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v o o r  s e n i o r e n  
i n  d e    

g e m e e n t e  b o r s e l e  

Verdere informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en aanmelding voor deze 
warme maaltijdvoorziening kunt u contact  
opnemen met het VrijwilligersHuis. 

vrijwilligershuis borsele 

Poelvoordestraat 1 

4431 BP  ‘s-Gravenpolder 

T. (0113) 311 999 

E. info@vrijwilligershuis.nl 

I .  Vrijwilligershuis.nl 

w a r m e  m a a l t i j d  v o o r z i e n i n g  
2 0 1 9  



 
wel nodig 

Maaltijden brengen aan zelfstandig wonende 
mensen, is dat wel nodig? Jazeker! 
De ervaring leert dat in bijna elk dorp binnen de 
gemeente Borsele mensen wonen die, door welke 
omstandigheden dan ook, niet (meer) in staat zijn 
zelf een warme maaltijd te bereiden. 
 
 

noodzaak goede voeding 

Juist bij het ouder worden is een goede en  
gevarieerde voeding noodzakelijk om zo vitaal 
mogelijk te blijven. Door ouderdom kan de  
weerstand van het lichaam tegen kwalen, ziektes 
en lichamelijke ongemakken afnemen. Goede 
voeding helpt de zo noodzakelijke weerstand  
opbouwen en/of in stand houden. In sommige 
situaties is een speciaal dieet nodig.  
 
 

ik neem maar een boterham 

Uit de praktijk blijkt dat veel ouderen het ontzien, 
of niet meer in staat zijn om een warme maaltijd 
klaar te maken. Regelmatig hoor je dan ook: “Ik 
neem maar een boterham, dat is makkelijker.” 
Met als gevolg dat sommigen maar zelden een 
warme maaltijd nuttigen. 
 
 

fijne voorziening 

Het is zo gek nog niet dat er een voorziening  
bestaat die er voor zorgt dat ouderen, als zij hier 
behoefte aan hebben, regelmatig een warme 
maaltijd voorgezet krijgen. Een fijne voorziening 
die in een belangrijke behoefte voorziet! 
 
 

wat krijgt u  

Op de eerste plaats hoeft u niet te koken. De vrij-
williger brengt uw maaltijd kant en klaar bij u 
thuis. Een complete maaltijd bestaat uit soep, een 
hoofdgerecht met aardappelen, groente, vlees/vis 
of een vegetarisch alternatief en een toetje. Er is 
altijd keus uit drie verschillende menu’s.  

U kunt zelf aangeven wat u wilt; u kunt bijvoor-
beeld het vlees kiezen van menu 1 en de groente 
van menu 2. Zo stelt u zelf uw maaltijd samen.  

hoeveel keer per week 

De vers bereide, warme maaltijden worden vijf 
keer per week bezorgd, van maandag tot en met 
vrijdag. Minder kan ook, met een minimum van 
drie keer per week.  
Als u een dagverzorging of dagbehandeling be-
zoekt op meer dan twee dagen per week, kunnen 
we in overleg met de medewerker een aangepast 
aantal keren maaltijden leveren. 
 
 

kan het ook tijdelijk 

Het is mogelijk dat u door omstandigheden, bij-
voorbeeld na thuiskomst uit het ziekenhuis,  
tijdelijk geen eten kan koken. U kunt voor deze 
periode maaltijden aanvragen. 
 
 

schroom 

Er kan enige schroom bestaan om u aan te  
melden. Dat is erg begrijpelijk. Een gesprek met de 
bezorgers of met medewerkers van Vrijwilligers-
Huis Borsele werkt soms verhelderend. Ze helpen 
u graag! 
 
 

achter de schermen 

Om de maaltijden op tijd bij de mensen te bezor-
gen, is samenwerking van diverse personen en 
instellingen vereist. Aan deze voorziening  
werken mee: Zorggroep Ter Weel, vrijwilligers, 
VrijwilligersHuis Borsele en gemeente Borsele. 

 

v r i j w i l l i g e r s h u i s . n l  

 
 
 
 
 
 
 
wat kost een maaltijd 

U heeft de mogelijkheid om verschillende gangen te 
kiezen van de maaltijd. De basis van de maaltijd is 
altijd het hoofdgerecht. Daarnaast zijn er  
verschillende mogelijkheden voor het samenstellen 
van uw warme maaltijd. Hieronder vindt u de  
keuzemogelijkheden met de daarbij behorende 
prijzen: 
 
Alleen hoofdgerecht   € 7,18 
Voorgerecht + hoofdgerecht  € 7,73 
Hoofdgerecht + nagerecht  € 7,88 
Compleet driegangenmenu  € 8,43 
 
In welke plaats men ook woont in de gemeente 
Borsele, overal is dezelfde prijs van toepassing. 
 
 
maaltijdprijs 

Jaarlijks stellen wij de kostprijs van de maaltijd vast 
voor het komende jaar. Hiertoe overleggen wij met 
de leverancier van de maaltijden. Alle klanten van 
de warme maaltijdvoorziening stellen we uiteraard 
tijdig op de hoogte van prijswijzigingen. 
 
 
samenwerkingsverband 
In 2016 is het VrijwilligersHuis Borsele een  
samenwerking aangegaan met Zorggroep Ter Weel 
voor het leveren van de maaltijden in de gemeente 
Borsele onder de naam Maaltijd Thuis Borsele. Wilt 
u hierover meer informatie, neem contact op met 
het VrijwilligersHuis. 
 
 


