
Nieuwe gerechten tijdens feestdagen
We hebben tijdens feestdagen altijd een aantal nieuwe en heerlijke gerechten. Zo hebben we 
bijvoorbeeld tijdens Pasen een paddenstoel risotto en een aardappel mosterdgratin in het assortiment. 
Voor Pinksteren hebben we onder andere kip jambalaya met rijst. Onze kip jampalaya is een fris Latijns-
Amerikaans gerecht met lekkere malse stukjes kip en kidneybonen. Onze gerechten zijn toegespitst op 
het nieuwe seizoen. Het voorjaar vieren we met kleurrijke en frisse ingrediënten. Dat proeft u meteen!
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Altijd verse 
ingrediënten van hoge 
kwaliteit
Van Smaak zorgt altijd voor de beste ingrediënten in 
haar maaltijden. Dit is niet altijd even makkelijk. De 
weersomstandigheden waren dit jaar namelijk niet 
gunstig voor de gewassen.  
Om altijd de hoogste kwaliteit te garanderen voor 
onze klanten, hebben we goede afspraken met 
verschillende leveranciers gemaakt. We hebben een 
streng selectiebeleid voordat we met een leverancier 
gaan samenwerken en vinden het erg belangrijk 

dat onze klanten altijd 
kunnen genieten van 
een gezonde en lekkere 
maaltijd. We controleren 
daarom ook dagelijks 
de binnengekomen 
ingrediënten op versheid 
en kwaliteit. Daardoor 
houden we de smaak 
altijd optimaal. 

Heerlijke en  
gezonde toetjes  
van Zuivelhoeve
Van Smaak levert voortaan de toetjes van 
Zuivelhoeve. Het bedrijf levert oer-Hollandse 
kwaliteit en is in 1981 ontstaan in het Twentse 
dorpje Twekkelo. Sinds kort heeft Zuivelhoeve alle 
kunstmatige kleur- en smaakstoffen uit de toetjes 
gehaald. Hierdoor zijn het echte en natuurlijke 
producten waarbij zuivel uitsluitend wordt gemaakt 
met de beste weidemelk uit Nederland. Weidemelk 
is melk dat van koeien komt die minstens 120 dagen 
per jaar, minimaal 6 uren per dag 
buiten staan. Zuivelhoeve staat 
bekend om haar ongekende 
kwaliteit waarbij ze veel 
rekening houden met 
boeren en milieu. 
Dierenwelzijn 
staat bij hen 
hoog in het 
vaandel. 

''Ik ben al ruim 30 jaar klant bij Van Smaak''



VAN SMAAK
in zwolle
In Zwolle zijn steeds meer mensen die 
kiezen voor Van Smaak. We zijn hier ook de 
samenwerking aangegaan met Zonnehuisgroep 
IJssel-vecht, IJsselheem en Driezorg. Dankzij 
deze samenwerkingen kunnen steeds meer 
ouderen langer zelfstandig wonen met een 
smakelijk gezonde maaltijd. 

De beste 
service door 
continue 
verbeteren
Van Smaak is continue bezig om zichzelf op alle 
fronten te verbeteren. Zo ook op digitaal vlak. 
Daarom hebben we besloten om de website van 
Van Smaak onder handen te nemen.  
 
Binnenkort lanceren we een gloednieuwe 
website welke overzichtelijk alle gewenste 
informatie weergeeft voor u. Op de website 
zullen we met regelmaat artikelen schrijven en 
geven we u een kijkje achter de schermen. Zo 
blijft u naast deze nieuwsbrief ook online op de 
hoogte van verschillende ontwikkelingen.  
 
We zijn trots op ons bedrijf en vertellen hier 
graag meer over op onze website. Bezoek 
daarom regelmatig de vernieuwde website waar 
u alles leest over onze unieke werkwijze.

''Als je weet wat je 
eet, dan geniet je nóg 

meer...!''
VAN SMAAK
in groningen
Op zondag 7 mei organiseert Event & Meer de 
Gezondheidsbeurs in stad Groningen. Van 11.00 
uur tot 17.00 uur hebben we een maaltijdproeverij 
in Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in 
Groningen. De entreekaarten kosten in de 
voorverkoop slechts 5 euro per twee stuks.   
 

VAN SMAAK
in drachten
De avondbezorging in Leeuwarden is een succes. 
Door een verandering in eetpatroon kiezen 
steeds meer ouderen om hun warme maaltijd 
in de avond te eten. Met deze reden beginnen 
we binnenkort ook met de avondbezorging van 
warme maaltijden in Drachten.  



