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Geachte mevrouw, meneer,
Vanaf maandag 16 juli is er de mogelijkheid om binnen Westerholm naast het eten op het
appartement ook in het restaurant te eten. Zowel de bewoners van Westerholm als omwonenden
alsook mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij Westerholm, bv. mensen die op
onze wachtlijst staan, zijn van harte welkom.
Waarom vinden we het belangrijk dat (wijk)bewoners en hun familie en bekenden kunnen eten
in het restaurant?
Westerholm wil het mogelijk maken dat mensen op een fijne manier oud kunnen worden. Het
eten in een restaurant, al dan niet alleen of gezamenlijk aan een tafeltje met andere
(wijk)bewoners of familieleden, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Het
vergemakkelijkt de contacten met mensen van buiten, uit de buurt of andere sociale contacten
die belangrijk zijn voor de bewoners van Westerholm.
Wat is er mogelijk?
Dagelijks is het mogelijk om te eten in het restaurant. Tussen 12.00 en 12.30 is er gelegenheid tot
inloop. U kunt zich een dag van tevoren opgeven bij de receptie. Als u in het weekend wilt komen
eten, kunt u dat uiterlijk de vrijdag ervoor opgeven.
Wat en hoe wordt er geserveerd?
Het menu in het restaurant bestaat uit:
Soep vooraf
Keuze uit twee hoofdgerechten (twee soorten vlees en twee soorten groente)
Een nagerecht
Op onze website: www.westerholm.nl kunt u het menu van de dag vinden.
Als u aan een tafel zit, wordt uw bestelling opgenomen en nadat de kok ter plekke heeft
opgeschept, wordt uw bestelling uitgeserveerd. U kunt tegen betaling bij uw maaltijd drankjes
gebruiken.
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Prijzen en betaling
Voor bewoners en diegenen die een abonnement hebben op maaltijden, verandert er niets wat
de betaling betreft. Voor alle overige deelnemers aan de maaltijden, die dus niet in ons vaste
systeem zitten, zoals familie, bekenden en anderen, is de prijs voor een maaltijd € 9,50. U kunt
betalen bij de receptie. Dan ontvangt u een bewijs van betaling dat u kunt afgeven aan degene die
uw bestelling opneemt. Komt u in het weekend eten, en heeft u niet van tevoren kunnen betalen,
dan is het verzoek dat u gepast geld meeneemt.
De drankjes kunt u betalen met muntjes. Deze muntjes kosten € 1,00 per stuk en ze zijn te koop
bij de receptie vanaf maandag 16 juli. De prijzen van de drankjes zijn als volgt:
- Water:
gratis
- Sap:
1 muntje
- Wijn of bier:
2 muntjes
- Koffie of thee:
gratis
Bekendheid
Op onze website en op onze facebook-pagina zullen wij bekendheid geven aan de openstelling
van ons restaurant. Ook zullen wij nog een keer flyeren bij de wijkbewoners. We zijn ons ervan
bewust dat we wellicht dan nog niet iedereen bereiken die belangstelling heeft. Ons verzoek is
dan ook: zegt het voort.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het eten in een restaurant bijdraagt aan een prettig woon- en
leefklimaat, nodigen wij u van harte uit om de warme maaltijd te gebruiken in ons restaurant. Wij
realiseren ons dat er ongetwijfeld nog kinderziekten boven tafel zullen komen. We houden ons
dan ook erg aanbevolen voor tips en ideeën ter verbetering, die u af kunt geven bij de receptie.
Gezamenlijk kunnen we er iets heel moois van maken!
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
Directeur-bestuurder

