RijnWaal Zorggroep zoekt Vrijwilligers!
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken
vrijwilligers, die het leuk vinden om onze bewoners te
ondersteunen bij verschillende activiteiten.
Wilt u bijvoorbeeld helpen bij onze schilder-, zang of
gymworkshops? Wilt u samen met onze bewoners een
fietstochtje in de duo-fiets maken of een lekkere
wandeling in de buitenlucht?
Bent u de chauffeur die wij zoeken om iedereen veilig
naar de goede locatie te begeleiden? Of bent u nu juist
degene die een luisterend oor biedt aan onze
bewoners?
Dan zoeken wij u!
RijnWaal Zorggroep heeft genoeg mogelijkheden op
onze locaties in Bemmel, Gendt, Lent, Huissen en
Angeren. Dus heeft u interesse?
Neem contact op met één van onze
vrijwilligerscoördinatoren.
Locatie Sancta Maria Huissen-Angeren
Ellen van Moerkerk op telefoonnummer 0481–750783
of per e-mail ellen.vanmoerkerk-ab@rijnwaal.nl.
Locatie Liduina Bemmel en Lent Sint-Jozef
Margit Rasing op telefoonnummer 0481-470600
of per e-mail margit.rasing@rijnwaal.nl
Locatie Gendt Sint Jozef
Rikie Rutten op telefoonnummer 0481-470600 of per
e-mail r.rutten@rijnwaal.nl

Sancta Maria Huissen
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Sancta Maria Huissen
ontmoetingsruimte ‘t Rosendael
In overleg
In overleg

Etaleren
RijnWaal Zorggroep locatie Sancta Maria te
Huissen is op zoek naar creatieve vrijwilligers die
onze ontmoetingsruimte ‘t Rosendael bij
bijzondere gelegenheden willen aankleden. Denk
bijvoorbeeld aan de seizoenen, carnaval, Pasen,
Kerst of andere gelegenheden.
Bent u die creatieve vrijwilliger die wij zoeken?
Dan verneem ik dit graag.
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Ellen van Moerkerk op
telefoonnummer 0481–750783 of per e-mail
ellen.vanmoerkerk-ab@rijnwaal.nl. Ellen zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sancta Maria Huissen
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sancta Maria Huissen
in overleg met de bewoner
in overleg met de bewoner

Individuele begeleiding/ maatje
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar “maatjes”,
die hun eigen talenten willen delen met onze
bewoners. Wilt u samen schilderen, wandelen,
muziek maken, tuinieren, dansen of heeft u een
andere hobby die u graag wilt delen? Wat voorop
staat is het persoonlijk contact met onze
bewoners! Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Ellen van Moerkerk op
telefoonnummer 0481–750783 of per e-mail
ellen.vanmoerkerk-ab@rijnwaal.nl. Ellen zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sancta Maria Huissen
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sancta Maria Huissen
vrijdagochtend
9.30 - 11.30 uur

Gym met Tom ten Boekhorst (personal
trainer)
Binnenkort wordt er een nieuwe activiteit
opgestart in Sancta Maria in samenwerking met
Tom ten Boekhorst. Tom biedt gymactiviteiten
aan speciaal gericht op de bewoners van Sancta
Maria. RijnWaal Zorggroep zoekt hiervoor
sportieve vrijwilligers die onze bewoners
begeleiden van en naar hun woning. Daarnaast
ondersteunt u Tom met de activiteit. Heeft u
interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Ellen van Moerkerk op
telefoonnummer 0481–750783 of per e-mail
ellen.vanmoerkerk-ab@rijnwaal.nl. Ellen zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Gendt
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Gendt
in overleg
10.00 -11.30 uur

Ondersteuning bezoek aan
het hof van Breunissen
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar vriendelijke
en zorgzame vrijwilligers die onze bewoners van
en naar het hof van Breunissen willen begeleiden.
Hier wordt o.a. de krant gelezen, koffie
gedronken en gezelschapsspellen gespeeld.
Bent u de vrijwilliger die zelfstandig kan werken
en die onze bewoners een fijne ochtend kan
bieden? Dan zoeken wij u! Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Rikie Rutten op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
r.rutten@rijnwaal.nl. Rikie zal de verschillende
mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Gendt
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Gendt
in overleg
in overleg

Wandelmaatje
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar “maatjes”,
die graag willen wandelen met onze bewoners.
Omdat onze bewoners veelal in een rolstoel zitten
of gebruik maken van een rollator, is het voor
hen lastiger om naar buiten te gaan.
Bent u graag buiten, houdt u van wandelen en
wilt u zich inzetten voor onze bewoners? Dan zijn
we op zoek naar u. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Rikie Rutten op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
r.rutten@rijnwaal.nl. Rikie zal de verschillende
mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Gendt
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Gendt
in overleg
in overleg

Fietsmaatje voor de duo-fiets
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar “maatjes”,
die graag willen fietsen met onze bewoners op
onze elektrisch ondersteunde duo-fiets. Samen
de omgeving verkennen en erop uit gaan is voor
veel bewoners een fijne bezigheid.
Bent u graag buiten, houdt u van fietsen en wilt u
zich inzetten voor onze bewoners? Dan zijn we op
zoek naar u. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Rikie Rutten op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
r.rutten@rijnwaal.nl. Rikie zal de verschillende
mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Gendt
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Gendt
in overleg met de bewoner
in overleg met de bewoner

