
Nieuws vrijwilligerswerk 
Midden-Delfland  
 
Ruimte maken 
Er komt ruimte voor een frisse wind op het servicepunt. Na bijna negen jaar ga ik een andere 
uitdaging aan: een lunchroom /dagbesteding opzetten voor mensen met een beperking. Ik maak 
plaats voor een nieuwe collega met nieuwe inspiratie. Ik heb het servicepunt met veel plezier 
vormgegeven en genoten van elke cursus, uitreiking of bijeenkomst dat ik jullie ontmoette. Ik ga jullie 
zeker missen. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking! 
 
Vitaliteitscan 
Afgelopen maand hebben 58 organisaties meegedaan aan de Vitaliteitscan, een respons van ruim 
35%, waarvoor dank!  In de bijlage vind je hiervan een korte samenvatting (factsheet). De scan levert 
per organisatie concrete wensen op waarmee het servicepunt de komende tijd aan de slag zal gaan.  
 
Beursvloer in teken van Gouden eeuw! 
Op dinsdag 9 april is de Beursvloer voor Delft en Midden-Delfland van 17-20.30 
uur. Op de beursvloer ontmoet je vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties en ondernemers. Het is altijd gezellig druk. Iedereen is er met 
hetzelfde doel: matches maken, afspraken waar je beiden blij en beter van wordt. 
Elke deelnemer heeft iets te vragen en iets aan te bieden. In gesprek probeer je 
nader tot elkaar te komen en over en weer iets voor elkaar te betekenen. Je kunt daarbij denken aan 
ruimtegebruik, kennis delen, materialengebruik, netwerk ontsluiten. Hier vind je voorbeelden van 
matches. Meld je jullie organisatie ook aan? Dit jaar staat dit evenement in het teken van de Gouden 
(handels)eeuw!  
 
NLdoet 
“Gelukkig is het niet te warm om te klussen”, vond Koning Willem-Alexander.  
Ook jullie hielden de moed erin, ondanks het regenachtige weer op beide NLdoet-dagen. 
Het konijnenhok werd gebeitst in het kasje, er werden zeilen gespannen om onder te schilderen en 
de heg werd gesnoeid toen het even droog was. Een kop koffie met 
lekkers, een lunchbroodje, een muziekje erbij schepten een goede sfeer. 
Jullie klaarden met elkaar ook dit jaar (bijna) 10 klussen! 
Scouting Schipluiden maakt de Schildermarathon af op 29 en 30 maart.   
 
Maatschappelijke diensttijd 
Via deze link lees je meer over de maatschappelijke diensttijd.  
Het filmpje bij ‘overig’ is bijvoorbeeld interessant.  

 
CULTUUR 
Angela Kok van Cultuurimpuls laat weten:  
‘Komende maanden staat er weer van alles te gebeuren in Midden-Delfland. 
De website Cultuur in Midden-Delfland, cultuurinmiddendelfland.nl is weer aangevuld 
met activiteiten, evenementen en tentoonstellingen!’ 
 

Groene hart kunstprijs 
Hier vind je wedstrijden voor kunstenaars met als thema ‘Water: vriend en vijand’. Er worden 
bedragen van €500,- tot €1000,- uitgereikt.  Je vindt dit op de site onder: GHK2019 en OHW 
wedstrijd.  

http://www.despecialiteit.nl/
http://delftseuitdaging.nl/wp-content/uploads/2016/03/Voorbeelden-van-matches.pdf
http://delftseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/aanmeldformulier-beursvloer-2019/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd/
http://cultuurinmiddendelfland.nl/
https://groenehartkunst.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGjrmRwJDhAhVG_qQKHWZnALcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.delft.com/nl/gouden-eeuwactiviteiten-juli-december&psig=AOvVaw2S82frNTu4hV41oUFYwwsO&ust=1553163720514489


VERDIEPING 
Zelfredzaamheid? Bekijk het eens anders 
Jan Willem Duyvendak onderzoeker 
 
NLdoet 2019 

 
 
NLdoet 2020 is op 13 en 14 maart 
 
 - Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten. 
- Het servicepunt Vrijwilligerswerk gaat zorgvuldig om met gegevens en zal die niet aan derden geven. Op de site lees je ons 
privacy statement.  

https://www.zorgwelzijn.nl/jan-willem-duyvendak-afhankelijk-zijn-van-professionals-is-geen-schande/

