Kijk ook op www.vrijwilligaandeslag.nl bij MaS en algemeen vrijwilligerswerk.
Naam + adres organisatie
Contactpersoon
Tel.nummer
Marlou Boerbooms
06-51225442
Aantrekkelijk Oostburg
marlou@energieambassadeur.
nl

elly.verhaeghe@zeelandnet.nl
06-11647156

Mogelijke activiteiten
Hoe kun je het feit dat de bevolking krimpt,
ombuigen van probleem naar een kans? Je schrijft bijv.
eigenaren van verpauperde panden aan om mee te werken
aan een oplossing. Je denkt mee over de leefbaarheid
en voert ( groen )projecten uit.
Zie ook onderaan de lijst het watertoren project!

Amnesty International
www.amnestyinternational.nl

Mevr. An Delafontaine

0117-451418

Handtekeningenactie.
Filmmiddag organiseren op school.
Brieven schrijven aan gevangenen.

Archeologisch Museum
Aardenburg

Dhr. Arco
Willeboordse

06-52571938
arcowilleboordse@live.nl
a.willeboordse@gemeenteslui
s.nl

Meewerken in het museum. Zie lijst onderaan!
Diverse werkzaamheden.
Let op! Open in periode april/mei

Atelier de Schelp

Mevr. Esther Bodderij

0117-440657
SCHELP@tragel.nl

Meehelpen/begeleiden in atelier en winkel.

Coensdike Zorg Saam
Wooncentrum
Aardenburg

Mevr.Christine de
Bock
Marijke de Backere

0117-495390
marijkb@zzv.nl
chrisbo@zzv.nl

Activiteiten organiseren: Sinterklaas, carnaval,
voorjaarsmarkt, high tea, wandelen.
Eten verzorgen/koken.

Commissie D’r Bie

Mevr. Martine Bakker

0117-301645

Alleen als je affiniteit hebt met de doelgroep.
Instuif, sportmix, muziekles, kookles,
paardverzorgen/rijden, vriendenkring.
Informatie bij Mieke Haartsen
Tel. (0117) 40 13 76
E-mail: cor.haartsen@hetnet.nl

Sportmix en zwemles
Sportmix wordt ééns in de 14 dagen
gehouden op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur
in het MFC, Kloosterstraat 38 te Sluis.
Zwemles wordt wekelijks gegeven op maandag-, en
dinsdagavond van 18.00 tot 18.30 uur in het
sportcentrum De Eenhoorn, Baljuwveltersweg 15 te
Oostburg.
Informatie bij Martine de Bakker
Tel: (0117) 30 16 45
E-mail: jdebakker@zeelandnet.nl

Dethon Oostburg

Dhr. A. Scheppers

0117-456300
a.scheppers@zeelandnet.nl

Diverse productiewerkzaamheden.

Dierenbescherming

M. Stokvis

0118-490572
dierenwelzijn@zeelandnet.nl

Collecteweek van 28-09 t/m 4 oktober 2014.

Dorcas Hulp Voedselactie
www.dorcas.nl

Dhr. Johan Kesteloo

06-23916369
0117-455893
willemshof@zeelandnet.nl

Hulp nodig tijdens de voedselactie 2-9 november!
Zie vacature onderaan de lijst.
Tijdens de Dorcas Voedselactie 2014 zamelen duizenden
vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa
en Afrika. Dorcas helpt de allerarmsten hiermee op weg naar
zelfredzaamheid en zorgzaamheid. Zij kunnen een opleiding volgen,
begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en een beroep doen op
microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap mee te kopen.
Zo verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen.
Dorcas heeft ook aandacht voor mensen die door ziekte, ouderdom,
beperkingen of rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Zij ontvangen maaltijden, zaaigoed of een kip, geit of koe.

Dorpshuis Biervliet

Mevr. Conny de Visser

0115-482401
sjaconny@zeelandnet.nl

Dorpsraad Eede

Mevrouw Nobus

dorpsraad.eede@gmail.com

Dorpsraad Groede

Mevr. Renate
Louwerse
Dhr. Roger Blaakman

renate@louwerse.nu

Natuurbeschermingsvereniging
’t Duumpje

blaak@zeelandnet.nl

Zo zorgt Dorcas voor voedsel voor nu en voor later.
Alleen als je uit Biervliet komt en gemotiveerd bent.
Bardienst, zwarte Piet, jeugdsoos, spelletjes,
knutselen, enz.
22 November intocht Sinterklaas. Alle voorbereidende
werkzaamheden en spelletjesmiddag
( meedenken over inhoud ) voor de kinderen na afloop
van de intocht.
Nog geen opdracht bekend.
Knotten van knotwilgen (zaterdag).
Meehelpen bij excursies.
Zie onderaan de lijst!

Escalda basisscholen
Hartstichting

Mevr.Astrid Bes

besame@hetnet.nl

Deelname aan collecteweek 5-11 april 2015, inclusief
voorbereidende en afrondende werkzaamheden.

Hooge Platen
Breskens

Mevr. Tineke ter Haar

tineke@zzv.nl

Activiteiten organiseren voor bewoners.
Meehelpen bij activiteitenbegeleiding.

Fonds verstandelijk
gehandicapten

Mevr. Martine Bakker,
Mevr. Mieke Haartsen

cor.haartsen@hetnet.nl
jdebakker@zeelandnet.nl

Deelname aan collecteweek 21-27 september 2014,
Inclusief voorbereidende en afrondende werkzaamheden.

