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Een nieuwe start in het Cultuurhuis Hellevoetsluis, waar 
bibliotheek- muziek- en theaterliefhebbers elkaar zullen ontmoeten 
in de mooie nieuwe vestiging aan de Opzoomerlaan. Centrum 
Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis zal voortaan vanuit deze locatie de 
organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers en de vrijwilligers die 
daar graag aan de slag gaan gastvrij ontvangen. 

Een mooie samenwerking met Theater de Twee Hondjes, de 
bibliotheek en de Muziekschool. Eigenlijk als gevolg van 
bezuinigingen die instellingen in de afgelopen jaren hebben moeten 
incasseren. En tegelijkertijd ontstaat er weer iets moois, waardoor 
we in Hellevoetsluis nu over een echt Cultuurhuis beschikken. 
Iedere dag geopend. Samen zijn betekent ook nog intensiever 
met elkaar samen werken. Zo biedt deze locatie een prachtige 
frontoffice voor iedereen die in de Vesting komt. Om nog beter op 
een zeer klantvriendelijke manier onze inwoners en bezoekers over 
alles wat er gebeurt in Hellevoetsluis te informeren. Veel plekken 
waar je elkaar kunt ontmoeten, activiteiten die vaak gratis en voor 
niets zijn door enthousiaste verenigingen en organisaties.

Samenwerking, ook in de buurthuizen, waar sommige ondernemers 
een toekomst zien, met een goede verdeling en bijdrage voor 
maatschappelijke activiteiten. Maar ook alertheid geboden: 
ontmoeting, sociale activiteiten moeten altijd toegankelijk en 
mogelijk zijn. Zonder dat daar een dure rekening voor betaald moet 
worden. En vrijwilligers daardoor afzien van hun inspanningen.

Samenwerking, met de Scholingswinkel, waar leerlingen van 
vrijwillige mentoren een steuntje in de rug krijgen, hen het vak 
kunnen leren en een aanloop naar een werkgelegenheidsproject 
om mensen echt aan de slag te helpen.

De kracht van vrijwilligers in Hellevoetsluis blijkt van onschatbare 
waarde te zijn. Kijk naar de zonnetjes die het afgelopen jaar 
zijn uitgereikt aan mensen, die vaak letterlijk in de schaduw 
staan. Opvallend, dat wanneer mensen actief zijn, het ook 
vanzelfsprekend vinden om hulp te bieden, wanneer individuele 
vragen op hun pad komen. Nieuwe bewoners, die warm worden 
opgevangen in Hellevoetsluis, sommigen ontheemd door de 
vlucht die ze gemaakt hebben, anderen op zoek naar een nieuwe 
toekomst. De inzet van vrijwilligers geeft een warm gevoel. En 
hoop voor de toekomst, waarin we het met elkaar zullen moeten 
doen. Iedereen met zijn eigen capaciteiten, vaardigheden en 
kwaliteiten. Waardoor Hellevoetsluis rijker geworden is. Rijk aan 
nieuwe ervaringen. En zijn er weer nieuwe ideeën? Kom maar op!  
Wij staan voor jullie klaar in het Cultuurhuis!

CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS IS EEN ONDERDEEL VAN STICHTING PUSH
PUSH IS EEN ORGANISATIE VOOR DE ONTWIKKELING, ONDERSTEUNING EN UITVOERING

VAN PROJECTEN OP HET TERREIN VAN WELZIJNSWERK
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Welkom in het 
Cultuurhuis Hellevoetsluis

Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 
voor Vrijwillige Brandweer. Kunstwerk van Wil van de Hoek



www.CentrumVrijwilligerswerk.nl is de uitkomst in de 
speurtocht naar nieuwe vrijwilligers, maatjes of gewoon een 
aanbod voor of een vraag naar hulp. Iemand nodig? Ga even 
langs bij de balie in het Cultuurhuis. Iedere dag is de balie van 
14.00 - 16.00 uur geopend en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. 
Vandaag de knoop doorhakken?
Onze medewerkers zoeken en denken graag mee. Telefonisch
bereikbaar tijdens deze uren op 0181 390 607

Vrijwilligersterras  2 x per maand voor persoonlijke ontmoeting
Ontmoet organisaties en andere vrijwilligers die een vraag of
aanbod hebben op het Vrijwilligersterras.
1ste donderdag van de maand in Buurthuis de Kooistee, Haring 2
3e donderdag in Wooncentrum de Grutto, Gruttostraat 24a.
Aanvang vanaf 10.00 uur, Help elkaar!
 
Maatjesspelletjesmiddag 
laatste woensdagmiddag van de maand
Buurthuis de Kooistee van 14.00 - 16.00 uur
 
Digiterras voor alle vragen over computers, tablet en telefoon
Om de week op vrijdagmiddag
Buurthuis de Kooistee van 14.00 - 16.00 uur.
 
