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Week 10

NLdoet: goed idee, doe mee!
Doe 15 en 16 maart mee
Het Oranje Fonds laat met NLdoet
zien hoe belangrijk actieve mensen
voor de samenleving zijn.
Met NLdoet kan iedereen ervaren
hoe leuk het is om vrijwilligerswerk
te doen.
Voor organisaties is het een mooie
kans om nieuwe vrijwilligers aan te

trekken en om klussen gedaan te
krijgen.
Als vrijwilliger meedoen met NLdoet
op 15 en/of 16 maart is simpel. Zoek
een leuke klus op de website www.
nldoet.nl en meld u aan. Dat kan
alleen maar om dit samen te doen
met teamgenoten, collega’s of familie
is nog veel leuker.   
n

Met NLdoet houdt het Oranje Fonds
samen met duizenden organisaties in
het land op vrijdag 15 en zaterdag 16
maart de grootste vrijwilligersactie
van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights. Iedereen wordt uitgenodigd om een dagje de handen uit de
mouwen steken.
Ook in Maassluis zijn er veel activiteiten waar u samen met collega’s,
vrienden, buren of teamgenoten aan
de slag kunt.

Het college van B en W ondersteunt
deze actie van harte. Natuurlijk doen
wij zelf ook mee, net als tientallen
medewerkers van de gemeente.
Wilt u aan de slag? Hieronder staat
het klussenoverzicht van Maassluis.
Zoek een plek die u aanspreekt, meld
u aan en graag tot ziens op 15 en
16 maart.
Corine Bronsveld-Snoep
Wethouder zorg,
cultuur en armoedebeleid   

n

Deze klussen kunt u doen op vrijdag 15 maart
OKC De Westhoek

Stichting De Karperhoeve

Ontmoetingscentrum De Vloot

Onderhouden gymbanken

Tuin en erf opknappen

Onderhoud beweegtuin

9.00 tot 14.00 uur
De banken van het speellokaal van
De Westhoek schuren en lakken
zodat het meubilair weer veilig en
duurzaam is voor de leerlingen (VOL).

9.30 tot 17.00 uur
Het opknappen van tuin en erf rond
de rijksmonumentale boerderij.

11.00 tot 15.00 uur
De beweegtuin bestaat uit een aantal
onderdelen waar senioren gebruik
van kunnen maken. Onder leiding
van vrijwilligers kunnen senioren
meer bewegen en hierdoor, zolang
dat verantwoordelijk is, thuis blijven
wonen.
De beweegtuin is aan een opknapbeurt toe.

Stichting de Quiltbarg

Naaien velours gordijnen
OKC De Westhoek

Schoonmaken meubilair
10.00 tot 14.00 uur
Het reinigen van de stoelen van de
leerlingen en algemene ruimtes van
De Westhoek (VOL).

9.30 tot 17.00 uur
Het naaien van velours gordijnen
voor de antieke kamer in het rijksmonumentale boerderij De Karperhoeve.

Stadstuinen Maassluis

Stichting Eigen Werk

Geriatrisch Centrum DrieMaasHave

Samen tuinieren bij De Vliet

Groen zonder poen

Heerlijke en gezellige wandeling

14.00 tot 16.00 uur
Sinds 2014 wordt er getuinierd bij
seniorencomplex De Vliet in het
centrum van Maassluis. Dit jaar
wordt nieuwe aarde op de moestuin
aangebracht en worden eenjarige
bloeiende planten als viooltjes en
kruiden geplant. Hulp is welkom.

16.00 tot 18.00 uur
Wie geen geld heeft voor dure
planten, kan zijn/haar omgeving ‘vergroenen’. Dat kan onder meer door
pitten uit avocado's te planten. Deze
groeien uit tot prachtige planten. Andere activiteiten zijn: zaadjes uit paprika's peuteren, stekjes van planten
aan buren vragen, aardappels poten
en bloembollen opnieuw in de grond
steken (VOL).
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13.30 tot 16.00 uur
Met elkaar zorgen dat een aantal bewoners in rolstoel lekker naar buiten
kan voor een heerlijke en gezellige
wandeling.
Bij slecht weer is er een leuke gezellige binnenactiviteit.
Natuurlijk alles onder het genot van
een drankje en hapje (VOL).

