
We e k m e n u :  

Maandag: 

Macaroni ham/kaas 

Dinsdag: 

Hutspot met bal 

Woensdag: 

Nasi met Kip 

Donderdag: 

Lasagne 

Vrijdag: 

Gebakken aardappelen,  

kipschnitzel en worteltjes  

Zaterdag: 

 Vega tomatensoep met brood 

Zondag: 

Stamppot boerenkool met worst 

Voor twee uur besteld? Zelfde dag in huis! 
 

Kunt u door het coronavirus niet zelfstandig de deur uit om 

boodschappen te doen en te koken? Heeft u behoefte aan 

hulp? Of iemand nodig om mee te praten?  

Don Bosco Rijswijk is er voor u! 

 

Bestel voor 14:00 uur de dagmaaltijd en Don Bosco Rijswijk 

zorgt vanavond voor het eten! Voor de maaltijd en het bezor-

gen betaalt u 5 euro. Dit bedrag kan contant worden betaald 

of via internet bankieren.  

C o n t a c t :  

Telefoon: 

070-3367070 

06-28-60-51-52 (ook WhatsApp) 

Tussen 10:00 en 18:00 

Email: 

Ikdoemee@donboscorijswijk.nl 

 

"De deur blijft openstaan 

 voor mensen in nood."  

 

 

Giovanni Bosco, ook Johannes Bosco genoemd en beter be-

kend als Don Bosco was een Italiaanse priester die de maat-

schappij een stuk verder hielp doormiddel van luisteren, doen 

en praten. Vooral in moeilijke periodes maakte hij het leven 

van bepaalde mensen een stuk beter.  

Nu willen wij 200 jaar verder zijn levenswerk voortzetten door 

te helpen waar het nodig is. Dus ook in de tijden van crisis.  

Neem contact op wanneer wij u kunnen helpen, de hond uit-

laten? Geen probleem! Uw tuintje water geven, natuurlijk! 

Ook wanneer u boodschappen nodig heeft kunt u bij ons te-

recht, geef een lijstje door en wij zorgen dat u uw spullen in 

huis heeft.  

Ook zijn wij er om een luisterend oor aan te bieden, uit uw 

zorgen en praat erover. Zo komen wij moeilijke tijden door.  

Wanneer u gebruik maakt van onze hulp steunt u ook loka-

le supermarkten, groenteboeren en slagers. Zo houden 

deze bedrijven ook het hoofd boven water.  



 

Hoe was je correct je handen? 

Dit proces moet ongeveer 40 seconden deuren. 

Ook kan je tweemaal “lang zal hij leven” zingen 

voor het afdrogen! 


