
 

 

De Vrijwillige Hulpdienst Heerde (VHD) is een grote vrijwilligersorganisatie 

binnen de gemeente Heerde. De VHD heeft ruim 200 vrijwillig(st)ers die op één 

of meerdere projecten worden ingezet. Dat varieert van het bezorgen van warme 

maaltijden van Tafeltje Dekje tot het individueel begeleiden van hulpbehoevende 

inwoners en van het verrichten van telefoondiensten tot het helpen bij 

dagactiviteiten bij Hanzeheerd Brinkhoven. De VHD kenmerkt zich als een warme 

en betrokken organisatie met enthousiaste vrijwilligers die het hart op de goede 

plaats hebben. Er is doorlopend behoefte aan nieuwe vrijwillig(st)ers voor 

algemene taken. Daarnaast zijn we specifiek op zoek naar: 

 

 

 

Coördinator Tafeltje Dekje (M/V) voor Wapenveld. 
 

Voor het Tafeltje Dekje project zoeken we een coördinator (m/v). In Wapenveld 

worden dagelijks warme maaltijden bezorgd bij een aantal vaste gebruikers. Als 

coördinator ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de bezorging en 

het aanspreekpunt bij problemen en klachten van gebruikers. We zijn op zoek 

naar een vrijwilliger die in Wapenveld woont en bereid is om ook zelf maaltijden 

rond te gaan brengen in Wapenveld. (dat hoeft overigens niet dagelijks) De 

ideale kandidaat heeft een oplossingsgerichte en flexibele instelling.  

 

 

 

Maaltijdbezorgers (M/V) voor Wapenveld. 
 
Voor het rondbrengen van de maaltijden van Tafeltje Dekje zoeken we nog een 
paar chauffeurs die enkele uurtjes per week in een van tevoren gepland rooster, 

willen meedraaien. 
Heeft u een paar uurtjes vrij en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs, dan 

kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Uiteraard houden wij bij het opstellen van 
het rooster rekening met uw wensen en mogelijkheden. 
 

 
 

Heeft u belangstelling voor één van deze of één van de andere uitdagende en 

dankbare functies binnen de Vrijwillige Hulpdienst, dan kunt u bellen met het 

Centraal Meldpunt (0578-692525). De dienstdoende vrijwilliger verwijst u dan 

graag door naar de coördinator van het project waarvoor u belangstelling heeft. 


