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Derby voor paarden met lef tijdens Hippisch Festijn
Grave

www.tiptopbv.nl
Postbus 83 - 5430 AB Cuijk - Telefoon (0485) 31 90 50

WAND- EN
VLOERTEGELS
EN SANITAIR
✓ Marmeren en granieten
vensterbanken
✓ Sanitair, badmeubelen en c.v.
✓ Zeer grote collectie wand- en
vloertegels
✓ Vergelijk de prijzen in
kwaliteitsmaterialen

v.d. HOOGEN
WANROIJ TEL. 0485-478463
KUILENSTRAAT 1 - WANROIJ
(± 300 mtr. van de Bergen)

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Land van Cuijk (VPTZ) is op zoek naar een:

OPROEP
COÖRDINATOR (0 uur per week)
voor de duur van een jaar (aanvang zo spoedig mogelijk)

Vaste springparcoursbouwer van het Hippisch Festijn Grave, Marius Bens,
opperde in 2010 het idee
om een Derby te houden in
Grave: een 1.000 meter lang
springparcours waarbij gewone hindernissen worden
afgewisseld met natuurlijke
hindernissen van aarde wallen, boomstammen en een
waterhindernis. “Ik werd
in het verleden wel eens
gevraagd om een derbyparcours te ontwerpen, maar in
onze regio nog niet. Omdat
er in Noordoost-Brabant op

dit moment helemaal geen derby’s meer worden verreden leek
het mij een mooie toevoeging
voor het HFG.”
In de afgelopen maanden verrezen op het concoursterrein
Ruitersportterrein ’t Raamdal
een aantal natuurlijke hindernissen die onderdeel zijn van
het parcours. Voor de waterhindernis en voor een zogenaamde
‘opsprong’ ging de schop ín de
grond, die grond is vervolgens
benut om een imposante wal
op te gooien waar de paarden
omhoog én omlaag moeten
springen. “Eigenlijk is het ontwerpen van een Derbyparcours

niet heel erg afwijkend van het
ontwerpen van een ‘standaard’
parcours: de te galopperen lijnen zijn langer maar het principe blijft het zelfde. Over de
natuurlijke hindernissen heb ik
natuurlijk wel even moeten fantaseren.” Vrijdag om 13.00 uur
starten de eerste deelnemers
in dressuur en springen op het
gratis toegankelijke terrein. De
Derby in Grave vormt daarmee
op zondag 26 juni om 15.00
uur het klapstuk van 3 dagen
paardensport in Grave. Meer
informatie:

0 www.hippischfestijngrave.nl

Gregoriusonderscheiding

Bron: 21 juni 2011
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Grave

Sandra Roefs-Hoogers
heeft zaterdag 11 juni
in de Graafse Sint-Elisabethkerk een onderscheiding van de Nederlandse Gregoriusvereniging
ontvangen. Aan het einde
van de viering werd zij tot
haar grote verbazing door
emeritus pastor Jacques
Janssen uitgenodigd om
de Eremedaille in Zilver
in ontvangst te nemen
als dank voor de inzet die
zij heeft getoond voor de
kerkmuziek. Voorafgaand
aan de uitreiking werd kort
die inzet gememoreerd:
o.a. 25 jaar zingend lid
van het JCH, lid van de
muziekcommissie van het
koor, reserve-organiste en
vervangster bij afwezigheid van de dirigente.

Foto: Jacques Leurs

Stichting Hospicehuis “De Cocon” is op zoek naar een:

COÖRDINATOR (VERPLEEGKUNDIGE) 8 uur per week
voor de duur van een jaar (aanvang zo spoedig mogelijk)

VPTZ Land van Cuijk:
Het doel van de Stichting is het mogelijk maken dat mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen sterven. Een gemotiveerde groep vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden zetten zich daarvoor in.

