
 
 

Vacatures vrijwilligerswerk  oktober 2017 

Heikant is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
 

Vrijwilliger horeca 

Werkdagen/tijden  Wekelijks op maandagmiddag en/of donderdagmiddag   

van 13.00 – 18.00 uur. Als oproepvrijwilliger zijn in goed 
onderling overleg diverse momenten van maandag tot en 
met vrijdag mogelijk. 

 
Taakomschrijving De vrijwilligers verrichten de werkzaamheden hier in 

koppels; barwerkzaamheden, koffie, thee of een ander 
drankje opnemen en serveren, eenvoudige snacks 
klaarmaken en uitserveren, bijbehorende 

schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. 

 

 

Bezoekvrijwilliger 
Werkdagen/tijden  Alle dagen van de week mogelijk, bij voorkeur overdag, altijd        

                                         in goed onderling overleg af te spreken. 

 
Taakomschrijving De vrijwilliger bezoekt een individuele cliënt die verlegen zit 

om een praatje, gezelschap zoekt, een wandeling wil maken 
en/of samen een boodschap in het nabijgelegen 
winkelcentrum wil doen. 

 
 

Vrijwilliger transfergroep 

Werkdagen/tijden Alle werkdagen van de week mogelijk, van 9.00 – 13.30 uur 

of van 13.00 – 17.00 uur. 

 
Taakomschrijving De vrijwilliger begeleidt cliënten van hun appartement naar 

restaurant, activiteiten, kapper of fysiotherapieruimte, en 
weer terug. 

 
 

Vrijwilliger De Fanfare 

Misschien hebt u het al wel eens gezien toen u voorbij De Heikant kwam. Vrolijke letters en 
tekeningen op de ramen aan de zijkant van het gebouw geven aan dat daar ook een café is. 
Dit gezellige café in De Heikant heet De Fanfare. Bewoners, hun gasten en wijkbewoners 
komen er een borreltje of kopje thee of koffie drinken en kunnen er een hapje eten. Ook 
diverse verenigingen hebben de weg al gevonden naar De Fanfare. Dat is fijn, want 
gastvrijheid staat hoog in het vaandel van De Heikant en wordt uitgedragen door alle 
medewerkers en vrijwilligers. 
 
We komen nu graag in contact met mensen die net als wij, gastvrijheid een warm hart 
toedragen en vrijwilliger willen worden in De Fanfare.  Daarom hebben we een vrijblijvende 
inloop georganiseerd. Zo kunt u, als mogelijk toekomstige vrijwilliger, het café en de 
medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij De Fanfare alvast wat leren kennen. De 
open inloop is in De Fanfare van De Heikant op 
23 oktober van 15.00 – 16.30 uur in De Fanfare en op 31 oktober van 19.00 – 20.30 uur. 
De toegang tot de Fanfare is via de deur van het café, naast de hoofdingang van De Heikant 
aan de Brucknerlaan. Op 23 en 31 oktober staat daar een herkenningspunt voor de deur. 
 
 

 



Interesse?  
Voor meer informatie 
Anke Kommeren 
T 013 4581100 
E a.kommeren@dewever.nl 
 
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  
Alvast bedankt voor je interesse 
 
 
 
 
 

 
 
 


