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NIEUWE VRIJWILLIGERSKAART VOOR 
BRIELLE! 

 

In 2009 heeft het bestuur van de gemeente Brielle, als waardering 

voor het vrijwilligerswerk, Brielse organisaties de gelegenheid 

gegeven voor hun vrijwilligers en/of bestuurders de Vrijwilligerskaart 

aan te vragen. Hiervan is ook door veel organisaties gebruik 

gemaakt. 

Helaas is vorig jaar de landelijke organisatie die het aanbod 

verzorgde, failliet gegaan. 

 

De afgelopen periode is naarstig 

gezocht naar een oplossing en wij 

zijn blij om organisaties namens de 

gemeente Brielle weer de 

gelegenheid te geven een gratis 

kaart voor hun vrijwilligers en/of 

bestuurders aan te bieden.  

De NapPas (Nationale Amusementsparken Pas) biedt diverse 

kortingen bij het bezoeken van ruim 200 verschillende aangesloten 

amusements-gelegenheden: pretparken, dierentuinen, musea, 

rondvaarten, skiën, ballonvaart etc. De kortingen zijn zeer 

uiteenlopend en te raadplegen via Facebook, Twitter en de website 

www.nappas.nl. 

 

Het bestuur gaat een verbintenis aan voor 3 jaar, dus de kaart zal tot 

en met mei 2017 geldig zijn. 

 

Ook de vrijwilligerskaart aanvragen voor uw vrijwilligers? 

Op de website van het Centrum Vrijwilligerswerk kunt u het 

aanvraagformulier downloaden, invullen en terugsturen als bijlage 

naar: a.hollanders@brielle.nl  

 

Graag ontvangen wij de gegevens zo snel mogelijk zodat uw 

vrijwilligers zo snel mogelijk kunnen 

profiteren van de NapPas. 

 

 

 

Voorbeeld van één van de uitjes: 

 

 

 

 

 

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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Uitreiking eerste Vrijwilligerskaart, de NapPas, aan 
Joke van Driel 
 

Op 13 mei werd in 

Brielle, onder 

belangstelling van 

een aantal 

vrijwilligers, de 

eerste nieuwe 

Vrijwilligerskaart, de 

NapPas, uitgereikt 

aan Joke van Driel 

door wethouder 

Borgonjen en 

directeur Michael 

Berhane van NapPas.  

Joke is een ontzettend actieve vrijwilligster bij o.a. Leercentrum 50+, 

het Maatjes-project en het Streekarchief. Zij ontving de 1e 

(nep)kaart, maar ontvangt binnenkort de echte NapPas, net als vele 

andere vrijwilligers voor wie de kaart is aangevraagd door hun 

organisatie.  

De Vrijwilligerskaart is een blijk van waardering van het bestuur van 

de gemeente Brielle voor de inzet van de vrijwilligers. 

 

 

IN HET ZONNETJE: VRIJWILLIGERS BIJ DE WERELDWINKEL 

 

CORRY VERBRUGGE, CORRY DE BRUIJN, MARIANNE VOOGT EN FRÉ 

V.D. MEIJDEN 

 

Met vragende blikken op hun gezichten waren de dames: Corry 

Verbrugge, Corry de Bruijn, Marianne Voogt en Fré van der Meijden 

aanwezig in de Wereldwinkel op 7 mei j.l. Wat zou de reden zijn dat 

ze verzocht waren om op die dag om 10.30 uur aanwezig te zijn? 

Toen bleek dat ze in het Zonnetje gezet werden vielen zij nog net niet 

van hun stoel maar min of meer onthutst waren ze wel. Wel blij maar 

ook met de zo vaak gehoorde uitspraak: dat is toch nergens voor 

nodig want we deden en doen het vrijwilligerswerk met liefde en 

plezier. Toch moet 

gezegd worden dat 

zij vrijwilligers van 

het eerste uur zijn 

en dus de 

grondleggers van 

de activiteiten voor 

een Wereldwinkel 

in Brielle. 

