van deze vrijwilligersavond, o.a. gemaakt door 
Joke van Driel,  op de website van het Centrum Vrijwilligerswerk 
Brielle onder het kopje ‘Nieuws’. 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle  
 
De vrijwilligers die op de foto gingen bij de fotograaf kunnen hun 
foto afhalen bij de balie van het Centrum Vrijwilligerswerk in de 
bibliotheek van Brielle op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
14.00 en 16.30 uur. 
 
 

VRIJWILLIGERSAVOND GEMEENTE 
WESTVOORNE 

Woensdagavond 25 november vond de tweejaarlijkse 
vrijwilligersavond van Westvoorne plaats. 
Vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en welzijnsorganisaties 
hadden een gezellige 
avond en konden 
genieten van een 
heerlijk buffet verzorgd 
door keurslager 
Wageveld. 
Burgemeester Peter de 
Jong, Wethouder 
Paméla Blok en een 
aantal ambtenaren van 
de gemeente 
Westvoorne gingen hard aan de slag om de vrijwilligers een fijne 
avond te bezorgen. 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle


 
 

Ook waren er deze avond twee onverwachte gasten: Sint en Piet 
kwamen langs om de vrijwilligers een hart onder de riem te 
steken en uit de zak van Piet ontvingen de aanwezigen nog een 
leuke verrassing: een cadeaubon van bovengenoemde keurslager. 
  

In een hoekje van de zaal zat 
karikaturiste Jill Hesketh die van 
vrijwilligers die dat wilden een 
mooie karikatuur maakte. 
  

 
Bij het weggaan ontvingen de 
vrijwilligers óók nog een heerlijke 
'bedankt' chocoladereep van 'Taste 

of Chocolate' uit Rockanje en van het Centrum Vrijwilligerswerk 
een handig opvouwbaar tasje. 
De vrijwilligersavond wordt aangeboden door het bestuur van de 
gemeente Westvoorne als blijk van waardering voor het vele werk 
dat verricht wordt door vrijwilligers.  
 
Kijk ook weer voor meer foto’s van deze avond op onze website: 
http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle/nieuws/laatste-
nieuws  

IN HET ZONNETJE GEZET:  
 
In de afgelopen periode zijn er weer diverse vrijwilligers in het 
zonnetje gezet: 
 
 
 
september: 
René en Brigitte Verweij 
van scouting G.J. 
Geysendorffergroep 

 
 

 
 

 
 
 
september: 
Janny Pruijn, vrijwilligster bij het 
BREStheater 
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september: 
Sylvia Louter, van 
kinderopvang Louter 
Kabouter 

 

  
 
oktober: 
Rob Sandbrink, vrijwilliger bij 
Welzijn Ouderen, o.a. voor de 
Zomertour 

 
 
 
oktober: 
Lian Benne, vrijwilligster 
bij Welzijn Ouderen, o.a. 
voor de administratie en 
Zomertour. 

 
 

 
Voor meer foto’s en meer informatie over de bovengenoemde 
uitreikingen van certificaten bezoek onze website onder het kopje 
‘Nieuws’.  
Scroll vooral een stukje naar beneden voor de wat oudere 
berichten. 
 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUWE ‘DAGJES UIT’ MET DE NAPPAS-
KAART 

De gemeente Brielle verstrekt aan vrijwilligers van de gemeente Brielle gratis 
de vrijwilligerskaart, de NapPas, als blijk van waardering. De pas kan 

aangevraagd worden door de 
vrijwilligersorganisaties  voor hun 
vrijwilligers. Kijk op onze website voor 
het formulier om de kaart aan te 
vragen 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl/bri
elle/informatie/downloads  
 
Door de organisatie die achter de 
NapPas zit, zijn 2 nieuwe ‘dagjes uit’  

toegevoegd: 
 
Escape010 
Heb je zin in een spannende en uitdagende ervaring? Wil je eens iets anders 
beleven, dan is dit het uitje waar je je kunt uitleven! In het spel bevinden zich 
puzzels, raadsels en onverwachte aanwijzingen 
die je samen met je teamleden dient op te 
lossen. Dit dient allemaal binnen 60 minuten 
gerealiseerd te zijn. 
Je gaat met een groep van 2 tot 6 personen een 
kamer binnen en de deur wordt gesloten. Hierna 
dien je als team op onderzoek uit te gaan en de 
missie te voltooien. Onvoorspelbaarheid, tactiek 
en boerenslimheid worden verwacht, zodat je de 
opdracht binnen 60 minuten voor elkaar hebt gebokst. 
Het spel is geschikt voor iedereen vanaf 13 jaar, om deze reden is het ook 
leuk om dit uitje als gezin te ondernemen. Spanning en veel plezier zijn 
gegarandeerd, dus daag je vrienden uit voor een unieke belevenis bij 
Escape010. 
 
Op dit uitje geeft de NapPas 10% korting. 
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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  
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