De lentebrunch voor onze leden en
sympathisanten was ook dit jaar een succes
De parochiezaal aan de Hoogstraat
liep weer gezellig vol.
Het brunchteam toverde zoals gewoonlijk heerlijke gerechten op
tafel die door iedereen fel gesmaakt
werden. Ook aan de kleintjes werd
gedacht.
Een moment bij uitstek om informeel
bij een hapje en een drankje uitgebreid
met onze schepenen, gemeenteraads-

leden en bestuursleden van gedachten
te wisselen en de actuele zaken te bespreken. Van de gelegenheid werd ook
gebruik gemaakt om Fons De Gang
na 50 jaar trouwe dienst van harte te
danken en feestelijk uit te wuiven.

Den Beuk – All inclusive
Prijsvergelijking van goederen en vooral van diensten is meestal een vrij
complexe zaak. Welk schip dekt welke lading? Een eenvoudige vraag. Geen
simpel antwoord. Dit geldt ook bij de vergelijking van de dagprijzen die
van toepassing zijn in de rusthuizen uit onze regio.
Is dan de laagst geprijsde ook effectief
de goedkoopste? Zeker niet. Om dat te
weten dringt een gedetailleerde analyse
van het inhoudelijk aanbod zich op.
Zijn de kosten van de wasserij voor het
reinigen van het persoonlijke linnen
inbegrepen, de kosten voor medicatie,
doktersbezoek, TV, koelkastgebruik,
ziekenhuisopname, ziekenvervoer, pedicure…? Bijkomende elementen die
op het einde van de maand de factuur
zwaar kunnen belasten.
Het woonzorgcentrum Den Beuk heeft
resoluut gekozen voor duidelijkheid en
transparantie.
Tot hiertoe was bijna alles inbegrepen,
behalve het ziekenvervoer. Dat werd
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afzonderlijk aangerekend omwille van
de verschillende terugbetalingsregelingen die van toepassing zijn bij de
ziekenfondsen.
De raad voor maatschappelijk welzijn
van het OCMW heeft nu beslist een
kleine aanpassing van de dagprijs aan
te vragen bij het ministerie van economische zaken zodat voortaan ook de
kostprijs van het ziekenvervoer mee in
de dagprijs kan. De dagprijs zal daardoor met 0.50 euro verhogen van 57,60
euro naar 58,10 euro.
Dit betekent dat binnenkort – dus na de
goedkeuring van het dossier - in Den
Beuk de maandafrekening in principe

niet hoger zal zijn dan de dagprijs
vermenigvuldigd met het aantal dagen
in de maand. Geen onzekerheden, geen
verrassingen meer.
Wat er enkel kan bijkomen zijn de uitgaven van strikt persoonlijke aard zoals
de aankoop van persoonlijke voorwerpen, de telefoonkosten van privégesprekken en de prijs van de kapper.
De rest wordt all inclusive.
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