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VOORWOORD 

De lente is daar! 

Na de vriestemperaturen worden we daar helemaal warm van ♡. 
 
Op 1 maart is het complimentendag. En je verdient een compliment! 
Omdat:  

je blijft doorgaan ondanks de moeilijke situatie.  
je zorgzaam bent voor de mensen in je omgeving. Als we horen dat jullie onderling 

contact houden dan worden we daar blij van!  
 je het beste maakt van de situatie. 
 je je aan de regels houdt zodat we hopelijk snel terug naar een meer normale situatie 

kunnen. 
 je ons inspireert. 
 jij het bent. Je bent de mooiste versie van jezelf! 

 
Veel leesplezier! 
 
 
 



 

INFO VOOR DE MANTELZORGER 

Mantelzorg 

belangrijkste schakel in de zorg. Zorgen voor een ander is mooi, maar ook zwaar. 
Het aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening is erg groot, in Kalmthout en daarbuiten 
en dit kan je helpen om deze zorg te verlichten. Daarom hebben we de informatiebrochure 

ons je vraag stellen. 
 
Je kan altijd meer info bekomen in de 2 dienstencentra of via het Vlaams expertisepunt 
mantelzorg te bereiken via www.mantelzorgers.be 
 
Informatie en sociaal advies 
In het dienstencentrum kan je terecht voor al je vragen over sociale voorzieningen, 
thuiszorg, verkoop van maaltijdbonnetjes, inschrijvingen voor cursussen en allerhande 
dienstverlening. Elke vraag telt, voor elk probleem wordt er samen naar een oplossing 
gezocht.  
 

Wegwijs in zorg 
brochure 'Wegwijs in zorg' dan helpen we 

je graag verder op een afgesproken tijdstip. 
Datum Op afspraak via 03 641 63 54 of op het bureel 
Prijs Gratis 
Inschrijven Noodzakelijk  
 
  



 

INFO VOOR DE MANTELZORGER 

Infopunt Dementie in LDC Kruisbos 
Dementie is de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij verstandelijke en lichamelijke 
vermogens (geleidelijk) achteruitgaan. Personen krijgen te maken met desoriëntatie (of 
verwardheid) in tijd, plaats en persoon. De onafhankelijkheid in het dagelijkse leven neemt 
af en veroorzaakt hierdoor moeilijkheden. In het begin van het ziekteproces heerst er een 
gevoel van onbehagen en onduidelijkheid over wat er aan de hand is. Men vermoedt 
misschien dementie, maar er is twijfel. Het gevoel is vaag. 
 
Het gevoel van onbehagen kan ook terugkeren nadat de diagnose van een bepaalde vorm 

Dat gevoel kan komen door een wisselend ziektebesef of omdat de aard of omvang van 
het probleem verandert. Enkele kenmerken tijdens dit proces zijn toenemende 
vergeetachtigheid, moeite met correct omgaan met tijd en plaats, het gevoel het overzicht 
kwijt te zijn, toename van verontrustende incidenten, verkeerde uitvoering van alledaagse 
handelingen, zich moeilijk kunnen uiten. 
 
Dementie heeft niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op zijn 
omgeving. 
 
Herken je jezelf of iemand anders in deze tekst? Ben je ongerust en/of wil je meer 
informatie rond dementie? 
 
In het dienstencentrum Kruisbos kan je een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek 
over dementie. Zowel informatieve, emotionele, praktische als financiële aspecten kunnen 
aan bod komen. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van het dienstencentrum, 
zodat privacy gerespecteerd wordt. Een afspraak maak je bij het dienstencentrum. 
Locatie LDC Kruisbos 
Datum Volgens afspraak 
Uur Volgens afspraak 
Prijs Gratis. 
Afspraak Noodzakelijk aan de balie van LDC Kruisbos, elke werkdag tussen 10 en 

11.30 uur en 14 en 16 uur, tel. 03 620 11 60 of via mail ldc.kruisbos@gza.be 
 
 
 



 

ALGEMENE INFORMATIE 

Je vindt LDC Kruisbos ook op Facebook! 
Google: facebook dienstencentrum Kruisbos 

Je DC-nieuws digitaal 

• LDC De Groten Uitleg 
Bezorg je e-mailadres en je krijgt je DC-nieuws digitaal toegezonden! En dit vanaf het 
moment dat ook het boekje van de pers rolt.  
Of ga naar de website van www.kalmthout.be en 
op en onderaan vind je ons programmabrochure.  
 
