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NL Doet 2014 

 
Vrijdag 21 en zaterdag 22 

maart 2014 staat 

Rotterdam weer in het 

teken van NLdoet; de 

grootste vrijwilligersactie 

van Nederland, 

georganiseerd door het 

Oranje Fonds. Centrum 

Vrijwilligerswerk nodigt 

iedereen van harte uit een 

dag(deel) de handen uit de mouwen te steken en een vrijwilligersklus 

op te pakken. Een mooi moment om uw organisatie 'in the picture' te 

zetten of samen met collega's, familie of vrienden een leuke, zinvolle 

klus te doen. 

Voorbeelden 

Het levert sowieso een leuke dag op, en wie weet ook een aantal 

extra vrijwilligers of een leuke samenwerking! Denk bijvoorbeeld aan 

vrijwilligers die een high-tea, brunch of leuke workshop verzorgen 

voor ouderen. Misschien is er nog een wand die een likje verf nodig 

heeft of een tuin die eens flink aangepakt moet worden. Dan is 

NLdoet daarvoor hét moment. 

Financiële bijdrage 

Ook voor de 2014 editie kan uw organisatie een financiële bijdrage 

van maximaal 450,- euro aanvragen bij het Oranje Fonds. Wilt u 

weten wat de voorwaarden zijn en hoe u een aanvraag kunt doen? Ga 

naar www.nldoet.nl/financiele-bijdrage  

Positief in de schijnwerpers 

Heeft uw organisatie een leuke klus en wilt u tegelijk uw organisatie 

positief in de schijnwerpers zetten? Meld u dan nu aan op 

www.nldoet.nl  

Heeft u vragen over NLdoet, neem dan contact met ons op. Wij 

helpen u graag verder. 

 

 

 

 

 

 

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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Vrijwilligersavonden 
Op 12 en 19 december werd door een groot aantal vrijwilligers de 

jaarlijkse Brielse vrijwilligersavonden bezocht. 

Deze avonden werden dit jaar al weer voor de 8e keer aangeboden 

door het bestuur van de gemeente Brielle als blijk van waardering 

voor al het werk dat verricht wordt door enthousiaste vrijwilligers. 

 

Zonder de hulp van vrijwilligers zouden 

verenigingen, welzijns- en zorginstellingen 

niet kunnen voortbestaan. Vrijwilligers zijn 

onmisbaar in onze samenleving. 

 

In het sfeervolle en mooi versierde 

BREStheater werden 

vrijwilligers verwend met 

koffie/thee, drankjes en 

lekkere hapjes onder 

begeleiding van pianospel van de heer Theo 

Lodewijk.  

In de theaterzaal brachten de Losbandigen de 

stemming er goed in! Een kleurrijk en vrolijk 

geheel waarbij het publiek naar hartenlust mee kon 

zingen en ook zelfs op het podium uitgenodigd werd om mee te doen. 
 

Na afloop hielpen leden van het College en gemeenteraad en 

fractieleden, mee om de vrijwilligers op hun wenken te bedienen, 

waarbij natuurlijk ook gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om 

met elkaar te spreken over zaken betreffende onze mooie gemeente. 

Kijk op onze website voor meer foto’s van de vrijwilligersavonden. 

 

Molen ’t Vliegend Hert 
 

Voor onze prachtige Molen ’t Vliegend Hert in Brielle zijn vele 

vrijwilligershanden nodig! Een molen 

vergt heel veel werk, er is altijd wat te 

doen, naast het malen moet de molen 

ook schoon gehouden worden, moet er 

onderhoud gepleegd worden en het 

groen rondom de molen netjes worden 

bijgehouden. Om de kosten van al het 

onderhoud te dragen is de winkel van 

groot belang. Alle producten die op de molen worden gemalen 

worden verkocht in de winkel en het assortiment wordt aangevuld 

met veel aanverwante producten, zoals kruiden, noten, cranberry’s, 

amandelspijs en reformproducten. De winkel is elke vrijdag open en 

verder op de 1ste en 3e zaterdag van de maand. De wens is om alle 

zaterdagen open te gaan maar daarvoor zijn er meer vrijwilligers 

nodig die een dagdeel willen komen helpen (en dat hoeft echt niet 

elke week). 

Lijkt het u wat? Via de vacaturebank kunt u reageren. (Vacature 

10.038 in de rubriek ‘Overige’) 
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