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 Home (/) ● Leven en wonen (/leven-en-wonen) ● Samenleven (/samenleven) ● Dorpsrestaurant 'De Dorpskom'

Dorpsrestaurant 'De Dorpskom'
Een keer per maand kunnen mensen in De Dorpskom samenkomen om een gezonde, goedkope maaltijd
te eten in het gezelschap van anderen. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.
Praktisch
 Elke derde donderdag van de maand in de parochiezaal van Schriek (uitgezonderd feestdagen). In
december vindt De Dorpskom uitzonderlijk plaats op de tweede donderdag.
 Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. De soep wordt geserveerd om 12 uur. Rond 13.30 uur sluiten we
het eetmoment af en is het tijd voor een leuke activiteit of een babbel bij een tas koffie. De deuren sluiten om 15 uur.
 Data 2020: 17 september, 15 oktober, 19 november, 10 december
Opgelet: omwille van Corona gaat de Dorpskom momenteel niet door!
Inschrijving
 De Dorpskom is toegankelijk voor iedereen. Je moet op voorhand inschrijven.
 Inschrijven kan op drie verschillende manieren:
 Fysiek aan het onthaal van het OCMW (Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg)
 Telefonisch op 015 24 93 50
 Via mail dorpskom@heist-op-den-berg.be (mailto:dorpskom@heist-op-den-berg.be)
 Inschrijven kan tot de tweede donderdag van de maand (12 uur).
 Als je onverwacht verhinderd bent, moet je je inschrijving telefonisch annuleren. Dit kan tot de tweede donderdag van
de maand. Bij laattijdige annulering wordt de maaltijd aangerekend.
Tarieven
 Je betaalt cash ter plaatse aan de kassa van De Dorpskom.
 Maaltijden:
Met vrijetijdskaart

Zonder vrijetijdskaart

Kinderen tot 12 jaar

0,80 euro

4 euro

Volwassenen

1,60 euro

8 euro

 Drank:
 Voor koffie of thee vragen we 1 euro of 0,20 euro voor houders van een vrijetijdskaart. Er kan gratis bijgevuld
worden.
 Gratis kraantjeswater staat op tafel.
 Wil je graag deelnemen aan De Dorpskom maar houden financiële problemen je tegen? Laat het weten bij je
inschrijving, mogelijks kom je in aanmerking voor een vrijetijdskaart. Dit zoeken we samen met jou verder uit.

Je geraakt er niet?
Wil je graag deelnemen aan De Dorpskom, maar houden vervoersproblemen je tegen? Laat het weten bij je inschrijving, dan
zoeken we samen naar een oplossing.
Menu
Hier (/affiche-dorpskom-19-maart) vind je de menu voor volgende keer. Heb je bepaalde allergieën of volg je een speciaal
dieet (bv. lactosevrij, zoutarm, vegetarisch...), vergeet dit dan niet te melden bij je inschrijving!
Activiteit na het eten
Na het eten kan je aansluiten bij een activiteit of infosessie, meer info vind je hier (/activiteit-de-dorpskom_maart2020). Ook
mensen die niet mee-eten, zijn welkom om aan te sluiten.
Heb je nog vragen of wil je vrijwilliger worden bij De Dorpskom?
Neem contact op via welzijn@heist-op-den-berg.be (mailto:welzijn@heist-op-den-berg.be) of 015 25 79 61.
Smakelijk en tot binnenkort in De Dorpskom!

Preventie en Welzijn (/team/preventie-en-welzijn)
OCMW-site
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 88 34
welzijn@heist-op-den-berg.be (mailto:welzijn@heist-op-den-berg.be)
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