Inschrijvingsformulier
Oktober 2021
NAAM/ VOORNAAM: .........................................................................................................................................................................(*)
ADRES: .....................................................................................................................................................................................................(*)
....................................................................................................................................................................................................................(*)

TEL: ..................................................................................(*) MAIL: .......................................................................................................(*)
(*) verplichte velden
Ik schrijf me in voor het dorpsrestaurant op:

Ik wens vervoer:

Woensdag 13 oktober voor ……..……… personen
Donderdag 14 oktober voor ……..……… personen

JA/NEEN
JA/NEEN

Woensdag 20 oktober voor ……..……… personen
Donderdag 21 oktober voor ……..……… personen

JA/NEEN
JA/NEEN

Woensdag 27 oktober voor ……..……… personen
Donderdag 28 oktober voor ……..……… personen

JA/NEEN
JA/NEEN

In ons woonzorghuis gelden enkele voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van onze bewoners,
vrijwilligers, medewerkers en klanten. Gelieve op de 2e pagina deze door te nemen.

Dieet maaltijden
Moet u een bepaald dieet volgen op medisch voorschrift van de huisarts? Bezorg ons een geldig medisch
voorschrift om uw aanvraag te vervolledigen.
Handtekening
………………………………………………..

Datum
………………………………………………..

Sociaal tarief
De prijs van het menu wordt aangeboden aan 8 euro (standaardtarief) en 5 euro (sociaal tarief).
U kan van het sociaal tarief genieten indien u behoort tot één van de categorieën vermeld op de achterzijde van dit
formulier. Het recht op sociaal tarief wordt per persoon toegekend. Deelnemers met sociaal tarief verklaren zich
akkoord met het sociaal onderzoek door het OCMW Wichelen. (Bijkomende attestering is steeds noodzakelijk
alvorens het toekennen van het sociaal tarief.) Gelieve aan te duiden tot welke categorie je behoort.
De prijs voor vervoer met de minibus bedraagt 2 euro voor een rit heen en terug.
Komt u in aanmerking voor het sociaal tarief?
Cat 1: U ontvangt:
Een leefloon
Een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
Cat 2: U ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid:
Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Een integratietegemoetkoming (IT)
Een aanvullende tegemoetkoming (AT)
Cat 3: U ontvangt van de Rijksdienst voor Pensioenen:
Een gewaarborgd inkomen voor ouderen (IGO)
Aanvulling mindervaliden (AMV)
Cat 4: U bent gerechtigd op:
Een verhoogde tegemoetkoming
Een Omnio statuut
Een tegemoetkoming voor hulp van derden
Een Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden
Een Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood
Cat 5: U bevindt zich in een moeilijke financiële situatie:
Budgetbeheer
Budgetbegeleiding
Collectieve schuldenregeling
Kleef hier uw persoonlijke ziekenfondsklevertje
bij uw eerste inschrijving.
Code : ..1/..1

Wat bij laattijdige annulatie van uw reservatie?
Bij het herhaaldelijk laattijdig opzeggen van uw aanwezigheid, kan een administratieve kost worden aangerekend
ter waarde van uw tarief van één maaltijd. Deze afspraak wordt enkel toegepast wanneer er tot drie maal toe
wordt afgezegd zonder geldige reden. Een geldige reden kan bijvoorbeeld ziekte of familiale omstandigheden zijn.

Woonzorghuis Molenkouter
Dreefstraat 11a, Wichelen

Dienst Ouderen- en Thuiszorg
052/43 22 93 of thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Informatie
Het dorpsrestaurant opent elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11u00 en 13u00 zijn deuren. Een menu
bestaat uit soep, hoofdgerecht en een dessert. We verwachten jou ten laatste om 11u30 aanwezig te zijn.
Afhankelijk van de huidige coronamaatregelen kunnen de openingsmomenten wijzigen.

Schrijf u in via bijgevoegd inschrijvingsformulier en bezorg dit aan onze dienst ten laatste

vrijdag tot 11u00

voor het dorpsrestaurant. Eventuele wijzigingen of annulaties moeten telefonisch doorgegeven worden, uiterlijk

vrijdag tot 11u00. Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor de praktische organisatie
Het dorpsrestaurant gaat door in de polyvalente zaal in het woonzorghuis Molenkouter, Dreefstraat 11A te
Wichelen. De betaling gebeurt nadien via factuur.

