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Zo lang mogelijk 
Thuis Wonen?
Wil je of wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Als oudere 
of jongere, of na een ziekte, operatie of bij beperking.  Solidez kan op 
verschillende manieren het langer en zelfstandig Thuis Wonen onder-
steunen. Bijvoorbeeld bij vervoer, maaltijden en alarmering door de 
afdeling Thuis Wonen. Ondersteuning van mantelzorgers door het 
Steunpunt Mantelzorg. Bij klussen door het Klussenatelier. Bij ont-
moeting en activiteiten in de Huizen van de Wijk of de Dorpshuizen. 



Welzijnsorganisatie Solidez zoekt, 
ook samen met anderen, naar  
oplossingen die het mogelijk  
maken om zo lang mogelijk  
zelfstandig te wonen, door:

•	 	Maaltijdservice	(vriesvers)	in	Wageningen	
en	Bennekom;

•	 	Maaltijdservice	(vriesvers	en	warm)	in	de	
gemeente	Renkum;	

•	Plusbus	Wageningen;
•	Aanmelding	voor	Alarmering;	
•	 	Steunpunt	Mantelzorg	Wageningen	en	
Steunpunt	Mantelzorg	Renkum;

•	 	Bezoek-	en	Opvangservice	Wageningen	
en	Bezoek-	en	Opvangservice	Renkum	
(BOS);

•	 	Klussenatelier	Wageningen	en	Steun-
punt	Vrijwillige	Hulp	in	Renkum	voor	
kleine	klussen/hand-	en	spandiensten	
binnen	en	buiten;	

•	 	Open	tafels	in	Wageningen	en	in	de	
gemeente	Renkum;

•	 	Ontmoetingspunten	in	de	gemeente	
Renkum;

•	 	Ontmoetings-	en	dagactiviteiten	in		
Huizen	van	de	Wijk	en	Dorpshuizen;

•	 Informatie	en	advies.

De vrijwilligers
De	mensen	die	de	maaltijden	rondbren-
gen	zijn	heel	verschillend.	Wat	ze	gemeen	
hebben,	is	dat	ze	allemaal	al	vele	jaren	
trouwe	vrijwilligers	zijn.’Het	is	leuk	om	te	
doen;	je	betekent	iets	voor	de	samen-	
leving;	je	leert	de	mensen	kennen	en	als	
het	iets	minder	met	ze	gaat	signaleer	je	
dat	ook,’	vertelt	een	vrijwilliger.	Solidez	
werkt	met	tientallen	vrijwilligers.	De	één	
wil	wekelijks	maaltijden	bezorgen,	de	
ander	1x	in	de	maand.	Wil	je	ook	vrijwil-
liger	zijn?

Samen eten
Gezellig	met	anderen	samen	eten,	lunchen	
of	dineren,	kan	in	onze	Huizen	van	de	
Wijk	in	Wageningen	en	in	de	Dorpshuizen	
en	Ontmoetingspunten	in	de	gemeente	
Renkum.	Aanmelden	hiervoor	kan	bij	de	
betreffende	locatie.

Meer informatie over de  
Maaltijdservice en aanmelding 
voor vriesverse en warme 
maaltijden:

Solidez afdeling 
Thuis Wonen
’t Palet, Rooseveltweg 408i
6707 GX Wageningen
T  0317 46 77 11 
E  thuiswonen@solidez.nl
www.solidez.nl/thuiswonen

‘	Het	is	zo’n	
lieve	jongen.		
En	het	eten	is	
lekker,	hoor!’

We	zijn	flexibel	en	persoonlijk.	Samen	
met	de	klant	zoeken	we	naar	de	juiste	
oplossing.	De	Maaltijdservice	van	
Solidez	is	een	praktische	en	smakelijke	
oplossing.

We	bellen	over	de	menu’s	en	hebben	
zo	persoonlijk	contact,	maken	even	
een	praatje.	Onze	vrijwilligers	doen	
méér	dan	alleen	de	maaltijden	bezor-
gen,	ze	zijn	hulpvaardig	en	vriendelijk,	
gewoon	zoals	een	medemens	kan	zijn.

Maaltijdservice, flexibel 
en persoonlijk
Woon je thuis maar lukt het niet altijd om zelf te koken?  
Wil je niet altijd alleen eten maar juist ook eens in gezelschap  
van anderen? Of zoek je een oplossing voor de maaltijden  
voor de persoon waar jij mantelzorger voor bent? Er zijn  
allerlei mogelijkheden van Maaltijdservice: aan huis en buitens-
huis, zowel in Wageningen als in de gemeente Renkum, zelfs 
in Bennekom komen onze vrijwilligers langs. We bezorgen 
vriesverse maaltijden die opgewarmd moeten worden.  
In de gemeente Renkum bezorgen we ook warme maaltijden.

