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TAFELTJE-DEKJE 

 
Folder over de mogelijkheden die Stichting Samen Zorgen  

heeft voor Tafeltje-dekje maaltijden aan huis 
 

  



 

 

Tafeltje-dekje 
Tafeltje-dekje maaltijden vanuit Stichting Samen Zorgen zijn koelverse 
maaltijden, waarbij u kunt kiezen voor een-, twee- of drie gangen. De 
maaltijden zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Overbetuwe, die 
niet meer in staat zijn om zelf voor de warme maaltijd te zorgen.  
 
Op dinsdag, donderdag en zaterdag bezorgen vrijwilligers de maaltijden bij 
de cliënten thuis in de dorpen: Herveld, Andelst, Valburg, Zetten, Slijk-Ewijk, 
Oosterhout, Hemmen, Randwijk, Heteren en Driel. De maaltijden worden 
warm gemaakt op een ‘Meal Butler’, deze krijgt u van ons in bruikleen. 
Aanmelden 
Wilt u gebruikmaken van Tafeltje-dekje maaltijden, dan kunt u contact 
opnemen met de receptie van Stichting Samen Zorgen. Zij zorgen ervoor dat 
een contactpersoon een afspraak maakt voor een huisbezoek om vervolgens 
een intakegesprek te houden. Tijdens het intakegesprek komen onder 
andere aan de orde:  
 

 de reden voor aanvraag van Tafeltje-dekje maaltijden; 

 een uitleg over de maaltijden; 

 het opnemen van uw gegevens en aanvullende wensen.  
 
Ook beoordeelt de contactpersoon of het om een tijdelijke of permanente 
aanmelding gaat. Bij een tijdelijke voorziening worden bij dit intakegesprek 
afspraken gemaakt over de vermoedelijke duur van levering. De gegevens 
uit dit intakegesprek worden ter goedkeuring aan Stichting Samen Zorgen 
voorgelegd.  
 Gebruik van Tafeltje-dekje maaltijden in De Hoge Hof of Liefkenshoek  
Indien u het gezellig vindt om met anderen te eten, kunt u ervoor kiezen de 
maaltijd in het restaurant van Liefkenshoek of De Hoge Hof te gebruiken. 
Hiervoor kunt u in het gesprek met de contactpersoon vaste dagen 
afspreken.  
 
Ook kunt u incidenteel in een van de restaurants mee-eten. U dient dit 
uiterlijk een dag voor levering van de maaltijd, vóór 12.00 uur, aan de 
receptie kenbaar te maken.  

 

Tijdelijke aanvraag i.v.m. vervallen andere maaltijdvoorziening 
Het is mogelijk om tijdelijk een beroep te doen op Tafeltje-dekje maaltijden. 
Dit kan bijvoorbeeld wanneer familieleden, die normaal gesproken voor de 
warme maaltijd zorgen, op vakantie zijn. Een ander optie is wanneer degene 
die voor u kookt, opgenomen moet worden in het ziekenhuis en tijdelijk uw 
maaltijd niet kan bereiden.  
 
Ook deze aanvragen doet u bij de receptie. Het is prettig wanneer u daarbij 
vermeld dat het om een tijdelijke aanvraag gaat.  
Maaltijden opzeggen: tijdelijk of definitief 
Indien u een enkele dag geen maaltijd wenst te gebruiken, kunt u dit 
doorgeven aan de receptie. Wij verzoeken u dit uiterlijk een dag voor 
levering van de maaltijd, vóór 12.00 uur, te doen.  
 
Indien u voortaan alle Tafeltje-dekje maaltijden wilt opzeggen, is het de 
bedoeling dat u contact opneemt met uw contactpersoon. De Meal Butler 
dient u dan binnen drie weken in te leveren bij de receptie van Stichting 
Samen Zorgen.  
Facturering 
Maandelijks ontvangt u van Stichting Samen Zorgen een rekening van de 
maaltijden die u in de voorafgaande maand ontvangen heeft. Wanneer de 
Tafeltje-dekje maaltijden in een van de restaurants gebruikt worden, vragen 
wij u bij voorkeur deze contant af te rekenen. Als u zeer regelmatig bij ons 
eet, is het ook mogelijk op rekening te kopen. Hiervoor dient u aan SSZ een 
machtiging te geven.  
 
 
Bereikbaarheid Receptie  
De receptiemedewerkers van SSZ zijn van maandag t/m vrijdag van  

9.00 uur tot 16.30 uur aanwezig. U kunt vrijblijvend bij hen 
binnenlopen, zij staan u graag te woord. Ook is de receptie bereikbaar 
via het telefoonnummer: 026-4722214. 
 
 


