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VRIJWILLIGERSMARKT WESTVOORNE 
 

 

  

 

Kijk voor meer foto's hier  

 

De vrijwilligersmarkt was in 2017 een groot succes. Veel organisaties hebben toen kennis 

gemaakt met inwoners van Westvoorne die nu als vrijwilliger een steentje bijdragen. Een goede 

reden om het dit jaar opnieuw te organiseren. 

  

Daarom sloegen MEE, Centrum Vrijwilligerswerk/PUSH en de gemeente Westvoorne de 

handen ineen en organiseerden zaterdag 10 februari voor de 2e keer de vrijwilligersmarkt. 

https://photos.app.goo.gl/rT6CCn6N80HhjslF3


 

Dit keer in Sport en Cultureel Centrum De Merel in Rockanje. 

 

lees meer 

 

  

 

 

 

LET OP: WIJ ZIJN VERHUISD NAAR HET SPORT- EN CULTUURHUIS 

DukdalfBRES, Reede 2a, Brielle 

 

(Gewijzigde) Openingstijden balie van het Centrum Vrijwilligerswerk: 

 

maandag             14.00 – 16.30 uur 

woensdag           10.00 – 12.30 uur 

donderdag         10.00 – 12.30 uur 

vrijdag                  14.00 – 16.30 uur 

  

Telefoon balie: 0181-472321 

 

 

 

LANCERING 'FIJN JE TE ZIEN' OP 3 MAART 
 

 

https://mailchi.mp/8bf63c53cf75/nieuwsbrief-februari-2018?e=%5bUNIQID%5d#VrijwmarktW


 

Vorig  jaar zijn gemeenten Brielle en Hellevoetsluis gestart met het opzetten van een online 

burenplatform: ‘Fijn je te zien’. 

Het platform is een hulpmiddel bij het versterken van de sociale verbinding in de gemeenten. 

Met ‘Fijn je te zien’ kan je bijvoorbeeld andere inwoners makkelijker vinden, ontmoeten en 

overzichtelijk alle buurtinformatie opvragen. Hiermee maken we dus samen beter gebruik van de 

lokale kracht!  Het doel? Een sociaal verbonden buurt waar mensen elkaar kennen en dingen 

samen doen.  

  

lees meer 

 

  

 

ORANJEFONDS ZOEKT INITIATIEVEN 
 

 

 

 

 

Het Oranje Fonds wil dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat geldt 

zeker voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een complexe 

thuissituatie. De rol van vrijwilligers en verhouding tussen vrijwillige inzet en 

professionele zorg in gezinnen wordt steeds relevanter, zeker nu de zorg voor jeugd 

zo aan verandering onderhevig is. Samenwerking en een passend vrijwilligersbeleid 

is daarbij van wezenlijk belang. 

  

Programma 

We starten daarom een nieuw programma om initiatieven te steunen die zich inzetten 

voor deze kwetsbare groep. Het programma is bedoeld voor zowel startende als 

bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterkten 

van kinderen en jongeren  tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. 
 

lees meer 

 

  

  
  

https://mailchi.mp/8bf63c53cf75/nieuwsbrief-februari-2018?e=%5bUNIQID%5d#Fjtz
https://mailchi.mp/8bf63c53cf75/nieuwsbrief-februari-2018?e=%5bUNIQID%5d#Oranjefonds


 

VACATURES 
 

 

 

·         Maatjes gezocht voor verschillende 

bewoners (vacature 2.133) 

In een rustige straat in het centrum van Brielle 

staat een gezellig pand met daaromheen een 

aantal appartementen waar mensen met een 

verstandelijke beperking zelfstandig wonen: de 

Bagijnhof. 

De mensen die er wonen worden begeleid door 

een team van professionals. Op sommige 

momenten kunnen die de hulp van vrijwilligers 

ontzettend goed gebruiken. 

Voor minimaal vijf bewoners zoeken zij maatjes 

die tijd en zin hebben om samen met een  van 

hun bewoners een wandelingetje te maken of 

ergens een kopje koffie drinken. Ook zijn  er 

bewoners die het gezellig vinden om samen met 

een vrijwilliger eens te gaan winkelen 

of bijvoorbeeld naar de dierentuin te gaan. 

De frequentie en de tijdsduur kan dan samen met 

de bewoner en de begeleiding afgesproken 

worden.  
 

 

 

Chauffeurs en bijrijders gezocht voor de 

dierenambulance (vacature 1.038) 

 

Voor de dierenambulances zijn wij opzoek naar 

chauffeurs en bijrijders. Samen zijn jullie 

verantwoordelijk voor de dienst en het helpen 

van de dieren. Als chauffeur heb je een rijbewijs 

B nodig om op de dierenambulance te mogen 

rijden. Je krijgt als chauffeur tijdens je dienst de 

dierenambulance voor je deur, zodat je direct kan 

instappen als er een melding komt. 

 

Je ontvangt van Dieren4u een dieren EHBO 

cursus en andere relevante opleidingen. 

 

  
 



 

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 het Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES tijdens 

openingstijden van het Centrum Vrijwilligerswerk:  

maandag en vrijdag van 14.00 - 16.30 uur 

woensdag en donderdag van 10.00 - 12.30 uur 

 

 

 

Wordt u liever 

persoonlijk geholpen? 

Kom dan gerust eens langs bij het Centrum 

Vrijwilligerswerk in Sport- en Cultuurhuis 

DukdalfBRES te Brielle. Onze medewerkers 

beantwoorden graag al uw vragen en zoeken 

samen met u naar de beste keuze. We zijn 4 

xper week geopend en staan voor u klaar. 

Openingstijden: 

maandag en vrijdag 

14.00 tot 16.30 uur 

woensdag en donderdag 

10.00 tot 12.30 uur  
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