
Weeknieuws Vitis Welzijn week 33 
 
De Rolstoelfiets 
De elektrische rolstoelfiets staat klaar voor gebruik! Na de grote onderhoudsbeurt bij de firma 
Hartingbank is hij weer te reserveren. Van de fiets kan gebruik worden gemaakt door 
partners, gezinnen of vrijwilligers die samen met iemand in een rolstoel, op de fiets, er op uit 
willen trekken. Dankzij de financiële steun van het Fonds Westland en het gratis onderhoud 
door Hartingbank kunt u de fiets voor een of meerdere dagen lenen. Een vroegtijdige 
reservering geeft de meeste kans op succes!  
Voor reserveren: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Platform 
Gehandicapten Westland, e-mail: info@pgwestland.nl, telefoon: 06-12104536 of bij het Stip 
Westland loket; 0174-315040, e-mail; stipmail@vitiswelzijn.nl. 
 
Trainingsaanbod voor vrijwilligers 
Vitis Vrijwillige Inzet brengt tweemaal per jaar trainingsaanbod uit voor vrijwilligers, 
bestuurders en beroepskrachten, actief in de maatschappelijke sector.  
Basiscursus leidinggeven aan vrijwilligers 
Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers is een vak 
apart en vraagt soms specifieke vaardigheden. In deze 
basiscursus wordt naast een theoretisch deel vooral veel 
geoefend met situaties vanuit de eigen praktijk van de 
deelnemers. In vier dagdelen komt onder andere aan 
bod: - Kennismaking met elkaar(s werk), uitwisseling 
ervaringen wat wel/niet goed loopt - Vinden en binden 
van vrijwilligers (werving- en selectiegesprekken, 
afwijzing) - Communicatie in lastige situaties 
(voortgangsgesprekken, conflicthantering) - 
Veranderingsprocessen (weerstand ombuigen in 
meewerken, teambuilding). 
De cursusdata zijn: 25 september, 2, 9 en 16 oktober in de avonduren in Vitis wijkcentrum 
De Prinsenhof in Maasdijk. De eigen bijdrage van deze basiscursus bedraagt € 45,00 
Verkorte cursus Reanimatie en AED bediener  
Tijdens deze cursus leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt. 
Daarnaast leert u ook reanimeren, want zonder de kennis van reanimatie heeft u niets aan 
een AED apparaat. Dinsdagavond 7 en 14 oktober in de avonduren van 19.30 tot 21.30 uur 
in Vitis wijkcentrum De Backerhof, Poeldijk. De eigen bijdrage van deze basiscursus 
bedraagt € 15,00. 
Fondsenspreekuur 
Vitis Vrijwillige Inzet organiseert op woensdagavond 1 oktober het spreekuur fondsenwerving 
voor vrijwilligersorganisaties. Wat is het spreekuur fondsenwerving? U heeft een persoonlijk 
gesprek van 20 minuten met Fonds Westland, Loswal de Bonnen en Coöperatiefonds 
Rabobank over uw fondsaanvraag en ontvangt tips voor een succesvolle fondsaanvraag. 
Het spreekuur fondsenwerving is kosteloos voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn in 
gemeente Westland en Hoek van Holland. Dit spreekuur is voor maatschappelijke 
organisaties, die te maken hebben met vragen rond de financiering van projecten en 
activiteiten. U dient zich wel van te voren aan te melden. Dit kan via de website 
www.vitiswelzijn.nl of door te bellen tijdens kantooruren met Vitis Vrijwillige Inzet 0174-
281290. 
 
Vitis Vrijwillige Inzet: vrijwilligervacatures 

 



Op de digitale vacaturebank van Vitis Vrijwillige Inzet vindt u een breed aanbod aan 
vrijwilligersvacatures in Westland en Hoek van Holland. Onderstaand treft u de nieuwste 
vacatures. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet wat? Kijk bij Vrijwillige Inzet op 
www.vitiswelzijn.nl. Voor vragen kunt u terecht via e. vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of 
t. 0174-281290. Vrijwillige Inzet is voor bezoek open op maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur, Verdilaan 88 in Monster.  
Vervoersvrijwilliger voor bewoonster in De Terwebloem 
Zorgcentrum De Terwebloem in Poeldijk zoekt een vervoersvrijwilliger die mevrouw van a 
naar b wil brengen. Mevrouw zit in de rolstoel. Het gaat om kleine afstanden. Meestal twee 
weken wel en een week niet op dinsdag om kwart voor vijf. Altijd in overleg met de 
bewoonster. Opgeven via vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of t. 0174-281290. 
Vrijwilliger parkeerbeheer evenement WK KassieBouwen 
Op zaterdag 11 oktober 2014 vindt op het ABC terrein in Poeldijk het grootste 
indoorevenement in het Westland plaats; KassieBouwen. Om te zorgen dat de auto’s netjes 
geparkeerd worden zoekt de organisatie mensen die van nature enig overwicht uitstralen en 
zorgen voor het begeleiden van de te parkeren vervoersmiddelen. U bent deel van een 
enthousiast team. U bent die dag van 10.00 tot 16.00 uur voornamelijk buiten bezig met nog 
enkele vrijwilligers. Na 16.30 uur komt u gezellig naar binnen om de dag af te sluiten met de 
halve finale en finale van het WK KassieBouwen. Opgeven via vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl 
of t. 0174-281290. 
Gastvrouw/heer voor kaartsoos van KBO  
De Katholieke Bond voor Ouderen, KBO, zoekt vrijwilligers voor het uitserveren van drankjes 
tijdens de kaartsoos, bridgen en klaverjassen, in de locatie Oyos te Monster op 
donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Jaarrond, behalve tijdens de 
vakantiemaanden juli en augustus. Affiniteit met ouderen is gewenst. Opgeven via vrijwillige-
inzet@vitiswelzijn.nl of t. 0174-281290. 
 
