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FOTO’S 

VRIJWILLIGERSAVOND BRIELLE 
Bij de balie van het Centrum Vrijwilligerswerk in de bibliotheek 

van Brielle liggen nog 

enkele foto’s van 

vrijwilligers die op 20 

november tijdens de 

jaarlijkse vrijwilligersavond 

in Vierpolders op de foto 

zijn gegaan bij fotograaf 

Mark Dekker van Hoed 

Fotografie.  

Deze foto’s zijn door de 

mensen die er op staan gratis af te halen tijdens openingstijden 

van de balie. Maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 

uur. 

 

 

Zin om iets leuks te doen in 2016 ? 
Vestingcode: Hellevoetsluis Festival zoekt talent! 

 

Zing je of dans je? Alleen of in een groep? Maak je muziek? 

Doe je stand-up comedy of schrijf je verhalen? Wat je 

talent ook is, tijdens Vestingcode: Hellevoetsluis op 

zaterdag 18 juni 2016 kun je het aan een groter publiek 

laten zien.  

Het Vestingcode Festival 

vindt dit jaar voor de 

zesde maal plaats. Een 

middag lang bruist de 

historische vesting van 

Hellevoetsluis van 

activiteiten als (kleine) concerten, dans, voorstellingen en acts. De 

gratis voorstellingen zijn kort, worden meerdere keren gespeeld 

en vinden plaats op bijzondere plekken. Het publiek heeft een 

routekaart en kan deze middag veel zien en beleven.  

Meld je aan! Wij zorgen voor een leuke plek om op te treden en 

samen maken we er een onvergetelijke dag van. Misschien ligt je 

talent wel juist bij organisatie? Dan kan het festival ook jouw hulp 

gebruiken. Mail voor informatie of aanmelden naar 

n.wielen@hellevoetsluis.nl 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres Brielle: 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132 

 

e-mail: 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl 

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Postadres Westvoorne: 

Sportlaan 1 

3223 EV  Hellevoetsluis 

Tel.: 0181-316688 

e-mail:  

westvoorne@centrumvrijwilligerswerk.nl 

 

Balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in bibliotheek 

Brielle geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 

telefoon: 0181-472321 
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IN HET ZONNETJE: TON ABBINK 
 

Ton Abbink verricht al jaren veel 

vrijwilligerswerk bij de Duinhuisjes. 

Schilderwerk, andere klussen en 

groepen ontvangen doet hij met veel 

plezier en hij wordt daarom zeer 

gewaardeerd.  

Vandaar dat hij deze keer eens in het 

zonnetje werd gezet en van Elly Roos 

een certificaat, bloemen en cadeaubon 

ontving. 

 

 

 

Kijk op onze website: www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle 

onder ‘nieuws’ voor meer foto’s. 

VACATURES: 
 

 Vrijwilligers voor Gasterij de Bollaarshoeve 

(vacature 2.105) 

 

 Horeca gelegenheid Gasterij de Bollaarshoeve in 

 Oostvoorne is voor het weekend en de avonduren (bij 

 partijen) op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die haar 

 cliënten willen ondersteunen bij hun dagelijkse 

 werkzaamheden. 

 De werkzaamheden in de bakkerij liggen in het weekend 

 stil, in de keuken kunnen ze wel wat kanjers gebruiken en 

uiteraard in de bediening! Er 

werken dan wat minder cliënten. 

Gasterij de Bollaarshoeve wordt 

gerund door verstandelijk beperkte 

mensen en hun begeleiders. 

Dagelijks werken er dertien tot 

 vijftien volwassen cliënten in de bakkerij, bediening, 

 (spoel)keuken, de tuin en gaan ze soms op pad  voor 

 bestellingen en boodschappen. 

 

 Jongeren/projectbegeleider (vacature 5.017)  
SIW Internationale Vrijwilligersprojecten zoekt een 
Jongeren/projectbegeleider. 
 
Doelstelling van SIW is het bevorderen van 
internationaal contact en uitwisseling, het 
stimuleren van maatschappelijk relevant werk op 
vrijwilligersbasis en zelfontplooiing van de 
vrijwilliger. 
Werktijden dagelijks in overleg. 
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 Vrijwilligers voor de ijsbaan (vacature 8.014)  

IJsclub De Brielsche Geuzen is op zoek naar vrijwilligers die in de 
winter periode, als er ijs is, behulpzaam willen zijn voor het 

bemensen van de koek- en zopiekraam of 
het onderhouden en toezicht houden van 
de ijsbaan, zodat, vooral, kinderen kunnen 
schaatsen. 
Wij kunnen helaas geen vergoeding geven 
maar als beloning bent u wel getuige van 
een echt winters tafereel. Bij voldoende 
mankracht is dit hooguit 1 tot 2 maal per 

week. Door de weeks alleen in de middag en in het weekend zowel in 
de morgen als in de middag. 

 Vrijwillige penningmeester voor stichting Vrienden van de 
Plantage (vacature 7.078)  

Voor deze onbezoldigde verantwoordelijke functie is financieel 
inzicht en accuratesse belangrijk. De benodigde tijd: 1 x per maand 
overleg en naast de vergaderingen circa 1 avond per week 
administratie. Neem voor meer informatie contact op. 

UITJE MET KORTING VIA DE NAPPAS 
Op het SS Rotterdam ontmoeten mensen en culturen elkaar, 

starten mooie, nieuwe herinneringen. SS Rotterdam is de perfecte 

locatie om met elkaar af te spreken. 

Doordat er zoveel mogelijkheden 

zijn, zit er zeker iets voor u bij! Wat 

dacht u bijvoorbeeld van de 

Captains Lounge. Het is de ideale 

plek voor ontspanning. Er is 

bijvoorbeeld een ruime keuze uit koffie, maar de cocktails mogen 

ook niet vergeten worden. 

 

Voor vrijwilligers die een NapPas hebben 20% korting. 

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  

telefoon: 0181-471132 (maandag 

en woensdag) 

telefoon: 0181-820090 

(dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend) 
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