Maaltijdservice
Smakelijk eten zonder te koken

“Het is veel
gezelliger om
samen te eten.”

Gezond eten is belangrijk. Goede voeding bevordert de gezondheid
en kan ziekten voorkomen of de kans erop verkleinen. Zeker als u ouder wordt, kunnen er meerdere redenen zijn waardoor zelf koken niet
meer zo eenvoudig is. De maaltijdvoorziening van Vivantes zorgt ervoor dat u lekker en verantwoord blijft eten. Natuurlijk wordt rekening
gehouden met een door een arts of diëtiste voorgeschreven dieet.

Op diverse plekken in de Westelijke Mijnstreek
kunnen ouderen, ook als ze zelfstandig wonen
in de wijk of in een zorgwoning, terecht voor
een volledig 3-gangen menu. Veel ouderen komen graag naar onze restaurants, niet alleen
om samen te eten maar ook om een praatje
te maken. De maaltijden worden vers en ambachtelijk bereid. Zoals u dat van huis uit gewend bent.
Gezellig samen eten
in onze locaties
Alle woonzorgcentra van Vivantes beschikken
over een restaurant waar dagelijks rond het
middaguur de warme maaltijd wordt geserveerd. In het restaurant zijn zowel de bewoners van de locatie als de senioren uit de wijk
van harte welkom. Mensen die zelfstandig wonen biedt dit een mogelijkheid om smakelijk te
eten zonder te koken. Voor de bewoners van
de locatie is het een mooie gelegenheid om in
contact te blijven met de wijk.
Genieten in een wijksteunpunt
Onze wijksteunpunten doen dienst als ontmoetingsplek voor de wijk. Wijkbewoners
kunnen er terecht voor een kopje koffie, een
praatje, informatie, advies en gezelligheid.
Rond het middaguur wordt een warme maaltijd geserveerd.
Dineren in Grand Café La Famille
in Elsloo
In het Grand Café van La Famille in Elsloo is
iedereen dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur

van harte welkom voor een dagmenu, een à la
carte menu of een hapje van de kleine kaart.
Smullen in het
‘Dorpsrestaurant’ in Stein
In de wijk Nieuwdorp in Stein kunnen senioren elke woensdagmiddag deelnemen aan het
‘Dorpsrestaurant’ geserveerd door Café - Brasserie Merode.
Kosten en aanmelden
De tarieven van de maaltijden zijn niet overal hetzelfde. Gemiddeld ligt de prijs van een
3-gangen diner rond € 10,-. Het animo in onze
restaurants is groot, daarom vragen wij u, in
de meeste gevallen, om u van te voren aan te
melden. In het overzicht vindt u de locaties,
tijden en telefoonnummers.
Nieuwe deelnemers
Wilt u gaan deelnemen aan de warme maaltijd in een woonzorgcentrum of wijksteunpunt loop dan gerust binnen en overleg met
de horecamedewerker over de mogelijkheden.
U kunt uiteraard ook bellen met de locatie.
Bent u nieuwe deelnemer en lid van het ServicePlusabbonnement dan ontvangt u de eerste maaltijd in het woonzorgcentrum of wijksteunpunt gratis.
Wilt u eten in het ‘Dorpsrestaurant’ in Stein
neem dan tussen 16.00 en 21.00 uur contact
op met Café - Brasserie Merode. Voor het
Grand Café La Famille in Elsloo hoeft u niet te
reserveren.

Waar?

Wanneer?

Aanmelden?

Woonzorgcentrum Aelserhof I Elsloo

dagelijks

046 - 411 35 00

Wijksteunpunt Amusant I Geleen

maandag t/m vrijdag

046 - 411 35 00

Woonzorgcentrum Bloemenhof I Geleen

dagelijks

046 - 411 35 00

Woonzorgcentrum Bunderhof I Geleen

dagelijks

046 - 411 35 00

Dorpsrestaurant I Stein

woensdag

046 - 433 91 31

Wijksteunpunt Franciscus I Beek

dagelijks

046 - 411 35 00

Grand Café La Famille I Elsloo

dagelijks geopend
van 10.00 - 19.00 uur

Niet nodig

Wijksteunpunt Hoever Residentie I Spaubeek

maandag t/m vrijdag

06 - 36 56 14 57

Woonzorgcentrum Moutheuvel I Stein

dagelijks

046 - 411 35 00

Wijksteunpunt Olympiastaete, Geleen

dagelijks

046 - 411 35 00

Woonzorgcentrum Oud Geleen I Geleen

dagelijks

046 - 411 35 00

Wijksteunpunt ‘t Trefpunt I Munstergeleen

2e en 4e woensdag

046 - 451 74 92

Woonzorgcentrum Urmonderhof I Urmond

dagelijks

046 - 411 35 00

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de maaltijdservice
van Vivantes? Neem dan contact op met onze
klantadviseurs of wijkverpleegkundigen. Zij kunnen u informeren over de diverse mogelijkheden.
Ze zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur via tel. 046 411 35 00 of via e-mail
klantadviseurs@vivantes.nl. Voor aanvullende
informatie en adressengegevens kunt u onze
website www.vivantes.nl raadplegen.

Compleet zorgaanbod
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en in
de wijk. Onze zorg is toegesneden op uw persoonlijke situatie. In onze wijksteunpunten in
de regio bieden we allerlei diensten en activiteiten aan.
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