
Altijd al eens vrijwilligerswerk willen doen?   

Dan is Zeeuwse Gronden op zoek naar jou! 

 

 

 

Zeeuwse Gronden groeit. Het aantal woon- en dagbestedingslocaties neemt ieder jaar toe 

en er worden volop projecten en uitstapjes georganiseerd. Om deze activiteiten mede 

mogelijk te maken, is iedereen van harte welkom die, al is het elke week maar enkele 

uurtjes, kan helpen. Als vrijwilliger neem je een belangrijke plek in binnen onze organisatie 

en je werk wordt erg gewaardeerd. Je krijgt hiervoor een passende vergoeding.  

Er is van alles mogelijk op het gebied van vrijwilligerswerk, dus er zit altijd iets passends bij. 

Voor onze Werkplaats (Terneuzen) zoeken we mensen die beschikken over technische 

vaardigheden en/of groene vingers. Samen met cliënten worden daar allerlei klussen 

gedaan, van hout bewerken en meubels maken tot natuuronderhoud in het Zeeuwse 

landschap. 

Op Equicentrum de Kraaghoeve (Terneuzen) hebben we mensen nodig die aan de balie 

zitten, enthousiast de bezoekers ontvangen en telefoontjes kunnen aannemen. Ook zoeken 

we chauffeurs die cliënten naar dagbestedingslocaties en therapie brengen en terug. Op de 

Kraaghoeve is het daarnaast mogelijk om te tuinieren en dieren te verzorgen. 

Houd je meer van koken? Dan kun je bij onze maatschappelijke restaurants, El Cantina 

(Terneuzen), Het Melkmeisje (Kruiningen), ’t Cuypje (Sas van Gent) en Het Koetshuis (Goes) 

terecht. Deze restaurants zijn niet alleen voor cliënten bedoeld, maar voor iedereen die 

graag lekker wil lunchen of gezellig een kopje koffie wil drinken.   

Ten slotte zijn we altijd op zoek naar creatievelingen die kunnen helpen bij workshops en 

creatieve dagbesteding. Ons nieuwe Atelier de Herengracht in Middelburg is hier volledig 

op ingericht. En zo is er meer.  

Ben je nieuwsgierig, werk je graag samen met anderen en kun je genieten van kleine 

dagelijkse dingen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Zeeuwse Gronden, via het bijgevoegde 

formulier. Hierop kun je ook aangeven wanneer je beschikbaar bent en wat voor soort 

vrijwilligerswerk je voorkeur heeft. Neem bij twijfel gewoon even contact op om te vragen 

naar de mogelijkheden!  

 

Telefoon: 0115-621314 (vraag naar Chantal) 

E-mail: c.verstraeten@zeeuwsegronden.nl   

Kijk voor meer informatie op www.zeeuwsegronden.nl.  

mailto:c.verstraeten@zeeuwsegronden.nl
http://www.zeeuwsegronden.nl/


Aanmeldformulier vrijwilligerswerk Zeeuwse Gronden 
 
 

Naam:  Geboortedatum: 

Adres: 
 

Telefoonnummer:  

Woonplaats:                                                                            Emailadres: 

Waarom wil je vrijwilligerswerk doen?                                                    

 
 
 

Wanneer ben je beschikbaar? 

 maandag 
 dinsdag 
 woensdag 
 donderdag 
 vrijdag 

 ochtenden 
 middagen 
 avonden  
 anders, namelijk ___________________________________ 

 
 

(Relevante) werkervaring: 

 
 
 

Waar gaat je voorkeur naar uit? (meerdere opties mogelijk) 

 Koken     
 Sporten                                                               
 Creatief bezig zijn 
 Klussen/techniek                                                          
 Buitenactiviteiten 
 Natuuronderhoud  
 Chauffeursdienst 
 Receptiewerkzaamheden 
 Administratieve taken 
 Huishoudelijke werkzaamheden 
 Familieraad                                         
 Anders, namelijk ______________________________________________________________________________________ 

 Welke plaats of regio heeft je voorkeur? 

 
 

Waar moeten we rekening mee houden? 

 
 
 

Opmerkingen of suggesties: 

 
 
 

 
Formulier mag opgestuurd worden naar: 
Zeeuwse Gronden 
t.a.v. Chantal Verstraeten 
Postbus 1156 
4530 GD  Terneuzen 
c.verstraeten@zeeuwsegronden.nl  

mailto:c.verstraeten@zeeuwsegronden.nl

