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NIEUWSBRIEF 
4e kwartaal 2020 
 
AGENDA 
30 September – 2e Cultuurcafé 
MD (de Dorpshoeve) 
12 oktober - Uitreiking  
sportakkoord MD (SV Den 
Hoorn) 
27 oktober – Workshop  

♥van Den Hoorn (locatie in 
Den Hoorn volgt z.s.m.) 
7 december - Nationale 
Vrijwilligersdag 
 
Bereikbaarheid: 
Vrijwilligerswerk MD is 
telefonisch en/of per e-mail 
bereikbaar op  
di – wo – vrij   

 
Contactgegevens: 
Judith van Beek 
Sociaal Makelaar 
Telefoon 06–135 590 22 
E-mail: j.vanbeek@swmd.nl 
Twitter: VrijwilligersMD 
Facebook: Welzijn Midden-
Delfland 
Instagram: welzijn_md 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vrijwilligerswerk Midden-Delfland 
 
 
Door en voor wie? 
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Vrijwilligerswerk Midden-Delfland en 
verschijnt een aantal keer per jaar. De nieuwsbrief is bestemd voor 
verenigingen en stichtingen en geeft informatie over vrijwilligerswerk en 
maatschappelijk betrokken ondernemen in onze regio (Den Hoorn, 
Maasland en Schipluiden). 

 
Corona en verenigingen 
Gelukkig is er inmiddels weer wat meer ruimte gekomen om activiteiten  
(langzaam en aangepast) op te starten. Sommige activiteiten moeten helaas 
nog even wachten. Het virus houdt iedereen flink bezig. Bestuurders van 
verenigingen en stichtingen staan nog steeds voor grote uitdagingen. In de 
meeste gevallen zijn er mooie en creatieve oplossingen gekomen.  
Mochten er vragen en/of knelpunten zijn, dan kan altijd contact met ons 
gezocht worden. Wij denken graag mee! 

 
Sportakkoord Midden-Delfland 
Er is de afgelopen maanden door verschillende 
partijen gewerkt aan het sportakkoord Midden-
Delfland. In het sportakkoord verbinden de 
partijen zich om een 5-tal ambities de komende  
2 jaar met elkaar te realiseren. Het sportakkoord biedt ruimte om nog meer 
partijen aan deze doelen te verbinden. Samen kunnen we immers meer 
realiseren! Op maandag 12 oktober vanaf 19.30 uur wordt het 
sportakkoord ondertekend bij SV Den Hoorn. Wil je bij deze (feestelijke) 
uitreiking aanwezig zijn of wil je meer weten over het sportakkoord neem 
dan contact met ons op via de volgende mailadressen: j.vanbeek@swmd.nl 
of sportakkoord.middendelfland@gmail.com  
  

Cultuurplatform Midden-Delfland 
Op woensdag 30 september vanaf 19.30 uur vindt het 2e cultuurcafé 
Midden-Delfland plaats. Dit zal  plaatsvinden in de Dorpshoeve in 
Schipluiden. Diverse hoeders en makers van cultuur zullen hierbij aanwezig 
zijn. Er zal invulling gegeven gaan worden aan een gezamenlijk project met 
als thema ‘Ode aan het landschap’. Heb je ideeën over hoe je daar vanuit 
jouw  organisatie aan bij kunt dragen? Neem dan contact op Thea 
Arkesteijn via tharkest@outlook.com en/of Rina Visser via 
rina@eurecom.nl.  

 
Neem ook gerust eens een kijkje op Facebook en ontmoet andere  
cultuuraanbieders vanuit Midden-Delfland. 
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Hart voor Midden-Delfland in het ♥ van Den Hoorn! 
Kom jij vrijwilligers tekort? Heb jij een laptop nodig? Is er behoefte aan af en toe een grote ruimte? Heb jij 
cadeautjes voor vrijwilligers nodig? Of iemand die kan helpen met de website? Of... 
Ben je aan het opruimen en ontdek je goede spullen die jullie niet meer nodig hebben? Heb je ervaring met ICT 
en wil je best een ander een keer helpen? En je kunt zelf vast nog meer voorbeelden bedenken! Bijna iedere  
Stichting, vereniging, inwoner heeft wel iets nodig en kan ook een ander iets bieden. Spullen, ruimte, hulp in 
allerlei vormen! 
 
Dinsdag 27 oktober van 19.30 tot 21.00 uur gaan we met elkaar aan de slag op een ruime locatie in Den Hoorn 
om vragen en aanbod met elkaar te verzamelen! Zelfs vraag en aanbod waar je zelf nu nog niet bij stil staat. En 
misschien kun je meteen al ruilen. Wij organiseren deze verrijkende en verrassende (gratis) workshop samen 
met De Uitdaging voor Delft en Midden-Delfland. Je doet hier ideeën en ervaring op die je direct kunt benutten 
in de komende maanden. Eind november organiseren we nog een bijeenkomst, waarin we ook ondernemers, 
grote maatschappelijke organisaties en de gemeente uitnodigen om de handel in betrokkenheid voort te zetten!  
 
Dus heb jij ♥ voor Den Hoorn en Midden-Delfland? En 1,5 uur tijd om scherp te krijgen wat jullie nodig hebben 
en ook kunnen aanbieden? Mail aan info@delftseuitdaging.nl: jouw naam en organisatie en je ontvangt meer 
informatie. Gewoon doen! 
 

Vacaturebank 
Wij beheren de vrijwilligers vacaturebank van Midden-Delfland via onze site: vrijwilligerswerkmiddendelfland. 
Mocht je hier een vacature op willen plaatsen, dan kan dat. Graag horen wij het als de vacature ingevuld is. Dan 
passen wij dit aan en houden we samen de vacaturebank up-to-date… 

 
Tips en vragen 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Bijvoorbeeld omdat je een ervaring wilt delen of tips 
hebt, neem dan contact met ons op. Ook als je een vraag hebt over onze dienstverlening, neem dan contact op 
met Judith. Zij maakt dan een afspraak bij jullie vereniging of stichting (of op een andere locatie in Midden-
Delfland). 

 
 

 

 
 
 

Een gezond najaar gewenst! 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan even weten! 
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