Gezonde vers bereide
maaltijd, warm bij u
thuisbezorgd!

Tafeltje dekje: de maaltijdservice van
Welzijn West Betuwe en Wittenbergzorg

Een vers bereide, gezonde warme
maaltijd vormt een belangrijk
onderdeel van de dag. Het
brengt echter wel wat werk met
zich mee: boodschappen doen,
voorbereiden en koken. Maar,
dat hóeft natuurlijk niet. Want,
wanneer u kiest voor het gemak
van de maaltijdservice van Welzijn
West Betuwe en Wittenbergzorg,
krijgt u dagelijks een gezonde
maaltijd thuisbezorgd! Zorgeloos
en gemakkelijk! Maak kennis met
onze maaltijdservice.

Tafeltje dekje van Welzijn West
Betuwe en Wittenbergzorg
Welzijn West Betuwe (voorheen Welzijn
Neerijnen) en Wittenbergzorg slaan al jaren samen de handen ineen om ervoor te
zorgen dat alle bewoners in de gemeente
Neerijnen gebruik kunnen maken van deze
maaltijdservice. 7 dagen per week staan
vrijwillige chauffeurs van Welzijn West
Betuwe klaar om u een warme en voedzame maaltijd te bezorgen, afgestemd op
uw wensen en persoonlijk bij u thuisgebracht. Een fijn contactmoment en daarna
zorgeloos genieten van uw maaltijd: daar
streven wij naar!

2

Kosten
Voor slechts € 7,80 per maaltijd per dag
(prijspeil 2018) kunt u rekenen op een
warme maaltijd, inclusief voorgerecht, nagerecht én een bijpassend bijgerecht van
uw keuze. De maaltijden worden tussen
de middag bij u thuisbezorgd. Wilt u alle
dagen een maaltijd ontvangen of slechts
een paar keer per week of alleen in het
weekend? Of wilt u liever alleen een gedeelte van de maaltijd of juist iets extra’s
ontvangen? Het is allemaal mogelijk!

De maaltijden
Eén keer per week ontvangt u een menulijst voor de hele week. U kiest wat u
welke dag wilt eten en wij zorgen ervoor
dat het geregeld wordt. U heeft keuze uit
verschillende voor- en nagerechten, vleesof visgerechten, aardappels, groenten,
maar ook pastagerechten. Per menugang
kunt u dagelijks kiezen uit 2 varianten.

De voordelen van Tafeltje
dekje op een rij

Wittenbergzorg verpakt de vers bereide
maaltijden in een warmhouddoos,
zodat deze na bezorging op de juiste
temperatuur genuttigd kan worden.
Voor het weekend kunnen wij u ook
koelvers maaltijden aanbieden. Die
kunt u dan zelf opwarmen.

Aanmelden
Hebt u interesse in een dagelijks vers
bereide warme maaltijd? Met één telefoontje kunt u zich opgeven bij Welzijn
West Betuwe. Wij regelen het vervolg
voor u en komen bij u langs om uw
wensen te bespreken. Afhankelijk van
uw woonplaats krijgt u een coördinator toegewezen die daarna altijd
uw persoonlijk aanspreekpunt is. Bel
voor meer informatie en het regelen
van Tafeltje dekje naar Welzijn West
Betuwe 0418-652371.

• Verse, warme en gezonde
Maaltijden.
• Zelf samen te stellen menu’s per
dag. Keuze uit een ruim aanbod.
• Met zorg bereid door de kok
en het keukenpersoneel van
Wittenbergzorg.
• 7 dagen per week, dus ook in het
weekend.
• Eén persoonlijk aanspreekpunt bij
vragen, wensen of opmerkingen.
• Flexibel en vrijblijvend.
• Bezorgd tussen half 12 en half 1
door vrijwilligers van Welzijn West
Betuwe bij u thuis.
• Betaling via automatische incasso.
U krijgt een nota waarop u precies
kunt zien welke maaltijden u in de
achterliggende maand genuttigd
hebt. Overzichtelijk én makkelijk.
• Professionele warmhouddozen,
zodat de bezorgde maaltijd op de
juiste temperatuur gegeten kan
worden.
• Mogelijkheid om nog tot één dag
van tevoren de maaltijd te wijzigen.

Tafeltje dekje - de lekkerste maaltijdservice van Welzijn West Betuwe en Wittenbergzorg
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Contact
Wittenbergzorg

Welzijn West Betuwe

Bernhardstraat 4

De Koeldert 30

4175 EE Haaften

4181 CK Waardenburg

T: (0418) 59 49 00

T: (0418) 65 23 71

www.wittenbergzorg.nl

www.welzijnwestbetuwe.nl

