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WARME  
MAALTIJDEN
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Dienstencentrum  
het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Tel. 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Dienstencentrum  
de Lindeboom

Kerklei 18a, 2960 Brecht

Tel. 03 667 14 00 
delindeboom@ocmwbrecht.be

Via het dienstencentrum kan 
je warme maaltijden bestellen. 
Je kan kiezen om deze aan huis 
te laten leveren of om ze in het 
dienstencentrum op te eten.
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Warme maaltijden  
aan huis

Ondervind je moeilijkheden met het 
bereiden van een maaltijd en kan 
je moeilijk tot het dienstencentrum 
komen? Of eet je gewoonweg je 
maaltijd liever thuis, in je vertrouwde 
omgeving? Dat kan! 

VOORWAARDEN?
•  Je hebt een beperkt inkomen.

•  Je kan zelf geen maaltijd bereiden 
omwille van ziekte, gevorderde 
leeftijd of beperking. 

Warme maaltijden in het 
dienstencentrum
Ondervind je moeilijkheden met 
het bereiden van een maaltijd of eet 
je deze liever in gezelschap? In het 
dienstencentrum kan je iedere (werk)
dag terecht om een maaltijd te nuttigen.

PROCEDURE?
Warme maaltijden bestellen, aan huis 
of in het dienstencentrum? Neem 
contact op met het dienstencentrum. 
Indien nodig komen we tot bij jou

KOSTPRIJS?
Een maaltijd kost 7 euro  
(voor- hoofd en nagerecht)
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Financiële 
tussenkomst 
in oppasdienst
Ben je mantelzorger maar kan je 
door omstandigheden tijdelijk niet 
meer voorzien in de noden van de 
zorgbehoevende? Dan kan je via de 
mutualiteit waarbij je bent aangesloten 
beroep doen op een oppasdienst. 
Hiervoor kan je via een gemeentelijke 
tussenkomst een financiële toelage 
verkrijgen.
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VOORWAARDEN?
Gebruik maken van oppasdienst via de 
mutualiteit.

BEDRAG?

• Tussenkomst van 1,25 euro per uur.

• Maximale tussenkomst per jaar 
bedraagt 125 euro.

PROCEDURE?
Een tussenkomst aanvragen? Neem 
contact op met het dienstencentrum. 
Indien nodig komen we tot bij jou.
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ADL-diensten
Ondervind je moeilijkheden bij 
bepaalde activiteiten van het 
dagelijkse leven (ADL)? Neem 
dan vrijblijvend contact op 
met het dienstencentrum. De 
centrumverantwoordelijke bekijkt 
samen met jou hoe je op een gepaste 
manier verder geholpen kan worden.



In het dienstencentrum kan je 
overigens ook beroep doen op enkele 
ADL-dienstverleningen:

• kapper;

• hulp bij het nemen van een bad;

• wasmachine en droogkast  
(enkel in LDC het Sluisken);

• verwendag. 

PROCEDURE?
Om gebruik te maken van de  
ADL-dienstverleningen, neem je 
contact op met het dienstencentrum. 
Indien nodig komen we tot bij jou.
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Ergotherapeutisch  
woonadvies 
Ouder worden zorgt er vaak 
voor dat alledaagse handelingen 
moeilijker verlopen. Tips, eenvoudige 
aanpassingen of gebruik van 
hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen 
dat handelingen terug makkelijker 
gaan en dat het comfortgevoel 
opnieuw stijgt.



WAT?
Heb je vragen over de indeling 
en veiligheid van je huis? Ervaar 
je problemen bij het in en uit bad 
gaan? Ben je recent een aantal 
keren gevallen? … Herken je 
één van deze situaties of ervaar 
je andere problemen? Dan kan 
een ergotherapeut vanuit het 
dienstencentrum bij jou thuis 
langsgaan. In samenspraak met 
jou wordt er dan bekeken hoe deze 
moeilijkheden verholpen kunnen 
worden.

KOSTPRIJS?
Al onze huisbezoeken, adviezen en 
traingingen (van het gebruik van 
hulpmiddelen) zijn gratis. Enkel 
de eventuele aanpassingen en de 
aangekochte hulpmiddelen zijn voor 
jouw rekening. Informeer hierbij 
zeker naar eventuele financiële 
tussenkomsten.

PROCEDURE?
Wil je ergotherapeutisch woonadvies? 
Neem contact op met het 
dienstencentrum.



