
MAART 
2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DECEMBER 2020 



 



 

VOORWOORD 

Een dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen. 
 
Zo begint het voorwoord in ons boekje al jaren. We zijn ondertussen december, laatste 
maand van een heel raar jaar en we hebben elkaar veel te weinig gezien en ontmoet.  
Toch zijn jullie zijn nog nooit zoveel in onze gedachten geweest! 
Tijdens de eerste lockdown konden we nog genieten van het mooie weer en lange lichte 
dagen. Dat is nu anders. We beseffen dat het voor velen van jullie nog moeilijker is. Om 
jullie daarbij te helpen hebben we voor jullie een boekje 2.0 gemaakt. Geen maaltijd- en 
activiteitenkalender maar wel: 
- leuke dingen om te doen en te maken 
- tips om de strijd tegen corona samen aan te gaan. 
Samen gaan we de strijd aan zodat we elkaar in 2021 weer veel kunnen ontmoeten (en 
liefst zonder mondmasker natuurlijk). 
Tot dat weer mogelijk is, weet dat we voor je klaar 
staan. 
 

gerust eens kijken) en we willen die boodschap ook 
echt waar maken. Heb je nood aan een babbel mag je 
altijd langs komen, onze deur staat open. Je mag 
natuurlijk ook altijd bellen. 
 
In dit boekje staan veel dingen om te doen. Krijg je ons 
boekje digitaal maar wil je graag een papieren versie, 
kom deze dan gerust ophalen in het dienstencentrum. 
Moest dit een probleem zijn, bel ons even dan zoeken 
we samen naar een oplossing. 
 
Hopelijk tot binnenkort! 
Els, Ann en Julie  LDC Kruisbos  03 620 11 60 
Daniëlle en Heidi  LDC De groten uitleg  03 641 63 54 
 
 
 
 



 

INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

Op zaterdag 5 december is het de internationale dag van de vrijwilliger. 
Zeker in deze coronatijden hebben we gezien hoeveel verschil vrijwilligers 
kunnen betekenen. Daarom aan alle vrijwilliger: DANKJEWEL! 
 

 
 



 

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 

 aan 
ons je vraag stellen. 
 
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 
Mensen met dementie hebben grote moeite met het ordenen van de wereld om zich 
heen en het ordenen van eigen gedachten en gevoelens. Zij kunnen alle indrukken en 
informatie niet goed verwerken en begrijpen steeds minder van de buitenwereld en van 
zichzelf. 
In het begin van het ziekteproces overheerst 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 is vaak lastig om bepaalde signalen te onderscheiden van 
normale ouderdomsverschijnselen of van klachten die samenhangen met andere 
gezondheidsproblemen (bv. de gevolgen van een TIA, slecht functionerende schildklier, 
diabetes, dementie enz.). 

-
Voor veel mensen is dit een moeilijke periode: ze zijn onzeker, gêne en de vrees voor 
onbegrip maakt dat ze hun twijfels eerder voor zich houden. Volgens hen lijkt er voor een 
buitenstaander toch niets aan de hand. 
Lang niet altijd onderkent de cliënt dat er iets aan de hand is, maar zijn het de naasten die 
aan de bel trekken. Alleenwonende cliënten lopen dan het risico langer met klachten rond 
te lopen zonder dat dit onderkend wordt. 
Het gevoel van onbehagen kan ook blijven terugkeren lang nadat de diagnose dementie 
gesteld werd. Dat kan komen door een wisselend ziektebesef of omdat de aard of omvang 
van het probleem verandert. 
 
Hoe kondigt het probleem zich aan? 
De cliënt 

• heeft last van vergeetachtigheid; 
• heeft moeite met correct omgaan met tijd en plaats; 

• voert alledaagse handelingen verkeerd uit; 
• heeft het gevoel het overzicht kwijt te zijn; 

• is betrokken bij voor hem of zijn omgeving verontrustende incidenten; 
• kan zich moeilijk uiten; 
• verlaat niet graag de nabijheid van de partner. 

