
Special Kids Day  
17 mei 2020 

Meer informatie: 

www.specialkidsday.nl  

 feestkinderburgemeester@gmail.com 

 

Vrijwilligerstaken /functies  

Mail je voorkeur, liefst drie stuks naar feestkinderburgemeester@gmail.com 

 

1. Runners (2 vrijwilligers) 

Als runner sta je 'stand by' en val je in op plekken waar handen te kort komen. Je zult gevraagd 

worden zeer verschillende werkzaamheden uit te voeren, van bijspringen bij de horeca uitgifte tot het 

ophalen van materialen of het begeleiden van gezinnen. Deze functie is dan ook het meest 

afwisselend en vraagt om een flexibele, proactieve houding.  

 

2. Houtbewerking (1  vrijwilliger) 

Samen met de timmerman van ’t Lingeveld help je in de timmerwerkplaats ouders en kinderen met 

het maken van kleine werkstukjes. Je begeleidt zo dat de ouder of het kind voldoening en plezier haalt 

uit het zelf doen en resultaat behalen. Daar waar het echt niet lukt, help je de ouder of het kind. Je 

bent handig en creatief en kan positief het maakproces begeleiden. 

 

3. Entree Feest (2 vrijwilligers (man & vrouw) 

Bij de entree ontvang je als gastvrouw of gastheer onze gasten. Je checkt de inschrijflijst of schrijft de 

gasten in, heet ze welkom en je geeft uitleg over programmaonderdelen en de belangrijke punten 

zoals verschoonruimtes, toiletten etc. Daar waar rolstoelbussen bij de entree verschijnen, zorg je voor 

een veilige situatie, help je en leg je de chauffeur uit waar hij of zij de bus veilig kan parkeren. 

 

4. Smoothietruck  (1 vrijwilliger samen met 1 cliënt van ’t Lingeveld)  

Samen met een bewoner van ’t Lingeveld maak je heel veel smoothies klaar en zet je ze neer op de 

speciale Smoothietruck zodat bezoekers er gratis van kunnen genieten. Je vult steeds de voorraad 

smoothies aan als dat nodig is.   

 

5. Boekingen massages (1 vrijwilliger) 

Speciaal voor de ouders, opa’s en oma van de kinderen of de kinderen zelf staan ervaren masseurs 

klaar voor een heerlijke, ontspannende (stoel)massage. Jij zorgt er voor dat dit gecoördineerd 

verloopt. Je regelt de inschrijvingen en de planning van de verschillende masseurs en je zorgt ervoor 

dat de bezoeker op tijd bij zijn of haar massage is en dat dit soepel en stilletjes verloopt. 
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6. Snoezelruimte (3  vrijwilligers) 

In de prikkelarme snoezelruimte kunnen ouders en hun kinderen even tot rust komen. Je 

bent ervaringsdeskundige wat dit onderdeel betreft en voelt goed aan wat er nodig is voor 

ouder en kind om tot rust te komen.  

 

7. Skelterpark (3 vrijwilligers) 

Op het terrein van ’t Lingeveld ligt een speciaal skelterparcours. Er staan Berg-skelters, een Wombat 

en  Hippocampes klaar voor de kinderen.  Als sportieve vrijwilliger is het jouw taak om dit samen met 

de andere vrijwilligers in goede, veilige banen te leiden. Je zorgt dat ieder kind aan de beurt komt en 

dat ieder kind op de skelter een succeservaring heeft. Dat betekent soms dat je op het 

parcours helpt duwen en sturen en een andere keer zorgt dat bij de start skelters soepel 

worden overgedragen. De Hippocampe zijn er speciaal voor de kids met een beperking.  

Als sportieve vrijwilliger bij de duo-fiets fiets je samen met 

een bezoeker over of buiten het terrein van ’t Lingeveld om 

te laten ervaren hoe leuk het is om samen sportief bezig te 

zijn en te fietsen. Je krijgt van tevoren een instructie hoe de 

fiets het best gebruikt kan worden.  

 

8. Aangepast speelgoed (3-4 vrijwilligers, affiniteit met EMB (ernstig meervoudig beperkt) 

Er ligt het aangepaste speelgoed op een groot vloerkleed. Kinderen en hun ouders kunnen hier 

onbeperkt spelen en speelgoed testen en uitproberen. Samen met de andere vrijwilligers zorg je dat 

het speelgoed beschikbaar en in goede staat  blijft.  

