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1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS 
GELEVERD 
 
Op weekdagen 
 
Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele 
grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden worden 
bereid in de keuken van het woonzorgcentrum Het Gulle Heem en 
voldoen aan de vereisten voor een gezonde maaltijd.  
De maaltijden zijn gevarieerd en worden dagelijks met verse 
producten bereid. Het vet-, zout- en suikergehalte worden beperkt 
zonder dat de maaltijd aan smaak inboet. Voor wie dit nodig is, 
worden dieetmaaltijden bereid: vetarme, zoutarme en suikervrije 
maaltijden.  
Wie moeilijk weg kan met niet-gesneden vlees, kan gesneden of 
gemalen vlees aanvragen.  
Elke woensdag krijgt u het weekmenu voor de volgende week. 
 
De maaltijd bestaat uit: 
 soep 
 hoofdgerecht 
 dessert 

 
In het weekend 
 
Voor het weekend en voor de feestdagen worden er 
diepvriesmaaltijden tijdens de week bedeeld. Dieetmaaltijden zijn niet 
mogelijk. 
 
De maaltijd bestaat uit: 
 hoofdgerecht 
 dessert 



Wie kan een beroep doen op deze dienst? 
 
De dienst thuisbezorgde maaltijden richt zich voornamelijk tot: 
 alle +60-jarigen die nog thuis wonen 
 personen met een handicap 
 langdurige zieken 
 tijdelijke invaliden met een langdurig minimuminkomen 
 wie door sociale omstandigheden niet meer in staat is een 

volwaardige maaltijd te bereiden 
 
Bedeling van de maaltijden 
 
Bij de aanvraag van de eerste maaltijd ontvangen de cliënten een 
gratis isomobox in bruikleen. Indien door verlies/beschadiging een 2de 
isomobox moet geleverd worden, wordt deze aangerekend. 
De maaltijden worden heel warm thuis geleverd doordat de auto's 
uitgerust zijn met speciale warmtekasten. De cliënten ontvangen de 
maaltijd in wegwerpschaaltjes die door de maaltijdbedeler in de 
isomobox gestopt worden. Zo is de temperatuur van de maaltijd 
gegarandeerd tot het tijdstip dat de cliënten wensen te eten. 
Het voordeel van dit systeem is dat er geen leeggoed meer bij de 
cliënt blijft, dat de schaaltjes niet hoeven afgewassen worden en 
dat ze recycleerbaar zijn als PMD-afval (=blauwe vuilniszak). De 
schaaltjes van de diepvriesmaaltijden zijn van plastiek en horen thuis 
in de restafvalzak (=witte vuilniszakken). 
 
Wanneer onze maaltijdbedelers aan een gesloten deur staan, wordt die 
dag niet meer opnieuw langsgekomen met de maaltijd. Deze maaltijd 
wordt ook aangerekend (tenzij in geval van overmacht).  
 
U kunt langdurig een beroep doen op onze dienst of voor bepaalde tijd 
(Bvb. indien u ziek bent tot uw herstel, ter overbrugging van 
verlofperiode van de kinderen die normaal voor 
eten zorgen, …). 
Indien u een beroep doet op onze dienst bent u niet 
verplicht elke dag maaltijden te nemen. 



Er moeten minimum 2 warme maaltijden per week aangevraagd 
worden. Hiervan kan afgeweken worden bij onvoorziene 
omstandigheden (ziekenhuisopname, daguitstap, ...). 
 
De maaltijden worden steeds verdeeld tussen 10 u. en 12.15 u. 
 
Om te voldoen aan de normen inzake voedselhygiëne- en 
veiligheid, vragen wij dat de thuisbezorgde maaltijd diezelfde dag 's 
middags wordt genuttigd.   
Het is ook de bedoeling dat de maaltijd onmiddellijk wordt binnen 
genomen indien de levering buiten de woning plaatsvindt. 
 
Het OCMW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
mindere kwaliteit van maaltijden die niet tijdig werden binnengehaald. 
 
Sinds 14 december 2014 is de nieuwe allergenenwetgeving van 
kracht. Om ons in regel te stellen met deze wetgeving, is het 
belangrijk te weten of iemand allergisch is aan één van de 
onderstaande producten: 

 
 
Indien u niets laat weten gaan we er van uit dat u elk product mag 
eten. Indien u laat weten dat u een allergie hebt aan één van deze 
producten kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Opmerking: 
Indien er dieren aanwezig zijn in de woning kan er gevraagd worden 
deze tijdelijk te verwijderen uit de ruimte waarin de maaltijd- 
bedeler/bedeelster zich begeeft. 



Aanvraag 
 
Via de dienst thuiszorg (056/43 55 00) 
 
Kostprijs 
 
Thuisbezorgde maaltijden op weekdagen 
€ 8/maaltijd. 
 
Diepvriesmaaltijden tijdens weekend en op feestdagen 
€ 5/maaltijd 
 
De facturatie gebeurt maandelijks. 
U kunt betalen via het overschrijvingsformulier dat aan de factuur 
hangt. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te werken met een 
domiciliëring. 



 
2. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN IN DE 
RESTAURANTS 
 
Alle mensen uit Wevelgem die  

- minstens 60 jaar zijn  
- jonger zijn dan 60, maar door  bepaalde omstandigheden zelf 

geen volwaardige maaltijd kunnen bereiden of nood hebben aan 
sociale contacten 
 

kunnen terecht in één van de restaurants van de woonzorgcentra voor 
een dagverse maaltijd: 
 

- WZC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem 
- Restaurant “De Afspanning” van het Lokaal dienstencentrum 

Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
- WZC Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, 8560 Moorsele 

 
De maaltijd bestaat uit 
 
 soep 
 hoofdgerecht 
 dessert 
 drank 

 
Wanneer? 
 

- WZC Elckerlyc: elke dag (behalve op kerstdag en 
nieuwjaarsdag) tussen 11.45u. en 12.45u. 

- De Afspanning: elke dag (behalve op kerstdag en nieuwjaarsdag) 
tussen 11.45u. en 12.45u. 

- WZC Sint Jozef: op weekdagen en in het weekend om 11.30u. 
 



Aanvraag en reservatie  
 

- LDC Elckerlyc: ten laatste de werkdag voordien vóór 12.00 u., 
zowel aan de balie van het LDC als telefonisch (056/43 55 20) 
 

- De Afspanning: ten laatste de werkdag voordien vóór 16.30 u., 
zowel aan de balie van het LDC als telefonisch (056/ 43 20 80) 
 

- WZC Sint Jozef: Om organisatorische redenen moet de aanvraag 
10 dagen op voorhand gebeuren bij de dienst thuiszorg van het 
OCMW. De thuiszorg is iedere dag te bereiken van 8u tot 12u en 
van 13u. tot 17u. (056/ 43 55 00). 

 
Kostprijs 
 
Restaurant Elckerlyc en restaurant “De afspanning” 
 
€ 8 
 
Betalen gebeurt cash aan de kassa. 
 
Restaurant WZC Sint Jozef Moorsele 
 
€ 8 
 
De facturatie gebeurt maandelijks. 
U kunt betalen via het overschrijvingsformulier dat aan de factuur 
hangt. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te werken met een 
domiciliëring. 
 
 
 
 



 
3.  CONTACT 
 
Voor meer inlichtingen of aanvragen kunt u contact opnemen met  
OCMW Wevelgem – dienst thuiszorg 
Deken Jonckheerestraat 9 
8560 Wevelgem 
Tel. 056/43 55 00 
Fax 056/40 20 64 
E-mail: thuiszorg@ocmwwevelgem.be 
www.ocmwwevelgem.be 
 
 