01

Dienstencentrum  
het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Tel. 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Dienstencentrum  
de Lindeboom

Kerklei 18a, 2960 Brecht

Tel. 03 667 14 00 
delindeboom@ocmwbrecht.be

Lokale dienstencentra
dienstverleningen 
 
Hulp- en  
informatieloket 
Bij het hulp- en informatieloket van 
het dienstencentrum kan je terecht 
voor vragen in verband met premies, 
pensioenen, levenseinde… 



EEN GREEP UIT HET AANBOD:

PENSIOENEN:
• algemene info;
• rust- en overlevingspensioen;
• inkomensgarantie voor ouderen.

WILSVERKLARINGEN:
• wilsverklaring euthanasie;
• negatieve wilsverklaring;
• laatste wilsbeschikking;
• orgaandonatie;
• lichaam schenken aan de   
 wetenschap.

PREMIES:
• zorgbudget voor ouderen met  
 een zorgnood;
• zorgbudget voor zwaar    
 zorgbehoevenden;
• sociaal-medische toelage;
• diftar (incontinentiepremie).

AANVRAGEN PARKEERKAARTEN
…

Heb je andere vragen waarop je geen 
antwoord vindt? Aarzel dan zeker 
niet om contact op te nemen met 
het dienstencentrum. Samen met jou 
bekijken we graag hoe we je verder 
kunnen helpen.



01

Dienstencentrum  
het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Tel. 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Dienstencentrum  
de Lindeboom

Kerklei 18a, 2960 Brecht

Tel. 03 667 14 00 
delindeboom@ocmwbrecht.be

Lokale dienstencentra
dienstverleningen 
 

Thuishulp
Er bestaat een waaier aan 
dienstverleningen waarop je beroep 
kan doen in een moeilijk lopende 
thuissituatie. Het is echter niet altijd 
zo evident om je weg doorheen dit 
zorglandschap te vinden. Daarom kan je 
je laten bijstaan door een medewerker 
van het dienstencentrum. Samen met 
jou bekijken we welke noden er zijn 
en welke dienstverlening(en) hier het 
best aan tegemoet komen. Indien nodig 
leggen wij voor jou de nodige contacten 
met de reguliere diensten.



DIRECTE THUISHULP
Onvoorziene omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat ondersteuning 
in de thuissituatie dringend 
noodzakelijk wordt. Via de reguliere 
thuiszorgdiensten is dit niet altijd 
meteen mogelijk is. Daarom kunnen 
we vanuit het dienstencentrum directe 
thuishulp organiseren.

VOORWAARDEN?
• Reguliere thuiszorgdiensten kunnen 

niet meteen opstarten.
• Directe thuishulp is tijdelijk, in 

principe één maand, tot een 
reguliere thuiszorgdienst kan 
overnemen of er reeds tegemoet 
werd gekomen aan de hulpvraag.

PROCEDURE?
Directe thuishulp aanvragen? Neem 
contact op met het dienstencentrum. 
We plannen een datum in waarop 
de centrumverantwoordelijke bij je 
thuis langskomt om je vraag verder te 
bespreken.

KOSTPRIJS?
De kostprijs voor directe thuishulp 
wordt berekend op basis van het 
inkomen.
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Diensten- 
centrum
Het dienstencentrum is een 
ontmoetingsplaats voor iedereen (niet 
enkel voor senioren). Je kan er gezellig 
iets drinken of eten, maar kan er ook 
terecht voor informatie, activiteiten, 
cursussen… 
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CAFETARIA
De cafetaria is de draaischijf van het dien-
stencentrum. Het biedt een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats waar je iets kan komen 
drinken of eten. Kom gerust eens een kijkje 
nemen en proeven van de sfeer. We zien je 
graag verschijnen!

INFORMATIE
Je wil weten op welke uitkering of 
tegemoetkoming je recht hebt? Je zoekt 
een gids in het doolhof van administraties 
en instanties? Je wil weten op welke 
dienstverleningen je een beroep kan 
doen? Je wil goed geïnformeerd zijn 
en zoekt daarbij hulp die gratis en 
discreet is? Samen met jou probeert de 
centrumverantwoordelijke een passend 
antwoord te vinden op al jouw vragen.
Daarnaast organiseren we ook 
verschillende informatiemomenten 

rond actuele thema’s. Informeer bij de 
centrumverantwoordelijke naar het 
huidige aanbod.

ACTIVITEITEN EN LESSEN
Het dienstencentrum heeft een 
dynamisch aanbod aan lessen en 
activiteiten, afgestemd op de noden en 
vragen van de gebruikers. Een greep 
uit het aanbod: tai-chi, taalcursussen, 
smulnamiddagen, tabletlessen, 
schilderen, bingo… Informeer bij de 
centrumverantwoordelijke naar het 
huidige aanbod.

