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VOORWOORD 

Hoe schrijf je een voorwoord als je jammer genoeg nog steeds geen perspectief kan 
bieden? 
 
Dan sommen we maar op waar we blij van worden: 
• De vaccinaties in de woonzorgcentra zijn volop aan de gang 

• Blue Monday hebben we gehad (de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar) 
• Op 1 februari hebben we al 1 uur en 10 minuten meer daglicht dan de kortste dag van 

de winter 
• Wij staan nog steeds voor jullie klaar. Heb je een vraag of zin in een babbeltje kom dan 

gerust langs of bel ons op. Je mag natuurlijk ook gewoon even komen zwaaien of naar 

onze coronacoupe komen kijken 😊.  
• Ons boekje voor februari is af! Veel leesplezier. 
 
 
 
 



 

INFO VOOR DE MANTELZORGER 

Mantelzorg 
bent mantelzorger en dus de 

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 
van dementie gesteld werd, 
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 
 
  



 

INFO VOOR DE MANTELZORGER 

 
 

Noorderlicht organiseert een virtueel praatcafé 

Veerkracht bij mantelzorgers van personen met dementie 
 
Hoe veerkracht verhogen in tijden van stress - Corona? 

 
Herman Wauters, dementie-expert bij RECD Orion i.s.m. PGN, geeft tekst en uitleg rond 
dementie in tijden van stress. Hij vertelt ons hoe we kunnen trachten een evenwicht te 
vinden als je geconfronteerd wordt met dementie in deze covid-periode. En hij bespreekt 
hoe je als mantelzorger je veerkracht kan verhogen. Je krijgt hierbij enkele handvatten mee 
als ruggensteun. 
 
Wens je een link naar de lezing te ontvangen, stuur dan  een mail naar  
info@noorderlicht-praatcafe- ht bij 

 
Je ontvangt een filmpje vanaf 25 januari 2021 en bekijkt dit filmpje waar en wanneer het je 
past.  
Heb je vragen over het filmpje, dan schrijf je (nogmaals) in via  
info@noorderlicht-praatcafe- elname virtueel praatcafé 9 

virtueel 
praatcafé op dinsdag 9 februari om 19.30u: Herman zal online aanwezig zijn tot 20.30u om 
je vragen te beantwoorden o.l.v. moderator Bert Magnus van GZA. 
 
 



 

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 typ in de zoekbalk 
op Dienstencentrum De Groten Uitle 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. 
Of ga naar de website van 

 
 
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. 
 
 
 



 



 

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 

75 25.  
Traiteur Delimeal levert 
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 
niet hoge  
 
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 
boodschappen. Indien de vrijwilliger zijn auto g  
 
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, 

 

even. 
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 

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.  

rek 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


 

BINGO 

Lieve lezer 
 
We proberen zoveel als mogelijk origineel uit 
de hoek te blijven komen en hebben daarom in 
februari weer iets unieks uit onze hoed 
getoverd  
 
We gaan samen een spelletje BINGO spelen 
maar dan ieder vanuit  kot. 
1. Wat moet je doen om hieraan deel te 

kunnen nemen? 
Kom tussen 1 en 5 februari je bingoblaadje 
halen bij De Groten Uitleg (1 blaadje per 
persoon) 

 
2. Hoe kan je dit gebruiken? 

Vanaf maandag 8 februari starten we dan met de nummers. Je duidt aan welke 
nummers op jouw blaadje voorkomen. Schrap ze door, geef ze een kleurtje, maakt niet 
uit hoe je dat doet. Het wordt alsmaar spannender. 
Als je een volle kaart hebt, contacteer je Daniëlle of Heidi (03 641 63 54) en noteren wij 

je naam alvast zodat je zeker bent van je prijs. We voorzien 25 prijzen 😊 
 
3. Hoe maken we de cijfers bekend? 

Elke maandag en donderdag hangen we 5 nummers uit in De Groten Uitleg. 
Is het voor jou niet mogelijk om langs te komen, dan mag je ons ook altijd telefonisch 
om de cijfers vragen. 

 
Véél plezier en veel succes bij het invullen!  
 
 
 



 

FOTO QUIZ 

We gingen weer aan de slag met ons fototoestel  
 
Kan jij de juiste foto aan de juiste wijk koppelen? 
 
Centrum  Heide    Heuvel/Dorp 

1. foto ....................   1. foto .........................  1. foto ......................  

