Maaltijden aan huis

WZC Sint-Amand Zwevegem

Maaltijden aan huis

WZC Sint-Amand

Voor wie?

Wanneer bestellen?

Hoe bewaren en klaarmaken?

Woon je in Zwevegem? Woon je nog thuis, maar
kan je niet meer dagelijks voor een gezonde
warme maaltijd zorgen? Dan kan je bij de
dienst eerstelijnszorg van het OCMW terecht.
Wij bezorgen lekkere en gezonde maaltijden
aan huis.

Tijdig bestellen is belangrijk! Op dinsdagmiddag
sluit de keuken de bestellingen voor de volgende
week af. Je kan dus best op maandag of
dinsdagvoormiddag je bestelling plaatsen
voor de week erna.

De maaltijden moeten koel bewaard worden,
in de koelkast.

Wat?
Een maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Je krijgt
wekelijks een menu zodat je steeds vooraf
weet wat ‘de pot schaft’.
Ben je een nieuwe klant? Of heb je concrete
vragen? Dan komen we bij je langs om het
aanbod en je wensen te bespreken. Volg je een
dieet? Heb je slikproblemen? We houden graag
rekening met al jouw wensen!
Je bepaalt zelf op welke dagen je een
maaltijd wenst. Je kan bestellen voor elke
dag van de week, of alleen in het weekend, of
bijvoorbeeld alleen op woensdag en vrijdag.

Hoe bestellen?
Maaltijden bestellen kan telefonisch op het
nummer 056 28 53 67 (tijdens kantooruren), via
e-mail naar eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.
be of geef je bestelling mee met de chauffeur
op dinsdag.

Wanneer bezorgen we de maaltijden?
De maaltijden worden tussen 8 uur en
12.30 uur gekoeld aan huis geleverd.
De chauffeur rijdt een vaste ronde en zal dus
steeds rond hetzelfde uur bij jou aanbellen.

We leveren drie keer per week:
• op dinsdag brengen we de maaltijden
• voor dinsdag en woensdag
• op donderdag brengen we de maaltijden
voor donderdag en vrijdag
• op vrijdag brengen we de maaltijden
voor zaterdag, zondag en maandag

Om de maaltijd klaar te maken, hoef je enkel
nog wat gaatjes te prikken in de afdekfolie,
de maaltijd op te warmen in de microgolfoven
en... smakelijk! Let op: bij het opwarmen van
de soep in de microgolfoven plaats je het
deksel half open.

De prijs
Je betaalt 8,23 euro per maaltijd.
Je ontvangt maandelijks een factuur,
domiciliëring is mogelijk.

Contact
Wens je meer informatie? Of wens je in te
schrijven en maaltijden aan huis te ontvangen?
Neem contact op met de dienst thuiszorg
van het OCMW Zwevegem telefonisch
op het nummer 056 28 53 67 (tijdens
kantooruren) of via e-mail naar
eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be.

