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Nieuws voorjaar 2012

Nieuw concept voorVrijwilligersterras: zoek leuk vrijwilligerswerk
of ruil en dienst en: DURF TE VRAGEN!
Iedere 1e donderdagochtend van de maand in Buurtcentrum de
Kooistee van 10 – 11 uur.
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Stichting PUSH bestaat alweer 30 jaar!
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis maakt daar
deel van uit, zoals ook het PUSH Sportteam, opbouw-
werk, opvoedingsondersteuning en peuterwerk. Jonge-
renwerk wordt uitgevoerd in de buurgemeenten van
Hellevoetsluis enOuddorp.Dus PUSH is van allemarkten
thuis: vragen of hulp nodig bij het opzetten van een
nieuw initiatief? Kom eens langs aan de Sportlaan 1.

Ongebruikte kantoorgebouwen, laptops, ideeën en contacten:
samen hebben we meer welvaart en creativiteit dan we nodig heb-
ben. Je kunt deze overwaarde benutten, gewoon,door te vragen!
Nils Roemen en Fanny Koerts beschrijven hoe durftevragen Neder-
land heeft veroverd.Mede dankzij sociale media als Twitter en de
hashtag #durftevragen groeide het uit van een sympathiek idee tot
een fenomeen, een nieuwe manier van denken. Op het Vrijwilliger-
sterras geven we praktische tips en vertellen over de inspirerende
ervaringen vanmensen die erin slaagden hun dromen te verwezen-
lijken.
Ontdek hoe ook jij slim kunt samenwerken met mensen binnen en
buiten je netwerk. Durftevragen en help mee om het gat tussen
vraag en aanbod te dichten, er is genoeg voor iedereen. Kom naar
het Vrijwilligersterras!

Durf te vragenmaakt het mogelijk om te laten lukken
wat jij wilt dat lukt.

Omdat het wél kan!
Durf te vragen kan op het Vrijwilligersterras omdat je kennis maakt
met andere mensen. Het lukt als je echt iets wilt. Gebruik het als in-
spiratie als je het zat bent om altijd maar NEE te horen.

Je weet meer dan je weet dat je weet
Noem eens 5 onderwerpen waar je veel van af weet…Vaak zijn dit
de onderwerpenwaar je het vaakst metmensen over praat.Bij Durf-
tevragen ervaar je dat je hoofd vol zit met kennis, kennissen, ideeën,
mogelijkheden & verbindingen waarvan je het bestaan al bijna ver-
geten was. Durftevragen maakt je hoofd en creativiteit (extra) wak-
ker, zodat je zelf makkelijker dingen in beweging kan zetten, maar
ook anderen,met extreemweinigmoeite en veel plezier kan helpen
met hun plannen en vraagstukken.



Awards voor Vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Jaar
van de Vrijwilliger zijn er in 2011 in Hellevoetsluis en Brielle uitge-
reikt:
de familie Landgraf, zeer actief inWooncentrumVoornesteyn,
Riet Ruylof, de full time vrijwilliger van Sinterklaasintocht tot Groot-
enhoek, Jan Lageweg,onmisbaar cultureel talentmet ieder jaar een
geweldig filmprogramma,DickWezenaar,hulpvaardig voormensen
met beperking,maar ook voorleesopa en baliemedewerker.Belang-
rijke nominaties voor regionale organisaties zoals Scouting, Sensor
en Vluchtelingenwerk.Een Award en de Aanmoedigingsprijs waren
voor de Rabobank: deze bank heeft vrijwilligerswerk hoog in het
vaandel staan als sponsor,maar ook daadwerkelijk de handen uit de
mouwen steken.2 x per jaar staat een teamuitje in het kader van het
doen van vrijwilligerswerk bij ouderen, gehandicapten of in de na-
tuur.
Alle genomineerden ontvingen uit handen vanwethouder Jorriena
de Jongh een prachtig kunstwerkje voor: passie, innovatie,
verbinding en competentie.
Uiteindelijk zijn alle inspanningen om Hellevoetsluis op de kaart te

zetten bekroond: een respectabele jury maakte de keuze om voor
de award Passie Riet Ruylof, actief bij Grootenhoek en Rozenhoek,
maar vooral bekend van de Sinterklaasintocht en de Lampionnenop-
tocht, de landelijke award toe te kennenHet kunstwerkje droeg Riet
op aan haar ouders en de cheque wordt verdeeld onder haar vrij-
willigersorganisaties.
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a 5 januari 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

Nieuwjaarsontbijt
24 januari 19.00 – 21.00 uur Vrijwilligerscaf� Brestheater Workshop NL DOET

