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Dorpsrestaurant
Het dorpsrestaurant is een plek waar iedereen welkom is om samen gezond, gezellig en tegen
een budgetvriendelijke prijs een versbereide maaltijd te nuttigen. Het doel is om mensen in een
ontspannen sfeer dichter bij elkaar te brengen om zo het buurt- en dorpsgevoel te versterken.
Het dorpsrestaurant vindt plaats iedere tweede donderdag van de maand in O.C. De Schans te
Hechtel en iedere vierde donderdag van de maand in buurthuis De Locht te Eksel.
De dorpsrestaurants van 9 mei 2019 en 13 juni 2019 in Hechtel verhuizen tijdens de werken in
de Schans naar de Geer. (Heb je hiervoor vervoer nodig? Contacteer dan het OCMW.)
Klik HIER voor de DATA van de dorpsrestaurants seizoen 2018-2019.
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Procedure
Je moet op voorhand een kaartje kopen en dit kan tot en met de dinsdag om 12u voorafgaand
het dorpsrestaurant op volgende plaatsen:
Het vrijetijdsloket van de gemeente
De balie van het OCMW te Hechtel
De balie van de gemeentelijke bibliotheek Hechtel
De soeptrinette op de wekelijkse markt te Hechtel en Eksel
Tijdens het dorpsrestaurant
Wegens verbouwingswerken in de bibliotheek van EKSEL kan u bij de apothekers in Eksel uw
kaartje kopen en dit kan tot en met dinsdag om 11u30 voorafgaand het dorpsrestaurant.
Apotheek Martens Tine, Kerkstraat 2, EKSEL
Apotheek Kevers-Reynders, Hoofdstraat 14, EKSEL

Heb je een kaartje gekocht, maar je kan alsnog niet komen? Dan kan je het kaartje nog inruilen
tot het einde van de voorverkoop aan de balie van het OCMW.
Je wil graag komen, maar je hebt geen vervoer? Neem dan contact op met het
dorpsrestaurantteam. Zij komen je graag ophalen.
Terug naar boven

Wat meebrengen
Je kaartje voor het desbetreffende dorpsrestaurant.
Terug naar boven

Bedrag
Een maaltijd kost 8 euro en omvat soep, hoofdgerecht, dessert.
Heb je recht op een sociaal tarief?
Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een kaartje kopen aan 4 euro in plaats van 8 euro. De
voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn:
een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen van de FPD
een leefloon of equivalent leefloon ontvangen van het OCMW van Hechtel-Eksel
in budgetbeheer zijn bij het OCMW Hechtel-Eksel of andere instanties en behoeftig zijn
in collectieve schuldenregeling (CSR) zijn en in Hechtel-Eksel wonen
Kom je hiervoor in aanmerking?
Dan mag je je aanmelden bij één van de verantwoordelijken van het dorpsrestaurant.
Nadien kan een voorverkoopkaart aan sociaal tarief enkel bekomen worden aan het onthaal van
het OCMW.
Terug naar boven
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Contact
Dorpsrestaurant: Kelly Schuurmans
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
F011 73 01 54
EContacteer ons

Contact
Dorpsrestaurant: Anneleen Goossens
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
T011 89 12 12
EContacteer ons

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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