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Al 10 jaar een begrip
Het is een oud gezegde: wat vliegt de tijd, maar de werkelijkheid 
is zo: alweer 10 jaar staat het team van het Centrum Vrijwilligers-
werk Hellevoetsluis klaar om zowel vrijwilligers als organisaties 
te helpen bij hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers of naar 
uitdagend vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren hebben wij 
veel mensen zien groeien in diverse functies die voor het vrijwilli-
gerswerk zo van essentieel belang zijn. Door de helpende handen 
van hen, zijn veel nieuwe initiatieven opgezet: voor en vaak ook 
door senioren een Klussendienst, Anders actief in Buurthuis de 
Klinker waar mensen met een beperking sporten, een geweldige 
Voedselbank met vele medewerkers, maar ook dat bezoekje bij 
iemand thuis. Veel Hellevoeters hebben een warm hart en willen 
echt wel iets voor iemand doen. Maar de 1ste stap is niet altijd 
gemakkelijk, vooral wanneer je er wat langer tussenuit bent 
geweest.

De medewerkers van de balie van het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis kunnen daarover meepraten: nu onmisbaar en 
werkelijk vaak overspoeld door het werk: was de eis van de 
gemeente dat er 50 mensen per jaar geholpen moesten worden, 
zijn die aantallen met tientallen toegenomen. Maar zij blijven 
het vriendelijke gezicht aan de balie, die met veel geduld en 
aandacht zoeken naar een goede match. Zonder hen en de 
bijdrage van een geweldige webmaster / PR medewerker, zou er 
maar een fractie gedaan kunnen worden. En geldt dat niet voor 
alle vrijwillige werkzaamheden in Hellevoetsluis? Hoe zou het 
in de zorg zijn, bij de scouting, Kinderboerderij en STER, in de 
wijken of op de locaties van onze culturele voorzieningen zoals 
het theater, musea en Droogdok?

Daarom blijft ons motto: 

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

Nieuwsbrief
16e editie, zomer 2013

Gewoon doen!Vrijwilligerswerk



Hoe zijn we gegroeid?

In 2012 zijn er 525 inschrijvingen gedaan. 209 mannen en 316 
vrouwen waarvan 50 personen uit de regio. 101 mannen en 
208 vrouwen hadden nooit eerder contact gehad met Centrum 
Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.

Maatschappelijke stage:
Waarom stoppen met een initiatief, dat zoveel blije gezichten 
oplevert? Wij hopen dat Hellevoetsluis wil doorgaan om jongeren, 
ook in het teken van burgerschap, wil blijven betrekken bij de 
maatschappij. Dat kunnen we projectmatig blijven doen. Veel 
leerlingen krijgen een idee: wat wil ik later worden. Een greep uit 
het afgelopen jaar:

Er is gesnoeid, gemaaid en van alles aangepakt op het Natuur-
gebied Grasweg.
Kindermiddagen zijn georganiseerd in buurthuis de Klinker.
Spelbegeleiding bij de kinderopvang.
Schoolplein opknappen en met kinderen werken op Peuter-
speelzaal de kleine Raaf
Speelmiddag voor de buurt in het Ommetje.
Meedoen met de avond4-daagse met ouderen.
Sport en spelmiddag in de Rozenhoek.
Hoe werkt mijn mobieltje, laptop, tablet enz. voor ouderen bij 
het SBO
Speurtocht en spelmiddagen op touw gezet op de Kinderboerderij
Een Haringmiddag is georganiseerd voor ouderen in de wijk en 
in verzorgingscentra. 
Maasdelta organiseerde met leerlingen een seniorendag in 
Theater de Tweehondjes met een zeer uitgebreid programma 
compleet met entertainment en verzorging.
Zuidwester heeft met de jongeren voor mensen met een 
beperking o.a. een dierenbingo geboden.
Er is een High Tea georganiseerd voor het Vrijwilligersterras in 
Buurtcentrum de Kooistee.
Bij de Tweede Kans is een Open Dag georganiseerd, met High 
Tea en een modeshow.
Er is reclame gemaakt, een filmpje gemaakt en een rondleiding 
verzorgd op Lichtschip Noordhinder.
Op een groot aantal basisscholen zijn enkele dagen jongeren 
de extra helpende handen geweest. 
Er zijn interviews afgenomen van ouderen door jongeren voor 
Wiki Voorne.
Een foto- en filmploeg hebben beide projectweken vastgelegd.
Ieder werkgroepje heeft een eigen reportage en presentatie 
gemaakt.

