
 
 

 
Vacatures vrijwilligerswerk  December 2017 

De Wever Thuis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
 
 

Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding 
Dennenheuvel 

Werkdagen/tijden   Dinsdag/donderdag/vrijdag van 10.00 – 13.00 uur 

   en/of 13.30 – 1600 uur. 
 

Taakomschrijving  Je begeleidt mensen met dementie individueel of in een groep tijdens 

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

 

 

Begeleider en sfeermaker huiskamerproject   
    Vergeet me niet 

Werkdagen/tijden   Dinsdag en donderdag  van 10.00 – 12.00 uur, mogelijk ook 

uitbreiding naar andere dagen 
 

Taakomschrijving  Je begeleidt mensen die vergeetachtig zijn of mensen met een  lichte 

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

 

 

  Fietsbegeleider voor cliënten dagbehandeling Renoir  
Werkdagen/tijden   Flexibel. 

 

Taakomschrijving  Je begeleidt jong mensen met dementie op de duo-fiets. 

 

   

  Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding 
  De Bijsterstede  
Werkdagen/tijden  Dinsdag van 9.00- 12.30 en/ of  vrijdag van  13.00 -16.30 uur. 

 

Taakomschrijving  Je begeleidt mensen 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  

Werkdagen/tijden  Maandag  9.30- 13.30 uur.  

 

Taakomschrijving  Je begeleidt mensen 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   
Werkdagen/tijden  Zaterdag van 14.00 -17.00 uur en/of van 17.00 – 20.00 uur.  

 

Taakomschrijving  Je begeleidt religieuze mensen 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 Matisse  

Werkdagen/tijden  Maandag  en dinsdag  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.
  

 

 

Begeleider en sfeermaker voor dagbesteding  
De Heikant   

Werkdagen/tijden  Woensdag 12.00-15.30 uur.  

 
Taakomschrijving  Je begeleidt mensen met dementie 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 Vrijwilligerswerk 
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 
 