• LDC Kruisbos 
Bezorg je e-mailadres en je krijgt je DC-nieuws digitaal toegezonden! En dit vanaf het 
moment dat ook het boekje van de pers rolt. 
 
Cadeaubonnen 

• LDC De Groten Uitleg 
Op zoek naar een leuk en origineel cadeau, dan kan je bij het dienstencentrum 
cadeaubonnen komen halen en dit voor een vrij te kiezen bedrag. De cadeaubonnen 
blijven een heel jaar geldig vanaf aankoopdatum. 
 

• LDC Kruisbos 
Op zoek naar een leuk en origineel cadeau? Dan kan je bij het dienstencentrum 
cadeaubonnen komen halen, voor een vrij te kiezen bedrag. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

DIENSTVERLENING 

Informatie en sociaal advies 
In het dienstencentrum kan je terecht voor al je vragen over sociale voorzieningen, 
thuiszorg, verkoop van maaltijdbonnetjes, inschrijvingen voor cursussen en allerhande 
dienstverlening. Elke vraag telt, voor elk probleem wordt er samen naar een oplossing 
gezocht.  
 

OPENINGSUREN BUREEL 
DE GROTEN UITLEG 

Maandag 9u  16.30u 
Dinsdag 9u  16.30u 
Woensdag 9u  16.30u 
Donderdag 9u  16.30u 
Vrijdag 9u  16.30u 

 

Sociaal infopunt  
Bij het sociaal infopunt kan je terecht met alle mogelijke vragen rond sociale 
dienstverlening. We proberen je steeds een antwoord te bieden op je vraag en verwijzen je 
indien nodig door naar de juiste hulp- of dienstverlening. Het sociaal infopunt is te 
bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 11.30u en van 13.30u tot 16.30u, via het loket 
en telefonisch via het nummer 03 641 63 55. Je kan ook steeds een mailtje sturen naar 
sociaalinfopunt@kalmthout.be. Op de website www.sociaalinfopuntkalmthout.be vind je 
ook heel wat nuttige informatie terug. 
 
Energiek loket 
Denk jij aan verbouwen en wil je met die werken meteen ook energiebesparende 
maatregelen nemen? Of wil je sowieso je energiefactuur verlagen? Kom dan eens langs bij 
het energieK loket op het gemeentehuis. Zij helpen je verder met informatie over 
energiebesparende maatregelen en vragen over energiepremies- of leningen. Daarnaast 
helpen ze je ook met het vergelijken van offertes en blijven ze bereikbaar voor vragen 
tijdens de rejanatiewerken. 
Het energieK loket wordt maandelijks op maandagnamiddag bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening georganiseerd, telkens van 13.30 tot 16 uur. 
Locatie Woonloket, Kerkeneind 13 (Gemeentehuis) 
Datum maandag 11 januari 
Prijs gratis 
Inschrijven niet noodzakelijk 
 
  

OPENINGSUREN ONTHAAL 
KRUISBOS 

Maandag 8.30u  12u en 13u  17u 
Dinsdag 8.30u  12u en 13u  17u 
Woensdag 8.30u  12u en 13u  17u 
Donderdag 8.30u  12u en 13u  17u 
Vrijdag 8.30u  12u en 13u  17u 



 

DIENSTVERLENING 

Wegwijs in zorg 
brochure 'Wegwijs in zorg' dan helpen we 

je graag verder op een afgesproken tijdstip. 
Datum op afspraak via 03 641 63 54 of op het bureel 
Prijs gratis 
Inschrijven noodzakelijk  
 
Spreekuur wijkagent 
In de pare maanden komt er een wijkagent(e) naar het dienstencentrum. Je kan er terecht 
met je vragen over graveren van fietsen, diefstalpreventie, BIN, vakantietoezicht,  

 
Datum bij het maken van dit boekje, was er nog geen duidelijkheid over een  
 nieuwe datum 
Uur 11.45u  13.45u 
Prijs gratis 
Afspraak niet nodig 
 
Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen 
De zitdagen zullen doorgaan de tweede dinsdag van februari, april, juni, augustus, oktober 
en december van 9u tot 11u in dienstencentrum De Groten Uitleg. 
Je kan er terecht voor alle vragen over het werknemerspensioen. 
Voor vragen over pensioen van ambtenaren, zelfstandigen of een gemengde loopbaan kan 
je elke maandag van 10u tot 11.30u en van 13.30u tot 15.30u terecht bij het Pensioenpunt 
van de Rijksdienst voor Pensioenen, Sint Katelijnevest 54/7 (5de verdieping) in Antwerpen. 
Iedereen kan telefonisch inlichtingen vragen via de gratis pensioenlijn met nummer 1765. 
Je kan je persoonlijk pensioendossier raadplegen via www.mypension.be. 
Datum bij het maken van dit boekje, was er nog geen duidelijkheid over een  
 nieuwe datum 
Uur 9u  11u 
Prijs gratis 
Afspraak via 03 641 63 54 
 
