Onze koks

Tarieven

De koks van Severinus en Catering Content zorgen dagelijks voor uw maaltijd. Gevarieerd, bereid met dagverse ingrediënten en met zo min mogelijk
toevoegingen.

Nieuwsgierig naar de prijzen van de Maaltijdvoorziening?
Op de bijgevoegde tarievenlijst ziet u wat u betaalt voor de maaltijden.
Of kijk even op www.swove.nl voor actuele prijzen.

Maaltijdvoorziening is een ondersteunende dienst van SWOVE.
SWOVE ondersteunt zelfstandig wonende, kwetsbare burgers. Onze focus richt
zich daarbij vooral op ouderen. Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk thuis
kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers, zodat ze hun zware taak kunnen blijven verrichten. De kerntaken van SWOVE richten zich met name op preventie, signaleren,
informeren, cliëntondersteuning en het versterken van het sociale netwerk.
In onze visie komt welzijn op de eerste plaats. Andere dienstverlening van
SWOVE is: Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Ouderenadvies, Informerende
Huisbezoeken, Vrijwillige Thuis Zorg Veldhoven, Informatiepunt Dementie,
Dagopvang en Maatwerkvervoer.

Mee-eten?
Valt de Maaltijdvoorziening van SWOVE bij u in de smaak? Loop binnen op
Burgemeester van Hoofflaan 70 om u aan melden. Of geef uw interesse telefonisch door via nummer 040-254 00 66. Hebt u zich aangemeld? Binnen 3
werkdagen ontvangt u dan uw eerste maaltijd. U maakt vervolgens minimaal
14 dagen gebruik van deze service. Zonder opzegging loopt de bezorging van
maaltijden automatisch door.

Burgemeester van Hoofflaan 70 - 5503 BR Veldhoven - 040-254 00 66
info@swove.nl - www.swove.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Maaltijdvoorziening
Koken is niet elke dag vanzelfsprekend. Soms ontbreekt de tijd of de zin om
zelf met potten en pannen aan de slag te gaan. Wellicht laat uw gezondheid
u in de steek. Dat betekent niet dat u de warme maaltijd hoeft over te slaan.
Met de Maaltijdvoorziening bedient SWOVE u op uw wenken. Graag schotelen we u dagelijks een lekker 3-gangenmenu voor. Compleet met voor- en
nagerecht. Onze koks koken gezond en gevarieerd. Hebt u speciale dieetwensen? Geen probleem. We stemmen de ‘menukaart’ graag op uw dieet af.

Het is geen verplichting om elke dag een maaltijd af te nemen. Het spreekt
voor zich dat u daarover vooraf afspraken kunt maken.

Uw warme maaltijd thuisbezorgd
Vrijwilligers bezorgen uw maaltijd van maandag t/m vrijdag bij u thuis.
Tussen 11.45 en 13.00 uur bellen ze aan. Dankzij de warmhoudbox is uw
warme maaltijd goed op temperatuur. U kunt dus direct aan tafel.

Menu voor 14 dagen

Koelversmaaltijden in het weekend

De Maaltijdvoorziening van SWOVE is gebaseerd op een vastgesteld menu.
U ontvangt elke 2 weken een menu voor 14 dagen. Zo ziet u in één oogopslag wat u elke dag eet. Volgt u een dieet of staat er een gerecht op het
menu dat u echt niet lust? Op de dag van levering checken we uw voorkeur.
Desgewenst ‘serveren’ we u die dag een andere dagverse maaltijd.

In het weekend verzorgt de Maaltijdvoorziening van SWOVE geen warme
maaltijden. Voor zaterdag en zondag is het mogelijk om voor koelversmaaltijden te kiezen. U bewaart deze maaltijden in de koelkast totdat u ze gebruikt.
Voordat u ’s middags of ’s avonds aan tafel gaat, warmt u deze maaltijden
eenvoudig op in de magnetron of de oven. Kiest u voor deze service, dan
bezorgt een vrijwilliger de koelversmaaltijden tegelijk met de maaltijd voor
vrijdag.

Gezellig samen eten
Eten is voor veel mensen een sociale aangelegenheid. Wellicht ook voor u.
Houdt u van gezelligheid en vindt u het prettig om gezamenlijk te dineren?
Of is samen eten voor u een ideale mogelijkheid om (nieuwe) contacten in
de wijk op te doen? Graag nodigen we u uit om bij één van de 5 eetpunten
van SWOVE aan te schuiven en een vorkje mee te prikken.
Onze vrijwillige gastvrouwen en gastheren serveren van maandag t/m vrijdag
om 12.30 uur een warme maaltijd. Ook deze service gaat uit van een vastgesteld menu. Net als bij de maaltijdvoorziening ontvangt u om de 2 weken een
menu voor 14 dagen. U weet dus precies welke 3 gangen u voorgeschoteld
krijgt.

Uiteraard houden we ook hier rekening met uw dieetwensen en persoonlijke
smaak. De focus ligt op samen eten en kletsen. U hoeft dus niet af te ruimen
en af te wassen. Dat wordt voor u gedaan.
U bent van harte welkom op de volgende 5 eetpunten:
• Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157
• Zorgcentrum Sele, Sele 21
• Grand-café Rundgraafpark, Houtwal 44
• Bewonerscafé Severinus, De Berkt
• Dorpshuis d’n Bond, Rapportstraat 29