Individuele begeleiding/ maatje
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar “maatjes”,
die hun eigen talenten willen delen met onze
bewoners. Wilt u samen schilderen, wandelen,
muziek maken, tuinieren, dansen of heeft u een
andere hobby die u graag wilt delen? Wat voorop
staat is het persoonlijk contact met onze
bewoners! Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Rikie Rutten op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
r.rutten@rijnwaal.nl. Rikie zal de verschillende
mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
iedere 1ste dinsdag van de maand
13.45 -16.30 uur

Welzijnsactiviteit Bingo
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die onze welzijnsmedewerkers willen
ondersteunen bij de Bingo. U zorgt ervoor dat
onze bewoners op tijd in de recreatiezaal zijn, u
verzorgt de koffie/ thee en helpt de bewoners bij
deze activiteit. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
iedere donderdag
9.30 - 12.00 uur

Welzijnsactiviteit Schilder Workshop
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die onze welzijnsmedewerkers willen
ondersteunen bij de schilderworkshop. U zorgt
ervoor dat onze bewoners op tijd bij de activiteit
zijn en helpt de bewoners bij het schilderen.
Vindt u het leuk om uw creativiteit in te zetten?
Dan zoeken wij u. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
in overleg met de bewoner
in overleg met de bewoner

Individuele begeleiding/ maatje
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar “maatjes”,
die hun eigen talenten willen delen met onze
bewoners. Wilt u samen schilderen, wandelen,
muziek maken, tuinieren, dansen of heeft u een
andere hobby die u graag wilt delen? Wat voorop
staat is het persoonlijk contact met onze
bewoners! Dus heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
Dagbesteding
dinsdagmiddag
13.30 - 16.15 uur

Vrijwilliger dagbesteding
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar flexibele en
enthousiaste vrijwilligers die onze cliënten van de
dagbesteding in Liduina willen ondersteunen bij
het invullen dan de dag. Onder leiding van een
welzijnsmedewerker biedt u een dagelijks
terugkerende programma aan. U kunt hierbij
denken aan spelactiviteiten, geheugentraining,
wandelen, tuinieren etc. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
Huiskamer
maandag t/m vrijdag
10.00 - 17.30 uur
(ochtend of middag)

Huiskamer
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar flexibele en
geduldige vrijwilligers die onze cliënten (met
beginnende dementie) van de huiskamer willen
ondersteunen bij het invullen dan de dag. De
huiskamer biedt onder leiding van een
welzijnsmedewerker een gestructureerde dag aan
om de cliënten met geheugenproblemen te
ondersteunen in hun dagelijkse bezigheden.
Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Liduina Bemmel
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Liduina Bemmel
Chauffeur
in overleg
09.00 - 10.00 uur
17.30 -18.30 uur

Chauffeur
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar enthousiaste
en vriendelijke chauffeurs die onze cliënten van
en naar onze dagbesteding in Bemmel kunnen
rijden. Het gaat vooral om cliënten (met
beginnende dementie), die niet zelfstandig meer
naar onze locatie kunnen komen. U kunt gebruik
maken van een busje (voor 8 personen) , die wij
ter beschikking stellen. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Lent
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Lent
Recreatiezaal
Donderdag (1 á 2 x per maand)
18.45 - 21.15 uur

Gastvrouw
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar een gastvrije,
vriendelijke en zorgzame gastvrouw die op de
donderdag avond onze bewoners kan voorzien
van een lekker kopje koffie/thee. U biedt
daarnaast een simpele activiteit aan. U kunt
hierbij denken aan een kaart- of gezelschapsspel.
Daarnaast is er 1x per maand een
muziekoptreden van een medevrijwilliger. Samen
zorgt u er dan voor dat de bewoners een fijne
avond hebben. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Lent
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Lent
Recreatiezaal
Dinsdagmiddag (1 x per 2 weken)
14.00 - 16.00 uur

Welzijnsactiviteit Zitdansen
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die onze welzijnsmedewerkers willen
ondersteunen bij het Zitdansen. U zorgt ervoor
dat onze bewoners op tijd bij de activiteit zijn,
zorgt voor koffie/thee en helpt de bewoners bij
deze activiteit. Bent u muzikaal en heeft u een
goed gevoel voor ritme, dan zoeken wij u! Heeft
u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Sint Jozef Lent
Locatie:
Afdeling:
Dagdeel:
Tijd:

Sint Jozef Lent
Recreatiezaal
Dinsdagochtend
10.00-11.30 uur

Welzijnsactiviteit Zingen
RijnWaal Zorggroep is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die onze welzijnsmedewerkers willen
ondersteunen bij het Zingen. U zorgt ervoor dat
onze bewoners op tijd bij de activiteit zijn, zorgt
voor koffie/thee en zingt vooral ook mee!
Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Margit Rasing op
telefoonnummer 0481–470600 of per e-mail
margit.rasing@rijnwaal.nl. Margit zal de
verschillende mogelijkheden met u bespreken.