Activiteitenagenda voor Honselersdijk, Naaldwijk, Maasdijk 
Spreekuur Welzijnsadviseur 
De Welzijnsadviseurs van Vitis Welzijn zijn er voor iedereen en adviseren in 
vraagstukken over wonen, zorg, welzijn en financiën. Zij luisteren, zetten uw 
problemen op een rijtje en zoeken samen met u een oplossing. Hun 
bemiddeling, informatie & advies en begeleiding is kosteloos. Één keer per 
maand op de vrijdag   van 13.30 tot 16.00 uur is Thyra Heijn aanwezig in 
wijkcentrum De Hunselaer aan De Hunselaer 1 in Honselersdijk: 22 augustus, 
26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december. Vitis Welzijn, Verdilaan 
88, Monster, t. 0174-630358 | info@vitiswelzijn.nl. 
 
Activiteitenagenda voor ’s-Gravenzande 
wijkcentrum Larix  
Ballroom rolstoeldansen 
Op 3 september begint in wijkcentrum Larix weer het ballroom 
rolstoeldansen. Als u altijd graag gedanst hebt maar nu een beperking 
hebt, kunt u komen dansen. Ook partners en mensen die graag willen 
dansen zijn van harte welkom. Een dansstoel is op den duur aan te 
vragen bij de gemeente. Er wordt van alles gedanst; Rumba, 
Chachacha, Jive etc. Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt ook altijd 
een keer komen kijken! De kosten zijn € 1,50 per keer. Opgeven kan bij 
Ria en Tom m. 06-44225874 of bij Joke Faasse m. 06-14604103. 
 
Vrijwilligersvacaturebank Hoek van Holland 
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Vitis Vrijwillige Inzet bemiddelt in een breed aanbod aan vrijwilligersvacatures in Westland en 
Hoek van Holland. Onderstaand treft u een greep uit de vacatures. Voor vragen kunt u 
terecht via e. vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of t. 0174-281290. Vrijwillige Inzet is voor 
bezoek open op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, Pr Hendrikstraat 161 
(gebiedskantoor).  
Zonnebloem afdeling Hoek van Holland, voorzitter (ster). 
U zit de afdelingsvergaderingen in Hoek van Holland voor. Daarnaast neemt u deel aan het 
regio-overleg van regio Westland. Dit laatste vindt 5 keer per jaar plaats in Naaldwijk.  
Naast de vergaderingen doet u actief mee met het organiseren van afdelingsactiviteiten en 
houdt u een vinger aan de pols dat alles goed verloopt. 
Aanmelden voor deze vacature kan via Vitis Vrijwillige Inzet. Voor vragen kunt u terecht via 
e. vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of t.  0174-383744 gedurende de openingstijden, te weten 
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Meer informatie 
Stip Westland, loketten voor wonen, zorg en welzijn 
U kunt voor meer informatie terecht bij de medewerkers van Vitis Welzijn in de Stip Westland 
loketten. 
Naaldwijk, geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur, Prins Bernhardstraat 5a, 2671 ER 
Naaldwijk.  
’s-Gravenzande, geopend op alle werkdagen m.u.v. donderdag van 13.30-17.00 uur, in de 
bibliotheek aan het Zandeveltplein 26, 2692 AG ’s-Gravenzande. 
Wateringen, geopend op werkdagen van 14.00-17.00 uur, bibliotheek Wateringen, 
Dorpskade 3, 2291 HN Wateringen. 
De Lier, geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur, Hoofdstraat 8b, 2678 CK De Lier. 
Monster, geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur, Havenstraat 16, 2681 LD Monster. 
 
Vitis Welzijn Plusbus, Verdilaan 88, 2681 KP Monster, telefoon 0174-444221. 
Vitis Welzijn Mantelzorg, Verdilaan 88, 2681 KP Monster, telefoon 0174-630358. 
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet, Verdilaan 88, 2681 KP Monster, telefoon 0174-281290. 
Vitis Welzijn Tafeltje Dekje, Verdilaan 88, 2681 KP Monster, telefoon 0174-281032 op 
werkdagen van 9.00-12.00 uur. 
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