
 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

Hierbij presenteert de Vrijwilligers Centrale Voorst haar eerste nieuwsbrief. In deze 

brief vindt u het laatste nieuws over de Vrijwilligers Centrale Voorst. De komende 

periode organiseren wij meerdere evenementen, nl: 

 

THEMA-AVOND 

Op maandagavond 2 oktober organiseert de Vrijwilligers Centrale Voorst een 

THEMA-AVOND:  

Allemaal Anders!  Diversiteit in het vrijwilligerswerk 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Na afloop is er nog tot 22.00 uur 

gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. 

Locatie: Dorpskerk Twello/ Gebouw Irene; Dorpsstraat 10 te Twello. 

Deze thema-avond wordt verzorgd door een ervaren trainer: Gusta Semmelink 

Het zal gaan over diversiteit in brede zin: vluchtelingen, jongeren of juist senioren, 

kwetsbare vrijwilligers die extra begeleiding vragen, mannen of juist vrouwen en alle 

mensen die zich niet identificeren met een specifieke categorie. 

Alle organisaties, verenigingen en stichtingen in de gemeente Voorst die met 

vrijwilligers werken zijn van harte uitgenodigd voor deze thema-avond. Het doel van de 

avond is bewustwording van noodzaak en nut van diversiteit om het 

vrijwilligersbestand te vergroten.  

Wij hopen op een grote opkomst! Voor vragen kunt u contact opnemen met één van 

de coördinatoren van de Vrijwilligers Centrale Voorst, Tel: 0571-277942. 

Graag willen wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen en verzoeken daarom 

om u aan te melden voor deze avond. Dit kan tot maandag 25 september per e-mail 

naar vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl  

 
 

            Nieuwsbrief 
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VRIJWILLIGERSMARKT 

 

Heel veel burgers zetten zich in onze energieke Voorster samenleving vrijwillig in. 

Om nog meer aan te sluiten bij deze actieve vrijwilligers, maar ook om de overige 

bewoners van onze gemeente te laten kennismaken met vrijwilligerswerk, organiseert 

De Vrijwilligers Centrale Voorst  een VRIJWILLIGERSMARKT in en rondom het 

GEMEENTEHUIS  op vrijdag 27 oktober a.s. van 16.00 tot 19.00 uur. 

Alle organisaties, verenigingen en stichtingen krijgen op deze markt de kans om zich 

te presenteren en zo de mogelijkheid om meer vrijwilligers te werven. We willen 

vragen dit niet zomaar te doen, maar op een enthousiaste, inspirerende en ludieke 

manier! 

Voorbeelden hiervoor kunnen zijn: een sportpresentatie, podium-act, tentoonstelling, 

statafel-gesprek, hapjes, workshop, pitch, film, theater, posters, quiz, karaoke, galerie, 

voorstelling, fotopresentatie enz. enz. 

Om deel te nemen aan deze vrijwilligersmarkt kunt u zich aanmelden voor 29 

september. Dit kan per e-mail naar vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de 

coördinatoren van de Vrijwilligers Centrale Voorst, Tel: 0571-277942. 
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VRIJWILLIGERS WAARDERINGSAVOND 

Dit jaar willen wij graag samen met de gemeente Voorst alle vrijwilligers in de gemeente 

Voorst in het zonnetje zetten, om te bedanken voor hun geweldige inzet van afgelopen jaar. 

Verdere informatie hierover volgt nog. 

Voor de zomervakantie hebben wij alle organisaties die in ons bestand staan, een mail 

gestuurd met de vraag aan ons door te geven hoeveel vrijwilligers iedereen in haar bestand 

heeft. Zo krijgen wij een reëel beeld van het aantal vrijwilligers de gemeente Voorst heeft. 

Van veel hebben we al een reactie ontvangen, maar nog niet van iedereen. Wij zouden het 

erg op prijs stellen als dit nog doorgegeven wordt. Dit kan gemaild worden naar 

vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl 

 

Verder zijn wij bezig met het inventariseren van alle organisaties, verenigingen en stichtingen 

die met vrijwilligers werken. Het kan zijn dat we nog niet iedereen in ons bestand hebben. 

Mocht u vernemen dat dit het geval is, wilt u dit dan aan ons doorgeven zodat wij deze 

organisaties ook mee kunnen nemen in de communicatie.  

 

Contactgegevens: 

Coördinatoren Vrijwilligers Centrale Voorst 

Simone Beerthuis  s.beerthuis@mensenwelzijn.nl  

Dorothy den Boer  d.denboer@mensenwelzijn.nl  

Tel. 0575- 277942 
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