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Vrijwilliger zijn: ook goed voor jezelf
De laatste tijd komt steeds meer het verplichten van vrijwilligers-
werk in het nieuws. Een tegenprestatie leveren, wanneer je door 
omstandigheden niet kan werken of geen baan kan vinden. Heel 
moeilijk in deze tijd. Het woord “verplicht” schrikt veel mensen 
af. Waarom moeten? Waarom die druk? Terwijl het al zwaar 
genoeg is om dagelijks bezig te zijn met sollicitaties, waarop het 
zoveelste negatieve antwoord komt. De FNV voorzitter noemde 
het een schande, dat je verplicht koffie moet gaan schenken en 
drollen moet opruimen. Een heel bekrompen beeld, wat vrijwilli-
gers allemaal in onze maatschappij doen.

Daarom wil ik iedereen uitnodigen, of je werk hebt of zoekend 
bent om te proberen de stap te maken. Gratis voor anderen 
aan het werk zijn betekent niet, dat je er zelf niets aan hebt. 
Hoewel het tijd kost om iets te zoeken, dat echt bij je past, kan 
vrijwilligerswerk juist weer energie geven. Je geeft iets van jezelf, 
dat goed is en dat wordt gewaardeerd. Of misschien wil je juist 
zelf een project starten: op die manier zijn ook Anders Spelen, 
de Voedselbank, Anders Actief en vele andere initiatieven in Helle-
voetsluis ontstaan. En nieuw: Lukkies Voorleestas: voorlezen voor 
peuters, maar ook voor ouderen die nog thuis wonen. Of draai een 
dagje mee met NLdoet: een vrijwilligersklusje doen voor 1 dag en 
misschien proeft het naar meer. De keuze ligt altijd bij jezelf, maar 
je doet het ook voor jezelf. Alleen dan is vrijwilliger zijn fijn en kun 
je vanuit je hart dit doen. Neem daarom de tijd om eerst een korte 
periode bij een organisatie in te werken en wederzijds afspraken 
te maken of het bevalt. 

Wij adviseren daarin graag persoonlijk: dagelijks op de 2e etage 
van de bibliotheek. Openingstijden z.o.z.

Tot ziens! 
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Staat uw organisatie op de website?
Centrum Vrijwilligerswerk is de uitkomst in de speurtocht naar 
nieuwe vrijwilligers. Vrijwilliger nodig? Ga even langs bij de 
balie in de bibliotheek en geef hier de gegevens door of vul het 
formulier in op de website: 
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / hellevoetsluis

Interesse in een vacature?
Voor meer informatie kunt u altijd het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis bellen of langs komen. Bij de balie op de 2e etage 
in de bibliotheek zitten dagelijks op vaste tijden vrijwillige balie-
medewerkers. Kijk ook op onze website voor meer vacatures.

Een greep uit onze vacatures:
Secretaresse voor agrarische natuurvereniging (1.040)
In het bestuur behalve natuurliefhebbers ook een oud burgemees-
ter, boeren en tuinders. Zij zorgen bijv. ook voor de fietsroute, de
groene kaart, die over heel Voorne Putten is gemaakt en hebben
zorg voor de broedvogels in de weilanden.

Zeeaquarium (1.039)
Welke vrijwilliger vindt het leuk het zeeaquarium in het Praathuis
van een verpleeghuis te onderhouden? De werkzaamheden 
bestaan uit schoonmaken, het eten geven aan de vissen van het
aquarium.

Medewerker Dierenambulance (1.037)
De dierenambulances zijn belangrijk voor alle (huis)dieren, 
vooral aangereden, zieke en/of gewonde (huis)dieren worden 
geholpen door de dierenambulances. Zwerfdieren worden aan 
dierenopvangcentra gebracht en zieke huisdieren worden naar 
een dierenarts gebracht.

