
Een warme maaltijd 
aan huis geleverd 

Meer info? 
 

Thuiszorg 
Clement Cartuyvelsstraat 12 
3800 Sint-Truiden 
Tel. 011 69 70 42 
thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be 
www.zorgbedrijfsinttruiden.be 
 
Open van maandag tot donderdag van 8 tot 
17 uur en vrijdag van 8 tot 16 uur.  
Ook volgens afspraak. 

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als 
welzijnsvereniging, publieke zorgdiensten aan in 
Sint-Truiden. We beheren 205 kamers in de 
woonzorgcentra Villa Rosa (145) en ‘t Meiland (60) 
voor senioren die nood hebben aan een 
permanent woon- en zorgverblijf. Daarnaast 
hebben we vijf kamers in ons centrum voor 
kortverblijf (CVK) voor senioren die nood hebben 
aan tijdelijke opvang en verzorging. Het CVK 
bevindt zich in Villa Rosa. 
De thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis 
bieden diensten aan voor de thuiswonende senior: 
gezinszorg en poetshulp, warme maaltijden aan  
huis, vervoer voor minder mobiele personen, 
klusjesdienst, activiteiten en warme maaltijden in 
het Cicindriahuis, … 
In onze groepsopvang De Rakkertjes is er plaats 
voor de opvang van 59 baby’s en peuters. 
Zorgbedrijf Sint-Truiden telt zo’n 370 medewerkers 
en 120 vrijwilligers die elke dag klaarstaan om je 
kwalitatieve en deskundige zorg te geven. 
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Hoe werkt het? 
 

Op weekdagen leveren we ‘s middags warme 
maaltijden aan huis. Deze maaltijden worden 
dagelijks vers bereid. 

 

Voor de weekends en feestdagen kun je deze 
maaltijden ook bestellen. Ze kunnen 
probleemloos opgewarmd worden in de 
microgolfoven. 

 

De maaltijden zijn aangepast, de soep is vet- en 
zoutarm. Dieetmaaltijden (diabeet, maag- en 
darmsparend, lactosevrij, allergie) kunnen na 
afspraak geleverd worden. 

 

Voor wie? 
 

Senioren die in Sint-Truiden wonen en de 
maaltijden niet meer zelf kunnen bereiden, 
kunnen beroep doen op de maaltijdbezorging 
van de thuiszorg. 

 

Mits voorlegging van een doktersattest leveren 
we ook maaltijden aan personen jonger dan 65 
jaar. 

Wat kost het? 
 

De prijs van een maaltijd varieert tussen  
7,20 euro en 8,50 euro en wordt berekend  
op basis van je inkomen en je gezinssituatie. 
 
Worden er twee maaltijden geleverd in hetzelfde 
gezin, dan krijg je een korting op de tweede 
maaltijd. 
 
Speciale diëten zijn verkrijgbaar, na 
doktersvoorschrift, met een toeslag van 0,40 
euro per maaltijd. 
 

Een greep uit ons aanbod 
 
Wij serveren wekelijks een gevarieerd menu. 
 
Wat staat er zoal op de kaart? 

 Tomatensoep, aspergesoep, kippensoep, 

minestrone, … 

 Gepocheerde tongrolletjes met 

hollandaisesaus, koninginnenhapje, konijn 
met pruimen, stoofvlees, koude schotels 
tijdens de warme dagen, … 

 Fruit, yoghurt, chocolademousse,  

pudding, ... 
 

Hoe aanvragen? 
 
Dit kan 

 telefonisch, van maandag tot donderdag 

van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 
16 uur op het nummer 011 69 70 42 

 persoonlijk bij de thuiszorg, van maandag 

tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en in 
de namiddag na afspraak 

 
Een maatschappelijk werker komt zo snel 
mogelijk aan huis om het dossier samen te 
stellen en verdere afspraken te maken. 