Vervoer naar en van het dienstencentrum 
Wil je graag naar het dienstencentrum komen, maar geraak je er niet? Neem dan contact 
op met de dienstencentrumleider. Samen met jou zoeken we naar een oplossing voor je 
vervoersprobleem. (enkel voor inwoners van Kalmthout) 
 
  

BIJ HET MAKEN VAN DIT BOEKJE, 
WAS ER NOG GEEN DUIDELIJKHEID 

OVER NIEUWE DATUM 
 

BIJ HET MAKEN VAN DIT BOEKJE, 
WAS ER NOG GEEN DUIDELIJKHEID 

OVER NIEUWE DATUM 
 

http://www.mypension.be/


 

DIENSTVERLENING 

Vroegtijdige zorgplanning 
Nadenken over je toekomstige zorgen is zeker niet gemakkelijk, maar niet onmogelijk. In 
het 
ophalen. Deze brochure wil zeker geen beslissingen opleggen, maar iedereen 
aanmoedigen om zorgvuldig na te denken over de laatste periode van zijn of haar leven. Er 
komen verschillende mensen aan het woord. De verhalen verschillen van elkaar, omdat ook 
mensen van elkaar verschillen in denken over hun laatste levensfase. 
 
LDC De Groten Uitleg 
Pedicure/manicure 
Datum elke woensdagvoormiddag en donderdagnamiddag 
Uur na afspraak 
Afspraak via 03 641 63 54 (dienstencentrum) 
Opgelet als je niet annuleert, wordt de prijs van de gevraagde behandeling 
 aangerekend 
 
Pedicure 

Prijs 5,00 (bewijs van betaling voor tussenkomst van ziekenfonds mogelijk) 
 7,50 (met voetmassage) 
 
Manicure  

Prijs  
  
 
Epileren  

Prijs epileren wenkbrauwen 
 ontharen van bovenlip, kin, wenkbrauwen  

•  

•  
•  

 
 



 



 

DIENSTVERLENING 

Thuiszorg 
Heb je thuis extra hulp nodig? Wij bieden je deskundige hulp en ondersteuning, waarbij 
persoonlijke aandacht centraal staat. Zo kan je zo lang en comfortabel mogelijk in je eigen 
vertrouwde omgeving blijven wonen. 
 
Gezinszorg 

Onze verzorgenden helpen je met koken, wassen, strijken, boodschappen doen, 
administratie en licht huishoudelijk werk. Zij helpen je ook met je dagelijkse persoonlijke 
verzorging. Heb je nood aan een luisterend oor? Ook dan zijn zij er voor jou. Verder is hulp 
tijdens het weekend onder bepaalde omstandigheden bespreekbaar. 
 
Poetshulp 

Is zelf poetsen te zwaar geworden? Onze schoonmaaksters zorgen ervoor dat je huis steeds 
opgeruimd en proper is. 
 
Kraamzorg 

Nood aan ondersteuning bij je zwangerschap en/of geboorte van je baby? Onze 
verzorgenden helpen bij de verzorging, ondersteunen bij de voeding, staan in voor 
huishoudelijke en psychosociale ondersteuning en hebben oog voor je hele gezin. 
 
Karweihulp 

Een lekkende kraan? Een verstopte afvoer? Kan je wel wat hulp gebruiken bij enkele kleine 
klusjes of herstellingen? Dan staan onze werkmannen voor je klaar. 
 
Maaltijden aan huis 

Kan je - wegens je leeftijd, ziekte of een handicap - niet meer zelf koken? Dan is het 
mogelijk om via het OCMW van maandag tot en met vrijdag een warme maaltijd aan huis 
geleverd te krijgen. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert, steeds 
dagvers bereid door traiteur Delimeal. Voor het weekend kan je een keuzemenu krijgen.  
Dieetmaaltijden zijn ook mogelijk. De maaltijden worden aan huis bedeeld tussen 9u30 en 

7 25.  
Traiteur Delimeal levert ook 
per maaltijd.  Je kan hiervoor een ruime keuze maken in de nieuwe catalogus. Je kan een 

indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt en het niet-geïndexeerd KI van je woning 
 

 
INFO: Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg  
 Dienstencentrum De Groten Uitleg  
 Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout 
 thuiszorg@kalmthout.be - 03 641 63 53 (9u-12u)  



 

DIENSTVERLENING 

Vrijwilligerszorg 
Elke dag zetten de vele vrijwilligers van het OCMW van Kalmthout zich in om ouderen, 
mensen met een handicap en zieken te helpen. Heb je hulp nodig bij het boodschappen 
doen? Of ben je mantelzorger en wil je een beroep kunnen doen op oppashulp? Deze 
vrijwilligersdiensten zijn er voor jou! 
 
