
E D I T I E  J A N U A R I

Wij wensen u een fantastisch, warm, gelukkig en liefdevol nieuw jaar

toe! En mocht u ons toch nodig hebben, dan staan we voor u klaar!

ZORG-GAZET
Alles voor een goed gevoel! 

D E  Z O N D E R  Z O R G E N
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Kom uit uw kot!

Maak kennis met An

Maaltijden aan huis
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Trek er op uit
aan de zijde van

één van onze
zorgassistentes!

 
Maak uw keuze

uit een
museumbezoek

of shopping! 

Kom
uit uw
kot!



Plan vandaag nog
een afspraak in!

Voor een gezond en evenwichtig leven is
het belangrijk dat we actief blijven! We
moedigen onze klanten dan ook aan om
er regelmatig op uit te trekken. Dat kan
coronaproof en met een veilig gevoel aan
de zijde van één van onze zorgassistentes. 

www.zonder-zorgen.be

0468/06.55.05

info@zonder-zorgen.be

Keuze uit stadsmuseum* (Lier),
Nicky's old corner (Boechout), Tram-
en autobusmusem* (Berchem),
Middelheimmuseum (Wilrijk). 

Prijs: 99€. Inbegrepen zijn vervoer, 3
uur persoonlijke begeleiding van onze
zorgassistente, *toegangsticket.

Museumbezoek:

Onbezorgd shoppen in Lier of
Wijnegem shopping center! 

Prijs: 99€. Inbegrepen zijn vervoer, 3
uur persoonlijke begeleiding en advies
van onze zorgassistente.

Shopping:



MAAK KENNIS
MET AN!

Veel van onze klanten
rekenen dagelijks op de

toegewijde zorgen van hun
zorgassistente. Wat die

precies doet en hoe ze een
verschil maakt, legt An ons

zelf uit!  

"Ik werkte meer dan twintig jaar
met jongeren en volwassenen

met een verstandelijke
beperking. Ik hielp hen op weg
naar een zelfstandig leven door

hen vooral psycho-sociaal en
emotioneel te onderteunen. De
stap naar senioren en langdurig
zieken was voor mij niet groot.
Ik vind het van grote waarde

dat onze hulp hen in staat stelt
om zo lang mogelijk in hun

vertrouwde omgeving te blijven
wonen!"



"De stap zetten
om hulp toe te
laten, is niet

altijd makkelijk,
maar zeker de
moeite waard."

Met Zonder Zorgen spelen we zo
goed mogelijk in op de noden van

onze klanten, zodat ze hun
levenskwaliteit zo lang mogelijk
behouden. "Ik luister goed naar

wat mijn mensen belangrijk vinden
en ik bied altijd ruimte voor hun

eigen inbreng. Dat komt
uitstekend tot zijn recht tijdens de
uitstapjes die we samen maken."

 
An is getrouwd en mama van een

lief en pittig dochtertje. Na de
corona hoopt ze haar passie voor

dans en schilderen weer op te
nemen!   



Menu januari
Geniet elke week van een
vers bereide maaltijd en
soep voor slechts 15€!  

• Kip met geroosterde groenten

• Macaroni met ham, kaas en prei

• Tomatensoep

• Een veel meer lekkers!

DEZE MAAND BIJ U THUIS GELEVERD!

WORD LID VAN ZONDER ZORGEN
EN KRIJG 2 MAALTIJDEN GRATIS!  

Meer info: www.zonder-zorgen.be



WEEK 2 (11/01 - 15/01)
WORST MET AJUINSAUS EN CHAMPIGNONS

KIP MET GEROOSTERDE GROENTEN
POMPOENSOEP

 

WEEK 3 (18/01 - 22/01)
SPIRELLI BOLOGNESE MET VÉÉL GROENTJES

SCHNITZEL MET SPRUITJES
KERVELSOEP

 

WEEK 4 (25/01 - 29/01)
KOTELET BLACKWELL MET SAVOOISTOEMP

MACARONI MET HAM, KAAS EN PREI
TOMATENSOEP

 
 

 

Momentje voor mezelf!
 

P L A A T S  J E  B E S T E L L I N G  V I A :

0468 /06 .55 .05

INFO@ZONDER -ZORGEN .BE


