
Werkt u graag mee aan een gezellig maaltijdgebeuren voor bewoners 

uit het dorp? Bent u gastvrij en houdt u van contact met mensen?  

Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en terwijl een dank-

bare rol op te nemen? 

Heeft u één of meerdere dagen per week wat tijd over?  Op zoek naar 

wat extra beweging, met een positief doel? 

Ja ?  

Dan heeft aan-z een aantal leuke vrijwilligersvacatures voor u!         

Benieuwd? Z.o.z. 
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Helpende handen  

gezocht in Assenede, Oosteeklo en 

Boekhoute 
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Gastheer/ vrouw in het 

 dienstencentrum 

Maar dat is niet alles… Nieuwsgierig naar meer of naar ander vrijwil-

ligerswerk? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsge-

sprek. Wij peilen naar uw interesses en mogelijkheden. Vrijwilligers 

zijn aanvullend verzekerd en worden ondersteund door medewerkers 

van aan-z. 

Loop eens binnen in het dienstencentrum (Moestuinstraat Assenede) 

of geef een belletje op 09 344 36 10. 
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Maaltijdbezorger  

Tafeltje Dek Je  

Als vrijwilliger voor de dienst 

‘Tafeltje-Dek-Je’ haalt u warme 

maaltijden op in de keuken en 

brengt u die – met uw eigen wa-

gen – rond bij kwetsbare perso-

nen.  

U maakt een kort praatje met de 

mensen en helpt hen indien no-

dig bij het openen van de     

maaltijdbox.  

 

Voor deze dienst bent u een an-

derhalf uur onderweg en krijgt 

u een onkostenvergoeding voor 

de gereden kilometers. 

Samen met collega vrijwilligers 

houdt u het restaurant open en 

zorgt voor een huiselijke en ge-

moedelijke sfeer.  

 

U zet alles klaar, verzorgt de 

bediening en maakt een praatje 

met de gasten. 

 

Geregeld wordt er een planning 

opgesteld, waarbij u zelf bepaalt 

wanneer en hoe lang u in het 

dienstencentrum kan helpen. U 

bepaalt mee welke rol u         

aangenaam vindt om te doen. 
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