‘		Het	is	dankbaar	werk.	
Zodra	de	deur	open	gaat,	
verschijnt	een	glimlach	op	
het	gezicht	van	de	man	of	
vrouw	die	de	maaltijd	heeft	
besteld!’

Vriesverse Maaltijden
Je	kunt	kiezen	uit	130	verschillende	
maaltijden	van	de	firma	Apetito.		
Natriumarme-,	vegetarische-	en	dieet-	
en	halalmaaltijden	zijn	ook	mogelijk.	
Er	is	keuze	uit	een	voorgerecht,	een	
hoofdgerecht	en	een	toetje.	Ze	moe-
ten	in	de	vriezer	worden	bewaard	en	
worden	1x	in	de	week	bezorgd	door	
onze	vrijwilliger	met	een	speciale	diep-
vriesauto.

Warme maaltijden
Iedere	werkdag	worden	de	maaltijden	
vers	bereid.	Onze	vrijwilligers	bezorgen	
die	tussen	de	middag	bij	je	thuis.	Soep	
als	voorafje	en	natuurlijk	een	hoofd-
gerecht.

‘		Ik	hoef	alleen	de	tafel	te	
dekken	voor	mijn	vrouw	en	
mij.	En	elke	dag	hebben		
we	even	contact	met	Frits,		
zijn	vader	of	een	andere		
vrijwilliger.’

‘	Hallo	Vincent,		
fijn	dat	je	belt!’



Gezelligheid, activiteiten, 
advies en ondersteuning
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Plusbus – vervoer op maat in 
Wageningen
Als	je	niet	makkelijk	zelfstandig	met	het	
openbaar	vervoer,	eigen	fiets	of	auto		
ergens	heen	kunt	-	omdat	je	oud,	lang-
durig	ziek	of	gehandicapt	bent	-	kun	je	
in	Wageningen	van	deur	tot	deur	ge-
bruik	maken	van	de	Plusbus.	Vrijwilligers	
rijden	zeven	dagen	per	week.	Je	kunt	
worden	afgezet	bijvoorbeeld	bij	familie,	
ziekenhuis,	kerk	of	dagopvang,	als	je	lid	
bent	van	de	Plusbus.	Voor	meer	infor-
matie	over	het	lidmaatschap,	donaties	
aan	of	vrijwilligerswerk	bij	de	Plusbus:	
Solidez 
Thuis Wonen/Plusbus 
T  0317 41 90 37  
E  plusbus@solidez.nl 
www.solidez.nl/thuiswonen

Vervoer in Renkum
In	Renkum	kun	je	een	beroep	doen	op	
het	Steunpunt	Vrijwillige	Hulp.
Onze telefoonwachten zijn te bereiken 
op 026 - 33 35 537. Kijk ook op:  
www.vrijwilligrenkum.nl

Dorpshuizen en Huizen van 
de Wijk
In	onze	Dorpshuizen	en	Huizen	van	de	
Wijk	kun	je	anderen	ontmoeten,	actief	
en	creatief	zijn.	Je	vindt	er	informatie,	
er	zijn	spreekuren	van	Maatschappelijk	
Werk,	er	is	hulp	bij	het	invullen	van		
formulieren,	je	kunt	je	laten	keuren	voor	
je	rijbewijs	of	taxikaarten	kopen.	Ook	
kun	je	er	terecht	voor	de	Open	Tafels.		
Bel Solidez tel. 0317 317553 of de  
betreffende locatie. Zie ook de  
website: www.solidez.nl.

Steunpunt Mantelzorg
We	bieden	mantelzorgers	advies,	infor-
matie,	een	luisterend	oor,	gelegenheid	
om	ervaringen	te	delen	en	praktische	
steun	door	onze	Bezoek-	en	Opvang-
service	(BOS).	Voor Wageningen: 
tel. 0317 46 88 18 of smw@solidez.nl 
Voor Renkum tel. 0317 61 59 30 of  
steunpuntmantelzorg@solidez.nl 

Personenalarmering
Je	wilt	dat	er	snel	hulp	komt	als	er	
sprake	is	van	een	noodsituatie:		
bijvoorbeeld	bij	een	val	in	huis	of	als	er	
ernstige	gezondheidsklachten	optreden	
en	er	niemand	in	de	buurt	is.	
Onze medewerkers	Thuis Wonen	
regelen de personenalarmering:  
tel. 0317 46 77 11 

		Postbus	15		 		Industrieweg	26		6871	KA		Renkum		 		0317	317553		 		info@solidez.nl		 		www.solidez.nl		


