Vind jij het leuk om als vrijwilliger aan de slag te
gaan in de ouderenzorg? Heb jij affiniteit met deze
doelgroep, ben je geduldig en empatisch? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Vrijwilliger muziekactiviteit
Hulp bij muziekactiviteit in de huiskamer

Wat ga je doen?
Voor de cliënten van de beide verpleeghuislocaties zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de muziekactiviteit
die plaatsvindt in de verschillende huiskamers van Scholtenhof en Mariahof. De activiteit staat onder leiding
van een activiteitenbegeleider. Cliënten worden opgehaald van hun appartement naar de huiskamer. In de
huiskamer worden samen liedjes van vroeger gezongen. Na de activiteit worden de cliënten weer
teruggebracht naar hun appartement. U hoeft niet muzikaal te zijn, maar u weet wel enthousiasme over te
brengen tijdens de muziekactiviteit. Uiteraard mag u meezingen.
De activiteit vindt plaats op:
Scholtenhof
- Donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur en/of woensdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Mariahof
- Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Eisen:
- Fysiek in staat zijn om cliënten te ondersteunen bij het verplaatsen van onze cliënten van en naar
de ontmoetingsruimte;
- Enthousiast meedoen met de muziekactiviteit.

Onze organisatie
Wij leveren thuiszorg en cliënten kunnen bij ons wonen in de wooncentra Scholtenhof en Mariahof of in de
diverse zorgwoningen. Wij bieden de cliënten een leven, gericht op zoveel mogelijk welbevinden, waarin
de cliënt de regie heeft. Binnen de afdelingen wordt cliëntgericht gewerkt in zelforganiserende teams. Met
de kernwaarden Open, Vakmanschap en Verbinding streven we ernaar dat mensen thuis kunnen blijven
wonen of zo thuis mogelijk wonen.

Direct solliciteren?
Stuur een bericht naar onderstaand e-mailadres en kom een keer kennismaken met de activiteit, de
deelnemers aan de activiteit en onze vrijwilligers.
Contactpersoon:
E-mailadres:

Activiteitenbegeleider Frans Agterberg
f.agterberg@zorgfederatieoldenzaal.nl

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je terecht bij Frans Agterberg, tel: 0541-513433

Zorgfederatie Oldenzaal, postbus 5004, 7570 GA Oldenzaal, 0541-513433,
info@zorgfederatieoldenzaal.nl, www.zorgfederatieoldenzaal.nl

