
U W  M A A LT I J D V O O R Z I E N I N G !

Tafeltje-dek-je
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Contact

Aanmelden voor maaltijden kan alleen 

telefonisch. Voor overige vragen kunt u 

ook gebruik maken van ons e-mailadres 

tafeltjedekje@swomill.nl

Voor actuele informatie van de SWOM

- Zie onze website www.swomill.nl

-  Weekblad de Neije Krant en andere 

mediakanalen



Tafeltje-dek-je
uw maaltijdvoorziening

De vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen 

Mill (SWOM) bezorgen uw warme of koelverse 

maaltijd aan huis van maandag t/m zondag. 

Deze service gebeurt in alle kerkdorpen van 

de gemeente Mill en Sint Hubert, dus in 

Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord en Mill.

Tafeltje-dek-je is in principe bestemd voor 

mensen vanaf 55 jaar die niet in staat zijn 

om zelf voor een warme of een koelverse 

maaltijd te zorgen.

In bijzondere omstandigheden kunnen ook 

alleenstaande jongeren met een beperking 

of bijvoorbeeld na een operatie, al dan niet 

tijdelijk, gebruik maken van Tafeltje-dek-je.

Aanvragen van de maaltijd

U kunt zich alleen telefonisch aanmelden 

voor een warme of koelverse maaltijd bij een 

van de contactpersonen zoals hierna vermeld.

Woont u in Mill, Sint Hubert of Wilbertoord 

dan kunt u contact opnemen met

- Jan Duffhues          tel.0485-451829

   of 06-23770515

- Wilma Hendriks     tel. 0485-451266 

   of 06-20779757

- Nellie Bastiaans tel. 0485-453526 

   of 06-44099103

Woont u in Langenboom dan kunt u contact 

opnemen met

- Maria Cuppen tel. 0486-431322 

   of 06-57093537

De maaltijden die worden bezorgd, bestaan 

uit soep en een hoofdgerecht. De warme 

maaltijd dient u direct op te eten, de koelverse 

maaltijd kunt u in de magnetron opwarmen 

en dient u te gebruiken op de dag zelf. 

De kosten worden via een automatische 

incasso afgeschreven. De maaltijden, die 

door de vrijwilligers van de SWOM worden 

bezorgd, worden bereid in de keuken van 

Hofmans in Malden, telefoonnummer 

024-358 60 76.