2. foto ....................   2. foto .........................  2. foto ......................  

3. foto ....................   3. foto .........................  3. foto ......................  

4. foto ....................   4. foto .........................  4. foto ......................  

5. foto ....................   5. foto .........................  5. foto ......................  

 
 
Achterbroek  Nieuwmoer 

1. foto ....................   1. foto .........................  

2. foto ....................   2. foto .........................  

3. foto ....................   3. foto .........................  

4. foto ....................   4. foto .........................  

5. foto ....................   5. foto .........................  
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FOTO QUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FOTO 2 FOTO 3 
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FOTO QUIZ 
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FOTO QUIZ 
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FOTO QUIZ 
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FOTO QUIZ 
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FOTO QUIZ 
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FOTO QUIZ 
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ZOEK DE 8 VERSCHILLEN 

H 😊😊😊 
 

verschillen. 
 
 
 
 
 
 



 

HERSENGYMNASTIEK 

 

 
 
BLOEMEN  GELIEFDEN   PIJL 
BRIEFJE  HARTJES   ROMANTISCH 
CADEAUTJE  KAARTJE   ROOD 
CHOCOLADE  KNUFFEL   ROZEN 
CUPIDO  KUS    VALENTIJN 
DINER  LIEF    VEERTIEN 
FEBRUARI  LIEFDE   VERLIEFD 
FIJN  POST   ZOEN 
 
          

 
 
 



 

HELP DE HULPDIENSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist je dat je de hulpdiensten in België ook via een app kan bereiken? In 
levensbedreigende situaties levert het gebruik van een app vaak kostbare tijdswinst op. 
Download ze dus op je smartphone zodat je ze onmiddellijk kan gebruiken in een 
noodgeval. Elke minuut kan namelijk het verschil maken. 
112 
- Voor politie, ambulance of brandweer 
- 1 klik op het icoontje 
- Noodcentrale kan je locatie onmiddellijk traceren 
- Medische info kan je vooraf ingeven 
- Chatfunctie 
- App kan je smartphone laten rinkelen zodat hulpdiensten je vinden 
 
Staying Alive 
- Dichtstbijzijnde AED-toestel wereldwijd 
- Begeleiding bij reanimatie na 

hartstilstand 
 
Medische ID 
- Activeer je medische ID op je smartphone 
- Geef je noodcontact op 
- Verschillend per telefoon, dus zoek dat via het internet op 
- Verwittigt je bij noodsituaties in jouw buurt 
- Geeft aanbevelingen die je kan opvolgen wanneer nodig 
- Registratie is verplicht 
- Gratis 
- SMS, e-mail, gesproken bericht op vaste telefoonlijn 



 

GELUKSDRIEHOEK 

Je gelukkig voelen, wat is dat precies? Je ontdekt het in de geluksdriehoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ituut Gezond Leven verzamelde alle 
belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk  Wat is het? Hoe kun je eraan werken?  
in de geluksdriehoek.  
Met de geluksdriehoek willen we informeren en inspireren. We willen mensen bewuster 
maken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen. We 
willen hen de weg wijzen over wat ze kunnen doen om zelf aan hun geluksgevoel te 
werken. 
  



 

GELUKSDRIEHOEK 

Kan je iemand anders zijn naast jezelf? 
 
Jazeker. Je kan toneel spelen. Een ander 
gezicht opzetten. Je anders gedragen dan je 
bent. Maar goed is dat niet: zo zet je jezelf in 
de schaduw. Jezelf kunnen zijn is cruciaal 
voor je geluk. Waarom precies ontdek je hier. 
 
Wanneer je jezelf kan zijn bij anderen maar 
ook op je eentje, kan dat voor een gelukzalig 
gevoel zorgen. Je hoeft dan geen rolletje te 
spelen. Je kan gewoon zijn wie je bent. 
 
Dit brengt ons meteen bij een belangrijk 
punt van dit bouwblok: om jezelf te kunnen 
zijn, moet je jezelf natuurlijk kennen. Je 

moeten weten wie je bent. Je moet dan ook enkele belangrijke vragen stellen: Hoe kijk ik 
naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld, Wat is mijn plek hierin? Toegegeven: dat zijn niet de 
meest makkelijke vragen en je moet er niet snel-snel beantwoorden. Het stellen van deze 
vragen en erover nadenken (reflecteren) brengt je stap voor stap meer begrip, inzicht en 
zelfaanvaarding. 
 
