OCMW ZUIENKERKE

Beste inwoner

Enkele weken geleden deelde Ann Clarysse, de echtgenote van onze traiteur
Luc Decuypere, mee dat haar man wegens gezondheidsredenen genoodzaakt was om hun traiteurzaak eind september stop te zetten. Omdat ze nog
geen opvolger gevonden hadden, betekende dit voor ons meteen het begin
van een zoektocht naar een oplossing om onze cliënten dagelijks van een
thuisbezorgde maaltijd te blijven voorzien.
Diverse contacten met openbare besturen en privéfirma’s leidden niet tot een
evenwaardig alternatief voor de lekkere en mooi gepresenteerde maaltijden
van traiteur Luc Decuypere. Gelukkig vond hij op de valreep zelf een opvolger
in de persoon van Steve Vervaecke.
Samen met Ann kwam Steve langs om kennis te maken en ons te laten proeven van zijn culinaire kwaliteiten. Omdat zijn proefmaaltijd zowel op het gebied van smaak als qua presentatie veelbelovend was, boden we hem een
tijdelijk contract aan. Indien de maaltijden die hij aan onze cliënten aflevert
even mooi presenteren en even lekker smaken en op voorwaarde dat de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn hiermee akkoord gaat, zullen we traiteur Steve
Vervaecke binnenkort een vast contract aanbieden. Hij beloofde ervoor te
gaan en laat ons op de volgende pagina alvast weten wat hij van plan is om in
de tweede helft van oktober klaar te maken. We leggen ook graag het systeem
van de thuisbezorgde maaltijden nog eens uit en op de foto zien we Steve
Vervaecke samen met Ann Clarysse.
Omwille van de jarenlange inzet van traiteur Luc om bij het koken steeds het
beste van zichzelf te geven en voor de vriendelijke en hulpvaardige manier
waarop zijn echtgenote Ann al die tijd de lekkere maaltijden thuisbracht, hebben we haar graag in de bloemetjes gezet. Langs deze weg wil ik hen hiervoor
in naam van OCMW Zuienkerke van harte bedanken!
In deze katern laten we je ook kennismaken met het kankermeldpunt van de
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Verder delen we mee dat de bedragen van
het leefloon vanaf 1 september met 2 procent verhoogd werden en tot slot
vestigen we je aandacht op de griepvaccinatiecampagne.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Thuisbezorgde maaltijden
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 (RVVstatuut) 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.
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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15
Kalfsbroodje
met bruine
saus, wortels
en erwten en
natuuraard.

16
Gordon
Blue met
spinazie en
natuuraardappelen

17
Varkensgebraad met
sjalottensaus,
witloof en
gebakken
aard.

18
Vispannetje
met puree

19
Spaghetti
bolognese

20
Biefstuk met
pepersaus,
bonen
een Rösti
aardappelen

21
Beenham
met
mosterdsaus,
broccoli
en gratin
dauphinois

22
Boomstammetjes met
schorseneren
in witte saus
en natuuraardappelen

23
Gentse
waterzooi
van kip

24
Hespenrolletjes met
prei en puree

25
Scampi’s met
currysaus en
rijst

26
Ossentong in
madeirasaus
en puree

27
Kippenhaasje met
zoetzure saus
en rijst

28
Bloedworst
met
appelmoes
en puree

29
Stoofvlees
met slaatje
en natuuraardappelen

30
Varkensgebr.
met bruine
saus,
bloemkool in
witte saus en
natuuraard.

31
Rundsbrochette
met
provencaalse
saus en
gebakken
krielaardapp.

Menu van 15 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2013

Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
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VLK lanceert het kankermeldpunt
De Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert het Kankermeldpunt. (Ex-)kankerpatiënten en hun
naasten kunnen voortaan bij deze nieuwe dienstverlening terecht om problemen te melden
die ze ervaren tijdens en na hun behandeling. Wanneer ze niet goed geïnformeerd worden,
in financiële problemen komen door hun ziekte, geen inspraak hebben in hun behandeling,
geen verzekering meer krijgen, niet opnieuw aan het werk kunnen na hun behandeling ...
kunnen ze dat voortaan melden op het nummer 0800/35.444 (elke werkdag van 9 tot 12u) of
op www.kankermeldpunt.be.
Daarnaast zal het Kankermeldpunt patiënten, naasten en zorgverleners ook oproepen
hun ervaringen te melden rond specifieke thema’s waar verbetering nodig is. Dit deed de
VLK vorig jaar bijvoorbeeld al met de campagne ‘Werken na Kanker’ en onlangs met de
campagne over slechtnieuwsgesprekken.
De centrale drijfveer achter deze nieuwe dienstverlening is dat de VLK nog sterker wil
opkomen voor de belangen van de (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten, voor het recht op de
beste behandeling, zorg en re-integratie.
Het Kankermeldpunt is geen ombudsdienst. Het is er niet om individuele belangen
te behartigen of individuele problemen op te lossen. Het meldpunt zal daarentegen
complementair werken aan de bestaande ombudsdiensten, zoals die van de ziekenhuizen
en mutualiteiten, de ombudsdienst van de verzekeringen, … De VLK zal de mensen op weg
helpen met informatie en doorverwijzen naar de (ombuds)dienst waar ze met hun specifieke
probleem terechtkunnen.
Problemen tijdens/na een kankerbehandeling kunnen gemeld worden op:
- het nummer 0800/35.444 (elke werkdag van 9 tot 12u)
- www.kankermeldpunt.be

Verhoging leefloon vanaf 1 september 2013
Vanaf 01/09/2013 verhogen de basisbedragen van het leefloon met 2%, de bedragen voor
het leefloon zijn voortaan:
Categorie 1:
Categorie 2:
Categorie 3:

samenwonende persoon = 544,91€/maand
alleenstaande persoon = 817,36€/maand
persoon die samenwoont met een gezin ten last = 1089,82€/maand

Het leefloon is een minimuminkomen dat kan worden toegekend aan personen die geen
rechten kunnen openen op andere vormen van inkomsten, of aan personen die beschikken
over bestaansmiddelen die lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.
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Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen aan een aantal voorwaarden op
vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en het uitputten van
alle rechten op andere inkomsten. De wet bepaalt wie er gerechtigd is op leefloon en bepaalt
tevens de voorwaarden tot toekenning van het leefloon.
Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een sociaal- en financieel onderzoek.
Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Zo ziek als een hond? Liever niet.
Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt.
Gemiddeld krijgt ongeveer 1 op de 10 mensen griep. Meestal genees je
vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige
gevolgen hebben.
Dit jaar richt de campagne zich naar de algemene bevolking met
de risicogroepen en naar de zwangere vrouwen. Mensen met
gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart,
lever of nieren moeten extra waakzaam zijn voor de griep. En omdat
de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd, is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan
65 jaar zeer belangrijk.
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift
van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast,
anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren.
Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan
mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.
Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je huisarts of apotheker.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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