Wijkrestaurants

Samen aan tafel, eten met zorg bereid
Contact met Langer Thuis Nijmegen
Heeft u nog vragen over de wijkrestaurants?
Neem dan contact op met Langer Thuis Nijmegen.
www.langerthuisnijmegen.nl
Telefoon: 088 - 00 171 21
(op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur)
langerthuisnijmegen@sterker.nl

Langer Thuis Nijmegen is onderdeel van
Sterker sociaal werk

Sterker sociaal werk
www.sterker.nl
088-00 11 333
info@sterker.nl
april 2020

Samen eten en niet zelf hoeven
koken. Dat is gezellig en
makkelijk tegelijk!
De wijkrestaurants van Sterker sociaal werk en Hofmans
Catering bereiden in verschillende Nijmeegse wijken een of
meerdere dagen in de week een
lekkere en gezonde maaltijd.
Eten in een restaurant kunt u
ook combineren met de
Maaltijdservice van Sterker en
Hofmans: sommige dagen eten
in een wijkrestaurant en
andere dagen thuis.

À la carte eten

Heeft u zin om mee te eten?
U kunt gewoon binnenlopen, van
tevoren aanmelden is niet nodig.
Vrijwillige gastdames en -heren
van Sterker heten u welkom. Ter
plekke heeft u de keuze uit twee
driegangenmenu’s, die met verse
producten door Hofmans zijn
bereid. Daarbij wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
lokale seizoensproducten.

Locaties van de
wijkrestaurants
•
•
•
•

De Meiberg, Meijhorst 7201a
maandag, woensdag, vrijdag
om 17.00 uur
De Toermalijn, Jadestraat 116,
dinsdag om 17.00 uur
De Dageraad, Weezenhof
91101, dinsdag om 17.00 uur
De Schalmei, Symfoniestraat
204, woensdag om 17.00 uur

Vervoer

Wanneer u zelf niet naar het restaurant kunt komen, kunt u een
verzoek indienen voor een vrijwillige chauffeur van Sterker (Via
AutoMaatje). U betaalt hiervoor
een vergoeding van
€ 0,30 per km.
Voor het aanvragen van vervoer
kunt u bellen naar 088 - 00 17 121

Kosten

U betaalt voor een driegangenmenu € 6,85.
Hofmans brengt de kosten voor
de maaltijden per automatische
incasso bij u in rekening.
De eerste keer dat u mee-eet
schrijft een gastdame of -heer u
in en tekent u een toestemmingsformulier automatische incasso.

Tegemoetkoming in de
kosten
Personenalarmering wordt soms
vergoed door uw eigen zorgverzekering. Informeer bij uw
zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden. Heeft u een laag
inkomen, dan kunt u een
tegemoetkoming in de kosten
aanvragen via de Bijzondere bijstand bij de gemeente Nijmegen.

Voor 65-plussers geldt (in 2020):
• maximum netto inkomen van
€ 1422,- (alleenstaanden) of
€ 1920,- (gehuwden of
geregistreerd partners)
• maximum vermogen van
€ 6225,- (alleenstaanden) of
€ 12.450,- (gehuwden of
geregistreerd partners).
Denkt u in aanmerking te komen
voor bijzondere bijstand en lukt
het u niet om zelf het formulier
in te vullen? Sterker sociaal werk
helpt u graag met het doen van
een aanvraag.

