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Informatie  

Maaltijdbezorging / De Rijp Overzicht 
 
Beste lezer, 
 
Woonzorgcentrum De Rijp gaat om organisatorische redenen per 1 januari 2019 stoppen met de 
maaltijdbezorging in de wijk door vrijwilligers en met het verspreiden van het overzicht De Rijp. 
Ook is het NIET meer mogelijk om vanaf 1 januari 2019 een maaltijd bij de receptie op te komen halen.  
 
Wij zijn ons bewust dat dit voor u als (vaste) klant erg vervelend is. 
Toch zien wij geen andere mogelijkheid om het bezorgen van de maaltijden en het overzicht voort te 
zetten. 
 
U blijft natuurlijk altijd van harte welkom om in ons restaurant iets te komen drinken en/of eten. 
Het restaurant is open van maandag t/m zondag tussen 10.00-20.00 uur. 
 
Wel blijven we maaltijden bezorgen aan de bewoners van Rijperduin. 
 
Bent u nog in het bezit van een lege bak(ken) dan kunt u dit  
doorgeven aan de receptie van De Rijp, telefoonnummer 023-5414700. 
De lege bak(ken) worden dan zo spoedig mogelijk bij u opgehaald. 
 
Ook voor informatie over activiteiten, optredens, modeshows, medial en dergelijke kunt u   
contact opnemen met de receptie. 
 
Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen in ons en hopen u regelmatig  
te zien in het restaurant. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Winkelman 
Teamleider Facilitair De Rijp 
 
 
 
 
 
Alternatieven waar u een warme maaltijd kunt bestellen:  
 

Maaltijdservice Wesselius 

Telefoonnummer 023-5312334 

info@wesseliusmaaltijden.nl 

Maaltijdservice Bol 

Telefoonnummer 023-5378325 

info@primeurshopbol.nl 



  

Expositie 

 
 
Graag vertel ik u iets over mijn zelf. 

Omdat ik graag creatief bezig ben, ben ik begonnen met schilderen. Ik vind het heerlijk om in mijn vrije 

uurtjes te schilderen. Ik ben autodidact en schilder vanuit mijn gevoel en wil niet nadenken over       

theoretische technieken maar zoek graag zelf uit hoe bepaalde effecten zich uitwerken op het doek. 

Meestal maak ik realistische schilderijen met acryl verf. Vaak zijn dit zeegezichten of bloemen. Maar ook 

heb ik dieren, portretten en abstracte schilderijen gemaakt of experimenteer ik met media en andere 

materialen in mijn schilderijen om zo mijn grenzen te verleggen en mij verder te ontwikkelen. Mijn 

schilderijen kenmerken zich door het gebruik van heldere kleuren en mooie kleurovergangen. 

Tot eind december bent u van harte welkom bij mijn expositie bij Kennemerhart locatie de Rijp.  

Tijdens mijn expositie bij de Rijp ziet u een verzameling van mijn werken.  

Op mijn website vindt u al mijn schilderijen: www.schilderijenvanvanhoorn.exto.nl 

 

Veel plezier bij de expositie! 

 

Vriendelijke groet, 

Monique van Hoorn  

 

 

http://www.schilderijenvanvanhoorn.exto.nl/


 Restaurant 

Openingstijden 

Maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 19.30 uur 

 
Lunch 

tussen 12.00 uur - 16.00 uur 

 

Snacks en plateservice/maaltijdsalade 

Tussen 12.00-18.30 uur 

Diner 

tussen 17.30 uur - 18.30 uur 

dagmenu of à la carte 

Iets te vieren 

Het is mogelijk om een verjaardagsmenu van 1 tot 20 personen te reserveren in het restaurant.              

De kosten hiervoor zijn € 20,85 per persoon exclusief de drankjes.    

Per gezelschap heeft u de keuze uit een van de onderstaande menu’s. 

