
 

 
 
 
 
Vacature vrijwilligers ( januari 2017) 

 
 

De Wever Thuis  is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers !  

 

 
  Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding Dennenheuvel  

 (locatie Buitenhof, Bredaseweg 568, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 10.00 – 13.00 uur 
 en/of 13.30 – 1600 uur 

 
Taakomschrijving:  Je begeleidt cliënten met dementie individueel of in een groep 

tijdens activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer 
en gezelligheid.  

 

 
 Kunstliefhebber en organisatietalent  
 
Werkdagen / tijden:  Flexibel 
 
Taakomschrijving:  De cliënten met dementie van de schilderclub willen graag hun 

werken tonen. Wordt jij de degene deze wens verwezenlijkt door de 
organisatie van de exposities op je te nemen?   

 

 Begeleider en sfeermaker huiskamerproject Vergeet me niet 

 (Locatie Heyhoefpromenade 179) 

 
Werkdagen/tijden Dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
  
Taakomschrijving:  Je begeleidt mensen die vergeetachtig zijn of lichte dementie 

hebben en hun mantelzorgers. Je levert jouw bijdrage aan sfeer en 
gezelligheid in de huiskamer. Dit project i.s.m. ContourdeTwern 

 

 
  Zwembegeleider voor cliënten dagbehandeling Renoir 
 (Locatie De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Dinsdagochtend 
 
Taakomschrijving:  Je begeleidt jonge cliënten met dementie tijdens het zwemmen. 
 



 
 
 Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding De Heikant 
 (locatie De Heikant, Schubertstraat 700, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:   Woensdag en donderdag 12.00-16.00 uur 
 
Taakomschrijving:  Je begeleidt cliënten met dementie individueel of in een groep 

tijdens activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer 
en gezelligheid. 

 

 
 Fietsbegeleider voor cliënten dagbehandeling Renoir  
 (Locatie De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Dinsdag en donderdagochtend 10.30 – 12.30 uur 

 
Taakomschrijving:  Je begeleidt jonge cliënten met dementie op de duo-fiets. 
 

 
 Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding De Bijsterstede  
 (Locatie Bijsterstede, Energieplein 54, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Maandag en woensdag van 9.00- 12.30, dinsdag  en vrijdag van  

9.45- 12.30 en/ of 13.00 -16.30 uur. 
 
Taakomschrijving: Je begeleidt cliënten met dementie individueel of in een groep 

tijdens activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer 
en gezelligheid. 

 

 
 Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding Reyshoeve  
 (Locatie Reyshoeve, Gendringenlaan 15, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Donderdag 10.30- 13.30 uur en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur  
 
Taakomschrijving:  Je begeleidt cliënten met dementie individueel of in een groep 

tijdens activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer 
en gezelligheid. 

 

 

 Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding De Rik   
 (Locatie Mater Misericordiae, Kloosterstraat 10, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Donderdag van 14.00 -17.00 uur en/of van 17.00 – 20.00 uur 
 
Taakomschrijving:  Je begeleidt religieuze cliënten met dementie individueel of in een 

groep tijdens activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan 
sfeer en gezelligheid. 

 



 
  Begeleider en sfeermaker voor cliënten dagbehandeling Monet  
 (Locatie De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:  Donderdag van 10.30 – 15.15 uur 

 
Taakomschrijving:  Je begeleidt de cliënten individueel of in een groep tijdens 

activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer en 
gezelligheid.   

 

 
 Begeleider en sfeermaker voor cliënten dagbehandeling Matisse  
 (Locatie De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, Tilburg) 
 
Werkdagen / tijden:   Woensdag van 12.00-16.30 uur 

 
Taakomschrijving:  Je begeleidt de cliënten individueel of in een groep tijdens 

activiteiten en de maaltijd. Je levert jouw bijdrage aan sfeer en 
gezelligheid.   

 

 

 

Interesse?  

Voor meer informatie:  

Carla van den Boer, coördinator Vrijwilligers 

T 06 139 808 16  

E c.v.d.boer@dewever.nl 

 

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  

Alvast bedankt voor je interesse! 
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