VACATURE VRIJWILLIGERSWERK
Wandelaars gidsen door Turnhout
Zorggroep Orion staat voor mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg. Elke
dag rekenen we op de enthousiaste inzet van ruim 280 vrijwilligers. Zonder hen zouden we
onze mensgerichte zorg en activiteiten nooit kunnen realiseren. Dank aan ieder van hen!
Maak jij mee het verschil?

Jouw vrijwilligerservaring
Ken je Turnhout en wandel je graag door de steegjes en paadjes? Neem je graag de leiding van
een groepje enthousiaste wandelaars? Dan is deze vrijwilligerstaak iets voor jou.

Taak wandelaars gidsen door Turnhout
Wandel je graag en stippel je zo een fijne wandeling van 8 à 10 km uit je mouw? Elke week
staan er deelnemers klaar om met je mee op stap te gaan. Jij neemt de leiding over de wandellus
door Turnhout en je let daarbij zeker op verkeersveiligheid. Vertrek- en eindpunt is De Meerloop
waar je gezellig kan napraten.

Vaardigheden




wandelingen uitstippelen van 8 à 10 km
de wandelgroep begeleiden
letten op verkeersveiligheid

Tijdsinvestering
Je bereidt een wandeling voor om dan elke woensdag te
starten om 13u30 aan De Meerloop. Je kan onmiddellijk
starten, want er is vraag naar.

Wij bieden jou
Een professionele ondersteuning in een aangename sfeer.
Bovendien word je lid van een uitgebreide en enthousiaste
vrijwilligersgroep. We bieden je uiteraard een vrijwilligersverzekering aan en regelmatig een bedankje en een drankje.

Wie en wat is ontmoetingscentrum De
Meerloop?
Ontmoetingscentrum De Meerloop is gelegen op het mooie Begijnhof van Turnhout, op
loopafstand van de Grote Markt. Het is een ontmoetingsplaats.
Iedereen kan er terecht voor info over diensten en zorg en ook met al je andere vragen ben je
welkom. Naast een café en een restaurantdienst worden er voor iedereen verschillende
activiteiten georganiseerd.
Alle vrijwilligers en medewerkers werken samen aan een warme zorg voor iedereen.
Ontmoetingscentrum De Meerloop, Begijnhof 44, 2300 Turnhout.
Hier meer info en sfeerbeelden van De Meerloop.

Contactpersoon
Ik kijk er erg naar uit je te ontmoeten. Aarzel niet om me vrijblijvend te contacteren.
Vrijwilligerscoördinator Erica Baeck Erica.baeck@zorggroep-orion.be

