
 

 

Vrijwilligers zorgcentrum Sint Joris 
 Hier ga jij werken 
In het hart van Oirschot bevindt zich de hoofdlocatie 
van Joris Zorg, Sint Joris. Verdeeld over twee 
zorgafdelingen, de Stroom en de Nachtegaal, bieden 
we hier zorg en begeleiding aan zo’n 130 bewoners. 
 

Afdeling de Stroom heeft zeven afdelingen met een 
dorpskarakter. Per afdeling wonen ongeveer 12 
bewoners met een lichamelijke beperking of 
dementie. De ouderen wonen in een huiselijke 
setting die we ‘kleinschalig leven’ noemen. Kleine, 
vaste teams stemmen de kwaliteit van zorg en 
welzijn goed af op de wensen van onze bewoners. 
 

Dit ga je doen  

Biljartvrijwilliger 
Op afdeling de Nachtegalen wonen twee bewoners 
met dementie die het leuk vinden om te biljarten. Ze 
zijn op zoek naar een vrijwilliger die met hen wil 
gaan biljarten op het leefplein in Sint Joris. 
 

Vrijwilliger tovertafel 
Met de verrijdbare tovertafel worden spellen op 
tafel geprojecteerd. We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om enkele bewoners hierbij te 
begeleiden op de huiskamers. 
 

Vrijwilligers persoonlijke aandacht of samen 
wandelen. 
Er echt even zijn voor een ander en het verschil 
maken. Denk hierbij aan een praatje maken, samen 
wandelen, … net waar de interesse van deze 
bewoner ligt. We gaan graag met jou op zoek naar 
de juiste match. 
 

Vrijwilligers kienen 
Op dinsdagmiddag op het leefplein bewoners 
begeleiden bij het kienen of kienprijsjes regelen. 

Koffiemoment begeleiden op leefplein 
Zorgen voor een gezellig samenzijn zijn op het leefplein. 
In de middag, op een vaste dag of als inval van 14.00u. – 
16.00u.  
 

Vrijwilligers creatieve activiteit 
Vrijwilligers die het leuk vinden om een creatieve 
activiteit ondernemen met bewoners. Individueel of in 
een groep samen met andere vrijwilligers. 
 

Muziekvrijwilliger 
Speel je een muziekinstrument en vind je het leuk om als 
vrijwilliger voor en met onze bewoners muziek te 
maken? Laat het ons weten! 
 

Heb jij het in je? 
Heb je affiniteit met mensen met dementie, ben je 
betrouwbaar en spreekt één van deze vacatures je aan? 
Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp! 
Heb je tijd over voor een ander, maar heb je andere 
suggesties? Als onze bewoners er blij van worden is alles 
bespreekbaar! 
 

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

Ben je al om? 
Neem dan contact op met  
Vrijwilligerscoördinator 
Monique Nouwens. 
Bel naar 0499 572124/ 
                06 23873521.  
   Of mail naar: 
   monique.nouwens@joriszorg.nl 
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