
 

 

 

 

Bij zorgcentrum Souburgh, locatie de Rietkraag,  zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die onze 

bewoners een warm hart toe dragen en willen helpen bij diverse activiteiten.  

In de vrijwilligersvacaturelijst staan een aantal activiteiten waar bij u ons kunt komen helpen. 
  
Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator: 
Kirsten Looren de jong via kirsten.looren@zorgpartners.nl of bel naar onze receptie. 

 

 

We bike 4 Alzheimer 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij Souburgh sparen wij voor een duofiets voor onze bewoners en een mooie belevingstuin voor bij het 
nieuwe Souburgh. 
Op de locatie van ons oude Souburgh zullen diverse activiteiten plaatsvinden waaronder een foodtruck, 
muzikale optredens, kraampjes en een badeendjesrace. Kortom reserveer deze datum in uw agenda 
en fiets mee voor het goede doel voor onze bewoners en/of kom langs voor een van onze activiteiten! 
Voor meer informatie, inschrijven of doneren ga naar  
https://www.zorgpartners.nl/fiets-mee-met-we-bike-4-alzheimer/  

 Taak Tijd 

Maandag Koffieronde op de afdeling         14.00 – 15.30 uur 
 Hulp bij vereniging “Gym”  14.00 – 16.00 uur 

Dinsdag Hulp bij de warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 
 Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 
 Hulp bij vereniging “Tien voor Taal” 14.00 – 16.15 uur 
 Hulp bij nieuw op te starten vereniging 14.00 – 16.15 uur 

Woensdag Hulp bij de warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Spel”   9.45 – 11.45 uur 

  Hulp bij vereniging “Breek de week” 14.00 – 16.15 uur 

Donderdag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 

  Hulp bij vereniging “Terug in de Tijd” 14.00 – 16.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Mannenmiddag”  14.00 – 16.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Filmavond” (1x per maand) 18.30 – 21.00 uur 

Vrijdag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Wandelen” 13.30 – 16.00 uur 

Zaterdag/|Zondag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 
   

Chauffeurs voor het rijden van ons pendelbusje op diverse dagen en volgens vaste tijdstippen 

Hulp bij dagbesteding de Buitenhof (Let op: dit is bij Be Fair in Waddinxveen!) op donderdag 
11.30 – 13.30 uur Vrijdag 14.00 – 16.00 uur 

https://www.zorgpartners.nl/fiets-mee-met-we-bike-4-alzheimer/

