
Smakelijk kunnen eten samen in een buurtcentrum 
of aan uw eigen tafel thuis, is het grootste plezier 
van  de dag.  
Ruddersstove zorgt ervoor dat u elke dag uitkijkt 
naar dit moment via lekkere, gezonde en betaalbare 
maaltijden, aangepast aan uw zorgnood.  
Wij stemmen uw maaltijden af op uw persoonlijke 
noden, wensen en verlangens. 
Wij zijn er elke dag voor u, persoonlijk via onze 
maaltijdbezorgers, telefonisch en digitaal via de 
dienst klantenbeheer. Zo geniet u van het lekkerste 
in uw vertrouwde omgeving.

Tot binnenkort,

Pablo Annys
Voorzitter Welzijnsvereniging  
Ruddersstove

Oude Oostendse Steenweg 93b, 8000 Brugge
050 32 72 40 - info@ruddersstove.be

www.ruddersstove.be
www.maaltijdzorgplatform.be
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Ruddersstove is actief in:
 

Brugge, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke & Blankenberge

Maaltijdzorg 
én meer
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Ruddersstove  
verzorgt uw maaltijden  
én meer…

Vereniging Ruddersstove draagt kwaliteit en voedselveiligheid 
hoog in het vaandel. Onze organisatie is gecertificeerd en we zijn 
al jaren de trotse bezitter van een ‘Smiley’ van het FAVV.

In samenwerking met

Maaltijdzorg



Ruddersstove bereidt lekkere, gevarieerde en  
kwaliteitsvolle gepersonaliseerde maaltijden. Ze zijn  
aangepast aan uw noden, wensen en verlangens.

Verse maaltijden op maat

Samen eten, bezorgen of ophalen

Menu

Én meer

  Eten in een buurtcentrum 

  Warm aan huis laten leveren
7 dagen op 7 

  Ophalen in een buurtcentrum 

  Koud aan huis laten leveren
De maaltijden worden 3x per week 
gekoeld aan huis geleverd. U hoeft 
deze enkel op te warmen in de  
microgolfoven. 

• Op maandag   
(voor consumptie maa & din)

• Op woensdag  
(voor consumptie woe & don)

• Op vrijdag    
(voor consumptie vrij, zat & zon)

U kan dagelijks kiezen uit 
minimum 2 gevarieerde  
dagschotels of koude  
schotels. 

  Dieet

• Arm aan verzadigde vetzuren
• Diabetes
• Energiebeperking
• Glutenarm
• Lactose-arm
• Tomatenallergie
• Dialyse 
• Zoutarm 
 
 
 
 

  Textuuraanpassingen 

• Gesneden vlees
• Zacht vlees
• Gemixt vlees
• Gemixt

  Geloofsovertuigingen 

• Geen varkensvlees
• Vegetarisch 
• Pescotarisch 
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U kunt uw maaltijd volgens eigen wens of nood

  Persoonlijk dieetadvies

  Maaltijdzorg-buddy’s

  Samenwerking met 
uw zorgende omgeving

  Vlotte elektronische 
communicatie 

Eenvoudig bestellen

  Online via 
www.maaltijdzorgplatform.be
Of vraag hulp aan familie, buren  
of vrienden 

  Op papier 
Op woensdag ontvangt u van 
onze maaltijdbezorger uw 
menukeuzeformulier.  
Op vrijdag bezorgt u het ingevuld 
terug aan de maaltijdbezorger. 

Indien nodig neemt onze 
maaltijdbezorger de tijd om  
dit samen met u in te vullen

  Telefonisch 
(050 32 72 40, keuze 1) 

• Maandag t.e.m. vrijdag  
8u30 – 13u15 en 14u – 16u30

• Zaterdag, zon- en feestdagen 
9u15 – 12u45

Bijbestellen of annuleren kan tot 10u, 
de dag voor levering.

Er is geen minimum afname verplicht. 

De prijs varieert per gemeente,
contacteer ons voor uw maaltijdprijs.

Vragen of  
meer info omtrent  

de maaltijden,  
bezorging ...?  

Bel 050 32 72 40


