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Welkomstwoord

03Welkomstwoord

Geachte Senioren, 

Als senior wenst u zo goed en zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven

wonen. Uw behoeften en uw wensen evolueren voortdurend en worden in de 

komende jaren enkel nog belangrijker. 

Er bestaat in Sint-Pieters-Woluwe, een gemeente die zich inzet voor het welzijn van

haar senioren, een breed scala aan hulpmiddelen, diensten en activiteiten die een

antwoord kunnen bieden op uw wensen rond autonomie en levenskwaliteit. 

De brochure «Senioren in Sint-Pieters-Woluwe» geeft u een inzicht in de verschil-

lende aspecten van het dagelijkse leven, of het nu aangename (vrije tijd, cultuur,

zelfhulpgroepen, enz.) of gevoelige thema’s (medische problemen, overlijden, ...)

betreft. De brochure is alfabetische opgesteld en bevat informatie en details over

de diensten en verenigingen die actief zijn op ons gemeentelijke grondgebied.

Een regelmatig bijgewerkte versie van dit document kunt u ook downloaden op

www.woluwe.be en www.cpas-ocmw1150.be.

Wij danken de Raadgevende Gemeentelijke Raad voor Senioren van Sint-Pieters-

Woluwe, die in grote mate heeft bijgedragen tot het verzamelen van deze informa-

tie. Wij wensen u veel aangenaam en leerrijk leesplezier.

Christophe De Beukelaer 
Schepen van Senioren

Anne-Marie Claeys
Voorzitster van het OCMW

Benoît Cerexhe
Burgemeester
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AAangifte van overlijden van een naaste

Vaststelling
Een overlijden moet officieel worden vastgesteld. Bij een overlijden thuis dient u

de huisarts of de geneesheer van wacht te verwittigen. Na het overlijden te 

hebben vastgesteld, zal hij/zij een overlijdensattest opstellen en ondertekenen.

Bij een overlijden in een ziekenhuis wordt het attest ter plaatse opgesteld en 

ondertekend. 

Aangifte
Het overlijden van een persoon moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de

dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden. In het

algemeen verzorgt de begrafenisondernemer alle administratieve taken. Voor een

aangifte dient u de volgende documenten mee te nemen: 

• het overlijdensattest opgesteld door de arts;

• de identiteitskaart van de overledene;

• de identiteitskaart van de aangever;

• het trouwboekje van de overledene;

• het rijbewijs van de overledene;

• eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

6 Aangifte van overlijden
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07Aangifte van overlijden

Administratieve afhandelingen

Denk eraan de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van

het overlijden:

• de bank 

• de notaris 

• de verzekeringsmaatschappij 

• het ziekenfonds 

• de pensioensdienst 

• de belastingen 

• de huiseigenaar 

• de watermaatschappij 

• de leverancier van gas en elektriciteit 

• …

AAfasie

Fédération Belge des Aphasiques Francophones

Deze vzw beoogt een grotere autonomie voor zij die aan afasie lijden, waardoor

de patiënten binnen een beschermd kader hun sociaal leven opnieuw kunnen 

oppikken. Permanenties op maandag, dinsdag en donderdag van 10u tot 16u.

Paepedellelaan 87 - 1160 Brussel

Tel.: 02 644 09 80

Website: www.febaf.be
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AAlcoholisme 

Anonieme Alcoholisten

Vlaanderen Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen

die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk

probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

De enige vereiste voor lidmaatschap is de wens op te houden met drinken.

AAlzheimer

Alzheimer Belgique

Deze vereniging helpt zieken die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer en

naaste helpers; door spreekgroepen, vormingen en conferenties, uitstappen, enz.

te organiseren. Er bestaat ook een telefonische permanentie, 24u/24, 7d/7. 

Café Souvenirs in Oudergem

Voor personen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en die door een naaste 

worden begeleid, worden ontmoetingen georganiseerd. Het doel is interactie

mogelijk te maken tussen de patiënten, hun omgeving en medische professione-

len. In samenwerking met de vereniging «Alzheimer Belgique» worden 

herinneringsatelier op basis van stimulering van de zintuigen georganiseerd door

een specialist in psychomotorische revalidatie in de zaal «Paradisiers», 

Waversesteenweg 1336 - 1160 Brussel, van 14u tot 16u, elke derde vrijdag van de

maand. Inschrijving verplicht via 02 676 48 12 of op 02 676 48 28.

08 Alcoolisme -  Alzheimer

Tel.: 03 239 14 15

Web: www.aavlaanderen.org

E-mail: info@aavlaanderen.org

Arduinkaai 37-39/bus 2 - 1000 Brussel

Tel.: 02 428 28 19
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09Alzheimer

Baluchon Alzheimer België

Deze dienst aan huis is gericht op families waarvan een naaste lijdt aan de ziekte

van Alzheimer en heeft als doel de naaste helpers een week of twee respijt te

geven zonder hun naaste in een andere omgeving te moeten verhuizen. Dit 

gebeurt dankzij de aandachtige aanwezigheid van «baluchonneuses». 

Protocole 3-project

Dit multidisiplinair en volledig gratis project is gericht op personen die lijden aan

cognitieve achteruitgang en verlies van zelfstandigheid (ziekte van Alzheimer of

aanverwante ziekten) en op hun naaste verzorgers. Het heeft als doel de thuiszorg

en het behoud van de autonomie te bevorderen voor een grotere levenskwaliteit

van de patiënt en de zorgverlener. Hiertoe wordt het volgende georganiseerd:

• 8 huisbezoeken, één bezoek per maand;

• 12 psycho-educatiesessies voor de helper;

• tegelijkertijd, 12 kunsttherapiesessies voor de patiënt.

Dit project wordt gefinancierd door het RIZIV en gecoördineerd door de vzw

Arémis waarmee het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe samenwerkt om binnen 

de gemeente psycho-educatie en kunsttherapie te organiseren. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de dienst familiehulp op 02 778 11 60.

Adres: Paepedellelaan 87 - 1160 Brussel

Tel.: 02 673 75 00

Web: www.baluchon-alzheimer.be - E-mail: info@ baluchon-alzheimer.be
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CCultuur

Gemeentelijke Nederlandstalige Cultuurdienst
Zin in cultuur? U kunt bij de Nederlandstalige cultuurdienst terecht voor tal van

kwalitatief hoogstaande en leuke activiteiten van uiteenlopende aard. Hiervoor

werken we nauw samen met verschillende partners, waaronder socio-culturele

verenigingen, de bib, het gemeenschapscentrum, … U bent van harte welkom.. 

Voorstellingszaal: W:Halll
Het cultureel- en congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe stelt u een programma

voorstellingen, tentoonstellingen, conferenties en reisvoordrachten voor.  

Exploration du monde
Reisconferenties en -voordrachten.  

Bibliotheken
De Lettertuin
Nieuwe en heel moderne Nederlandstalige bibliotheek, in een goudkleurig 

gebouw. Minder mobiele senioren kunnen beroep doen op de dienst «De bib aan

huis». 

10 Cultuur

Charles Thielemanslaan, 93 – 1150 Brussel

Tel.: 02/773.07.64

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 05 80

Website: www.whalll.be - E-mail: info@whalll.be

Contactpersoon: Georges Van Vlasselaer 

Tel.: 02 772 11 92

E-mail: gvanvla@gmail.com
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11Cultuur

Centrumbibliotheek
Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 05 82 - 02 773 05 83

Bibliotheek van Mooi-Bos
Shetlanddreef 15 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 59 70 - 02 773 59 71

Bibliotheek van Vogelzang 
Vogelzanglaan 40 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 06 70 - 02 773 06 71

Gemeentelijke mediatheek
Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 05 84 - E-mail: wsp@lamediatheque.be

Bibliotheek aan huis: Ages et Transmissions
Deze dienst wordt aangeboden door de bibliotheken en vrijwilligers van Ages 

& Transmissions en is gericht op ouderen die zich moeilijk verplaatsen. 

Grote Prijzenlaan, 63 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 18 80

Website: www.sint-pieterswoluwe.bibliotheek.be 

Contactpersoon: Michèle Piron

Tel.: 02 762 10 01

Website: www.agesettransmissions.be - E-mail: info@agesettransmissions.be
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DDagcentra

Het dagverzorgingscentrum van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe

Dit centrum is een zorgstructuur dat de sterk afhankelijke ouderen overdag 

opvangt. Het biedt de nodige ondersteuning opdat deze personen thuis zouden

kunnen blijven. Het organiseert heen- en terugvervoer van personen. Ter plaatse

worden de volgende activiteiten georganiseerd; culturele en sociale activiteiten,

geheugenspelletjes, manuele activiteiten, gemeenschappelijke maaltijden, 

middagslaap, kapper, pedicure en gecoördineerde diensten (op aanvraag). 

Dagentrum Oase

Dit centrum biedt plaats aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich in de 

terminale fase bevinden, om samen een ontspannend moment te beleven. Het 

centrum wordt door vrijwilligers opengehouden (gepensioneerde gezondheids-

professionals en gewone burgers). Op het programma staat: muziek, spelletjes,

lezen, wellnessruimte, persoonlijke verzorging, massage, gezamenlijke maaltijden,

feesten, enz.

Dagzorgcentrum la Colline

La Colline is een centrum van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, dat ook

open staat voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Het wil de personen die

licht en/of sterk afhankelijk zijn in hun gewoonlijke omgeving houden. 

12 Dagcentra

Doorndal 25 - 1150 Brussel

Tel.: 02 778 11 63

E-mail: centrejour.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Geluksdreef 15 - 1150 Brussel

GSM: 0496 25 29 80

E-mail: vanmares@skynet.be

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 10u tot 16u

12 - Brochure.qxp_Mise en page 1  4/07/16  15:28  Page1



13Dagcentra - Erediensten

Ze organiseren hygiëne- en verpleegdiensten, warme middagmaaltijden, 

sociale begeleiding, animatie en vrijetijdsactiviteiten zoals gezelschapsspelen,

muziek, geheugenstimulatie en stimulatie van het psychische en fysieke 

vermogen, manuele activiteiten, feesten en verjaardagen.    

EErediensten

Parochies
U kunt bij bepaalde parochies genieten van seniorenactiviteiten. Aarzel dus niet

om de verschillende parochies in Sint-Pieters-Woluwe te contacteren.

Sint-Paulusparochie

Parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Genade

Parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel

Adres: Karrestraat 27 - 1200 Brussel

Tel.: 02 777 75 11

E-mail: colline.wsl@publilink.be

Hockeylaan 6 - 1150 Brussel 

Parochiesecretariaat: 02 770 06 88

Website: www.saintpaul1150.be 

Vogelzanglaan 2 - 1150 Brussel

Tel.: 02 761 42 75

Website: www.woluwe-st-pierre.bxl.catho.be

Henri Vandermaelenstraat 25 - 1150 Brussel 

Parochiesecretariaat: 02 772 87 37

Website: www.ndstockel.be
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Sint-Aleydisparochie

Sint-Pietersparochie

Laïcisme
Amis de la Jeunesse Laïque  
Deze vereniging verdedigt de waarden van het vrije denken, met name door 

leraars zedenleer van onze scholen te helpen en diverse activiteiten en excursies

voor elke leeftijd te organiseren. 