DE DEUR STAAT OPEN
Het dienstencentrum is iedere werkdag 
open van 09.00 tot 16.30 uur. Tijdens het 
weekend en op feestdagen is de cafetaria 
van het Sluisken ook open van 13.30 tot 
16.30 uur. Wees welkom.
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Vrijwilligers-
werk in het  
dienstencentrum

De inzet van vrijwilligers kleurt de 
werking van het dienstencentrum en 
maakt het bestaan ervan mogelijk. 
Als vrijwilliger neem je dan ook een 
hele waardevolle rol op.



Vrijwilligerswerk verrichten in het 
dienstencentrum kan op verschillende 
manieren:

• medewerker cafetaria;
• medewerker restaurant;
• lesgever;
• begeleider van activiteiten;
• chauffeur voor de minder mobielen 

centrale (MMC) of de Handicar;
• telefonist(e) bij de dispatching van 

de minder mobielen centrale;
• …

Afhankelijk van waar jouw noden en 
wensen liggen, bekijken we samen met 
jou op welke manier jij vrijwilligerswerk 
in het dienstencentrum kan verrichten.

INTERESSE OF MEER INFORMATIE?
Indien je interesse hebt of graag 
meer info wenst, aarzel dan zeker 
niet om contact op te nemen 
met het dienstencentrum. De 
centrumverantwoordelijke maakt 
graag tijd vrij voor jou!
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Serviceflats het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Tel. 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be

Serviceflats ‘t Zand

Zandstraat 4, 2960 Sint-Job-In-‘t-Goor

Tel. 03 667 14 00
delindeboom@ocmwbrecht.be

Lokale dienstencentra
algemene info 
 
Serviceflats  
(assistentiewoning)
Een serviceflat of assistentiewoning 
is een woning die aangepast is aan 
de noden van het ouder worden. 
Je kan er zelfstandig wonen, ook 
wanneer het wat moeilijker gaat. 



Wat mag je verwachten?

AANGEPASTE WONING
Iedere flat is voorzien van een 
domoticasysteem, een welzijnsalarm, 
handgrepen in toilet en douche…

WOONASSISTENT 
Door de aanwezigheid van een 
woonassistent heb je steeds een 
aanspreekpunt bij vragen en is hulp 
nooit ver weg.

WARME MAALTIJDEN
Iedere werkdag kan je tijdens de 
middag een warme maaltijd nuttigen 
in de ontmoetingsruimte.

ACTIVITEITENAANBOD
We voorzien een ruim 
activiteitenaanbod waaraan je 
vrijblijvend kan deelnemen. 

VOORWAARDEN?
• Leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt 

hebben.
• Voldoende zelfredzaam zijn.

MEER INFORMATIE OF 
INSCHRIJVEN?
Neem contact op met de 
woonassistent.  
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Woonzorgcentrum 
Sint-Maria 

Gasthuisstraat 11
2960 Brecht

Tel. 03 330 11 40 
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Lokale dienstencentra
algemene info 
 
Centrum voor  
kortverblijf (CVK) 
Een Centrum voor kortverblijf (CVK) 
kan een tijdelijke oplossing bieden 
aan ouderen die het nodig hebben 
om op krachten te komen, al dan 
niet na een medische ingreep of een 
ongeval. Ook kan het een tijdelijke 
oplossing bieden voor mantelzorgers 
die in een thuissituatie iemand 
verzorgen en nood hebben aan een 
‘adempauze’ of een welverdiende 
vakantie.



WERKING?
Het Centrum voor Kortverblijf is geïn-
tegreerd in de werking van woonzorg-
centrum Sint-Maria. Je verblijft dus 
in dezelfde infrastructuur en maakt 
gebruik van dezelfde dienstverlenin-
gen en hulpmiddelen als de bewoners 
van het woonzorgcentrum. Het enige 
verschil is dat het om een tijdelijk 
verblijf gaat, waarna je terugkeert naar 
de thuissituatie.

DAGPRIJS?
De prijs voor het CVK bedraagt 
hetzelfde als die van het woonzorg-
centrum. Voor de huidige prijszetting 
kan je informeren bij het woonzorg-
centrum. 

(De mogelijkheid bestaat om via de 
mutualiteit een tegemoetkoming 
te verkrijgen in de kosten voor het 
kortverblijf. Informeer hiervoor bij je 
mutualiteit.)

PERIODE?
Kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en 
opvang aan zorgbehoevende ouderen 
voor een periode van 90 dagen per 
kalenderjaar (waarvan maximaal 60 
dagen aaneensluitend).

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met woonzorgcen-
trum Sint-Maria.


