
4 corona editie mei 2020

week van 4 mei tot 8 mei 2020 

maandag minestronesoep - slavink met fijne wortelen en aardappelen 
gebak

dinsdag  wortelsoep - spaghetti carbonara - fruit

woensdag bouillonsoep - halve kip met champignonsaus en gebakken  
aardappelen - fruit

donderdag tomatensoep met balletjes - kalkoenfilet met snijboontjes 
en aardappelen - pudding

vrijdag  groentesoep - visfilet met hollandaisesaus en spinaziepuree 
yoghurt

week van 11 mei tot 15 mei 2020

maandag pompoensoep - gehaktlapje met bloemkool in room en 
aardappelen - gebak

dinsdag bloemkoolsoep - penne met bolognaisesaus en parmezaan 
fruit

woensdag kippensoep - rundsgebraad met pepersaus, groene 
boontjes en rösti aardappelen - fruit

donderdag tomatensoep met balletjes - kipfilet met rijst en zoetzure 
saus - pudding

vrijdag aspergesoep - kabeljauwfilet met groentesaus en 
aardappelen - yoghurt

week van 18 mei tot 22 mei 2020   
maandag broccolisoep - worst met witte kool en aardappelen - gebak

dinsdag savooikoolsoep - spaghetti bolognaise - fruit

woensdag  champignonsoep - stoofpotje van lamsvlees met 
groentepuree - fruit

donderdag gesloten

vrijdag knolseldersoep - tongrolletjes met garnaalsaus en 
wortel-pastinaak puree - yoghurt

week van 25 mei tot 29 mei 2020 

maandag preisoep - blinde vink met witloof in room en aardappelen 
gebak

dinsdag witloofsoep - ravioli met fijne groentjes - fruit

woensdag groentesoep - konijnenragout met spruitjes en kroketten
fruit

donderdag tomatensoep met balletjes - kalfsburger met prei in room 
en aardappelen - pudding

vrijdag seldersoep - scampi’s met getomateerde roomsaus en 
wortelpuree - yoghurt

Warme maaltijden
De dienst maaltijdbedelingen aan huis blijft doorlopen.  
1183 mensen maakten reeds gebruik van dit aanbod. Alle inwoners  
die problemen hebben om zelf warme maaltijden te bereiden, kunnen 
een beroep (blijven) doen op deze dienstverlening.  
Een maaltijd kan je makkelijk bestellen ten laatste de dag voordien vóór  
12 u op 016 62 91 40, tegen de kostprijs van 7,50 euro/maaltijd  
(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert).   

Evenementen 
Het al dan niet plaatsvinden van 
de activiteiten zal afhangen van 
de maatregelen die de overheid 
zal treffen naar aanleiding van het 
Coronavirus COVID 19 en worden 
dan ook door ons gecommuni-
ceerd via onze website en 
facebookpagina. 

Voor meer informatie over activi-
teiten en cursussen die plaatsvin-
den in dienstencentrum de Sleutel 
kan je steeds contact opnemen 
met het dienstencentrum  
De Sleutel op 016 62 91 40 of via 
ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be. 

De activiteiten die georganiseerd 
worden door de Lubbeekse 
verenigingen kan je via de 
UiTdatabank opvolgen.   

Personen- 
belasting
Alle sessies voor hulp bij het invul-
len van de aangiften zijn geannu-
leerd omwille van het coronavirus, 
zowel in onze gemeente op dins-
dag 19 mei 2020 als in de kantoren 
van de FOD Financiën. Jouw voor-
stel van vereenvoudigde aangifte 
of jouw aangifte (grotendeels 
vooraf ingevuld) zal beschikbaar 
zijn vanaf begin mei 2020 in  
Tax-on-web via www.myminfin.be. 

Toch hulp nodig?
• Bel naar het nummer op de 

envelop van jouw aangifte.
• Ontvang een afspraak om je 

aangifte telefonisch te laten 
invullen.

• Onderteken het document dat 
je met de post ontvangt en stuur 
dit terug of rond je aangifte af 
via Tax-on-web.   


