
 

 

                 

 
Vrijwilligers Sint Joris 

Vrijwilligers geven aandacht die de dag mooier maakt.  
Daar zijn we bij Joris Zorg ontzettend blij mee! 

Kom jij onze bewoners ook een warm hart toedragen?
 

 

Heb jij wat we zoeken? 
Vind je het leuk om met ouderen om te gaan, ben je 
betrouwbaar en behulpzaam en spreekt één van de vacatu-
res je aan? Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp! 
 
 

Vrijwilligers kleinschalig leven 
Om nog beter aan te kunnen sluiten bij onze bewoners zijn 
we gestart met kleinschalige huiskamers. Met een klein vast 
team zorgen wij voor de juiste begeleiding en aandacht. We 
zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. 
 

Maaltijden rondbrengen 
Vrijwilligers gevraagd die het leuk vinden om maaltijden 
rond te brengen in de aanleunwoningen van Sint Joris of 
met eigen auto in Oirschot. 
 

Hulp bij activiteiten 
Voor de volgende activiteiten zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die hierbij willen helpen: 
Koersbal, Bewoners begeleiden bij het koersballen, 
maandagmiddag op het leefplein van Sint Joris.               
Inval soosavonden/ extra activiteiten, dagen en tijden zijn 
wisselend en aanmelden kan per activiteit.           
Creamiddag, Bewoners begeleiden tijdens een creatieve 
vrijdagmiddag. 
 

 
 

Samen wandelen/ individuele begeleiding 
Voor verschillende bewoners van Sint Joris zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger om samen te gaan wandelen of 
gewoon voor wat extra persoonlijke aandacht. 
 

Wij hebben voor jou 
- Een gezellige organisatie en goede begeleiding 
- Dankbaar werk: je helpt een ander echt vooruit! 
- Gelegenheid om talenten in te zetten, ervaring op te doen 
- Korting op eten en drinken bij Joris en sporten bij Laco 
- Attentieregeling, verzekering  en… vrijwilligersfeest 
- Kerstbijeenkomst en attentie 
 

Hebben we een match? 

Spreekt één van deze activiteiten je aan?  
Neem dan contact op met Monique Nouwens. 
Bel naar 0499 572124 of stuur een mailtje naar  
monique.nouwens@joriszorg.nl 
 

We hebben je hart nodig!  
Heb je tijd over voor een ander, maar heb je andere 
suggesties? Als onze cliënten er blij van worden, is alles 
bespreekbaar!  Twijfel niet langer en laat het ons weten. 
Bel 0499 572124 of loop eens binnen. 
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