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VRIJWILLIGERSMARKTEN WESTVOORNE 

 

Op zaterdag 18 en woensdag 22 februari waren de 

vrijwilligersmarkten in Westvoorne. 

 

Onder het genot van een kopje koffie of thee konden inwoners 

kennis maken met een aantal organisaties of aan de hand van een 

interessetest uitzoeken wat voor vrijwilligerswerk bij hun paste. 

Keuze genoeg: behalve de aanwezige organisaties kon ook gekozen 

worden uit talloze vacatures die aan waslijnen te bezichtigen 

waren. 

Aan deze markten werkten mee: Gemeente Westvoorne, MEE, 

Centrum Vrijwilligerswerk, Catharinastichting, Rode Kruis, 

Agathahoeve, Agathahuis, lunchroom tante Agaath, de 

Zonnebloem, stichting Tinte 400, stichting ESD, Groei & Bloei, de 

Volksuniversiteit, Molen Oostvoorne en de bridgevereniging. 

Onder het motto 'Westvoorne draagt een steentje bij' plakten velen 

een mozaïeksteentje op het voetstuk van de prachtige wereldbol, 

speciaal vervaardigd voor deze vrijwilligersmarkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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@centrumvrijwilligers

werk.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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SUBSIDIE BEWONERSINITIATIEVEN 

Met ingang van 1 maart 2017 biedt gemeente Brielle de 

mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen voor 

activiteiten of verbeteringen in de buurt. Hiermee stimuleert de 

gemeente haar inwoners om zelf initiatieven te nemen. Als 

voorwaarde staan maatschappelijke meerwaarde en verbinding in 

de buurt centraal. 

Er is totaal een bedrag van € 5000 beschikbaar. Per initiatief wordt 

een subsidie verleend tot een bedrag van maximaal € 750,- per 

initiatief. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een 

cofinanciering van minimaal 50%. 

Inwoners die samen met buurtbewoners een goed idee hebben, 

kunnen hun aanvraag voor ondersteuning indienen bij de 

gemeente. Dit kan via het digitale loket via onderstaande link. 

 

Voorbeelden van buurtinitiatieven 

 Een groep bewoners organiseert een thema-avond in de 

buurt over een maatschappelijk thema. 

 Een groep bewoners die een grote opruim/schoonmaakactie 

organiseert in de buurt 

 Een buurtvader- en moeder project opstarten om (meer) in 

contact te staan met de jongeren in de buurt 

 Een groep bewoners organiseert koffie ochtenden waar 

jongeren ouderen helpen met het leren omgaan met een 

telefoon, email en/of social media. 

 In gezamenlijkheid met de buurt een groenvoorziening 

opknappen. 

Voor meer informatie, voorbeeldinitiatieven, beleidsregels e.d. kunt 

u terecht op: http://www.brielle.nl/aanvragen-

regelen/subsidies_42950/item/subsidie-

bewonersinitiatieven_457147.html 
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Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd 

door het Oranje Fonds. Tijdens NL doet steken mensen in het hele 

land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. 

Zo ook in Brielle en Westvoorne. 

Het Centrum Vrijwilligerswerk ziet NL doet als een goede 

gelegenheid om juist dat beetje extra te doen waar organisaties 

normaal niet aan toe komen. Daarnaast hopen we dat de mensen 

die zich aanmelden zo positief zijn dat ze volgend jaar weer 

meedoen. Of vaker een dagje vrijwilligerswerk doen. Mensen die 

met vrienden, collega’s of hun vereniging of sportclub in actie 

willen komen bij één van de deelnemende organisaties kunnen zich 

aanmelden op www.nldoet.nl of rechtstreeks bij de organisatie. 

NL DOET heeft voorgaande jaren ook net even dat zetje gegeven 

om organisaties een plan te laten maken waar je echt iets aan 

hebt.  

Maar nu nog de vrijwilligers: geld wordt niet gevraagd, maar wel 

een dagje even lekker meedoen. 

NL DOET is ook ideaal als teambuilding met vaak een gastvrije 

ontvangst door de organisatie en een gezellige afsluiting aan het 

eind. 

Misschien ook iets voor uw bedrijf of uw collega’s? 

 

VACATURES 
 

Vacaturenummer: 10.070 

Wijkcoördinatoren voor 

collecte van het Rode Kruis 

 

Wil je iets meer doen dan 

collecteren voor het Rode 

Kruis en heb je wat meer tijd? 