 

9. Oud Hollandse Spelen (2 vrijwilligers) 

Bij het onderdeel Oud Hollandse Spelen is twee keer een parcours uitgezet. Deelnemers proberen zo 

goed als mogelijk sámen de spelen te doen. Meedoen én samenwerken is hier belangrijker dan 

winnen, vandaar dat we voor iedere deelnemer een kleine stimuleringsprijs hebben.  

Als vrijwilliger zorg je er hier voor dat alles veilig en op een leuke, gezellige manier verloopt. Je zet de 

materialen(steeds) klaar en helpt waar nodig een handje om de deelnemers een succeservaring te 

laten beleven.  Je hebt het inlevingsvermogen om spelletjes op een leuke, vrije manier te begeleiden.  

 

10. Blote voeten / handenpad  (1 vrijwilliger) 

Ons blote voeten- en handenpad is een wandel-, rijroute, die de sensitiviteit stimuleert van je handen 

of je blote voeten. Je komt in aanraking met allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote 

voeten kunt ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Of je 

kunt met je handen verschillende texturen voelen in de 
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bakken die wat hoger staan en waar je met je rolstoel bij kunt.  

Als vrijwilliger help je de kinderen en hun ouders om deze route met alle uitdagingen te 

ervaren en te beleven. Soms zul je wat overredingskracht nodig hebben om iemand over een 

‘drempeltje’ te helpen om toch te voelen. Je bent zelf sensitief genoeg om aan te voelen hoe ver je bij 

de bezoekers daarin kunt gaan.  

 

11. Tractorbeleving (2 vrijwilligers) 

Altijd al eens op een tractor willen zitten? Bij de entree van het feestterrein staan twee tractoren 

waar kinderen en hun ouders of familieleden op kunnen klimmen en zitten. Als vrijwilliger zorg je er 

voor dat dit veilig gebeurt. 

  

12. Uitgiftepunten horeca (2 vrijwilligers) 

Op diverse punten op ons feestterrein hebben we horeca. De bewoners van ’t Lingeveld verzorgen 

grote delen daarvan, maar zij kunnen daarbij hulp gebruiken in onder meer de keuken. Vindt je het 

leuk om de jongeren te helpen met het bereiden en uitgeven van allerlei lekkere hapjes zoals high tea-

hapjes, geef je dan op voor deze job. 

  

13. Toilet schoonmaak  (2 vrijwilligers) 

Hou je ook graag van schone, frisse toiletten en verzorgingsruimtes en ben je niet bang de handen in 

schoonmaakhandschoenen te steken en toiletborstels te hanteren? Help ons dan mee de toiletruimtes 

van familiehuis ’t Lingeveld tijdens onze feest schoon én fris te houden. Je hebt een proactieve 

houding en ziet zelf waar je inzet gewenst is. 

 

14. GreenTeam  (2 vrijwilligers) 

Als lid van het GreenTeam zorg jij dat het terrein inclusief oprit en parkeerveld van familiehuis ’t 

Lingeveld tijdens ons feest verschoond blijft van afval. Je leegt tijdig de aanwezig prullenbakken en 

verwijderd met afvalgrijpers rondzwervend vuil of afval. Je hebt een proactieve houding en ziet zelf 

waar je inzet gewenst is.  

 

15. Parkeerteam (3 verkeersregelaars en 2 vrijwilligers)  

Als verkeersregelaar op het parkeerveld zorg je ervoor dat de verkeersstroom zo soepel mogelijk 

verloopt door goede aanwijzingen te geven aan de chauffeurs. Je bent communicatief vaardig en laat 

je niet van de wijs brengen.  
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Ook in de voorbereiding op zaterdag- en zondagochtend kunnen wij hulp 

gebruiken:  

A. Opbouwen/afbouwen:   

a. Hulp op zaterdag (halen en brengen materialen en opbouw) 

b. Hulp op zondagochtend (opbouw) 

c. Hulp op zondagmiddag/avond (afbouw) 

d. Maandagochtend optioneel tenten afbreken  

B. Versiering terrein zondagochtend (3 duo’s vrijwilligers) 

C. Lunchpakketten vrijwilligers (bereiden en uitgifte > 2 vrijwilligers) 

 

 