Duco Hellema (88) is 
woonachtig in Leeuwarden en 
al ruim 30 jaar tevreden klant 
bij Van Smaak. Vroeger was hij 
een erg succesvolle makelaar. 
Met zijn goede babbel en 
het typerende vriendelijke 
charisma verkocht hij huizen 
als warme broodjes. Duco 
komt dan ook uit een echte 
makelaarsfamilie. Tijdens 
ons bezoek vertelt hij aan de 
keukentafel over zijn verleden, 
avonturen en herinneringen.
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Duco is een echte familieman 
en heeft samen met zijn vrouw 
Maartje Roberta Roos vijf kinderen 
grootgebracht. Vlak nadat de 
kinderen waren uitgevlogen, kwam 
zijn vrouw op 58-jarige leeftijd te 
overlijden. Duco moest voor zichzelf 
zorgen, iets waar hij nooit rekening 
mee hoefde te houden vanwege zijn 
zorgzame partner. Noodgedwongen 
heeft hij geprobeerd het zelfstandig 
koken onder de knie te krijgen, 
dit beviel niet. Al snel hoorde hij 
positieve verhalen over Van Smaak in 
de wandelgangen. Daarom besloot 
hij hier een proefmaaltijd te bestellen. 
Dit beviel zo erg goed, dat Duco 
inmiddels al ruim 30 jaar klant bij Van 
Smaak is. Bijna dagelijks neemt hij 
koelverse maaltijden af en spreekt 
vooral vol lof over onze witlof. ''Als er 

witlof op het menu staat, dan bestel ik 
dit altijd. Heerlijk is het!'', zegt hij met 
een grote grijns.  
Duco Hellema is recent 88 jaar oud 
geworden, maar loopt nog als een 
kievit. Volgens hem is dit te danken 
aan zijn gezonde voeding en actieve 
levensstijl. 

‘‘Gezond 
eten is erg 
belangrijk’’
Vol trots laat hij meerdere foto's van 
zijn kinderen zien. De band met zijn 
kinderen is sterk en hij heeft ze dan 
ook met regelmaat op bezoek. Tijdens 
ons gesprek aan de keukentafel is 

de schoonmaker druk bezig met 
afstoffen. De schoonmaker mengt 
zich in het gesprek: ''Ja hij heeft het 
goed voor elkaar, regelmatig zijn 
kinderen op bezoek en daarnaast 
komt zijn 17 jaar jongere vriendin 
wekelijks bij hem langs'.  
De vriendin van Duco kookt één keer 
per week voor hem. Ook doet ze 
soms de boodschappen. Wanneer zij 
op bezoek is en kookt, eet hij alleen 
wat de pot schaft. Op de vraag welk 
eten hij het lekkerste vindt, durft hij 
geen antwoord op te geven: ''Oei, dat 
van Van Smaak vind ik stiekem het 
lekkerste, maar dat mag ik natuurlijk 
niet tegen haar zeggen''. Al snel 
voegde hij er met een grote glimlach 
aan toe:  ''Haar eten is ook altijd erg 
lekker hoor!''. 

Duco Hellema in zijn favoriete stoel

''Ik ben al ruim 30 jaar klant bij Van Smaak''



www.tastoe.nl

Van Smaak is gestart met de 
verkoop van gerechten aan 
werknemers met de nieuwe 
bedrijfstak Tastoe. ‘Werkenden 
hebben een druk bewogen 
leven en komen vaak niet toe 
aan gezond eten, we zien hier 
groeikansen’’, vertelt Lieke Smit, 
manager en initiatiefnemer van 
Tastoe. De nieuwe bedrijfstak 
levert maaltijden die wat 
kwaliteit betreft ook geserveerd 
zouden kunnen worden in een 
sterrenrestaurant.

Culinaire hoogstandjes voor bedrijfsleven met Tastoe

Het assortiment dat nu door Van 
Smaak aangeboden wordt, is vooral 
gericht op senioren. Met Tastoe wil 
de maaltijdservice haar doelgroep 
verbreden en heeft hiervoor een 
geheel nieuw assortiment ontwikkeld. 
‘Door het hectische leven dat men 
heeft, wordt er niet genoeg tijd 
besteed om gezonde maaltijden 
klaar te maken. Om deze werkende 
doelgroep van dienst te zijn, hebben 
we onder andere fors geïnvesteerd 
in automatisering ’’, vertelt Lieke.  
Naast het nieuwe assortiment is ook 
de besteltermijn van de maaltijden 
slechts twee dagen. Doordat Tastoe 

online de ingrediënten ontvangt 
na bestelling, gaat er geen voeding 
verloren.

‘‘Gezond en 
lekker eten, 
betaalbaar 
voor iedereen’’
Met Tastoe worden gerechten op 
werklocatie afgeleverd. Een uitkomst 

voor werknemers die geen tijd of zin 
hebben om boodschappen te doen 
en zelf eten te koken. Tastoe is in stad 
Groningen, Drachten en Assen gestart. 
Dit blijkt een groot succes, meerdere 
bedrijven hebben zich binnen enkele 
dagen aangemeld. ''We krijgen 
ontzettend veel enthousiaste reacties 
binnen'', vertelt Lieke.  
Omdat de maaltijden op het werk 
geleverd worden, is het aanmelden 
van de werkgever een belangrijke 
voorwaarde. Aanmelden voor de 
vriendelijke maaltijden van Tastoe, kan 
door zowel werkgever als werknemer 
volledig vrijblijvend worden gedaan.

Kijk voor meer informatie op: 
www.tastoe.nl 