Minder Mobielen Centrale 
Ben je moeilijk te been, kan je geen gebruik maken van de wagen of het openbaar vervoer 
én heb je een beperkt inkomen? Onze vrijwillige chauffeurs brengen je graag naar je 
gewenste bestemming. 
 
Handicar 

Ben je een rolstoelgebruiker en kan je je moeilijk zelfstandig verplaatsen? Dan kan je een 
beroep doen op de handicar van het OCMW. Deze minibus met rolstoellift brengt je op 
een comfortabele manier op je bestemming. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige 
chauffeurs. Je betaalt een opstapvergoeding van 2 euro en vervolgens een bedrag van 0,65 

-12u en tussen 
13u-16u op het nummer 03 620 15 85. 
 
Boodschappendienst 

Kun je zelf geen boodschappen meer doen? De vrijwilligers van de boodschappendienst 
steken je graag een handje toe. Je maakt een afspraak voor wanneer de boodschappen 
moeten gebeuren en stelt een boodschappenlijstje op. Je betaalt de prijs van de 

 
 
Oppasdienst 

Als mantelzorger heb je soms behoefte aan tijd voor jezelf. De oppasdienst neemt je de 
zorg even uit handen. Een vrijwilliger houdt de zorgbehoevende gezelschap. Mogelijke 
bezigheden zijn: babbelen, voorlezen, samen gaan wandelen, sociale contacten verzorgen, 

 
De zorgbehoevende betaalt voor oppashulp tussen 8u en 22u een vergoe

 
Interesse? Neem contact op met de thuisdiensten van het OCMW.  Een maatschappelijk 
werker brengt dan een bezoek aan huis om de situatie te bekijken en de dienst toe te 
lichten.   
 
INFO: Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg  
 Dienstencentrum De Groten Uitleg  
 Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout 
 thuiszorg@ocmwkalmthout.be 
 03 641 63 53 (9u-12u)  

mailto:thuiszorg@ocmwkalmthout.be


 

DIENSTVERLENING 

Bib aan Huis  
Ben je tijdelijk of voor langere tijd aan huis gebonden? Wil je toch graag nog blijven 
genieten van een goed boek of fijne film? Doe een beroep op de Bib aan Huis-dienst van 
Bib Kalmthout en OCMW Kalmthout. Een vrijwilliger bezorgt boeken bij je thuis en pikt 
deze ook weer op. Hij of zij helpt je ook graag om een keuze te maken uit het ruime 
aanbod van de bib. Wil je graag gebruik maken van Bib aan Huis? Of wil je meewerken als 
vrijwilliger? Stuur een mailtje naar bibaanhuis@kalmthout.be of bel tijdens de 
openingsuren van de Bib naar 03 666 54 32. 
 

OPENINGSUREN BIB 
Maandag 14u  20u 
Dinsdag 14u  20u 
Woensdag 14u  20u 
Donderdag 14u  20u 
Vrijdag 9.30u  12.30u en 14u  17u 
Zaterdag 9.30u  12.30u 

 
Bewegen Op Verwijzing(BOV) 
48% van de Vlamingen weegt te veel en heel wat mensen bewegen onvoldoende. 
Via het BOV-project wordt een gezonde leefstijl gepromoot: mensen met verhoogde 

bewegen 
gebracht worden. Dat geeft voordelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. 
De BOV-coach stelt dan samen met de deelnemer een beweegplan op maat op. De 
drempel wordt hier zo laag mogelijk gehouden. Daarom sluit het beweegplan maximaal 
aan op de interesses en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Het kan gaan van 
laagdrempelige beweegactiviteiten in te passen in de dagelijkse gewoonten (zoals met de 
fiets naar het werk) tot de deelname aan lokale sportinitiatieven.  

intake gesprek duurt ongeveer 1u. Personen met 
 

BOV werkt volgens een vast principe: de huisarts verwijst mensen die aan de voorwaarden 
voldoen door naar een BOV-coach. Bij vragen kan je steeds terecht bij je huisarts. 
 

