
Zorgwinkel Pniël van Lelie zorggroep is hét adres voor mensen die zo lang 

en goed mogelijk thuis willen blijven wonen. U kunt bij ons terecht met 

uw vragen over gezondheid, zorg, welzijn en woningaanpassingen, 

zoals diverse hulpmiddelen die u bij ons kunt kopen. 

Maak kennis 
met zorg-
winkel Pniël

Hulpmiddelen

Bij ons kunt u diverse hulp-

middelen kopen, die door ergo- 

en fysiotherapeuten worden 

aanbevolen, zoals o.a.:

•	krukken, rollators, beugels en 

toilet- en bedverhogers;

•	leeshulpmiddelen;

•	aangepast bestek, draadloze 

schakelsystemen, de Wolk 

heupairbag en de smart 

kluis.

Zorgwinkel Pniël
Oudedijk 15, Rotterdam
T (010) 2726407
www.leliezorggroep.nl

We bieden een helpende hand, 

luisterend oor en oplossingen voor 

allerhande persoonlijke problemen. 

Met een kopje koffie of thee nemen we 

de tijd om uw vragen te beantwoorden 

of advies te geven. 

Maak nu kennis met één van onze 

servicediensten: de maaltijdservice. 

Bestel een proefpakket van 

3 maaltijden voor €15,- of 

5 voor €20,-, gratis bezorgd. Op de 

achterzijde vindt u meer informatie en 

de gerechten waar u uit kunt kiezen.



Soms komt koken er gewoon niet van; u heeft een drukke dag, u bent laat thuis, u bent 

niet in staat zelf te koken of uw mantelzorger is op vakantie. En toch wilt u graag vers, 

gevarieerd en lekker eten. Voor die momenten zijn er de verse en gevarieerde gerechten 

van Lelie zorggroep. Bestel nu een proefpakket en ontvang een gratis 

puzzelboek bij uw bestelling. Kies 3 of 5 gerechten:

Bestel 3 maaltijden voor €15,- of 5 voor €20,-,
Bel naar (010) 27 26 407 of vul het formulier in en stuur dit in een envelop op naar: 
Lelie zorggroep, Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. U heeft geen postzegel nodig.

 Ik geef Lelie zorggroep toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, 

zodat ik een proefpakket kan bestellen. Ga naar www.leliezorggroep010.nl voor meer informatie.

Zorgwinkel Pniël Oudedijk 15, Rotterdam
T (010) 27 26 407 / www.leliezorggroep010.nl

Vul uw gegevens in:

Dhr. / Mevr.  Naam: 

Straat: 

Postcode:  Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Kies 3 of 5 gerechten:
 Runderlapje

 Pastaschotel

 Gehaktbal

 Runderhachee

 Ajam pangang

 Rundergehaktbal

 Kipsaté

 Spaghetti

 Babi ketjap

 Pannenkoeken

 Kip pilav
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Gehaktbal

Kip pilav

Runderhachee

Runderlapje

Kipsaté

Pannenkoeken

Pastaschotel

Spaghetti 

Ajam pangang Rundergehaktbal

Babi ketjap

3 maaltijden

€15,- 
5 voor €20,-

gratis bij u
thuisbezorgd

Bestel een proefpakket van 3 gerechten 
voor €15,-, gratis thuisbezorgd