Protestante kerk

EEuthanasie

Uw gemeente kan uw wilsverklaring euthanasie registeren. Elke meerderjarige 

of ontvoogde minderjarige die over een identificatienummer beschikt in het 

Bevolkingsregister kan bij de gemeenteadministratie een wilsverklaring euthana-

sie laten registreren volgens de voorwaarden die door de geldende wetgeving is

vastgelegd. De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of 

aanpassen. De wilsverklaring euthanasie blijft vijf jaar geldig.

14 Erediensten - Euthanasie

Van der Meerschenlaan 94 - 1150 Brussel

Parochiesecretariaat: 02 770 15 57

Website: www.sainte-alix.be 

Parvis Saint-Pierre - 1150 Brussel 

Parochiesecretariaat: 02 770 07 05

Website: www.websaintpierre.bxl.catho.be

Eggerickxstraat 10 - 1150 Brussel

Tel.: 02 762 19 81

Website: www.faml.be

Duitse evangelische kerk

Salomélaan 7 - 1150 Brussel

Tel.: 02 762 40 62

14 - Brochure.qxp_Mise en page 1  17/05/16  11:36  Page1



Het formulier wilsverklaring euthanasie is te verkrijgen bij de dienst bevolking/Bur-

gerlijke Stand:

• Het formulier moet door de aanvrager worden ingevuld. Als die het 

verzoek niet zelf kan opstellen en ondertekenen kan de verklaring 

schriftelijk worden opgesteld door een meerderjarige derde die geen 

materieel voordeel heeft bij het overlijden van de aanvrager (een medisch

attest moet als bewijs worden bijgevoegd);

• de wilsverklaring moet opgesteld zijn in het bijzijn van twee meerderjarige

getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het

overlijden;

• na verificatie wordt de wilsverklaring geregistreerd via het openbare

dienstnetwerk  van de FOD Volksgezondheid.

Indien u vragen heeft over de wettelijke bepalingen rond het levenseinde, kunt u

zich richten tot de vereniging voor het recht op waardig sterven. 

15Euthanasie

Voorzittersstraat 55 - 1050 Brussel

Tel.: 02 502 04 85

E-mail: info@admd.be - Website: www.admd.be

Vlaamse opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde

Italiëlei 153 - 2000 Antwerpen

Tel:  03 272 51 63 - E-mail: info@rws.be
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FFinanciële hulp

Inkomensgarantie voor ouderen - IGO

Het IGO is een financiële hulp voor ouderen (65-plussers) die niet over voldoende

middelen beschikken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het is de

Rijksdienst voor Pensioenen die dit recht onderzoekt: ofwel automatisch bij de 

samenstelling van uw pensioendossier of na een aanvraag bij de gemeentelijke

Dienst Sociale Zaken.  

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Indien u door de POD Sociale Zekerheid erkend bent persoon met een handicap,

heeft u misschien recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze uitkering, moet u voldoen aan de volgende 

voorwaarden:

•         uw handicap moet erkend zijn door de POD Sociale Zekerheid;

•         uw inkomen en dat van uw partner moet binnen bepaalde

grenzen blijven;

•         u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;

•         u moet in België gedomicilieerd zijn en er ook verblijven.

De stappen:

• U begeeft zich naar uw gemeenteadministratie om een aanvraag in te dienen

bij de dienst Sociale Zaken, Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel.

16 Financiëlle Hulp

Dienst Sociale Zaken

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 07 48

E-mail: affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be
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17Financiëlle Hulp

Open alle dagen van 8u30 tot 12u (02 773 07 48). De persoon die uw dossier 

behandelt zal uw aanvraag elektronisch indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. 

• De FOD Sociale Zekerheid analyseert uw vraag en vraagt uw behandelende arts

via een elektronisch inlichtingensysteem de u betreffende medische inlichtingen

op.  

• Indien de raadgevende arts van de FOD Sociale Zekerheid meent dat het

raadzaam is u te ontmoeten, wordt u voor een bijkomstig medisch onderzoek in

hun kantoren ontboden. 

• Op basis van deze elementen neemt de FOD Sociale Zekerheid een beslissing

met betrekking tot uw invaliditeit en communiceert u deze per post. 

Aarzel niet om voor elke andere inlichting te bellen naar de FOD Sociale 

Zekerheid, op het gratis nummer: 0800 987 99 of neem contact op met de dienst

Sociale Zaken van de gemeente op  02 773 07 48.

Zorgverzekering

Zware en lange termijnaandoeningen vragen om dagelijkse zorg, hulp aan huis

of een verblijf in een verpleeg- of rusthuis en brengen bijkomende kosten met

zich mee die niet door de ziekteverzekering van de mutualiteit worden gedekt.

De leden van de Vlaamse Zorgkas kunnen in dit geval een tegemoetkoming 

ontvangen. Een financiële steun van € 130 is mogelijk. Raadpleeg voor meer 

informatie de website www.vlaamszorgkas.be of bel naar 02 553 45 90.

Sociaal mazoutfonds

De tussenkomst van het Sociaal Mazoutfonds is voorzien voor gezinnen met klein 
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inkomen en betreft de aankoop van huisbrandolie (of stookolie of propaangas in

tank) en kan toegekend worden op basis van een inkomensonderzoek.

Om deze tegemoetkoming te verkrijgen moet u een aanvraag indienen bij 

uw OCMW (tel.: 02 773 59 00) en dit binnen de 60 dagen na de levering, en 

de volgende documenten aan het OCMW overhandigen: 

• een kopie van de factuur of van de bestelbon; 

• uw identiteitskaart;

• het bewijs van uw inkomen.

Sociale tarieven gas en elektriciteit

Het sociaal tarief wordt toegekend aan personen die genieten van een sociaal

voordeel of van een bepaald statuut zoals het leefloon of een gelijkaardige tege-

moetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de tegemoetkoming

voor personen met een handicap. Deze personen of gezinnen kunnen genieten

van voordeeltarieven voor elektriciteit en/of aardgas.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie op 0800 120 33 (gratis nummer). 

De verhoogde tegemoetkoming

Bepaalde personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, met de

volgende voordelen:

• een betere terugbetaling door de gezondheidszorg;

• bepaalde medicijnen zijn goedkoper;

• de medische raadplegingen en bezoeken zijn goedkoper;

• de persoonlijke tussenkomst in geval van hospitalisatie is 

minder hoog.

Wie is betrokken en wat zijn de nodige stappen?
De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan personen of

huishoudens die een uitkering ontvangen of van een bepaald statuut genieten,

zoals:

18 Financiëlle Hulp
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19Aide financière

• het leefloon of soortgelijke steun,

• de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

• de tegemoetkoming voor personen met een handicap.

U hoeft in dit geval niets te doen. U wordt automatisch geïnformeerd door een

brief van uw ziekenfonds. De verhoogde tegemoetkoming kan ook worden 

toegekend aan huishoudens met een laag inkomen. U dient hiervoor een verzoek

in te dienen bij uw ziekenfonds, dat uw dossier zal onderzoeken. 

De maximumfactuur (MAF)

De «maximumfactuur» garandeert elk huishouden dat het jaarlijks niet meer dan

een bepaald maximumbedrag uitgeeft voor de gezondheidszorg. Indien uw 

medische kosten (de uwe of die van uw huishouden) in de loop van het jaar een

bepaald maximum bereiken, zal uw ziekenfonds de bijkomende kosten volledig

vergoeden. 

Forfait palliatieve zorg

Als medische en verpleegkundige discipline ontwikkelde de palliatieve zorg 

zich om de ongeneeslijke zieke of terminale patiënten kwaliteitsvolle zorg en 

begeleiding te bieden. Een «palliatief forfait» kan door de ziekenfondsen worden

toegewezen aan patiënten met een «palliatieve-status». Om deze status te 

verkrijgen moet uw arts dit aanvragen bij uw ziekenfonds via een RIZIV-formulier. 

De patiënt met «palliatieve status»:

• ontvangt een extra tegemoetkoming voor geneesmiddelen, zorgappa-

ratuur en medische hulpmiddelen;

• moet daarom geen persoonlijke tussenkomst betalen (remgeld) voor 
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een bezoek aan de huisarts, sommige diensten in de thuisverpleegzorg

en een aantal kinesitherapeutische tussenkomsten. 

Sinds 1 januari 2015 bedraagt het forfait € 647,16/jaar.

Incontinentieforfait
Incontinente personen hebben recht op het forfait «incontinentie bij afhankelijke

personen». Hiervoor moet u de goedkeuring krijgen van een raadgevende arts

van uw ziekenfonds voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan

geven tot de betaling van honoraria. In 2015 bedroeg het forfaitaire bedrag 

€ 493,15/jaar. In principe kent uw ziekenfonds deze tegemoetkoming automatisch

toe. Er bestaat ook een forfait voor «onbehandelbare incontinentie» dat 

toegekend kan worden aan verzekerden die niet in aanmerking komen voor het

forfait "incontinentie bij afhankelijke personen" mits zij aan bepaalde voorwaar-

den voldoen, waaronder het feit dat ze lijden aan een onbehandelbare vorm van

urine-incontinentie. Deze ingreep bedroeg € 160,96 in 2014. Om van dit forfait te

genieten moet uw behandelende arts een RIZIV-formulier invullen. Uw ziekenfonds

kent daarna op basis van dit document de tegemoetkenning toe. 

Forfait zuurstoftherapie

Indien u tijdens een korte periode zuurstof nodig heeft, voor een totaal van 

maximum drie maanden per jaar, kunt u van uw ziekenfonds een terugbetaling

vragen voor zuurstof in gasvorm of een zuurstofconcentrator. Als u thuis voor een

langere periode zuurstof nodig heeft, kunt u de tegemoetkoming vragen via een

door uw arts en apotheker ondertekende overeenkomst.

Forfait chronisch zieken

U heeft aanzienlijke uitgaven voor uw gezondheidszorg of geniet van het forfait 

chronisch zieken? U kunt het statuut van «chronische aandoening» verkrijgen, waar-

door u automatisch van voordelen geniet zoals de derde betaler (bij de dokter en

tandarts) of een verlaging van uw maximale persoonlijke tussenkomst (het aandeel

dat u zelf betaalt, het zogenaamde remgeld) binnen de maximumfactuur. Het statuut

wordt in bepaalde gevallen automatisch door uw ziekenfonds toegekend, of op basis

van een medisch attest dat u aan uw ziekenfonds moet doorgeven. Uw ziekenfonds

zal uw statuut voor twee, verlengbare, jaren toekennen.

20 Financiëlle Hulp
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21Aide financière

U lijdt aan een zeldzame of weesziekte en heeft aanzienlijke gezondheidsuitga-

ven? Breng een medisch attest binnen bij uw ziektefonds, zodat zij uw statuut voor

een langere periode kunnen verlengen. 

Forfait voor de enterale sondevoeding thuis

De zorgverzekering betaalt de enterale sondevoeding thuis terug, in de vorm van

een forfait.  Om een terugbetaling te verkrijgen, vraagt u uw behandelende arts

om het terugbetalingsformulier in te vullen en naar uw ziekenfonds terug te sturen.  