mailto:bibaanhuis@kalmthout.be


 

ONLINEHULP-APPS 

 
 
Onlinehulp-apps: jouw wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid 
Sinds januari is er het platform www.onlinehulp-apps.be. Die website biedt een (groeiend) 
overzicht van zinvolle apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Zowel voor 
burgers én voor professionals. De organisatie screent apps en websites voor welzijn en 
geestelijke gezondheid op 9 criteria en beschrijft apps en websites met de nodige 
praktische links én met duiding over de screening. Het biedt aanbieders van apps en 
websites voor welzijn en geestelijke gezondheid de kans om hun tool beter en gerichter 
kenbaar te maken. 
Benieuwd naar het aanbod? Ontdek het op www.onlinehulp-apps.be. 
 
 

http://www.onlinehulp-apps.be/
http://www.onlinehulp-apps.be/


 

OKRA-LEZINGEN DIGITAAL EN GRATIS 

De OKRA-lezingen in het LDC Kruisbos kunnen jammer genoeg nog niet doorgaan. Corona, 
weet je wel. Toch kunnen we je een alternatief voorstellen. 
 
OKRA Antwerpen organiseert dit voorjaar drie online voordrachten in samenwerking met 
het district Antwerpen. Een eerste voordracht van journalist Marc Van de Looverbosch over 

bekijken. OKRA heeft er namelijk voor gekozen om geen live stream te doen, maar de 
voordracht op te nemen en deze vervolgens drie maanden ter beschikking te stellen. Dat 
betekent dat jij kijkt wanneer je wil. 
 
Hoe gaat dat praktisch? 

1) Jij kiest wanneer je de voordracht wil bekijken en surft naar www.okra.be/antwerpen 
2) Klik daar op de link naar de voordracht. 
3) De link brengt je naar een website van een technische partner, waar de voordracht 

voor jou wordt afgespeeld.  
 
Heb je een vraag? Misschien staat je antwoord hierbij… 

• Wat heb ik technisch nodig? 
Een internetverbinding en je laptop/c
lekker drankje?) 

• Moet ik dan ineens de hele voordracht bekijken? 
Nee hoor, je kan op pauze klikken. Ideaal als je even naar het toilet wil of een koffietje wil 
halen. 

• Als het niet lukt, kunnen we dan contact opnemen? 
Ja hoor, en dan proberen we je te helpen. Bel maar naar Katrien: 0474 23 08 74 (liefst 
tijdens de kantooruren). 

 
En de twee andere voordrachten? 
Er volgen er nog twee: 

- Filip Lardon   
- Tom Robersscheuten   

 
Ook deze voordrachten zullen beschikbaar zijn op de website www.okra.be/antwerpen 
 
 

http://www.okra.be/antwerpen
http://www.okra.be/antwerpen


 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vrijwilliger is een straffe krijger, die zich door niets of niemand laat kisten, die plezier 
haalt uit de kleine dingen, zich weet vast te klampen aan een sprankel hoop, blij wordt van 
een klein lichtpuntje.  
Dus geef niet op en weet dat we je straks meer dan ooit nodig zullen hebben zodat we 

-zijn. Jullie inzichten, heldere blikken, 
goesting en helpende handen gaan weer van onschatbare waarde blijken. Niemand 
ontkent dat het de vrijwilliger is waarop je steeds weer kan rekenen. Dankjewel daarvoor. 
Blijf plezier halen uit de kleine dingen en zie hoe de lente zachtjes binnen begint te sluipen, 
de dagen langer worden en de lucht opklaart. 
Samen met jou gaan we gewoon terug starten, opnieuw beginnen, weer opbouwen, 
knokken en er voor gaan. 
Je geduld zal lonen. 
Dankjewel voor wat je gisteren deed, vandaag doet en morgen ook weer. 
 
 
 



 

OPLOSSINGEN BOEKJE FEBRUARI 

Foto quiz 
 
Centrum  Heide    Heuvel/Dorp 

1. foto 5  1. foto 4  1. foto 6 

2. foto 7  2. foto 8  2. foto  10 

3. foto 12  3. foto 11  3. foto  17 

4. foto 18  4. foto 19  4. foto  20 

5. foto 25  5. foto 24  5. foto  23 

 
 
Achterbroek  Nieuwmoer 

1. foto 2  1. foto 1 

2. foto 9  2. foto 3 

3. foto 14  3. foto 13 

4. foto 16  4. foto 15 

5. foto 22  5. foto 21 

 
Hersengymnastiek:   

G R A A G  Z I E N 

 
 
 
Er werden 31 bingoblaadjes opgehaald. 
 