Hersenstichting

Dhr. M van de Guchte

msvdguchte@zeelandnet.nl
06-21127419

Deelname aan collecteweek 1-7 februari 2015, inclusief
voorbereidende en afrondende werkzaamheden.

Geduld overwint
muziekvereniging IJzendijke

Mevr. M. Serrarens

geduldoverwint@gmail.com

Digitaliseren muziekstukken 9 uur,
assistentie/ organisatie jaarlijks concert, flyer maken 8 uur,
paaseitjes-actie jeugdorkest 5 uur.

Longfonds

Mevr. Zegers

trijntjezegers@collecte.longfo Collecteweek 19-25 april 2015
nds.nl
06-23537924

Stichting Jeugdclub
Breskens ( Clubwerk )

Mevr. Bianca de
Hamer

jobi@zeelandnet.nl

Knutselactiviteiten met kinderen.
Bedenken en voorbereiden van een activiteit.
1 x Per week op dinsdagavond.

Jeugdsoos Point-Zero
Aardenburg
Kinderclub Schoondijke

Dhr. Ricardo Goethals

0611293580

Organiseren + voorbereiden feest- of disco-avond.

Mevr. Willaerts

dwillaerts@zeelandnet.nl
06-40936565

Maandagavond knutselen met de kinderen, voorbereiding
en een eindactiviteit.

Kerkenraad protestantse
gemeente De Brug

Dhr. v.d. Houwen

06-28153492
houwen@zeelandnet.nl

Ouderenbezoek, websitebeheer, maken PP-presentaties,
koffie schenken, activiteiten sociaal platform,
bijwonen vergaderingen, kinderopvang tijdens diensten
etc. Er wordt gekeken waar jouw interesses liggen.
Je hoeft zelf niet gelovig te zijn !

KinderKanjerFeest
Breskens

Mevr. Annick van
Haneghem

0117-451754

Kinderdagverblijf Kidz!
Oostburg

Mevr. Diana Verplanke 0117-452929
06-18122168

Vakantie-activiteiten voor kinderen; knutselen, voorlezen,
poppenkast, spelletjes….
Schoolvakanties.
Gevraagd leerlingen die initiatief durven te nemen!
Respect voor het geloof is belangrijk.
(je hoeft zelf niet gelovig te zijn)
Dagopvang kinderen 0-4 jaar, buitenschoolse opvang
4-12 jaar. Meehelpen met dagelijkse bezigheden.
Activiteiten samen met kinderen; knutselen, koekjes
bakken of een uitstapje. Huishoudelijke taken horen erbij,
zoals afwassen en opruimen

06-33645776
aha77@zeelandnet.nl

Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp
www.kinderhulp.nl

Mevr. Annemiek v.
Oostenbrugge

0117-381757
gervano@zeelandnet.nl

Inpakken + ronddelen pakketjes.
Collecteren (vnl. in Breskens of in Sluis) 12-18 april 2015

Kinderopvang ZeeuwsVlaanderen
www.kinderopvangzvl.nl

Let op:
Contact opnemen met
hoofdkantoor:
Mevr. Monique
Adriaanse

madriaanse@kinderopvangzvl.

KNRM
Koninklijke Nederlandse
Reddings Maatschappij
Breskens
KNRM Reddingstation Cadzand
Boothuis Spuisluis

Marcel van den
Nieuwendijk

0117-386398
schipper@breskens.knrm.nl

Diverse kinderdagverblijven in de regio
West-Zeeuws-Vlaanderen.
Dagopvang kinderen 0-4 jaar.
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar.
Neem contact op met hoofdkantoor, niet met de
kinderdagverblijven zelf!
Kennismaken met alle kanten van het vrijwillig
opstapper zijn.
Hand- en spandiensten op het station.

Dhr. Eelco Basting

06-14037924
eelcobasting@hotmail.com

Hand- en spandiensten op het station. Zie boven.

0117-392322
station@cadzand.knrm.nl
Kringloopwinkel Oostburg

Dhr. Rinus de Lijser

0117-453868
06-23783355
rdelijser@piblw.nl
0118-682500
kunstbende@scoopzld.nl

Diverse werkzaamheden/klussen in de winkel
en in de werkplaats.

Kunstbende Zeeland
www.kunstbende.nl

Mevr.Leontien Poppe

MEE Zeeland
Terneuzen

Mevr. Ghislaine v.d.
Linde

G.VanDeLinde@meezeeland.
nl

Meehelpen bij kinderspelweek i.s.m. Stichting Welzijn
Zeeuws Vlaanderen voor kinderen met een beperking.

Mini- Roparun

Dhr. Frank Boerebach

0115 - 442241 (prive)

Geld bij elkaar lopen, door o.a. onze brugklassers, voor

Meehelpen bij evenementen, voorstellingen
backstage.
Promotie, posters ophangen, flyers.

0117 - 301542 (werk)
fcfboerebach@hetnet.nl ;
miniroparun@zeelandnet.nl

de zorg voor uitbehandelde kankerpatiënten. Je helpt
mede dit evenement te organiseren.

Deelname aan collecteweek van 16-22 november 2014,
Inclusief voorbereidende en afrondende werkzaamheden.
Bezetting 2 jaarlijkse tentoonstellingen.

