
 

Vacatures Vrijwilligerswerk (m/v) Stichting Vrijwaard  
 

Vrijwaard is een plek voor en van mensen, waar senioren elkaar kunnen treffen, een kop koffie 
kunnen drinken, een hapje kunnen eten of kunnen deelnemen aan verschillende  

activiteiten. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn.  
Bijzonder en belangrijk is de actieve betrokkenheid van de vele vrijwilligers die een bepalende rol 

spelen; zij zijn degenen die de activiteiten voor klanten dagelijks draaiende houden! 
Vrijwaard is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die  

klantvriendelijk, gastvrij en flexibel zijn. 

 
 

Locatie: Golfstroom (Garst 3) / Restaurant de Soos (Walvisvaar-
dersweg 64) 

 
Maatje gezocht voor diverse bewoners 

Voor een aantal bewoners zijn we op zoek naar een maatje, 
samen boodschappen doen, koffie drinken of een wandelingetje maken 

Dag/tijd naar keuze 
 

Ondersteunen bij de koffie en maaltijden in het restaurant: 
Dinsdag (9.30-11.30 uur) (11.30-14.30) 

 
Gezocht: flexibele chauffeur voor busvervoer van klanten en/of maaltijden 

Dagdeel/tijd in overleg 
 

Gastheer/gastvrouw voor de huiskamerprojecten  
Het verrichten van diverse werkzaamheden ter ondersteuning van de beroepskrachten bij de  

dagelijkse activiteiten binnen de groepsverzorging. Evenals op het sociale vlak bijdragen aan een 
goed leefklimaat voor de bewoners en een goed werkklimaat voor de beroepskrachten. 

Zie onderstaande voor locatie en tijden:  
 

Gastvrouw/heer voor de huiskamer ’t Zilte Nat (ondersteuning dagactiviteiten) 
Donderdag (9.30-13.30 uur) 

Maandag t/m zondag (16.00-19.00 uur) 
 

Gastvrouw/heer voor huiskamer Ruimzicht (ondersteuning dagactiviteiten) 
Maandag (13.00-17.00 uur) (15.30-19.30 uur) 

 
Gastvrouw/heer voor de huiskamer La Mer (ondersteuning dagactiviteiten) 

Vrijdag (10.00-13.00 uur) 
Zaterdag (10.00-13.00 uur) (16.00-19.30 uur) 
Zondag (10.00- 13.00 uur) (15.30-19.30 uur) 

 
Gastvrouw/heer voor de huiskamer Eb en Vloed (ondersteuning dagactiviteiten) 

Dinsdag en donderdag (13.00-15.30 uur) 



 

Locatie: Ten Anker (Timorlaan 139) 
 

Gastheer/gastvrouw Restaurant Tijd 
Woensdag (11.00 – 15.00 uur) 
Zaterdag (11.00 - 15.00 uur) 
Zondag (11.00 – 15.00 uur) 

 
Ontspanningsactiviteiten 

De bewoners van de woonzorgcentra, het verzorgingshuis door middel van ontspanningsactiviteiten 
als bingo, zang, film, Happy Hour, optreden van artiesten, maar ook kerkdiensten etc. ontspanning te 

bieden en hun sociale contacten te verbreden: 
 

Bingodinsdag 
 Oneven weken, 14.00 – 16.30 uur 

 
Happy Hour met dj’s  

Vrijdag( oneven weken), 14.30 – 17.00 uur 
 

Spelletjesmiddag 
 Datum/tijd in overleg 

 

Gezocht: flexibele chauffeur voor bezorging maaltijden 
Je hebt ervaring met het rijden in bussen formaat Crafter en/of een bestelbus. 

Dagdeel/tijd in overleg 
 

Gastheer/gastvrouw winkeltje 
Woensdag (09.30 – 11.30 uur) 
Zaterdag (09.30 – 11.30 uur) 

 
 
 

Locatie: Westhoek (Westgracht 72K) 
 

Gastvrouw/heer ondersteuning activiteitenmiddag 
Voor de activiteitenmiddag zijn we op zoek naar een vrijwilliger die  

wil ondersteunen bij de volgende activiteit: 
 

Klaverjassen 
 Donderdag (14.00 tot 16.30 uur) 

 
Gastheer/gastvrouw restaurant en ondersteuning bieden tijdens de maaltijden van bewoners 

Dinsdag (11.00-14.00 uur) 
Woensdag (11.00-14.00 uur) 

 
Maatje gezocht voor diverse cliënten 

Voor een aantal bewoners zijn we op zoek naar een maatje, 
samen boodschappen doen, koffie drinken of een wandelingetje maken. 

Dag/tijd naar keuze 
 

 
 



 

Functie-inhoud kan zijn: 

 Verzorgen van consumpties 

 Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden 

 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor het kookproces 

 Assistentie bij de warme maaltijd 

 Ondersteunen van activiteiten 

 Sociaal contact 

 Verricht overige ondersteunende taken  
 

Wat wij vragen 

 Zorgvuldige en hygiënische werkwijze. 

 Flexibel inzetbaar  

 Zelfstandigheid 

 Affiniteit met ouderen 

 Enthousiasme is een pré  
 

Wat wij bieden 

 Professionele ondersteuning bij de werkzaamheden 

 Een leuke gevarieerde werkplek 

 Mogelijkheid tot het volgen van cursussen  

 Een gezellige groep collega vrijwilligers 
 

 

Hoe kunt u reageren? 

Heeft u nog vragen over de vacatures of heeft u interesse in één van bovenstaande functies? Neem 
dan contact op met onderstaande contactpersonen? 
 
 

Golfstroom 
Desiree Roobol en Wendy Stolk 
Telefoonnummer: 0223- 540896 
E-mailadres: desiree.roobol@vrijwaard.nl of w.stolk@vrijwaard.nl 
 

Ten Anker 
Marieke Boes 
Telefoonnummer: 06-12986019 
E-mailadres: m.boes@vrijwaard.nl 
 
Westhoek 
Cindy Fleminks 
Telefoonnummer: 06-30148763 
E-mailadres: c.fleminks@vrijwaard.nl 
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