Maaltijdvoorzieningen
Omschrijving
Sommige mensen hebben door hun leeftijd, ziekte of handicap moeite om zelf maaltijden
klaar te maken. Voor hen kan de maaltijdvoorziening een uitkomst zijn. Men noemt dit ook
wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dek-je. U kunt een keuze maken tussen dagelijkse
bezorging of wekelijkse bezorging van de koelverse maaltijden.

Voor wie is de maaltijdenvoorziening bedoeld
In de eerste plaats is de maaltijdendienst bedoeld voor ouderen vanaf 65 jaar, die tijdelijk of
blijvend (vanwege beperkingen) niet meer in staat zijn zelf te koken en hiervoor ook geen
beroep op anderen kunnen doen.
Ook jongere mensen, die in deze omstandigheden verkeren, kunnen een beroep doen op de
maaltijdendienst.
De maaltijdendienst kan alle voorkomende diëten leveren. Tevens wordt rekening gehouden
met bijzondere wensen.
Er zijn ook instellingen die maaltijden aanbieden aan personen, die niet aan bovengenoemde
criteria voldoen.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig om gebruik te maken van de maaltijdvoorzieningen.

Leveranciers
.
Menu Surplus’ maaltijdenservice
De maaltijdenservice is bedoeld voor iedereen die door omstandigheden (tijdelijk of
permanent) niet in staat is zelf te koken. U heeft dagelijks de keuze uit een verschillende
gerechten, weergegeven aan de hand van een drietal gevarieerde menukeuzes, rekening
houdend met dieetwensen en portiegrootte. Uit deze drie menu's kan u volledig naar wens
het eigen menu samenstellen.
Hierbij kan onderling tussen de gerechten gewisseld worden; U bent daarmee nooit
gebonden aan een vooraf samengesteld menu; u stelt uw eigen, unieke maaltijd samen.
Alle maaltijden worden verpakt in een wegwerpschaal welke thuis te verhitten is op
eenvoudige wijze. Vervolgens kan de maaltijd overgeschept worden op bord om smakelijk te
kunnen eten.
De maaltijden worden tweemaal per week aan huis geleverd waarbij u de gelegenheid heeft
om tussen de 2 en 7 dagen per week een maaltijd af te nemen. Indien gewenst kunt u deze
aanvullen met een soep en/of een nagerecht.
De kosten* betreffen:
Hoofdmaaltijd
€ 6,29
Voorgerecht
€ 0,95
Nagerecht
€ 0,75
*Met een reductieregeling van de Gemeenten Etten-Leur kunnen wij uw maaltijd direct met
korting verrekenen.
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Surplus
Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
076 - 208 28 00 (algemeen)
076 - 208 22 00 (klantenservice)
www.surplus.nl
www.menusurplus.nl
Folder beschikbaar: ja
Onderstaande leveranciers moeten zelf bij de Gemeente een aanvraag doen over eventuele
reductie te verrekenen met de klant:
Thuiszorg West-Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK Roosendaal
Telefoon:
088-5602000
Fax:
0165-587297
Email:
info@twb.nl
Internet:
www.twb.nl
Folder beschikbaar: ja
Apetito
Adres

Postbus 136
7590 AC Denekamp
Telefoon:
0800-0232975
Email
info@apetito.nl
Internet
www.apetitio.nl
Folder beschikbaar: Ja
Gespecialiseerd in maaltijden voor mensen met kauw- en/of slikproblemen.

Maaltijdenexpres
Adres:

Boomstraat 161
5038 GR Tilburg
Telefoon:
013-5442513
Internet:
www.maaltijdenexpres.nl
Folder beschikbaar: nee
Uw maaltijdkeuze kunt u per week (± 90 verschillende gerechten) kenbaar maken door
middel van een menu-bestellijst die u bij de bezorging ontvangt. Deze ingevulde bestellijst
geeft u een week later aan de bezorger mee.




De maaltijden worden gekoeld 1 keer per week bezorgd.
De minimale afname per bestelling is 2 hoofdgerechten van de voorzijde.
De maaltijden kennen een herfst / winter & lente / zomercyclus.
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Als u kiest voor de koelverse maaltijd ontvang u een catalogus.
Uw bestelling kunt u ook telefonisch of via de website doorgeven.

