
OproepCentrale  
 

De vrijwilligershulp van de Oproep-
Centrale is bedoeld voor zelfstandig 
thuiswonende mensen woonachtig in 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en 
Spijkenisse, die ondersteuning nodig 
hebben.  
Vrijwilligershulp wordt geboden aan:

•	 langdurig	zieken	en	mensen	met		 	
 een  handicap
•	 ouderen	met	behoefte	aan	sociale	 
 ondersteuning en sociaal contact
•	 dementerende	ouderen	en	ook		 	
 jong dementerenden
•	 kinderen	en	(jong)	volwassenen		 	
 met een verstandelijke / lichamelijke  
 beperking

OproepCentrale Dienstverlening 
   

Ook voor incidentele begeleiding naar 
het ziekenhuis, tandarts etc. kan een 
beroep op een vrijwilliger worden 
gedaan als er niemand in de omgeving 
is die mee kan gaan. En als alle zorg 
thuis goed geregeld is, blijven er soms 
specifieke wensen over. 
Vrijwilligers doorbreken het isolement 
waarin mensen terecht kunnen komen. 
 
Voor informatie bel:  010-4278177 
E-mail: oproepcentrale@argoszorggroep.nl
www.deoproepcentrale.nl

Stout	Grafische	Dienstverlening	•	www.stout.nu

Eetdate

Gezellig samen koken, eten en 

iets voor een ander betekenen

Eetdate: Bel 010-4278177



Even niet alleen eten heet: ‘Eetdaten’!
Samen koken en eten is gezelliger!

Vindt u het niet altijd leuk om alleen te eten en zou 
u het gezellig vinden om af en toe eens samen 
met iemand te koken en/of te eten?  Dan biedt het 
project Eetdate van de OproepCentrale uitkomst!

Hoe werkt een Eetdate?
Na aanmelding gaan de coördinatoren van de 
OproepCentrale op zoek naar een geschikte 
vrijwilliger voor uw Eetdate. Hierbij houden zij 
rekening met uw wensen en voorkeuren. Wilt u 
bijvoorbeeld eenmalig of regelmatig samen met 
een vrijwilliger eten? Houdt u van Hollandse pot 
of misschien juist van vegetarisch? Wilt u graag 
samen nog eens een recept uitproberen of thuis 
uw favoriete gerecht nog eens maken? Wilt u 
samen iets lekkers uitkiezen om te eten?  Dat kan 
nu! Samen met één van de vele vrijwilligers van de 
OproepCentrale. Als de match is gemaakt, is het 

tijd om een Eetdate te plannen. 
Een Eetdate brengt mensen bij 

elkaar én gezelligheid in 
uw keuken. 

Kosten 
Aanmelden voor 
Eetdate kost u niets. 
Samen met de vrijwilliger maakt 
u afspraken over de kosten van de bood-
schappen. De coördinatoren van de OproepCen-
trale kunnen hier begeleiding in bieden. De vrijwil-
liger die naar u toe komt krijgt een vergoeding van 
de reiskosten.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u graag meer informatie of wilt u zich aan-
melden voor een Eetdate als geïnteresseerde 
thuiswonende oudere of als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met de coördinatoren van de Oproep-
Centrale via telefoonnummer 010 - 427 81 77 of 
stuur een e-mail naar 
oproepcentrale@argoszorggroep.nl. 
Kijk voor meer informatie over de OproepCentrale 
op www.deoproepcentrale.nl.

Het project Eetdate wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van de OproepCentrale, de 
V.O.C.  Wilt u de OproepCentrale graag steunen? 
Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer: 
NL43 INGB 0006 488 643. 
Meer informatie over de V.O.C.?  Kijk dan op  

         www.vriendenoproepcentrale.nl.

Gezellig koken, 
eten en iets voor een 
ander betekenen?
Meld je dan aan als ‘Eetdate’-vrijwilliger!

Lijkt het jou leuk om af en toe eens samen met 
een oudere te koken en gezellig te eten? Veel 
ouderen vinden het niet leuk en ongezellig om 
alleen te koken. Met uw cliënt bepaalt u wat u 
samen gaat maken en samen gaat eten. Of… 
misschien wil de buurvrouw ook wel mee-eten? 
De OproepCentrale is op zoek naar jou als vrij-
williger voor het nieuwe project Eetdate.

Een juiste match!
Na aanmelding gaan de coördinatoren van de 
OproepCentrale op zoek naar een geschikte 
match. Hierbij houden zij rekening met jouw 
wensen en voorkeuren. Wil je bijvoorbeeld een-
malig of regelmatig samen met een cliënt eten? 
Welke tijden komen jou het beste uit? Zoek je 
iemand in de wijk of zelfs buiten de stad? Als de 
match is gemaakt, is het tijd om een Eetdate te 
plannen. 
De coördinatoren van de OproepCentrale bege-
leiden jou. Over de kosten van het eten maak je, 

als vrijwilliger, zelf afspraken met de cliënt. 


