Maaltijden

Ons aanbod
Onze Thuiszorgdiensten hebben tot doel
om gebruikers met
een verminderde zelfredzaamheid, op een
menswaardige manier
in hun vertrouwde
omgeving te laten
wonen.
Om een beroep te
kunnen doen op onze
diensten dient u inwoner
te zijn van Groot Halle.

Onze maaltijden worden met zorg en op traditionele wijze bereid
in de keuken van het Woonzorgcentrum Zonnig Huis.
Na bereiding worden zij snel gekoeld en hygiënisch verpakt.
U krijgt de maaltijden koud geleverd zodat u ze makkelijk thuis in
de koelkast kunt bewaren.
Op speciale aanvraag zijn ook dieetmaaltijden te verkrijgen.
Elke maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een lekker
dessert.
Drie maal per week leveren wij u deze maaltijden aan huis.
Op dinsdag krijgt u de maaltijden voor dinsdag en woensdag,
op donderdag de maaltijden voor donderdag en vrijdag,
en op zaterdag de maaltijden voor zaterdag, zondag en maandag.
Het volstaat dan om ze op te warmen in uw eigen
microgolfoven.

Voor wie?
Bejaarden en andersvaliden die ten gevolge van ziekte, hoge
leeftijd, handicap of sociale omstandigheden, niet meer in staat
zijn om zelf hun eten te bereiden.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met het loket.
Indien u in aanmerking komt zal een medewerker bij u thuis langskomen om het sociaal verslag
op te maken.
Bij positief advies wordt u het recht op maaltijden aan huis toegekend.

Kosten?
Keuze 1

Zelf afhalen in de keuken van het OCMW			

€ 6,50 per maaltijd

Keuze 2

Thuislevering van soep, hoofdgerecht en dessert		

€ 6,82 per maaltijd

Keuze 3

Thuislevering van soep en hoofdgerecht (geen dessert) € 6,50 per maaltijd

Voor de geleverde maaltijden ontvangt u maandelijks een factuur.

Contact nemen
OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Open: werkdagen van 08.45 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.15 (namiddag enkel na afspraak)
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
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