Maaltijdservice
De Honingoeve

Houdt u van lekker en gezond eten, maar kunt u of wilt u niet zelf
koken? Of vindt u het gezellig om met anderen samen te eten? Dan
heeft woonzorgcentrum De Honinghoeve, onderdeel van Stichting
De Waalboog, twee mogelijkheden voor u.
1. Maaltijdservice aan huis
Wij bezorgen heerlijke verse maaltijden bij u thuis.
2. Eten in het restaurant van woonzorgcentrum De Honinghoeve
In woonzorgcentrum De Honinghoeve kunt u dagelijks terecht
voor een warme maaltijd.
Een combinatie van deze services is uiteraard mogelijk.

Maaltijdservice aan huis
U kunt van maandag t/m vrijdag een verse maaltijd laten bezorgen.
U kiest zelf de maaltijden die u de komende week wilt eten. Wij
bieden u een uitgebreid assortiment van vers bereide gerechten.
Vlees, vis, vegetarisch, aardappelen, rijst of pasta, groenten,
salades, soepen en nagerechten. De maaltijden worden vers bereid
in de keuken van De Honinghoeve door professionele koks. Als u
een dieet volgt, houden wij daar uiteraard rekening mee.
U kunt naast het kiezen van de maaltijdservice aan huis ook in de
weekenden en/of op feestdagen in het restaurant komen eten. Wij
staan voor u klaar.

Bezorgen
De maaltijden worden rond het middaguur bij u bezorgd. Geef
gerust aan welke dagen u van onze maaltijden wilt genieten. U
hoeft de maaltijden niet te verwarmen in een oven of een
magnetron, zij worden warm aangeboden. U kunt dus direct aan
tafel. U bestelt de maaltijden middels een maaltijdenformulier, dat
u bij iedere bezorging ontvangt. Ingevulde formulieren kunt u

meegeven aan de bezorger. Naast het bezorgen van de maaltijd,
staan de bezorgers klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Kosten
De kosten voor een maaltijd bestaande uit voor-, hoofd- en
nagerecht bedragen € 7,15. De prijs is inclusief bezorging aan huis.
De betaling gaat via automatische afschrijving. U vult hiervoor
eenmalig een machtiging in. Een keer per maand krijgt u een
overzicht van de maaltijden die u genuttigd heeft en het totale
bedrag. Het totale bedrag wordt automatisch van u bankrekening
afgeschreven. U kunt soms een vergoeding krijgen voor de kosten
van de maaltijden, dit is afhankelijk van uw inkomen. Voor
informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor een
vergoeding, neemt u contact op met een ouderenadviseur van
Swon (Seniorennetwerk Nijmegen). Hij/zij kan u helpen bij de
aanvraag voor een tegemoetkoming. U kunt met de Swon contact
opnemen via telefoon (024) - 365 01 90 of via
info@swon.nl.

Restaurant ‘de Brasserie’
Vindt u het gezellig om samen met andere te eten. Kom dan eten
in het sfeervolle restaurant van De Honinghoeve. U bent van harte
welkom om plaats te nemen aan een gedekte tafel waar u een
keuze kunt maken uit het menu dat die dag aangeboden wordt.
Rond het middaguur wordt de warme maaltijden aangeboden.
Na de maaltijd kunt u met een kopje koffie of thee nagenieten met
bewoners van De Honinghoeve of andere gasten.
De Honinghoeve heeft ook veel mooie ruimten die u kunt
gebruiken om bijvoorbeeld uw verjaardag of andere festiviteiten te
vieren. De gastvrouw of kok kan u hierover informeren.

Proef onze gastvrijheid. U bent van harte welkom!
Stichting De Waalboog
Stichting De Waalboog staat voor belevingsgerichte zorg door
professionele medewerkers. Vanuit diverse locaties in Nijmegen
biedt De Waalboog zowel intramuraal als extramuraal
hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan. In dialoog met cliënt
en familie wordt gewerkt aan het handhaven en verbeteren van de
kwaliteit van leven. De cliënt blijft zoveel als mogelijk in regie. De
beleving van de cliënt en samenredzaamheid met familie en
naasten vormen hierbij uitgangspunten.
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