Thebe (Heerlijk aan Tafel)
Adres:
Minervum 7292
4817 ZM Breda
Telefoon:
088-1176600
Email:
maaltijdservice@thebe.nl
Folder beschikbaar: nee
Heerlijk aan Tafel brengt dagelijks koelverse maaltijden voor ouderen, drukke gezinnen,
kraamzorg of voor mensen die (tijdelijk) niet zelf kunnen of willen koken. Dagelijks keuze uit
3 menu’s waarbij alle gerechten onderling verwisseld kunnen worden. Er wordt dagelijks
bezorgd; alleen het eten voor het weekend ontvangt u op vrijdag.
Kosten:
3-gangenmenu
€ 8,28
Los hoofdgerecht
€ 6,50
Soep
€ 0,99
Nagerecht
€ 0,79
Knollentuin
Maaltijdservice
Adres:
St Bavostraat 25
4891 CG Rijsbergen
Telefoon:
06-81395283
Email:
info@deknollentuin.com
Website:
www.deknollentuin.com
Deze maaltijdservice gaat als volgt te werk.
Iedere week is er een keuze uit 10 verschillende verse maaltijden die op woensdag worden
gekookt,op donderdag verpakt en vrijdag bezorgd.
De houdbaarheidsdatum van de maaltijden is 14 dagen (bewaren in de koelkast)
Dit zijn geen diepvriesmaaltijden.
Maaltijden zijn te bestellen via de website, telefonisch of per mail (zie boven)
Iedere week verschijnt op de website de nieuwe maaltijdenlijst met prijzen.
Eventueel is het mogelijk om de maaltijden per mail te ontvangen..
Het verzorgingsgebied bestrijkt gemeente Breda, Etten-Leur en Zundert.
Er worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
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Billet Gildeslager Zundert (Rijsbergen en Zundert) via Meat &Meals
Adres:
Molenstraat 112
4881 CV Zundert
Telefoon:
076-5972224
Fax:
076-5975593
Email:
info@slagerijbillet.nl
Internet:
www.billet.gildeslager.nl
Folder beschikbaar: nee
Maaltijdservice.nl
Via internet of telefonisch bestellen. Wordt door heel Nederland bezorgd, 6 dagen in de week
namelijk maandag tot en met zaterdag.
Telefoon:
0900-5500025 (bereikbaar iedere werkdag tussen 9.00-12.00 uur en
13.00-16.00 uur)
Email:
vraag@maaltijdservice.nl
Internet:
www.maaltijdservice.nl
Thuisafgehaald
Telefoon:
Email:
Internet:

06-83447197 (ma t/m do)
info@thuisafgehaald.nl
www.thuisafgehaald.nl

Thuisafgehaald biedt je de mogelijkheid om maaltijden met je buren te delen. Als kok kun je
je maaltijden aanbieden en als afhaler kun je de maaltijden in jouw buurt ophalen.
Food Connect Maaltijdservice
Adres:
Plesmanweg 28,
7602 PE Almelo
Telefoonnummer:
0 888 – 10 10 10
E-mail:
info@foodconnect.nl
Website:
www.foodconnect.nl
Folder beschikbaar: Ja, te downloaden via:
Verse gerechten voor in de koelkast: https://issuu.com/foodconnect/docs/folder_foodconnect
Vriesverse gerechten voor in de vriezer:
https://issuu.com/foodconnect/docs/assortimentsboek_vriesvers
Niks is fijner dan lekker kunnen aanschuiven zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Soms
komt het er gewoon niet van; drukke dag, te laat thuis, of u bent niet in staat zelf te koken.
En toch wilt u graag goed en gezond eten. Voor die momenten zijn er de maaltijden van
Food Connect. Heel veel keuze, gemakkelijk te bestellen, gewoon thuisbezorgd en lekker…
Eet u graag elke dag hetzelfde? Vast niet. U kunt daarom uw eigen menu samenstellen. U
heeft elke dag weer de keuze uit een wisselend assortiment van verschillende soorten
heerlijk bereid vlees of smakelijke vis, groenten, aardappels en sauzen.
•
•
•

U kunt zelf uw menu samenstellen
Elke week wisselende menu’s, seizoensgebonden
Heel veel keuze
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•
•
•
•

Verschillende portiegroottes
Maaltijden vanaf € 5,25
Bij u thuisbezorgd
Eenmalige kennismakingskorting van 35%

De maaltijden bewaart u in de koelkast of vriezer en verwarmt u gemakkelijk en snel in de
magnetron of oven. Met de persoonlijke menukaart kunt u elke dag kiezen waar u zin in
heeft, aangevuld met verse boodschappen. Uw vaste bezorger brengt uw maaltijden en
verse boodschappen wekelijks op een vaste dag bij u thuis.
Proberen met 35% korting?
Dat kan! Plaats nu uw bestelling via 0 888 - 10 10 10 en ontvang eenmalig 35% korting op
uw maaltijden. Meer informatie en prijzen vindt u op www.foodconnect.nl

Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:
Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak binnen
lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Bezoekadres:
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u
zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
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