
 

Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar 

 

 
Resto VanHarte is voor haar locatie in Noordwijkerhout op zoek naar een  

Gastvrouw / Gastheer (vrijwilligersfunctie) 
Elke woensdag voor 6 uur per week   

 
 

Ben jij iemand die graag mensen met elkaar verbindt? Vind je het leuk om mensen met verschillende 
achtergronden en verhalen te verwelkomen aan onze eettafel? Heb je zin om samen met een groot 

team van vrijwilligers, elke week voor 50 gasten een leuke avond te organiseren? 
 Dan is Resto VanHarte op zoek naar jou!  

 
 
Omschrijving 
Stichting Resto VanHarte organiseert elke week landelijk op 40 plekken een lekker en betaalbaar 
driegangendiner voor buurtbewoners. Jaarlijks serveert de stichting zo’n 150.000 diners, die garant 
staan voor een veelvoud aan ontmoetingen. Iedereen is welkom om samen te komen eten en elkaar 
beter te leren kennen. Resto VanHarte heeft ook in Noordwijkerhout een wekelijkse eettafel waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten is altijd gezellig en verbindt! 

Werkzaamheden 

Jij maakt deel uit van een team vrijwilligers en hebt een eigen taak. Je verwelkomt bijvoorbeeld onze 
gasten wanneer ze binnenkomen. Of je beheert de kassa en werkt de gastenlijst bij. Sowieso help je 
altijd bij het voorbereiden van de dinerzaal en met de bediening. Heel leuk: bij Resto eet je altijd een 
vers gezonde 3-gangen diner met de gasten mee. 
 
Vaardigheidseisen          
Je bent sociaal en vriendelijk tegenover de gasten en je medevrijwilligers. Door je open houding 
komen anderen snel naar je toe bij vragen. Je bent behulpzaam en toont aandacht voor een ander. 
 
Wij bieden  
▪ Gezelligheid en samen voldoening halen uit het neerzetten van een geslaagde avond voor de 

gasten en zo een bijdrage te leveren aan de buurt en verbinding tussen buurtbewoners in je stad 
▪ Training om de avond tot een succes te maken 
▪ Op de dag(en) dat jij je als vrijwilliger inzet voor Resto VanHarte kosteloos, een vers gezond 3-

gangen diner mee-eten  

INTERESSE? 
Ben jij enthousiast geworden om een bijdrage te kunnen leveren en daarnaast jezelf te ontplooien? 
Solliciteer dan direct! Neem contact op met Peter Heslinga 0628848573 
Je reactie met CV kun je sturen naar: p.heslinga@restovanharte.nl  
Voor meer informatie zie www.restovanharte.nl 

 

 

http://www.restovanharte.nl/