Jezelf kennen is een eerste element. Jezelf kennen is dus cruciaal om jezelf te aanvaarden 
en tevreden te zijn over jezelf. Maar al even belangrijk daarbij zijn de dingen die je doet. 
Want we worden gelukkig als we die dingen doen die we ook echt belangrijk vinden. Of 
omgekeerd: als we die dingen die we belangrijk vinden effectief doen. 
 
Weten is dus helaas zelden genoeg. Je moet deze kennis ook omzetten in actie. En dat is 
niet zo si
best ingewikkeld en de zaken veranderen erg snel. Maar door weten en doen op elkaar af 

sta  
 
Kortom: jezelf kunnen zijn betekent je plek vinden in die wereld, het gevoel hebben dat je 
(sommige) zaken onder controle hebt, dat je zelf keuzes en beslissingen kan maken. 
 
  



 

GELUKSDRIEHOEK 

We zijn sociale wezens. We maken 
deel uit van een gemeenschap en 
leven (meestal letterlijk) samen. Af en 
toe alleen zijn kan deugd doen, maar 
in het algemeen hebben we contact 
met anderen nodig. Warme, 
bevredigende contacten laden onze 
batterijen op, geven ons de kans om 
te troosten en getroost te worden, 
zorgen ervoor dat we 
gemeenschappelijke herinneringen 

 
 
De ene dag gaat dit precies vanzelf, 
terwijl je er de andere dag veel 

energie moet insteken. Relaties aangaan en onderhouden vraagt inderdaad wel wat 
inspanning, maar weet dat je die dubbel en dik terugkrijgt. Onderzoek toont namelijk aan 
dat zelfs kleine gesprekjes voeren met vreemden, zoals op de bus, positieve effecten heeft 
op je geluksgevoel.  
 
Maar het zijn vooral die diepe, betekenisvolle relaties die een sterke en langdurige impact 
hebben op je geluk. Het gaat over de verbinding met mensen bij wie je jezelf kan zijn. Bij 
wie je je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kan blootgeven.  
 

t te maken en 
waardoor je je leven vorm kan geven op een manier die bij je past. Zo kom je ook te weten 
dat jij niet de enige bent die te maken heeft met bepaalde gedachten of gevoelens. En dat 
wat je zegt of doet, er toe doet voor die ander. Wist je trouwens dat de andere persoon 
dezelfde zaken ervaart? 
 
 
 
 
 
  



 

GELUKSDRIEHOEK 

Je goed voelen: wat begrijpen we 

 van beide 
eigenlijk. Ontdek hier wat een goed 
gevoel hebben betekent. En waarom 
het zo baanbrekend belangrijk is.  
 
Wanneer we in het dagelijkse leven 

we meestal dat we genot ervaren en 
dat we ons goed voelen. Hiermee 
verwijzen we naar het ervaren van 
positieve emoties: vreugde, 

gevoelens dragen inderdaad sterk bij 
tot ons geluk en niet alleen omdat ze ons een prettig gevoel geven. Ze zorgen ervoor dat 
we creatiever denken, meer interesse 
voor dat we boeiende dingen doen en meemaken, kansen zien (en grijpen), waardevolle 

 
 

ksdriehoek omvat meer dan alleen het ervaren 
van positieve gevoelens. Het gaat ook over het toelaten, aanvaarden en omgaan met 
negatieve gevoelens. Want die zijn er ook. We kunnen ze niet uit ons leven bannen en als 
we dat toch proberen, zullen we daar zo 
overblijft. Geluk zit dus ook in het kunnen aanvaarden van en omgaan met negatieve 
emot
zijn. Zolang ze draaglijk blijven en in balans zijn met de positieve gevoelens, natuurlijk. 
 

we vaak 
gebruiken en die we terecht linken aan ons geluksgevoel. Tevreden zijn met je leven, er zin 
in hebben, nieuwsgierig zijn en interesse tonen in wat het leven biedt, dragen dan ook 
sterk bij tot je goed voelen. 
 