 
 
 
 
  



 

OPLOSSINGEN BOEKJE FEBRUARI 

8 verschillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZOMERUUR 

Zondag 28 maart om 2u zetten we de klok een uurtje vooruit want dan gaat de zomertijd 
in.   
 

 
 



 

WEETJES QUIZ 

1. Welke schepen heeft de bevoegdheid ‘welzijn? 
o Lucas Jacobs 
o Silke lathouwers 
o Maarten De Bock 
o Sandra Hoppenbrouwers  

 
2. Hoeveel jaar bestaat dienstencentrum de groten uitleg dit jaar? 

o 10 jaar 
o 11 jaar 
o 12 jaar 
o 13 jaar 

 
3. Hoeveel diensten van het ocmw werken met vrijwilligers?  

o 15 
o 9 
o 17 
o 21 

 
4. Hoeveel venstermondmaskers hebben we op 12/2 al uitgedeeld? 

o 289 
o 127 
o 50 
o 623 

 
5. Wanneer valt ‘de week van de vrijwilliger’? 

o 3/5 tot 8/5 
o 18/9 tot 26/9 
o 6/12 tot 10/12 
o 27/2 tot 7/3 

 
6. Welke activiteit hebben we nog nooit georganiseerd in dienstencentrum de groten 

uitleg? 
o kalligrafie 
o vilten 
o markeren van fietsen 
o klankschalenconcert 

  



 

WEETJES QUIZ 

7. Sinds wanneer worden er computerlessen gegeven in dienstencentrum de groten 
uitleg? 
o 2009 
o 2010 
o 2013 
o 2015 

 
8. Op welke dag in 2020 moesten we, door corona, voor de 1ste maal onze deuren 

sluiten? 
o maandag 16 maart 2020 
o woensdag 11 maart 2020 
o donderdag 12 maart 2020 
o vrijdag 13 maart 2020 

 
9. Welke activiteit organiseren we al sinds de start in dienstencentrum de groten uitleg? 

o yoga 
o aquarel 
o stoelturnen 
o meditatie 

 
10. In welk jaar heeft dienstencentrum Kruisbos zijn deuren geopend? 

o 2013 
o 2015 
o 2017 
o 2019 

 



 

CORONASPINSELS 

Onze vrijwilligster Monique Debilde stuurde ons een super leuk coronaspinselgedicht door. 
Ze vraagt zich af of er nog Kalmthoutenaren zijn met leuke coronakronkels al dan niet in 
gedichtvorm  Je mag ze ons altijd bezorgen. 
 
 
CORONA MOE 
 
De weken en maanden rijgen zich aan elkaar 
Maar met het virus zijn we nog steeds niet klaar 
Nu hebben we ook van diverse varianten te lijden 
Zodat we iedereen nog altijd moeten mijden 
Men zegt, er schijnt een lichtje aan het einde van de tunnel 
Met een of ander vaccin zullen we het virus klein krijgen 
Binnenkort geven we elkaar weer een zoen of een knuffel 

 
Wij willen in groep de draad weer opnemen 
En onze naaimachines (penselen, kaarten, breinaalden) weer bovenhalen 
Dan wordt het leven weer fijn en hoort alles weer tot het normale 
 
 
 
 



 

DIGIDAK 

Online shoppen, internetbankieren, videobellen, een 
allemaal kan 

met je computer, maar wat als je nog niet genoeg 
computervaardigheden hebt? 
 
Kies de computerhulp die bij je past: 
1. PC hulp in een Digidaklocatie 

- Maak vooraf telefonisch een afspraak via 03 641 63 54 
Dienstencentrum, Kerkeneind 20:  

op maandag van 9u tot 12u en  
op woensdag van 13u tot 16u 

 Dorpshuis Nieuwmoer, Nieuwmoer-dorp 12 (1ste verdieping van de bibliotheek) 
  op dinsdag van 9u tot 11.30u 
 
2. PC hulp via e-mail 

- Stuur een mailtje met je vraag naar kalmthout@digidak.be 
 
3. PC hulp via videobellen 

- Surf naar www.whereby.com/digidak-kalmthout 
-  
- Dit kan op volgende tijdstippen: 

o Maandag van 10u tot 12u 
o Woensdag van 14u tot 16u 
o Vrijdag van 10u tot 12u 

 
4. PC hulp via telefoon 

- Bel op maandag tussen 10u en 12u naar 0489 052 486 en stel je vraag aan onze 
vrijwilliger. 

