OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
De zomervakantie is begonnen. Voor de schoolkinderen en studenten onder
ons en voor hun (groot)ouders is dit een signaal om de dagelijkse routine
opzij te zetten en van enkele snipperdagen of een langere vakantieperiode
te genieten. Sommige mensen blijven graag in eigen streek, anderen gaan
liever op reis naar nabije of verre oorden. Maar voor mensen die het financieel
niet breed hebben, blijkt zelfs een dichtbijvakantie niet betaalbaar. Om reizen
ook voor personen met een laag inkomen mogelijk te maken, heeft Toerisme
Vlaanderen het Steunpunt Vakantieparticipatie uitgebouwd. Op de volgende
pagina van onze katern lees je hier meer over.
Verder in deze bijlage vind je een ‘boom’ met trefwoorden, die de werking van
onze sociale dienst schetsen.
We bezorgen je hierbij ook het menu voor de komende weken van de traiteur,
die instaat voor de thuisbezorgde maaltijden van OCMW Zuienkerke. Wie hiervan gebruik wil maken, is steeds welkom bij onze sociale dienst.
In september brengt maatschappelijk werkster Isabelle Vanhaecke een bezoek aan alle cliënten van onze poetsdienst. Ze zal hen daarbij de kans bieden
om vanaf dat moment hun maandelijkse factuur via domiciliëring te betalen.
Na een onderbreking in de maanden juli en augustus zal Isabelle in september ook haar maandelijkse zitdagen in Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster
hervatten.
Intussen wens ik je een fijne en zonnige zomer.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Iedereen verdient vakantie… Steunpunt
vakantieparticipatie
Een daguitstap? Alleen op reis of in groep? Zelf georganiseerd of niet?
In het aanbod van steunpunt vakantieparticipatie vindt iedereen iets naar zijn
zin. Er zijn mogelijkheden van kamer tot tent, van actief tot absolute rust en dit
zowel tijdens de week als in het weekend. Naar de steden, naar het groen of
naar de kust?
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen
die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen.
Het is voor iedereen belangrijk om eens in een andere omgeving te zijn, om de
batterijen terug op te laden en tot rust te komen.
Het aanbod (daguitstappen zoals Zoo Antwerpen, Vlasmuseum, Boudewijn
Seapark ,… en vakantieverblijven) is bedoeld voor alle mensen met een
laag inkomen, die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of
daguitstap kunnen gaan.
De Europese armoedegrens geldt als norm, maar ook andere factoren als
ziektekosten,schuldenlast…,worden in aanmerking genomen.Vakantiegangers
kunnen via een sociale organisatie, maar ook rechtstreeks via het steunpunt
ingaan op het aanbod.
Inkomstengrens:
Huishouden bestaat uit:

Armoededrempel *
(op basis van maandinkomen)

Alleenstaande

€ 973

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar

€ 1.460

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 1.752

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 2.044

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen

€ 2.336

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 1.265

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 1.557

*Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: + € 487 optellen
*Per extra kind (onder 14 jaar): + € 292 optellen

Krijg je ook zin in een daguitstap of vakantie?
Neem dan contact op met het Steunpunt
Vakantieparticipatie of met de sociale dienst van
het OCMW Zuienkerke, zo kom je te weten hoe je kan
reserveren aan een sociaal tarief.
Contactgegevens Steunpunt Vakantieparticipatie:
Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel of bel gratis 1700 of via
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be en op de website www.vakantieparticipatie.be
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SOCIALE DIENST

OCMW ZUIENKERKE

Contact:

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42 79 98.
Isabelle Vanhaecke: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be
Mieke Matton: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Indien noodzakelijk is huisbezoek mogelijk.
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Thuisbezorgde maaltijden
Het OCMW Zuienkerke heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord met een
traiteur. Deze dienst richt zich tot mensen voor wie het bereiden van een
maaltijd (tijdelijk) te zwaar valt.
Er kan elke dag een maaltijd worden voorzien (ook feestdagen en weekend).
Op woensdag komt de traiteur niet langs maar er is mogelijkheid om op
dinsdag een maaltijd voor woensdag te laten leveren. De prijs van een
maaltijd bedraagt 7 euro per maaltijd. De maaltijd bestaat uit soep en een
hoofdgerecht en wordt geleverd in porseleinen schotels.
Indien u een verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut) of het omnio-statuut
heeft, kunt u van het OCMW Zuienkerke een tussenkomst krijgen van 1 euro/
maaltijd. U dient in het bezit te zijn van een erkenningsattest van uw mutualiteit
dat u rechthebbende bent van het RVV-statuut of Omnio-statuut. U kunt uw
aanvraag doen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
Hieronder geven we u als voorbeeld het menu van de eerste helft van augustus.
Indien uzelf geïnteresseerd bent of u kent iemand die geholpen zou zijn met die
service… neem contact op met de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42 79 98
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1
Vol-au-vent
met Pillaw rijst

2
Kalfsworst
met jus,
worteltjes
in boter,
natuuraard.

3
Zalmrugstuk
met fijne
groentjes in
Newburrysaus en
lintpasta

4
Eieren
Florentine
met puree

5
Gevulde kip,
kruidensaus,
groententaartje,
nootjesaard.

6
Rundsvlees
‘Stroganoff’
met rijst

7
Lasagne
bolognese
al forno,
broodje

8
Kipfilet met
dragonsaus,
groene
boontjes en
rösti aard.

9
Varkenssteak
met jus,
natuuraard.
en bloemkool
Mornay

10
Kabeljauwhaasje in
rieslingsaus
met broccoli
en peterselie
aard.

11
Kalfsbroodje
met
mosterdsaus
spinazie en
natuuraard.

12
Varkenswangetjes
op grootmoeders
wijze met
natuuraard.

13
Roast-beef
met jus,
erwtjes en
worteltjes,
natuuraard.

14
Carré
gebraad met
spekslagersaus appelmoes en
natuuraard.

15
Kipfilet
met prei,
Roquefortsaus en
lintpasta

16
Kalfsworst
met selder en
wortel-puree,
aardappelen

17
Noordzeevispannetje,
saffraansaus,
fijne
groentjes,
puree

18
Kalfsvlees
‘Marengo’
met
natuuraardappeltjes

19
Varkenslapje
‘Blackwell’
gebakken
aardappelen,
groentjes
‘Royale’

Menu van 1 aug. 2012 tot en met 19 aug. 2012

Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

