Vrijwilligers zorgcentrum Groenendaal
Vrijwilligers geven aandacht die de dag mooier maakt.
Daar zijn we bij Joris Zorg ontzettend blij mee!
Kom jij onze cliënten 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
onderstaande vacatures je aan?
Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp!

Restaurant Groenendaal
Op donderdag, zaterdag, zondag of als inval ondersteuning
bieden van 11.00u. tot 13.30u. tijdens de warme maaltijd.

Begeleiden cliënten in avonduren
Het begeleiden van cliënten van 18.00u. tot 20.30u.
op het leefplein. Avond in overleg

Samen wandelen
Op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en
vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de lente en
zomerperiode. Wandel je mee met een cliënt?

Samen koken
Van 10.00u. tot 13.00u. in huiskamer ‘het Huukske ‘.
Je kan zelf mee eten. Dag in overleg

Maaltijdbezorging
Heb je een eigen auto en wil je graag iets voor een ander
betekenen? Voor cliënten in de gemeenten Bladel, Reusel-

De Mierden en Eersel zijn we op zoek naar
maaltijdbezorgers. Werktijden tussen 11.00u.en 13.30u.,
rooster in overleg.

Wij hebben voor jou
-

Een gezellige organisatie en goede begeleiding
Dankbaar werk: je helpt een ander echt vooruit!
De gelegenheid om talenten in te zetten
(Werk) ervaring opdoen
Korting op eten en drinken bij Joris
Voordelig sporten bij sportcentrum Laco
Attentieregeling, verzekering en… vrijwilligersfeest

Hebben we een match?
Neem dan contact op met:
Robin Coppens, Loes Hurkmans of Monique Nouwens.
Bel naar 0499 572124 of stuur een mailtje naar
robin.coppens@joriszorg.nl , loes.hurkmans@joriszorg.nl
of 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.

