
  

Vrijwilligerswerk locaties Westhoek en Dyckzicht  

  
Heeft u tijd over en wilt u graag iets voor een ander betekenen? Voor de woonzorglocaties Westhoek 

en Dyckzicht zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het begeleiden van leuke 

activiteiten.  

Wat houdt het vrijwilligerswerk in? 

Houdt u ervan om activiteiten te organiseren en hierbij senioren te ondersteunen? Dan is 

vrijwilligerswerk in de zorg voor de activiteiten helemaal iets voor u! 

Als vrijwilliger zorgt u ervoor dat de activiteit goed verlopen. Er zijn allerlei activiteiten waar hulp bij 

nodig is, zoals bij: 

- spelactiviteiten zoals sjoelen, rummikub, dammen 
- creatieve activiteiten, zoals schilderen 
- zangactiviteit  
- bewegen, fietsen met de duofiets, wandelen 
- de middagmaaltijd in Westhoek. Op zaterdag en zondag is er rond 11:00-13:00 ook een 

vrijwilliger van harte welkom hiervoor.  
 

Daarnaast zoeken we voor Westhoek een pianist om bewoners ontspanning aan te bieden. Als 
vrijwilliger kunt u activiteiten ook zelf vormen.  
 
Over Vrijwaard 

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met vier woonzorglocaties.  Bij Vrijwaard streven 

we ernaar dat de bewoners zo veel mogelijk ‘wonen zoals thuis’.  Locatie Westhoek bevindt zich met 

24 appartementen , een atrium en restaurant in hartje centrum en is gericht op mensen met een 

lichamelijke zorgvraag. Locatie Dyckzicht aan de Weststraat, bestaande uit drie verdiepingen, biedt 

kleinschalig wonen voor mensen met zowel een lichamelijke zorgvraag als dementie. Elke verdieping 

telt negen appartementen en een gezamenlijke huiskamer.  

Wat bieden wij?  

• Een waardevolle vrijetijdsbesteding 

• In overleg je wensen en behoeften waaronder werktijden afstemmen 

• dankbaar en afwisselend werk 

• ondersteuning bij werkzaamheden 

• mogelijkheid tot het volgen van cursussen 

• een gezellige groep collega-vrijwilligers  
 

Hoe kunt u reageren?  

Vrijwilligersvacatures bij Vrijwaard zijn ook te vinden op www.noordkopvoorelkaar.nl.  

Heeft u nog vragen over de vacatures of interesse? Neem dan contact op met Anisha Pannalal, 

coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard .nl of 0223-68 08 24.  

 

 

 

http://www.noordkopvoorelkaar.nl/
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