2 februari 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

1 maart 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!
6 maart 19.00 – 21.00 uur Vrijwilligerscaf� Bibliotheek Workshop Fondsenwerving
13 maart 19.00 – 21.00 uur Vrijwilligerscafé Bibliotheek Sponsoring en subsidie aanvragen
16 en 17 maart NL DOET Op diverse locaties

5 april 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!
17 april 19.00 – 21.00 uur Vrijwilligerscaf� de Pit Rockanje Workshop:

Grensoverschrijdend gedrag

3 mei 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

7 juni 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

5 juli 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

augustus Midzomerfeest
voor vrijwilligers en mantelzorgers

6 september 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!
25 september 19.00 – 21.00 uur Vrijwilligerscaf� Bibliotheek Workshop Verzekeringen en besturen

4 oktober 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!

1 november 10.00 – 11.00 uuur Vrijwilligersterras Durf te vragen!
13 november 19.00 – 20.30 uur Vrijwilligerscafé Bibliotheek Vinden en binden van vrijwilligers

6 december 10.00 – 11.00 uur Vrijwilligersterras Durf te vragen!
6 december 19.00 – 23.00 uur Theater de Twee Hondjes Dag van de Vrijwilliger



Surf nu naar de websitewww.centrumvrijwilligerswerk.nl en u komt op een praktische duidelijke website met alle laatste informatie over de
vacatures vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis. En dat zijn er nog steeds heel wat.Hoewel er vaak veel dezelfde vacatures genoemdworden,blijkt
dit noodzakelijk.Veel mensen in Hellevoetsluis zijn echt wel bereid om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk,maar soms niet te lang of op de-
zelfde plek. Dat kan ook, flexibel inzetten is altijd mogelijk, want uiteindelijk bepaalt de vrijwilliger het aanbod en organisaties spelen daar op
in.Wellicht wilt u maar l x per maand iets doen en in de zomer vrij zijn. Laat dat dan toch geen belemmering zijn om vrijwilligerswerk te gaan
doen,want ookmet een enkele inzet kunt umensen blij maken.Walter vanMaanen,vrijwilligmedewerker bij het CentrumVrijwilligerswerk heeft
deze website ontworpen en het mooie is, dat hij ook helemaal authentiek is voor Hellevoetsluis. Zeer herkenbaar.Op dezelfde site kunt u ech-
ter ook door surfen naar Brielle, Oostvoorne en vacatures omgeving Bernisse,wat een groot gemak is.

Een nieuwewebsite voor het Vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis!!!!

Vrijwilligers

Energieke secrestaris: De Scouting zorgt voor een leuke en span-
nende vrijetijdsbesteding.Deze functie is een prachtigemogelijkheid
om in Hellevoetsluis betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van
kinderen aan de slag te gaan in een enthousiast team van betrokken.
vrijwilligers.De secretaris is verantwoordelijk voor verslaglegging van
afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewa-
ren van informatie van de groepen.

Sleutelbeheerder speeltuin:Natuurspeeltuin zoekt vrijwilligers die
de ingang van de speeltuin willen openen en sluiten. Het openen is
op zaterdag en zondagochtend 9.00 uur in de zomer en 10.00 uur in
dewinter.Het sluiten elke avond (in overleg) 19.30 uur in de zomer en
16.30 uur in de winter.De sleutelbewaarder doet ook een inspectie-
rondje voor het afsluiten.U werkt in een team.

Opa enomagezocht: een druk gezinmet 5 kinderen tussen de 3 en
16 jaar mist een opa en/of oma die zo nu en dan voor wat rust kun-
nen zorgen. Bijvoorbeeld door op te passen of met de kinderen te
spelen om zodoende de ouders te ontlasten.

Docent steelband: Hellevoetse Steelband is op zoek naar een do-
cent voor de steelband.U bent muzikaal en u heeft verstand van de
steelbandmuziek? U kunt ook de steelband leiden? Dan is deze func-
tie geschikt voor u.

begeleiders Kunstkring: een vrijwilligersorganisatie diemensen be-
geleid met psychische problemen zoekt voor hun "café zonder alco-
hol" vrijwilligers om 1 x per 2 weken te helpen op de vrijdagavond.
Tevens zoeken zij vrijwilligers voor het project "kunstkring" waarbij
cliënten ondersteund en begeleid worden naar diverse locaties.

Creatieve duizendpoot: een sociëteit waar mensen met een ver-
standelijke beperking op maandagavond van 19.00-22.30 uur bij el-
kaar komen wil het vrijwilligersteam versterken. Maar de ca. 40
deelnemers van 18-65 jaar zijn ook tevredenmet iemand die henwil
begeleiden bij de spelletjes en andere activiteiten.