 
 
 
 
 
  



 

GELUKSDRIEHOEK 

Perfect gelukkig zijn, bestaat dat? Er zijn 

Die momenten moet je zo veel mogelijk 
koesteren. Want de realiteit is dat je niet 
voortdurend gelukkig kunt zijn. We 

ervaren allemaal stress, kennen allemaal tegenslagen. Dat geeft de oranje bol weer. 
 

mogelijk uit 
te voeren. Je bent ouder van en/of kind van, je bent leerling, student, werknemer of baas, je 
bent partner van iemand, je bent iemands vriend en buur, je bent lid van een sportteam, je 

rwachtingen gekoppeld. Het is 
niet zo eenvoudig om die allemaal goed te doen. In elk van die rollen zijn er ook zaken die 
niet lukken of die niet lopen zoals we gehoopt hadden. Die kleine of grotere stresserende 

 op en zorgen ervoor dat je minder goed in je 
vel zit en je je minder gelukkig voelt.  
 
Daarnaast kunnen er grotere tegenslagen of stressoren op je weg komen: je verliest je job, 
iemand in je omgeving wordt ernstig ziek of overlijdt, je partner heeft je verlaten, er is 

or elkaar 
geschud. En dat heeft meestal een grote impact op je geluk. Het klinkt misschien raar, maar 
ook positieve gebeurtenissen waarbij er veel verandert in je leven, kunnen je geluk 
bedreigen. 
 
Al deze tegenslagen, klein of groot, kunnen dus jouw oranje bol zijn. Die bol kan je uit 
balans brengen. Dat is niet erg: je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. Soms is de bol 
groter, soms is hij heel klein. Weet dat de bol er is en stoor je er niet aan. Er is altijd wel iets 
dat je uit balans brengt. En dat is oké. 
 
Hoe sterk je uiteindelijk uit balans geraakt, hoe sterk jouw geluk te lijden heeft onder druk, 
tegenslagen en veranderingen, hangt af van hoe veerkrachtig je op dat moment bent. 
Heel wat vaardigheden of competenties die bijdragen aan ons geluksgevoel, dragen ook bij 
tot meer veerkracht. Toch zijn er drie bijkomende competenties die in het bijzonder 

- 
t 

je kan helpen en wat niet. Je ontwikkelt het vertrouwen dat, wanneer er zich iets voordoet, 
je er wel uit zult geraken. 
 
Wil nog meer lezen over de geluksdriehoek dan kan je altijd eens een kijkje nemen op: 
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek 

https://checkjezelf.be/


 

ALLES WETEN OVER OUDER WORDEN 

Naarmate je ouder wordt, veranderen je verwachtingen en 
behoeften, op alle domeinen van je leven. Deze nieuwe 
levensfase brengt nieuwe vragen met zich mee. Is je woning 
aangepast voor wanneer je minder goed te been bent? Wil je 
nog een tijd blijven werken, ook na je 65ste, of bijklussen na je 
pensioen, en hoe doe je dat dan zonder dat je je financieel in 
nesten werkt? 
Wat als je uit elkaar gaat, of opnieuw in het huwelijksbootje 
stapt, welke gevolgen kan dat hebben? Hoe kan je die nieuwe 
partner beschermen in jullie oude dag? Kan je alles nalaten 
aan je kleinkinderen? Wat gebeurt er met je vermogen als je 
dat zelf niet meer kan beheren? Hoe kan je voorkomen dat er 
medische behandelingen worden opgestart op een moment 

dat je die niet meer wil, maar je dat niet meer kan duidelijk maken? Wie kan je dan helpen? 
Deze praktische gids, een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting en de 
Federatie van het Notariaat, geeft een antwoord op deze en andere vragen. De publicatie 
kwam grotendeels tot stand voor de coronacrisis, maar ze lijkt ons vandaag meer dan ooit 
relevant. Je kan in het leven niet alles voorzien. Denken dat je elk risico kan bannen, is een 

oplossingen, met een geruster gemoed leven. Deze publicatie kan je daarbij helpen in deze 
nieuwe levensfase. 
 
Bij De Groten Uitleg liggen er maar een beperkt aantal exemplaren. Wil je zeker zijn van je 
exemplaar, bel even naar 03 641 63 54 dan leggen we er eentje opzij voor jou. 

 



 

DIGIDAK 

Online shoppen, internetbankieren, videobellen, een 

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 

-12u en tussen 
13u-16u op het nummer 03 620 15 85. 
 
Gemeentekaart 
Dankzij de gemeente koo
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 
 

Buurten voor Mekaar 

03 641 63 52 
 

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 

 

 

  

 


