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paviljoen medewerker Stadsblokkenwerf 
Iets voor jou?! 
 
Stichting Stadsblokkenwerf 
De Stichting Stadsblokkenwerf heeft als doel een kleine historische 
scheepswerf te bouwen op de plaats van de vroegere ASM werf op de 
Stadsblokken. Zo kan de Arnhemse bevolking weer kennis nemen van het 
scheepsbouw verleden van Arnhem. De stichting exploiteert een pontje  
tussen de Rijnkade en de werf. Vorig jaar is een start gemaakt met een  
horeca voorziening op het werfterrein. Komend seizoen zal er een nieuw 
paviljoen in gebruik genomen worden. Tevens is er een museum tuin in 
ontwikkeling.  
 
De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers.  
Tot nu toe zijn er ongeveer 35 vrijwilligers betrokken bij het pontje, de horeca 
voorziening en de ontwikkeling van de werf.  
 
Voor het komende seizoen zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die samen met 
ons het nieuwe paviljoen willen gaan runnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taakomschrijving 
Op een prachtige locatie met uitzicht over de rivier op de stad en het 
stadblokkenpontje mag u bezoekers zich welkom laten voelen. 
 
Het runnen van de horeca vanuit het paviljoen inclusief terras. 
Er wordt gewerkt met een kleine kaart (o.a. soep / sandwiches / salades / taart 
/ IJs en een drankje). Bereiden, uitserveren, kassawerkzaamheden en het netjes 
houden van het paviljoen en sanitair behoren bij de werkzaamheden.  
 
Informatie geven over het totaalconcept/project. Dat wil zeggen de 
geschiedenis van de ASM werf en over de in ontwikkeling zijnde historische werf, 
alsmede het veerpontje van de stichting. 
 
 



   
 

[Geef 
de 
tekst 
op] 

 

 
Beschikbaarheid 

• betreft de maanden mei t/m september.  
• het paviljoen zal woensdag t/m zondag van 12:00 tot 18:00 geopend zijn.      

De dienst is van 11:30 uur tot zeg 18:30 uur. 
• met eigen vervoer naar/van paviljoen reizen. 
• een dienst wordt met z’n tweeën gedraaid. 
• bent gemiddeld 1 maal per week 1 dienst beschikbaar. 
• in deze zomerperiode maximaal 4 weken niet beschikbaar in verband met 

vakantie of iets dergelijks. 
 
 
 
Wat moet je in huis hebben 

• het leuk vinden om gasten een aangenaam verblijf te bieden. 
• de handen uit de mouwen willen steken om er samen met anderen iets moois 

van te maken.  
• betrouwbaar in het nakomen van afspraken. 
• hygiëne naleven. 

 
 
 
Wat kan de stichting stadsblokkenwerf bieden 

• je laten meegenieten van dit bijzondere plekje aan de Rijn. 
• doe nieuwe contacten op en werk mee aan de ontwikkeling van het project. 
• het contact met de gasten die het paviljoen en de werf een bezoek brengen 

voorafgaand of gevolgd door een oversteek met ons pareltje, de 
stadsblokkenwerf pont. 

• mogelijkheid om in de diverse disciplines van de stadsblokkenwerf, historische 
werf, paviljoen of pontje,  werkzaam te zijn. 

• jaarlijks vrijwilligersfeest 
• ongevallen en WA verzekering 
• gratis oversteek met de stadsblokkenpont gedurende het seizoen. 

 
 
 
Contactgegevens 
Bezoek adres : stadsblokkenweg 51, 6841 HG, ARNHEM 
Post adres : kastanjelaan 40, 6828 GM, ARNHEM 
Site : www.stadsblokkenwerf.nl 
e-mail : info@stadsblokkenwerf.nl 
 
paviljoen commissie : Pien Floor (026) 351 90 91 
  Rob Bilderbeek (06) 22 02 75 36 
  Peter van der West (06) 20 39 04 00 


