GOESTING IN EEN BABBEL?
ZIN OM TE ONTMOETEN ?
• Ben je geholpen met een buur die eens binnenloopt
voor een babbel?
• Wil je weten of er in de buurt misschien een boeiende
activiteit is die je wil leren kennen of waar je aan wil
deelnemen?
• Of ben je benieuwd naar het uiteenlopend aanbod
van de verenigingen (in je buurt)? Zeer waarschijnlijk
zit er iets op maat van jouw interesses tussen.

Wij informeren je graag.

Wat bieden onze
dienstencentra
• Cafetaria
• Smulmomenten
• Warme maaltijden
• Kapsalon
• Mindermobielencentrale
• Elektrische rolstoelfiets
• Cursussen
• Amusement
• Praatcafé dementie
• Infonamiddagen
• Ontmoeting
…bekijk zeker ook onze
brochures

Dienstencentrum
BinnenHOF
Norbertinessenlaan 5
011/94 94 99

Dienstencentrum
Dienstencentrum
BinnenHOF
Pelle Melle
Norbertinessenlaan
Dorpsstraat 58
5
011/94 011/94
94 99 94 98

VIND JE NIET TERUG WAT JE ZOEKT?
AARZEL DAN ZEKER NIET EN VRAAG HET ONS ...
PELT

Dienstencentrum
Pelle Melle
Dorpsstraat 58
011/94 94 98

Hamont-achel
Lydi Ooms, 011 94 94 84
Dorien Plessers
WERKEN SAMEN AAN EEN BELEID
WERKEN
OP MAAT
SAMEN
VAN
AAN
OUDEREN
EEN BELEID OP MAAT VAN OUDEREN
Mariane
Verweijen
Dienstencentrum Pelle Melle
011 51 05 01
Dorpsstraat 58
Ilse Lesaﬀer, 011 94 94 98
Dienstencentrum
Dienstencentrum BinnenHOF
Norbertinessenlaan 5
Ilse Lesaﬀer, 011 94 94 99

DE KRING
Bosstraat 7
Hamont-Achel

Uw gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen, het verwijskaartje wordt daarna
onmiddellijk vernietigd. De volledige privacy-verklaring kan je terugvinden op de websites van
Pelt en Hamont-Achel.
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OVER WELKE DIENSTEN KUNNEN WIJ JE INFORMEREN:
School en opvoeding
• Huis van het Kind
• Opvoedingswinkel
• Kind en Gezin
• Kinderopvang
• School- en studietoelage
• Tussenkomst schoolfacturen
• Groeipakket

Energie
• Energiescans
• Verwarmingstoelage
• Minimumlevering
aardgas
• Budgetmeter

Huishouden
Huisvesting
• Sociale huisvesting
• Huursubsidie en/of huurpremie
• Installatiepremie
• Hulp bij slechte woonkwaliteit

Voeding

• Poetshulp
• Karweidienst
• Gezinszorg
• Warme
maaltijden

• Voedselpakketten
Sint-Vincentius
• Eersteleeftijdsmelk
(enkel in Pelt)

Vervoer
• Minder Mobielen
Centrale
• Tussenkomst
rolstoelvervoer
(enkel in Pelt)

• Ziekenvervoer

Gezondheid
• Zorgbudgetten
• Geestelijke gezondheidszorg
• Tussenkomsten (goedkope) 		
vrijetijdsbesteding
• Levenslang bewegen
• Gezonde voeding
• Vallen voorkomen

Ontmoeting
• Verenigingen
• Dienstencentra
• Overkophuis Pelt
• Kabas
(voor moeders
met kinderen)
• Dorpsrestaurants

Financiele- en
administratieve hulp
• Budgethulpverlening
en schuldbemiddeling
• Financiële hulp (vb
leefloon, voorschotten)
• Invullen documenten
• Juridisch advies
• Sociale voordelen en
rechten verkennen
• Pensioen
(enkel in Pelt)

KWALITEITSVOL WONEN
IN JE VERTROUWDE BUURT

VRAAG VOOR CONTACTNAME

MIJN GEGEVENS

Ik zou het fijn vinden als een medewerker van mijn lokaal
OCMW mij contacteert.

Ik kreeg dit kaartje van:

Ik wil graag informatie over:

• Verhoogde
tegemoetkoming
mutualiteit
• Zorgbudgetten
• Palliatieve premie
• Parkeerkaart
• Incontinentieforfait
• Extra huisvuilzakken
om medische redenen
• Verwarmingstoelage
• Gemeentelijke mantelzorg
toelage (enkel in Hamont-Achel)

• Hulpmiddelen in huis
• (Warme) maaltijden (aan huis)
• Aangepast vervoer / ziekenvervoer
• Poetsdienst / gezinszorg
• Thuisverpleging / palliatieve zorg
• Zorgoverleg
• Geestelijke gezondheidszorg
• Oppas- en gezelschapsdiensten
• Assistentiewoningen
• Dagopvang voor ouderen
• (Kortverblijf)woonzorgcentra

Mijn naam:
Mijn adres:

Ik heb een vraag over zorg- en dienstverlening
Ik wil meer weten over vrijwilligerswerk
Ik wil iets betekenen voor mijn buurt
Praktische hulp
Gezelschap
Ik wil graag informatie over
Ontmoeting in de buurt
Activiteiten in de buurt
Vrijwilligerswerk

Ik heb zelf een vraag
Ik heb een vraag voor iemand anders
Thuistaal:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
Handtekening:
Ik wens meer informatie over de
verwerking van mijn persoonsgegevens