 
  



 

INFO VOOR DE MANTELZORGER 

Verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie 
Bijna iedereen is wel eens vergeetachtig. Dementie komt veel minder vaak voor. Maar 
waarop moet je letten om na te gaan of er sprake is van dementie of van normale 
vergeetachtigheid? 

• Gewone geheugenklachten zijn minder ernstig. Bij gewone vergeetachtigheid gaat 
het om details, bv. niet meer precies weten wie je allemaal heeft gefeliciteerd met je 
verjaardag. Iemand met dementie kan vergeten dat hij zijn verjaardag heeft gevierd. 
De dementerende persoon vergeet de hele situatie. 

• Bij vergeetachtigheid weet je het wel, maar je kunt er niet opkomen. Een naam kan 
later weer te binnen schieten en je herkent de naam feilloos als iemand anders hem 
noemt. De herkenning is dus wel normaal. Bij dementie is het alsof de informatie 
helemaal uit het geheugen verdwenen is, waardoor herkenning onmogelijk is. 

• Bij vergeetachtigheid kan je nog nieuwe informatie opnemen, al gaat het misschien 
wat langzamer en kost het meer moeite dan vroeger. Bij dementie komt er weinig of 
geen nieuws meer in het geheugen, omdat het leervermogen steeds verder 
afneemt. 

• De dementerende persoon vergeet ook wat hij eerder wél wist, de namen van de 
kinderen, maar bijvoorbeeld ook hoe je een boterham moet smeren. 

• Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, 
kan zijn eigen huishouden doen, de financiën regelen of ergens naartoe reizen. Bij 
dementie blijkt dat algauw te moeilijk. 

• Bij vergeetachtigheid spelen er andere oorzaken, bv. ouderdom, stress, 
geneesmiddelen, voeding, ziekten. Bij dementie is de oorzaak een defect in de 
hersenen en zijn de oorzaken niet te genezen. 

 
Herken je jezelf of iemand anders in deze tekst? Ben je ongerust en/of wil je meer 
informatie rond dementie? 
 
In het dienstencentrum Kruisbos vindt elke zes weken een zitdag plaats. Je kunt 
langskomen 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.b



 

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 zoekba
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 renovatiewerken. 
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 7 december 
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 

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 

 
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 vr  
 
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, 

 

 
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
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TIPS OM JEZELF EN JE NAASTEN TE 
BESCHERMEN 
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TIPS OM JEZELF EN JE NAASTEN TE 
BESCHERMEN 

 



 

VERJAARDAGEN DIENSTENCENTRA 

Op Kruisbos 5 jaar. 
Verras hen met een leuke verjaardagskaart die zij dan op hun beurt kunnen ophangen aan 
de ramen om het dienstencentrum te versieren. 
Ons kaartje is alvast onderweg! 
 
Ook wij hebben begin december iets te vieren. Dan bestaan wij namelijk 11 jaar. En wij zijn 

natuurlijk ook altijd blij met een kaartje      . 

 

 



 

VERSIER DE DIENSTENCENTRA 

Om ons dienstencentrum wat op te fl  
Maak een leuke kerstdecoratie en kom deze uiterlijk vrijdag 11 december afgeven in 1 van 
de dienstencentra. Wij droppen je naam in onze trommel en hangen de versieringen op 
aan onze ramen zodat je ze van buitenaf kan komen bezichtigen. 
Iedereen die iets binnenbrengt, krijgt een leuk gadget en begin januari trekken we uit alle 

namen 3 winnaars. De hoofdprijs is een gratis maaltijd. Waag dus zeker je kans.       
Hieronder geven we alvast enkele ideetjes mee maar waarschijnlijk zijn jullie creatief 

 
 
Kerstboom van wol 
Knip een driehoek uit stevig 
papier en wikkel deze om met 
groene wol. Op het topje plak 
je een leuke piek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkrans hanger van wol 
Knip een rondje ui karton en omwikkel 
met wol. Daarna plak je er nog een paar 
gekleurde pompons of kleine rondjes uit 
papier op en je kerstknutsel is klaar. 
 
