In Wij(k)huis de Haard begint het te bruisen van activiteiten. Wij(k)huis
de Haard is een wijkhuis van, voor en door vrijwilligers en gevestigd
Brederostraat 46, 5344VB Oss (onder de Sterrebosflat)
Plots zijn de coronamaatregelen versoepeld en hebben we voor direct
behoefte aan vrijwilligers om o.a. in onze huiskamer(s) bezoekers te
ontvangen. We zoeken vrijwilligers die één of meerdere dagdelen
(ochtend -middag of avond) per week beschikbaar willen zijn.
Met één dagdeel per week zal we al heel blij!!!
Een aantal vrijwilligers zorgen nu al dagelijks, samen met het team Huis &
Haard, dat alles goed loopt.
Ook jij kunt een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze mooie wijk de Ruwaard en doe mee!
Wij(k)huis De Haard is elke dag open van 09:00 uur tot 22:00 uur om even binnen te lopen, een
kop koffie te drinken of een praatje te maken. Het maakt niet uit welke leeftijd, achtergrond, cultuur of
talent je hebt. Iedereen kan zich hier thuis voelen en iedereen krijgt een kans. In Wij(k)huis De
Haard zijn allerlei activiteiten mogelijk, denk aan biljarten, wandelen, creatieve activiteiten,
schilderen, tekenen, bewegen voor ouderen, dansen, repaircafé, samen eten, geheugentraining,
postzegelclub en nog veel meer. Onze mensen werken vrijwillig maar niet vrijblijvend. Op elkaar
kunnen rekenen vinden we belangrijk.

BENT U DE VRIJWILLIGER DIE WIJ ZOEKEN?!
Meerdere mensen gezocht voor de functie van:

Gastvrouw/Gastheer
We zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om onze bezoekers warm welkom te heten,
van een kopje koffie of thee te voorzien en hen, zo nodig, de weg te wijzen in ons nieuwe wij(k)huis
aan de Brederostraat 46, 5344VB Oss (onder de Sterrebosflat)
Wanneer:
Tijd:

liefst minimaal 1 dagdeel per week, 4 uur aaneengesloten.
tussen 09:00 en 22:00 uur. dagdelen/ tijden uiteraard altijd in goed overleg!!

Gevraagd wordt
Een gastvrije en positieve houding!
Draagt onze bezoekers een warm hart toe!

Dan bent u van harte welkom!
Geboden wordt
Een inwerkperiode, zodat u met vertrouwen van start kunt gaan. Een prettige werkomgeving met
collega-vrijwilligers en medewerkers. Werkkleding in bruikleen. Verruiming kennis kan door deelname
aan workshops en/ of informatiemomenten. Er is aandacht bij verjaardagen, jubilea, maar ook een
attentieregeling voor alle vrijwilligers.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Sonja Haven,
10649710, sonja.haven@brabantzorg.eu
U kunt ook gewoon even binnenlopen!
Er zijn ook nog andere functie vacant.
Vraag er naar bij Sonja of Anton Mulders, lid team Huis & Haard.
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