Ergens anders gezamenlijk eten “Eetpunten”
Omschrijving
Ergens anders gezamenlijk eten. Eetpunten biedt de mogelijkheid om op een andere plek
dan thuis, met andere mensen samen te eten. Vooral wanneer mensen het niet gezellig
vinden om alleen te eten en behoefte hebben aan gezelschap, zijn de eetpunten een mooie
gelegenheid om sociale contacten te leggen.

Voor wie zijn de eetpunten bedoeld
De eetpunten zijn in principe bedoeld voor alle mensen die niet alleen willen eten. Per
leverancier kunnen de voorwaarden voor toelating wel verschillen.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig om deel te kunnen nemen aan eetpunten.

Aanvraagprocedure
Bij Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen kunt u hierover informatie en advies
krijgen. Aanmelden kan rechtstreeks bij de leverancier.

Eigen bijdrage
Ja, er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is per leverancier verschillend. Bij de
leverancier kunt u ook nagaan of u in aanmerking komt voor een eventuele reductie.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
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:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

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

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

10-10-2016

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

Leverancier
Surplus Welzijn
Adres:

Valpoort 112
4873 BR Etten-Leur
Telefoon:
076-5040045
Email:
info@surpluswelzijn.nl
Internet:
www.surpluswelzijn.nl
2 maandagen per maand (wordt iedere maand bekeken welke maandagen)
Vanaf 17.30-19.30
Betreft:
warme maaltijd
Iedere donderdag
Vanaf 12.30-13.30
Betreft:

lunch

Avoord Zorg en Wonen: ’t warm hart
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220
Email:
info@avoord.nl
Internet:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar: Ja
Locaties en contact:
Etten-Leur
 Nassaulaan 1 (076-5135118)
 Bisschopsmolenstraat 272 (076-5082118)
Rijsbergen
 Rijserf 1 (076-5986122)
Zundert
 Burgemeester Manderslaan 53 (076-5998340)
Op bovenstaande 4 locaties van ’t warm hart wordt regelmatig het Eetpunt verzorgd. Ook
mensen die in de wijk wonen, of in een appartement op één van de locaties van Avoord
kunnen hieraan deelnemen. De kosten bedragen € 12,50 inclusief koffie en thee, exclusief
overige drankjes. Op de maandelijkse evenementenkalender ’t warm hart staat per locatie
vermeld wanneer het Eetpunt is en via welke telefoonnummer u kunt reserveren.
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Stichting Hulp in Nood
Adres:
Eetpunt in Ut Praotuis
Achter de Molen 17
4873 GW Etten-Leur
dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur
Telefoon:
076-5017091
Telefoon:
of Ida van Warmerdam 076-5012103
Email:
idawinnubst@hetnet.nl
Folder beschikbaar: Ja
Café-eet en feestgelegenheid de Tijd
Adres:
Antwerpseweg 24
4891 CP Rijsbergen
Telefoon:
076-5968030
Email:
info@detijdrijsbergen.nl
Vanaf iedere dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur(met uitzondering van zonen feestdagen). Bedoeld voor senioren om een 3-gangen maaltijd te nuttigen voor 9,75 euro
p.p.
Thuisafgehaald
Telefoon:
Email:
Internet:

06-83447197 (ma t/m do)
help@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.
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