Praktische info
Reserveren voor een activiteit of een warme maaltijd
kan vanaf 14 mei tijdens de openingsuren via:
• Onthaal gemeentehuis: Markt 19,
2430 Laakdal, 013 67 01 10.
• Lokaal dienstencentrum: Diestsebaan 63,
2431 Laakdal
• Mail naar ldc@laakdal.be

¤ 8,00

Warme maaltijd
Je kan elke maandag, woensdag en vrijdag
genieten van een warme maaltijd tussen
12.00 u. en 12.45 u.
Je dient op voorhand in te schrijven.
Prijs: € 8,00 (incl. soep, hoofdgerecht en
nagerecht, 1 tas koffie/thee en water).
Specifieke diëten en allergieën kunnen
doorgegeven worden bij de reservatie.
Annuleren kan tot de datum dat er gereserveerd kan worden - zie
binnenzijde flyer . Na deze datum annuleren, kan enkel met een
doktersattest, anders wordt de maaltijd aangerekend of niet terug betaald.

De activiteiten van mei - juni zijn gratis
(van 13.30 u. – 16.00 u.).
Openingsuren lokaal dienstencentrum
• Maandag - woensdag - vrijdag
• van 12.00 u. tot 16.00 u.

Wist je dat...?
lokaal dienstencentrum
• Het Lokaal
dienstencentrum een
een ontmoetingsontmoetingsplaats is waar je kunt genieten van een drankje
drankje
in de cafetaria, een warme maaltijd in het restaurant, een aangename babbel, een leuk gezelschapsspel, of waar je gewoon rustig de krant
krant
kunt lezen.
• We nog op zoek zijn naar een naam voor het
lokaal
Lokaaldienstencentrum?
dienstencentrum?
Geef gerust je suggestie door, wie weet wordt dit
wel de nieuwe naam van ons centrum!
• We 11 mei 2018 een kijkdag organiseren? Welkom tussen 14.00 u. en 16.00 u. om de sfeer op
te snuiven in ons Lokaal
lokaal dienstencentrum!
dienstencentrum!
• We nog op zoek zijn naar vrijwilligers? Ben je geinteresseerd om je hiervoor te engageren of heb
je vragen hierover: neem gerust contact
contact op!
op!

Lokaal
dienstencentrum
Laakdal
Aanbod mei - juni ‘18

Programma
Lokaal dienstencentrum
Laakdal
mei - juni 2018
Datum
Maandag 28 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018

Menu
Tomatensoep met balletjes | Kalfsstoverij, wortelen en erwten,
natuuraardappelen | Ijsmousse
Florentijnse soep | Kalkoenbiefstuk, slaatje, natuuraardappelen |
Vanillepudding met hagelslag

Vrijdag 1 juni 2018
Maandag 4 juni 2018
Woensdag 6 juni 2018
Vrijdag 8 juni 2018
Maandag 11 juni 2018
Woensdag 13 juni 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Maandag 18 juni 2018
Woensdag 20 juni 2018
Vrijdag 22 juni 2018

Activiteit

Reserveren voor

Opening lokaal dienstencentrum

Woensdag 23 mei, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten …

Vrijdag 25 mei, voor 16.00 u.

Gesloten wegens personeelsuitstap
Bouillonsoep | Roze zalmfilet ‘Dugléré’,
peterseliepuree | Vla
Groentesoep | Kalkoenstoverij, prinsessenboontjes, natuuraardappelen |
Speculaaspudding
Komkommersoep | Rundstong in champignonsaus, wortelen,
natuuraardappelen | Rijstpap
Tomatensoep met balletjes | Kalkoenschnitzel, schorseneren in witte saus,
natuuraardappelen | Fruityoghurt
Kervelbouillon | Gepaneerde visfilet “Hollandaise”, preistamppot | Semoule
met abrikozencoulis
Agnès Sorel soep | Vleesbrood, erwten en wortelen, natuuraardappelen | Gele
rijstpap
Ossenstaart consommé | Pavé, gestoofde broccolimix, natuuraardappelen |
Ijsmousse
Chinese currysoep | Brochette “Stroganoff”, erwten op z’n Frans, gegratineerd |
Vanille flan
Champignonsoep | Kalkoenfilet, fruitmengeling,
natuuraardappelen | Chocoladepudding

Koffie, koek, kaarten …

Woensdag 30 mei, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten …

Vrijdag 1 juni, voor 16.00 u.

Handwerk met fietsbanden

Dinsdag 5 juni, voor 16.00 u.

Infomoment: Hoe begin ik aan thuiszorg?

Woensdag 6 juni, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten …

Vrijdag 8 juni, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten, ...

Dinsdag 12 juni, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten, ...

Woensdag 13 juni, voor 16.00 u.

Bloemschikken

Vrijdag 15 juni, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten, …

Dinsdag 19 juni, voor 16.00 u.

Maandag 25 juni 2018

Ajuinsoep | Cordon bleu met spinaziepuree | Roomdessert

Koffie, koek, kaarten, …

Woensdag 20 juni, voor 16.00 u.

Woensdag 27 juni 2018

Gevogeltesoep | Koude schotel met krabsla en koude aardappeltjes | Gebakje

Genieten met Zita en Siebe (piano en klarinet)

Vrijdag 22 juni, voor 16.00 u.

Koffie, koek, kaarten, …

Dinsdag 26 juni, voor 16.00 u.

Vrijdag 29 juni 2018

Vermicellisoep | Kipstoverij op oma’s wijze, erwten en wortelen,
natuuraardappelen | Perzikschijfjes

