
Deze maand zetten we een hele groep vrijwilligers in het zonnetje, namelijk de bezorgers van tafeltje-

dekje in Zaamslag. Zij zijn een enthousiaste, betrokken maar vooral zelfsturende groep vrijwilligers, 

dus wat kan je je als coördinator beter wensen.  

Sinds augustus 2016 valt de coördinatie van tafeltje-dekje onder aan-z. Maar in Zaamslag bestaat het 

al veel langer. Joop heeft uitgezocht dat het gestart is in maart 1987. Bas vertelde hierover dat de ge-

meente ooit met het plan kwam om de mensen een magnetron te schenken en één keer in de week 

koelversmaaltijden te bezorgen. Dat zou immers efficiënter werken. Vanuit het dorp kwam hier pro-

test tegen omdat zo het dagelijkse contact met de bezorger verloren zou gaan en is er voor gezorgd 

dat de dagelijkse bezorging van de warme maaltijd behouden bleef.  

De meesten zijn begonnen met het bezorgen van maaltijden omdat ze voordat ze met pensioen gin-

gen al aan hun jasje werden getrokken om vrijwilliger te worden. Enkele van hun ouders maakten ge-

bruik van tafeltje-dekje en zo leerden ze het kennen.   

De sociale cohesie in het dorp is groot en de bezorgers dragen hun steentje hieraan bij. In de groep 

bezorgers wordt onderling veel geregeld. Als er iemand met vakantie gaat regelen ze zelf vervanging. 

Als er een gebruiker van tafeltje-dekje de deur niet open doet weten de bezorgers: ‘oh, dat is de 

broer of de zus van die en die… dan vraag ik daar even na of ze weten waar hij of zij is’. Het gebeurt 

zelfs dat als een gebruiker geen maaltijd heeft ontvangen deze naar de bezorger van dienst belt in 

plaats van naar ons. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar omdat het een ons-kent-ons 

gemeenschap is, is dit niet altijd te voorkomen. Gelukkig vinden de bezorgers dit niet erg.  

Met gepaste trots stel ik u voor: ‘de bezorgers van Zaamslag’  

Staand van links naar rechts: Daan Dieleman, Cees Dekker, Frans Verpoorte, Cor Kaan, Joop Dees, Jan Duerink.  
Zittend van links naar rechts: Joleen Verpoorte, Janneke Willems (coördinator aan-z), Bas de Leeuw en Jan Verlinde. Niet aanwezig: Piet Jansen   

‘Is er nog nieuws’ 

Vrijwilligers van Zaamslag in het zonnetje!  

Dit artikel kan 150 tot 200 woorden bevatten. 

Het gebruik van een nieuwsbrief als reclame-

middel heeft onder meer als voordeel dat u 

informatie uit andere marketingmaterialen, 

zoals persberichten, marktonderzoeken en 

verslagen, opnieuw kunt gebruiken. 

Hoewel uw nieuwsbrief er in eerste instantie 

op gericht is uw producten of diensten aan de 

man te brengen, is het voor het succes van uw 

nieuwsbrief van groot belang dat uw lezers er 

iets aan hebben. 

Het schrijven van uw eigen artikelen is een 

uitstekende manier om nuttige inhoud aan 

deze nieuwsbrief toe te voegen. U kunt ook 

een evenementenkalender of een speciale 

aanbieding ter promotie van een nieuw pro-

duct opnemen. 

Voor achtergrondinformatie bij uw artikelen 

of interessante informatie ter opvulling kunt u 

terecht op het internet. U kunt over allerlei 

onderwerpen schrijven, maar probeer de 

lengte van uw artikelen te beperken. 

Veel van de informatie die u in de nieuwsbrief 

opneemt, kunt u ook gebruiken op uw websi-

te. Met Microsoft Publisher kunt u uw 

nieuwsbrief in een handomdraai converteren 

naar een webpublicatie. Wanneer u dus klaar 

bent met het schrijven van de nieuwsbrief, 

kunt u deze converteren naar een webpagina 

en op uw website plaatsen. 
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Enthousiast geworden? 

Wilt u ook deel uitmaken van deze gezelli-

ge groep? Meldt u dan nu aan!  

Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd 

gebruiken. Om Joleen een plezier te doen 

zou een vrouwelijke vrijwilliger erg leuk 

zijn.  

De bezorgers rijden een hele werkweek, 1 

keer in de 6 weken. Kunt  u niet een hele 

week achtereen, dan is dit geen pro-

bleem. Iedereen is hier erg flexibel in.  

Als vrijwilliger bent u verzekerd en kunt u 

rekenen op een goede  

onkostenvergoeding. Voor het  

bezorgen van warme maaltijden, moet u 

beschikken over een eigen auto.  

 

Heeft u interesse om warme  

maaltijden rond te brengen of ander 

vrijwilligerswerk te doen binnen  

aan-z zoals verzorgen van vervoer, man-

telzorgondersteuning,  

beweegmaatje etc., neem dan  

contact op met aan-z. 

 

Telefonisch via: 0115-563015 of  

Via mail: info@aan-z.eu  

 

Neem ook eens een kijkje op onze websi-

te: www.aan-z.eu of hou onze facebook-

pagina in de gaten!  

‘Is er nog nieuws?’ 

De bezorgers worden graag gezien in het dorp. Ze zijn zich ervan bewust 

hoe belangrijk het is voor de mensen van het dorp en ze weten dat ze 

soms de enige zijn die iemand ziet op een dag.  

Zo vertelde Jan Duerink dat er een gebruiker uit de polder iedere dag als 

hij binnen stapt, vraagt: ‘is er nog nieuws uit Zaamslag?’ 

Ze zijn niet alleen bezorgers maar doen ze nog veel meer als ze bij de 

mensen komen. Bijvoorbeeld: een rollator repareren, jampotjes open 

maken, tuin bekijken, wasdroger op gang helpen, iPad instellen, etc.  

Daarnaast doen de meesten ook nog ander vrijwilligerswerk. Zo is Joop 

voorzitter van stichting Present, Joleen verzorgt de bloemengroet in de 

kerk en is mantelzorger voor haar schoonouders en er zijn er meerdere 

actief bij kerk & keuken en kerkenwerk.  

Reden genoeg dus om deze groep eens extra in het zonnetje te zetten!  

 

Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme en ik hoop dat ik nog 

lang met jullie mag samenwerken!  

 

Janneke Willems 
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