
Vrijwilligers Vacature Overzicht Crimpenersteyn  

 

Maaltijd service 

- Per direct een vrijwilliger die koude en warme maaltijden wilt bezorgen in de gemeente 

Krimpen aan den IJssel tussen 12.00 – 13.00 uur. In bezit van geldig rijbewijs B. 

 

Entreebalie 

- Per direct een gastvrouw / gastheer entreebalie voor de vrijdag van 13.00 – 17.00 uur 

& zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur 

- Per direct een gastvrouw / gastheer entreebalie voor oproep / inval. 

 

Afdeling Dagactiviteiten 

- Per direct een vrijwilliger die wil helpen met ondersteunende werkzaamheden zoals 

koffie / thee zetten, helpen met de maaltijd uit serveren, helpen met de activiteiten 

etc. op dinsdag tussen 10.00 – 15.00 uur 

 

Afdeling Kievit 

- Per direct een vrijwilliger om met cliënt(en) van de Kievit wil wandelen (op maandag, 

dinsdag, donderdag of vrijdag) 

- Tuinieren met cliënten in de tuin van de afdeling.  

 

Afdeling Waalsteen 

- Per direct een vrijwilliger die wil wandelen / winkelen met een cliënt 

- Per direct meerdere vrijwilligers om van maandag t/m zondag koffie te schenken op de 

afdeling van 18.30 – 19.30 uur 

 

Afdeling Kiezelsteen 

- Per direct meerdere vrijwilligers die op huiskamer Kiezelsteen van 16.00 tot 21.00 uur 

voor gezelligheid willen zorgen door een praatje te maken, een spelletje te doen, etc. 

(overdag inwerken) 

- Per direct een of meerdere vrijwilligers die willen helpen met de broodwagen op  

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 16.30 tot 18.30 uur. 

- Per direct een of meerdere vrijwilligers die willen helpen met koffie en thee schenken 

van 18.45-19.45 uur op donderdag, vrijdag & zondag.  

 

Afdeling Edelsteen 

- Een vrijwilliger die gezelligheid wil brengen op de huiskamer en meteen wil helpen met 

de maaltijd of koffie / thee schenken. Tijd in overleg tussen 16.30 en 20.30 uur. Alle 

dagen van de week.  

 

Afdeling Leisteen 

- Per direct een of meerdere vrijwilligers die willen helpen met de broodwagen op ma, di, 

do, za & zondag van 16.30 tot 18.30 uur. 

- Per direct een vrijwilliger die wil helpen in de inloop huiskamer op maandag en / of 

vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur 

- Per direct een vrijwilliger die wil helpen met koffie / thee schenken van 18.45 tot 19.45 

uur op maandag & vrijdagavond. 

- Per direct een vrijwilliger die wil helpen op de huiskamer High Society op ma, do, za en 

of zondag van 10.00 – 14.00 uur.  

 

Afdeling IJsselsteen 

- Per direct een vrijwilliger die op woensdag en / of vrijdag ondersteuning wil bieden aan 

de voedingsdienst > liefst vanaf 8.00 uur. 

 

Afdeling Kraalsteen 

- Ondersteuning voedingsdienst tussen 8.00 – 12.00 uur maandag, dinsdag, woensdag, 

vrijdag, zaterdag en of zondag. 

 

 



Afdeling Recreatie & Welzijn 

zoekt vrijwilligers die willen helpen met de volgende activiteiten: 

- Gymnastiek 

- Koersbal 

- Rolstoeldansen 

- Handwerkochtend 

- Bloemschikken 

- Bingo middag 

- Gezamenlijke maaltijd 

- Extra activiteiten zoals optredens en markten 

 

Dagbus 

- Een vrijwillige chauffeur voor de dagbus. Voor de ochtend van 8.45 – 10.30 uur of voor 

de middag van 14.45 – 16.15 uur. In bezit van geldig rijbewijs B. 

 

Persoonlijk bezoek 

- Voor meerdere cliënten zijn we zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om elke 

week even langs te komen. Samen te gaan wandelen en / of winkelen. 

 

Pianist 

- Voor het zanguurtje zijn we dringend op zoek naar een pianist ! Wie heeft er zin om 

één keer per maand op donderdagmiddag het zanguurtje met de piano te begeleiden ?  

 

 

 

 

 