Buddy (m/v) (2.055)
“Het is best lastig boodschappen doen als je niet goed kunt lezen
en rekenen”!
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om één keer in de
week een ander te helpen met de boodschappen.

Kookmaatje (m/v) (2.054)
Een huis voor jezelf is fijn, maar alleen koken en eten is niet altijd
gezellig. Het is veel leuker om dit met iemand samen te doen. 
Bij woonvorm Grutto zijn een aantal mensen op zoek naar een 
’kookmaatje’ voor een keer in de week (of zo nu en dan).

Medewerkers Belproject (3.035)
Een ouderenorganisatie zoekt vrijwillige medewerkers voor een 
nieuw Belproject. De vrijwilliger moet goed Nederlands spreken,
beschikken over goede gespreks- en luistervaardigheden of bereid
zijn dit te trainen.

Docent(e) op de digitale snelweg (3.034)
Appartementencomplex voor ouderen in Oostvoorne heeft een 
eigen computerruimte waar senioren wegwijs gemaakt worden 
op de digitale snelweg. Zij zoeken hiervoor vrijwillige docenten 
die met enig geduld.

Voorzitter en penningmeester (m/v) (3.033)
De afdeling Hellevoetsluis van een ouderenorganisatie is op zoek 
naar een voorzitter en penningmeester. Ervaring en/of inzicht is 
gewenst.

Klassenassistenten Inburgering (5.039)
Vind je het leuk om vluchtelingen en nieuwkomers te helpen 
bij het leren van de Nederlandse taal? Als klassenassistent 
ondersteun je een NT2 docent tijdens de klassikale lessen ten 
behoeve van de inburgering.

Vrijwilligers voor korte klussen (4.040)
De Scouting is op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan de 
handen uit de mouwen willen steken bij diverse activiteiten. Zij 
hebben een klusteam, materialenploeg, een schoonmaakploeg 
(2 x per jaar) of u kunt lid worden van het uitzendbureau voor 
extra activiteiten. Ook voor het jaarlijkse actie NL-Doet.

Vervoersmaatje (4.039)
Tot voor kort werden de kinderen en jongeren met een verstande-
lijke beperking op de Naschoolse Dagbehandeling  gebracht met 
een taxi. Door bezuinigingen kan dat niet meer. De kinderen en 
jongeren gaan op de fiets of met openbaar vervoer. Maar zijn hier 
zelf niet altijd toe in staat zonder hulp of begeleiding.

Hulp bij evenementen (5.038)
Er worden in Hellevoetsluis er steeds meer evenementen georga-
niseerd die raakvlakken hebben met educatie. Voorbeelden 
zijn o.a. de Welkomstdag voor de Shtandart, Kaarsjesnacht, 
schoolbezoeken, het Jan Blanken Scholendictee en natuurlijk elk 
jaar de Vestingdagen.
Vind je het gezellig om in een enthousiast team te helpen bij de 
voorbereiding van een evenement of heb je een paar uurtjes tijd
op vrijblijvende afroep, meld je dan nu aan.

Taalcoaches voor vluchtelingen (5.037)
Ook jij kunt taalcoach worden en iemand die je nog niet kent, 
helpen met het leren van de Nederlandse taal. Je kunt de taal 
oefenen thuis bij de lesnemer maar je kunt ook iets actiefs onder-
nemen. Bijvoorbeeld naar een museum gaan, een boek lenen in 
de bibliotheek of de activiteiten in een wijkcentrum bekijken.

Secretaris (6.043)
Stichting die zich inzet voor mensen met Afasie is per direct op 
zoek naar een secretaris. Als secretaris maakt je deel uit van het
bestuur en kun je helpen de organisatie verder uit te bouwen. 
Je houdt de administratie bij, notuleert bij de vergaderingen. Ze 
hebben ongeveer 6 tot 8 vergaderingen per jaar. Afasie betekent 
letterlijk niet spreken en komt meestal door een niet aangeboren 
hersenletsel. Bijvoorbeeld een beroerte.