Ooit zijn ze 

begonnen met een 

tafel op zaterdag in 

de Sint 

Catharijnekerk, 

daarna een periode in De Sjoel waar geen sanitair was en waarvoor 



de huidige lunchroom Chez Andre zijn toilet beschikbaar stelde en 

waar ook de koffie en thee gehaald werden maar nu is er al jaren in 

de Voorstraat een  winkel als verkooppunt. 

De te verkopen artikelen werden toentertijd in eerste instantie 

aangeleverd vanuit Geervliet want daar was al wel een winkel. 

Als zij destijds niet begonnen waren, het initiatief genomen hadden 

om een Wereldwinkel in Brielle te starten dan zou deze nooit 15 jaar 

bestaan hebben op 1 mei j.l. en was de organisatie niet zo groot 

geworden als hij nu is met wel meer dan 40 vrijwilligers die 

regelmatig hun vrije tijd beschikbaar stellen om de klanten met veel 

enthousiasme, geduld en vriendelijkheid te ontvangen en de 

aangeschafte producten met liefde en creativiteit in te pakken. Zij 

doen dat omdat ze een steentje willen bijdragen aan de maatschappij 

en goede doelen willen steunen. 

Reden genoeg om hun vieren eens in het Zonnetje te zetten. Daarom 

was het Centrum Vrijwilligerswerk aanwezig om hun een cadeau, een 

boeket bloemen en natuurlijk het bijbehorende certificaat  te 

overhandigen. 

Vergezeld van een hartelijke felicitatie als dank voor hun jarenlange 

inspanningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bootcamp jong en oud 2014. 
De buurt-sportcoaches van Rozenburg, Patrick 

en Joke, gaan na het grote succes van vorig 

jaar wederom een Bootcamp organiseren voor 

jong en oud.  

Stichting PUSH en Careyn slaan dus wederom de handen in één. 

Dit gaat plaats vinden op het Molenveld te Rozenburg. 

De datum van dit evenement is 7 juli. Dit start om 12:00 en zal 

eindigen circa 16:00/16:30 uur. 

 

Het evenement zal worden geopend door niemand minder dan “de 

koningin van Rozenburg”  mevrouw Paméla Blok. 

 

Aan deze bootcamp zullen eerste- en tweedejaars Penta College 

studenten meedoen. Maar wat dit evenement zo uniek maakt is dat 

wij hen samen willen laten werken met senioren 55+. 

 

Bent u een sportieve 55+ er en wilt u ook graag 

meedoen die middag? Schrijft u zich dan in bij 

de buurt-sportcoach voor ouderen, Joke van der 

Werf. Dit kan per email; j.vanderwerf@careyn.nl 

 

 

mailto:j.vanderwerf@careyn.nl


Nieuwe vacatures: 
 

3.068 – Welzijn Ouderen is op zoek naar een 

bezorger voor het blad BONUS. Vooral voor de 

buitengebieden van Vierpolders en Brielle. 

 

6.018 – De 

Oudheidskamer gemeente 

Westvoorne vraagt om 

vrijwillige rondleiders 

tijdens exposities in het oude stadhuis in 

Oostvoorne. 

 

 

6.017 – De etalagegroep van de Wereldwinkel 

zoekt versterking. Fijn is het ook als een dagdeel 

in de winkel gewerkt kan worden en inzet bij 

andere activiteiten. 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures. 

 

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. 

 

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. Doet u dit 

alstublieft niet anoniem. U kunt ook mailen naar het e-mailadres 

westvoorne@centrumvrijwilligerswerk.nl . 

 

Kijk ook eens op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle en bekijk meerdere foto’s van 

de uitreikingen van een ‘Certificaat verleend als dank van belangeloze 

inzet’. 

Ook 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.  

Vrijwilligers uit Westvoorne die aangemeld worden bij het Centrum 

Vrijwilligerswerk om eens in het zonnetje gezet te worden, krijgen 

geregeld een plekje op de gemeentepagina’s in Weekblad 

Westvoorne! 
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