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Warme maaltijden
Het OCMW levert warme maaltijden aan mensen die moeilijk zelf nog maaltijden kunnen bereiden.

Voor
wie?onze dienstverlening opnieuw volledig op. Je kan alle afspraken
Wij starten
online maken, en vanaf 25 mei zijn de bibliotheek en het onthaal in het
Je bent ziek, je bent
oudergeopend.
dan 65 of je hebt een handicap.
opnieuw
gemeentehuis
 Je kan zelf (tijdelijk) geen eten meer maken.

Wel blijven wij vragen om akten, attesten… online aan te vragen wanneer dat
kan. Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen
mogelijk is.

 Je bent inwoner van Laakdal.

Procedure

Meer info: www.corona-virus.be/nl/faqs of voor een vraag gerelateerd aan
Laakdal:
corona@laakdal.be
Je doet een aanvraag bij de sociale dienst van het OCMW.



Lees

 Er komt een kort sociaal onderzoek om te bekijken of je in aanmerking komt voor de warme
maaltijden.
 Als de aanvraag is goedgekeurd, kunnen de leveringen beginnen.
 De maaltijden worden dagelijks geleverd tussen 10.45 u. en 13.00 u. Op zon- en feestdagen
wordt er niet geleverd.
 Hoe maaltijden afzeggen:
 voor dezelfde dag: je belt de keuken voor 9.00 u. op tel. 013 67 79 99.
 voor de volgende dag of een andere periode: je brengt de bedeelster of de keuken minimum
1 dag van te voren op de hoogte.
 Je mag de keuken enkel bellen in een van bovenstaande gevallen.
 Je laat een medische fiche invullen door de huisarts.

Bedrag
Een maaltijd kost 7,25 euro. In bepaalde omstandigheden kan je een prijsvermindering krijgen.
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
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