
 

Helpt u mee? 

Waar blijft de sportvereniging zonder coach en hoe houden 
we de bibliotheken draaiend? De inzet van vrijwilligers is 
onmisbaar voor een prettige samenleving. Voor u is het een 
ideale manier om uw netwerk uit te breiden en in contact te 
komen met andere mensen.  
 

Wilt u ook vrijwilligerswerk gaan doen? Goed idee!  

Op www.welzijnbommelerwaard.nl vindt u onze gratis 
digitale vacaturebank. U kunt zelf op zoek gaan naar een 
vacature die u aanspreekt of past bij uw kwaliteiten. Heeft u 
vragen over vrijwilligerswerk, of vindt u het fijn als we met u 
meedenken waar uw talent het beste ingezet kan worden? 
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder! 
 

Contactgegevens 

U kunt ons bellen op werkdagen van 9:00-12:00 uur  

op 0418 63 42 31. Of stuur een mail naar 
info@welzijnbommelerwaard.nl 

 

Maasdriel Vrijwilligt is een initiatief van de gemeente Maasdriel in samenwerking met 
Stichting Welzijn Bommelerwaard. 
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