Tegemoetkoming voor hulp van derden

Uw ziekenfonds kan u een tegemoetkoming bieden voor de hulp van een derde

persoon indien: 

• u het moeilijk heeft de gewone dagelijkse handelingen te stellen; 

• u een beroep kunt doen op een ziekte-uitkering van uw ziekenfonds. 

U dient hiervoor enkel contact op te nemen met uw ziekenfonds. De adviserende

arts van uw ziekenfonds dient de toekenningsvoorwaarden te evalueren, evenals

de noodzaak tot hulp van een derde. 

Palliatief verlof

Verlof voor palliatieve zorg is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die

het mogelijk maakt palliatieve zorg te verlenen. Dat betekent: elke vorm van 

bijstand (medische, sociale, administratieve, psychische) en zorg aan een persoon 
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die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal ziek is. Deze lijdende persoon

hoeft niet noodzakelijkerwijs een familielid te zijn van de persoon die verlof 

aanvraagt. De werkonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn. Dit verlof is een

recht en moet niet door de werkgever worden toegestaan. U hoeft enkel een 

medisch attest van de behandelde arts in te dienen, die verklaart dat de 

werknemer bereid is om palliatieve zorgen te verlenen. 

De identiteit van de patiënt moet niet worden vermeld. Dit verlof wordt toegekend

voor een periode van één maand en kan met een maand worden verlengd door

een nieuw certificaat in te dienen. De werknemer beschikt tijdens de verlofperiode

evenals tijdens de drie daaropvolgende maanden over bescherming tegen onts-

lag. Het beschikt over loopbaanonderbrekingsuitkeringen betaald door de RVA.

GGemeente

Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel

Burgemeester

Benoît Cerexhe

Tel.: 02 773 05 34 (secretariaat)

E-mail: bcerehxe@woluwe1150.irisnet.be

Schepen van Senioren

Christophe De Beukelaer

Tel.: 02 773 05 02

E-mail: cdebeukelaer@woluwe1150.irisnet.be

Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden

Helmut De Vos

Tel: 02 773 05 04

E-mail: hdevos@woluwe1150.irisnet.be

22 Gemeente
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23Gemeente

Permanentie senioren

De Dienst Sociale Zaken organiseert een permanentie voor senioren en heeft als

doel de senioren te informeren en naar hen te luisteren. De dienst helpt u ook bij

alle administratieve stappen en/of andere sociale vragen. 

Telefoon en openingsuren

Bevolking - Burgerlijke dienst 

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u

Woensdag van 14u tot 16u

Donderdag van 16u tot 19u

Zomeruren (juli en augustus): geen permanentie op donderdagavond

Tel.: 02 773 05 45 (bevolking) - 02 773 05 70 (burgerlijke stand)

De Dienst Sociale Zaken

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u (liefst na afspraak)

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 07 48

Dagelijks van 8u30 tot 12u

Verantwoordelijke: Benjamin Duplouy

Tel.: 02 773 07 48 

E-mail: bduplouy@woluwe1150.irisnet.be
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Dienst vreemdelingen

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u; woensdag van 14u tot

16u; donderdag van 16u tot 19u. Zomeruren (juli en augustus): geen permanentie

op donderdagavond.

Allô Travaux /Openbare werken?

Openingsuren: dinsdag van 8u30 tot 12u30; donderdag van 8u30 tot 12u30 en van

16u tot 19u (geen plankopies). Enkel voor openbare onderzoeken: elke dag van

9u tot 12u, evenals donderdagavond van 16u tot 20u (tussen 19u en 20u enkel op

afspraak en toegang via de garage). 

Parkeerkaart (bewonerskaart)

Het loket om uw parkeerkaart te verkrijgen bevindt zich in de inkomhal van het

gemeentehuis, tegenover het loket bevolking. Openingsuren: van maandag tot

vrijdag van 8u30 tot 13u en op woensdagnamiddag van 14u tot 16u.

Voor wie ? 
Elke persoon die ingeschreven is in het gemeentelijke bevolkingsregister.  

Waar ? 
Om zijn voertuig op het gemeentelijke grondgebied te parkeren, met uitzonde-

ring van de oranje zones en zones die voorbehouden zijn voor bewoners.

Hoe te verkrijgen ? 
De volgende documenten moeten verplicht voorgelegd worden:

• Indien de auto op naam staat van de aanvrager: enkel een kopie van 

het inschrijvingsbewijs;

24 Gemeente

Tel.: 02 773 05 49

Tel.: 02 773 06 30

Tel.: 02 773 07 80
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25Gemeente

• Indien de auto op naam staat van een derde: kopie van het inschrij-

vingsbewijs + bewijs dat de aanvrager op het verzekeringscontract is 

opgegeven als 2e chauffeur.

Belastingen

De belastingsambtenaren houden bij de gemeenteadministratie jaarlijks in

mei/juni permanentie om u te helpen uw belastingsaangifte in te vullen. De 

nauwkeurige data van deze permanentie worden jaarlijks in het Wolumag en 

op de website van de gemeente bekendgemaakt. 

Om u snel en efficiënt te kunnen helpen, moet u de volgende documenten 

voorleggen:

• inkomensfiches (pensioen, ziekenfonds…);

• diverse attesten en documenten (hypothecaire lening, kadastraal 

inkomen, levensverzekering, pensioensparen, giften, diensten-

cheques…);

• belastinguittreksel van het voorgaande jaar.

Identiteitsdocumenten

De identiteitskaart is het bewijs van uw inschrijving in het bevolkingsregister. 

Een ambtenaar van de dienst bevolking kan zich tot bij u begeven om de nodige

stappen te zetten voor de vernieuwing van uw identiteitskaart. Deze persoon zal,

indien nodig, ook uw foto nemen. Ongeveer drie weken later worden de 

activeringscodes voor uw nieuwe identiteitskaart u via de post opgestuurd. U kunt

een derde een volmacht geven om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te

komen ophalen. 
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Deze persoon moet zich met de volmacht en uw oude identiteitskaart naar het

loket begeven.

Gemeentelijk containerpark

Herendal 146 - 1150 Brussel

Voor grof vuil kunt u tijdens de openingsuren van het containerpark bellen naar

Net Brussel op 0800 98 181. Al het vuil wordt aanvaard, behalve chemische 

producten, steengruis en bouwafval. Het jaarlijks maximale aanvaarde volume 

bedraagt 3m³. De ophaling is gratis en gebeurt enkel op afspraak. 

Technopreventie

De technopreventiedienst helpt u gratis uw woning te beveiligen. U kunt een 

veiligheidsevaluatie vragen om zo diefstal te vermijden. De dienst geeft u 

gepersonaliseerd advies, aangepast aan uw woning en uw budget. Indien u 

het gratis en discreet bezoek van een diefstalpreventieadviseur wenst, kunt u 

voor een afspraak contact opnemen met de cel preventie op het nummer 

02 788 95 35. 

26 Gemeente

Contactpersoon: Mevr. De Wals op 02 773 05 43

Maandag Gesloten

Dinsdag 9u tot 16u

Woensdag 9u tot 16u

Donderdag 9u tot 16u

Vrijdag  9u tot 16u

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten
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27Handicap

HHandicap

Hulp van de gemeente en van de FOD Sociale Zekerheid

Tussenkomst - Kabeltelevisie

Een gemeentelijke tussenkomst van € 25 per jaar wordt toegekend aan de 

inwoners van Sint-Pieters-Woluwe met een handicap van 66% (of ten minste 7 

punten) die erkend is door de dienst Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,

of met het BIM-statuut van het ziekenfonds. 

Terugbetaling taxikosten

Een gemeentelijke tussenkomst van maximum € 225 wordt toegekend aan de 

inwoners van Sint-Pieters-Woluwe die met een handicap van 66% (of ten minste 7

punten) die erkend is door de dienst Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,

en dit voor hun 65 jaar.

Erkenning van de handicap

Bent u erkend als persoon met een handicap? Dan kreeg u een algemeen attest

erkenning van de handicap toegestuurd. Op dit attest kunt u een aantal voorbeel-

den terugvinden van de maatregelen waarvan u kunt genieten dankzij de 

erkenning van uw handicap.

Parkeerkaart

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft u parkeervoordelen, of u

in een voertuig chauffeur of passagier bent. Dit is een persoonlijke kaart, die enkel 
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gebruikt kan worden indien u zich in het voertuig bevindt. U moet de kaart voorin

in het voertuig plaatsen, op het dashboard, het rolstoelsymbool moet zichtbaar

zijn.  

Om de kaart te verkrijgen moet u contact opnemen met de dienst Sociale Zaken

van de gemeente (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u). Zodra de FOD 

Sociale Zekerheid uw aanvraag verkrijgt, zal het uw handicap evalueren (een van

hun artsen zal indien nodig een afspraak maken) om te weten of u recht heeft op

de kaart. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een algemeen attest,

evenals uw parkeerkaart. 

Tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap heeft u misschien recht op een tegemoetkoming.

Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag op uw bankrekening krijgt. De

tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoren toe aan het 

aanvullende stelsel van de sociale bijstand. 

Dit systeem staat garant voor de sociale bescherming voor personen die niet over

een klassieke sociale zekerheid beschikken. De sociale hulp is geen verzekering,

maar wordt gefinancierd door de federale regering. 

Voor elke andere inlichting kunt u de FOD Sociale Zekerheid ook bereiken op het

nummer 0800 987 99, enkel ‘s morgens van 8u30 tot 13u of via de website

www.handicap.fgov.be.

28 Handicap

Voor meer inlichtingen: 

Dienst Sociale Zaken

Elke dag van 8u30 tot 12u

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 07 48 

E-mail: affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be
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29Handicap

Verenigingen

De vzw PHARE (Personnes Handicapés Autonomie Recherchée)

De vzw informeert, adviseert en verleent financiële bijstand aan personen met een

handicap in het Brussels Gewest. Phare richt zich zowel tot personen met een 

handicap als tot naaste hulpverleners en is actief op talrijke gebieden zoals 

huisvesting, vervoer, vrijetijd, gezondheid, tegemoetkomingen en rechten, enz. 

Vzw ANLH (Association Nationale pour le Logement des personnes Handica-
pées)

Deze vzw bevordert de sociale integratie van personen met een fysieke handicap,

dankzij diensten rond huisvesting, inrichting, toegankelijkheid, autonomie, vervoer

en databanken. 

Onthaal van de Dienst PHARE

Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel 

Van 9u tot 12u open voor het publiek, behalve op woensdag 

Op afspraak buiten deze uren 

Telefonische permanentie

Elke ochtend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Tel.: 02 800 82 03

E-mail: info.phare@spfb.brussels

Website: www.phare.irisnet.be

Oranjebloesemstraat 1/bus 213 - 1150 Brussel

Tel.: 02 772 18 95 

E-mail: secretariat@anlh.be - Website: www.anlh.be
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HHuisvesting

Un toit 2 âges

Deze vzw bevordert intergenerationeel wonen en heeft als doel dat de generaties

elkaar helpen en verrijken. U kunt een student een kamer ter beschikking stellen?