MS fonds

Mevr. J. Hinneman

oudestad@zeelandnet.nl

Museum Vlaamsch Erfgoed
Groede
Nacht van de Nacht
www.laathetdonkerdonker.nl
www.nachtvandenacht.nl
Zeeuwse Milieufederatie
Ondernemersvereniging
IJzendijke

Dhr.Ronald Kalf

erfgoed@zeelandnet.nl

Mevr. Van de Perre
Dhr.Ruud te Winkel

kvdperre@zwincollege.nl

25 Oktober 2014. Uitdelen flyers, maken wegwijzers,
Nachtfrisbee, jambe, meehelpen met activiteiten.

Dhr. Frans Brouwers

F.Brouwers2@kpnplanet.nl
0117-308438

Nog geen opdracht bekend.

Oranje vereniging Breskens

Mevr. Anky Trihou

ankytrihou@hotmail.com

Nog geen opdracht bekend.

Peperneutencomité

Mevr. Marije
Lockefeer

Poetry Oostburg

Dhr. Frinks.

marije@lockefeer.nl
Sinterklaasintocht in Aardenburg
http://www.peperneutecomite. Zie onderaan de lijst
nl
www.poetryoostburg.nl
Folders en affiches verspreiden.
Op drie Poetry-avonden in Ledeltheater:
helpen klaarzetten, mensen ontvangen, kaartverkoop en
doorverwijzen.

RBWZV
(reddingsbrigade)
Rheumafonds

Mevr. A. Trihou

postbusrbwzv@yahoo.com

Alleen stages mogelijk voor eigen leden.

Mevr. Simone
Hermanns
Mevr. Marieke Tur

secrpvzvl@zeelandnet.nl

Collecte 15-21 maart 2015

Tur1@kpnplanet.nl

Activiteiten om het centrum van Oostburg
aantrekkelijker te maken ( fietsenproject).

Stadsraad Oostburg

Het Rode Kruis

Mevr. Judith de
Groote.

judithdeg@zeelandnet.nl

Vorig jaar deelname aan Serious Request.
Meet & Greet; ontmoeting met ouderen.
Activiteiten met verstandelijk gehandicapten.
Uitstap met ouderen met de Rode Kruisbus.

Scouting Oostburg

Dhr. Robert Pfaff

06-15368322
Dick_vledder@hotmail.com

Meehelpen met de leiding (zaterdag).
Kinderactiviteiten/spelletjes/natuur etc.

Sinterklaas IJzendijke

Dhr. Frans Brouwers

F.Brouwers2@kpnplanet.nl
0117-308438

Je kruipt in de huid van zwarte piet.
Bezoek personeelsverenigingen, bejaarden,
sportverenigingen, scholen en gezinnen.
In film meespelen voor IJzendijke online.
Weekeinden en avonden. Oktober/ november,
begin december.

Stichting Landschapsbeheer
Zeeland.
www.natuurwerkdag.nl

Website
Pieter Voets

0113-343425
Pieter.voets@SLZ.landschaps
beheer.nl

Knotten in het bosje van Erasmus.
Zie website en filter op maatschappelijke stage/Zeeland.

Stichting Welzijn
www.welzijnencultuur.nl

Kristine Provo

0117-457050
k.provo@welzijnencultuur.nl

Organiseren feestavond jeugdsoos,
jeugdclub activiteiten,
kinderclubwerk/ kindervakantieweek,ouderenwerk en
Kikke-TV en Kikke-sport.

Tienercentrum Time-Out

Mevr Karin Koers

0117-455349

Toezicht/begeleiding in het tienercentrum.
Organiseren activiteit
Kikke-TV

Stichting Tieners 72 Breskens

Mevr.. A. Hamelijnck

0117-382402

Jeugdsoos.

Turn ‘87

Mevr. Kristine Provo

provo@zeelandnet.nl

Meehelpen bij de jeugdgroepen.
Jureren bij wedstrijden.

Warmande Verpleeghuis De
Stelle
Oostburg
Warmande Verpleeghuis
Rozenoord
Sluis
Warmande Verzorgingscentrum
de Burcht
Breskens

Mevr. Tineke ter Haar

tineke@zzv.nl

Activiteiten organiseren voor bewoners.
Meehelpen bij activiteitenbegeleiding.
Avondvierdaagse en kerstdiner.
Activiteiten organiseren voor bewoners.
Meehelpen bij activiteitenbegeleiding, kerstdiner.

Mevr. Tineke ter Haar

tineke@zzv.nl

Mevr. Tineke ter Haar

tineke@zzv.nl

Activiteiten organiseren voor bewoners.
Meehelpen bij activiteitenbegeleiding, kerstdiner.

Visserijmuseum Breskens
www.breskens.com/visserijmuseu
m

Mevr.. R. Van
Oostenbrugge

0117-383538

Rondleidingen, hand- en spandiensten.

Voetbalvereniging Breskens

Elmar Lauret

eleneef@zeelandnet.nl

Trainingen geven/helpen.
Vlaggen/scheidsrechter bij wedstrijden.

3vo
Veilig verkeer

Verkeerscoördinator
Zwincollege

0117-383538

Wereldwinkel

Mevr. M. Aarnoutse

0117-455496

YVC (Volleybalvereniging )

Mevr. Paula Wildeboer

Paula_wildeboer@hotmail.co
m

Verkeersroute rijden van basisschool naar
Zwin College.
Presentatie op de computer maken.
Meehelpen in de winkel.
Afrekenen, inpakken, etalage etc.
(max. 2 leerlingen!)
Training geven.