(Scheeps)timmermannen (9.016)
Lichtschip zoekt voor het onderhoud van alle aan boord voorko-
mende timmerklussen een (scheeps)timmerman. De werktijden 
zijn in overleg op dinsdag en/of donderdag.

Versterking van het team kantine medewerkers (10.009)
Sportvereniging in Hellevoetsluis zoekt versterking van het team 
Kantinemedewerkers. Leuk vrijwilligerswerk in een sportieve sfeer. 

Vertaler (0.074)
Internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich 
inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in 
ontwikkelingslanden te verbeteren zoekt een Vertalers Engels- 
Nederlands.

Het voorjaar begint met opruimen en schoonmaken op 21 en 
22 maart. Of dan juist het uitje met mensen met een beperking, 
waar je heel veel mensen voor nodig hebt. Doe mee en vraag 
nu de extra bijdrage aan. Duizenden mensen doen mee, zelfs de 
hele Koninklijke familie. Meld een klus aan op www.nldoet.nl en 
ontvang voor je organisatie € 450,- . Toch mooi meegenomen! 
Wil je juist vrijwilliger worden die dag, kijk dan ook op onze site 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl bij korte klussen.
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2 januari donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

14 januari dinsdag 19.00 – 21.00 Vrijwilligerscafé: Leer goed brieven schrijven: gemeente, fondsen op de 2e etage bibliotheek

22 januari en  woensdag 09.30 – 12.00 Workshop Baliemedewerker 
29 januari woensdag

6 februari donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

6 februari   donderdag    10.30 – 12.00  Cursus Volksuniversiteit  Leer goed brieven schrijven , 4 lessen

6 februari  donderdag     13.30 – 15.00  Cursus Volksuniversiteit Columns schrijven, 4 lessen

6 maart donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

11 maart dinsdag 19.00 – 21.00 Vrijwilligerscafé: PowerPoint met een vrijwilligersthema op de 2e etage bibliotheek

21 maart en vrijdag gehele dag NLdoet. op verschillende locaties in Hellevoetsluis
22 maart zaterdag    

24 maart    maandag       10.45 – 12.15  Cursus Volksuniversiteit PowerPoint met een boodschap, 4 lessen 

3 april donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

1 mei donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

5 juni donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

3 juli donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

23 september dinsdag 19.00 – 21.00 Vrijwilligerscafé: Workshop sociale media op de 2e etage bibliotheek

2 oktober donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

7 oktober dinsdag 18.00 – 23.00 Herhaling BHV

6 november donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

2 december donderdag 10.00 – 11.00 Vrijwilligersterras “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee

7 december zondag Tijden volgen in pers Dag van de Vrijwilliger
 
verwacht   Organiseren kinderkampen
verwacht   Workshop BHV gidsen

Dit is een voorlopige agenda: let op persberichten en de website voor wijzigingen en extra aanbod.

AGENDA
ACTIVITEITEN CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS

2014

Check altijd de site www.CentrumVrijwilligerswerk.nl voor de juiste locatie en tijden.
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Stichting PUSH
Sportlaan 1
3223 EV  Hellevoetsluis
T    0181 - 316 688
E    CVH@stichting-PUSH.nl

iedere 1ste donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
Buurtcentrum de Kooistee, Haring 2

Vrijwilligersterras:

een speciale lijst met contacten aan de balie
Wandelen of fietsen

Backoffice:

Balie:
2e etage bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
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 

PUSH: een duwtje  in de 
rug voor vrijwilligers en 
bewoners in Hellevoetsluis

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis is een onderdeel van
Stichting PUSH, Wat bieden we nog meer?

