Vrijwilligersvacatures Hollands Kroon
Administratieve ondersteuners
Graag mensen ondersteunen die de grip op hun administratie kwijtraken? Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die mensen helpen inzicht te geven in de administratie, een begroting te maken en/of
toeslagen aan te vragen. Belangstelling en wil je graag mensen op deze wijze ondersteunen?
Neem dan contact op met Caroline de Vries, welzijnsconsulent WPW. Tel. 06 25513804.
Vrijwilligers Informatiepunt Digitale Overheid
Voor de IDO punten in Anna Paulowna en Wieringerwerf zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Vanaf
eind maart tevens voor Niedorp en Hippolytushoef. Op de informatiepunten, die ondergebracht
zijn in de bibliotheek, kunnen mensen terecht die moeite hebben met digitale dienstverlening en
vragen hebben over het regelen van zaken met de overheid
De vrijwilligers volgen hiervoor een aantal cursussen / trainingen. Interesse en wil je graag
mensen op deze wijze ondersteunen, neem contact op Caroline de Vries, welzijnsconsulent
WPW. Tel. 06 25513804.
Maaltijden rondbrengen in Lelypark, Wieringerwerf
Wij zoeken gezellige, sociale rondbrengers voor de maaltijden bij ouderen in het Lelypark in
Wieringerwerf. Het vaste team bestaat uit 7 maaltijdbezorgers, maar door ouderdom en ziekte
en zeer, gaan er een aantal stoppen. Het werk bestaat uit het rondbrengen van de maaltijd
tussen 11.00 en 11.45 uur. Er wordt gewerkt volgens een rooster. Je bezorgt een week van
maandag t/m zaterdag, eens in de vijf weken. Je kunt het alleen of samen doen. Of eventueel de
week verdelen met iemand anders. Ruilen onderling is natuurlijk ook mogelijk. Zo blijf je flexibel
en zit je niet echt vast. Aanmelden kan via het Servicepunt van WPW, tel. 0227- 600079 (elke
werkdag van 9.00-12.00 uur). Mailen kan ook via: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl.
Doet en Ontmoetgroep Parkzicht zoekt vrijwilligers!
Houd jij ook van gezelligheid en koffie rond te schenken?
Wij, de groep Doet en Ontmoet op Parkzicht te
Hippolytushoef, zoekt vrijwilligers voor de maandagochtend.
De Doet en Ontmoet is een gezellig groepje (gemiddeld 8
personen) mensen die houdt van een kletspraatje, een
lekker bakkie koffie/thee, spelletjes of een andere activiteit.
Wij bieden een leuke, gezellige ochtend aan onze
deelnemers en zouden daarbij graag assistentie van een vrijwilliger/ster willen hebben.
Interesse? Dan zou je een goede match kunnen zijn. We maken graag kennis.
Meer info bij Eva Bos, welzijnsconsulent WPW. Tel. 06 – 82090045.
Servicepunt Anna Paulowna zoekt vrijwilligers!
Voor hulp bij belastingaangiftes en andere administratieve zaken zoekt het Servicepunt Anna
Paulowna vrijwilligers. Het is belangrijk dat je weet hoe dit in zijn werk gaat en je houdt ervan om
contact te hebben met mensen. Mocht dit goed voelen, neem dan vooral contact op.
Graag vertellen we meer in een kennismakingsgesprek. Interesse, dan horen wij het graag!
Meer info bij Eva Bos, welzijnsconsulent WPW. Tel. 06 – 82090045.