Zeeuwse Bibliotheek

Mw. Marijke Henzen
Dhr. Jos Berentsen

0117-453069

Meehelpen in bibliotheek.
Jureren bij een voorleeswedstrijd.

ZLTO

Mevr.Anne de Keunick 0117-391234
adkeuninck@kpnplanet.nl

De Zonnebloem
www.zonnebloem.nl

Afdeling Hoofdplaat
en algemeen
secretariaat
Dhr van de Wijnckel,

afdeling IJzendijke:
mevr. A de Smit
Afdeling
Aardenburg/Eede
mevr. Rita Verras

Stichting Zonne Eiland
Sint Kruis

Afdeling Biervliet:
Mevrouw Ria Vervaet
Mevr. Imke van der
Meer

Boer zoekt scholier
Welkom boerderij
Fietspuzzeltocht.
Stage nog in te vullen.

awijnckel@zeelandnet.nl

- Ontmoetingen ouderen, zieken en gehandicapten.
- Uitstapjes en activiteiten.
0117-301898
andadesmit@zeelandnet.nl

Geen stage 2014-2015
0117-491671
0115-481648
rvervaet@zeelandnet.nl

06-49654995
Activiteiten met jongeren(met een handicap ). Je verricht
Zorgboerderij.eiland13@gmai voornamelijk onderhoudswerkzaamheden.
l.com

Zorgboerderij Jodi-Sintepier
Mosseldijk 15
4504 SH Nieuwvliet
Zorg en verblijfsboerderij
Juutsom

Dhr. Joop le Grand

06-44657355

Helpen met het onderhoud van het terrein.
Meehelpen bij activiteiten met de cliënten.

Simcha Versluijs

0117-401653

Helpen met het onderhoud van het terrein.
Meehelpen bij activiteiten met de cliënten.

Zwin College

Mevr. Mirjam van
Heeringen
Mevr. Anita te Booij

Kerstactie
Organiseren van een gesponsorde novembermars
voor een goed doel.

Organiseren van een feestavond voor de deelnemers
van school en de Canadese delegatie aan
de novembermars. Organisatie start in het schooljaar
voorafgaande aan de mars.
Versie 18-08-2014

Scrol verder!
Tip voor het stagejaar 2014-2015!
Titel:

Helpen organiseren Sinterklaasintocht Aardenburg

Op zaterdag 15 november 2014 komt Sinterklaas weer naar Aardenburg. Wil jij graag helpen bij het organiseren van de
Sinterklaasintocht? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Enthousiaste jongeren die: *voorafgaand aan de Sinterklaasintocht aanwezig willen zijn bij enkele vergaderingen en hierbij willen
notuleren; *Op vrijdagavond 14 november 2014 willen helpen bij het maken van snoepzakken; *Op zaterdag 15 november 2014
Wij zoeken:
vanaf 9.30 tot 18.00 uur aanwezig kunnen zijn in Aardenburg om te helpen bij het versieren van het dorpshuis, smeren van broodjes
en hulp te bieden bij verschillende werkzaamheden in de gymzaal waar de Pieten zich gereed maken voor de intocht.
Wij bieden: Een gezellig team vrijwilligers en een leuke activiteit voor de kinderen uit de kern Aardenburg.
Aantal
4
personen:
Dorpshuis Aardenburg
Locatie:
10 oktober 2014 tot 30 november 2015
Periode:
in overleg - in overleg
Tijd:
Soort
Maatschappelijke stage
vacature:

Omschrijving:

Regio:
Categorie:

Aanbieder:

Aardenburg
Evenementen
Algemeen/Overig
Peperneutecomité Aardenburg
Aardenburg
4527 Aardenburg
marije@lockefeer.nl
http://www.peperneutecomite.nl
Het Peperneutecomité, verzorgt de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Aardenburg. Dit met medewerking van
tientallen vrijwilligers!
Contactpersoon:
Mevr. Marije Lockefeer

Titel:

Uitdagende MAS-stage: organiseer The Blind Run

Op zoek naar een leuke MAS-opdracht? Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende opdracht voor de MAS, kijk dan wat
Bartiméus Sonneheerdt je allemaal te bieden heeft. Wij kunnen je twee leuke activiteiten aanbieden: 1. Als je mee werkt aan de
collecte en één van de hoogste opbrengsten in Nederland scoort maak je kans op het winnen van een VVV-bon van € 10,-.De
collecte vindt plaats in de week van 13 t/m 18 oktober 2014. 2. Ben je sportief en hou je van uitdaging. Organiseer dan The Blind
Omschrijving: Run op school of bij een sportclub. Hierbij is het de bedoeling dat je twee aan twee gaat (hard)lopen, waarbij er één geblinddoekt is
en de ander begeleidt. Het betreft hier een sponsorloop, dus hoe meer rondjes je loopt, des te hoger het sponsorbedrag. Als je dat
wilt mag je, evt samen met andere MAS-kandidaten, de totale sponsorloop organiseren. Natuurlijk zorgen wij voor de
ondersteunende materialen. Jullie zorgen voor de organisatie, de publiciteit en de sponsors! Het tijdspad van deze stage zal in
overleg vastgesteld worden. Doe je ook mee? Meld je dan zsm aan en dan bekijken we samen de mogelijkheden
Jongeren die het leuk vinden om met een enthousiaste groep medeleerlingen een sportieve uitdaging te organiseren, namelijk The
Wij zoeken:
Blind Run.
Wij bieden: Een leuke, leerzame ervaring, waarbij je anderen laat beleven hoe het is om blind door het leven te moeten gaan.

