
 
 

 

De Wulverhorst valt onder de verantwoording van Stichting Zorg en Welzijn Oudewater 
IBAN: NL56RABO0141096896  

t.n.v. Stichting Zorg en Welzijn Oudewater 
K.v.K. Utrecht S41178066 

 

Tafeltje Dekje, hoe werkt dat? 
De Wulverhorst verzorgt Tafeltje Dekje’ in de Gemeente Oudewater. Dit is een warme maaltijd 
bestaande uit 3 gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert. Zeven dagen in de week 
bereiden onze koks verse maaltijden in de keuken van De Wulverhorst. Onze vrijwilligers 
bezorgen de maaltijd bij uw thuis. Liever een broodmaaltijd? Dat kan ook! 
 
Wilt u gebruik maken van Tafeltje Dekje? Neem contact met ons op via 0348-562214. 
 

1. Hoe vaak kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje? 
U kunt op het aanmeldformulier aangeven hoe vaak u een maaltijd wilt ontvangen: dagelijks, 
een paar keer in de week, alleen in het weekend of eens in de maand: alles is mogelijk! 
 

2. Wat kost een maaltijd? 
Een maaltijd kost € 9,70 en wordt maandelijks gefactureerd door De Wulverhorst. Voor 
bezorgkosten wordt per levering € 0,32 in rekening gebracht.  
 

3. Hoe kan ik me aanmelden voor Tafeltje Dekje? 
U kunt zich melden bij De Wulverhorst via 0348-562214. Wij sturen een setje met 
formulieren naar u toe. Na het invullen van de NAW gegevens, en de menusuggestie, wordt 
dit in ons systeem toegevoegd. Vanaf dat moment bezorgen wij de maaltijd bij u op de 
dagen zoals u heeft aangegeven. 
 

4. Kan ik dieetwensen doorgeven? 
Vanzelfsprekend kan dit. U doet dit via het aanmeldformulier.  
 

5. Heb ik keuze voor de maaltijd?  
Wekelijks ontvangt u vooraf een lijst van De Wulverhorst, waarin u menusuggestie voor de 
week erop aankruist. Er is altijd keus uit twee soorten soep, twee verschillende 
hoofdgerechten en een dessert of appelmoes.  
 

6. Wie brengt de maaltijd rond? 
De maaltijden worden door vrijwilligers rondgebracht in de gemeente Oudewater. Hieronder 
valt dus ook Hekendorp, Papekop, Snelrewaard, Hoenkoop en de Ruige Weide.  
 

7. Hoe kan ik me afmelden voor Tafeltje Dekje? 
Indien u geen gebruik wilt maken van een maaltijd, dan kunt u de maaltijd uiterlijk één dag 
van te voren afzeggen of wijzigingen. Dit moet vóór 12.00 uur gedaan zijn bij de keuken van 
De Wulverhorst, telefoonnummer 0348- 562214. Indien de maaltijd niet tijdig is afmeld, zijn 
wij genoodzaakt deze maaltijd in rekening te brengen. Afzeggingen voor het weekend en 
maandag, dienen voor vrijdag 15.00 uur gemeld te worden. Er kunnen géén afzeggingen 
doorgegeven worden aan de vrijwillige bezorgers of via briefjes in de maaltijd box. 
 
 
 


