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Nieuwe website! 
 
Per 1 januari heeft het Servicepunt Vrijwilligerswerk een nieuwe 

website! 

Neem gauw een kijkje op www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle . 

Ook voor organisaties en vrijwilligers van Westvoorne! 

Hier vindt u vacatures en informatie over vrijwilligerswerk via een 

eenvoudige manier, op een heldere en fris vormgegeven website 

(met dank aan Walter van Maanen, vormgever van de site). 

Heeft uw organisatie ook een vacature, of bent u op zoek naar 

vrijwilligers voor een bepaalde klus? Meld deze dan aan! 

Vrijwilligers: op zoek naar een leuke, vrijwillige job? Kom kijken en 

reageer! 

 
Workshops subsidie en sponsoring 
 

Aan alle organisaties en vrijwilligers, 

 

Gratis workshops voor vrijwilligers, ook voor Westvoorne en 
Brielle, georganiseerd door Centrum Vrijwilligerswerk 

Hellevoetsluis. 

 

Dinsdagavond 6 en 13 maart: 

Vrijwilligerscafé in de Bibliotheek 

Hellevoetsluis vanaf 19.00 uur :  

 

Workshops  
subsidie aanvragen en 
sponsoring,   

 

 

Schrijf alvast in via www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis bij 

cursussen en het is helemaal gratis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

service.vrijwilligerswerk@gmail.com 

website : 

www.vrijwilligerscentrale.nl/brielle 

 

Balie in bibliotheek geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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Workshop voor sportverenigingen 
 

Woensdagavond 14 maart 20.00 uur:  

 

Calamiteiten in de sport 

 

Opgeven bij Jeffrey Emor, stichting PUSH tel. 316688 of via 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis  bij cursussen. 

 

 
NL doet op 16 en 17 maart. 
 

Was MADD (make a difference day) een aantal jaren 

terug de insteek vanuit Amerika, waar vrijwilligerswerk 

gewoon hoort bij je dagelijks leven, de wervende slogan 

om mensen 1 dagje vrijwilligerswerk per jaar te laten 

doen, nú weet heel Nederland via het Oranjefonds wat NL Doet 

betekent. 

 

Ook in Brielle en Westvoorne zijn op 16 en 17 maart klussen te 

klaren! 

Neem een kijkje op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle bij de 

vacaturerubriek ‘korte projecten’ en vind een klus 

die bij jou past! 

 

Er is genoeg te doen: vrijwilligers gevraagd o.a. 

voor een high tea bij activiteitencentrum ’t Akcent, 

het opknappen van een clubgebouw van de 

zeeverkenners, het opknappen van de buitenruimte bij de molen en 

de aanlegplek van het geuzenschip in Brielle, voor de afwerking van 

het dorpshuis in Vierpolders en voor de buitenboel opknappen van de 

Modelvliegclub in Zwartewaal. 

 

In Westvoorne zijn er ook klussen genoeg te 

doen: in Tinte wil men graag hulp bij het 

opknappen van het zomerfeestkantoor, in 

Oostvoorne is bij de peuterspeelzaal de 

Peuterhof het één en ander te doen, en in 

Rockanje zijn er klussen bij de scouting, de 

hockey, het jongerencentrum en de 

Catharinastichting. 

 

Voor bedrijven: 

NL Doet is ideaal als teambuilding, samen met collega’s een klus 

doen en vaak gezellig afsluiten samen met de organisatie die de 

klussers gastvrij zullen ontvangen. Is dit misschien ook iets voor uw 

bedrijf? 
  

Kortom: we gaan er met z’n allen een leuk feestje van maken tijdens 

NL Doet! Vindt u ook niet? 
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