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Als inwoner van groot Aalst kan u gebruik maken van 

de volgende diensten: 
 

 gezinshulp 
 maaltijden aan huis 
 schoonmaakhulp 
 schoonmaakhulp met dienstencheques 
 klusjesdienst 
 personenalarmsysteem 
 Lokaal dienstencentrum de Maretak 
 projecten zoals Plusbus, Buurtantennesys-

teem, Minder mobielen centrale annex bood-
schappendienst 
 

 

Deze folder geeft slechts een korte voorstelling van 

onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren. 

PROJECTEN 
 

Buurtantennesysteem        .  

Het buurtantennesysteem tracht maatschappelijk 

kwetsbare groepen, die via de klassieke welzijns-

zorg moeilijk bereikt worden, in hun eigen milieu 

op te zoeken. Het is de bedoeling eenzaamheid 

en vereenzaming te voorkomen. 

Onze antennefunctionarissen doen bezoekrondes 

bij senioren en fungeren als vertrouwenspersoon. 

Indien nodig geven zij gepaste signalen met de 

bedoeling preventief te kunnen optreden. 

Plusbus 

De Plusbus is bestemd voor senioren 

met mobiliteitsproblemen en die in 

groep toch bepaalde activiteiten wil-

len bijwonen. Privaat vervoer is niet 

de taak van de Plusbus. 

Mobi-plus project 

Is een boodschappendienst annex minder mobie-

lencentrale. Individueel vervoer dus voor verplaat-

singen om persoonlijk- sociale redenen. 

 Dienst Gezinszorg  

en Aanvullende       

Thuiszorg 

Meer weten? 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW Aalst,  

                                             Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst 



OCMW  AALST, SAMEN ZORGEN VOOR W ELZIJN  

Personenalarmsysteem 

Het personenalarmsysteem is een zendapparaat met 

afstandsbediening in de vorm van een halssnoer of 

een polsband. Bij problemen drukt u op de drukknop. 

U komt meteen in verbinding met de spreek– en luis-

tercentrale. Deze centrale is dag en nacht bemand. 

Indien nodig, roept ze een hulpverlener op. Dit kun-

nen uw kinderen, vrienden of buren zijn. U huurt het 

toestel dat eigendom van het OCMW blijft en hoeft 

geen waarborg te betalen. 

Klusjesdienst 

De klusjesdienst verricht vooral karweitjes bij senio-

ren. 

Op voorstel van de maatschappelijk werker kunnen 

mindervaliden en kans- armen ook gebruik maken 

van deze dienst. De klusjesdienst doet: 

 Verven en behangen 

 Kleine herstellingen 

 Het onderhoud van de tuin (gras maaien, onkruid 

verdelgen, snoeien  

van struiken en vellen  

van bomen indien dit  

zonder gevaar kan 

 gebeuren) i.s.m. vzw  

de Loods 

Schoonmaakhulp 

Na overleg met u staan wij in voor volgende taken: 

 Stof afnemen en stofzuigen 

 Vloeren schrobben en dweilen 

 Vensters zemen 

 Gordijnen wassen 

 Stoep en binnenplaats schoonmaken 

 De keuken reinigen 

 Reinigen van sanitair, badkamer en toilet 

 Periodiek onderhoud van ramen en deuren 
 

Het aantal uur schoon-

maakhulp bespreekt 

onze maatschappelijk 

werker samen met u. 

Schoonmaakhulp  

met dienstencheques 

Iedereen kan gebruik maken van schoonmaakhulp via 

dienstencheques. Met de dienstencheques kan u beta-

len voor thuishulp van huishoudelijke aard: poetsen, 

wassen, strijken, naaien en koken bij u thuis. De dien-

stencheque is een betaalmiddel uitgegeven door So-

dexo. De waarde van deze cheque is 8,5 euro. 

Per gepresteerd uur hulp vragen wij één cheque. De 

cheque is 8 maanden geldig. U kan de cheques aanko-

pen per 10 stuks (minimum) per domicilie. Het systeem 

is ook fiscaal aantrekkelijk. 
 

 
Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg 

Gezinshulp 

Wij helpen u langer zelfstandig te blijven. Indien huis-

houdelijke taken te zwaar worden kan u bij ons te-

recht. Onze verzorgenden zijn er om uw verblijf thuis 

zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken. 

Wij bieden zowel tijdelijke als permanente hulp aan 

gezinnen, mindervaliden en senioren. Wij verlenen 

eveneens hulp tijdens het weekend en op feestdagen 

(interventiedienst). 

Onze verzorgenden verrichten huishoudelijke en per-

soonsverzorgende taken. Zij zorgen eveneens voor 

algemene psychologische en pedagogische onder-

steuning en begeleiding. 

Het aantal uur gezinszorg bespreekt onze maat-

schappelijk werker samen met u. 

Maaltijden aan huis 

Via een traiteurdienst  bezorgen wij 7 dagen op 7 

warme maaltijden aan huis. Ook dieetmaaltijden zijn 

mogelijk. 

De levering van soep,  

hoofdschotel en dessert  

vindt plaats tussen  

10.30 uur en 13.15 uur. 

Prijs: 5,5 euro. 