 
  



 

VERSIER DE DIENSTENCENTRA 

Gebreide kerstballen 
Medium bal - omtrek: ongeveer 26cm 
Zet 10 st op met nld 5.5mm. Het hele werk wordt gebreid. 
Nld 1: brei alle st recht. 
Nld 2: * 1 st r, 1 omsl *, herhaal van *-* en eindig met 1 st r = 19 st. 
Nld 3: brei alle st recht (brei omsl gedraaid r om gaatjes te 
voorkomen). 
Nld 4: * 1 st r, 1 omsl *, herhaal van *-* en eindig met 1 st r = 37 st. 
Nld 5: brei alle st recht (brei omsl gedraaid r). 
Nld 6-21: brei alle st recht = 37 st. 
Nld 22: brei alle st 2 aan 2 r samen, eindig met 1 st r = 19 st.  
Nld 23: brei alle st recht. 
Nld 24: brei alle st 2 aan 2 r samen, eindig met 1 st r = 10 st. 
Knip de draad af met een lengte van ongeveer 40cm, haal deze door de overgebleven 10 st 
en trek de draad aan. Naai de bal samen in de buitenste lusjes van de buitenste st. Laat een 
klein stukje open, vul de bal met wat kussenvulling of een restje garen en naai de opening 
dicht. Knip de draad af en zet vast. 
 
  



 

VERSIER DE DIENSTENCENTRA 

Gehaakte kerstballen 
Deze kerstballen haak je met haaknaald 
3mm en katoen. 

 6cm: 13gr katoen 
Eerst haak je het dopje (goud/zilver): 
1. 6 v in magische ring 
2. 2 v in elke v (12) 
3. 12 v 
4. 12 v 
Hecht af met een draad van 40cm. 
Daarna haak je de kerstballen: tijdens 
het haken vul je de ballen met kussenvulling. 
- 6 v in magische cirkel 
- 2 v in elke v (12) 
- *1 v  2 v in volgende* 6 x (18) 
- 1 v  2 v in volgende - *2 v  2 v in volgende* 5 x  1 v (24) 
- *3 v  2 v in volgende* 6 x (30) 
- 2 v  2 v in volgende - *4 v  2 v in volgende* 5 x  2 v (36) 
- *5 v  2 v in volgende* 6 x (42) 
Naai nu eerst het dopje aan de bovenkant. Op deze manier kan je gemakkelijk afhechten 
en de draadjes wegwerken. (in het dopje steek ik een beetje vulling) 
1. 42 v 
2. 42 v 
3. 42 v 
4. 42 v 
5. 42 v 
6. 42 v 
7. 42 v 
8. 42 v 
9. 42 v 
10. 42 v 
11. *5 v  2 v samen haken* 6 x (36) 
12. 2 v  2 v samen haken - *4 v  2 v samen haken* 5 x  2 v (30) 
13. *3 v  2 v samen haken* 6 x (24) 
14. 1 v  2 v samen haken - *2 v  2 v samen haken* 5 x  1 v (18) 
15. *1 v  2 v samen haken* 6 x (12) 
16. *2 v samen haken * 6 x 
Afhechten en dichtnaaien 
 
  



 

VERSIER DE DIENSTENCENTRA 

Wintermutsjes 
Benodigdheden:  
- Leeg rolletje van WC-papier 
- Restjes wol 
- Schaar 
Werkwijze: 
- Knip +/- 1,5 cm van het wc-rolletje 
- Knip 30 draadjes wol van 25 à 30cm lang 
- 

 door ze dubbel te vouwen ne haal 
het dubbele stuk door de opening. Haal 
de uiteinden erdoorheen en je touwtje zit 
vast. 

-  
- Druk de geknoopte draadjes goed tegen elkaar 
- Zorg dat het mooi vol wordt. 
- Als je geen karton meer ziet, ben je toe aan de volgende stap. 
- Haal alle uiteinden van de draadjes door de opening van je kartonnetje heen. 
- Pak nu nog een extra draadje en bindt deze met een dubbele knoop op de gewenste 

hoogte vast. 
- Hou de twee uiteinden van dit draadje apart en knip alle andere draadjes kort boven de 

knoop af 
- Tadaa, daar komt de mooie pompom bovenop de muts tevoorschijn. 
- Knoop de twee overgbleven draadjes en je kan je mutsje ophangen. 

