Joris Zorg, de organisatie
Joris Kookt is onderdeel van Joris Zorg in Oirschot, een zelfstandige zorgorganisatie die
actief is voor ouderen in de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Zorg is een kleine,
informele organisatie die zich kenmerkt door de kernwaarden ‘dialoog, initiatief, betrouwbaarheid en gastvrijheid’. Op basis van deze waarden biedt Joris zorg op maat,
afgestemd op ieder individu.
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Joris Zorg heeft diverse diensten; Joris Zorg, Joris Thuis, Joris Kookt, Joris Welzijn en Joris Advies. Mocht u gebruik willen maken van onze zorg of diensten, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met Joris Advies via (0499) 75 04 00. Zij denken met u
mee en nemen de tijd. Ze zijn er speciaal voor u.
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Joris Kookt

Streekproducten
Joris Kookt al lange tijd met producten uit eigen streek. Waarom? Omdat verse ingrediënten beter smaken en gezonder zijn. We kennen de lokale telers en de kwaliteit van
hun producten. Zo werken we met forel en meerval van nabijgelegen viskwekerijen en
groenten en vlees van boeren uit de regio. We gaan terug naar de basis, (h)eerlijk en
van eigen bodem.

De warme maaltijd, een héérlijk moment van de dag
Maaltijdservice
Joris kookt dagelijks verse maaltijden op ambachtelijke wijze. Hij verzorgt ze zelfs warm
bij u thuis! De warme maaltijd wordt tussen 11.30 en 13.30 uur afgeleverd en kan direct
gebruikt worden. Een magnetron is zelfs niet nodig. Elke dag staan er twee of drie menu’s
op de kaart. Enkele weken van te voren kunt u uw keuze doorgeven. U kunt dus thuis
genieten van een verse, warme maaltijd. Gezond, lekker én gemakkelijk.

Verbinding
Joris Kookt organiseert regelmatig activiteiten waarbij jong en oud elkaar ontmoeten.
Zo neemt Joris de schooljeugd met bewoners mee op een huifkar langs de runderen
van ‘Het Groene Woud’. Ook verzorgt hij met de kinderen een aspergemenu voor bewoners. Vanuit een maatschappelijke rol legt Joris Kookt de verbinding tussen jong en
oud, de regio en verse producten.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan via het zorgloket in uw gemeente.
Zij helpen u graag verder.
• Zorgloket Reusel - de Mierden, tel. 0497 58 21 00
• Zorgloket Bladel, tel. 0497 36 16 36
• Zorgloket Eersel, tel. 0497 53 13 00
• Zorgloket Oirschot, tel. 0499 33 51 42
• Zorgloket Best, tel. 0499 77 01 00

Joris Kookt. Eet smakelijk!

Van harte welkom!

De prijs van een thuismaaltijd bedraagt tussen de € 8,- en € 10,- per dag, inclusief bezorgkosten, afhankelijk van de plaats waar u woont. U ontvangt een volledig, warm drie
gangen menu.

Restaurants
U bent van harte welkom in de restaurants van onze zorgcentra. Ook als u niet in het
zorgcentrum woont, kunt u gezellig aanschuiven. U kunt ter plekke een keuze maken uit
de diverse gerechten die op het menu staan.
U bent van harte welkom om bij ons te komen eten op de leefpleinen van de verschillende locaties.
Onze restaurants worden dagelijks druk bezocht en bieden een uitstekende gelegenheid
om te lunchen en te dineren. En natuurlijk is het altijd leuk om er anderen te ontmoeten.
Schuift u aan en eet gezellig met ons mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris via tel. 0499 57 21 24.
Vraagt u naar Joris Kookt en u wordt doorverbonden.