Koffie gemixt  crea en contact voor vrouwen van alle culturen
Laatste vrijdagochtend van de maand
Buurthuis de Ploegschaar 10.00 - 12.00 uur. 

Scholingswinkel Hellevoetsluis
Dagelijks geopend aan de Forel
Voor alle vragen en uitgevoerd door leerlingen en mentor
 
Algemeen: gratis toegang, kleine bijdrage koffie/thee

Een greep uit onze vacatures:
Helpen van activiteiten in de recreatiezaal 
Zorgcentrum de Rozenhoek zoekt vrijwilligers om te helpen bij 
de activiteiten in de recreatiezaal Zoals handwerken, tekenen, 
spelletjes, plaatjes draaien, bingo en film. Je kunt de dagdelen 
in overleg indelen. Op de afdelingen kunnen ze nog mensen 
gebruiken die o.a.: koffie zetten en serveren op de kamers van 
de cliënten, helpen met opruimen. 

Medewerker techniek Nationaal Brandweermuseum 
Je voert technische werkzaamheden uit en helpt bij het reguliere 
onderhoud. Daarnaast help je bij het voorbereiden en opstarten 
expositie en onderhoud van tentoonstellingsobjecten. Zij zoeken 
ook een ervaringsdeskundige die in staat is om individuele 
bezoekers en groepen ‘mee te nemen’ in de wereld van de 
brandweer en op hen en de expositie afgestemde verhalen te 
presenteren. 

Taalcoaches of maatje voor vluchtelingen
Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta in Hellevoetsluis zoekt: 
taalcoaches m/v in Hellevoetsluis. Iemand helpen met het leren 
van de Nederlandse taal. Je kunt de taal oefenen thuis bij de 
lesnemer maar je kunt ook iets actiefs ondernemen. Bijvoorbeeld 
naar een museum gaan, een boek lenen in de bibliotheek of de 
activiteiten in een wijkcentrum bekijken. Maar ook als je een 
maatje wilt zijn.
 
Machinist en rondleiders voor Mijnenveger
Historische mijnenveger de Bernisse, draait volledig op 
vrijwilligers. Zij kunnen nog hulp gebruiken van een machinist 
die ervaring heeft met (scheeps-)dieselmotoren, een (scheeps-)
elektricien, bekend met elektrische installaties van schepen. 
1 dagje in de week. Ook rondleiders/sters zijn welkom. Vooraf 
krijgt iedereen een workshop om te leren over de achtergrond 
van het schip en hoe de bezoekers rond te leiden.

Vrijwilliger barmedewerker Hart van Hellevoet 
Service Bureau Ouderen (SBO) is op zoek naar enthousiaste 
dames en heren voor achter de bar in Hart van Hellevoet 
(ontmoetingsruimte Voornesteyn). Verschillende activiteiten 
worden georganiseerd, zoals het breicafé, zingen, bingo, 
spelletjesmiddag en kleuren. Ook kan iedereen tussen 10:00 – 
16:00 uur binnenlopen voor een praatje en een kopje koffie. 

Mentorvrijwilligersproject zoekt vrijwilligers 
Het mentorvrijwilligersproject wil in samenwerking met 
de Scholingswinkel van het Albedacollege jongeren met 
bijv. VMBO diploma het vak leren van een ervaren vakman. 
Denk aan tegelzetters, metselaars, timmerman, elektriciens, 
voegers, loodgieters, stratenmakers, maar ook administratief 
en zorgvakken.  Aanvankelijk beginnen zowel de vakman als 
de jongere, zonder startkwalificatie, als vrijwilliger. Na een 
opleiding biedt de werkervaring meer uitzicht op een betaalde 
baan voor de werkeloze jongere en de mentor.

Activiteiten / Sportbegeleiders jongeren 
voor mobiele accommodatie. 
Voor de inzet voor jongeren in de regio is de welzijnsorganisatie 
PUSH op zoek naar vrijwilligers die ze willen ondersteunen bij het 
inzetten van de mobiele accommodatie. Je helpt bij het begeleiden 
van activiteiten. Minimaal 1 of 2 keer per maand, meestal ín de 
middag of avond.

Dokmedewerkers, barmedewerkers  en Medewerker PR 
De Dokploeg, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, zoekt 
versterking. Zij zorgen met passie voor het onderhoud van en 
alle activiteiten en rondleidingen in het Droogdok Het motto is 
het "Droogdok Jan Blanken werkt". De vrijwilligers doen de vele 
dokkingen, gaan met mee als rondleider en vertellen bezoekers 
over de rijke (maritieme) historie. Weer anderen helpen in de 
horeca van het bezoekerscentrum. Ook zijn zij actief met het 
organiseren van evenementen en de public relations.