 

  



 

VERSIER DE DIENSTENCENTRA 

Gezellige theelichthouders 
Benodigdheden: 
- Lege bokaaltjes (bv. glazen theelichtjes) 
- Lijm ( Pritt of doorzichtige knutsellijm) 
- Zout 
- Theelichtjes 
Werkwijze: 
- Strooi het zout op een groot bord. 
- Wrijf het bokaaltje in met Pritt of vloeibare knutsellijm. 

o Tip: indien je Pritt gebruikt, smeer rijkelijk! 
- Rol het bokaaltje in het zout tot het volledig bedekt is. 
- En klaar! Steek er een theelichtje in voor de sfeer. 
 
 



 

MET EEN KNIPOOG 

Mijn geheugen gaat sterk achteruit, dus veranderde ik mijn wachtwoord naar "onjuist". Als 
ik nu inlog met het verkeerde wachtwoord, zal de computer mij vertellen: "Uw wachtwoord 
is onjuist". 
 

*** 
 

Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel lief aan om 
dat te ha  

 
vraagt ze lief. Nee, hoeft echt niet.   

Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij dat heus nog wel 
kon onthouden. Komt ie terug met 2 zakjes friet. 

  
 

 
  *** 
Een vrachtwagen chauffeur staat aan de 
Nederlandse grens.  
De douanier zegt: Mag ik uw paspoort zien? Die 
ben  
ik vergeten, antwoordt de chauffeur. Wat 
transporteert u?  
Spruitjes. Als u nou 5 spruitjes tegelijk in uw 
mond kan  
stoppen, dan mag u verder rijden, zegt de 
douanier.  
Het lukt de chauffeur zonder problemen maar 
schiet  
ineens in de lach. Wat is er, vraagt de douanier.  
De vrachtwagen chauffeur verderop is ook zijn 
paspoort  
vergeten en hij vervoert meloenen! 
 
  *** 
Een vakantieganger staat bij de grens. 

 
 

 
 

 



 

HERSENGYMNASTIEK 

 
 

CHOCOLADEMELK  ERWTENSOEP  HANDSCHOENEN 
IJS   IJSBAAN   KOUD 
KRUIK   LANGLAUFEN  MUTS 
OORWARMERS  SCHAATSEN   SJAAL 
SKIEEN   SLEE    SNEEUW 
SNEEUWBAL   SNEEUWPOP  SNEEUWVLOK 
VORST   WINTER   WINTERJAS 
WINTERPRET   WINTERSLAAP  WIT  



 

HERSENGYMNASTIEK 

 
 

DECEMBER   DENNENBOOM  ENGEL 
FEESTDAG   GEZELLIG   KAARSEN 
KERST   KERSTBAL   KERSTFILM 
KERSTKAART   KERSTMAN   KOUD 
LAMPJES   NIEUWJAAR   PAKJES 
PIEK   RENDIER   SLINGERS 
SNEEUW   VAKANTIE   VERLICHTING 
VERSIEREN   WENSEN 
 
  



 

HERSENGYMNASTIEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HERSENGYMNASTIEK 

Horizontaal 
5. Geschenkpapier 
6. Een folkloristisch figuur die rond de kerstperiode cadeautjes uitdeelt aan kinderen 
7. Een standbeeld van sneeuw 
8. Geeft een bepaalde aangename omstandigheid of gevoel weer, een vorm van  

  
10.  Brief met nieuwjaarswensen 
13.  Een spar of naaldboom die elk jaar rond kerstmis door mensen in huis wordt  
 gehaald en versierd wordt 
15. Uitgebreider dan het doorsnee avondmaal en verdeeld in gangen 
16. Maken de voorwerpen zichtbaar in het donker 
 

