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Lokaal dienstencentrum opent 28 mei haar deuren

Vanaf maandag 28 mei opent het lokaal dienstencentrum haar deuren. Het wordt een ontmoetingsplaats waar je kunt genieten
van een drankje in de cafetaria, een warme maaltijd in het restaurant, een aangename babbel, een leuk gezelschapsspel, of waar
je gewoon rustig de krant kunt lezen.
Het lokaal dienstencentrum is elke maandag, woensdag en vrijdag open van 12.00 u. tot 16.00 u. (uitgezonderd 1 juni 2018)
Je kan er die dagen ook genieten van een warme maaltijd tussen 12.00 u. en 12.45 u. Hiervoor moet je wel op voorhand
inschrijven. De prijs bedraagt € 8,00 (incl. soep, hoofdgerecht en nagerecht, 1 tas koffie/thee en water). Specifieke diëten en
allergieën kunnen doorgegeven worden bij de reservatie.
Het programma en de menu voor de maanden mei en juni vind je hier (/ldc-programma-mei-junipdf).
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



Gerelateerde documenten

LDC-programma mei-juni.pdf (234 KB)
Wij blijven onze dienstverlening op afspraak
(/ldc-programma-mei-junipdf)

aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is.
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.
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