 



 

HOE GERAAK JE IN HET 
DIENSTENCENTRUM? 

Minder Mobielen Centrale 
Als je geen gebruik meer kan maken van het openbaar vervoer en geen te hoog inkomen 
hebt, kan je lid worden van de Minder Mobielen Centrale. Dit is een dienst van het OCMW 
in samenwerking met vrijwillige chauffeurs. Zij brengen je tegen een kleine vergoeding 
(0,30 euro/km vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug) naar het dienstencentrum 
en weer naar huis. Wil je lid worden van de MMC of heb je graag nog wat extra informatie, 
dan kan je terecht bij de thuiszorgdiensten van het OCMW. Dit kan op maandag, dinsdag 
en donderdag tussen 9u en 12u in het dienstencentrum De Groten Uitleg. Telefonisch 
bereikbaar op het nummer 03 641 63 53.  Ritten aanvragen kan elke werkdag tussen 9u-12u 
en tussen 13.30u-15u op het nummer 03 620 15 85. 
 
Handicar 
Ben je een rolstoelgebruiker en kan je je moeilijk zelfstandig verplaatsen? Dan kan je een 
beroep doen op de handicar van het OCMW. Deze minibus met rolstoellift brengt je op 
een comfortabele manier op je bestemming. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige 
chauffeurs. Je betaalt een opstapvergoeding van 2 euro en vervolgens een bedrag van 0,65 
euro p -12u en tussen 
13u-16u op het nummer 03 620 15 85. 
 
Gemeentekaart 

tienrittenkaart die je gebruikt voor alle verplaatsingen binnen Essen en Kalmthout. Deze 
kan je enkel kopen in een voorverkooppunt van de Lijn. De verkooppunten in Kalmthout 
zijn: 
• Treinstation Heide, Heidestatieplein 4 
• AD Delhaize, Pastoor Weytslaan 9 

• Carrefour market, Kapellensteenweg 502 
• Dagbladhandel Bouckaert-Pelckmans, Heidestatiestraat 50 

• Kruidvat, Willy Vandersteenplein 2 
• Vingerhoets Rudy, Dorpsstraat 22 

• Paparazzi, Kapellensteenweg 181 
• Minimarkt Mitje (Spar Nieuwmoer), Wuustwezelsteenweg 13 

• Dagbladhandel Ingrid, Brasschaatsteenweg 28 
  



 

HOE GERAAK JE IN HET 
DIENSTENCENTRUM? 

Bus van De Lijn  
Het dienstencentrum kan je bereiken met de lijnbus. Er is een halte van lijn 670 (zowel 
richting Kapellen als richting Essen) vlakbij het dienstencentrum op de Kapellensteenweg. 
 
Dienstregeling Essen – Kapellen 

 

