Informatieblad De Eettafel van Odijk.

Doelstelling:
De “Eettafel van Odijk”is één van de serviceprojecten van de Huiskamer van
Odijk.
De Eettafel is bedoeld voor alle Odijkers, lid van de Huiskamer van Odijk. De
opzet is om Odijkers in een gezellige ambiance tijdens een smakelijke maaltijd bij
elkaar te brengen. “Ontmoeting” is het centrale doel.
Doelgroep:
De doelgroep is de Odijkse bevolking, jong en oud, lid van de Huiskamer.
Organisatie:
De Eettafel vindt 2 x per maand plaats op de 1 e en 3e vrijdag van de maand, van
18.00 – 20.00 uur in het Dorpshuis.
Er wordt een 3-gangenmenu met koffie na, geserveerd voor € 10,--.
Men kan zich opgeven via het emailadres van de huiskamer
(info@huiskamervanodijk.nl) of de Huiskamertelefoon (0623707137) tot uiterlijke
de dinsdag, 18.00 uur, vóór de betreffende Eettafel.
Er kunnen maximaal 38 gasten meedoen. Wie niet geplaatst kan worden heeft
voorrang bij een volgende Eettafel.
Publiciteit:
In het Groentje, op de website van de Huiskamer, via Facebook en op in het dorp
verspreide posters wordt de Eettafel aangekondigd, onder vermelding van het te
serveren menu.
Vrijwilligers:
Zowel de koks als de gastvrouwen en heren zijn vrijwilligers.
De vrijwilligers van de Eettafel zijn Odijkers die graag gastvrouw-heer of kok bij
de Eettafel willen zijn.
Er wordt in teamverband gewerkt: Eén team op de eerste vrijdag en een team op
de derde vrijdag van de maand.
Voor deze vrijwilligers gelden de volgende eisen:
- servicegericht, hulpverlenend en inlevend zijn.
- zijn zelf lid van de Huiskamer van Odijk.
- onderschrijven van de gedragscode van ‘de Huiskamer van Odijk’, waarin
regels die
bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving
voor deelnemers en vrijwilligers.
- beschikken over een recente, passende VOG (verklaring van goed
gedrag). Deze VOG kan, met hulp van de vrijwilligerscoördinator van de
Huiskamer van Odijk, gratis worden aangevraagd.
Geïnteresseerden in het Eettafel vrijwilligerswerk kunnen nadere informatie
krijgen bij Irene de Kruijf, de vrijwilligerscoördinator. (06 23707137)
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