Faciliteiten
voor wijkbewoners De Honingoeve

Faciliteiten voor wijkbewoners
Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en
wonen. Zij is er voor senioren en jongere ouderen met verlies van
lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen
met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase
van hun leven.
De Waalboog levert daarnaast aanvullende service en diensten aan
cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers maar ook aan haar
wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Binnen locatie
De Honinghoeve zijn verschillende mogelijkheden:
-

Maaltijdservice
Huren van ruimten
Deelname aan activiteiten
Vervoersdienst Toektoek

Maaltijdservice
Houdt u van lekker en gezond eten, maar kunt u of wilt u niet zelf
koken? Vindt u het gezellig om met anderen samen te eten? Dan is
eten in het restaurant van De Honinghoeve wellicht iets voor u. U
kunt er dagelijks terecht voor een warme maaltijd. U bent van harte
welkom om plaats te nemen aan een gedekte tafel waar u een
keuze kunt maken uit voor-, hoofd- en/of nagerecht.
Rond het middaguur wordt de maaltijden aangeboden. De kosten
voor een maaltijd zijn afhankelijk van de keuze die u maakt in voorhoofd- en/of nagerecht. Na de maaltijd kunt u met een kopje koffie
of thee nagenieten met bewoners van De Honinghoeve of andere
gasten.

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 contact opnemen met het Swon via
telefoon: 024 – 365 01 90 of via info@swon.nl.

Huren van een ruimte
De Honinghoeve beschikt over ruimtes die bijvoorbeeld geschikt
zijn om uw verjaardag te vieren of een vergadering te plannen. Bij
het gebruik van de ruimte is het mogelijk om de catering door De
Waalboog te laten verzorgen. U kunt hierbij denken aan koffie, thee
en gebak. Voor meer informatie en reservering kunt u contact
opnemen met mevrouw Corry Wijers via telefoon 024 – 3 716 717 of
c.wijers@waalboog.nl.

Deelname aan activiteiten
Wij bieden een gevarieerd UIT-programma met verschillende
activiteiten zoals muziekvoorstellingen, themadagen, bingo,
uitstapjes en presentaties.
Wilt u deelnemen aan activiteiten en/of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Christine Willems, UITcoördinator van De Waalboog, via c.willems@waalboog.nl of
telefoon: 024 – 322 82 64.
Kijk op www.waalboog.nl/clientenblad-bij-de-koffie voor het totale
activiteitenaanbod.

Vervoersdienst Toektoek
De Waalboog heeft een eigen elektrische wagen; de Toektoek die

bewoners, maar ook wijkbewoners van de locaties St. Jozefklooster
en De Honinghoeve te vervoeren tussen deze locaties. Wilt
uaansluiten voor een warme maaltijd of een gezellige activiteit?
Dan kunt u de Toektoek reserveren. U wordt dan opgehaald en
weer thuisgebracht.
De Toektoek rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen
10.00 – 17.00 uur. Bewoners en wijkbewoners kunnen De Toektoek
reserveren via telefoonnummer: 06 – 285 688 09 (werkdagen van
10.00 – 17.00 uur) Voor een rit met de Toektoek wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd die gebruikt wordt om het onderhoud
van de Toektoek te bekostigen.

Proef onze gastvrijheid. U bent van harte welkom!
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