  

 

 

Menu 1 

Krabcocktail 

Tomatensoep 

Kip in ’t pannetje 

Stoofpeertjes 

Patates frites 

Vanille-ijs met advocaat 

Koffie met bonbons 

 
Menu 2 

Gerookte zalm 

Groentesoep 

Varkenshaas met                    

champignonsaus 

Gebakken aardappelen 

Witlof 

Sinaasappelpartjes met pernod 

Koffie met bonbons  

Menu 3 

Paté op bedje van rucola 

Heldere ossenstaartsoep 

Gebakken zalm in witte wijnsaus 

Aardappelpuree 

Broccoli 

Chipolata mousse 

Koffie met bonbons  

Maaltijdbezorging 

De Rijp verzorgt ook voor u maaltijden bij u thuis tot 1 januari 2019. Van maandag t/m vrijdag bezorgen 

vrijwilligers de maaltijd gratis bij u thuis. In het weekend en op feestdagen is er geen bezorging maar 

kunt u de maaltijd bij de receptie van De Rijp ophalen, dit kan tot 1 januari 2019.  

Een maaltijd kost € 8,60 en bestaat uit: soep, dagmenu en een toetje.  

U kunt telefonisch bestellen via de receptie van De Rijp: telefoonnummer 023-5414700. 



Menu week 45 en 46 
Maandag 5 november 

Braadworst 

Jus 

Spruiten met uitjes en spekjes 

Gekookte aardappelen 

Vanillevla  

Dinsdag 6 november 

Gekookt ei 

Botersaus 

Spinazie 

Gekookte aardappelen 

Chocoladevla  

Woensdag 7 november 

Kalkoenschnitzel 

Stroganoffsaus 

Broccoli 

Gekookte aardappelen 

Griesmeel met aardbeiensaus 

Donderdag 8 november 

Spaghetti bolognese 

Kaas 

Komkommersalade 

Wolkentoetje aardbei 

 

Vrijdag 9 november 

Gebakken vis 

Remouladesaus 

Witlofsalade 

Gebakken aardappelen 

Rum rozijnenvla  

Zaterdag  10 november 

Rookworst 

Jus 

Stamppot zuurkool 

Perziken met slagroom 

Zondag 11 november 

Kalfsborst  

Champignonsaus 

Tutti frutti  

Aardappelkroketjes 

Bitterkoekjes mousse  

 

 Maandag 12 november 

Hamburger met geb. uienringen 

Jus 

Sperziebonen 

Gekookte aardappelen 

Chocoladevla 

Dinsdag 13 november 

Slavink 

Jus 

Bloemkool 

Gebakken krieltjes 

Hopjesvla 

Woensdag 14 november  

Sukadelapje 

Jus 

Hutspot 

Fruit  

Donderdag 15 november 

Erwtensoep  

Pannenkoek 

Fruitcocktail met slagroom 

Vrijdag 16 november 

Speklapje 

Jus 

Bietjes 

Gekookte aardappelen 

Fruityoghurt met perzik 

Zaterdag 17 november 

Gestoofde vis 

Hollandaisesaus 

Worteltjes 

Gekookte aardappelen 

Vanillevla  

Zondag 18 november 

Schnitzel 

Jus 

Snijbonen 

Pommes duchesse 

IJs 



  

Menu week 47 en 48 
Maandag 19 november 

Gelderse schijf 

Jus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Rabarber  

Dinsdag 20 november 

 Visburger 

Remouladesaus 

Gemengde sla 

Gebakken aardappelen 

Vruchten yoghurt 

Woensdag 21 november  

 Gehaktbal 

Jus 

Witlof à la crème 

Gekookte aardappelen 

sinaasappelbavarois 

Donderdag 22 november  

Rookworst 

Jus 

Stamppot zuurkool 

Aardbeienvla  

Vrijdag  23 november 

   Nasi goreng 

   Saté en pindasaus 

   Kroepoek 

   Banaan 

 

Zaterdag 24 november  

 Kipvink 

Jus 

Spitskool met kerriesaus 

Gekookte aardappelen 

Griesmeel met aardbeiensaus 

Zondag 25 november  

Cordon blue 

Jus 

Tutti frutti 

Aardappel wedges 

Irish coffee mousse  

 Maandag 26 november 

Sukadelapje 

Jus 

Stamppot boerenkool 

Vanillevla 

 

Dinsdag 27 november 

Kip/kerrie 

Doperwten/maïs 

Rijst 

Aardbeienmousse   

Woensdag 28 november 

 Slavink 

Jus 

Andijvie 

Gekookte aardappelen 

karamelvla 

Donderdag 29 november 

 Vis gratin 

Hollandaise saus 

Worteltjes 

Aardappelpuree 

Advocaatpudding 

Vrijdag 30 november 

 Speklap 

Jus  

Kapucijners met uitjes en piccalilly 

Gekookte aardappelen 

Bananenvla 

Zaterdag 1 december  

Macaroni 

Ham/kaas 

Italiaanse salade 

Fruit 

Zondag 2 december 

Gebraden kip 

Jus 

Bon femme 

Frites 

Chipolatapudding  



 

Activiteiten in De Rijp 
Maandag 
Ontspanningsoefeningen 

11.00 - 11.30 uur  

Bij deze ontspanningsoefeningen maken we gebruik 

van geleide  meditaties en mindfullness.  

