AANMELDEN/INFORMATIE
U kunt zich voor deelname aan de maaltijdvoorziening
aanmelden via:
-

de coördinator, telefoon 561460

-

een mail naar vriezenveen@smvt.nl

-

onze website www.smvt.nl (ook voor extra info)

-

het Zorginformatie.Punt, telefoon 481450

Deze folder is
mogelijk gemaakt door:

WARME MAALTIJDEN
AAN HUIS BEZORGD
Vriezenveen, De Pollen en Bruinehaar

ONZE MAALTIJDVOORZIENING

KIEZEN

De warme maaltijden van de maaltijdvoorziening zijn een uitkomst voor
mensen voor wie het bezwaarlijk is zelf een warme maaltijd te bereiden.
De maaltijdvoorziening kan ook een welkome aanvulling zijn op de overige
zorg die geboden wordt.
Onze vrijwilligers bezorgen elke dag, ook op officiële feestdagen, tussen
11.45 uur en 12.30 uur in Vriezenveen, De Pollen en Bruinehaar heerlijke,
vers gekookte, warme maaltijden. Alle zelfstandig wonende ouderen,
gehandicapten en zieken kunnen van onze maaltijdvoorziening gebruik
maken, ook tijdelijk na ziekenhuisopname of in verband met vakantie van
de mantelzorger.

Voor elke dag kan een keuzemaaltijd, rekening houdend met een eventueel
dieet, samengesteld worden uit twee verschillende menu’s. Wenst u in
verband met afwezigheid één of meer dagen geen maaltijd of in verband
met bezoek extra maaltijden, dan is dat mogelijk.
Voor de actuele maaltijdprijs -hoofdgerecht plus nagerecht en drie keer per
week soep- verwijzen wij u naar onze website of naar de coördinator.

Onze maaltijden

Betalen

De warme maaltijden voor Vriezenveen, De Pollen en Bruinehaar worden
dagelijks vers bereid door de koks van de Vriezenhof met natuurlijke
ingrediënten van topkwaliteit. Bij de samenstelling wordt rekening
gehouden met de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Per periode van vier weken wordt het verschuldigde bedrag via een
machtiging voor doorlopende automatische €uro-incasso afgeschreven.
Er zijn geen extra bezorgkosten. Bij de eerste afrekening wordt éénmalig
€ 5,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

De Vriezenhof bereidt wekelijks in het Seniorenrestaurant voor 55+’ers
een heerlijk 3-gangendiner. Hiervoor kunt u zich aanmelden via
telefoonnummer 561661.

Tegemoetkoming
Bent u vanwege leeftijd of handicap aangewezen op de maaltijdvoorziening
en heeft u een minimuminkomen (bv. alleen AOW) , dan kunt u bij de
afdeling maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Twenterand
informeren of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
Bij twijfel altijd navragen!