Bestuursleden: Bond voor 50 plussers afd. Bernisse heeft dringend
behoefte aan enkele enthousiaste bestuursleden om de organisatie
in goede banen te leiden. Enige bestuurservaring is gewenst, maar
niet noodzakelijk, u wordt ingewerkt.

Jonge bestuursleden: Jongerentak van landelijke organisatie afde-
ling Zuid Holland is op zoek naar provinciale bestuursleden die het
vrijwilligerswerk voor jong gehandicapten in de regio coördineren

Vrijwillig dierenverzorger: altijd al afgevraagd hoe zinvol bezig te
zijn voor dieren? Een warm hart is belangrijk,maar ook lekker willen
aanpakken. Geen probleem? Meld u dan nu aan. Een organisatie is
vooral op zoek naar mensen die in de weekeinden kunnen helpen
met de dierverzorging.Minimale leeftijd: 18 jaar.Het doel van de or-
ganisatie is het herplaatsen van dieren.

Natuur onderhouden: onderhoud Landschapsnatuur in bos of park
herstellen van schade aan hekken of omheining.Assisteren bij aanleg
of vernieuwen bij bos aanplant in samen werking met anderen in
omgeving Spijkenisse.

Gastvrouw/heer voormensenmet kanker: de Boei, ontmoetings-
centrum voor mensen met kanker en hun naasten heeft in Zuidland
een inloophuis en zoekt gastvrouwen en/of –heren voor het gastvrij
ontvangen van de gasten die kanker hebben of hebben gehad,door
een luisterend oor te bieden.De werkzaamheden bestaan verder uit
het zetten en serveren van koffie/thee en uitleggen welke activitei-
ten ze bieden. Het inloophuis is geopend op maandagmiddag. Zij
bieden u een reiskostenvergoeding.

Sportievewatersporter: organisatie die zich bezig houdt met wa-
tersportactiviteiten/- vakanties voor mensen met een beperking
zoekt vrijwilligers van april t/m oktober. Voor 1 dag tot 9 dagen. De
vrijwilliger stimuleert, waar nodig, de deelnemers aan het reilen en
zeilen op de schepen en helpt bij de dagelijkse verzorging van de
deelnemers. Gedreven en enthousiastemensen die geenwatervrees
hebben en sociaal zijn ingesteld kunnen nu reageren.Reiskostenver-
goeding, introductiedag/weekend, zeilopleiding tegen geringe kos-
ten, begeleiding door ervaren vrijwilligers en professionele
bemanning.

Actief zijn bij deANBO: organisator voor klaverjas- en jokermiddag
2x per maand op de dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur, een adver-
tentiewerver en enkele vrijwilligers die recreatievewandelen/ of fiets-
tochten willen organiseren en begeleiden op het eiland.

Theatermaatjes gevraagd:omeens gezellig naar het theater,de film
of een terrasje pikken,met een man van 57 jaar met een brede inte-
resse. Zijn hobby is fotografie en eventueel helpen in zijn moestuin.

Wandelmaatje gezocht:Oudere dame (89jr) verblijvend in een ver-
zorgingstehuis zoekt een maatje voor minimaal 1 dag per week om
eens te gaanwandelenmet de rolstoel en gezelschap te houden.Het
is voor zo’n 2 uur per week,maar meer mag ook.



Informatiebalie/Bezoekadres

Bibliotheek Hellevoetsluis, Woordbouwerplein 1, 2e etage

Telefoon: 0181 39 06 07
Medewerkers aan de balie en telefoon van

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

‘s Avonds op afspraak

www.centrumvrijwilligerswerk.nl

Postadres/backoffice

Stichting PUSH, Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis

T 0181 31 66 88 F 0181 32 47 72

E cvh@stichting-push.nl W www.stichting-push.nl

Vrijwilligersterras iedere 1ste donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

Buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

Wandelen of fietsen een speciale lijst met contacten aan de balie

Voor meer informatie: Nieuws 2012

www.centrumvrijwilligerswerk.nl

Workshops
Dit jaar een compleet programmamet workshops tijdens het Vrij-

willigerscafé. Let op:wel op verschillende locaties in de regio! Dit

doen we om umeer kennis te laten maken met de mogelijkheden

en contacten die er bij de verschillende organisaties zijn.Wellicht

een goede kans om samen te werken, vooral wanneer het om pro-

jecten gaat zoals maatschappelijke stage,NL DOET en de Buren-

dag. Schrijf tijdig in via de website ww.centrumvrijwilligerswerk.nl

bij cursussen.Voor vrijwilligers en degenen die dat willen worden

is de workshop gratis. Bovendien koffie en thee en gelegenheid

om uit te wisselen in een nazit.

