Woonzorgcentrum
Maria Boodschap
Broeklei 1
2845 Niel
Tel: 03/844.07.07
e-mail: info@rvtmb.be

Wegbeschrijving

Op het einde van de Matenstraat volgt
u de straat links, over een spoorweg.
Over de spoorweg rijdt u rechtdoor
(J. Wouterslaan),
U steekt het kruispunt (met
verkeerslichten) recht over en vervolgt
uw weg via de E. De Wittstraat.
Nu neemt u de eerste straat links (is
hetzelfde als het volgen van de straat),
en ziet u aan uw linkerzijde de kerk.
Nu vervolgt u uw weg door rechtsaf te
slaan (Ridder Berthoutlaan).
Op het einde van deze straat ziet u
recht voor u het Woonzorgcentrum
Maria Boodschap.
Het Woonzorgcentrum Maria
Boodschap is ook bereikbaar met
lijnbus 290 (halte kerkstraat) 295
(halte stationstraat) en 183 (eindhalte
= parking Woonzorgcentrum Maria
Boodschap)

Seniorenrestaurant

Broeklei 1 - 2845 Niel
Tel: 03/844.07.07

Voorstelling
In het kader van de verdere uitbouw van het
‘lokaal dienstencentrum’ werd op
17 juni 2008 gestart met het sociaal
seniorenrestaurant in het Woonzorgcentrum
Maria Boodschap.
Met het seniorenrestaurant wordt niet alleen
een goedkope warme maaltijd aangeboden.
Even belangrijk is het feit dat voor de Nielse
senioren een dagelijkse ontmoetingsplaats
wordt gecreëerd. Naast het restaurant is er
immers een zithoek met relaxzetels, waar
men de krant of een tijdschrift kan lezen of tv
kijken. Gelegenheid tot napraten met een
drankje is eveneens mogelijk in de
naastgelegen cafetaria.

Kostprijs en dienstverlening

Praktische informatie

De kostprijs voor een maaltijd bedraagt
6 euro. Deze omvat soep,
hoofdgerecht, dessert en één flesje
water (bruisend of plat).
De maaltijd staat steeds om 12 uur
klaar in het seniorenrestaurant. Voor
een warme maaltijd verwachten wij u
ten laatste om 12 uur.

Ten laatste woensdag dient de maaltijd
besteld te worden voor de volgende
week. Bij inschrijving vragen we om een
algemeen inlichtingsblad in te vullen.
De bestellingen gebeuren aan het onthaal
en worden cash betaald.
U krijgt een kopie van het
inschrijvingsblad en dit geldt als bewijs
dat u ingeschreven en betaald hebt.

U kan in het seniorenrestaurant terecht
tussen 11.30u en 13.30u. Na 13.30 uur
kan u in onze cafetaria nog iets
nuttigen. Deze is open vanaf 14.00
uur.
De bibliotheek staat te uwer
beschikking op maandagnamiddag.
In het seniorenrestaurant is ook
1 computer beschikbaar zodat u
gebruik kan maken van het internet.
Als u wenst kan u gratis deelnemen
aan grote activiteiten van het
Woonzorgcentrum die in de
polyvalente zaal worden
georganiseerd.

Indien u 1 dag op voorhand meldt dat u
niet aanwezig kan zijn, krijgt u 6 euro
terug betaald. Als je dezelfde dag afbelt
vóór 10 uur, krijgt u 3 euro terug.

Voor inlichtingen m.b.t. deze
dienstverlening kan u terecht bij:
Tanja Vercauteren
verantwoordelijke seniorenrestaurant
tel: 03/844.07.07 of 03/880.74.96
email: tanja.vercauteren@rvtmb.be
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