Aantal
personen:
Locatie:
Periode:
Tijd:
Soort
vacature:
Regio:
Categorie:

25
Gemeente Sluis
13 oktober 2014 tot 30 april 2015
in overleg vast te stellen - in overleg vast te stellen
Algemeen / Maatschappelijke stage
Alle kernen
Zorg/Welzijn
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Utrechtseweg 82a
3700 AZ Zeist
06-29073877
jburgs@steunbartimeus.nl
http://www.steunbartimeus.nl
Bartiméus Sonneheerdt is een organisatie die zich inzet voor blinden en slechtzienden in Nederland. Een organisatie die zich er
voor inzet dat mensen met een visuele beperking ook mee kunnen doen in de maatschappij.

Aanbieder:

Contactpersoon:
Mevr. Jacomien Burgs

Organisatie:
Stichting Archeologisch Museum Zeeland (Aardenburg)
Titel:
Onderzoeken hoe het museum meer aantrekkingskracht kan hebben op jongeren.
Periode:
Oktober 2014 tot februari 2015
Aantal onderzoekers: 3 tot 5
Planning:
Het onderzoek start met een bezoek aan het museum waar de onderzoekers worden rondgeleid en toelichting krijgen over de doelstellingen van het museum,
de tentoonstelling en vaste collectie.
De onderzoekers krijgen de beschikking over de meest recente bezoekcijfers van het archeologisch museum en andere musea in Zeeland en zoeken via internet
naar aanvullende informatie.
De mogelijkheid bestaat dat de onderzoekers een bezoek brengen aan een ander museum in Nederland of België (dit bezoek valt buiten de tijdbesteding van
het project).
De onderzoekers denken na over activiteiten die jongeren aanspreken en stellen een enquête op.
De onderzoekers enquêteren de doelgroep, analyseren de uitkomst en proberen een aantal aanbevelingen te formuleren.
Van het onderzoek en de uitkomsten wordt een verslag gemaakt.
Werving:
Via stagemarkt en via website Zwin College en vrijwilligersaandeslag.nl
Ben je cultuurbewust en spreekt het onderwerp je aan;
Kan je goed samenwerken met anderen;
Kan je ‘out of the box’ denken, dan is dit project wellicht iets voor jou. Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie ons kunnen helpen met nieuwe ideeën.
En verder: tuinonderhoud in najaar en voorjaar, gereedmaken collectie voor nieuw tentoonstellingsjaar: periode februari / maart 2015)

Op 10 april 2015 wordt voor de 3e keer de mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen georganiseerd (inmiddels wellicht ook bij u bekend vanwege
deelname van de brugklassers van uw school in 2014). Aan de komende editie is inmiddels al de medewerking van 9 scholen toegezegd. In het
najaar van 2014 beginnen we weer met de organisatie.
De voorbereiding en uitvoering van de run, met als doel geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten, lijkt mij een mooie plek
voor een maatschappelijke stage. De organisatie kan goed extra hulp gebruiken!
Als u het hiermee eens bent, wilt u deze mogelijkheid dan onder de aandacht van de leerlingen brengen? Zeker voor hen die sportieve interesse
hebben of misschien een persoonlijke motivatie hebben in relatie tot het doel.
U kunt mij als contactpersoon opgeven.
F. Boerebach
fcfboerebach@hetnet.nl ; miniroparun@zeelandnet.nl
0115 - 442241 (prive)
0117 - 301542 (werk, vanaf 18/08/2014)

Correspondentie adres:
Weststraat 2
4501 JG Oostburg

Betreft: vrijwilligers
Oostburg, 18 augustus 2014
Geachte heer / mevrouw,
Van vrijdag 29 augustus t/m zondag 31 augustus wordt het Eenhoornfestival gehouden in onze Eenhoornstad Oostburg. We zijn nog druk met de
voorbereidingen, maar het vordert gestaag en het belooft een geweldig weekend te worden met voor jong en oud wat wils.
Een groot aantal vrijwilligers zijn al vanaf november vorig jaar druk met de organisatie, maar voor het weekend zelf zijn we nog op zoek naar meer
vrijwilligers. Via deze weg doen we daarom een beroep op u.
Heeft u van donderdag 28 augustus t/m maandag 1 september een ogenblik tijd en u heeft zin om ons te helpen tijdens deze dagen, geef u dan op.
Wij zoeken nog mensen voor allerlei werkzaamheden, opbouwen van de tent (donderdag), afbreken van de tent (maandag), inrichten van de tent,
inrichten van de picknick, hulp in de horeca (drank en eten), vliegende keep, verkeersregelaars (in bezit van pas), afzetten van diverse kruispunten en
straten, hulp bij de catering voor de vrijwilligers en nog vele andere zaken.
Heeft u zin, maar vooral tijd om ons te helpen bij een van de zaken, geef dit dan aan ons door via een mail op onderstaand adres. Vermeld dan uw
naam, telefoon nummer (liefst gsm) en de datum plus tijd(en) dat u beschikbaar bent en waar uw voorkeur wat betreft de werkzaamheden naar uit
gaat. Laat dit weten voor woensdag 27 augustus, dan delen wij u in en krijgt u een rooster met daarin de verdere informatie. We zoeken mensen voor
alle dagen, kijk voor het programma op www.eenhoornfestival.nl en meldt u aan.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Stichting Eenhoornfestival Oostburg
Robert@vantkorteheertje.nl

