
Telefoon: 013 46 05 94 
 

E-mail: thuisdiensten@ocmwbekkevoort.be 

 

Openingsuren:  

       iedere voormiddag van 9u tot 12u,  

       woensdagnamiddag 13u30 tot 15u30, 

       donderdagavond van 17u tot 20u. 

OCMW Bekkevoort 

Eugeen Coolsstraat 17 

3460 Bekkevoort 

Tel: (099) 999 99 99 

Thuisdiensten 
 Gezinszorg 
 Poetsdienst 
 Warme Maaltijden  

Er zijn voor elkaar, een 

ruggensteun bieden, elkaar 

helpen wanneer en waar jij 

het nodig hebt, 

geborgenheid, een 

vertrouwelijk gesprek,  

daar staan wij voor.  

THUISDIENSTEN 
van het OCMW 

 
Thuisdiensten, 
comfortabel thuis 
leven zonder zorgen  



Gezinszorg 

 

 Een gediplomeerde verzorgende 

 die instaat voor: 

     - Persoonsverzorging: wassen,  

       kleden, dagelijks toilet, helpen 

       bij verplaatsingen, … 

     - Huishoudelijke hulp: wassen  

       en strijken, koken,  

       boodschappen doen, bed  

       opmaken, onderhoud van de 

       woning, … 

     - Psycho-sociale ondersteuning: 

       begeleiden bij sociale  

       contacten, vrijetijdsbesteding,  

       hulp bij administratie en  

       morele ondersteuning, … 

Let op: onze verzorgenden mogen 

niet langer dan de helft van de tijd 

besteden aan het poetsen van de 

woning.  

 De bijdrage die u betaalt is  

afhankelijk van: uw inkomen,  

uw medische toestand en de  

gezinssamenstelling.  

Wat kunnen wij u 
bieden? 

Poetsdienst 

 

 De poetsdienst staat in voor het 

 wekelijks onderhoud van uw woning.: 

     - Stof afnemen en stofzuigen 

     - Dweilen / schrobben van vloeren 

     - Ramen lappen 

     - Onderhoud van het meubilair 

     - Reinigen van keuken en sanitair 

     - ... 

Let op: dit mag enkel in de door u 

bewoonde ruimten. 

 De kostprijs van de poetshulp is 

afhankelijk van uw maandelijks  

inkomen, uw medische toestand en de 

gezinssamenstelling. 

De maximumprijs bedraagt € 8,50/uur. 

 

 

 

Maaltijden 

 

 De personen die door omstandig- 

 heden geen maaltijden meer    

kunnen bereiden of die geen  

warme maaltijd eten omdat ze niet 

meer voor zichzelf kunnen koken, 

mogen beroep doen op de dienst 

warme maaltijden. 

 Onze maaltijden worden elke    

werkdag aan huis geleverd. Op 

vrijdag kan er een extra maaltijd 

geleverd worden voor zaterdag. 

 De maaltijd bestaat uit: 

     - Verse soep 

     - Hoofdgerecht met vlees of vis 

     - Een dessert 

Dieetmaaltijden zijn ook  

verkrijgbaar, hiervoor bezorgt u een  

medisch attest aan de  

dienstverantwoordelijke. 

 De prijs per maaltijd bedraagt  

€ 7,88 , ongeacht uw inkomsten.   

OCMW Bekkevoort 

Eugeen Coolsstraat 17 

3460 Bekkevoort 

Telefoon: 013 46 05 94 

E-mail: thuisdiensten@ocmwbekkevoort.be 