U bent op zoek naar een geruststellende en aangename aanwezigheid, en 

eventueel een bijkomend inkomen? Dankzij Un Toit 2 âges biedt u een student

een kamer ter beschikking. Die zal dan in een gemeenschappelijke, respectvolle,

hoffelijke vertrouwensrelatie bij u logeren. Dit helpt de eenzaamheid te doorbre-

ken en hij/zij kan u eventueel ook helpen met kleine diensten (boodschappen

doen, samen eten, een museumbezoek, u helpen bij informatica, de vuilnisbak

buiten zetten, de luiken dichtdoen, enz.).

Sociaal verhuurkantoor (Le Relais)

Dit agentschap vergemakkelijkt de toegang tot private huurwoningen in Sint-

Pieters-Woluwe en buurgemeenten door de eigenaars die hun vastgoed willen

verhuren in contact te brengen met huurders met gemiddelde inkomens. De 

inschrijvingen gebeuren op woensdagochtend.

Sociale huisvesting «En Bord de Soignes»

Deze maatschappij beheert de sociale huisvesting in de gemeente Sint-Pieters-

30 Huisvesting

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u

GSM: 0496 24 80 05 of 0472 94 82 77

E-mail: bruxelles@1toit2ages.be

Website: www.1toit2ages.be

Paul Wemaerestraat 20 - 1150 Brussel

Tel.: 02 779 80 13

E-mail: info@aislerelais.be
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31Hulp en psychologische bijstand

Woluwe (Mooi-Bos, Vriendschapswijk, Olieslagers). De sociale woningen zijn 

gefusionneerd met de sociale woningen van Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

HHulp en psychologische bijstand

Centrum voor mentale gezondheid «Le Chien Vert»

Dit centrum heeft als doel elke psychologische, relationele, psychiatrische of 

sociale stoornis of nood te behandelen en te voorkomen.

Similes

Deze hulpgroep steunt, helpt, informeert, oriënteert en luistert naar elke persoon

of hun naasten die lijdt aan psychische stoornissen.

Permanentie: dinsdag van 9u tot 11u30,

woensdag en donderdag van 14u tot 16u

Guillaume Van Neromlaan 13 - 1160 Brussel 

Tel.: 02 663 01 47 (telefonische permanentie 

enkel op woensdag van 9u tot 12u)

Eggericxstraat 28 - 1150 Brussel

Tel.: 02 762 58 15 (permanentie van maandag

tot vrijdag van 9u tot 17u, op dinsdag tot 20u)

Website: www.lechienvert.be 

E-mail: lechienvert@apsyucl.be
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Interligne

Interligne steunt en begeleidt elke persoon die thuis aan een psychiatrische stoor-

nis lijdt, evenals de families waarvan een lid psychische problemen kent en steun

weigert en voor wie begeleiding nodig zou zijn.  

Psycot

Psycot coördineert thuiszorg voor mensen met psychiatrische problemen. Ze 

informeren, oriënteren, animeren en organiseren coördinatievergaderingen.  

Crisiseenheid en psychiatrische spoeddienst (Sint-Lucasziekenhuis)

De eenheid organiseert consultaties, onderzoek en reanimatie. Een opname voor

één nacht in een isoleerkamer is eveneens mogelijk.  

32 Hulp en psychologische bijstand

Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Malibranstraat 43 - 1000 Brussel

Tel.: 02 511 06 19

Website: www.similes.org - E-mail: bruxelles@similes.org

Uniestraat 23 - 1210 Brussel

Tel.: 02 210 20 82

Website: www.interligne.be - E-mail: contact@interligne.be

Grootgodshuisstraat 10 - 1000 Brussel

Tel.: 02 218 33 76

E-mail: antonin.artaud@advalvas.be

Hippocrateslaan 10 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Tel.: 02 764 21 00 of 02 764 21 21

Crisisploeg: van 8u tot 18u in de week

Noodploeg: 24u/24
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33Kanker -  Levenseinde

Dionysos

Dionysos is een mobiele eenheid voor de steun aan het zorgnetwerk van oudere

en kwetsbare zestigplussers. Dankzij een professioneel oor en overleg met de arts

van de patiënt en verschillende intervenanten waakt Dyonisos over de continuïteit

van de zorg en het behoud van de oudere thuis. 

KKanker

Cancer et Psychologie

Deze organisatie zorgt voor psychologische steun aan personen en hun naasten

die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte of die rouwen. Psychothera-

peuten zorgen dagelijks van 10u tot 12u voor een telefonische permanentie. 

LLevenseinde

PALLIABRU

Deze pluralistische vereniging voor palliatieve zorg is een platform die zorgt voor 

Verenigingsstraat 15 - 1000 Brussel

Tel.: 02 888 70 57

Website: www.dionysos.pro 

E-mail: info@dionysos.pro

Tervurenlaan 215/bus 14 - 1150 Brussel

Tel.: 02 735 16 97

E-mail: info@canceretpsy.be
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informatie, overleg en coördinatie en de instellingen verenigt die actief zijn binnen

de sector van de palliatieve zorg en het levenseinde. Ze begeleidt en steunt 

personen tijdens hun leveneinde, evenals hun families. Meer informatie op pagina

37.

Recht op Waardig Sterven (RWS)

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig leven-

seinde. Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen

ze alle mensen die «het systeem» niet kennen, vertrouwd maken met patiënten-

rechten en levenseinde beslissingen. «Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt

en ondersteunt».

Omgaan met rouw

Rouwen is een van de zwaarste beproevingen in het leven. Het is een erg moeilijke

periode, vooral indien u dit in eenzaamheid moet doorstaan. Daarom biedt deze

vereniging een warme en geruststellende plek waar u kunt praten over uw verlies,

de overleden persoon en het leed dat u doormaakt. Professionals stellen u actieve

hulp voor zodat u, verder dan het afscheid en de afwezigheid, opnieuw houvast

vindt in het leven. Dit gebeurt door individuele gesprekken of gespreksgroepen.    

34 Levenseinde

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel

Tel.: 02 743 45 92

E-mail: info@palliabru.be

Italiëlei 153 - 2000 Antwerpen

Tel.: 03 272 51 63

E-mail: info@rws.be - Website: www.rws.be

Carnoyplein (site UCL) - 1200 Brussel

Tel.: 0474 33 76 54

Website: www.apprivoisersondeuil.be - E-mail: apprivoisersondeuil@gmail.com 
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35Maaltijden aan huis - Medische en paramedische hulp

MMaaltijden aan huis

Warme maaltijden kunnen zeven dagen op zeven aan huis worden geleverd. 

De maaltijden bestaan meestal uit soep, hoofdgerecht en dessert. De prijs van

de maaltijd wordt, in functie van de traiteur, berekend op basis van uw inkomen.

Om thuis maaltijden te bestellen, raden wij u aan contact op te nemen met de

hulpdienst voor gezinnen van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe, die met een

externe traiteur (02 778 11 60) of met uw ziekenfonds werkt.

MMedische en paramedische hulp

Verpleegzorg

Verplegers, kinesitherapeuten of logopedisten: enkel gezondheidsprofessionals

kunnen thuis de nodige zorg verstrekken. Die worden bepaald door uw 

behandelende arts of specialist, in overleg met de ploeg thuiszorg. In functie van

de evolutie van uw gezondheidstoestand wordt het zorgprogramma regelmatig

geëvalueerd en aangepast. 

De thuisverplegers zijn geconventioneerd volgens de RIZIV-tarieven (ziekteverze-

kering). U betaalt dus enkel het remgeld, uw eigen bijdrage aan de zorg. 

Indien u verpleegkundige zorg nodig heeft, raden wij u aan eerst uw ziekenfonds

te raadplegen, die met talrijke diensten samenwerkt zoals de CSD, Soins chez Soi,

ASD, enz. (zie pagina 53). U kunt ook contact opnemen met de dienst familiehulp

van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe voor verdere inlichtingen, of met het Wit-

Gele Kruis. 
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Het Wit-Gele Kruis

De dienst thuisverpleging, beter gekend als het Wit-Gele Kruis, telt meer dan 50

deskundige verplegers en verpleegsters die in Brussel thuiszorg verlenen, gaande

van de eenvoudigste tot de meest technische ingrepen. 

Thuishospitalisatie

Thuishospitalisatie bestaat erin thuis gespecialiseerde zorg te verlenen die 

normaal gezien enkel in het ziekenhuis wordt verleend. Het is een concept dat 

kadert in de huidige tendens om de ziekenhuisopname te verkorten of zelfs te

vermijden, en die overeenkomt met de voorkeur van talrijke patiënten die in hun

eigen omgeving de nodige en zelfs complexe zorg wensen te verkrijgen.

HOSPIDOM

De vzw HOSPIDOM is een coördinatiecentrum voor hospitalisatiezorg aan 

huis dat gespecialiseerde zorgverleners en aangepaste diensten voorziet en 

coördineert, zoals: gespecialiseerde verplegers, pediatrische verplegers, 

kinesitherapeuten, therapeutische residentiële voorzieningen, respijtdiensten, 

familiehulp, thuisoppas, maaltijden aan huis, enz. HOSPIDOM werkt hiertoe

samen met:

• de vzw Arémis: een ploeg eerstelijnverplegers (www.aremis-asbl.org);

• de vzw Cité Sérine: tijdelijke therapeutische huisvesting (www.serine-asbl.org);

• de vzw Sémiramis: een tweedelijnsvereniging voor palliatieve zorg, die 

ongemakkelijke symptomen zoals pijn verlicht, en logistieke en psychologische 

ondersteuning biedt aan patiënten en hun familieleden (www.semiramis-vzw.org).

36 Medische en paramedische hulp

Malibranstraat 53 - 1050 Brussel

Tel.: 02 647 03 66

E-mail: info.bxl@fasd.be
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37Medische en paramedische hulp

Palliatieve en doorlopende zorg

Op het moment dat het ziekenhuisteam meent dat een palliatieve patiënt, 

die naar huis wenst te gaan, het ziekenhuis kan verlaten, begint de organisatie

van de palliatieve thuiszorg. Dit kan enige tijd in beslag nemen en vereist enige

investering van de familieleden van de palliatieve patiënt. Elke patiënt is 

verschillend, situaties zijn altijd complex van aard, en het is aan de dienstverleners

om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op uw situatie.

Hoe palliatieve zorg thuis organiseren?

Vandaag wordt alles in het werkt gesteld om thuis palliatieve en doorlopende zorg

te kunnen verlenen die kwalitatief gelijk is aan de zorg in het ziekenhuis. 

Hiertoe werken twee «zorglijnen» nauw samen:

• Eerstelijnszorg: uw behandelende arts, uw thuisverpleger en uw 

kinesitherapeut… op wie u normaal gezien een beroep doet voor uw 

zorgverlening.

• Tweedelijnszorg: het gaat om zorg die in Brussel gegeven wordt door

4 pluridisciplinaire ploegen die elk zijn samengesteld uit een arts, vaak een 

pijnspecialist, verplegers en een psycholoog, elk gevormd voor de algehele 

verzorging van de palliatieve patiënt. Deze ploegen kunnen thuis ingezet 

worden wanneer de ziekenhuisploeg de terugkeer naar huis van de patiënt 

medisch mogelijk acht. De tweedelijnszorgverstrekkers vervangen de eerstelijns-

zorgverstrekkers niet. Ze zijn echter gespecialiseerd op het vlak van palliatieve

zorg. Ze bieden raad en oplossingen die uitgevoerd kunnen worden om het 

comfort en de levenskwaliteit van de palliatieve patiënt thuis te verbeteren. Ze

werken nauw samen met de eerstelijnszorgverstrekkers en met de familie van 
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de palliatieve patiënt. De tweedelijnszorgverstrekkers, in het bijzonder de 

verpleegsters, verzekeren een doorlopende aanwezigheid en beantwoorden de

vragen zo snel als mogelijk. 

De samenwerking tussen de zorgverstrekkers van de eerste en tweede lijn maken

thuishospitalisatie mogelijk. Die vindt in nauwe samenwerking met de ziekenhuis-

ploeg plaats.  

Waar kunt u terecht?

PALLIABRU

Deze pluralistische vereniging bundelt de instellingen die actief zijn op het vlak

van palliatieve zorg en het levenseinde, met name de vier tweedelijnsploegen die

hieronder zijn opgenomen. Ze staat te uwer beschikking en stelt haar hulp voor

om u te helpen in uw zoektocht. 

De vier Brusselse tweedelijnsploegen zijn: 

Continuing Care

Interface

38 Medische en paramedische hulp

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel

Tel.: 02 743 45 92

E-mail: info@palliabru.be

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel

Tel.: 02 743 45 90 en 0476 76 36 23

E-mail: info@continuingcare.be

Hippocrateslaan 10 - 1200 Brussel

Tel.: 02 764 22 26

E-mail: interface-sc-saintluc@uclouvain.be
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39Mishandeling

Omega

Semiramis

MMishandeling

In geval van mishandeling kunt u zich richten tot de Politionele dienst voor 

Slachtofferhulp. Deze dienst is samengesteld uit civiel personeel met een 

psychosociale vorming, dat bijstand kan bieden aan slachtoffers en naasten 

van een misdrijf (agressie, diefstal, slagen en verwondingen, familiaal geweld, …).

Deze dienst omvat ook het onthaal en de bijstand aan personen die betrokken

zijn in een ongeval, een ramp of een brand.  

SEPAM

SEPAM zet zich in tegen de mishandeling van bejaarden die zowel thuis als in een

instelling wonen door een telefonische permanentie te bieden voor elke persoon

die betrokken is door mishandeling.  

Vander Vekenstraat 158 - 1780 Wemmel

Tel.: 02 456 82 03 - E-mail: info@vzwomega.be

Landbouwersstraat 30 - 1040 Brussel

Tel.: 02 734 87 45  - E-mail: infisemi@semiramis-asbl.org

François Debelderstraat 15 - 1200 Brussel - Tel.: 02 788 93 30 

Anspachlaan 59 - 1000 Brussel

Tel.: 02 223 13 43 - E-mail: sepam@inforhomes-asbl.be

Website: www.home-info.be
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NNoodnummers

In geval van nood

• Ziekenwagen: 100

• Brandweer: 112

• Politie: 101

• Politie Montgomery: 02 788 53 43 (meerdere gemeenten)

• Politie Sint-Pieters-Woluwe: 02 788 93 00 (01) 

• Antigifcentrum: 070 245 245 

• SOS Médecins: 02 513 02 02

• Brandwondencentrum: 071 44 80 00 – 02 268 62 00

Overige

• Rode Kruis (bestellen ziekenwagen – niet dringend): 105

• Zelfmoordpreventie (24h/24): 0800 32 123

• Tele-Onthaal (een luisterend oor): 106 

• Nederlandstalige medische wachtdienst: 02 242 43 44

• Tandarts van wacht: 02 426 10 26 

• Apotheek van wacht: 0903 99 000

• Dierenarts van wacht: 02 479 99 90

• Verloren dier: 0903 99 377

• Wachtdienst Vivaqua (waterproblemen): 02 739 52 11

• Gasreuk: 02 274 40 44

• Elektriciteitspanne: 02 274 40 66

• Card Stop (verloren of gestolen bankkaart): 070 34 43 44

40 Noodnummers
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41OCMW

OOCMW

De sociale dienst

De sociale dienst helpt zowel de begunstigden van maatschappelijke integratie

als van sociale bijstand op medisch of farmaceutisch vlak of biedt psychologische

bijstand. De maatschappelijke assistenten helpen ook administratief weer alles in

orde te stellen (aansluiting bij een ziekenfonds, documenten voor het pensioen,

kinderbijslag,…). 

De dienst schuldbemiddeling

Deze dienst helpt mensen die geconfronteerd worden met grote financiële moei-

lijkheden en die hun schuldeisers niet langer het hoofd kunnen bieden. Het doel

van deze dienst is te vermijden dat mensen met te veel schulden gemarginaliseerd

worden, en het einde van de tunnel te laten zien door een realistisch afbetalings-

plan voor te stellen zodat ze waardig blijven leven tijdens deze moeilijke tijden. 

Shetlanddreef 15 - 1150 Brussel

Voorzitter: Arnaud Boucquey  

Permanentie van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 11u of op afspraak

Tel.: 02 773 59 00

E-mail: servicesocial.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Voorzitter: Anne-Marie Claeys-Matthys 

Tel.: 02 773 59 00 (onthaal)

E-mail: amclaeys@woluwe1150.irisnet.be 
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Dienst familiezorg

Familie- en huishoudhulp, maaltijden aan huis, hulp bij het zoeken naar een 

rusthuis, …: meer info op pagina 54.

Het dagverzorgingscentrum

Senioren kunnen overdag in het dagverzorgingscentrum terecht : meer informatie

vindt u op xx.

Het Koning Boudewijntehuis

Rust- en verzorgingtehuis, kortverblijf: meer info op pagina 47.

42 OCMW

Shetlanddreef 15 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Quentin Pissart

Tel.: 02 773 59 00

E-mail: mediationdettes.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Doorndal 25 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Magali Rigo

Tel.: 02 778 11 60

E-mail: servicesdomicile.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Doorndal 25 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Jessica Colot

Tel.: 02 778 11 63

E-mail: centrejour.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Jagersgaarde 2 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Murielle Carels

Tel.: 02 773 57 11

E-mail: rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be
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43OCMW

Residentie Doorndal

Serviceflats: meer informatie op 48.

Het glijden van het strijkgoed

Strijkdienst 

Het Duwtje

Polyvalente hulp : huishoudhulp, tuinieren, verhuizen, kleine werkjes, ...: meer info

op pagina 54.

Doorndal 40 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Murielle Carels

Tel.: 02 773 57 11

E-mail : rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Parmentierlaan 179 - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Robert De Coninck

Tel.: 02 779 95 91

E-mail: laglisse@woluwe1150.irisnet.be

Mareydestraat 1 (1e verdieping) - 1150 Brussel

Verantwoordelijke: Robert De Coninck 

Tel.: 02 762 66 49

E-mail: cdpwsp@outlook.com
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OOrgaandonatie

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de

verwijdering van organen na uw dood toe, tenzij u dit uitdrukkelijk weigert. Als u

niet wilt dat organen of weefsels na uw overlijden uit uw lichaam worden 

weggenomen, dan moet u bij de dienst Bevolking van uw gemeente uw wens en

weigering bekendmaken. 

PParkinson

Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga heeft als doel haar leden correct te informeren over

Parkinson, op medisch, wetenschappelijk en sociaal vlak, op het moment van de

diagnose of op het tijdstip dat de patiënt erom vraagt.

PPensioenen

Voor elke vraag met betrekking tot uw pensioen of een herziening van uw 

pensioen na het overlijden van uw partner kunt u contact opnemen met de dienst

sociale zaken van de gemeente (02 773 07 48) of de Rijksdienst voor Pensioenen

(RVP)

44 Orgaandonatie -  Parkinson - Pensioenen

Kapucijnenvoer 10 - 3000 Leuven

E-mail: info@parkinsonliga.be

GSM: 0478 96 16 80

Zuidertoren 160 - 1060 Brussel

Tel.: 1765 (gratis nummer)
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45Personenalarmtoestel - Raadgevende Gemeentelijke Raad voor Senioren

PPersonenalarmtoestel

Een ongeluk kan op elke leeftijd gebeuren… Een slechte val, een flauwte,… zijn

altijd een risico en familieleden kunnen niet altijd aanwezig zijn. Een personena-

larmtoestel thuis kan in een dergelijke onrustwekkende situatie soelaas bieden.

U dient in geval van nood gewoon op de kleine knop te drukken op het apparaatje

dat u de hele dag meedraagt rond uw pols, hals of als clip. De overgrote meer-

derheid van de personenalarmtoestellen worden vergoed door het ziekenfonds. 

• Télé-Secours (onafhankelijke ziekenfondsen Partenamut, Securex):

02 478 28 47

• PSD-Vitatel (Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond): 078 15 12 12

• Biotel (socialistisch ziekenfonds van Brabant): 078 15 60 20

• COSEDI (liberale ziekenfonds van Brabant): 02 218 77 72

• BIP CSD: 02 537 98 66

RRaadgevende Gemeentelijke Raad voor Senioren

Dit overlegorgaan, opgericht in 2010, heeft tot doel het welzijn van de senioren te

bevorderen en bij de gemeenteautoriteiten advies en suggesties te formuleren rond

thema’s die de senioren in het bijzonder aanbelangen, zoals: veiligheid, mobiliteit,

huisvesting, rusthuizen, vrijetijd, …U wenst hier deel van uit te maken, bent in Sint-

Pieters-Woluwe gedomicilieerd, bent 60-plusser en/of lid van een vereniging die in

Sint-Pieters-Woluwe actief is rond senioren? Stuur ons uw motivatiebrief: 

Raadgevende Gemeentelijke Raad voor Senioren

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel 

02 773 05 60
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RRevalidatie/respijt

Het kortverblijf Adrienne Gommers

Het kortverblijf is gelegen in een van de vleugels van de Koning Boudewijnresi-

dentie. Het biedt zestigplussers tijdelijke opvang voor post-revalidatie- of respijt,

voor een periode van minimum 15 dagen tot maximum 3 maanden. 

RRouw

Association des Veuves et Veufs

De vereniging helpt weduwen en weduwenaren de rouwperiode te doorstaan. Ze

stelt verschillende activiteiten voor die voor iedereen toegankelijk zijn: 

wandelingen, uitstappen, conferenties, gymnastiek, kaartspelen, scrabble, 

zanggroep, schrijfatelier, theater- en bioscoopbezoeken, restaurant, reizen, 

fietsen, enz. Dit alles in een gezellige sfeer. 

RRust- en seniorenhuizen

Er bestaan in Sint-Pieters-Woluwe verschillende rust- en seniorenhuizen,

waarvan u hieronder de lijst vindt. Wij raden u aan om, reeds vooraleer een 

verblijf thuis niet langer mogelijk is, de nodige inlichtingen te verzamelen, u in te

schrijven op een wachtlijst en de rusthuizen te bezoeken, enz. Indien u hierbij hulp

nodig heeft, kunt u terecht bij:

46 Revalidatie/respijt -  Rouw - Rust- en seniorenhuizen

Jagersgaarde 2 – 1150 Brussel

Tel.: 02 773 57 11

E-mail: courtsejour-rrb@woluwe1150.irisnet.be

Cultureel centrum Wolubilis

Vrijetijdsplein 1 (2e verdieping) - 1200 Brussel

Tel.: 02 731 37 95

Website: www.frat.be - E-mail: info@frat.be
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47Rust- en seniorenhuizen

Home-Info Brussel

De vzw Home-Info geeft u nauwkeurige informatie en helpt u in functie van uw

noden op deskundige en persoonlijke wijze bij uw keuze.

De dienst familiehulp van het OCMW

Een maatschappelijke assistent kan u helpen in uw zoektocht naar een rust- of 

verzorgingstehuis. Het OCMW kan financieel tussenkomen in de logeerkosten 

van personen die de kosten niet volledig op zich kunnen nemen. 

Rusthuizen (RH) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT)

Residentie «Koning Boudewijn» (RH en RVT)

Het rust- en verzorgingstehuis richt zich zowel naar autonome senioren als naar 

personen die verpleegkundige en permanente zorg of kinesitherapie nodig 

hebben, en naar ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een gelijkaardige

ziekte, en beschikt over gesloten residentiële eenheden.    

Anspachlaan 59 - 1000 Brussel

Tel.: 02 219 56 88

E-mail: inforhomes@misc.irisnet.be

Maatschappelijk assistente: Carole Ociepka

Tel.: 02 778 11 60

Jagersgaarde 2 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 57 11

E-mail: rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be
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Huis «Notre-Dame» te Stokkel (RH en RVT)

Residentie «Val Duchesse» (RH en RVT)

Residentie «Apollo» (RH en RVT)

Seniorenhuizen en service flats

Service-flats Doorndal

De residentie biedt huisvesting en diensten «à la carte», zodat de senioren 

onafhankelijk kunnen blijven. 

Residentieel domein Parmentier

Residentie «Eden Green»

48 Rust- en seniorenhuizen

Baron d’Huartlaan 45 - 1150 Brussel

Tel.: 02 779 06 83

E-mail: notredame@skynet.be

Julius Caesarlaan 11 - 1150 Brussel 

Tel.: 02 770 34 20

E-mail: residencevalduchesse@skynet.be

Palmboomstraat 29 - 1150 Brussel 

Tel.: 02 733 54 43

E-mail: javier.perez@senior-assist.org

Doorndal 40 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 57 11

E-mail: rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Edmond Parmentierlaan 124 - 1150 Brussel

Tel.: 02 775 15 11

Herendal 23 - 1150 Brussel

Tel.: 02 761 40 00
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49Slechthorenden - Slechtzienden

SSlechthorenden

Maison des sourds (FRASB)

Maison des sourds is een ontmoetingscentrum, een plek voor socioculturele 

activiteiten, vrijetijd en sport die open staat voor doven of slechthorenden, evenals

goedhorenden die gebarentaal willen leren of oefenen. Het centrum stelt verschil-

lende vormingen voor, cursussen gebarentaal, cursussen informatica, cursussen

Engels, reizen, bezoeken, conferenties en verschillende animaties. 

Info-Sourds

De vereniging heeft als doel de inclusie en autonomie van doven en slechthoren-

den, met name door communicatie (gebarentaal en andere visuele ondersteu-

ning).

SSlechtzienden

Vlaams Oogpunt Brussel

De vereniging van Blinden en slechtzienden Licht en Liefde vzw wil er zijn voor

alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden. 

Saksen-Coburgstraat 38 - 1210 Brussel

Tel.: 02 218 32 22

Hertogstraat 100 - 1150 Brussel

E-mail: direction@infosourds.be

Tel.: 02 644 68 64
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Mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is, krijgen, 

ongeacht de aard of oorzaak van hun aandoening, te maken met heel wat 

dagdagelijkse problemen. Zij bieden hen zowel informatie aan als een kans 

op ontspanning, ledenservice en belangenbehartigers om ervaringen uit te 

wisselen.

Brailleliga

De Brailleliga stelt verschillende diensten voor aan blinden en slechtzienden, 

op sociaal, professioneel en cultureel vlak. Hun vrijetijdsdienst stelt ook andere

creatieve, recreatieve en culturele activiteiten voor. 

Œuvre Nationale des Aveugles (ONA)
Het ONA beoogt de autonomie van slechtzienden en hun volledige deelname

aan het sociale leven. Het ONA stelt lokaal activiteiten en diensten voor. 

SSport

Sportcity

50 Slechtzienden - Sport

Jozef II-straat 36 – 1000 Brussel

Tel.: 02 230 90 66

Web: brussel@vlaamsoogpunt.be

Engelandstraat 57 - 1060 Brussel

Tel.: 02 533 32 11

E-mail: info@braille.be

Woluwelaan 34 bus 1 - 1200 Brussel

Tel.: 02 241 65 68

Website: www.ona.be

Salomélaan 2 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 18 20

E-mail: info@sportcity-woluwe.be
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51Sport

Sportcity biedt senioren het volgende aan: 

Sport- en recreatiecentrum van het Woluwepark

Gymsana

De vzw Gymsana is actief rond gezondheidspreventie en biedt activiteiten aan

om de nadelige gevolgen van een sedentair leven bij ouderen tegen te gaan. 

Om te vermijden dat ouderen afhankelijk en uitgesloten worden, heeft Gymsana

met een ploeg professionelen aangepaste bewegingsprogramma’s samengesteld.

Op het programma staan preventiegymnastiek, stoelgymnastiek, valpreventie,

Alzheimerstimulatie, multisport. Meer informatie: 02 736 20 32

Souris Danse

Danscursussen in een aangename en ontspannen sfeer: wals, tango, cha-cha, rock, …

Zonder der Immer Jongen
Zachte gymnastiek, aquagym

Isabelle Peeters - Tel.: 02 773 05 32

Donderdagen en vrijdagen

Les Voltigeurs 
Badminton, tafeltennis 

Paulette Adant  - Tel.: 02 425 22 06

Edmond Gallopinlaan 1 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 07 88

E-mail: vplenevaux@woluwe1150.irisnet.be

Floraliënstraat 81/bte 7 - 1200 Brussel

Tel.: 0475 26 16 13 - Website: www.sourisdanse.be
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TThuis-/ziekenoppas

Als u op zoek bent naar een thuis- of ziekenoppas, raden wij u aan u eerst te 

richten tot uw ziekenfonds. Andere bestaande diensten in de gemeente zijn:

Bien-être à domicile

Deze dienst is gespecialiseerd in de begeleiding en persoonlijke bijstand. Deze

ploeg professionele paramedici staat de patiënten bij door hen gedeeltelijke of

totale hulp te bieden bij het opstaan, het slapengaan, persoonlijke hygiëne,

medicijnen innemen, boodschappen, maaltijden, verplaatsingen, enz. 

Reflexe vzw

Deze vereniging biedt professionele en hartverwarmende bijstand in alle moeilijke

levensmomenten: terugkeer uit het ziekenhuis, vervoer, depressie, enz. Deze

kleine ploeg professionelen (24u/24 ziekteoppassen, verplegers, psychologen)

biedt tijd aan afhankelijke personen. 

Gammes vzw

Deze thuisoppasdienst heeft als opdracht de patiënt die dit nodig heeft, 

voortdurend bij te staan door, zowel overdag als ‘s nachts en in aanvulling op de

omgeving van de patiënt en professionele verzorgers, een actieve aanwezigheid

op lange termijn te bieden door zijn mentale, fysieke en sociale gezondheid te

stimuleren.  

52 Thuis-/ziekenoppas

Zuidstraat 32 - 1000 Brussel

Tel.: 02 513 23 02

E-mail: beadomicile@outlook.be

Contactpersoon: Anne Naveau

Tel.: 0488 11 55 54

Tel.: 02 537 27 02

Website: www.gammesasbl.be - E-mail: info@gammesasbl.be
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53Thuiszorg

Baluchon Alzheimer Belgique

Deze dienst aan huis is gericht op families waarvan een naaste lijdt aan de ziekte

van Alzheimer en heeft als doel de naaste helpers een week of twee respijt te

geven zonder hun naaste in een andere omgeving te moeten verhuizen. Dit 

gebeurt dankzij de aandachtige aanwezigheid van «baluchonneuses». 

TThuiszorg

De sector van de thuishulp en -zorg groeit al een paar jaar als antwoord op de

steeds toenemende nood van mensen die

• na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk naar huis wensen te keren;

• zo goed en zo lang mogelijk thuis willen wonen;

• hun leven in hun eigen gezinssfeer willen beëindigen en er palliatieve

zorgen wensen te krijgen. 

Wenst u een beroep te doen op thuishulp en -zorg?

De ziekenfondsen en talrijke lokale (OCMW, ...), regionale en privéorganisaties

bieden hulp en thuiszorg. Uw ziekenfonds vergoedt een groot deel van de 

kosten voor deze zorg. Aarzel niet om eerst met hen contact op te nemen om te

weten hoe ze hulp kunnen bieden. De meeste ziekenfondsen hebben onderlinge

afspraken met bepaalde zorgbedrijven, waardoor u van lagere tarieven kunt 

genieten. Zowel in de publieke als de private sector wordt het bedrag van de 

prestaties berekend op uw inkomen.

Adres: Paepedellelaan 87 - 1160 Brussel

Tel.: 02 673 75 00

Website: www.baluchon-alzheimer.be - E-mail: info@baluchon-alzheimer.be
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Ondersteunende hulpdienst voor gezinnen van het OCMW Sint-Pieters-
Woluwe 

De dienst familiehulp is beschikbaar voor iedereen die in Sint-Pieters-Woluwe is

gedomicilieerd en is gericht op de behoeften van gezinnen, ouderen, personen

met een handicap en personen die tijdelijk hulp nodig hebben. De bedoeling van

deze dienst bestaat erin het leven thuis te vergemakkelijken door de mensen bij

het dagelijkse leven bij te staan en zo hun zelfstandigheid te bevorderen. Het team

bestaat uit familiale en huishoudelijke helpers. Familiehulp helpt vooral bij de

boodschappen, het bereiden van maaltijden, de was doen en strijken, vergezellen

bij een wandeling of bij medische afspraken, hygiënische zorg. De dienst biedt

ook hulp aan bij bepaalde administratieve stappen, onderhoud van de woonka-

mers, enz. De huishoudelijke hulp houdt zich enkel bezig met huishoudelijk werk.

Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe

Het Duwtje is een bedrijf met sociaal oogmerk dat actief is in de gemeente

Sint-Pieters-Woluwe. Het biedt de inwoners van de gemeente deskundig 

personeel aan om kleine diensten uit te voeren zoals huishoudelijk werk, tuinieren,

wandelen met de hond, hulp bij het winkelen, bijstand bij een verhuis, kortom:

kleine klusjes die geen specialisatie vereisen.  Het is onderdeel van een socio-

professionele re-integratie van veelzijdige arbeiders en vrijwilligers. U kunt zo 

volledig legaal genieten van hulp die aan uw behoeften voldoet. 

54 Thuiszorg 

Dienstverantwoordelijke: Magali Rigo 

Maatschappelijk assistenten: Carole Ociepka en Géraldine Gantois

Administratief verantwoordelijke: Nathalie De Bruyn

Tel.: 02 778 11 60 

Doorndal 25 - 1150 Brussel

E-mail: servicesdomicile.cpas@woluwe1150.irisnet.be 

Dienstverantwoordelijke: Robert de Coninck

Mareydestraat 1 - 1150 Brussel

Tel.: 02 762 66 49 - GSM: 0477 94 00 92

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u

E-mail: cdpwsp@outlook.com  
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55Thuiszorg

Familiehulp

Deze thuiszorgdienst biedt familiale hulp aan. De prijs van de tussenkomst wordt

berekend in functie van het persoonlijk of gezinsinkomen.

Brussels Overleg Thuiszorg (BOT)

BOT coördineert  de multidisciplinaire hulp van een patiënt door overleg te 

organiseren met de betrokken personen (familie, arts, verplegers, familiale hulp,

enz.) en een zorgplan op te stellen (meer info op www.e-zorgplan.be). Ze geven

ook steun bij de zoektocht naar gepaste diensten voor de patiënt.

Centrale de Soins et de Services à Domicile (CSD)

CSD biedt gezondheidszorg aan (verplegers, kinesitherapeuten, tandartsen, 

ergotherapeuten, logopedisten) en thuishulp (maaltijden, personenalarmtoestel-

len, huishoudhulp, familiale hulp) en coördineert die, evenals de verschillende

diensten in functie van de noden van de begunstigden. De prijs hangt van uw

inkomen af. 

Koningstraat 306 - 1210 Brussel

Tel.: 02 543 79 10

E-mail: brussel@familiehulp.be

Lakenstraat 76/5 - 1000 Brussel (4e verdieping)

Tel.: 02 412 31 64 

Website: www.botvzw.be  - E-mail: info@botvzw.be

Sint-Bernardusstraat 43 - 1060 Brussel

Tel.: 02 537 98 66 (24u/24 – 7d/7)

Website: www.csdbxl.be - E-mail: info@csdbxl.be

55 - Brochure.qxp_Mise en page 1  4/07/16  16:30  Page1



Aides & Soins à Domicile (ASD)

De leden van de Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond krijgen voordelen in

de voorgestelde diensten. ASD biedt verpleegdiensten, familiehulp, huis-

houdhulp, thuisoppas, vervoerdiensten aan voor personen met een beperkte 

mobiliteit, respijtzorg voor de naasten, een coördinatiecentrum, enz. De prijs van

de diensten wordt berekend op basis van uw inkomen. 

Soins chez Soi

De leden van de onafhankelijke (Partena, Securex) en neutrale (Symbio) zieken-

fondsen genieten van voordelen op de aangeboden diensten. Soins chez Soi

werkt in partnerschap met het volledige Brusselse medisch-sociale netwerk, en

biedt of coördineert erg diverse thuisdiensten zoals verpleegzorg, kinesitherapeu-

ten, familiehulp, huishoudhulp, thuisoppas overdag en ambulante nachtoppas,

ergotherapeuten, warme maaltijden, personenalarmtoestellen, medisch vervoer,

uitlenen van paramedisch materiaal, podologen/pedicuren, psychologen, psycho-

logen voor de zorgverlener van een persoon met Alzheimer of hersenletsels, 

logopedisten, tandartsen, diëtisten, audiologen, kappers, oogartsen, kleine

klusjes. 

Centre de Coordination et de soins à domicile indépendant de Bruxelles 
(COSEDI)

De leden van de liberale mutualiteit van Brabant kunnen gebruik maken van 

voordelige diensten. 

56 Thuiszorg 

Malibranstraat 53 - 1050 Brussel

Tel.: 02 647 03 66

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u30

Website: www.fasd.be/bruxelles  

E-mail: info.bxl@fasd.be 

A. Wanstartlaan 12 bus 10 - 1080 Brussel

Tel.: 02 420 54 57

Website: www.soinschezsoi.be 

E-mail: info@soins.chez.soi.skynet.be  
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57Thuiszorg

COSEDI organiseert thuiszorg, evenals de volgende diensten: verpleegzorg, 

tandzorg, pedicure, ergotherapie, sociale dienst, psychische hulp, vervoer, 

personenalarmsysteem, polyvalente werkman, kinesitherapie, logopedie, kapper,

familiehulp, huishoudhulp, warme maaltijden aan huis, thuisoppas, uitlenen van

materiaal. De prijs van de prestaties wordt berekend volgens uw inkomen. 

Centre familial de Bruxelles

Het centrum biedt familiehulp en huishoudhulp aan en werkt met diensten-

cheques.  

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Het PWA kan u in contact stellen met een persoon die u komt bijstaan bij uw 

dagelijkse taken  (administrative hulp, kleine thuisklusjes) of die indien nodig op

een persoon kan passen of ze begeleiden.

Paleizenstraat 4 - 1030 Brussel

Tel.: 02 218 77 72

Website: www.cosedi.be - E-mail: info@cosedi.be

Paleizenstraat 34 - 1030 Brussel

Tel.: 02 227 54 80

Website: www.centrefamilial.be - E-mail: info@centrefamilial.be

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 05 64 

E-mail: ale-pwa@woluwe1150.irisnet.be
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Agentschappen voor dienstencheques

Dit systeem wordt door de federale Staat gesubsidieerd en maakt het mogelijk

om een erkend agentschap een voordelige prijs te betalen voor huishoudhulp

(poetsen, strijken, kleine werkjes binnenshuis). 

TTransport

U heeft problemen om u onafhankelijk te verplaatsen? Misschien kan één van de

volgende formules u interesseren:

WoluBus

De vervoersdienst Wolubus heeft als doel het isolement van ouderen in Sint-

Pieters-Woluwe tegen te gaan. Een chauffeur helpt u bij uw verplaatsingen en 

administratieve stappen, uw boodschappen, medisch en familiaal bezoek, …

Om van deze dienst gebruik te maken moet u ouder zijn dan 65 en u zelf moeilijk

kunnen verplaatsen (medisch attest). Deze voorwaarden worden bij de inschrijving

nagekeken. Een rit binnen de gemeente kost u € 2 (heen- en terugrit = € 4). Ritten

buiten de gemeenten kosten € 4 (heen-en terugrit = € 8). Verplaatsingen zijn enkel

mogelijk in de grensgemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, zijnde Sint-Lambrechts-

Woluwe, Etterbeek, Oudergem en Kraainem. De dienst WoluBus is beschikbaar

van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u. 

ContrePied

ContrePied is een vzw die actief is op het gebied van vervoer en ondersteuning

biedt aan mensen voor wie het moeilijk is om zich te verplaatsen, boodschappen

te doen of moeite hebben bij andere levensactiviteiten. De vereniging is op talrijke

vlakken actief, en ook ruim beschikbaar tijdens het weekend en ’s avonds en dit

voor alle soorten reizen: privéreizen, winkelen, helpen met huishoudelijke bood-

schappen, (groeps)uitstapjes, medische consultatie en ziekenhuisopname.

58 Transport

Tel.: 02 547 54 95 

Website: www.dienstencheques-rva.be  

Contact en inschrijvingen: 0498 58 80 22  

58 - Brochure.qxp_Mise en page 1  4/07/16  16:32  Page1



59Transport

Sociaal Vervoer Brussel

Deze vereniging maakt het voor elke persoon met beperkte mobiliteit, die zich

niet kan verplaatsen, mogelijk het openbaar vervoer te nemen, een bezoek te

brengen aan  vrienden of familie, naar een medische afspraak te gaan, ... De 

vereniging beschikt over discrete voertuigen die gemakkelijk toegankelijk zijn,

met speciale stoelen met steun en gordels op alle zitplaatsen. Voor mensen in

een rolstoel zijn er aangepaste voertuigen beschikbaar. 

Patients Assistance vzw

Patients Assistance biedt een kwaliteitsvolle niet dringende medische vervoers-

dienst voor valide en minder valide mensen tegen een kleine prijs: dialyse, radio-

therapie, chemotherapie, raadplegingen, kine/revalidatie, bezoek van de

echtgenoot/echtgenote in het ziekenhuis, transfers, enz. 

Speeltuindreveken 15 - 1150 Brussel 

Tel.: 02 763 19 04  - GSM: 0474 54 65 36

Website: www.contrepied.be - E-mail: info@contrepied.be

Fontainasstraat 13/2 - 1060 Brussel

Tel.: 02 544 12 44 (reservatie) – 02 534 27 54 (administratie)

Website: www.svbtransport.com - E-mail: svb.reserv@yahoo.com

Tel.: 02 733 07 32 (van maandag tot vrijdag)

GSM: 0498 52 96 61

Website: www.patientsassistance.eu

E-mail: info@patientsassistance.eu
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Openbaar vervoer

Bent u senior? Reizen houdt u jong! Geniet van voordeeltarieven of zelfs gratis

vervoer (in functie van uw statuut (BIM). Voor meer informatie: 

• MIVB (Brussels netwerk): 65+-abonnement aan € 60 – 070 23 20 00 - 

www.stib-mivb.be

• De Lijn (Vlaams-Brabant en Vlaanderen ): Omnipassabonnement aan 

€ 51  -  070 22 02 00 - www.delijn.be

• TEC (Waals-Brabant en Wallonië): abonnement aan € 36 en gratis voor 

PBM – 010 23 53 11 - www.infotec.be

• NMBS (trein): 02 528 28 28 - www.belgianrail.be

TaxiBus

U bent gehandicapt en verplaatst zich in een rolstoel? TaxiBus is een openbare

vervoersdienst die enkel beschikbaar is voor mensen met een handicap erkend

door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Deze dienst wordt

uitgebaat met minibussen van de MIVB en Brusselse taxi's en betreft verplaatsin-

gen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bepaalde

grensgebieden. De dienst is ook elke dag van de week open, behalve op zon- en

feestdagen.

VVrijetijd

Vrijetijdsbestedingen maken deel uit van het dagelijkse leven van senioren. 

Daarom vinden ze binnen de gemeente talrijke mogelijkheden om fijne momen-

ten met andere senioren te beleven en deel te nemen aan verschillende ludieke

of educatieve activiteiten. 

60 Vrijetijd

Koningstraat 76 - 1000 Brussel

Tel.: 02 515 23 65 of 070 23 20 00 (€0,30/min)

Website: www.mivb.be
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61Vrijetijd

Verenigingen

De Zon der Immer Jongen

De vzw «Zon der Immer Jongen» stelt gedurende heel het jaar een brede waaier

activiteiten voor aan zijn leden: uitstappen en geleide bezoeken in autocar,

theater, musicals, conferenties, reizen, buitenlandse reizen, sportactiviteiten, 

aquagym, eenvoudige turnoefeningen, ...

Amicale de Bridge de Saint-Pierre

Elke woensdag en vrijdag bridgepartijen met vieruurtje (van 12 tot 15 tafels) in de

Jean Deraeckstraat 23-25 - 1150 Brussel

Entraide Sainte Alix 

Deze tweetalige vrijtetijdsclub stelt verschillende activiteiten voor zoals kaartspe-

len, leesatelier, breien, naaien, feesten (Kerstmis, halfvasten), restaurants of uits-

tappen en ook een sociale dienst voor de leden van de Sint-Aleidisparochie

(bezoeken, nooddienst, familiehulp) en een vervoerdienst voor niet-valide 

personen. De activiteiten worden op dinsdag van 14u tot 17u georganiseerd in

de Parmentierlaan 250 – 1150 Brussel.  

Contactpersoon: Isabelle Peeters

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel

Tel.: 02 773 05 32

E-mail: stj@woluwe1150.irisnet.be

Bosstraat 488 - 1150 Brussel - Tel.: 02 770 90 24

Geluksdreef 3/bus1 - 1150 Brussel

Tel.: 02 772 42 67
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ENEO   

Sociale seniorenbeweging  van de christelijke mutualiteit. Vrijetijdsclub voor se-

nioren in Sint-Pieters-Woluwe: museumbezoek, conferenties, informaticaclub, …

Vie féminine   

Vrouwenvereniging die diverse activiteiten organiseert. 

Femmes prévoyantes Socialistes

Vereniging voor permanente vorming en de verdediging van de vrouw. De activi-

teiten die de sectie Sint-Pieters-Woluwe organiseert staan open voor iedereen.

Gepensioneerde socialisten van Sint-Pieters-Woluwe

Vereniging die voor alle gepensioneerden reizen en culturele activiteiten organi-

seert.

62 Vrijetijd

Contactpersoon: André Maréchal

Lokale afdeling Woluwaînés d’Enéo

Tel.: 02 501 58 13 - E-mail: eneo.bruxelles@mc.be 

Contactpersoon: Myriam Modave

Prins Boudewijnlaan 93/bte 6 - 1150 Brussel

Tel.: 02 771 24 33 

Contactpersoon: Jean-Pierre Wauters

Crokaertlaan 180 - 1150 Brussel

Tel.: 0473 68 18 38 - E-mail: jpierre.wauters@gmail.com

Contactpersoon: Nicole Bechhoff

Woluweforum

René Declercqstraat 8 - 1150 Brussel

Tel.: 0488 11 86 75

Website: www.blogfpspw.blogspot.be

E-mail: nbechhoff@gmail.com
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Wijkgemeenschapscentra

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe beschikt over vijf wijkcentra. Die hebben allen

hetzelfde doel; het verenigingsleven in de wijk bevorderen en de gemeente 

dichter bij de burger brengen. Zo zijn er talrijke socioculturele activiteiten ontstaan

met de hulp van lokale animatoren. De centra stellen vrijetijdsactiviteiten voor, 

diverse workshops, handwerk, conferenties, seminaries, tentoonstellingen, 

bezoeken en culturele reizen. Wolumag publiceert elke maand de informatie van

de wijkcentra.

A.R.A.-centrum

Het centrum organiseert culturele en sportieve activiteiten binnen de verschillende

verenigingen in de Vriendschapswijk. 

Villa François Gay

Dit centrum organiseert seniorenactiviteiten (borduren, aquarel, bridge enz.).

Contactpersoon: Anna Oszust

Grensstraat 48 - 1150 Brussel 

Tel.: 0479 13 83 33

E-mail: asbl.ara@gmail.com

Contactpersoon: Anne Delvaux

François Gaystraat 326 - 1150 Brussel

Tel.: 0494 59 51 62

Website: www.villa-francoisgay.be
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Gemeenschapscentrum Mooi-Bos    

Dit centrum stelt diverse creatieve ateliers voor (creatieve ateliers van Mooi-Bos),

evenals een fotoclub en twee theatergezelschappen. Het gebouw biedt ook plaats

aan een bibliotheek. 

Gemeenschapscentrum Crousse   

Dit centrum bevindt zich in een mooi park en organiseert creatieve activiteiten

(bloem- en tafelversierkunst, bekledings- en omlijstingscusussen, enz.). 

Gemeenschapscentrum Vogelzang

Dit centrum stelt een reeks culturele (conferenties, reizen, enz…) en verenigings-

activiteiten voor (leesateliers, gespreksateliers, poëzie of denksport, gymnastiek,

wandelingen enz.). Er is ook een gemeenschapsrestaurant en een bibliotheek.  

Het gemeenschapcentrum Kontakt – Zoniënzorg Noord

Zoniënzorg Noord is het lokaal dienstencentrum voor senioren in Sint-Pieters-

Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het GC Kontakt is de thuishaven van 

Zoniënzorg Noord. Dit centrum organiseert diverse activiteiten en diensten.

Activiteiten

• Zoete namiddag: maandelijks op een woensdag komen we samen bij

een kopje koffie en gebak;

64 Vrijetijd

Contactpersoon: Luke Vanstiphout

Shetlanddreef 15 - 1150 Brussel

Tel.: 02 779 91 22 - Website: http://www.ccjb.be

Contactpersoon: Dominique Gauthier

Bosstraat 11 - 1150 Brussel

Tel.: 02 771 83 59 - Website: www.asblcentrecrousse.net

Contactpersoon: Pascale Maroye

Vogelzanglaan 40 - 1150 Brussel

Tel.: 02 673 76 73 - E-mail: info@zonienzorg.be.
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65Vrijetijd

• Samen koken: elke laatste maandag van de maand is iedereen 

welkom die zin heeft om samen een maaltijd van het huis te bereiden ;

• Samen eten: op maandag en donderdag kan u in Kontakt terecht voor

een warme maaltijd ;

• Infosessies: Heel het jaar door kan u in Kontakt infonamiddagen over

tal van onderwerpen bijwonen.

Diensten

• Naast een ontmoetingsplaats, is Zoniënzorg dé plaats waar je als senior

met al je vragen terecht kan;

• Pedicure: één keer per maand op maandagvoormiddag kan je terecht

voor een medische pedicure of schoonheidsverzorging (ook mogelijk-

heid tot manicure, epilatie, etc.);

• Boodschappendienst, als je het moeilijk hebt om alleen je boodschap-

pen te doen; 

• Sociaal vervoer voor wie door mobiliteitsproblemen niet of moeilijke kan

deelnemen aan onze activiteiten, maar ook buiten onze activiteiten om,

bijvoorbeeld voor doktersbezoek, ...

Creatieve ateliers

Creatieve ateliers van Vogelzang

Contactpersoon: Maria Godschalck

Orbanlaan 54 - 1150 Brussel

Tel.: 02 762 37 74 - GSM. : 0471 79 19 77

E-mail: info@zonienzorg.be - Website: www.gckontakt.be

Vogelzanglaan 29 - 1150 Brussel             

Contactpersoon: Mme Bechet

Tel.: 02 771 60 66 
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Creatieve ateliers van Mooi-Bos 

Permanente vorming

Het onderwijs voor sociale promotie is volwassenonderwijs dat kadert in het 

levenslang leren. Het stelt met name cursussen voor inzake taal, bloemkunst en

geschiedenis en rommelmarkten. 

IEPSCF

RHoK Academie

De academie bevordert de integratie van allen en helpt een bepaalde 

autonomie te bereiken in de creatie van plastische, visuele en ruimtelijke kunst

(tekenen, graveren, wandtapijten, hedendaags kantwerk,…). 

Muziekacademie

De eerste opdracht van de academie bestaat erin de studenten gemakkelijker 

toegang te geven tot kunst- en menselijke waarden en de integratie, het 

zelfvertrouwen en de persoonlijke zelfontplooiing te bevorderen. Maar ook om een

harmonisch evenwicht te vinden tussen werk en ontdekking, discipline en 

plezier, zelfoverwinning en tevredenheid met het bereikte werk. Meer inlichtingen:

Nederlandstalige muziekacademie (Stokkel)

66 Vrijetijd

Shetlanddreef 15 - 1150 Brussel

Contactpersoon: Jacqueline Jacobs

Tel.: 02 771 77 32

Orbanlaan 73 - 1150 Brussel

Tel.: 02 770 05 31

Vandermaelenstraat, 61 - 1150 Brussel - Tel.: 02 773 18 55

Kleine Kerkstraat 12-14 - 1150 Brussel

Tel.: 02 770 06 24 - E-mail: info@rhok-academie.be
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Nieuwe technologieën

Een Digitale Publieke Ruimte is een ruimte voorzien van informaticamateriaal voor

het grote publiek. Er worden hier ook informatica-initiaties en vormingen gegeven. 

Informatica- en tabletcursussen

De gemeentelijke vzw PAJ (Prévention-Animation-Jeunesse) organiseert informa-

tica-initiaties en -lessen: computers, tablets en GSM. 

CTV MEDIA vzw

Dit is een centrum voor permanente vorming dat als doel heeft praktische 

instrumenten te bieden voor een beter begrip van audiovisuele ondersteuning

(radio, tv, video, multimedia). Ze bieden vormingen rond informatica, internet en

media.

Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel 

(toegang via de bibliotheek) 

Tel.: 02 773 07 53 – 02 773 05 62 

Tel.: 02 773 07 25

Felix De Keusterstraat 60 - 1150 Brussel

Tel.: 02 735 22 77

Website: www.ctv.be - E-mail: info@ctv.be
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VVrijwilligerswerk

U wenst aan vrijwilligerswerk te doen? Er bestaat een breed aanbod vrijwilligers-

werk waar u, in functie van uw interesses, comptenties, doel en vrije tijd uit kunt

kiezen. Talrijke verenigingen zijn in uw buurt op zoek naar vrijwilligers om hen 

te helpen bij allerlei soort werk op verschillende vlakken: sociaal, cultureel, 

opvoeding, milieu,… Neem contact op met:

Het Punt vzw

Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Samen met de

Vlaamse provinciale steunpunten maakt Het Punt vzw deel uit van een breder 

netwerk voor vrijwilligerswerk. Via hun basisdienstverlening zoals een vacature-

bank, informatie over de rechten en plichten van de vrijwilliger, maar ook tal van

interessante workshops en vormingen, proberen zij organisaties en vrijwilligers in

Brussel met elkaar in contact te brengen.

Het Netwerk  «WoluBénévoles»

Het netwerk staat open voor iedereen die zich in de verschillende wijken van 

Sint-Pieters-Woluwe ten dienste van anderen wil inzetten. Coördinatie, nieuwe

projecten, administratief werk, omkadering van activiteiten, hulpdiensten, 

vervoer,… Er is genoeg werk, of u zich nu enkele uren of regelmatig wenst te 

engageren.

68 Vrijwilligerswerk

Munt 6 ‐ 1000 Brussel

Tel: 02 218 55 16

E-mail: hetpuntbrussel@gmail.com

Tel.: 02 773 05 60

E-mail: affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be 

68 - Brochure.qxp_Mise en page 1  4/07/16  16:44  Page1



69Zelfhulpgroepen 

ZZelfhulpgroepen

Local Exchange and Trading System (LETS)

LETS wordt vertaald als een «lokaal uitswisselings systeem». LETS is een netwerk

vrienden en buren die elkaar wensen te helpen door regelmatig maar op afspraak

een handje toe te steken om de sociale en lokale levenskwaliteit te bevorderen. 

In Sint-Pieters-Woluwe noemt de lokale LETS SELUnivers

Ziektebezoek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel

Deze vzw brengt zieke personen thuis of in het rusthuis een bezoek en zorgt voor

morele steun door via het gebed en eventueel de Eucharistie een luisterend

oor/of spirituele steun te verlenen.

Meer informatie: Isabelle Coppens

0479/63.83.63 

Website: www.selunivers.be

E-mail: info@selunivers.be

Contactpersoon: Yolande de Lacroix - Anciaux 

Tel.: 02/772.87.37 

Website: www.ndstockel.be 
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