OVERZICHT DATA 2020
MOBIEL LOKAAL DIENSTENCENTRUM DEERLIJK
BELGIEK

SINT-LODEWIJK

STATIEWIJK

MOLENHOEK

CENTRUM

(refter school Belgiek)

(Buurthuis St Lodewijk)

(Buurthuis de Statie)

(Buurthuis de Wieke)

(d’ Iefte)

JANUARI

/

woe 8 jan

do 16 jan

di 28 jan

do 23 jan

FEBRUARI

woe 5 feb

woe 12 feb

do 20 feb

di 25 feb

do 27 feb

MAART

woe 4 mrt

woe 11 mrt

do 19 mrt

di 24 mrt

do 26 mrt

APRIL

woe 1 apr

woe 8 apr

do 16 apr

di 28 apr

do 23 apr

MEI

woe 6 mei

woe 13 mei

do 14 mei

di 26 mei

do 28 mei

JUNI

woe 3 juni

woe 10 juni

do 18 juni

di 16 juni

do 25 juni
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MOBIEL LOKAAL DIENSTENCENTRUM DEERLIJK

Wat?
Het mobiel lokaal dienstencentrum (MLDC) wil in de
vijf wijken in Deerlijk een ontmoetingsplaats
creëren, waar iedereen op vaste momenten terecht
kan. Er worden verschillende soorten activiteiten
georganiseerd. Dit kan een infonamiddag zijn, maar
ook recreatieve activiteiten komen aan bod. Via het
aanbieden van een warme maaltijd komen
mensen samen in een ontspannende sfeer.

Bovendien smaakt een maaltijd nog zoveel

beter als je in gezelschap kan eten...
Het mobiel lokaal dienstencentrum biedt de
mogelijkheid voor een gezellige babbel, een warme
maaltijd, een gevulde namiddag. Bovendien kan je
er terecht met al jouw vragen.

Het mobiel dienstencentrum is open tussen 10.30
en 16.00 uur. Wil je ‘s middags aanschuiven voor
een warme maaltijd, dan moet je ten minste
5 dagen vooraf reserveren. ‘s Morgens ben je
welkom voor een gezellige babbel of voor een kop
koffie of een tasje warme soep .

Kostprijs?
Voor de maaltijd zijn op elke locatie volgende
tarieven van toepassing.
7,70 euro
7,20 euro
6,70 euro

voor personen met code 0*
voor personen met code 1*
voor personen met inkomensgarantie
voor ouderen en leefloon

* code terug te vinden op klever mutualiteit
Deelname aan de namiddagactiviteit kost 1,50 euro.
Wil je graag inschrijven of meer info?
Aarzel niet contact op te nemen!
Sociaal Huis Deerlijk
Delphine Derammelaere
Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk
T: 056 73 63 31
E: delphine.derammelaere@deerlijk.be
Wil je graag aanwezig zijn, maar heb je geen vervoer?
Neem contact op met mij op 056 73 63 31! Een vrijwilliger van
Donah komt je graag ophalen en thuisbrengen!
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