Verticaal 
1. Manier van vleesbereiding aan tafel 
2. Een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt  
 doorgegeven 
3. Een vereniging van personen, die door huwelijk of bloedverwantschap verbonden 
 zijn 
4. Een dag waarop bij wet de werknemers vrijaf hebben 
5.  Een vloeibaar zuivelproduct gemaakt van melk, suiker en cacaopoeder die vaak  
 warm wordt gedronken 
6.  Cilindrische staven van een bij kamertemperatuur vaste, vetachtige stof als  
 bijenwas of stearine, met door het midden een katoenen koord 
9. Een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin  
 ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen verwerkt, die bij  
 ontsteking effecten veroorzaken als licht, geluid, rook of beweging 
11. Dalend tellen tot aan het moment dat iets volgens plan moet gebeuren 
12. Opborrelende lucht- of gasbellen in een vloeistof 
14. Zoogdier uit de hertenfamilie met een breed uitlopend gewei 
17. Kleine gerechten die tussendoor gegeten worden 
18. De eerste maand van het jaar 
 
  



 

HERSENGYMNASTIEK 

Droedel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

Droedel 2 
 

 
 

           

 
 

Droedel 3 
 

 
 

         

  



 

HERSENGYMNASTIEK 

Droedel 4 
 

 
 

        

 
 

Rebus 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

            

            

 
 

Rebus 2 
 
 
 
 
 
 
 

           

           

 



 



 

ANTWOORDFORMULIER 

Woordzoeker 1 
             

 

Woordzoeker 2 
             

 

Droedel 1: 
       

 

Droedel 2: 
           

 

Droedel 3: 
         

 

Droedel 4: 
        

 

Rebus 1 
            

            

            

 

Rebus 2 
           

           

 

Breng het antwoordformulier uiterlijk vrijdag 18 december binnen in 1 van de 
dienstencentra. 
Als je het persoonlijk komt afgeven, krijg je van ons nog een leuk gadget maar uiteraard 
mag je het ook vooraan in onze verlichte brievenbus deponeren. 
Wij droppen je naam in onze trommel en trekken hieruit 3 winnaars. De hoofdprijs is een 

gratis maaltijd. Waag dus zeker je kans.        
 

Naam:  __________________________________  
 
Telefoonnummer: _________________________  
 
E-mailadres: ______________________________ 



 

2020 IN EEN NOTENDOP 

Bezorg ons uiterlijk vrijdag 18 december  
- je leuke anekdote OF 
- je inspirerend verhaal OF 
- een mooie spreuk OF 
-  
waarin jij omschrijft hoe je 2020 beleefd hebt. 
 
We verzamelen jullie inzendingen voor ons boekje van januari zodat we 2020 positief 
kunnen afsluiten en met volle moed aan 2021 kunnen starten. 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
Naam:  __________________________________  
 
Telefoonnummer: _________________________  
 
E-mailadres: ______________________________  



 

BLIJF BEWEGEN 

Wandeltocht Centrum vertrek dienstencentrum De Groten Uitleg (+/- 3,5 km) 
- Wandel langs het smal paadje achter gemeentehuis naar de Kerkendijk 
- Ga rechtsaf de Kerkendijk in en wandel tot aan de T-splitsing met Kruisbos 
- Ga op de T-splitsing links en dan terug de eerste links 
- Steek de Kapellensteenweg over aan het zwembad 
- Wandel tot aan de Schaliënberglaan en ga links 
- Steek het Heuvelspad over en wandel door het bos van de Gitok richting 

Vogelenzangstraat 
- Ga rechts in de Vogelenzangstraat 
- Neem het smal paadje links over de ingang van de sporthal van de Gitok 
- Wandel door naar De Greefshoeve 
- Op het einde van De Greefshoeve ga je rechts naar de Van Nu en Strakslaan 
- Teneinde de Van Nu en Strakslaan ga je links en terug rechts zodat je in de 

Oudstrijderslaan terecht komt 
- Die wandel je ten einde om zo via De Eendracht en Groenhof naar de Zoete Dreef 

te gaan 
- Je wandelt de Zoete Dreef ten einde en steekt de Kapellensteenweg terug over 
- Om vervolgens via het smal paadje terug naast het dienstencentrum uit te 

komen 
  



 