Natuurwerkdag
Alhoewel het nog even duurt wil ik alvast de aandacht vragen voor de mogelijkheid om Maatschappelijke Stage uren te maken op de Natuurwerkdag
die dit jaar gepland staat op zaterdag 1 november 2014.
In september zullen er naar de scholen weer posters en flyers verzonden worden waarop aandacht gevraagd wordt voor deze mogelijkheid. We
willen u/je vragen om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen van de leerlingen.
Om te zorgen dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt wil ik vragen of u/je nog steeds de contactpersoon/coördinator bent. Zo niet kan
u/je dan de naam en emailadres van de juiste persoon doorgeven?
Meer informatie over de Natuurwerkdag is te vinden op de site www.natuurwerkdag.nl Let op: Op dit moment staan nog maar enkele locaties op
deze site. In de loop van september en oktober komen alle locaties er op te staan.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Pieter Voets
Afdeling vrijwilligerswerk

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
 0113 - 23 09 36
 pieter@slz.landschapsbeheer.nl
 www.landschapsbeheerzeeland.nl
 Ravelijn de Groene Jager 5, Goes (Bezoekadres)

Service learning: denk mee en organiseer! Combinatie ‘meedenk- en meewerkstage’
Ben jij veel met cultuur bezig of heb je hier interesse voor? Kun jij goed samenwerken met anderen? Kun je ‘out of the box’ denken? Dan is dit project misschien
wel iets voor jou!!
Project:
Onderzoek hoe het museum meer aantrekkingskracht kan hebben op jongeren.
Organisatie:
Stichting Archeologisch Museum Zeeland (Aardenburg)
Opdracht:
Het onderzoek start met een bezoek aan het museum waar je een rondleiding en toelichting krijgt met de andere stagiaires die zich hebben aangemeld.
Jullie krijgen beschikking over gegevens die interessant zijn voor de uitvoering van dit onderzoek en gaan vervolgens met elkaar aan de slag.
Met elkaar gaan jullie brainstormen over de activiteiten die jongeren aanspreken en hoe dit ingepast kan worden binnen het activiteitenaanbod van het
museum.
Ook een enquête opstellen en uitvoeren onder jongeren, analyseren van de uitkomst en proberen een aantal aanbevelingen te formuleren aan het museum is
onderdeel van de opdracht.
Begeleiding:
Vanuit het museum zal Wim Westphaal van het museum de stagiaires begeleiden tijdens deze opdracht: westphaa@zeelandnet.nl
Periode:
De stage wordt uitgevoerd in de periode oktober 2014 – februari 2015.
Aantal stagiairs:
Het museum is op zoek naar 3 tot 5 stagiaires voor de uitvoering van deze opdracht.
Aanmelden:
Wil jij helpen bij de uitvoering van deze opdracht?
Het Archeologisch Museum Aardenburg zal aanwezig zijn op de stagemarkt op school op 15 september a.s. Hier kun je meer informatie krijgen over de opdracht
en jezelf aanmelden.

Combinatie ‘meedenk- en meewerkstage’
Het woonzorgcentrum wil zijn deuren openstellen voor alle mensen uit de streek. Ze richten zich niet alleen op hun eigen bewoners, maar willen ook mensen van
buitenaf naar Coensdike trekken.
Hierdoor stimuleren zij de ontmoeting tussen verschillende mensen uit Aardenburg en omstreken en zorgen zij dat voor de bewoners van Coensdike activiteiten
aangeboden kunnen blijven worden.
Project:
Bewoners van woonzorgcentrum Coensdike in Aardenburg, hun familieleden en mensen woonachtig in Aardenburg de mogelijkheid gaan bieden elkaar te gaan
ontmoeten op zaterdagmiddag.
Organisatie:
ZorgSaam, Woonzorgcentrum Coensdike, Aardenburg.
Opdracht:
Het opzetten van een koffiemiddag op de zaterdagmiddagen in het paviljoen van Coensdike, toegankelijk voor zowel de bewoners van Coensdike en hun
familieleden, als mensen van buitenaf uit Aardenburg.
Er zal een werkgroep opgezet worden waar je als maatschappelijke stagiaire deel van uit maakt.
Er wordt een plan van aanpak opgesteld, met elkaar wordt vergaderd, met maken van promotie, het maken van een vrijwilligersrooster en het helpen
uiteindelijk uitvoeren van de koffiemiddagen hoort tot de opdracht.
Van jou als maatschappelijke stagiaire wordt verwacht dat je meehelpt bij het uitdenken van ideeën hoe ook jongeren bij dit project betrokken kunnen worden
en bijv. ook bij het maken van reclame voor dit project via social media.
Begeleiding:
Vanuit woonzorgcentrum Coensdike zullen de activiteitenbegeleiders de stagiaires begeleiden tijdens deze opdracht.
Periode:
In oktober 2014 (waarschijnlijk in de herfstvakantie), zal er een gestart worden met dit project.
De werkgroep zal dan voor het eerst bij elkaar komen en er zal een plan van aanpak opgesteld worden.
De stage zal vervolgens verdeeld worden over een langere periode (enkele maanden) met zo nu en dan een activiteit waar je als maatschappelijke stagiair ook
bij gaat helpen.
Dit wordt steeds in overleg vastgesteld.