 

We hebben niet alleen 

collectanten, maar ook 

collectecoördinatoren nodig. 

 

Het Rode Kruis afdeling 

Voorne Putten werkt met 

coördinatoren op wijkniveau. 

Als je tenminste twee uurtjes 

van je tijd kunt én wilt 

 

https://stpush-my.sharepoint.com/personal/a_hollanders_stichting-push_nl/Documents/Balie%20Brielle/nieuwsbrieven/www.nldoet.nl


investeren, kun je je 

aanmelden als 

wijkcoördinator. De 

tijdsinvestering is in de weken 

naar de collecte toe 2 uur per 

week. 

 

De Rode Kruis collecte is van 

18 tot en met 24 juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacturenummer: 2.115 

Maatje gezocht (vrouw) 

 

De mensen die in de Bagijnhof 

wonen worden begeleid door 

een team van professionals. 

Op sommige momenten 

kunnen die de hulp van 

vrijwilligers ontzettend goed 

gebruiken. 

 

Op dit moment zou een 

vrouwelijk maatje voor een 

vrolijke, goedgemutste vrouw 

heel erg welkom zijn. Liefst in 

het bezit van een rijbewijs, 

want dan zou een uitje buiten 

den Briel ook eens mogelijk 

zijn. 

 

 

Dit zijn maar een paar vacatures uit ons bestand.  

Voor meer vacatures surf je naar onze website van het Centrum 

Vrijwilligerswerk of je komt langs in de bibliotheek van Brielle 

tijdens openingstijden van de balie:  

maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 - 16.30 uur. 

 

 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
BESTUURSCURSUS; voorzitter, penningmeester, secretaris 

 

Op dit moment zoeken veel organisaties bestuursleden en mensen 

die kunnen organiseren: kijk eens op onze site. Zowel in 

Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. 

Zoals een penningmeester voor Natuurlijk Voorne, een coördinator 

voor de Duinhuisjes en op de werkvloer van de Voedselbank. Ook 

de Buffel kan nog aanvulling gebruiken, kortom heel boeiend. 

Of wellicht ben je al bestuurslid en kun je wel wat meer informatie 



gebruiken. 

Een steuntje in de rug geven we met de onderstaande training. 

Geef je/u snel op, hij start op: 21 maart. 

 

Locatie: Hellevoetsluis; Cultuurhuis (Cursusruimte ) 

21-03-17 t/m 16-05-17  

Bestuurscursus toegespitst op 

vrijwilligerswerk. 

Kostprijs: € 36,00 (inclusief koffie/thee) 

Vrijwilligers binnen ontvangen 50% korting 

op de cursusprijs. 

 

Voordeel met je biebpas: 5% 

Les  Dag  Tijd  

1 21-03-17 19:30 - 21:00 

2 11-04-17 19:30 - 21:00 

3 16-05-17 19:30 - 21:00 

 

  

Inschrijven: www.centrumvrijwilligerswerk.nl bij cursussen. 

 

UITJES MET DE VRIJWILLIGERSKAART 
De vrijwilligerskaart, de NapPas, is een blijk van waardering van 

het bestuur van de gemeente Brielle voor vrijwilligers. Brielse 

organisaties kunnen de pas aanvragen voor hun vrijwilligers. 

De pas geeft korting op vele diverse uitjes en activiteiten voor 4 

personen. 

Kijk voor meer leuke uitjes op www.nappas.nl 

 

 

 

 

Opgesloten in een kamer en 

slechts 60 minuten om te 

ontsnappen… 

 

Escape Room The Cube 

bevindt zich in Hellevoetsluis 

Korting met NapPas: 

 Op vertoon van 

NapPas € 10,00 

korting op een 

speelronde voor 2-6 

personen 

 

Dordrecht & Godefridus 

 

Tijdens de stadswandeling 

Dordrecht deelt hij zijn 

enthousiasme en verhalen met 

een ieder die in zijn 

voetsporen meeloopt. Tip: er 

zijn diverse musea die de 

moeite van een bezoek waard 

zijn, o.a. het Dordrechts 

 

 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/
http://www.nappas.nl/


Museum en Huis van Gijn. 

Korting met NapPas: 

 € 5 euro korting 

 Reserveren via de 

website via iDEAL of 

overboeking met de 

kortingscode 

NapPas2017 

 Voor meer 

informatie, https://stor

ytrail.nl/stadswandeling

-dordrecht/ 

 

 

 

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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