MAALTIJDEN AAN HUIS
EN IN
LOKALE DIENSTENCENTRA
Na een ziekenhuisopname, door ziekte of door omstandigheden
kunnen mensen zich moeilijker verplaatsen. Boodschappen doen
en maaltijden klaarmaken gaat niet meer. Het OCMW van Menen
biedt deze mensen, die het wat moeilijker hebben, de mogelijkheid om thuisbedeelde maaltijden te bekomen.

Voor wie?

- 65 plussers
- gebruikers jonger dan 65 jaar maar
met behoefte aan thuiszorg

Wat?

Wanneer?

Op normale weekdagen (ook tijdens
verlofperiodes):
* warme maaltijden
OF
* koelverse maaltijden

De maaltijdbedeling aan huis van het
OCMW laat u de keuze tussen twee
soorten maaltijden:

Op zaterdag, zon- en feestdagen (ook
tijdens verlofperiodes):
* enkel koelverse maaltijden

1.Warme maaltijden die kant en klaar
aan huis worden bezorgd. Indien u
een thermobox wenst om uw maaltijd
langer warm te houden dan kan dit
aangevraagd worden mits de betaling
van een waarborg van € 20.
2.Koelverse maaltijden die koud aan
huis worden bezorgd en opgewarmd
moeten worden in een microgolfoven.
Hierbij bieden we verschillende
bereidingen aan: normaal, vetarm,
zoutarm, dialysedieet en suikerarm.
Bovendien kan u, wat de koelverse
maaltijden betreft, de keuze maken
voor een alternatieve maaltijd.

U kan de maaltijden ook nuttigen
in het lokaal dienstencentrum
Allegro, buurthuis de Ravelijn (niet
in het weekend en op feestdagen)
op de wijk de Barakken of in
woonzorgcentrum O.L.Vr. Middelares
te Rekkem. U kan beroep doen op de
dienst aangepast vervoer om op de
bestemming te geraken.

De verwerking van het vlees kan op
aanvraag aangepast
worden: normaal, gesneden of
gemalen.

Prijs?

Prijs maaltijd in het lokaal
dienstencentrum Allegro, buurthuis
de Ravelijn of woonzorgcentrum
O.L.Vr. Middelares : € 8
Prijs maaltijd aan huis: € 7,30
(maandelijkse factuur) inclusief:
soep, maaltijd en dessert
Waarborg thermobox: € 20

U heeft ook de keuze tussen
afwisselende verwerking van
aardappelbereidingen, pasta en rijst
of altijd puree.

Aanvraag of verdere inlichtingen

Aanvraag bij sociale dienst Thuis- en Ouderenzorg 056/52 72 62
thuiszorg@menen.be,
www.ocmwmenen.be
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