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Maaltijdservice
Vers bereide en warme maaltijden bij u thuis via De Lange Wei

Ondersteuning van De Lange Wei

Maaltijdservice
Maaltijden bij u thuis
Wilt u graag thuis eten, maar wordt
het inkopen doen en het koken van
de maaltijd u te zwaar? Via onze
maaltijdservice kunt u zeven dagen
per week vers bereide warme maaltijden bij u thuis ontvangen.
Onze maaltijdservice is speciaal voor
55-plussers of wanneer u lichamelijk
of psychisch beperkt bent. Wij bieden
onze service aan in de gemeentes
Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. U kunt gebruik maken van
onze service wanneer u:
• minder valide bent;

•
•
•
•

lichamelijke of psychische problemen heeft;
ziek bent, een ongeval heeft
gehad of ontslagen bent uit het
ziekenhuis;
degene die gewoonlijk de maaltijd
voor u verzorgt tijdelijk niet in staat
is voor u te koken;
niet meer zelfstandig kunt koken.

Zelf uw maaltijden samenstellen
De maaltijden worden vers bereid door
onze professionele koks in De Lange
Wei in Boven-Hardinxveld. U ontvangt
van onze bezorger menulijsten waarop
u uw eigen maaltijden samen kunt
stellen. Dagelijks kunt u onder andere
kiezen uit verschillende soorten vlees,
groenten, aardappelen, stamppotten,

rijstschotels en toetjes. De bezorger
geeft u iedere twee weken nieuwe lijsten en neemt de ingevulde lijsten weer
voor u mee.
Dieet
Heeft u een dieet? Dan kunt u dit
doorgeven aan de medewerkers van
de Voedingsadministratie. Wij houden
rekening met uw dieet tijdens de bereiding en bezorging van uw maaltijd(en).
Warmhoudsets
Onze maaltijdrijders bezorgen op de
dagen dat u van onze service gebruikmaakt tussen 11.30 en 13.00 uur uw
warme maaltijd bij u thuis. De maaltijd
zit in een warmhoudset waarin deze op
temperatuur blijft.
Geen indicatie nodig
Om gebruik te maken van onze maaltijdservice heeft u geen indicatie nodig.
Aanmelden kan bij de Voedingsadministratie. U kunt ook altijd een extra
maaltijd aanvragen wanneer u extra
eters heeft of een maaltijd afmelden
wanneer u bijvoorbeeld een dagje
weg gaat. Aan- of afmelden voor een
maaltijd kan op doordeweekse dagen,
uiterlijk een dag van tevoren, vóór
11.00 uur ‘s ochtends.
Tarieven
Neemt u voor de tarieven contact op
met onze Voedingsadministratie via
0184-678131. De kosten zijn per persoon per maaltijd inclusief bezorging
bij u thuis.

Aanmelden
Om u aan te melden voor
de maaltijdservice kunt u op
doordeweekse dagen van 9.00
tot 13.00 uur bellen naar de
Voedingsadministratie via 0184678131. Wij hanteren geen
wachttijd, u kunt wanneer u dit
wenst direct de dag na aanmelding gebruik maken van onze
maaltijdservice.
Vergoeding
Wanneer u een minimaal
inkomen heeft, is het mogelijk
dat u korting ontvangt op uw
maaltijden. Uw inkomen dient
hiervoor binnen de gestelde
voorwaarden te vallen. Dit is
afhankelijk van de gemeente
waarin u woont.