Essen Station 10.35u 11.35u 12.35u 13.35u 14.35u 15.45u 17.35u 

Essen Gemeentehuis 10.41u 11.41u 12.41u 13.41u 14.41u 15.53u 17.43u 

Horendonk Kleuterschool 10.45u 11.45u 12.45u 13.45u 14.45u 15.58u 17.48u 

Nieuwmoer Dorpplaats 10.51u 11.51u 12.51u 13.51u 14.51u 16.04u 17.55u 

Nieuwmoer Kerk/Spreeuwstr. 10.52u 11.52u 12.52u 13.52u 14.52u 16.05u 17.56u 

Achterbroek Kerk 11.01u 12.01u 13.01u 14.01u 15.01u 16.14u 18.05u 

Kalmthout Station 11.04u 12.04u 13.04u 14.04u 15.04u 16.18u 18.08u 

Kalmthout Sint-Vincentius 11.10u 12.10u 13.10u 14.10u 15.10u 16.24u 18.15u 

Kalmthout Kerk 11.12u 12.12u 13.12u 14.12u 15.12u 16.26u 18.17u 

Kalmthout Heidestatiestraat 11.16u 12.16u 13.16u 14.16u 15.16u 16.31u 18.20u 

Kalmthout Withoeflei 11.17u 12.17u 13.17u 14.17u 15.17u 16.32u 18.21u 

Kapellen Dorp 11.26u 12.26u 13.26u 14.26u 15.26u 16.41u 18.30u 

 
Dienstregeling Kapellen – Essen 
 

Kapellen Dorp 10.34u 11.34u 12.34u 13.34u 14.34u 15.34u 17.34u 

Kalmthout Withoeflei 10.45u 11.45u 12.45u 13.45u 14.45u 15.45u 17.45u 

Kalmthout Heidestatiestraat 10.47u 11.47u 12.47u 13.47u 14.47u 15.47u 17.47u 

Kalmthout Kerk 10.51u 11.51u 12.51u 13.51u 14.51u 15.51u 17.51u 

Kalmthout Sint-Vincentius 10.53u 11.53u 12.53u 13.53u 14.53u 15.53u 17.53u 

Kalmthout Station 10.55u 11.55u 12.55u 13.55u 14.55u 15.55u 17.55u 

Achterbroek Kerk 11.03u 12.03u 13.03u 14.03u 15.03u 16.03u 18.03u 

Nieuwmoer Dorpplaats 11.11u 12.11u 13.11u 14.11u 15.11u 16.11u 18.11u 

Nieuwmoer Kerk/Spreeuwstr. 11.13u 12.13u 13.13u 14.13u 15.13u 16.13u 18.13u 

Horendonk Kleuterschool 11.19u 12.19u 13.19u 14.19u 15.19u 16.19u 18.19u 

Essen Gemeentehuis 11.23u 12.23u 13.23u 14.23u 15.23u 16.23u 18.23u 

Essen Station 11.26u 12.26u 13.26u 14.26u 15.26u 16.26u 18.26u 



 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN  
MELDINGSKAART 

Word jij vrijwilliger in het dienstencentrum? 
Heb je in de week tijd over en wil je die invullen door mensen te helpen? Dan ben je van 
harte welkom! In het dienstencentrum kan je je als vrijwilliger steeds nuttig maken met 
hulp bij de maaltijdbedeling, hulp bij de activiteiten, een babbeltje doen met de mensen. 
Geïnteresseerd? Kom gerust eens langs! 
 
Chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale Kalmthout 
De Minder Mobielen Centrale zoekt nog vrijwilligers. Beschik je over wat vrije tijd, heb je 
een eigen wagen en ben je ook telefonisch bereikbaar? Dan ben jij misschien wel de 
persoon die we zoeken. Per afgelegde kilometer ontvang je een kilometervergoeding van  

 
Info: thuiszorg@ocmwkalmthout.be, 03 641 63 53 (maandag, dinsdag en donderdag van 9u 
tot 12u) 
 
Meldingskaart  

ons weten via onderstaande meldingskaart. Je kan de kaart persoonlijk in het bureel 
afgeven of in de suggestie bus steken.  
 

* niet verplicht om in te vullen. 
 

* Naam:  .....................................................................................  *  Voornaam: ............................................  

* Adres:  ...............................................................................................................................................................................................  

* Geboortedatum:  ........................................................  * Telefoonnummer:  ........................................................  

* E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................  
 

Je hebt een idee, voorstel of klacht over  .....................................................................................................................  

Je kan hier je idee, voorstel of klacht verder toelichten: 
 
 ....................................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................................  

Ben je tevreden? Zeg het voort! 
Ben je ontevreden? Zeg het ons! 

Bezorg dit aan of meld het persoonlijk bij de dienstencentrumleider 
▪ De Groten Uitleg, Kerkeneind 20, 03 641 63 54 

▪ Kruisbos, Kapellensteenweg 81, 03 620 11 60 



 

 

Wachtdienst dokters 

03 666 60 90 
  

Wachtdienst dokters Nieuwmoer 

03 650 52 53 
 

Huisartsenwachtpost Noordrand 

03 650 52 53 
 

Brandweer/Ziekenwagen  

100/ met GSM 112 
 

Antigifcentrum 

070 245 245 
 

Politie dringend 

101/ met GSM 112 
 

Politie Kalmthout 

03 620 29 29  
 

Gemeente (algemeen nummer) 

03 620 22 11  
 

OCMW (algemeen nummer) 

03 620 15 60 
 

Dienstencentrum De Groten Uitleg 

03 641 63 54 
 

Sociaal Infopunt 

03 641 63 55 

 

Dienstencentrum Kruisbos 

03 620 11 60 
 

DGAT( gezinszorg en poetsdienst) 

03 641 63 53 
 

Seniorenoppasdienst 

03 641 63 53 
 

Boodschappendienst 

03 641 63 53 
 

Warme maaltijden aan huis 

03 641 63 53 
 

Minder Mobielen Centrale 

Inschrijven (ma, di en do van 9u-12u) 

03 641 63 53 

Bestellen van ritten (9u-12u en 13u30-15u) 

03 620 15 85 
 

Handicar (rit bestellen)  

03 620 15 85 
 

Bankkaart verloren/gestolen 

070 344 344 
 

Digidak Turnhout 

014 71 11 03 

 

 

  

 


