
Maaltijdservice
Met zorg bereid, met aandacht bezorgd

Contact met Langer Thuis Nijmegen
Heeft u nog vragen of wilt u maaltijden aanvragen? 
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

februari 2022



Iedere dag een  
vertrouwd gezicht
De maaltijden worden door  
vrijwilligers bij u bezorgd, bij  
voorkeur tot in de keuken.  
U heeft een vaste bezorger. 

Hoe werkt het?
U kunt kiezen uit: 
• een hoofdmaaltijd 
• een hoofdmaaltijd met soep 

óf toetje 
• een hoofdmaaltijd met soep 

én toetje

Per dag kunt u kiezen wat u wilt 
eten. Maakt u geen keuze, dan 
krijgt u het (dagelijks wisselende)  
standaardmenu. 
U warmt het eten op in de  
magnetron. Als u die niet heeft, 
krijgt u die van Sterker sociaal 
werk in bruikleen. U bepaalt dus 
zelf wanneer u wilt eten.

Kosten
De prijzen voor de maaltijden in  
2022 zijn als volgt: 
• een hoofdmaaltijd € 5,80
• een hoofdmaaltijd met soep 

óf toetje € 6,65
• een hoofdmaaltijd met soep 

én toetje € 6,80
• broodmaaltijd € 4,50  

(alleen in combinatie met een 
hoofdmaaltijd)

Hofmans brengt de kosten voor 
de maaltijden per automatische 
incasso in rekening.

Broodmaaltijd
Een broodmaaltijd is gemiddeld 
genomen voldoende voor ontbijt 
én lunch. U ontvangt vers brood 
samen met beleg, boter, fruit en 
een drankje in een papieren zak.

Tegemoetkoming in de 
kosten
Heeft u een laag inkomen, dan 
kunt u een tegemoetkoming  in 
de kosten aanvragen via de bij-
zondere bijstand bij de gemeente 
Nijmegen. Voor 65-plussers geldt 
(in 2022):
• maximum netto inkomen  

per maand (exclusief  
vakantiegeld) van € 1.422,- 
(alleenstaan den) of  
€ 1.920,- (gehuwden of  
geregistreerd partners) 

• maximum vermogen van  
€ 6.505,- (alleenstaanden) of 
€ 13.010,- (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.

Aanvragen maaltijden
Dit kan op twee manieren:

1. Aanvragen via de site
Op www.langerthuisnijmegen.nl 
klikt u op Maaltijdservice.  
Onderaan de tekst ziet u een 
knop ‘Direct aanvragen’. Klik 
hierop en volg de instructies op 
de site.

2. Aanvragen via de telefoon
Bel dan met Langer Thuis  
Nijmegen. U vult samen met de 
medewerker het formulier in.. 

Dit kan ook:
samen eten in een 
wijkrestaurant
Wilt u graag met anderen  
samen eten? Dan bent u van  
harte welkom om binnen te lopen 
bij een van de wijkrestaurants 
van Sterker sociaal werk. 
Meer informatie over locaties en 
tijden vindt u via onze website 
www.langerthuisnijmegen.nl.  
Als u wilt, kunt u de twee  
maaltijddiensten ook combineren: 
sommige dagen eten in een wijk-
restaurant en andere dagen thuis.

Broodmaaltijd 
U kunt naast uw hoofdmaaltijd 
ook een broodmaaltijd bestellen.

Elke dag een warme maaltijd 
klaarmaken: boodschappen 
doen, eten koken en alles  
opruimen. Dat kan een hele  
klus zijn. De maaltijdservice  
van Sterker sociaal werk en 
Hofmans Catering kan dan  
uitkomst bieden.

Deze dienst is er voor alle Nijme-
genaren die hun warme maaltijd 
niet zelfstandig kunnen verzorgen. 
Bijvoorbeeld als het door leeftijd  
of een beperking niet zo makkelijk 
(meer) gaat.

Makkelijk, vers en  
gezond
Voor iedere dag van de week 
kunnen wij een koelverse maaltijd 
bij u thuisbezorgen. Wilt u een 
keer geen maaltijd, dan kunt u 
eenvoudig afmelden. Elke dag
worden de maaltijden bereid met 
verse producten.  Daarbij wordt 
zo mogelijk gebruik gemaakt van 
lokale seizoensproducten.

Dieetwensen
Alle maaltijden zijn bereid met zo 
min mogelijk zout en op smaak 
gebracht met kruiden. Eet u 
vegetarisch of heeft u speciale 
dieetwensen? Voor bijna alle 
wensen kunnen wij een menu op 
maat samenstellen.