BLIJF BEWEGEN 

Wandeltocht Dorp vertrek Kerk Heuvel (+/- 5 km) 
- Wandel richting Warandalei 
- Ga via de Boonsstraat naar de Verbindingsstraat 
- Neem schuin links het paadje naar de heide 
- Ga op de T-splitsing naar links 
- Wandel tot aan de Korte Heuvelstraat 
- Ga daar terug links en wandel terug naar de Kerk 

 
 
  



 

BLIJF BEWEGEN 

Wandeltocht Nieuwmoer vertrek dorpshuis (+/- 3,7 km) 
- Ga naar de Kroonstraat en wandel naar de Marijnnevennenstraat 
- Ga rechtsaf de Marijnnevennenstraat in tot aan de T-splitsing met 

Groespolderstraat 
- Ga op de T-splitsing rechts  
- Ga op de T-splitsing met De Smidsevijvers links tot aan den Darm 
- Aan den Darm ga je rechts en je steekt de Zilverenhoeksteenweg over naar de 

Maalderijstraat 
- Om zo via de Holleweg terug naar Nieuwmoer-Dorp te wandelen 

 
 
 
  



 

BLIJF BEWEGEN 

Wandeltocht Achterbroek vertrek Kerk (+/- 5,2 km) 
- Wandel van de Kalmthoutsesteenweg naar de Brasschaatsteenweg 
- Ga vervolgens via de Brasschaatsteenweg naar Bloemstraat 
- Ga linksaf de Bloemstraat in 
- Wandel teneinde en ga rechtsaf Heiken op 
- Neem de 3de straat links = Witgoorselos 
- Bij de T-splitsing ga je links de Steenoven in 
- Op het einde ga je terug links, zo kom je in de Witgoorsebaan 
- Vervolgens neem je aan de elektriciteitscabine de straat rechts, Duffelaarstraat 
- Zo kom je terug op de Kalmthoutsesteenweg 
- Voorzichtig bij het oversteken en daar ga je links 
- Wandel de Kalmthoutsesteenweg verder af en dan kom je terug aan de Kerk 

 
 

  



 

BLIJF BEWEGEN 

Wandeltocht Heide vertrek Kerk (+/- 3,8 km) 
- Wandel via de Guido Gezellelaan naar de Antoine de Preterlaan 
- Ga rechtsaf en neem de eerste links naar de Sint-Lutgardislaan 
- Ten einde ga je linksaf de Kon. Astridlaan in naar de Max Temmermanlaan 
- Op de Max Temmermanlaan aangekomen ga je rechtsaf 
- Neem de eerste straat links, Hazendreef 
- Wandel tot op de T-splitsing met de Geusenbacklaan 
- Volg de Geusenbacklaan tot aan de Canadezenlaan 
- Ga linksaf de Canadezenlaan in en neem de 3de straat (Eikenlaan) rechts 
- Wandel via de Eikenlaan naar de Bevrijdingslei 
- Sla daar linksaf om zo terug naar het Station van Heide te wandelen 
- Om via het Heidestatieplein terug aan de Kerk te komen 

 
 
 
  



 

BLIJF BEWEGEN 

Themawandeling: Rust vinden bij jezelf in de natuur 
Begeleiding  HerstelAcademie SaRA 
Datum woensdag 9 december 2020 
Uur 13.30u  14.30u 
Prijs  
Inschrijven VERPLICHT EN NOODZAKELIJK via www.herstelacademie.be 
Waar vertrek aan De Vroente 
 



 

LEUKE SPREUKEN 

 
 

 
 

 
 

 



 