En ook op zaterdag 16 maart zijn leuke klussen te doen
Scouting Paulusgroep

Proeftuin de Plukpolder

Bouwen van een houtopslag

Plukgeluk zaaien en oogsten

8.30 tot 16.00 uur
Scouting Paulusgroep bouwt een
nieuwe opslag voor het hout. Dit
hout is bedoeld voor het kampvuur
bij het clubhuis.

10.00 tot 12.30 uur
Bij De Polderij Maassluis start dit
voorjaar een proefpluktuin. Dit is
de aanloop naar een groter plan:
De Plukpolder in Maassluis. De
Plukpolder moet een bijzondere
ontmoetingsplek in de regio worden.
Nu worden de allereerste bloemen
gezaaid in de proefpluktuin. Tijdens
het zaaien wordt verteld over de
ideeën voor De Plukpolder. Een dag
vol plukgeluk eindigt met een kopje
zelf geplukte thee. Veel mensen
vinden het leuk om te plukken in de
natuur en wie geplukt heeft, wil het
meestal vaker doen.
En wie het vaker doet, wordt daar
gelukkiger van. Het geeft in ieder
geval voldoening.

Tennisvereniging Evergreen

Aanpassen en opfrissen terras
en clubhuis
9.30 tot 14.00 uur
Een groep vrijwilligers maakt het
‘grijze’ terras groener. Evergreen wil
het terras graag voorzien van een
grote extra plantenbak. Daarnaast
wordt in en rondom het clubhuis
schoongemaakt.
Bij voldoende vrijwilligers krijgt ook
het terrasmeubilair een schoonmaakbeurt.

Stichting Present Maassluis

Helpen in de tuin
10.00 tot 12.00 uur
Stichting Present gaat aan de slag
met het opknappen van een tuin bij
iemand die hier zelf niet toe in staat is.

Dierenhoek ’t Sparretje
Stichting Present Maassluis

Opknappen Dierenhoek

Spelletjesmiddag

10.00 tot 16.00 uur
Bij ’t Sparretje gaan de mouwen
omhoog om alles goed schoon te
maken.
De speeltuin wordt aangepakt, onkruid weggehaald, stallen in de beits
gezet, geverfd waar nodig en kleine
reparaties uitgevoerd.

15.00 tot 18.00 uur
In 'Het Kompas' is een spelletjesmiddag
met buffet voor mensen die behoefte
hebben aan gezelligheid en zelf een
klein netwerk hebben. Er zijn vrijwilligers nodig in de keuken en om gezellig
met de mensen spelletjes te doen (VOL).

www.maassluis.nl

Gemiva SVG

Opfleuren terras AC Kogge
10.00 tot 16.00 uur
Opknappen en onderhouden van het
terras en de tuin. Maken van borders
voor vaste planten en bloemen, een
moestuintje aanleggen en plantenbakken plaatsen. Daarnaast zou
een houten bank op het terras zeer
welkom zijn.

bewoners om iets bijzonders samen
te doen (VOL).
Wijkzorgcentrum De Tweemaster

Poffertjes bakken
11.00 tot 13.00 uur
NLdoet vrijwilligers gaan voor bewoners van de Tweemaster poffertjes
bakken en deze bezorgen (VOL).
Stichting Myosotis

Gemiva SVG

Gezellige middag in Witte Kerkje

Gourmetten met bewoners Karveel

14.00 tot 16.00 uur
Een gezellige middag met een hapje
en een drankje met muzikale omlijsting door koor The Messengers uit
Vlaardingen (VOL).
     
   n

17.00 tot 20.00 uur
Met inzet van NLdoet vrijwilligers
kunnen bewoners met een beperking gourmetten. Normaal kan dat
niet. Daarnaast is het gezellig voor

