
 

“Samen op stap 
Op vele terreinen poortjes 

openen, 
Luisteren en zingen 

met en zonder woorden, 
beelden en gebaren, 

zeggen wat nog niet werd 
gezegd, 

niet gezien.” 
 
 
 

 

 

 

 
 

Interesse om onze ploeg te vervoegen? 
Of gewoon nieuwsgierig geworden? 

 
 
 
 
 

Voor meer informatie: 
 

Dagelijks verantwoordelijke Jef Roos: 
03/340.39.05 

jroos@OCMWRijkevorsel.be 
 

Ergotherapeute Gitte Vermeiren: 
03/340.39.06 

gvermeiren@OCMWRijkevorsel.be 
 
 

WZC Prinsenhof 
Helhoekweg 18 

2310 Rijkevorsel 
 
 

Zorgende handen 
 

Kennismaken met iemand … 
Of afscheid nemen … 
We doen het allemaal 

Met een simpel handgebaar. 
 

Vreugde geven … 
of troosten … 

Het zit allemaal 
in een simpel handgebaar. 

 
Zorgen voor … 

of liefhebben … 
We geven het allemaal 

door een simpel handgebaar. 
 

Een simpel handgebaar kan verzorgen 
of zorgen voor. 

Wat een simpel, zorgend handgebaar 
lijkt, biedt zoveel meer… 

 
Een zorgende hand biedt ongemerkt 

hulp waar nodig 
ze troost waar stil verdriet is, 

ze biedt tijd, die vaak zo kostbaar is… 
ze geeft aandacht, die zo nodig is… 

ze is een luisterend oor, dat verlichtend 
is… 

 
Een zorgende hand biedt waar onze 

bewoners naar verlangen. 
Een zorgende hand biedt, door een 

simpel handgebaar, 
waar onze bewoners zo dankbaar voor 

zijn… 



 
 
 

Woonzorgcentrum Prinsenhof is 
een voorziening met vele 

verzorgende handen voor zwaar 
zorgbehoevende en dementerende 

ouderen.  
Vele van onze bewoners zijn 

rolstoelgebonden of bevinden zich 
in een bepaalde fase van een 

dementeringsproces. 
 

Binnen ons aanbod trachten we 
onze bewoners zoveel mogelijk aan 
te spreken op hun mogelijkheden 

en kwaliteiten. 
En trachten we te bieden in een 

huiselijk kader. 
 

Om dit alles, in optimale 
omstandigheden, te kunnen bieden 

aan al onze bewoners zijn we 
regelmatig op zoek naar  

“zorgende handen”. 
 

Misschien wel jou zorgende 
handen? 

 

 
 
 

Wij bieden u een aangename groep 
vrijwilligers, die nieuwe mensen 

met open handen zullen 
ontvangen! 

 
Binnen ons vrijwilligerswerk 

trachten we te luisteren naar wat u 
te bieden hebt! 

 
Zo bent u vrij om te kiezen welke 

activiteiten u liggen om te 
ondersteunen of welke dagen u 

hierin wil investeren. 
 

Weet u niet zeker of het 
vrijwilligerswerk u zal liggen?  
Dan kan u eerst een periode 

verschillende activiteiten meedoen 
om te kijken of het iets voor u is. 

 
Wij trachten, indien mogelijk, ook 
rekening te houden met zaken die 

moeilijk zijn.  
(vb. niet bekend zijn met rijden van 

een rolstoel) 

 
 
 

Wij zijn steeds op zoek naar  
enthousiaste personen,  

“zorgende handen”,  
met een hart voor ouderen! 

 
We hopen om mensen te vinden die 

onze bewoners een warm hart 
toedragen en hen willen helpen bij 

een aangenaam verblijf in het 
woonzorgcentrum.  

 
We zoeken vooral  

“zorgende handen”  
voor volgende activiteiten: 

 
- Begeleiden van maandelijkse 

uitstappen of bezoek aan markt 
- Helpen voorbereiden van feestjes, 

optredens, modeshow, ed. 
- Begeleiden van bewoners bij bingo 
- Openhouden van cafetaria op 

zondagnamiddag 
- … 

 
Misschien hebt u nog bepaalde 
hobby’s of interesses waarmee u onze 
bewoners wat te bieden hebt. 