Soos 

15.00 uur  

Indien er belangstelling is, kunt u op deze middag  

diverse spellen spelen. 

Dinsdag 
Koffieconcert 

10.15 - 11.30 uur   

Onder het genot van een  kopje koffie of thee 

kunt u heerlijk luisteren naar de muziek! 

 
 

Woensdag 
Krantenquiz 

10.30 - 11.30 uur 

Onder het genot van een kopje koffie of thee worden er 

actuele vragen gesteld uit de krant. 

 

Donderdag 
Quiz 

10.15 - 11.30 uur 

Onder het genot van een kopje koffie of thee 

worden er allerlei algemene vragen gesteld. 

 

Vrijdag 
Yoga 

11.00 - 11.30 uur   

Oefeningen in ademhaling en meditatie. Het is de yoga van het bewust zijn. 

Kundalini yoga versterkt het klierensysteem en versterkt  het zenuwstelsel.  

U voelt zich vitaler en energieker.                                                                   

 

Overige activiteiten 
Donderdag      8 november                   Verkoop hulpmiddelen                      11.00 uur - 13.00 uur 

Vrijdag                              9 november                    Verkoop truien                                 11.00 uur - 13.00 uur 

Vrijdag    16 november                    Verkoop schoenen                             11.00 uur - 13.00 uur 

Maandag                       19 november                    Zangochtend                                 10.30 uur  

Vrijdag                           23 november                    Film                                                       15.00 uur 

 

U bent van harte welkom om deel te nemen! 
Het zou kunnen dat door omstandigheden activiteiten niet doorgaan. 

Wilt u bij een van de activiteiten aanwezig zijn, 

 informeert u dan bij de receptie van De Rijp of het doorgaat. 

 

 



Mededelingen 
Kerkdienst in de ontmoetingsruimte  

  Zondag 11 november 2018    Zondag 18 november 2018                                             
om 10.30 uur in de ontmoetingsruimte.    Om 10.30 uur in de ontmoetingsruimte  

Uw voorganger is:  Mevrouw E. Masetti     door vrijwilligers: Kornelie Oostlander en 

Donderdag 22 november 2018    Jantien Westra. 

om 15.00 uur in de ontmoetingsruimte.  

Uw voorganger is:  mevrouw C. van der Heijden  

Eucharistieviering 

Woensdag 14 november 2018 

Om 15.30 uur  

in de ontmoetingsruimte. 

Uw voorganger is: 

Pastor B. van Oploo 

Wilt u bloed  laten prikken? 

In de Rijp is  

Atalmedial  

aanwezig op: 

Maandag en donderdag van 10.45 - 11.30 uur 

Winkeltje van De Rijp 

In het winkeltje van De Rijp kunt u terecht voor al 

uw dagelijkse boodschappen of een cadeautje. 

Het winkeltje is open: 

Maandag t/m vrijdag van  

10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.00 uur. 

Kapsalon Simone   

  Openingstijden:  

woensdag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur  

zaterdag 9.00 - 13.00 uur 

U kunt telefonisch een afspraak maken op:  
06-27121511 

Huishoudelijke hulp nodig? 

Heeft u huishoudelijke hulp nodig? 

Via De Rijp kunt u naar behoefte huishoudelijke hulp krijgen. Wilt u hier meer informatie over ontvangen 

dan kunt u bellen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 - 16.00 uur met Jolanda Knegt 

telefoonnummer: 06-23184048 of op werkdagen tussen 8.00 - 14.00 uur op  

telefoonnummer: 088-0404125.   
 

 

Kennemerhart lokatie De Rijp 

Bloemendaalseweg 134  

2061 SC Bloemendaal 

Telefoon: 023 5 414 700 

e-mail: derijp@kennemerhart.nl 


