
 

 

  

Vernieuwde receptuur 

De koks van Waardeburgh besteden veel 

zorg en aandacht aan het samenstellen van 

de menu’s van MaaltijdThuis. Hierdoor zijn de 

maaltijden gevarieerd en bevatten zij alle 

belangrijke voedingsstoffen. Regelmatig 

bekijken zij de bestaande recepten en 

passen deze aan, zodat er zo min mogelijk 

gebruik wordt gemaakt van kunstmatige 

geur- en smaakstoffen. De koks gebruiken 

verse producten, zodat de smaak nog beter 

tot zijn recht komt. 

Nieuwsbrief  

Prijzen 2022 

De prijzen zijn met ingang van 1 januari 2022 

als volgt:  

Voorgerecht € 1,60 

Hoofdgerecht € 5,65 

Nagerecht € 1,15 

Volledige maaltijd € 8,40 

 

Voor 2022 hebben we de prijsstijging gelukkig 

heel beperkt kunnen houden. Reden voor de 

prijsstijgingen is de algemene prijsindex en 

toegenomen energiekosten die de 

toeleveranciers van o.a. de verpakkingen 

ons in rekening brengen. 

 

 

MaaltijdThuis is een samenwerking 

tussen Waardeburgh en Stichting 

Welzijnswerk Sliedrecht (SWS). 

In deze nieuwsbrief informeren wij u met 

allerlei tips en wetenswaardigheden over 

deze maaltijdvoorziening. 

Vouwkratten 

Voor het bezorgen van de maaltijden 

gebruiken we vouwkratten voorzien van het 

logo van Waardeburgh. Deze kratten worden 

bij iedere bezorging omgewisseld. De 

maaltijdgebruiker betaalt eenmalig €10 

statiegeld (€5 per krat) aan SWS bij aanvang. 

Indien u niet langer gebruik wilt maken van de 

maaltijdservice en de kratten heeft ingeleverd 

wordt het statiegeld teruggestort op uw 

rekening. Bij een tijdelijke stop, voor 

bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vragen 

wij u ook om de kratjes in te leveren. Heeft u 

nog vouwkratten staan, dan verzoeken wij u 

die mee te geven aan de bezorger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips voor het bewaren van de 

maaltijden 

De koelverse maaltijden moeten in gesloten 

verpakking worden bewaard in de koelkast. 

De koelkasttemperatuur mag niet hoger zijn 

dan 4 graden Celsius. Op de maaltijdsticker 

staat de consumptiedatum en de THT datum 

(Tenminste Houdbaar Tot). De maaltijd kan 

ingevroren worden. 

 

 

 

Tegemoetkoming kosten 

Pensioengerechtigden in de Drechtsteden met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen 

voor een tegemoetkoming in de kosten van thuisbezorgde maaltijden. Als u voor deze regeling in 

aanmerking komt, dan is uw eigen bijdrage voor een compleet menu (voor-, hoofd- en 

nagerecht) in 2022 €3,62.  

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, gelden inkomens- en vermogensgrenzen. Het 

netto-inkomen voor een alleenstaande is maximaal € 1.267,65 per maand. Het netto-inkomen 

voor gehuwden/samenwonenden is maximaal € 1.716,45 per maand. Het vermogen bedraagt 

maximaal voor een alleenstaande € 6.505,- en voor een echtpaar/samenwonend € 13.010,-. Via 

een speciaal formulier kunt u een aanvraag doen voor deze bijzondere bijstand. Het formulier is 

verkrijgbaar via Het Bonkelaarhuis. 

 

Tips voor het opwarmen van de 

maaltijden 

- Plaats het bakje op een bord. 

- Prik met een vork een aantal 

gaatjes in de afdekfolie op 

bovenkant van de maaltijd. 

- De koelverse maaltijd dient u 

daarna in een magnetron op te 

warmen. 

- Bij een magnetron met vermogen 

van 800 watt verwarmt u de soep 3 

minuten en de maaltijd 6 minuten.  

- Verwijder de folie en…. 

 

Eet smakelijk! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heeft u nog tips? Deze zijn altijd welkom 

en kunt u doorgeven via emailadres 

algemeen@bonkelaarhuis.nl of 

telefonisch aan de receptie van Het 

Bonkelaarhuis telefoon (0184) 42 05 39 of 

via de bezorgers. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd en wensen u nog 

smakelijke maaltijden toe! 

 

Wijzigingen doorgeven 

De maaltijden worden 3 dagen per week 

(maandag, woensdag en vrijdag) tussen 

08.00 en 12.00 uur en op vrijdagmiddag 

tussen 13.00 en 17.00 uur wordt de maaltijd 

voor zondag bezorgd.  

Wanneer u voor bepaalde dagen uw 

maaltijden wilt afzeggen dan doet u dat als 

volgt: 

• Bel minstens 1 week van tevoren tussen 

09.00 en 11.00 uur naar Het Bonkelaarhuis 

(0184) 42 05 39 en geef uw wijzigingen 

door. 

• Wanneer u door onvoorziene 

omstandigheden verhinderd bent de 

maaltijd aan te nemen, probeer dan 

buren, familie of kennissen in te schakelen. 

Ook kunt u een (koel)box bij de deur 

neerzetten.  

Themamaaltijden 

Wilt u graag een keer lekker en gezellig uit 

eten? Twee keer per maand bent u welkom 

voor een themamaaltijd in het restaurant 

van Waardeburgh zorgcentra Parkzicht of 

Overslydrecht, beide in Sliedrecht. Exotische 

landen, een bijzondere feestdag of een 

bepaald gerecht in de schijnwerpers: de 

koks van Waardeburgh weten iedere 

maand weer verrassende themamaaltijden 

te bedenken. Informeer bij de receptie van 

het betreffende zorgcentrum naar de 

mogelijkheden voor aanmelding of kijk op 

de website van Waardeburgh, 

www.waardeburgh.nl. 

 

Vrijwilligers 

U heeft ze vast al een keer gezien, maar 

ons bezorgteam is uitgebreid met de 

vrijwilligers Arie van den Berg en Hans de 

Jager. Binnenkort zal vrijwilliger Ton van 

Hienen ook weer terugkeren na zijn 

revalidatietraject.  

Van Cees Boelen, die Ton tijdelijk heeft 

vervangen, nemen we dan afscheid. 

 

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om 

de maaltijden te bezorgen. Wellicht heeft 

u interesse om ons hierbij te ondersteunen 

of kent u iemand? Bel voor meer 

informatie naar de receptie van Het 

Bonkelaarhuis, telefoon (0184) 42 05 39.  

 



 

 

MaaltijdThuis is een samenwerking 

tussen Waardeburgh en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Telefoonnummer 

(0184) 42 05 39 

(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur)  

E-mail 

algemeen@bonkelaarhuis.nl 


