
  
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Naast ons ruime aanbod van diepvriesmaaltijden en het Samen Eten op meerdere locaties in 
de gemeente Hellendoorn bieden wij ook warme maaltijden aan huis aan. 
 
U heeft aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. 
Bijgaand een menulijst voor 2 weken met een gevarieerd aanbod, waaruit u uw keuze kunt 
maken. U ontvangt via de bezorger elke 2 weken een nieuwe menulijst. 
U kunt hierop aangeven wat u wilt eten.  
De warme maaltijden worden van maandag tot en met vrijdag geleverd (tussen 12.00 uur en 
12.45 uur). Voor het weekend bestaat de mogelijkheid 2 diepvriesmaaltijden bij te bestellen. 
Deze worden dan vrijdag met de warme maaltijd bij u thuisbezorgd. 
Voor de goede orde: u bent niet verplicht elke dag een warme maaltijd te bestellen. U kunt 
zelf aangeven wanneer en wat u wilt eten. Naast de hoofdmaaltijd, kunt u dagelijks een 
soep, salade, fruit, appelmoes en/of een dessert bestellen. Hieronder vindt u de prijzen: 
 

Warme maaltijd € 6,30 
Soep € 0,85 
Salade € 0,85 
Fruit € 0,85 
Appelmoes € 0,85 
Dessert € 0,85 

 
U kunt op elk gewenst moment beginnen met warm eten. In verband met het bestellen van 
de keuzemenu’s kan het zijn dat u een aantal dagen de tips van de week krijgt. Als uw 
keuzelijst verwerkt is krijgt u uw keuzemenu. Afzeggen van maaltijden liefst een dag van 
tevoren of uiterlijk ‘s morgens voor 8.45 uur. Telefonisch doorgeven (uitsluitend!) op 
nummer 0546-57 16 93 (vragen naar Henriëtte/Gerdie) of het antwoordapparaat inspreken. 
U kunt het ook per email doorgeven: maaltijden@stichtingdewelle.nl 
 
Het kantoor van St. de Welle is alleen ’s morgens geopend en telefonisch bereikbaar van 
9.00 tot 12.30 uur op nummer 0548 - 63 88 10. Alleen in noodgevallen kunt u tussen 12.30 
tot 13.30 bellen met 06-12 41 46 54.  
 
Bijgaand stuur ik u ook een machtigingsformulier. 
St. De Welle incasseert maandelijks achteraf het verschuldigde geldbedrag. Ik verzoek u het 
formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Annette Vrielink 
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