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:
Vrijwilligerswerk in de natuur (1.025)
Standwerker (1.023)
Voetbalfan gezocht (2.042)
Gastvrouw/heer (3.030)
Advertentiewerver (3.028)
Vrijwilligers gezocht voor de kindermiddag (4.031)
Bezoekmaatje gezocht (4.030)
Creatieve medewerk(st)er voor een DOENSDAG gevraagd (4.029)
Muziekschool zoekt publieksbegeleiders (5.035)
Mensen voor Museumschip "De Buffel" (5.034)
Fondsenwerving ontwikkelingshulp (6.032)
Organisator collectes/fondswerving (6.031)
Webbeheerder (7.016)
Website bouwen (7.015)
Onderhoud oude tramstellen (9.014)
Bordspelenfanaat? (10.012)
Gymjuf (10.010)
Vertegenwoordiger Voedselbank (0.052)
Sponsorwerving ontwikkelingshulp (0.051)

Cursussen voor vrijwilligers
Wist u dat vrijwilligers 50% korting krijgen op veel cursussen bij 
de Volksuniversiteit Hellevoetsluis? Hieronder vallen computercur-
sussen, maar ook persoonlijke ontwikkeling en vorming vallen 
binnen deze regeling. 

Kijk voor meer informatie en eventuele kosten op onze website:
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / hellevoetsluis / cursussen
U kunt zich bij de balie van Centrum Vrijwilligerswerk inschrijven 
of via de website.

Voor vrijwilligers van organisaties en instellingen in Hellevoetsluis 
kan het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis een aanbod op 
maat ontwikkelen.

Activiteiten in centrum de Kooistee
Behalve het Vrijwilligersterras zijn in het buurtcentrum de Kooistee 
tegenwoordig nog meer activiteiten op de donderdag:
1ste donderdag, “Vrijwilligersterras’, 10.00 to 11.30, gratis
      info: www.CentrumVrijwilligerswerk.nl / Hellevoetsluis
2de donderdag, “Koffie gemixt”, 9.30 tot 11.30, kosten 1,50
      info: Nel de Wolf of Jamila Sekkouti, 311 275 / 06-19501204
3de donderdag, “Kookclub Kooistee” 9.30 tot 12.30, kosten 4,-
      info: Nel de Wolf 0181 - 316 633 of nvdlin1@live.nl
4de donderdag, “Handwerk ochtend”, 9.30 tot 11.30, kosten 2,-
      info: Nel de Wolf of Jamila Sekkouti, 311 275 / 06-19501204
4de donderdag, “Florineke kookt”, 17.00 to 20.00, 
      deelnemersbijdrage, 
      aanmelden via florineke-kookt@hotmail.com
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6 maart woensdag  10.00 - 16.00 Vrijwilligersinformatiemarkt, 10 jarig bestaan Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis
   locatie: winkelcentrum Struytse Hoeck, het plein voor de V&D

7 maart donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

15 maart en vrijdag  gehele dag NLdoet en Opschoondag 
16 maart zaterdag   locatie: verschillende locaties in Hellevoetsluis

26 maart dinsdag 15:30 - 20.30 vrijwilligerscafé: workshop gidsen in cultureel Hellevoetsluis
   Locatie: Fort Haerlem in de Vesting Hellevoetsluis

4 april donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

16 april dinsdag  19.00 - 20.30 Vrijwilligerscafé: Publiciteit, persberichten en imago van Vrijwilligersorganisaties
   locatie: bibliotheek Hellevoetsluis, Woordbouwerplein 1

20 april  zaterdag 13.00 - 17.00 “In veilige handen” omgang met (on)gewenste intimiteiten binnen jeugdverenigingen 
   locatie: Fort Haerlem

30 april  dinsdag gehele dag Groots Koninginnefeest in Hellevoetsluis

2 mei donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

5 mei  zondag overdag Sportteam PUSH Straatvoetbal in het Droogdok

6 juni donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

4 juli donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

5 september donderdag   10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

17 september dinsdag 19.00 - 20.30 Vrijwillligerscafé: Bezuinigingen en alternatieven

3 oktober donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

5 oktober  zaterdag overdag 55-plus gezondheids-evenement in Sporthal de Fazant

7 november donderdag  10.00 - 11.00 Vrijwilligersterras - Durf te vragen!
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

12 november dinsdag   10.00 - 12.00  ANBO koffieochtend: informatie Vrijwilligerswerk
   locatie: buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

19 november dinsdag 19.00 - 20.30 Vrijwilligerscafé: regel en wetgeving: Aansprakelijkheid

7 december zaterdag overdag Dag van de Vrijwilliger

AGENDA
ACTIVITEITEN CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK HELLEVOETSLUIS

2013

Check altijd de site www.CentrumVrijwilligerswerk.nl voor de juiste locatie en tijden.