Menu
Woensdag 13 oktober
Dagsoep
Rundsstoofvlees met salade
Frieten
Dessert
Woensdag 20 oktober
Dagsoep
Spaghetti bolognaise
Dessert

Woensdag 27 oktober
Dagsoep
Steak met seizoensalade
Frieten
Dessert

Donderdag 14 oktober
Dagsoep
Kalfsfricandon met jus
Rode kool
Gekookte aardappelen
Dessert
Donderdag 21 oktober
Dagsoep
Kipfilet met champignonsaus en
salade
Frieten
Dessert
Donderdag 28 oktober
Dagsoep
Hespenrol met witloof
Puree
Dessert

Uitzonderlijk kan de menu gewijzigd worden door omstandigheden onafhankelijk van onze wil.
*Voor informatie omtrent de allergenen in onze gerechten, kan u terecht bij een medewerker van de keuken.

Woonzorghuis Molenkouter
Dreefstraat 11a, Wichelen

Dienst Ouderen- en Thuiszorg
052/43 22 93 of thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Verklaring op eer
Gelieve onderstaande informatie te lezen alvorens deel te nemen aan het dorpsrestaurant.
Bij het betreden van het woonzorghuis;
deel te nemen aan het dorpsrestaurant;
en u aan te melden op de dag van uw inschrijving;
verklaart u:
➢ In de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test heeft gehad. Als je positief getest bent geweest, kan dit
enkel als jouw huisarts inschat dat jij niet meer besmettelijk bent.
➢ De voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven van besmetting met het
Covid19-virus (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borstkast, geur- of smaakverlies, koorts,
keelpijn, spierpijn, buikloop …)
➢ De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het Covid19-virus of een
vermoeden van besmetting met dit virus
➢ In kennis is gesteld van de hygiënische maatregelen die genomen dienen te worden.
➢ de voorbije twee weken niet teruggekeerd is uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt (code rood)
of een gebied met een hoog gezondheidsrisico (code oranje) geldt.
➢ binnen zijn bubbel de voorbije twee weken geen vermoeden van besmetting of besmetting gehad heeft.
en verklaart u dat niet deel te nemen aan het dorpsrestaurant indien één van hogergenoemde symptomen of
situaties zich alsnog voordoet. We vertrouwen er op dat iedereen, uit zorg voor onze bewoners, klanten,
vrijwilligers en medewerkers, ons hierover eerlijke informatie geeft.

Richtlijnen corona
Gelieve onderstaande informatie te lezen alvorens deel te nemen aan het dorpsrestaurant.
In ons woonzorghuis gelden voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van onze bewoners, vrijwilligers,
medewerkers en klanten.
➢ Aan de ingang vragen u uw handen te ontsmetten.
➢ Stap door de temperatuurscanner. Laat uw temperatuur meten. Krijgt u een groen teken, dan kan u verder.
Krijgt u een rood teken? Vraag hulp aan het onthaal of de vrijwilliger.
➢ Nadien neemt u een mondmasker. U hoeft zelf geen mee te nemen (gebruikers van de minibus wél).
➢ Hou 1,5 meter afstand van anderen.
➢ Eens aan tafel mag het mondmasker af. Berg het op in je handtas of zak. Wanneer je van tafel gaat om bv naar
het toilet te gaan, moet je je mondmasker dragen en verplicht de handen te wassen.
➢ Gelieve u tijdig aan te melden en aanwezig te zijn, ten laatste om 11u30.
De vrijwilligers en het keukenteam volgen alle voorzorgsmaatregelen nauwlettend op en zorgen voor een veilig
dorpsrestaurant. Deze versoepelingen zijn mogelijk door samen de afgesproken maatregelen te respecteren. We
willen iedereen van harte bedanken voor het blijvende vertrouwen en begrip.
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Dreefstraat 11a, Wichelen
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