Aantal stagiairs:
Coensdike is op zoek naar 2 tot 4 stagiaires voor de uitvoering van deze opdracht.
Aanmelden:
Wil jij helpen bij de uitvoering van deze opdracht?
Woonzorgcentrum Coensdike zal aanwezig zijn op de stagemarkt op school op 15 september a.s. Hier kun je meer informatie krijgen over de opdracht en jezelf
aanmelden.

Maatschappelijke stage Combinatie ‘meedenk- en meewerkstage’
Vind jij het leuk om mee te denken hoe wij onze Sinterklaasintocht nog leuker kunnen maken voor de kinderen van Eede en wil jij hier ook actief bij helpen? Dan
zijn wij op zoek naar jou en hopen we dat jij jou maatschappelijke stage bij ons wilt doen! Ook als je niet uit Eede komt en wilt graag helpen, ben je van harte
welkom!
Project:
De intocht van Sinterklaas in het dorp Eede uitbreiden met een leuke actieve middag in het dorpshuis.
Organisatie:
Dorpsraad Eede
Opdracht:
De Sinterklaasintocht op zich heeft inmiddels een vaste routine, maar wij willen die gaan uitbreiden met leuke activiteiten op die dag.
We willen met een groepje enthousiaste vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires samen een gezellige en actieve middag organiseren voor de kinderen van
Eede na de intocht (denk bijv. aan een spelletjesmiddag met de Pieten, maar misschien heb jij nog wel veel betere ideeën!).
Dit moet nog helemaal concreet ingevuld gaan worden.
Je helpt bij het uitwerken van de ideeën. Denk bijv. aan het indelen van de groepen, het uitwerken van de activiteiten, de rol van de Pieten, meedenken over de
puntentelling enz.
Begeleiding:
Vanuit de Dorspraad Eede zal Christel Nobus de stagiaires begeleiden tijdens deze opdracht.
Periode:
De stage wordt uitgevoerd in de periode oktober 2014 – november 2014.

Op zaterdag 22 november 2014 vindt de intocht van Sinterklaas plaats in Eede en wordt verwacht dat je als stagiaire ook aanwezig bent!
Aantal stagiairs:
De dorpsraad Eede is op zoek naar 2 stagiaires voor de uitvoering van deze opdracht.
Aanmelden:
Wil jij helpen bij de uitvoering van deze opdracht?
De dorpsraad zal aanwezig zijn op de stagemarkt op school op 15 september a.s. Hier kun je meer informatie krijgen over de opdracht en jezelf aanmelden.

Maatschappelijke stage Combinatie ‘meedenk- en meewerkstage’
Ook dit jaar wordt er door het landelijke Rode Kruis weer een grote Serious Request actie georganiseerd (Glazen Huis) in samenwerking met Radio 3FM.
Het goede doel dit jaar is: aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden
Wil jij jezelf op een originele manier inzetten voor dit goede doel? Organiseer dan met ons een leuke actie en ga mee het opgehaalde bedrag aanbieden bij het
Glazen Huis in Haarlem!
Project:
Actie opzetten voor Serious Request, het Glazen Huis 2014
Organisatie:
Rode Kruis, afdeling West Zeeuws Vlaanderen
Opdracht:
-Het bedenken van een originele actie voor sponsoring van Serious Request/het Glazen Huis 2014;
-Verspreiden van het doel van de actie in de streek. Dit jaar is het doel; meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden;
-Op verschillende manieren aandacht vragen van een breed publiek voor de Serious Request actie (promotie) in de streek;
-Helpen bij de praktische uitvoering van de actie.
De stage zal starten met een kennismaking met het Rode Kruis afdeling West Zeeuws Vlaanderen en met elkaar. Van daaruit worden de eerste plannen gemaakt
over hoe verder gewerkt zal worden.
De weken vóór de kerstvakantie zullen waarschijnlijk het drukst zijn omdat de acties dan uitgevoerd worden.
Wanneer het totaal bedrag is verzameld, wordt als afsluiting geprobeerd samen het geldbedrag te gaan aanbieden bij het Glazen Huis in Haarlem!

Begeleiding:
Vanuit het Rode Kruis zal Joke Annegarn de stagiaires begeleiden tijdens deze opdracht.
Periode:
Het project start rond half november 2014 en loopt tot eind december 2014. Vervolgens rond je de stage af door in januari 2015 je verslag te maken en te
bespreken met je stagebeleidster.
Aantal stagiairs:
Het Rode Kruis is op zoek naar 4-5 stagiaires voor de uitvoering van deze opdracht.
Aanmelden:
Wil jij helpen bij de uitvoering van deze opdracht?
Het Rode Kruis zal aanwezig zijn op de stagemarkt op school op 15 september a.s. Hier kun je meer informatie krijgen over de opdracht en jezelf aanmelden.

Ben je actief in een vereniging of sportclub?
Ze zijn blij met je als je wilt assisteren bij de trainingen, fluiten bij wedstrijden etc.