Centrum 
Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis

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 1

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: wat is er nog meer mogelijk?
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis is een onderdeel van 
Stichting, wat doen we nog meer:

PUSH een duwtje voor vrijwilligers en bewoners in Hellevoetsluis

Het sportopbouwwerk van PUSH organiseerd sportactiviteiten 
voor scholen, naschoolse activiteiten en sportverenigingen.
Ook ouderen kunnen zich ook aanmelden voor het nieuwe 
sportprogramma.

Informatie voor vrijwilligers- en bewonersorganisaties: in een
tijd waar bezuinigd wordt wil het opbouwwerk dit jaar extra
ondersteuning geven over hoe men activiteiten kan blijven 
organiseren in je buurt, wijk of voor een speciale doelgroep.  

Opvoedingsvragen voor ouders: op maat verzorgt PUSH
bijeenkomsten op scholen en bij andere groepen ouders over 
vragen rondom opvoeding. 

Het opbouwwerk van Stichting PUSH ondersteunt bewoners 
in wijken, buurten en straten bij het realiseren van gewenste 
veranderingen in de woonomgeving.

Een aantal enthousiaste ouders richtte in 1972 de Stichting
Peuterspeelzalen Hellevoetsluis op. Inmiddels beschikken wij
over vijf locaties met in totaal 29 groepen verspreid over Helle-
voetsluis. Onze stichting biedt aan zo'n 400 peuters letterlijk 
en figuurlijk ruimte om te spelen en te leren en zich zo verder 
te ontwikkelen.

Kijk op de website van PUSH voor meer informatie: 
www.stichting-push.nl

Minke BontekoeMinke BontekoeBert van KleijBert van Kleij Anneke VisserAnneke Visser

Vrijwilligers gezocht
Hellevoetsluis beschikt over mooie culturele bezienswaardig- 
heden: in dit nummer speciale aandacht voor Droogdok Jan 
Blanken: vrijwilligers gezocht voor de maandelijkse DOENSDAG 
die start op 3 april.
Wat maakt het Droogdok zo bijzonder? Doordat dit het oudste 
stenen dok van Nederland is? Omdat je hier de geschiedenis voelt 
en beleeft? Of zou het komen doordat dit monument nog steeds 
werkt zoals 200 jaar geleden en elk jaar meer schepen droog zet? 
Een feit is dat Droogdok Jan Blanken uniek is, waardoor veel 

vrijwilligers het dok weten te 
vinden. Omdat wij trots zijn op 
ons stukje geschiedenis in ons 
mooie Hellevoetsluis willen we 
dit over brengen op heel veel 
mensen. Ook voor kinderen 
hopen we interessant te zijn 
en met dit doel hebben we een 
DOENSDAG ontwikkeld. 
Na een film over de bouw van 
dit unieke dok en het dokken 
van een schip, krijgen de kinde-
ren een unieke rondleiding door

het Dok. Sta op de vloer van het bijzondere monument, bewonder 
van dichtbij de enorme schipdeur en bezoek de mysterieuze aqua-
ducten. Daarna gaan de kids zelf aan de slag. Door de speurtocht 
ontdekken de kinderen de geheimen van het Dok. Voor de echte 
speurder ligt er een leuke attentie klaar. Na een drankje en een 
zakje chips mogen de kinderen zelf de Dokvloer nabouwen, een 
boodschap overbrengen met behulp van vlagseinen of de gemak-
kelijkste manier ontdekken om een scheepslading op te hijsen. 
Wij zijn nog altijd op zoek naar hulp en inspiratie om deze dag 
nog verder uit te breiden tot een maandelijks terugkerende dag. 
Vind je het leuk om hier aan bij te dragen, meld je dan nu aan!

Benut waar je recht op hebt:
Er zijn veel regelingen waar mensen met een laag inkomen toch 
geen gebruik van maken, gewoon omdat ze het niet weten. 
Meestal wordt gedacht, dat dit allen geldt voor mensen in de 
bijstand, maar dat is absoluut niet zo. Dit heet “onderbenutting”, 
want de gemeente en het rijk trekken wel jaarlijks geld uit om 
mensen een bijdrage te verlenen. Dit kan op veel gebieden zijn: 
kwijtschelding van belastingen, het sport- en cultuurfonds om 
toch een lidmaatschap te kunnen bekostigen of een bijdrage in 
bijzondere bestaanskosten zoals het aanschaffen van een bril. 
Vraag informatie en een aanvraagformulier aan bij het Gemeente 
loket van Hellevoetsluis. Ook op de website van de gemeente 
kunt u hierover informatie vinden ( www.hellevoetsluis.nl ).

Zonnetjes
Het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, PUSH opbouwwerk 
en de redactie willen iedere maand een actieve vrijwilliger in het 
zonnetje zetten. Hierbij een overzicht van de zonnetjes uit de 
afgelopen periode. Kijk bij het nieuws op onze website 
www.CentrumVrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis 
voor inspirerende verhalen over deze vrijwilligers.
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