
 

 

Vrijwilligers zorgcentrum Groenendaal Vessem 

 
Hier ga jij werken 
Het kleinschalige woonzorgcentrum 
Groenendaal ligt, net als D’n Bolle Akker, in 
Vessem. Mooi tegen de bosrand aan. En toch 
ligt dit huis van Joris Zorg vlak bij het centrum 
van Vessem. Je wandelt er zo naar toe. 
 
In dit huis van Joris Zorg wonen 26 bewoners. 
Met een klein vast team zorgen we voor de 
juiste zorg en begeleiding. Vrijwilligers zijn 
hierbij onmisbaar, de kers op de taart! 
 

Dit ga je doen 
Overzicht van de huidige vrijwilligersvacatures: 
 

- Begeleiden spelmiddag/ creatieve 
middag 
 

- Tuinieren met bewoner(s) 
 

- Samen wandelen of fietsen met duo-
fiets. 

 
- Samen koken in huiskamer ’t 

Huukske: van 10:30u. tot 13:00u. 
 

- Koffieschenken en ondersteunen bij 
warme maaltijd: van 10:00u. 
tot13:30u. op woensdag of 1x per 
maand in het weekend. 

 
- Ondersteunen bij broodmaaltijd: van 

16:45u. tot 18:30u., dag in overleg. 

- Koffieschenken en praatje maken met 
bewoners: van 18:30u. tot 20:00u., avond 
in overleg. 
 

- Ondersteunen bij speciale activiteiten: 
bijv. pannenkoekenbakken of helpen bij 
een muziekoptreden. Dagen en tijden 
wisselend, aanmelden per activiteit. 
 

Heb jij het in je? 

Vind je het leuk om met ouderen om te gaan en 
sta je ook open voor het werken met ouderen met 
dementie? Ben je betrouwbaar en behulpzaam en 
spreekt één van deze vacatures je aan? 
Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp! 
 

Handig om te weten 
Vrijwilligers zijn onmisbaar en we waarderen jullie 
inzet zeker. Dit doen we door: 
- Samen de juiste match te vinden 
- Goede begeleiding 
- Gelegenheid te geven om talenten in te zetten,    
  ervaring op te doen 
- Bieden van scholing/ workshops 
- Attentieregeling, verzekering en vrijwilligersfeest 
- Aanbieden van een kerstbijeenkomst en attentie 
 

Ben je al om? 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met  
Loes Hurkmans 
loes.hurkmans@joriszorg.nl 
Monique Nouwens. 
monique.nouwens@joriszorg.nl 
Of bel naar: 
      0499 572124/  
      06 23873521.  
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