Escalda basisscholen. Stage is alleen mogelijk als je rooster dit toelaat. Alleen voor de eindactiviteit, bijvoorbeeld de
kerstviering, kun je vrijstelling vragen.
Obs J.W.Friso in Nieuwvliet, contactpersoon is de heer Kees Moelker, directeur van de school Obs Europaschool in Zuidzande contactpersoon is de heer Kees
Moelker, directeur van de school Obs J.H. van Dale in Sluis, contactpersoon is de heer Leon Meijers, directeur van de school Obs Vorsterman van Oyen in
Aardenburg, contactpersoon is de heer Leon Meijers, directeur van de school Obs Breskens in Breskens, contactpersoon is mevrouw Els de Meester, directeur
van de school Bij bovenstaande scholen kan informatie opgevraagd worden over de precieze aard van de stage bij de betreffende contactpersoon.
Obs De Berenburcht in Oostburg, contactpersoon is de heer Jos Dieleman, directeur van de school. Hierbij zijn de taken meer gespecificeerd; Mogelijkheden
zijn:
Stage in groep 1 en groep 2 (onder schooltijd; moment nader te bespreken); ondersteuning en begeleiding kinderen in de klas.

Stage op vrijdagmiddag bij creatieve middag voor de groepen 5 tm. 8 (12.30 15.30 uur); ondersteuning bij les handvaardigheid.
Stage op woensdagochtend (1e 2 uur) en vrijdagochtend; ondersteuning bij de gymlessen in de Eenhoorn.
Stage bij projecten, evenementen of vieringen, zoals: kerstviering, koningsspelen, avondvierdaagse e.d. is wel mogelijk, maar incidenteel, wat de mogelijkheden
hierin zijn is na te vragen bij de heer Jos Dieleman.
We hopen dat een aantal leerlingen bij ons een leuke stageperiode kan beleven.

De ondernemersverenging IJzendijke zoekt vrijwilligers
voor hun activiteiten!
 Folkloristische dag
 Rommelmarkt
 Lampionnentocht ( geen zomerstage)
 Winterfair

Ideeën voor de maatschappelijke stage in Coensdike:








DE SINTERKLAAS FESTIVITEITEN
CARNAVAL
VOORJAARSMARKT
GEZAMENLIJKE MAALTIJD OF EEN HIGH TEA
WANDELEN
DIVERSE VERSIERINGEN MAKEN
OF KOM EENS LANGS VOOR EEN GESPREK, EN VERTEL WAT JIJ TE BIEDEN HEBT!
SAMEN MAKEN WE DAN EEN PROGRAMMA

Maak een afspraak met onze activiteitenbegeleiders:
Marijke de Backere- de Baere
Christine de Bock
Woonzorgcentrum Coensdike
Gaaiperswei 1
4527 HD Aardenburg
Telefoon: 0117 495390

!!!!Aanrader: Jouw Zeeland als je wilt meedenken en – beslissen over jouw
provincie.
www.jouwzeeland.nl. Bart Kerstens medewerker jongerenparticipatie Provincie
Zeeland. 0118-631054, 06-28904143
Er zijn vele vergaderingen met een bepaald thema.
Hoe aanmelden?
Via een mail naar jouwzeeland@zeeland.nl of via www.facebook.com/praatmee.jouwzeeland .

Idee: Organiseer een flashmob voor een goed doel.

KOM JE BIJ ONS SPELEN ?????
Wil je eens binnen kijken bij de kinderopvang????
Speel je graag met kinderen, ben je een beetje huishoudelijk of praktisch aangelegd. dan ben je welkom als Maatschappelijke
Stagiaire bij ons.
Wel graag in je herfst, kerst of voorjaarsvakantie, het is leuker een hele week met de kinderen bezig te zijn dan zit je stage er in
1 week op.
Wij werken met veel thema`s en veel uitstapjes dus dan mag je ook mee
Ben je handig of creatief in de tuin of met knutselen dan zit je bij ons goed !
Wij bieden een coole gezellige stageplaats met leuke juffen en nog leukere kinderen, ze wachten al op je !!

Tot ziens op Kidz !

Mvg Team Kidz! Tosca, Diana, Anne, Christa, Sylvia en Lien.

Eerst komt de winter weer, maar er
komen zeker weer Zomerstages
Het Zwin College biedt deze mogelijkheid, omdat het voor sommige leerlingen fijn is om de verplichte
maatschappelijke stage (voor alle derde klassen) alvast in de zomer te doen.

Onze regio heeft vele zomerse activiteiten, waarbij extra hulp van jullie zeer welkom is. Je kunt denken aan de
kindervakantie weken, activiteiten op het dorp, of in een vereniging. De zorgboerderijen, Wereldwinkel,
Kringloopwinkel, Atelier De Schelp en het Visserij museum kunnen ook extra handen gebruiken.
Je kunt onder de knop maatschappelijke stage informatie vinden in het informatiepakket voor leerlingen en in de
folder.
Spelregels
Je kiest een stageplaats uit de lijst en gaat met het contract naar de stageplaats van jouw keuze. Je maakt afspraken
en vult het contract in en ondertekent dit allebei. Het contract lever je voor vrijdag 4 juli in bij mevrouw van
Heeringen.
Als jouw idee niet in de stagelijst staat, kom je eerst langs bij mevrouw van Heeringen om te bespreken of de
stageplaats kan worden goedgekeurd.

Succes in de proefwerkweek en een hele fijne zomer!