Hospicehuis “de Cocon”:
Hospicehuis “de Cocon” is een zelfstandige stichting. In de Cocon worden mensen verzorgd en begeleid in de laatste fase van hun leven. Een gemotiveerde groep vrijwilligers,
coördinatoren en bestuursleden zetten zich hiervoor in.

De functie:
De functie van coördinator is een boeiende functie met veel verantwoordelijkheden.
Je werkt in een klein gemotiveerd team. Je verzorgt de coördinatie en organisatie van
de ondersteuning aan de zieke en familie thuis, woonachtig in de regio. Je gaat op
huisbezoek om samen met de zieke en familieleden de gewenste ondersteuning te
bespreken. Je draagt zorg voor de werving, selectie en het behoud van vrijwilligers en
voor hun deskundigheidsbevordering. Je onderhoudt contacten met andere zorgverleners om gezamenlijk tot een zorgvuldige dienstverlening te komen.

De functie:
De functie van coördinator is een boeiende functie met veel verantwoordelijkheden. Je
verzorgt de coördinatie van de hulpverlening en de zorg aan de gasten in het hospice. Je
voert kennismakingsgesprekken met gasten en hun directe familieleden. Je draagt zorg
voor de werving, selectie en het behoud van vrijwilligers en draagt zorg voor hun deskundigheidsbevordering. Je onderhoudt contacten met andere zorgverleners en draagt zorg
voor kwaliteit en continuïteit van zorg.

De functie eisen:
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ervaring met en
kennis van werken met vrijwilligers en terminale zorg. Je bent in staat zelfstandig te
werken en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. Je bent tevens
in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen en hierin het evenwicht te bewaren tussen gepaste afstand en tegelijkertijd voldoende nabijheid.

De functie eisen:
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je affiniteit met en kennis
van vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en terminale zorg. Je bent in staat zelfstandig te werken en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. Je bent tevens
in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen en hierin het evenwicht te bewaren tussen
gepaste afstand en (tegelijkertijd) voldoende nabijheid.

Bijzonderheden:
Het betreft een tijdelijke vacature. In verband met de werkzaamheden is beschikking
over eigen vervoer noodzakelijk.

Bijzonderheden:
Het betreft een tijdelijke vacature. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de functie en
binnen de Stichting bestaat er een mogelijkheid tot verlenging van het contract. Tijdens de
inwerkperiode is het mogelijk om meer uren te werken.

De arbeidsvoorwaarden:
De functie is ingedeeld in functiegroep 55 conform CAO VVT. Je wordt opgenomen in
het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De arbeidsvoorwaarden:
De functie is ingedeeld in functiegroep 55 conform CAO VVT. Je wordt opgenomen in het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Sollicitatie en informatie: Bel voor nadere informatie naar de heer Ben Fransen (tel.
0485 381613 of 06 – 13931659), voorzitter bestuur, of met mevrouw Lia van de Weijer
of Mevrouw Yvonne van Esch, coördinatoren VPTZ (tel. 0485 – 574289).

Sollicitatie en informatie: Bel voor nadere informatie naar de heer Ben Fransen, voorzitter
bestuur, tel. 0485 -381613, of met mevrouw Marijke Kemperman of mevrouw Miranda van
de Broek, tel. nummer 0485 – 381927).

Je kunt de sollicitatiebrief en cv sturen naar: Bestuur VPTZ Land van Cuijk,
Breestraat 35, 5845 AZ Sint Anthonis. Schriftelijk reageren kan tot uiterlijk 1 juli 2011
info@vptzlandvancuijk.nl - www.vptzlandvancuijk.nl

Je kunt de sollicitatiebrief en cv sturen naar: Je kunt je sollicitatiebrief en cv sturen naar:
Bestuur Hospicehuis de Cocon, Breestraat 35, 5845 AZ, Sint Anthonis. Schriftelijk reageren
kan tot 1 juli 2011, Hospicehuis.Cocon@planet.nl, www.hospicehuisLandvanCuijk.nl

