Lokale dienstencentra

Ons aanbod
De lokale dienstencentra
van het OCMW van Halle
streven ernaar om de
inwoners van Halle, een
gezellige omgeving te
bieden waar zij elkaar
kunnen ontmoeten en
deelnemen aan een
waaier van activiteiten.

Het OCMW van Halle heeft twee lokale dienstencentra:
LDC De Lemoon in Lembeek en LDC De Pasja in Halle.
Onze lokale dienstencentra zijn een ontmoetingsplaats van en voor
inwoners uit de omgeving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond,
interesses, mogelijkheden of beperkingen.
Zij garanderen een open deur voor iedereen die vragen heeft of
nood heeft aan hulp. Bovendien zijn zij een trefpunt voor informatie, advies, vorming, ontspanning en dienstverlening.
Onze beide dienstencentra zijn aangepast om personen met
fysieke beperkingen te verwelkomen.
Alle activiteiten en dienstverlening binnen de Lemoon en De Pasja
zijn erop gericht ertoe bij te dragen dat men langer thuis in zijn
vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Voor wie?
Alhoewel onze dienstencentra open staan voor alle inwoners van
Groot Halle, is de dienstverlening vooral gericht naar ouderen
zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven
wonen.

Hoe aanvragen?
U bent welkom om tijdens de openingsuren in een van onze dienstencentra een kijkje te komen
nemen.
•
•

De Lemoon (Lembeek): alle werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
De Pasja (Halle): van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Kosten?
Toegang tot de dienstencentra is gratis.
De dienstverlening aan het sociaal loket en het zorgloket in De Lemoon is gratis.
Een jaarabonnement op “De Sjamoon”, het maandblad van onze dienstencentra, kost € 9,24.
Een volledige warme maaltijd in onze dienstencentra kost € 6,50.
Gebruik van de douche in De Pasja : € 3,28 zonder begeleiding en € 5,48 met begeleiding.
Gebruik van wasmachine: € 3,43 en droogkast: € 2,28.
Vervoer van en naar het dienstencentrum: € 0.33 per begonnen kilometer.
Kostprijs van de activiteiten wordt vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief.
Bovenvermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018.

Contact nemen
Lokaal dienstencentrum De Pasja
Auguste Demaeghtlaan 28
1500 Halle
Tel. 02/363.68.70
Lokaal dienstencentrum De Lemoon
De Lannoystraat 3
1502 Lembeek
Tel. 02/356.42.19
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
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