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"Maaltijdservice De Gasterije" gaat verder als "Tijssen uw vers specialist"

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de overname van onze maaltijdservice De Gasterije door
het bedrijf Tijssen uw vers specialist.

De maaltijdservice van De Gasterije draagt op 1 maart 2023 het stokje over aan Tijssen uw vers
specialist. Met deze overname nemen wij Wendy en Aart Beekhuizen na 20 jaar
afscheid van onze maaltijdservice en gaat deze verder onder de naam Tijssen uw vers
specialist.

De Gasterije is van oorsprong een cateringbedrijf, opgericht in 1993 door de ouders van
Wendy. In 2003 hebben wij het overgenomen en de maaltijdservice uitgebreid, met als doel om
gezond en lekker vers eten voor iedereen bereikbaar te maken. Dit resulteerde in een
goedlopende maaltijdservice. De focus werd vooral gelegd op het bieden van een verse kant-
en-klaarmaaltijd in zowel warm als koelvers en natuurlijk persoonlijke aandacht en service.

Nu zo'n 20 jaar later, hebben wij door gezondheidsredenen van Wendy het besluit genomen om
afscheid te nemen van onze succesvolle maaltijdenservice en zijn we op zoek gegaan naar een
enthousiaste opvolger. "In de zoektocht stond voor ons centraal dat de persoonlijke service die
de klant van ons gewend is gecontinueerd zou worden. Een opvolger die niet alleen ervaren en
professioneel is, maar ook oog heeft voor de klant. Zo kwamen we bij Tijssen uw vers specialist
uit.

Tijssen uw vers specialist is een bedrijf die net als ons veel waarde hecht aan een verse en
gezonde maaltijd, met een persoonlijke touch. Ze zijn een expert op het gebied van maaltijd-
bezorging aan huis en koken wekelijks al voor vele klanten waarbij rekening wordt gehouden
met persoonlijke eetwensen. Tijssen is een maaltijdservice voor iedereen die hulp kan
gebruiken bij het op tafel zetten van een verse en gezonde maaltijd of gewoon op zoek is naar
gemak. Zij nemen u het koken graag uit handen door u te voorzien van een maaltijd koelvers
aangeleverd. De bezorger zal op een vast tijdstip het eten persoonlijk bij u thuis afleveren. Met
liefde bereid en met zorg en aandacht gebracht.
Voor meer informatie over Tijssen uw vers specialist kunt u kijken op www.agftijssen.nl.

Wij willen u hierbij hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u ons al die jaren gegeven
hebt, wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Wij hebben als team dit geweldige project met
vee/ toewijding gedaan. Uw zorg was onze zorg en deze zorg zal in betrouwbare handen
overgaan bij Tijssen uw vers specialist.

Wij wensen u al het goeds en danken u nogmaals voor het vertrouwen al die jaren.

Met vriendelijke groet,

De Gasterije ,1
catering&party-service '%

^%^ uw vers specialist
Wendy en Aart Beekhuizen