Helpen bij de Electrische Shuttle Dienst Voorne Putten
Een nieuw initiatief, dus ook vervoer in en rond Rockanje en 
Hellevoetsluis. Voor dit nieuwe initiatief zoeken we chauffeurs.
Om de shuttle te mogen besturen is een rijbewijs b-e gewenst 
ook kan er gereden worden met een T rijbewijs. Daarnaast krijgen 
de chauffeurs m/v een uitgebreide rijinstructie van de ESD om te 
wennen aan de shuttle.  Ook meerhelpen met organiseren? Ook 
daarvoor zoeken we enthousiaste mensen. 

Maatjes: Ruime keuze op www.CentrumVrijwilligerswerk.nl

NLdoet. 10 en 11 maart 2017
Burendag 23 september 2017



Ja, ik wil graag informatie over vrijwilligerswerk

Naam:                                                                                                       email

Adres:                                                                                                        telefoon

 

Tegen inlevering bij de balie in het Cultuurhuis van 14.00 en 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur een leuke attentie.

Centrum
Vrijwilligerswerk

Hellevoetsluis

31 januari dinsdag  19.00 - 21.30 uur Cultuurhuis Vrijwilligerscafé: Meldcode: wat nu

14 februari dinsdag 19.00 - 21.30 uur Cultuurhuis Vrijwilligerscafé: Meldcode: wat nu

  7 maart dinsdag 19.00 - 21.30 uur Cultuurhuis Vrijwilligerscafé: Meldcode: wat nu

  8 maart  woensdag   13.30 uur  Buurthuis de Ploegschaar Internationale vrouwendag  

10 en 11 maart vr en za gehele dag  NLdoet.

25 maart zaterdag gehele dag  Opschoondag

11 april dinsdag 19.00 - 21.30 uur Cultuurhuis Vrijwilligerscafé: Het vriendelijke gezicht aan de balie

16 mei dinsdag 19.00 - 21.30 uur Vogelvriend Vrijwilligerscafé: AED

20 juni dinsdag 19.00 - 21.30 uur Vogelvriend Vrijwilligerscafé: AED

19 september dinsdag 19.00 - 21.30 uur Cultuurhuis  Vrijwilligerscafé: Vinden en binden

23 september zaterdag gehele dag  Burendag

14 november dinsdag  19.00 - 21.00 uur  Cultuurhuis Vrijwilligerscafé: Nieuwsbladen maken

  7 december donderdag 19.30 -  22.00 uur Droogdok Dag van de Vrijwilliger

      Op maat kunnen EHBO-trainingen voor volwassenen en kinderen worden georganiseerd

     Vrijwilligerskorting van 50 % speciale vrijwilligerscursussen op www.leerenbeleef.nl.

 Speciale aandacht voor besturen.

Schrijf in op www.CentrumVrijwilligerswerk.nl/Hellevoetsluis/cursussen, of stuur een mail naar: cvh@stichting-push.nl  telefoon: 316 688 
Volg ons op Facebook.

AGENDA
ACTIVITEITEN CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS

2017

Alle nieuwtjes, workshops en cursussen staan op www.CentrumVrijwilligerswerk.nl
schrijf je in via deze site



Centrum 
Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis

Stichting PUSH
Sportlaan 1
3223 EV  Hellevoetsluis
T    0181 - 316 688
E    CVH@stichting-PUSH.nl

Alle vrijwilligersorganisaties, verenigingen en
bewonersgroepen kunnen gebruik maken van deze service: 
spelletjes, tenten, banken en alles wat voor een leuke 
activiteit of buurtfeest nodig is.
Bestel tijdig en zelf afhalen: uitleenservice-push@hotmail.com

Uitleenservice Stichting PUSH:

Backoffice:

Balie:
Balie Hellevoetsluis Cultuurhuis Hellevoetsluis
Opzoomerlaan 106, 3221 AP
geopend: werkdagen van 14.00 - 16.00 uur
      zaterdag van 10.00 - 12.00 uur
Afspreken voor een andere tijd is mogelijk.
T    0181 - 390 607  (tijdens balietijden)
E    hellevoetsluis @ Centrum Vrijwilligerswerk.nl
W  www. CentrumVrijwilligerswerk.nl

Zonnetjes van 2016
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, PUSH opbouwwerk
en de redactie van Kijk op de Wijk zetten actieve vrijwilligers
in het zonnetje. 
Weet je ook iemand die als stille kracht veel
vrijwilligerswerk doet? Mail de tip naar cvh@stichting-push.nl.

Lees hun inspirerende verhalen bij nieuws op
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl
De aardewerken zonnetjes zijn vervaardigd door Claudia 
Erdmann en de glazen broches door Francine Bisscheroux, beiden 
Hellevoetse kunstenaressen.
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