
Voorstelling 
thuiszorgdiensten

U kunt niet alleen maaltijden bij u thuis 
laten brengen. Het OCMW biedt nog heel 
wat andere diensten aan. Die zijn er om  u 
te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. 

Welke dienstverlening bieden wij?

•	dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
•	schoonmaakhulp al dan niet met 

dienstencheques
•	thuisbezorgde maaltijden
•	mindermobielenvervoer door vrijwilligers
•	hulp bij aanvraag Tegemoetkoming 

Zorgverzekering

Hebt u vragen over een van deze diensten, 
dan mag u contact opnemen met onze 
maatschappelijk assistenten. 
Zij helpen u graag verder. 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw
Thuiszorgdiensten
Sociaal Huis
Fabriekstraat 1
1601 Sint-Pieters-Leeuw

Bereikbaar iedere werkdag  
van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Telefoon: 02 371 03 54
E-mail: thuiszorgdiensten@ocmwspl.be 

Thuisbezorgde  
maaltijden



Thuisbezorgde maaltijden

U wil lekkere maaltijden?
U wil een gevarieerd menu en u wil of 
kan zelf niet meer koken? 

Maaltijden 7 dagen op 7

Iedere dag voorzien wij soep en 
hoofdgerecht. Ook voor weekend– en 
feestdagen kunnen wij zorgen voor een 
maaltijd.
Op aanvraag leveren wij zoutarme en  
suikerarme maaltijden. Indien nodig 
kan het vlees voorgesneden of gemalen 
worden.  

 

 

Wat mag u verwachten?

Iedere week een andere menu.

Per week kan u aankruisen welke menu’s 
u wenst, toch met een minimum van drie 
maaltijden per week. 

Afspraken

“Goede afspraken 
maken goede vrienden!”

Ons personeel is gebonen aan het 
beroepsgeheim en is uiterst bekwaam.
Uiteraard zijn wij verzekerd voor 
arbeidsongevallen en voor schade die wij per 
ongeluk bij u veroorzaken.

Voor bijkomende vragen kan u contact 
opnemen met de dienst.

Levering
De maaltijd wordt gekoeld geleverd in een 
wegwerpbare verpakking. U kan de maaltijd 
opwarmen net voor gebruik. 

De maaltijden worden geleverd op dinsdag, 
donderdag en zaterdag tussen 9u en 13u. 

Prijs
De prijs van de maaltijd hangt af van uw 
inkomen.

Aanvraag
U kan uw aanvraag indienen bij de 
maatschappelijk assistent van de 
thuiszorgdiensten. Na de aanvraag komt de 
maatschappelijk assistent bij u langs voor 
een gesprek over de werking. Na het gesprek 
kan gestart worden met de bedeling. 

Vragen?
Wie vragen heeft, kan steeds terecht bij  
de thuiszorgdienst.
Telefoon: 02 371 03 54
E-mail: thuiszorgdiensten@ocmwspl.be
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

“Lekkere maaltijden  
geleverd door  
gekwalificeerd  personeel”