Het sportopbouwwerk van PUSH organiseert sportactiviteiten
voor scholen, naschoolse activiteiten en sportverenigingen.
Ook ouderen kunnen zich ook aanmelden voor het nieuwe
sportprogramma.
Opvoedingsvragen voor ouders: op maat verzorgt PUSH
bijeenkomsten op scholen, peuterspeelzalen en bij andere 
groepen ouders over vragen rondom opvoeding.
Het opbouwwerk van Stichting PUSH ondersteunt vrijwilligers 
en bewoners in wijken, buurten en straten vooral bij het 
optimaliseren van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals 
buurt- en ontmoetingscentra en verbeteringen/veranderingen 
in de woonomgeving.
Stichting Peuterspeelzalen biedt aan zo'n 400 peuters letterlijk
en figuurlijk ruimte om te spelen en te leren en zich zo verder
te ontwikkelen in mooie veilige peuterspeelzalen.

Kijk op www.stichting-push.nl voor meer informatie

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis is de oplossing in de 
speurtocht naar nieuwe vrijwilligers of leuk vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kun je altijd het Centrum Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis bellen of langs komen. Bij de balie op de 2e etage
in de bibliotheek zitten dagelijks op vaste tijden vrijwillige 
baliemedewerkers.
Kijk ook op onze website voor meer vacatures.
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Vrijwilligers krijgen korting!
Nog een voordeel als je vrijwilliger bent: 50% korting op veel 
cursussen bij de Volksuniversiteit Hellevoetsluis. Centrum Vrijwil-
ligerswerk geeft een extra bijdrage voor iedere vrijwilliger. De 
aanbieding geldt voor diverse computercursussen,
maar ook persoonlijke ontwikkeling en vorming komen in het 
aanbod voor.
Kijk voor meer informatie en kosten op onze website:
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / hellevoetsluis / cursussen
Inschrijven kan ook bij de balie van Centrum Vrijwilligerswerk. 
Samen met scouting worden kindgerichte workshops op maat 
aangeboden. 
Ook interesse? Stuur een mail naar cvh@stichting-push.nl.

Het Repaircafé
Repaircafé is een vrijwilligerssamenwerking met Volksuniversi-
teit en Bibliotheek.
Op de maandagmiddag tijdens de openingsuren van de biblio-
theek is het Repaircafé gestart. Op die dag kunnen de inwoners 
van Hellevoetsluis kleine huishoudelijke apparaten en kleding-
stukken laten repareren. Zoals stofzuigers, keukenmachines en 
broeken inkorten. Je kunt hier vrijwilliger worden of langs komen 
met een vraag.

Ontmoeting in Buurtcentrum de 
Kooistee
Buurtcentrum de Kooistee wordt een levendig middelpunt in de 
wijk de Kooistee, aan de Haring 2. Er zijn veel nieuwe activiteiten 
en wekelijks komen er weer initiatieven bij. Mogelijkheden 
genoeg om zelf met een idee te komen en het Buurtcentrum voor 
sociale of educatieve dingen te benutten. Want geen mensen, 
geen gebruik betekent letterlijk het einde. 
Kom eens langs op het Vrijwilligersterras: iedere 1ste donderdag-
morgen van de maand van 10 – 11 uur met als thema “Durf te 
vragen”. Ontmoeting met mensen, die ook iets willen. Men helpt 
elkaar met een klus of maakt afspraken voor gezelligheid. Van 
theater tot wandelgroep, van lesgroepjes tot kinderopvang. Maar 
ook kennismaken met vrijwilligerswerk en uitleg wat er allemaal 
mogelijk is.

Vrijwilligers in het Zonnetje
Het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, PUSH opbouwwerk 
en de redactie van Kijk op de Wijk zetten actieve vrijwilligers in het 
zonnetje. Donald en Jamilla hebben we deze keer verrast. Weet je 
ook iemand die als stille kracht veel vrijwilligerswerk doet? Mail 
de tip door naar cvh@stichting-push.nl. Lees hun inspirerende 
verhalen bij nieuws op www.centrumvrijwilligerswerk.nl
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