LEKKERE MOCKTAILS 

Mocktail met appelsap, tonic en tijm 
Ingrediënten voor 4 personen 
520ml appelsap 
400ml tonic 
500ml water 
250gr kristalsuiker 
1 citroen 
enkele takjes verse tijm 
Bereiding 
- Spoel de tijm en hou enkele takjes apart 
- Doe het water, de kristalsuiker en de tijm in een 

steelpannetje 
- Zet op een zacht vuurtje tot de suiker opgelost is en laat afkoelen 
- Giet door een zeef en zet 1 uur in de koelkast 
- Pers de citroen uit 
- Meng het sap met het appelsap 
- Verdeel de suikersiroop over 4 glazen en vul verder aan met het appels-citroensap 
- Vul daarna aan met de tonic en garneer met de rest van de tijmtakjes 
 
Mocktail met komkommer, limoen en vlierbloesem 
Ingrediënten voor 4 personen 
1 limoen 
2 snackkomkommers 
12 ijsblokjes 
60ml vlierbloesemsiroop 
600ml sprite 
4 steranijsjes 
2 takjes verse munt 
Bereiding 
- Pers de helft van de limoen uit en snij de andere helft in 

parten 
- Schaaf met een dunschiller lange linten van de komkommers 
- Vul 4 glazen met de ijsblokjes en de komkommerschillen 
- Verdeel de vlierbloesemsiroop, sprite en het limoensap erover en roer door 
- Verdeel de limoenpartjes en steranijs over de cocktails en garneer met de muntblaadjes 
 
  



 

LEKKERE MOCKTAILS 

Mistletoe mocktail voor 6 personen 
Ingrediënten voor 6 personen 
2 blikjes ginger ale/gemberbier 
6 takjes rozemarijn 
6 kl rumsiroop (bevat geen alcohol) 
kristalsuiker 
3 limoenen 

 
6 kl rietsuikersiroop 
ijsblokjes 
Bereiding 
- Snij 1 limoen doormidden en wrijf met 

de snijkant over de bovenrand van 6 mooie longdrinkglazen 
- Doe wat kristalsuiker op een bordje en draai er de rand van de glazen in zodat je een 

mooi suikerrandje krijgt 
- Spoel de 2 resterende limoenen af en snij ze in partjes 
- Doe 1 koffielepel rumsiroop en 1 koffielepel rietsuikersiroop in alle glazen 
- Doe er flink wat ijsblokjes bij 
- Vul aan met ginger ale 
-  
 
Mocktail met sinaasappel, granaatappel en tijm 
Ingrediënten voor 4 personen 
1 granaatappel (klein formaat) 
400ml alcoholvrije champagne 
4 schijfjes sinaasappel 
4 el grenadine 
4 takjes tijm 
ijsblokjes 
Bereiding 
- Halveer de granaatappel, haal de pitten en het sap eruit en verdeel over 4 glazen 
- Voeg de grenadine toe 
- Giet de alcoholvrije champagne erbij (hou het glas schuin en laat de champagne er aan 

de rand van het glas inlopen, zodat hij niet volledig met de grenadine mengt) 
- Voeg de ijsblokjes toe en leg in elk glas een schijfje sinaasappel 
- Garneer met tijm en serveer 
 
 



 

DIGIDAK 

Omdat de vrijwilligers van Digidak je momenteel niet kunnen verder helpen in hun 
digidaklocaties, bieden zij je online hulp aan. 
Omdat het altijd makkelijker is wanneer je iemand kan zien en horen om iets uit te leggen, 
gaan ze dit doen via videobellen. 
Ze vonden daarvoor een heel eenvoudige manier. 
 
Je zal maandagvoormiddag 30 november, 7 december en 14 december tussen 10 en 12 
uur en woensdagnamiddag 2 december, 9 december en 16 december tussen 14 en 16 uur 
met een vrijwilliger kunnen praten door te surfen deze link. 
www.whereby.com/digidak-kalmthout 
 
Geef je naam in en klik op de rode k de vrijwilliger je binnenlaat.  
Er kan maar 1 persoon tegelijk geholpen worden, dus even geduld als je niet onmiddellijk 
antwoord krijgt. 
 
Lukt het niet om te videobellen en wil je graag telefonisch contact opnemen, dan kan je op 
maandagvoormiddag tussen 10 en 12 uur contact opnemen met onze vrijwilligster Yvette: 
0489 05 24 86. 
 
 



 

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 

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 

 

 

  

 


