Aanvragen
Voor nieuwe aanvragen kunt u contact
opnemen met één van de
centrumleiders.
Indien het voor u onmogelijk is om tot in
het dienstencentrum te komen, kan de
centrumleider met u een afspraak
maken voor een huisbezoek.

Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Tel: 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be
Centrumleider: Bart Neefs

U moet een aanvraagformulier invullen.
Hiervoor moet u uw inkomen van de
laatste maand opgeven voor het
berekenen van de juiste kostprijs.

nec, ne nisl laudem petentium mea. Exerci instructior

Dienstencentrum De Lindeboom
Kerklei 18A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Tel: 03 667 14 00
delindeboom@ocmwbrecht.be
Centrumleider: Liesbeth Van Menxel

Warme
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Warme maaltijden in het
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Warme maaltijden aan
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De mogelijkheid tot het nuttigen van een
warme maaltijd is één van de dienstverleningen die vanuit de dienstencentra
worden georganiseerd.

Indien u niet naar een dienstencentrum kan
komen kan u ook gebruik maken van onze
dienst maaltijden aan huis.
Iedere werkdag worden maaltijden aan huis
geleverd bestaande uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Het menu voor
maaltijden aan huis wordt telkens voor een
volledige maand aan u meegedeeld.

Een maaltijd kost 7,00 euro. Voor wie
regelmatig gebruik maakt van warme
maaltijden wordt een tussenkomst van
1 of 2 euro voorzien, afhankelijk van het
inkomen van de gebruiker.

Wanneer u niet meer in staat bent om thuis
een maaltijd te bereiden of u wilt de
eenzaamheid thuis doorbreken, dan
kan u naar het dienstencentrum komen
om daar een maaltijd te nuttigen.
Het menu van de maaltijden in het
dienstencentrum wordt wekelijks
uitgehangen.

Voor zaterdagen, zon- en feestdagen kunt u
een koude schotel of gekoelde maaltijd op
donderdag bestellen. Deze worden op
vrijdag aan huis geleverd.

Maaltijden moeten tenminste 1 dag op
voorhand, voor 14.00uur, besteld
worden

Maaltijden moeten tenminste 1 dag op
voorhand, voor 14.00 uur besteld worden.
Indien u niet thuis bent of kan zijn, gelieve zo
spoedig mogelijk het dienstencentrum
hiervan te verwittigen.

Indien u echt niet aanwezig kan zijn om
de maaltijd te komen nuttigen,
gelieve zo spoedig mogelijk het
dienstencentrum hiervan te verwittigen.

Geleverde maaltijden worden u
aangerekend.

Voor de maaltijden in het dienstencentrum
betaalt iedere gebruiker 7,00 euro aan de
kassa en wordt de eventuele tussenkomst
maandelijks terugbetaald.

Bij herhaalde afwezigheid zonder te
verwittigen zal de maaltijd u aangerekend
worden
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