
   

 

Maaltijdverzorging aan huis    

Voor mensen in de kernen Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, 

Meeuwen, Veen, Wijk en Aalburg die zelf geen maaltijden kunnen bereiden of 

geen boodschappen daarvoor kunnen doen is er de mogelijkheid een warme 

maaltijd thuis bezorgd te krijgen door onze vrijwilligers. 

Dat kan alle dagen van de week of enkele dagen, net wat u het beste past.   

De maaltijd wordt bezorgd tussen 11.30 uur en 12.30 uur. U kunt zelf kiezen 
welk menu uw voorkeur heeft. U kunt vanzelfsprekend ook uw dieetwensen 
doorgeven.  
  
De maaltijden worden geleverd door De Riethorst Stromenland, locatie 
Altenahove in Almkerk.  Onze vrijwilligers halen daar de maaltijden op en 
brengen deze bij u thuis. Als u zich opgeeft, verzoeken wij u ook de machtiging 
voor automatische incasso in te vullen. De facturen worden door onze Stichting 
Welzijn Pro Seniore maandelijks achteraf geïncasseerd. 
  
Hoe kunt u zich opgeven?  
Via deze website (Neem contact op) of door het aanvraagformulier en de 
machtiging in te vullen en naar ons digitaal op te sturen; Klik hier om het 
formulier te downloaden.   

U kunt ook het aanvraagformulier en de machtiging uitprinten, invullen en per 
post naar ons opsturen (Azaleastraat 26 M, 4261 CW Wijk en Aalburg); 
U kunt ook onze coördinator Thea van Wijk bellen en bij haar uw opgave doen, 
telefoon 0416 352242. 

Vrijwilligers gevraagd 
Veel vrijwilligers zetten zich in om de maaltijden dagelijks te bezorgen. 
Misschien is dit iets voor u? Neem dan contact op met de coördinator,  Thea 
van Wijk, tel. 0416-352242   
U kunt ons team komen versterken.     

Stichting Welzijn Pro Seniore 

Azaleastraat 26M 

4261 CW  Wijk en Aalburg 

0416-698486 (09:00 tot 11:00) 

info@st-welzijnproseniore.nl 

www.st-welzijnproseniore.nl 
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Nog even wat leuke weetjes:   
 door middel van de maaltijdvoorziening kunnen oudere mensen veel 

langer in hun eigen omgeving blijven wonen; 
 het is heel dankbaar werk; 
 oudere mensen hebben soms behoefte aan een praatje; 
 de bezorger hoeft niet per se in Wijk en Aalburg te wonen om 

maaltijdbezorger te worden; 
 er is altijd vervanging als een bezorger een keer niet kan; 
 er kan ieder kwartaal een declaratieformulier ingeleverd worden voor 

een kilometervergoeding.  Deze vergoeding is €0,32 per kilometer; 
 de maaltijden kunnen tot 12.30 uur bezorgd worden. 

  

 


