
 
 
 
 
 

 

  

Opstapclub 

Tewerkstelling in: Aartrijke 

Functieomschrijving 

Wat? Vanaf begin maart tot eind september gaan wij in groep, om de 2 weken, op 

woensdagmiddag een wandeling maken in de buurt met bewoners in een rolstoel. In de grote 

vakantie is dit zelfs wekelijks. Het is de bedoeling dat je een vaste bewoner in een rolstoel begeleidt 

tijdens de wandeling van een uur. Daarna kun je nog genieten van een koffie in de tea-room van 

Cirkant.  

Waarom? Een frisse neus halen is voor iedereen plezant. De bewoners die bij ons in een rolstoel 

zitten, hebben uiteraard een begeleider nodig om te kunnen genieten van een wandeling.  

Jobvereisten 

Het is uiteraard van belang dat je fysiek in staat zijn om een rolstoel te duwen en een wandeling van 

een viertal kilometer te maken.  

We spreken elke woensdag af van 14u tot 16u ongeveer. Kun je er eens niet bij zijn, laat het even 

weten op voorhand. Dat is geen enkel probleem.  

  

Ons aanbod 

De Opstapclub is een initiatief van ons dagbestedingsteam. Zij zullen je dan ook met open armen 

ontvangen en ondersteunen waar nodig. 

Je gaat op stap met een groep enthousiaste bewoners, vrijwilligers & familieleden. Wij zorgen voor 

leuke babbels, een gezonde wandeling, koffie en een koekje.  

Goed om weten! Om er voor te zorgen dat al ons vrijwilligers optimaal ondersteund & 

verzekerd worden, werken wij samen met Present vzw. Alles is dus tiptop geregeld. 

 

Wil je graag eens proberen om te zien of het iets voor jou is? Dat kan! Zijn er woensdagen waarop 

je niet kan wandelen? Geen probleem! Dat spreken we gewoon op voorhand af. We bespreken 



 
 
 
 
 

 

  

even wat voor jou lukt en waar jij je goed bij voelt.  

Hoe solliciteren? 

Neem gerust even contact met Audry, vrijwilligerscoördinator om even te bespreken of dit iets voor 

jou is. 

Dit kan via audry.sanders@fracarita.org of op 050 20 90 32. 

 


