Maaltijdservice
De Honinghoeve

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, een mogelijkheid voor u: eten in het restaurant van
woonzorgcentrum De Honinghoeve. In woonzorgcentrum De
Honinghoeve kunt u dagelijks terecht voor een warme maaltijd.

Restaurant ‘de Brasserie’
Vindt u het gezellig om samen met anderen 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 maaltijd aangeboden. Na de
maaltijd kunt u met een kopje koffie of thee nagenieten met
bewoners van De Honinghoeve of andere gasten.

Kosten
De kosten voor een maaltijd bestaande uit voor-, hoofd- en
nagerecht vindt u op de website van De Waalboog. 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 uw 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 Sterker sociaal werk
(Seniorennetwerk Nijmegen). Hij/zij kan u helpen bij de aanvraag
voor een tegemoetkoming. U kunt met Sterker sociaal werk contact
opnemen via telefoon 088 – 00 11 333 of kijk voor meer informatie
op www.sterker.nl.

Andere mogelijkheden bij De Honinghoeve
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. Neem
contact op via ons postadres Groesbeekseweg 327, 6523 PA
Nijmegen, per telefoon: 024 - 322 82 64 of per e-mail:
info@waalboog.nl. Hier vindt u onze website: www.waalboog.nl.

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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