Welke organisatie zou in 2012 de Aanmoedigingsprijs Vrijwilli-

gerswerkmoeten ontvangen? Geef uw tip door!

Vrijwilliger en een cursus volgen bij de Volksuniversiteit? Let op het

speciale logo van het CentrumVrijwilligerswerk Hellevoetsluis voor

50% korting!

Gratis Workshops,het hele jaar door!

ringen in de weekenden en avonduren.Zij zijn op zoek naar barme-
dewerkers. De openingstijden zijn vanaf januari 2012 zaterdag het
hele jaar van 10.00-16.00 uur en de laatste zondag van de maand.
Bovendien januari t/mmaart 2012 opmaandag t/m donderdag van
18.30-21.15 uur.

Leuke initiatieven voormaatschappelijke stage:

Collecteren: weet jij dat bijna een miljoen Nederlanders een hart-
of vaatziekte heeft? Kies jij voor een gezonde leefstijl? Loop danmee
met de jaarlijkse collecte voor de Hartstichting Tijdsinvestering 5
tot 10 uur.

Omroepmedewerker:Geef eens een andere draai aan je weekend
en ga voor jemaatschappelijke stage helpen bij de omroep.Zij heb-
ben nog plek op vrijdagavond, zaterdag en zondag. Je kunt helpen
bij de techniek, assisteren bij de cameramensen en het voorberei-
den van de programma’s.

Mensen met een beperking helpen: Iedere maandagavond is er
in een buurtcentrum een gezellige bijeenkomst voor mensen met
een beperking. Zij kunnen nog wat hulp gebruiken bij de begelei-
ding van spelletjes, koffie zetten, spullen gereed zetten en natuur-
lijk het kletsen.Ze beginnen omongeveer 19.00 uur tot ca.21.00 uur.
Leuke maatschappelijke stage.

Een actie opzetten: Voer actie voor schoon drinkwater in Kenia.
Vorm een actiegroep leerlingen en bedenk een actie om in KampiYa
Samaki, bij het meer van Lake Baringo, schoon
drinkwater te krijgen.Er zit daar te veel fluor in het
water en dat is niet goed voor de gezondheid.
Kommet een goed idee en help!

en op de kaart zetten.Activiteiten variëren van samen naar de kroeg,
film, festival of concert tot een dagje naar de dierentuin.

Systeembeheerder: de vrijwilligers van een computerruimte voor
50-plussers in Oostvoorne zijn op zoek naar een systeembeheerder
en/of technische man/vrouw om het team te versterken.

Sneeuwruimen? Als het een barre winter is komen ouderen hun
deur niet uit.Om dit te voorkomenwordt er een sneeuwruim ploeg
gevormd, die bij ouderen de sneeuw voor hun deur willen ruimen.
Materiaal wordt beschikbaar gesteld. Ben jij die sportieve persoon
die niet bang is voor een beetje kou? De ouderen verwachten je.
Meld je aan voor de sneeuwploeg!

Hulp bij organisatie van gehandicapten: actieve Hellevoetse af-
deling van een landelijke hulporganisatie,die ervoor zorgt dat oude-
ren en mensen met een handicap bezoek krijgen, op vakantie
kunnen met o.a. de boot zoekt voor de komende zomerweken zelf
hulp.Heb je zin om een avondjemee te lopen en loten te verkopen,
meld je dan nu aan.

Gymjuf: vrouwenorganisatie is op zoek naar een gymdocente die
een groepje Turkse vrouwen aan het bewegen kan krijgen. In ruil
daarvoor ontvangt u een kleine vergoeding of u kunt gratis een
kookcursus Turks koken volgen.

Kantinemedewerkers: sportvereniging in Hellevoetsluis zoekt ver-
sterking van het team Kantine medewerkers. Meerdere verenigin-
gen maken gebruik van deze kantine .Leuk vrijwilligerswerk in een
sportieve sfeer.Werktijden in de avond en het weekend in overleg.

Helpen bij de gym: een gymnastiekvereniging in Hellevoetsluis is
op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij diverse activiteiten.
Van paaseieren zoeken tot helpen bij de clubkampioenschappen.
Diverse activiteiten voor jong en oud, voor elk wat wils.

Regionale chauffeur die vandierenhoudt: Een organisatie in Rot-
terdam die zieke vogels en kleine zoogdieren opvangt zoekt chauf-
feurs. Werktijden in overleg en er is een reiskostenvergoeding.

Gezochtmedewerkers voor de bar:de Volksuniversiteit wil de ac-
tiviteiten uitbreiden met de verkoop van koffie/thee en versnape-

Voor meer informatie:


