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VOORWOORD

Dankzij onze welvaartsmaatschappij worden steeds meer mensen, steeds
ouder. Plussers van vandaag zijn vaak actieve burgers, die zich met hun kennis
en ervaring inzetten voor hun omgeving en hun samenleving. En dat is een
enorme rijkdom voor onze samenleving.
Wist je dat één Leuvenaar op vijf vandaag ouder is dan 60 jaar? Het mag dan
ook niet verwonderen dat er in onze stad tal van organisaties en verenigingen
zijn die zich richten naar de Leuvense plussers. Kunnen kiezen uit een groot
aanbod is fijn en wenselijk, maar soms zie je door het bos de bomen niet meer.
Snel informatie vinden is vandaag geen probleem, een helder overzicht
bewaren is dat echter wel.
Deze Plusgids wil je begeleiden doorheen het bestaande landschap van
organisaties en verenigingen die een meerwaarde willen bieden in het leven
van de Leuvense plusser. De gids is een eerste kennismaking om vervolgens
de brede waaier aan keuzemogelijkheden verder te verkennen. Bijkomende
informatie op maat kan je krijgen via de vele contactgegevens die de Plusgids
je biedt.
Het centrale thema van deze gids is: ‘Tijdig plannen voor later’. De meesten
onder ons plannen namelijk allerlei zaken: onze projecten, onze activiteiten,
onze vakantie,… Maar plannen we ook de invulling van onze ‘oude dag’? We
doen er goed aan ook daar oog voor te hebben. Vooral omdat de praktijk ons
leert dat hoe beter we ons op deze levensfase voorbereiden, hoe meer kans
we hebben die fase op een gelukkige en bevredigende wijze te beleven. Op
een manier waar levenskwaliteit centraal staat. In deze gids krijg je tal van tips
aangereikt om je te helpen bij het plannen voor later.
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De gids is handig ingedeeld volgens thema’s. Het is geen leesboek, maar
eerder een naslagwerk waarin je snel de juiste informatie terugvindt over
thema’s zoals wonen, tegemoetkomingen, vrije tijdsaanbod, mobiliteit,
gezondheid, thuiszorg,... Via de inhoudstafel vooraan in de brochure kan je het
thema dat je wil raadplegen, meteen vinden.
We hopen van harte dat deze gids je op weg helpt en de vragen waarmee je
zit beantwoordt.

Myriam Fannes
schepen van senioren, stadsreiniging,
openbaar groen en begraafplaatsen

Louis Tobback
burgemeester

Heb je vragen of suggesties in verband met deze Plusgids?
Neem dan contact op met
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken, seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be
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Aanspreekpunt voor senioren
in het stadskantoor

AANSPREEKPUNT VOOR SENIOREN IN HET STADSKANTOOR

De afdeling sociale zaken van de stad Leuven is het kloppend hart van het
seniorenbeleid. Het is de dienst waar je terecht kan voor heel wat informatie die voor
senioren belangrijk is. Deze dienst werkt ook allerlei initiatieven uit die de Leuvense
senioren ten goede komen.
CONTACT
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken – seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be
www.leuven.be

Foto hiernaast: De Leuvense seniorenraad (niet voltallig op de foto).
Vlnr (boven): C. Van Hoecke, R. Leliaert, S. Mertens, P. Piot, L. Stouten, H. De Troyer.
Vlnr (onder): M.-L. Fondu, M. Roekeloos, J. Vanderwegen.
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Seniorenraad

SENIORENRAAD

De seniorenraad bestaat uit mensen die zich actief inzetten om van Leuven een
leuke plek te maken. En dit voor iedereen, inclusief senioren.
Wat doet de seniorenraad?

Word lid

De seniorenraad laat jouw stem horen bij
het stadsbestuur, de adviesraad
toegankelijkheid, de provinciale
ouderenadviesraden,... Waar
seniorenthema’s aan bod komen, is de
seniorenraad er om mee na te denken en
advies te geven.

Ben je een Leuvense senior die graag mee
aan de kar trekt? Die wil meedenken over
de rol van ouderen in de stad? Of die
graag meehelpt bij de organisatie van
activiteiten voor senioren, zoals het
lentefeest en de seniorenweek? Dan wil je
vast lid worden van de seniorenraad.

Daarnaast kan de seniorenraad nog andere
taken opnemen:

Handig om weten: je hoeft geen lid van
een seniorenvereniging te zijn om lid van
de seniorenraad te worden.

§ onderzoeken van behoeften van senioren
in de lokale omgeving;
§ betrekken van zoveel mogelijk senioren
bij inspraakprocessen in de gemeente;
§ stimuleren van de maatschappelijke
participatie van senioren;
§ informeren van senioren over gemeente
lijke beslissingen en tegemoetkomingen;
§ bevorderen van een positieve
beeldvorming over senioren;
§ meewerken aan en organiseren van
educatieve en recreatieve activiteiten
voor senioren zonder daarbij in
concurrentie te gaan met de bestaande
verenigingen;
§ …
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Wat kan je concreet doen?
Kom naar de algemene vergadering
§ Om de twee maanden organiseren we
een algemene vergadering. Tijdens elke
vergadering staat een actueel thema
centraal. Je kan gewoon komen luisteren
of je kan spreekrecht aanvragen. Heel
wat leden van seniorenwerkingen nemen
actief deel aan deze vergaderingen. Dit
zorgt voor een mooie staalkaart van de
Leuvense seniorenverenigingen die elk
een interessante visie vertolken. Ook als
je (nog) niet aangesloten bent bij een
vereniging, ben je uiteraard van harte
welkom.

§ Je kan de data van de vergaderingen
vragen bij de voorzitter van de
seniorenraad (zie onderstaande
contactgegevens) of bij de afdeling
sociale zaken van de stad Leuven via 016
27 26 45 of samenleven@leuven.be.

Lid worden van een
seniorenvereniging
Wil je graag lid worden van een Leuvense
seniorenvereniging? Dan kunnen wij je
wellicht helpen om je in contact te brengen
met een vereniging die goed bij je past. In
het hoofdstuk 'Vrije tijd’ op pagina 27 van
deze Plusgids vind je een lijst van de
Leuvense seniorenverenigingen.
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken, seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be

Het dagelijks bestuur van de
seniorenraad 2015-2018
§ Cécile Van Hoecke (voorzitter)
Platte Lostraat 466
3010 Leuven
016 26 14 11
cecile.vanhoecke@telenet.be
OKRA Heverlee Sint-Franciscus

SENIORENRAAD

Neem deel aan de werkgroepen
§ Je kan ook deelnemen aan de
kleinschaligere werkgroepen van de
deelgemeentes. Die komen enkele keren
per jaar samen. Deze werkgroepen
leggen vooral de focus op activiteiten
die lokaal georganiseerd worden.

§ Hilde De Troyer (secretaris)
Brabançonnestraat 126
3000 Leuven
016 89 65 22 – 0477 23 95 59
hilde.de.troyer@telenet.be
Vl@s Leuven
§ Marie-Louise Fondu (ondervoorzitter)
Guido Gezellelaan 9 bus 11
3010 Leuven
016 25 45 28 - 0496 77 47 45
fondu52@msn.com
De Brug ABVV
§ Yves De Pauw (penningmeester)
Speelberg 13
3210 Linden
0495 51 02 71
yves@depauwjacobs.be
NEOS Leuven
§ Nieke Geets
Duinberglaan 26
3001 Leuven
016 40 49 86
ngeets@skynet.be
OLV Troost Heverlee
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§ Chris Godts
Watermolenstraat 12
3018 Leuven
0477 72 90 79
chrisgodts358@hotmail.com
OKRA Wijgmaal
§ Staf Mertens
Hoegaardsestraat 61
3000 Leuven
016 25 66 17
staf.mertens@telenet.be
Liberale Senioren Groot Leuven
§ Roland Neven
Ziekelingenstraat 14
3000 Leuven
016 25 04 77 – 0477 99 38 63
roland.neven@gmail.com
OKRA Sint Franciscus
§ Paula Piot
Bornestraat 4
3012 Leuven
016 23 02 65 – 0476 03 63 22
CD&V Senioren
§ Mariette Roekeloos
Kesseldallaan 93 bus 201
3010 Leuven
016 22 85 99
roekeloos.m@skynet.be
S-Plus Leuven-centrum

12

§ Urbain Roosen
Varenberg 7/5
3360 Lovenjoel
016 46 14 01 – 0479 02 49 17
Senioren Sint-Kwinten
§ Leo Stouten
Diestsesteenweg 252
3010 Leuven
016 25 55 89 – 0495 63 23 78
leo.stouten1@telenet.be
CD&V Senioren
§ Gaston Teugels
Kardinaal Mercierlaan 78 bus 0202
3001 Leuven
016 25 25 97
gaston.teugels@telenet.be
OKRA Sint-Lambertus Heverlee
§ Jacqueline Vanderwegen
Martelarenlaan 139 bus 0205
3010 Leuven
016 25 41 30
Liberale Senioren Groot Leuven
§ Raymond Leliaert (adviserend lid
vanuit de adviesraad toegankelijkheid)
Guldensporenlaan 30
3010 Leuven
016 25 73 98
Raymond.leliaert@skynet.be

Tijdig plannen voor later

TIJDIG PLANNEN VOOR LATER
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1. Onze levensverwachting
is met dertig jaar
toegenomen
Door de verbeterde levensomstandigheden
en geavanceerde medische technieken
beschikken wij vandaag - in vergelijking
met een eeuw geleden - over een surplus
van 25 à 30 jaar. Deze extra levensjaren zijn
trouwens voor de meesten onder ons een
periode van goede gezondheid.
Sommige studies geven aan dat deze
levensfase soms een negatief beeld
oproept en geassocieerd wordt met
moeilijke momenten en problemen. Dit
stemt echter niet overeen met de ervaring
van de meeste ouderen. Integendeel, uit
dezelfde studies blijkt dat de groep van
oudere mensen zich van alle
leeftijdscategorieën het gelukkigst voelt.
Dit doet de vraag rijzen: is het glas halfvol
of halfleeg? Recente studies suggereren
alleszins dat een optimistische visie over
de zogenaamde ‘oude’ dag aan terrein
wint.

2. Plannen maken
vanaf 50 jaar!
De meesten onder ons plannen namelijk
allerlei zaken: onze projecten, carrière,
vakantie,… Maar plannen we ook de
invulling van onze ‘oude dag’? We doen er
goed aan ook daar oog voor te hebben.
Vooral omdat onderzoek aantoont dat hoe
beter we ons op deze levensfase
voorbereiden, hoe meer kans we hebben
die fase op een gelukkige en bevredigende
wijze te beleven. Op een manier waar
levenskwaliteit centraal staat. Op latere
leeftijd krijgen we immers kansen die zich
vaak niet aandienen tijdens onze jongere
levensjaren. Het zijn kansen die we niet
mogen laten liggen!

3. Een fase om voor te
bereiden in dialoog
met je omgeving
We bieden je in deze Plusgids heel wat tips
die je kunnen helpen om na te denken over
deze fase in je leven en plannen te maken
voor de jaren die gaan komen. Deze
suggesties kunnen ook de dialoog
bevorderen met je omgeving. Ze kunnen je
helpen om je persoonlijke voorkeuren en
keuzes helder te stellen.

De dialoog aangaan
De meesten onder ons vinden het moeilijk
om te praten over hoe we ‘ouder worden’
zelf ervaren. Er is vaak een drempel om
hierover met de kinderen een gesprek aan
te gaan. Vooral omdat kind-ouderrelaties
een open gesprek bemoeilijken. Voor
ouders kan het een hele opgave zijn om
zich voor te stellen misschien ooit tot op
zekere hoogte afhankelijk te worden van
hun kinderen. Als kind is het evenmin
gemakkelijk om bepaalde gevoelige
onderwerpen aan te snijden. Zowel de
ouders als de kinderen zijn bang om de
ander te kwetsen.

De volgende thema’s lijken het
moeilijkst te bespreken:
§ anders gaan wonen;
§ oplossingen voor een verminderde
mobiliteit;
§ geldkwesties;
§ gezondheid;
§ de dood.

TIJDIG PLANNEN VOOR LATER

Hoe praat je met je naasten?

Een gebrek aan dialoog verhindert een
serene en tijdige voorbereiding van
maatregelen die kunnen helpen bij een
geleidelijke overgang. Tijdig bespreken
welke maatregelen je - wanneer nodig - wil
nemen, kan heel wat rust brengen en zorgt
ervoor dat je weloverwogen keuzes kan
maken die aansluiten bij wat jij echt wil.
Tips voor een vlotte communicatie
Als kinderen en ouders samen praten over
het thema ‘ouder worden’, is het belangrijk
dat ze elkaars wensen leren begrijpen.
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Enkele basistips: luister naar elkaar; onder
breek een gesprek over ‘ouder worden niet
omdat het ‘niet het geschikte moment is’ en
ga vooral dat gesprek zo vroeg mogelijk
aan. Zo kan vermeden worden dat cruciale
problemen midden in een noodsituatie
moeten opgelost worden. Het gesprek zal
in de meeste gevallen makkelijker verlopen
door over een concrete kwestie te
beginnen. Vergeet echter niet om in het
achterhoofd te houden welke andere
thema’s best ook nog aan bod komen. En
zorg ervoor dat je dit gesprek in een
vertrouwde omgeving laat plaatsvinden.
Een gouden regel is dat elke vorm van hulp
die je wordt aangeboden, in overeen
stemming moet zijn met jouw voorkeuren
en wensen. Het is heel belangrijk dat er geen
veronderstellingen in jouw plaats worden
gemaakt. Wanneer deze onderwerpen erg
gevoelig liggen, kan het interessant zijn om
de hulp en de tussenkomst van een derde te
vragen om de dialoog te bevorderen. Dit
kan een vereniging, een maatschappelijk
werk(st)er van het OCMW of Zorg Leuven,
een notaris,... zijn.
Seniorenvereniging OKRA heeft hierover
de brochure ‘Denk aan later, spreek over
later’ uitgegeven. Meer informatie over het
verkrijgen van deze brochure kan je krijgen
via Piet Elzen. Je kan hem bereiken via
02 246 44 47 of piet.elzen@okra.be.
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4. Hoe blijf je actief en
interactief?
Doordat je als plusser mogelijk over meer
vrije tijd beschikt, krijg je de kans om
vooruit te blikken en na te denken hoe je
deze vrije tijd wil invullen. Wanneer je met
pensioen gaat, wordt de vraag hoe je je
vrijgekomen tijd gaat invullen nog
concreter. Wil je je extra inzetten voor je
familie of voor de samenleving? Wil je
bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag? Of
kies je eerder voor ontspannende of
culturele activiteiten of voor een opleiding?
Het antwoord ligt mogelijk in een
combinatie. Actief blijven binnen je
gemeenschap en met mensen in contact
blijven, is in ieder geval cruciaal.

Vooruitzien
Het is belangrijk om te blijven investeren in
je netwerk van relaties. De banden die je
gedurende je hele leven opgebouwd hebt
en de relaties waarin je geïnvesteerd hebt,
zijn enorm waardevol. Het zijn contacten
waarop je verder kan bouwen wanneer je
ouder wordt. Sommige mensen zijn voor
hun sociaal netwerk vooral afhankelijk van
hun werkomgeving. Door tijdig andere
activiteiten op te zetten, kunnen zij hun
kennissenkring uitbreiden.

TIJDIG PLANNEN VOOR LATER
Zo raken ze niet geïsoleerd op het moment
dat ze met pensioen gaan.
Ook familiebanden zijn heel belangrijk. De
solidariteit tussen de generaties binnen
een familie creëert een omgeving die
veiligheid en vertrouwen schept.

Een handje toesteken
Je rol spelen als grootouder
Sommige senioren krijgen van hun
kinderen de vraag om geheel of
gedeeltelijk in te staan voor de opvang van
de kleinkinderen. Dit kan te maken hebben
met een gebrek aan opvangstructuren

maar ook met onvoorziene omstandig
heden zoals ziekte, pedagogische
studiedagen,... Het komt erop aan
regelingen te treffen die voor alle
betrokkenen geschikt zijn. Ook senioren
hebben recht op een leven dat hun
voldoening biedt.
Je inzetten als vrijwilliger
Heel wat verenigingen en organisaties zijn
op zoek naar mensen die op vrijwillige
basis een handje kunnen toesteken bij hun
activiteiten. Waarom zou je je vaardig
heden, energie en tijd niet ter beschikking
stellen, als je daar tenminste zin in hebt?
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Er zijn ongetwijfeld heel wat doelen
waarvoor je je kan zetten. Dit kunnen
sociale, ecologische, humanitaire, culturele,
… doelstellingen zijn. Door je diensten aan
één van de vele organisaties (vzw, school,
ngo,…) aan te bieden, lever je niet alleen
een bijdrage aan onze samenleving. Je
steekt er wat van op, je legt nieuwe
contacten, bouwt nieuwe relaties op en
krijgt de kans om interessante mensen te
ontmoeten die je leven kunnen verrijken.
Maar je moet natuurlijk wel bepalen
hoeveel tijd je daaraan wil besteden, voor
welke activiteiten je je wil inzetten en
binnen welk wettelijk kader je die
vrijwilligersactiviteit wil laten verlopen. Het
is een goed idee om je te informeren voor
je je engageert.

Allerlei verenigingen, niet enkel die
verenigingen die zich op ouderen richten,
bieden activiteiten aan. Er zijn duizenden
mogelijkheden binnen het verenigingsleven.

dus de moeite om na te gaan waar je
interesses liggen. Zo kan je een
gefundeerde keuze maken uit het brede
aanbod van vormingsactiviteiten en
bepalen of je voor een intellectuele,
artistieke, ecologische of sportieve,…
activiteit gaat. Sommige opleidingen
richten zich specifiek tot senioren, maar
niets belet een plusser om opnieuw les te
gaan volgen aan een universiteit of
academie of om zich te registreren voor
een opleiding die openstaat voor iedereen.

Vorming

Van het leven genieten

Nieuwe dingen leren, zoals een taal of
vaardigheden, houdt je scherp. Het loont

Naar het theater of de bioscoop gaan, een
museum bezoeken, deelnemen aan geleide

Meedoen
Een engagement in het verenigingsleven
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5. Gezond leven

En waarom zou je ook niet gewoon de tijd
nemen om op adem te komen en je te
herbronnen? Tijd nemen om wat te lezen,
te genieten van een landschap of een
wandeling te maken zonder dat je je hoeft
te haasten; het kan zeer ontspannend
werken.

Hier zijn alvast enkele tips:

In het hoofdstuk ‘VRIJE TIJD’ van
deze Plusgids krijg je alvast een
overzicht van het Leuvens aanbod op
het vlak van verenigingsleven,
hobbyclubs, vrijwilligerswerk, sporten culturele activiteiten, buurtcentra,
lokale dienstencentra,...
Een hoofdstuk dat je zeker wil
bekijken!

Ouder worden brengt ook veranderingen
op mentaal en fysiek vlak met zich mee.
Gelukkig is er heel wat dat je kan doen om
zo lang mogelijk gezond te blijven.

Algemene gezondheidscheck-up
Een algemene gezondheidscheck-up kan
een goede start zijn om problemen met
bloeddruk, cholesterol, diabetes,... op te
sporen. Het is een goed idee om je
gewicht, bloeddruk, zicht, gehoor en
reflexen te controleren en een aantal
vaccinaties te herhalen.

TIJDIG PLANNEN VOOR LATER

wandelingen of aan een georganiseerde
reis; het zijn maar enkele voorbeelden uit
het ruime aanbod van activiteiten waaruit
senioren vandaag kunnen kiezen. Senioren
kunnen trouwens soms genieten van
speciale tarieven op het vlak van
vrijetijdsbesteding en vervoer.

Jaarlijks naar de tandarts
Je maakt best jaarlijks een afspraak bij de
tandarts, ook als je geen klachten hebt.
Anders loop je het risico een jaar later
meer remgeld te moeten betalen voor
sommige behandelingen.

Neem deel aan de
bevolkingsonderzoeken naar
dikkedarm-, borst- en
baarmoederkanker
Meer info hierover vind je op
www.bevolkingsonderzoek.be.
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voedingsstoffen opnemen. Dit leidt tot
minder spierkracht, het risico op flauwte,
complicaties en een trager herstel in geval
van ziekte.
Vaak vervaagt ook het dorstgevoel met de
leeftijd. Maar een te geringe vochtopname
heeft nefaste gevolgen voor de werking
van de nieren, de afvoer van
afbraakstoffen, de temperatuurregeling en
de hydratering van de huid.

Beweging en valpreventie

Gezonde voeding
Evenwichtige en gezonde voeding speelt
op elke leeftijd een belangrijke rol voor je
gezondheid. De aanbevelingen voor jouw
leeftijdsgroep kan je raadplegen bij het
Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
(VIGeZ). Meer informatie hierover kan je
verkrijgen via www.vigez.be.
Ondervoeding komt vaak voor bij mensen
die ouder zijn dan 70 en die te weinig
proteïnen, koolhydraten en andere
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Alle onderzoeken wijzen uit dat voldoende
lichaamsbeweging onontbeerlijk is om in
vorm te blijven. Lichaamsbeweging heeft
positieve gevolgen voor de bloeddruk, de
longinhoud, het immuunstelsel en de
vetbalans. Beweging zorgt voor meer
goede cholesterol en voorkomt
osteoporose en hart- en vaatziekten.
Wie meer beweegt, leeft langer.
30 minuten matig intensief bewegen of
8000 stappen zetten is het minimum.
Daarnaast doe je best 2 keer per week
oefeningen om je spieren en botten te
versterken. Ook evenwichtsoefeningen zijn
belangrijk. Meer info hierover vind je op
www.valpreventie.be.

Veerkracht is je vermogen om flexibel om
te gaan met tegenslag, dagelijkse stress en
uitdagingen. Het geeft je de kracht om op
een positieve manier met weerstand om te
gaan zodat je er zelfs sterker kan uitkomen.
Zorgen dat deze veerkracht op peil blijft, is
zeker ook voor plussers belangrijk. Meer
info vind je hierover op www.zilverwijzer.
be.

Betaalbare gezondheidszorg
Aarzel niet om met je huisarts te spreken
over de kosten van de gezondheidszorg.
Met sommige statuten kan je meer geld
terugbetaald krijgen van de sociale
zekerheid. Dankzij het globaal medisch
dossier kan je ook de huisarts raadplegen
tegen een lager tarief. En dan zijn er
natuurlijk de generische geneesmiddelen,
die minder duur zijn.

Meer informatie over het thema
gezondheid
Je huisarts en je ziekenfonds zijn het best
geplaatst om jou advies en antwoorden te
geven bij je vragen over je gezondheid.

6. Hoe kan je anders gaan
wonen?
Huisvesting blijft een belangrijk aandachts
punt wanneer je je voorbereidt op je
verdere levenstraject. Is het bijvoorbeeld
een goed idee om een woning die te groot
is in te ruilen voor een appartement of een
kleinere woning? Kan je die woning
misschien niet beter anders inrichten? Zou
je ze kunnen delen met jongere mensen
die op termijn ondersteuning kunnen
bieden voor bepaalde taken? Is het
aangewezen om zo lang mogelijk in je
woning te blijven wonen of is het misschien
beter om tijdig te kiezen voor een
woonzorgcentrum of een assistentie
woning (serviceflat) als je gezondheid,
mobiliteit of zelfstandigheid afnemen?
Deze vragen kan je je best tijdig stellen.

TIJDIG PLANNEN VOOR LATER

Blijf fit in je hoofd

In de hoofdstukken ‘WONEN’,
‘THUISZORG’ en ‘MOBILITEIT EN
VERVOER’ van deze Plusgids krijg je
een overzicht van de mogelijkheden
die Leuven biedt op het vlak van
verschillende woonvormen, woning
aanpassingen, thuisondersteunende
diensten, oplossingen bij een
verminderde mobiliteit,...
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TIJDIG PLANNEN VOOR LATER

7. Wat met het levenseinde?
Hoe druk je je laatste wil
uit?
Op een dag komt er een einde aan het
leven. Dat geldt voor ons allemaal. En toch
is het voor ieder van ons emotioneel zwaar
om de eigen sterfelijkheid onder ogen te
zien. Als je hierover open durft praten met
de mensen in je omgeving, kunnen zij beter
rekening houden met je persoonlijke
vrijheid en voorkeuren en erop toezien dat
je levenskwaliteit zo minimaal mogelijk in
het gedrang komt.

In het hoofdstuk ‘HET LEVENSEINDE
EN JE LAATSTE WILSBESCHIKKING’
van deze Plusgids krijg je heel wat
info over de stappen die je als
betrokkene zelf kan ondernemen. Je
vindt er ook informatie die voor je
nabestaanden waardevol kan zijn.
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8. Meer informatie
Bovenstaande tips komen hoofdzakelijk uit
de brochure ‘Tijdig plannen voor later’. Dit
is een publicatie van de Koning Boudewijn
stichting. Je kan deze brochure bekomen
via de website, www.maakplannen.be of
via de afdeling sociale zaken van de stad
Leuven (016 27 26 45).
Ook de brochure ‘Denk Over Later’ van de
LBV (Liberale Beweging Volksontwikkeling
vzw) en JOSS (Jong en Oud Samen Sterk)
staat boordevol tips die je kunnen helpen
om tijdig plannen te maken maken voor
later. Meer info vind je op www.
denkoverlater.be. Of kan je via LBV vzw
(02 538 59 05) bekomen.

Vrije tijd

VRIJE TIJD

1. Buurtcentra, lokale
dienstencentra,
ontmoetingslokalen
Buurtcentra en buurthuizen
In de zes Leuvense aandachtswijken zet de
stad voluit in op buurtwerk.
Buurtwerkingen zorgen ervoor dat
bewoners elkaar (weer) leren kennen en
ontmoeten. Zo kunnen ze mee zorg dragen
voor elkaar, de buurt en de mensen die het
moeilijk hebben. In de buurtcentra en
buurthuizen kan je terecht voor een gratis
kop koffie, een babbel, fijne betaalbare
activiteiten, informatie, vorming en nog
veel meer. Het zijn allemaal initiatieven die
werken met vrijwilligers.
Stedelijke buurtwerkingen
Coördinatie stedelijk buurtwerk
directie samenleving
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Dries Wiercx
coördinator stedelijk buurtwerk
016 27 26 06
dries.wiercx@leuven.be
www.leuven.be/buurtwerk
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Buurtcentrum Mannenstraat
Groefstraat 2
3000 Leuven
Evelien en Eline
buurtwerkers
016 22 38 59
bc.mannenstraat@leuven.be
Buurtcentrum Sint-Maartensdal
Rijdende Artillerielaan 6
3000 Leuven
Karen en Roel
buurtwerkers
016 23 45 40
bc.sintmaartensdal@leuven.be
Buurtcentrum Wilsele-dorp
Schorenshof 13
3012 Leuven
Colette en Glenn
buurtwerkers
016 22 23 15
bc.wilseledorp@leuven.be
Buurtcentrum Hoogland
Hoogland
3000 Leuven
Kristof
buurtwerker
016 27 29 64
bc.hoogland@leuven.be

Buurtwerk Casablanca
Werking van vzw RISO Vlaams-Brabant
Prins Regentplein 34
3010 Leuven
Johan
buurtwerker
016 26 08 00
info@buurtwerkcasablanca.be
http://risovlb.be/
BuurtwerkCasablancaLeuven
Buurthuis ’t Lampeke
Werking van vzw Buurtwerk ’t Lampeke
Riddersstraat 147
3000 Leuven
Sofie, Sven, Frouke, Penina en Ithar
buurtwerkers
016 23 80 19
info@lampeke.be
www.lampeke.be

Lokale dienstencentra (LDC)
In de vijf Leuvense lokale dienstencentra
kan je terecht voor een brede waaier van
ontspannende, vormende, informatieve en
dienstverlenende activiteiten in jouw buurt.
Het zijn ideale plekken om andere mensen
te ontmoeten.

VRIJE TIJD

Private buurtwerkingen
gesubsidieerd door stad Leuven

LDC Ruelenspark
Erasme Ruelenspark 35
3001 Leuven
Elke Peersman
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be
LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Bianca Pisera en Lesley Bogaerts
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
LDC Ter Putkapelle
Bosstraat 11
3012 Leuven
Ingrid Vanrutten
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be
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LDC Ter Vlierbeke
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
Veerle Heeren
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be
LDC Wijnveld
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Liesbet Volders
016 28 49 50
liesbet.volders@wijnveld.info

Vrije inloop
§ elke dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 18.00 uur
§ vrije deelname aan kaartspel voor dames
en heren
§ elke eerste en derde donderdag curling
op tapijt (indoor)
Koning Albertlaan 102 bus 22
3010 Leuven
de heer Saenen
016 25 03 61 – 0498 08 35 23
guysaenen@skynet.be

Lokalenverhuur stad Leuven
Ontmoetingslokaal voor senioren
met vrije inloop
Tijdens de activiteiten is dit lokaal
toegankelijk voor alle Leuvense senioren.
Wil je een gezellige namiddag met leef
tijdsgenoten doorbrengen, loop dan eens
binnen. Je hoeft geen lid te zijn van een
bond of een andere vereniging. Er wordt
geen lidmaatschapsgeld gevraagd en het
staat je vrij om iets te drinken of niet.
Parochiecentrum Sint-Franciscus
Heverlee
Hoek Stainierstraat en Tiensesteenweg
3001 Heverlee - Leuven
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Ben je op zoek naar een zaaltje om te
huren? De stad verhuurt heel wat lokalen in
verschillende deelgemeentes.
Je kan onder meer lokalen huren in
volgende gebouwen:
§ ‘t Celestijntje Ontmoetingscentrum;
§ Augustinessenklooster - Romaanse
Poort;
§ De Bruul Ontmoetingscentrum;
§ Gemeentehuis Heverlee;
§ Gemeenteschool Wijgmaal;
§ Genadedal Ontmoetingscentrum;
§ Parkschool Hoofdgebouw SKLO;
§ Paul Van Ostaijenpark, gebouw
Ruelensvest;
§ Vlierbeekveld ontmoetingscentrum.

016 27 20 74
lokalen@leuven.be
www.leuven.be/verhuurlokalen
(je kan ook online een lokaal
reserveren)

2. Seniorenverenigingen
In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van
alle Leuvense seniorenverenigingen, die
voor iedereen toegankelijk zijn. De meeste
verenigingen voor senioren organiseren
een hele reeks activiteiten. Indien je graag
meer wil weten over een bepaald aanbod,
kan je bijkomende inlichtingen vragen bij
de betrokken vereniging.

VRIJE TIJD

Dienst data- en facilitair beheer lokalenverhuur
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Leuven
CC De Brug Leuven
de heer Keyaerts
Huttelaan 54
3001 Leuven
016 40 72 84
CD&V Senioren Leuven
de heer Feyfer
Vital Decosterstraat 89 bus 2
3000 Leuven
0474 75 67 81
edmond.feyfer@skynet.be
Club Jong van Hart Sint-Jacob
mevrouw Devester
Heilige-Geeststraat 27
3000 Leuven
016 20 10 85
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NEOS Leuven-centrum
de heer Geyskens
Kleine Huizenstraat 15
3012 Leuven
0473 38 98 46
neosleuven@gmail.com
OKRA Leuven-centrum
mevrouw Breyssem
Pleinstraat 17
3001 Leuven
016 23 34 70
renee.breyssem@okraleuvencentrum.be
Kring Gepensioneerden Philips Leuven
de heer Vanobbergen
Prinses Lydialaan 24
3001 Leuven
016 40 53 67
Liberale Senioren – groot Leuven
de heer Mertens
Hoegaardsestraat 61
3000 Leuven
016 25 66 17
staf.mertens@telenet.be
Senioren K.U. Leuven
de heer Mertens
Prinses Lydiallaan 46
3001 Leuven
016 40 10 76
staf.mertens@gep.kuleuven.be
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Seniorenclub Sint-Geertrui
de heer Jacobs
Minderbroedersstraat 9 bus 22
3000 Leuven
016 23 47 00
S-Plus Leuven – centrum
mevrouw De Dekker
Fazantenlaan 8 bus 31
3010 Leuven
0477 52 08 70
katty.dedekker@hotmail.com
Seniorenclub Sint-Kwinten vzw
de heer Roosen
Varenberg 7 bus 5
3360 Bierbeek
016 46 14 01 of 0479 02 49 17
Trinisen
Vereniging van gepensioneerde leraars van
het H. Drievuldigheidscollege
de heer Van Lent
Oudebaan 401
3000 Leuven
016 25 02 13
van.lent.marchal@skynet.be
Vl@s Leuven vzw
mevrouw De Troyer
Brabançonnestraat 126
3000 Leuven
016 89 65 22
hilde.de.troyer@telenet.be

Vriendenkring oprustgestelden Artois
de heer Pattyn
Gallicstraat 57
3300 Bost
wilfried.pattyn1@telenet.be

Heverlee
FEDOS
mevrouw Goemans - Machiels
Celestijnenlaan 47 bus 6
3001 Leuven
016 22 61 65 of 0476 98 34 00
goemans.machiels@scarlet.be
OKRA – Park Heverlee
mevrouw Paradys
Geldenaaksebaan 312 bus B2
3001 Leuven
016 43 60 14
OKRA Heverlee Sint-Franciscus
de heer Neven
Tiensesteenweg 190
3001 Leuven
016 25 04 77
roland.neven@gmail.com

OKRA Heverlee Terbank
de heer Decoster
Tervuursesteenweg 377
3001 Leuven
016 23 42 67

VRIJE TIJD

Vriendenkring van gepensioneerde
personeelsleden stad Leuven – OCMW
(Zorg Leuven)
de heer Van Eylen
Olivierstraat 9
3110 Rotselaar
016 58 05 15

OKRA Heverlee St. Lambertus
de heer Teugels
Kardinaal Mercierlaan 78 bus 0202
3001 Leuven
016 25 25 97
OKRA Heverlee O.L.V. Van Troost
mevrouw Peeters
Duinberglaan 112
3001 Leuven
016 40 65 33
NEOS Heverlee
mevrouw Ceuleers
Eegveld 17
3012 Leuven
016 44 98 89
mia.ceuleers@skynet.be
Verbond MRB 107 Leuven
mevrouw Derkinderen
Parkstraat 64
3000 Leuven
016 22 43 81
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Kessel-Lo
OKRA Blauwput
mevrouw Renmans
016 44 60 39
odeth.renmans@live.be
NEOS Kessel-Lo
de heer Catfolis
Lovensveldstraat 22
3010 Leuven
michel.catfolis@telenet.be
Kaya 60+
Afdeling Labyrint vzw voor 60+ lesbiennes
mevrouw Chris Tillieu
Holebihuis Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 24 (Holebihuis)
3010 Kessel-Lo
016/25 55 67
kaya60plus@labyrint-vzw.be
www.labyrint-vzw.be
OHO
Vereniging voor mannelijke/biseksuele
holebisenioren
de heer Alain Houben
Holebihuis Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 24 (Holebihuis)
3010 Kessel-Lo
0475 80 03 52
oho@holebihuis.be
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Wilsele
OKRA Wilsele Sint-Martinus
de heer D’Hondt
Bornestraat 36 A
3012 Leuven
016 23 22 59

Wijgmaal
OKRA Wijgmaal
mevrouw Godts
Watermolenstraat 12
3018 Leuven
016 44 59 13

Centrum voor volwassenenonderwijs
(CVO) Leuven-Landen

VRIJE TIJD

3. Levenslang leren

Redingenstraat 90
3000 Leuven
016 31 99 20
info@cvoleuven.be, www.cvoleuven.be
Centrum voor volwassenenonderwijs
(CVO) VOLT
Campus De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven

Toelage voor Leuvense
seniorenverenigingen
Leuvense seniorenverenigingen kunnen
een werkingstoelage aanvragen bij de stad.
Hiervoor moet je vereniging wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Meer
informatie kan je vragen bij de directie
samenleving van de stad Leuven.
stad Leuven
directie samenleving
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 18
samenleven@leuven.be

016 20 18 19
dwp.info@cvovolt.be
Campus Heverlee
Interleuvenlaan 3
3001 Leuven
016 31 99 20
leuven.info@cvovolt.be
Campus Kessel-lo
Rerum Novarumlaan 1
3010 Leuven
016 31 99 20
leuven.info@cvovolt.be
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Centrum voor volwassenenonderwijs
(CVO) Groep T
Andreas Vesaliusstraat 13
3000 Leuven
016 30 10 30
groept@groept.be
www.groept.be
Vormingscentrum Dialoog vzw
Cursussen rond bewust bouwen en bewust
wonen
Remylaan 13
3018 Leuven
016 23 26 49
info@dialoog.be
www.dialoog.be
LDC Ter Putkapelle - LDC Ter Vlierbeke LDC Ruelenspark
Cursussen overdag voor 55-plussers.
Digipunt met begeleiding.
Brochures met activiteiten en cursussen
kunnen opgevraagd worden.
LDC Ruelenspark
Erasme Ruelenspark 35
3001 Leuven
Elke Peersman
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be
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LDC Ter Putkapelle
Bosstraat 11
3012 Leuven
Ingrid Vanrutten
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be
LDC Ter Vlierbeke
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
Veerle Heeren
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be
LDC Wijnveld
Informatieve, vormende en recreatieve
lezingen en cursussen rond bewegen
(vb. Tao Relax, stijldans, Yoga), computer &
techniek (vb. fotografie, tablet,
smartphone), creativiteit (bloemschikken,
kookworkshops), mens en samenleving
(lezingen, assertiviteit, kunst),…
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Liesbet Volders
016 28 49 50
liesbet.volders@wijnveld.info

Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Bianca Pisera en Lesley Bogaerts
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
OKRA Christelijk Ziekenfonds Leuven:
Seniorenacademie
Voordrachtenreeks met een gevarieerd
programma
Platte Lostraat 541
3010 Leuven
016 35 96 87
Open School voor Volwassenen
Parkstraat 146
3000 Leuven
016 22 10 68
open.school@cbeleuven.be

SLAC/Academie Beeldende Kunst
SLAC/Academie biedt verschillende beel
dende cursussen zoals beeldhouwkunst,
fotokunst, grafische en digitale vormgeving,
keramiek, schilderkunst, textiele kunst,…

VRIJE TIJD

LDC Seniorama
Taalcursussen, creatieve cursussen,
computer- en tabletcursussen, lezingen,
themacursussen, uitstappen,…

Dirk Boutslaan 60-62
3000 Leuven
016 22 08 70
academie@leuven.be
www.slac.be/academie
SLAC/Conservatorium Muziek Woord
Dans
SLAC/Conservatorium biedt voor
volwassenen opleidingen in alle klassieke
instrumenten en zang, muziekgeschiedenis,
creatief schrijven, overtuigend spreken,
voordracht, toneel en dans. De lessen gaan
zowel overdag als ‘s avonds door.
Dirk Boutslaan 60-62
3000 Leuven
016 22 21 21
conservatorium@leuven.be
www.slac-conservatorium.be
S-Academie Socialistisch Ziekenfonds
Cursussen overdag voor 55-plussers
Mechelsestraat 70
3000 Leuven
016 20 88 69
splusleuven@gmail.com
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Tweedekansonderwijs VOLT
Hoger middelbaar onderwijs voor
volwassenen, zowel overdag als ’s avonds
Justus Lipsiusstraat 69
3000 Leuven
016 22 45 46
tko.info@cvovolt.be
www.tkoleuven.be
Universiteit Derde Leeftijd Leuven
Alumni Lovaniensis
Universiteitshal
Naamsestraat 22 bus 5601
3000 Leuven
016 32 40 01
udll@alum.kuleuven.be
http://alum.kuleuven.be/universiteit_
derde_leeftijd_leuven
Davidsfonds Academie
Per cursus wordt één thema grondig
behandeld. De cursussen vinden zowel
overdag als ‘s avonds plaats.
Quinten Metsysplein 12
3000 Leuven
016 31 06 70
academie@davidfonds.be
www.universiteitvrijetijd.be
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Vormingplus vzw
Een pluralistisch en maatschappelijk
vormingscentrum voor volwassenen
Paul Van Ostaijenlaan 22-24
3001 Leuven
016 52 59 00
info@vormingplusoostbrabant.be
www.vormingplus.be
VTI volwassenenonderwijs
Dekenstraat 3
3000 Leuven
016 31 97 72
cvo@vti-leuven.be
www.vti-leuven.be

Sportbon

Dit is een overzicht van enkele activiteiten
die niet in bovengenoemde gids vermeld
staan:

Personen met recht op een verhoogde
tegemoetkoming krijgen van de stad
Leuven een sportbon. Deze sportbon geeft
je recht op een korting bij de inschrijving.
Belangrijk om weten is dat je je bij een
door de stad erkende sportclub moet
inschrijven. De sportbon kan je tijdens het
hele jaar aanvragen bij het Tofsportloket.

Bridge

Gids: ‘Sport- en bewegingsaanbod
voor 55-plussers’

Kaarten

De sportdienst van de stad Leuven biedt je
met deze gids een volledig overzicht van
het sportaanbod voor Leuvense plussers.
De gids kan je gratis afhalen of bestellen
bij het Tofsportloket.
Tofsportloket
Naamsestraat 3
3000 Leuven
016 27 22 20
tofsport@leuven.be
Open op woensdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag van 12.00 tot 17.30 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur.

VRIJE TIJD

4. Sport

Bridgeclub Pieterman vzw
Koning Leopold I-straat 19
3000 Leuven
de heer Leplat
016 22 78 39
andre.leplat@telenet.be

Buurtcentrum Sint-Maartensdal
Rijdende Artillerielaan 6
3000 Leuven
Karen Stes en Roel Meulemans
buurtwerkers
016 23 45 40
bc.sintmaartensdal@leuven.be
LDC Ter Putkapelle
Bosstraat 11
3012 Leuven
(lokaal De Vaart)
Ingrid Vanrutten
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be
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Schaken
Schaakclub Leuven Centraal vzw
Ons Huis
Goudsbloemstraat 28
3000 Leuven
LDC Ter Vlierbeke
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
(in de cafetaria)
Veerle Heeren
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be
LDC Ruelenspark
Erasme Ruelenspark 35
3001 Leuven
Elke Peersman
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be

Preventieoefeningen
LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Bianca Pisera en Lesley Bogaerts
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
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mevrouw Vandermeulen
0486 71 51 13
www.leuvencentraal.be
Seniorama vzw
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Bianca Pisera en Lesley Bogaerts
016 22 20 14
www.seniorama.be
Het Schaakhuis
Diestsevest 39
3000 Leuven
Je kan langskomen op de schaakavond
die ‘s maandags vanaf 19.30 uur stipt
begint.
Of je kan ook het contactformulier
invullen op www.schaakhuis.be.

Op de website www.uitinleuven.be/agenda
vind je heel wat activiteiten terug van
Leuvense verenigingen.
Voor meer informatie over verenigings
leven van senioren kan je terecht bij:
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken, seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be

6. Vrijwilligerswerk
Je wereld groeit met vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt je
als mens en draagt bij tot een warme
samenleving. Je betekent iets voor je
omgeving én beleeft er zelf plezier aan. In
Vlaanderen zijn er naar schatting zo’n
750.000 mensen die zich als vrijwilliger
inzetten. Dat is bijna een hele provincie. Al
die mensen gebruiken hun talenten en
halen daar een hoop voldoening uit.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vlaams Brabant
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de
Provincie Vlaams-Brabant geeft je een
overzicht van de actuele vacatures, hun
vrijwilligersverzekering, de
vrijwilligersacademie,...

VRIJE TIJD

5. Hobbyclubs

Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 73 98
vrijwilligerswerk@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/welzijngezondheid/vrijwilligers/index.jsp
Vlaams Steunpunt
voor Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 B1
2000 Antwerpen
03 218 59 01
vrijwilligerswerk@vsvw.be
www.vrijwilligerswerk.be

Wil je een deel van je vrije tijd gebruiken
om je voor anderen in te zetten? In Leuven
zijn er heel wat organisaties waar je als
vrijwilliger terecht kan.
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7. Gebruik van openbare
computers en internet
Digipunten in Leuvense
basiswerkingen

De Meander - CAW Oost-Brabant
Zomeruur
Maandag: 14.00 tot 21.00 uur
Woensdag: 14.00 tot 21.00 uur
Vrijdag: 16.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 14.00 tot 18.00 uur

Digipunten zijn basiswerkingen in Leuven
waar je terecht kan met al je digitale
noden. Je kan er gebruikmaken van een
computer en internet. Vaak kan je er ook
printen, kopiëren en/of scannen. In een
aantal basiswerkingen wordt er op
bepaalde uren in de week begeleiding
voorzien om je wegwijs te maken.

Winteruur
Maandag: 14.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 14.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 14.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 14.00 tot 18.00 uur

Hierbij krijg je een overzicht van alle
Leuvense digipunten. Dit overzicht is ook
als brochure beschikbaar en bevat een
handig kaartje waarop alle digipunten
staan aangeduid.

max. 1 uur per dag te gebruiken.
Reserveren is noodzakelijk.

Deze brochure kan je bestellen bij
stad Leuven - directie samenleving
016 27 26 06
buurtwerk@leuven.be

computergebruik, printen
0,05 euro per blad

Redingenstraat 25
3000 Leuven
016 58 38 53
meander@cawoostbrabant.be
www.cawoostbrabant.be/de-meander
Lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle Zorg Leuven
Met begeleiding
dinsdag: 13.00 tot 16.30 uur
woensdag: 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zonder begeleiding
alle werkdagen, onder voorbehoud dat
het lokaal vrij is (na te vragen aan het
onthaal).
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0,10 euro per blad
Zolang niet alle computers bezet zijn,
wordt het gebruik niet beperkt in tijd.
Bosstraat 11
3012 Wilsele
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
Lokaal dienstencentrum Ruelenspark Zorg Leuven
Met begeleiding
maandag: 13.00 tot 16.30 uur
dinsdag: 9.00 tot 12.00 uur
donderdag: 13.00 tot 16.30 uur
Zonder begeleiding
alle werkdagen, onder voorbehoud dat
het lokaal vrij is (na te vragen aan het
onthaal).
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,10 euro per blad
Zolang niet alle computers bezet zijn,
wordt het gebruik niet beperkt in tijd.
Erasme Ruelenspark 35
3001 Heverlee
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be

Lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke Zorg Leuven
Met begeleiding
maandag: 13.00 tot 16.30 uur
woensdag: 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag: 13.00 tot 16.30 uur
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computergebruik, printen, scannen, wifi

Zonder begeleiding
alle werkdagen, onder voorbehoud dat
het lokaal vrij is (na te vragen aan het
onthaal)
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,10 euro per blad
Zolang niet alle computers bezet zijn,
wordt het gebruik niet beperkt in tijd.
Rustoordlaan 3
3010 Kessel-Lo
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
Lokaal dienstencentrum Seniorama
elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur
computergebruik, wifi, print en kopie
0,10 euro per blad
vrij gebruik
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
www.seniorama.be
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Lokaaldienstencentrum Wijnveld –
WZC De Wingerd
elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur
in het weekend van 11.30 tot 17.30 uur
computergebruik, printen, scannen,
kopiëren, wifi
0,05 euro per blad zwart/wit
0,10 euro per blad kleur
vrij gebruik
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
016 28 49 50
wijnveld@wijnveld.info
www.wijnveld.info
Buurthuis Casablanca
dinsdag: 12.00 tot 16.00 uur
woensdag: 12.00 tot 14.00 uur
donderdag: 16.00 tot 20.00 uur
computergebruik, printen, wifi

computergebruik, wifi, printen, scannen
en kopiëren

0,20 euro per blad

0,05 euro per blad

onbeperkt gebruik als niet alle
computers bezet zijn (reservatie
mogelijk)

gebruik van de computers in overleg
met werking en andere gebruikers,
begeleiding mogelijk, wifi vrij
toegankelijk

Prins-Regentplein 34
3010 Kessel-Lo
016 26 08 00
buurtwerkcasablana@
samenlevingsopbouw.be
www.risovlb.be/#/project/22
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Buurthuis ’t Lampeke Buurtwerk ’t Lampeke vzw
dinsdag, woensdag en vrijdag van
11.00 tot 19.00 uur
donderdag van 13.30 tot 19.00 uur

Riddersstraat 147
3000 Leuven
016 23 80 19
buurthuis@lampeke.be
www.lampeke.be

Buurtcentrum Wilsele-dorp - stad Leuven
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
donderdag van 13.30 tot 21.00 uur

computergebruik, printen, scannen, wifi

computergebruik, printen, scannen, wifi

0,05 euro per blad

0,05 euro per blad

onbeperkt gebruik als niet alle
computers bezet zijn, anders om het
half uur wisselen

onbeperkt gebruik als niet alle
computers bezet zijn, anders om het
half uur wisselen

Groefstraat 2
3000 Leuven
016 22 38 59
bc.mannenstraat@leuven.be
www.leuven.be/buurtwerk

Schorenshof 13
3000 Leuven
016 22 23 15
bc.wilseledorp@leuven.be
www.leuven.be/buurtwerk

Buurtcentrum Sint-Maartensdal stad Leuven
iedere weekdag van 13.00 tot 17.00 uur
donderdag van 13.00 tot na de
buurtmaaltijd
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,05 euro per blad
onbeperkt gebruik als niet alle
computers bezet zijn, anders om het
half uur wisselen.
Rijdende Artillerielaan 6
3000 Leuven
016 23 45 40
bc.sintmaartensdal@leuven.be
www.leuven.be/buurtwerk
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Buurtcentrum Mannenstraat - stad Leuven
iedere weekdag van 13.00 tot 17.00 uur
donderdag van 18.00 tot 21.00 uur

De Bib Leuven - stad Leuven
maandag en woensdag:
12.00 tot 18.00 uur
dinsdag en vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur
donderdag: 12.00 tot 20.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,20 euro per blad
max. 1 uur per dag te gebruiken,
reserveren noodzakelijk
Rijschoolstraat 4
3000 Leuven
016 30 08 77
bibliotheek@leuven.be
www.leuven.be/bibliotheek
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Wijkbibliotheek Wilsele - stad Leuven
dinsdag: 16.30 tot 19.30 uur
woensdag en zaterdag:
14.00 tot 17.00 uur
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,20 euro per blad
15 minuten zonder reservatie,
30 minuten met reservatie,
langer mogelijk indien er geen andere
reservatie gepland staat
Aarschotsesteenweg 159
3012 Leuven
016 44 98 29
bib.wilsele@leuven.be
www.leuven.be/bibliotheek
Wijkbibliotheek Heverlee - stad Leuven
maandag en donderdag:
16.30 tot 19.30 uur
woensdag: 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 12.30 uur
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,20 euro per blad
15 minuten zonder reservatie,
30 minuten met reservatie,
langer mogelijk indien er geen andere
reservatie gepland staat

Waversebaan 66
3001 Leuven
016 27 20 14
bib.heverlee@leuven.be
www.leuven.be/bibliotheek
Wijkbibliotheek Kessel-Lo - stad Leuven
maandag en donderdag:
16.30 tot 19.30 uur
woensdag en zaterdag:
14.00 tot 17.00 uur
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,20 euro per blad
15 minuten zonder reservatie,
30 minuten na reservatie,
langer mogelijk indien er geen andere
reservatie gepland staat
Stadionlaan 4
3010 Leuven
016 25 03 63
bib.kessello@leuven.be
www.leuven.be/bibliotheek
Link in de kabel vzw
Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar
open op afspraak via FB of telefoon
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,05 euro per blad zwart/wit
0,10 euro per blad kleur
max. 1,5 uur per dag te gebruiken
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Riddersstraat 147
3000 Leuven
016 62 34 45
info@lidk.be, www.lidk.be
Welzijnsbureau Warandelaan Zorg Leuven
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
computergebruik
vrij gebruik
Warandelaan 2
3000 Leuven
016 55 56 91
socialedienst@ocmw-leuven.be
www.ocmw-leuven.be
Welzijnsbureau Fonteinstraat OCMW Leuven
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur
(maandagnamiddag gesloten)
computergebruik
vrij gebruik
Fonteinstraat 131
3000 Leuven
016 24 83 59
socialedienst@ocmw-leuven.be
www.ocmw-leuven.be

Welzijnsbureau Vesaliusstraat OCMW Leuven
elke werkdag van 8.00 tot
17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur)
computergebruik
vrij gebruik
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 24 83 20
socialedienst@ocmw-leuven.be
www.ocmw-leuven.be
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Dienst diversiteit en gelijke kansen stad Leuven
van maandag tot donderdag
van 9.00 uur tot 16.30 uur
vrijdag 9.00 uur tot 12.30 uur
computergebruik, printen, scannen, wifi
0,05 euro per blad
onbeperkt gebruik als niet alle
computers bezet zijn, anders om het
half uur wisselen
Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo
016 27 28 80
diversiteit@leuven.be
www.leuven.be/leven/diversiteit
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Websites voor senioren
Op het internet vind je meerdere Vlaamse
websites die zich specifiek richten tot
senioren. Ze bevatten allerlei interessante
informatie en activiteiten.
www.seniornetvlaanderen.be
www.vlaamse-ouderenraad.be
www.seniorennet.be
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8. Cultuur
DE UiTPAS
In Leuven is er altijd wel iets leuks te
beleven: een goed concert, een spannende
voetbalmatch, een grappig toneelstuk voor
kinderen of een leuke namiddag op een
cursus. Het aanbod is eindeloos. Met de
UiTPAS worden deze uitstapjes nog leuker!
De UiTPAS is …
dé vrijetijdspas voor Leuven
Met deze pas kan je aan een voordelig
tarief deelnemen aan cultuur-, jeugd- en
sportactiviteiten. Het is je sleutel tot vele
vrijetijdsactiviteiten in Leuven.

Voor wie?
De UiTPAS is voor jong en oud. Zowel
Leuvenaars als niet-Leuvenaars kunnen
een UiTPAS kopen. De minimum leeftijd is
3 jaar. Hou er rekening mee dat deze pas
voor individueel gebruik is. Elk lid van het
gezin gebruikt dus best z’n persoonlijke
UiTPAS.

een voordelenpas

Prijzen?
De basisprijs is 5 euro. Ben je jonger dan
26 jaar, dan betaal je slechts 2 euro.
Mensen in budgetbeheer, collectieve
schuldbemiddeling of met een verhoogde
tegemoetkoming krijgen de pas gratis en
genieten van sterk verlaagde toegangs
prijzen voor allerlei vrijetijdsactiviteiten.

Als je voldoende UiTpunten gespaard hebt,
kan je deze omruilen voor mooie
voordelen, zoals bijvoorbeeld een stevige
korting op een toegangsprijs of een leuk
cadeau.

Ik wil een UiTPAS!
We zijn sinds januari 2017 gestart met de
UiTPAS. De pas is voortaan te koop bij
onder meer de ticketbalie van 30CC in

een spaarpas
Met deze pas kan je UiTpunten verzamelen
telkens wanneer je deelneemt aan een
activiteit van een partner van de UiTPAS.
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Tweebronnen. Informatie over
verkoopplaatsen, toegangsprijzen en
omruilvoordelen vind je op www.uitinleuven.
be. Als je recht hebt op de verhoogde
tegemoetkoming heb je recht op een
gratis UiTPAS. In de meeste gevallen zal de
stad jou hierover zelf contacteren
Heb je nog vragen?
Bel dan 016 27 22 93 en vraag naar Elise of
mail naar uitpas@leuven.be.
Tot snel.
Met jouw UiTPAS op zak?
www.uitinleuven.be
uitpas@leuven.be

30CC
30CC brengt je niet alleen een uitgebreid
aanbod van theater, dans, muziek en
familievoorstellingen. 30CC heeft ook een
apart matinee-programma met
voorstellingen die overdag plaatsvinden.
Je vindt het volledige programma op
www.30CC.be of in de seizoensbrochure
die je kan verkrijgen bij de 30CC/
Ticketbalie. Je kan de seizoensbrochure
ook telefonisch aanvragen via het nummer
016 23 84 27.
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Tickets
Tickets voor 30CC-voorstellingen kan je
verkrijgen via
§ 30CC/Ticketbalie
Rijschoolstraat 4
3000 Leuven
Openingsuren
maandag tot en met vrijdag
12.00 - 18.00 uur
zaterdag
12.00 - 17.00 uur (niet in juli en augustus)
gesloten op zon- en feestdagen
§ 30CC/Tickettelefoon
016 300 900
Telefonisch bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag
12.00 - 18.00 uur
zaterdag
12.00 - 17.00 uur (niet in juli en augustus)
gesloten op zon- en feestdagen
§ Online
www.30CC.be
Online bestellen kan elke dag,
24 uur op 24.
Kortingen voor senioren
Belangrijk om weten: als 65-plusser krijg je
5% korting op alle 30CC-voorstellingen.

De Bib Leuven
In de Bib Leuven ligt de wereld aan je
voeten. Hier heb je niet alleen gratis wifi,
hier vind je ook een uitgebreide collectie
boeken, cd’s, dvd’s en games. Je kan
eveneens uit een ruim aanbod van
activiteiten kiezen. Er zijn ook pc’s met
internettoegang die je kan gebruiken. Wil
je liever grasduinen in de kranten, dat kan
ook.
Inschrijving
Wil je gebruikmaken van de diensten van
de bibliotheek en haar filialen, dan moet je
eerst lid worden. Dat doe je door je in te
schrijven aan het onthaal. Bij inschrijving
krijg je de nodige uitleg over de werking en
het reglement van de bibliotheek. Vergeet
niet je identiteitskaart mee te brengen.
Verenigingen kunnen introductiebezoeken
aanvragen via
Suzanne Rys, 016 30 08 54,
suzanne.rys@leuven.be
Jaarlijks lidgeld
18+: 6 euro

Uitlenen
Je mag 15 materialen meenemen (boeken,
cd’s of dvd’s)
§ Uitleentermijn voor alle materialen:
4 weken (uitgezonderd speelfilms:
2 weken)
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Contact
Verantwoordelijke seniorenwerking
Annick Dumalin, 30CC
016 31 11 27
annick.dumalin@leuven.be

Alle materialen kunnen maximum 2 keer
verlengd worden tenzij een andere
gebruiker het werk gereserveerd heeft of
je de uitleentermijn overschreden hebt.
§ Het lenen van boeken en informatieve
dvd’s is gratis. Voor muziekcd’s en films/
tv-reeksen op dvd betaal je 0,50 euro
per stuk.
Website
http://bib.leuven.be/
Op de site bib.leuven.be vind je allerlei
praktische informatie zoals adresgegevens,
openingsuren en sluitingsdagen. Je
ontdekt er het mooie aanbod van
activiteiten en vindt er interessante lees-,
kijk- en luistertips. De website biedt
uiteraard ook toegang tot het kloppend
hart van de bib. Dit is de catalogus die je
kan raadplegen en die je laat zien welke
werken de bib heeft. Als je inlogt in ‘Mijn
Bibliotheek’ kan je materialen reserveren of
verlengen. Voor meer info over het gebruik
van de catalogus kan je terecht op de
website én bij de medewerkers.
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De hoofdbib in het gebouw Tweebronnen
telt verschillende afdelingen:
§ afdeling fictie (vanaf 12 jaar)
§ romans, poëzie, toneel, essay, strips,
anderstalige boeken,
grootletterboeken,...
§ afdeling non-fictie (vanaf 12 jaar)
§ informatieve werken
§ afdeling muziek & film (vanaf 12 jaar)
§ speelfilms, tv-series, luisterboeken, …
§ afdeling Young Adults (vanaf 16 jaar)
§ afdeling kranten en tijdschriften
§ kinderbib
§ digilab
§ 10 pc’s die de mogelijkheid bieden om
het internet gratis te raadplegen
Openingsuren en contactgegevens
De Bib Leuven (in gebouw Tweebronnen)
Diestsestraat 49
(meest toegankelijk voor
rolstoelgebruikers)
en Rijschoolstraat 4 bus 001
3000 Leuven
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Bibliotheek Wilsele
Deelgemeentehuis
Aarschotsesteenweg 159
3012 Leuven
016 44 98 29
bib.wilsele@leuven.be
dinsdag		
woensdag
zaterdag		

16.30-19.30 uur
14.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur

Bibliotheek Heverlee
Deelgemeentehuis
Waversebaan 66
3001 Leuven
016 27 20 14
bib.heverlee@leuven.be
maandag
woensdag
donderdag
zaterdag

16.30-19.30 uur
14.00-17.00 uur
16.30-19.30 uur
9.30-12.30 uur

Bibliotheek Kessel-lo

016 22 65 22
fax 016 23 40 06
bibliotheek@leuven.be

Sportcomplex
Stadionlaan 4
3010 Leuven

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

016 25 03 63
bib.kessel-lo@leuven.be

12.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
12.00-18.00 uur
12.00-20.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

maandag
woensdag
donderdag
zaterdag

16.30-19.30 uur
14.00-17.00 uur
16.30-19.30 uur
14.00-17.00 uur
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Bibliobus
Rijdt niet op feestdagen of tijdens de
schoolvakanties (behalve op zaterdagen).
Stadionlaan 4
3010 Leuven
016 25 03 63
bibliobus@leuven.be
maandag 15.30-16.30 uur:
		
Wijgmaal, St.-Hadrianusstraat
			
		
dinsdag
		
			
		

16.45-17.45 uur:
Kesseldal, Edelzangerslaan
15.30-16.30 uur:
Egenhoven, Kapeldreef
16.45-17.45 uur:
Terbank, J. Florquinlaan

woensdag 13.00-14.00 uur:
		
Korbeek-Lo, Sp. Kroonlaan
		
		

14.15-15.15 uur:
Matadi, Van Ostaijenlaan

		
		

15.30-16.30 uur:
Wilsele, Schorenshof

		
		

16.45-17.45 uur:
Kessel-Lo, Vredeplein

zaterdag 10.00-12.00 uur:
		
Wijgmaal, Ymeria-complex
		
(ook schoolvakanties)

NIEUW! Bib aan Huis
Wie minder mobiel is en niet op eigen
kracht naar de bibliotheek of haar filialen
kan komen, kan beroep doen op de service
Bib aan Huis. Een medewerker van de
bibliotheek komt dan ter plekke voor een
kennismakingsgesprek en nadien brengt
een vrijwilliger je boeken aan huis. Wie
interesse heeft, kan contact nemen met de
bibliotheek via 016 22 65 22 of
bibaanhuis@leuven.be.
TIP
Je kan ook luisterboeken ontlenen
Een luisterboek, ook wel Daisy-boek
genoemd, wordt in een studio voorgelezen
en op cd-rom gezet. Daisy staat voor
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Digital Accessible Information System. Dit
is de wereldwijde standaard voor
luisterboeken voor personen die niet of
moeilijk gewone boeken kunnen lezen.
Het grote voordeel daarvan is dat je zo’n
‘boek’ kan hanteren als een gewoon boek.
Je kan het in één ruk door lezen, maar je
kan ook door het boek bladeren, van zin
naar zin, bladzijde naar bladzijde en van
hoofdstuk naar hoofdstuk. Je kan stukken
opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen,
een bladwijzer plaatsen,...
Je kan op verschillende manieren naar een
Daisy-boek luisteren:
§ met een Daisy-speler: een speciaal
ontworpen toestel dat je kan lenen in de
bib;
§ met een computer: het personeel van
De Bib Leuven bezorgt je graag gratis
Daisy-software zodat je een Daisy-speler
kan installeren op je pc. Je kan de Amissoftware ook zelf downloaden
(Windows-gebruikers, Engelstalige
website);
§ met een Mac-computer:
de Olearis-software downloaden;
§ via een gewone cd-/dvd-speler met
mp3-ondersteuning. Maar dan geniet je
niet van de voordelen van de Daisystructuur.
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M - Museum Leuven
M - Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Openingsuren
§ maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en
zondag, van 11.00 tot 18.00 uur
§ donderdag open van 11.00 tot 22.00 uur
(Elke eerste donderdagavond van de
maand kunnen Leuvenaars gratis het
museum bezoeken van 18.00 tot 22.00
uur op vertoon van hun identiteitskaart.)
§ sluitingsdag op woensdag
Info en reservatie
016 27 29 29
bezoekm@leuven.be
telefonische bereikbaarheid:
elke weekdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Algemene info en tickets
www.mleuven.be

Sint-Pieterskerk
Grote Markt
3000 Leuven
Openingsuren
§ maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur
§ zondag van 11.00 tot 16.30 uur
§ laatste toegang om 16.15 uur
§ sluitingsdag op woensdag
Info en reservatie
016 27 29 29 - bezoekm@leuven.be
Algemene info en tickets
www.mleuven.be

Erfgoedcel
De erfgoedcel werkt samen met de
verschillende erfgoedinstellingen en
-verenigingen aan een integraal erfgoed
beleid in de stad. De nadruk ligt op het
roerend en immaterieel erfgoed: objecten,
collecties, documenten, verhalen,… Ze
ontwikkelt allerlei publieksprojecten
waarbij de band met de Leuvenaar en met
het verleden van de stad centraal staat. En
niet te vergeten, ze coördineert de
jaarlijkse Erfgoeddag in Leuven.

Wil je hierover meer weten?
Op www.erfgoedcelleuven.be toont de
erfgoedcel de rijke waaier aan Leuvens
erfgoed: collecties en databanken, tradities
en feesten, getuigenissen, projecten en
publicaties. Op deze website vind je ook
welke organisaties en mensen met en voor
dat erfgoed werken. Als inwoner van
Leuven kan je met een vraag of idee rond
erfgoed altijd bij de erfgoedcel terecht.
Buurtbewoners die rond de geschiedenis
en evolutie van hun buurt, straat of wijk
willen werken, worden door de erfgoedcel
ondersteund om een eigen publicatie te
maken in de reeks ‘Straathistories,
Leuvense buurten in woord en beeld’.
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M - Schatkamer van Sint-Pieter

erfgoedcel Leuven
stadskantoor Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 22 85
erfgoedcel@leuven.be
www.erfgoedcelleuven.be
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Archief
Het stadsarchief is het geheugen van de
stad Leuven.
Wat is het stadsarchief?
Het stadsarchief bewaart de archieven van
het Leuvens stadsbestuur en die van de
vroegere deelgemeenten Heverlee,
Kessel‑Lo, Wilsele en Wijgmaal. Sommige
van deze stukken zijn al 800 jaar oud. Ook
vele particuliere archieven van personen,
instellingen en bedrijven die hun stempel
op de ontwikkeling van de stad hebben
gedrukt, vonden hier een veilig onder
komen. Daarenboven is het archief een
verzamelplaats van prachtige, historisch
belangrijke collecties van affiches, foto’s,
Leuvense kranten, kaarten en plannen.
De meeste stukken kun je vrij raadplegen
in de leeszaal. Uitzonderingen hierop zijn
onder meer de stukken waarop de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van toepassing is.
Het publiek is zeer divers. De leeszaalbezoe
kers komen voor wetenschappelijk onder
zoek, voor het uitpluizen van stambomen,
voor verloren gewaande bouwplannen, voor
beelden van hoe je straat er vroeger uitzag,
om iets meer over de geschiedenis van de
stad te weten te komen,...
Een bezoek aan de leeszaal is gratis.

52

Red de geschiedenis van de stad
Ook jij als particulier kan je steentje
bijdragen om nog meer Leuvense
geschiedenis voor de toekomst veilig te
stellen. Heb je documenten, oude foto’s,
postkaarten, plannen,… die het beeld van
deze eeuwenoude stad springlevend
kunnen houden, ga dan gerust een kijkje
nemen in het archief of neem contact op
via mail of telefoon. Samen met de
archivaris kan worden bekeken of de
stukken als schenking kunnen worden
opgenomen in het Leuvens stadsarchief.
Contact
Stadsarchief Leuven
Tweebronnen
Rijschoolstraat 4 bus 001
3000 Leuven
016 300 869
archief@leuven.be
www.leuven.be/vrije-tijd/archief
Openingsuren van de leeszaal
§ sluitingsdag op maandag
§ dinsdag en woensdag van 9.00 tot 13.00
uur (namiddag op afspraak)
§ donderdag van 9.00 tot 19.00 uur
§ vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
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1. Openbaar vervoer
De trein – NMBS
Reizen met korting
Seniorenbiljet vanaf 65 jaar: voor reizen
in het binnenland
Het seniorenbiljet is altijd een heen- en
terugreis tussen 2 Belgische stations met
treinen van binnenlands verkeer. De prijs is
6 euro in 2de klas en 13 euro in 1e klas. Dit
biljet is geldig op weekdagen vanaf 9.00
uur. Tijdens het weekend is er geen
uurbeperking. De terugbetaling van een
seniorenbiljet is niet mogelijk.
Je kan terugreizen vanuit een ander station
dan het station waar je je heenreis
beëindigd hebt. Het volstaat dit te vragen
op het moment dat je je biljet aankoopt.
Dit laatste is niet nodig indien je terugreist
vanuit een kuststation.
Let op: Als je met een seniorenbiljet van/
naar Brussel-Nationaal-Luchthaven reist,
betaal je een ‘diabolotoeslag’.
Tijdens bepaalde periodes mag het
seniorenbiljet niet gebruikt worden.
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De kalender kan je vinden op
www.belgianrail.be of in het station van
Leuven, Martelarenplein 16, 3000 Leuven,
02 528 28 28.
Het seniorenbiljet is leeftijdsgebonden.
Zorg ervoor dat je je leeftijd kan bewijzen
tijdens de controle in de trein.
Kaart ‘verhoogde tegemoetkoming’
(voorheen WIGW /OMNIO)
Je hebt een beperkt beroepsinkomen? Of
je kan rekenen op een verhoogde
tegemoetkoming in de terugbetaling van
gezondheidszorg? In dat geval kunnen jij,
je partner en alle personen ten laste met
de trein in heel België aan halve prijs
reizen. Hiervoor moet je de kortingskaart
‘verhoogde tegemoetkoming’ aanvragen
aan het loket van een NMBS- station. Met
deze kaart krijg je 50% korting op
standaardbiljetten in 2e klas. De
kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’
moet je ook altijd kunnen voorleggen aan
de treinbegeleider.
Hoe vraag je deze kaart aan? Je gaat met
je eID naar het loket van het station. De
loketbediende zal een verbinding maken
met de kruispuntbank om zo je kaart aan
te maken. Indien er geen verbinding met
de kruispuntbank kan gemaakt worden, ga
je naar het loket met
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§ een origineel attest van het ziekenfonds,
recent aangevraagd (niet ouder dan 3
maanden);
§ je eID;
§ een pasfoto;
§ het ingevulde aanvraagformulier.
Gratis reizen
Voor blinden en slechtzienden
Heb je een definitieve invaliditeit van je
gezichtsvermogen van tenminste 90% die
door de FOD Sociale Zekerheid erkend is,
dan wordt de verminderingskaart voor het
openbaar vervoer je gratis aangeboden. De
kaart is geldig tussen twee Belgische
stations, inclusief grenspunten. Je kan gratis
reizen in 2e klas. De nationale verminde
ringskaart voor het openbaar vervoer kan je
aanvragen bij de gemeente of bij FOD
Sociale Zekerheid. Je kan die verminde
ringskaart niet aanvragen bij de NMBS.
Kaart kosteloze begeleider
Je hebt recht op de ‘kaart kosteloze
begeleider’ als je niet alleen kan reizen
omwille van een handicap. Alle inlichtingen
over hoe je deze kaart moet aanvragen
vind je op . De aanmaak van de kaart kost
5 euro.

Verminderingskaart voor
vaderlandslievende redenen
De houders van een statuut van nationale
erkenning kunnen gratis reizen in 1e en 2de
klas op vertoon van hun verminderings
kaart voor vaderlandslievende redenen.
Staat de vermelding ‘Kan moeilijk blijven
staan’ op de kaart, dan geniet je eveneens
voorrang bij het innemen van een zitplaats
op de trein. Als de vermelding ‘begeleider
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toegelaten’ op de kaart staat, dan heb je
recht op een gratis begeleider in de trein.

Hou er rekening mee dat je 30 minuten
voor het vertrek op het afgesproken
ontmoetingspunt moet zijn.

Andere mogelijkheden

Meer informatie

Voorrangskaart voor een zitplaats in de
trein

De brochure ‘Gids voor de reiziger met
beperkte mobiliteit’ is verkrijgbaar in
Leuven station.

Personen die het moeilijk hebben om te
lopen of lang rechtop te staan, kunnen een
voorrangskaart voor een zitplaats
aanvragen.

Martelarenplein 16
3000 Leuven
02 528 28 28
www.belgianrail.be

Assistentie in het station en in de trein
Je kan gratis assistentie vragen als je het
moeilijk hebt om je alleen te verplaatsen.
Je moet deze assistentievraag op
voorhand reserveren. Voor een reis met of
zonder overstap tussen 131 stations moet je
dit ten laatste 24 uur voor het vertrek
doen. Voor een reis tussen 2 van de
volgende 18 stations die hieronder vermeld
worden, moet je dit slechts 3 uur voor het
vertrek doen:
Antwerpen-Centraal, Brugge, BrusselCentraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid,
Charleroi-Zuid, Denderleeuw,
Dendermonde, Gent-St-Pieters, Hasselt,
Kortrijk, Leuven, Luik-Guillemins, Mechelen,
Bergen, Namen, Oostende, Sint-Niklaas.
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De lijnbus - De Lijn
De MOBIB-kaart
De MOBIB-kaart is een elektronische kaart
waarop verschillende soorten
vervoerbewijzen kunnen worden
opgeladen. Deze kaart vergemakkelijkt het
opstappen, omdat je ze gewoon even voor
de MOBIB-ontwaarder moet houden.
Hoe gebruiken?
De bussen en trams zijn uitgerust met
MOBIB-ontwaarders. Je houdt je kaart kort
voor de blauwe cirkel die zich onderaan op
de MOBIB-ontwaarder bevindt. Dit doe je
tot er een groen vinkje op het scherm
verschijnt.
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Waar geldig?
De MOBIB-kaart is geldig op bussen en
trams van de Lijn.
Voor reizen met TEC (Wallonië) en MIVB
(Brussel) gelden andere tarieven.
MOBIB-kaart met Omnipas voor personen
van 25 tot en met 64 jaar.
Met deze pas rijd je aan een goedkoper
tarief. Je kan een Omnipas kopen voor
1 maand, 3 maanden of 12 maanden.

MOBIB-kaart met Omnipas 65+
De maand voordat je 65 jaar wordt, krijg je
een brief van de Lijn met het voorstel om
een Omnipas 65+ aan te vragen. Dit
abonnement kost 51 euro en is 1 jaar geldig.
De aanmaak van de MOBIB-kaart, waar het
abonnement wordt opgeladen, kost 5 euro
en is 5 jaar geldig.
Elk jaar stuurt de Lijn een brief met de
vraag om de Omnipas 65+ te verlengen.
Voor het vernieuwen van de MOBIB-kaart
zal je 5-jaarlijks een brief ontvangen.
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Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd
tarief
1) vervoersgarantie: 41 euro voor 12 maanden
hiervoor kom je in aanmerking als je:
§ recht hebt op het leefloon of
gelijkgesteld bent door:
- inwonende schoolgaande kinderen
(minderjarig of meerderjarig);
- inwonende ouders;
- personen met wie de gerechtigde een
gezin vormt, voor zover hun inkomsten
meegerekend werden;
§ recht hebt op het equivalent leefloon;
§ in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft;
§ het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden (GIB) ontvangt;
§ een inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) ontvangt.
2) verhoogde tegemoetkoming:
51 euro voor 12 maanden
Het verminderd tarief verhoogde
tegemoetkoming is geldig voor:
§ houders van een ‘attest verhoogde
tegemoetkoming geneeskundige zorgen’
(maximum drie maanden oud), uitgereikt
door een erkend ziekenfonds. Dit attest
kan ook bekomen worden door kinderen
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die ten laste zijn van het betrokken
gezinslid.
§ houders van een geldige kaart voor
verhoogde tegemoetkoming van de
NMBS. Deze kaart kan je als recht
hebbende gratis verkrijgen in elk NMBSstation.
§ houders van een geldige WIGW-kaart
(weduwen, invaliden, gepensioneerden
en wezen).
Gratis Omnipas
Als je ingeschreven bent bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) of een tegemoetkoming
krijgt van de FOD Sociale Zekerheid en in
Vlaanderen woont, rijd je gratis met De Lijn.
Je krijgt je netabonnement automatisch
thuisgestuurd.
Verminderingskaarten van de NMBS die
eveneens geldig zijn op de Lijn
Een nationale verminderingskaart voor het
openbaar vervoer voor blinden en
slechtzienden (90%) kan je aanvragen bij
stadskantoor Leuven
directie samenleving
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 18
samenleven@leuven.be

Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
02 528 60 11
Rolstoelgebruikers
Voor alle info in verband met de
mogelijkheden van rolstoelgebruikers op de
bus, kan je terecht op het telefoonnummer
016 31 37 00. Via dit nummer kom je te
weten op welke lijn het mogelijk is om met
een rolstoel te reizen in het Leuvense. Indien
er voor een bepaald traject geen opties
voorhanden zijn, wordt er een andere
oplossing voorgesteld en word je doorver
wezen naar diensten voor aangepast
vervoer of word je aan de opstaphalte
opgehaald door een speciaal busje.
Als je gebruik wilt maken van de diensten
van De Lijn, is het belangrijk dat je
minstens 2 uur vooraf contact opneemt
met de belbuscentrale. Dit kan via het
telefoonnummer 016 31 37 00.
Voor dienstregelingen en algemene
informatie:
www.delijn.be
De Lijn Info 070 220 200
De lijnwinkel,
Martelarenplein 19, 3000 Leuven

2. Aangepast vervoer voor
personen met
mobiliteitsproblemen
Voor mensen die in hun mobiliteit beperkt
zijn door een handicap, een ziekte of
ouderdom bestaan er in Leuven
verschillende diensten die aangepast
vervoer aanbieden. Deze diensten vullen
het openbaar vervoer aan.
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Je kan de verminderingskaart eveneens bij
FOD Sociale Zekerheid aanvragen.

Waarvoor kan je bijvoorbeeld beroep
doen op één van deze diensten?
§ een activiteit van je vereniging;
§ woon-werkverkeer;
§ een consultatie in het ziekenhuis of bij
een dokter;
§ boodschappen doen;
§ een uitstap;
§ een bezoek;
§ …
De dienstverlening loopt zeven dagen op
zeven. Indien nodig verleent de chauffeur
hulp bij het verlaten van je woning, het inen uitstappen van de bus of auto. Wil je
zeker zijn van een rit op een bepaalde dag
of een bepaald uur, dan moet je de rit tijdig
reserveren.
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Bij welke diensten kan je terecht?

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
Vlaams-Brabant (MAV)
Informatielijn vervoer voor mensen met een
mobiliteitsbeperking
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
staat je bij op drie domeinen:
§ informatie over alle
vervoersmogelijkheden voor mensen
met een mobiliteitsbeperking;
§ doorverwijzing naar alle mogelijke
aanbieders van vervoer;
§ toekenning van vervoer.
gratis infonummer: 0800 26990
vlaamsbrabant@mav.info, www.mav.info
elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur

VZW MOBIEL - Minibus
Vervoer van rolstoelgebruikers (minimaal
twee) en personen met een beperkte
mobiliteit.
7 dagen op 7 van 06.30 tot 22.30 uur.
Minimaal drie en maximaal acht reizigers
per traject. Twee begeleiders rijden gratis
mee.
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IJzerenmolenstraat 10 bus 2
3001 Leuven
016 20 53 83
dav.dispatching@vzwmobiel.be,
www.vzwmobiel.be
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur

VZW Meer Mobiel Leuven - Minder
Mobielen Centrale (MMC)
Op deze organisatie kan je 7 dagen op 7,
24 uur op 24, beroep doen. Ze is
operationeel in heel België en zorgt voor
het vervoer van personen met een beperkt
inkomen en mobiliteitsbeperkingen. De
enige uitzondering hierop is het vervoer
van rolstoelgebruikers.
MMC Leuven is een 100%
vrijwilligersorganisatie.
De stad Leuven biedt een gratis
lidmaatschap voor de Minder Mobiele
Centrale Leuven aan inwoners van Leuven
die
§ minstens 65 jaar zijn;
§ recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming.
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IJzerenmolenstraat 10 bus 2
3001 Leuven
016 29 01 21
mmc.dispatching@vzwmobiel.be,
http://vzwmobiel.be/mmc
elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur

VZW MOBIEL - Dienst Aangepast
Vervoer Leuven (DAV Leuven)
Individueel rolstoelvervoer, 7 dagen op 7
van 06.30 tot 22.30u. Lidmaatschap
verplicht, maar gratis.
DAV rijdt aan sociale tarieven.
IJzerenmolenstraat 10 bus 2
3001 Leuven
016 20 53 83
dav.dispatching@vzwmobiel.be,
www.vzwmobiel.be
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur

Vervoerdienst Christelijke Mutualiteit
Leuven
Christelijk Ziekenfonds Leuven
Platte Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
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zorglijn.leuven@cm.be
www.cm.be/diensten-en-voordelen/
thuiszorg/vervoer/Leuven/
cm-vervoerdienst.jsp
inlichtingen per telefoon op het
nummer 016 35 95 05
maandag tot donderdag van 8.30 tot
17.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Mindermobielenvervoer Socialistische
Mutualiteit van Brabant
thuiszorgcentrum@fsmb.be,
www.fsmb.be/mindermobielenvervoer
Inlichtingen per telefoon op het
nummer 078 15 60 30
maandag tot vrijdag tussen 8.00 en
17.30 uur

Website MeerMobiel
Op de website www.meermobiel.be kan je
alles ontdekken over toegankelijk en
aangepast vervoer in Vlaanderen.
MeerMobiel is zelf geen vervoeraanbieder,
maar helpt je wel via een vervoerdatabank
op weg om vervoer op maat zoeken.

Thuiszorg

THUISZORG

1. Diensten aan huis /
diensten voor gezinszorg
Thuiszorg omvat de zorg die door
de familie en/of de diensten wordt
georganiseerd zodat een zieke of
persoon met een handicap zo lang
mogelijk thuis kan blijven wonen.
Er bestaat een hele waaier aan
mogelijkheden naargelang de noden
van de zorgbehoevende. Uitgebreide
informatie hierover kan je bij je
ziekenfonds krijgen.
Gezinszorg
Indien je huishoudelijke hulp, hygiënische
verzorging of familiale hulp nodig hebt
omwille van ziekte, handicap of ouderdom,
kan je één van de volgende organisaties
contacteren:
§ Familiehulp
PIT (dienstencheques)
Martelarenlaan 6a,
3010 Leuven
078 15 00 45 – 016 29 81 30
leuven@familiehulp.be
www.familiehulp.be
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§ Landelijke Thuiszorg
Remylaan 4b
3018 Leuven
070 22 88 78 – 016 24 39 90
thuiszorg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
§ Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10
3000 Leuven
Zorgzeker: 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
§ Solidariteit voor het Gezin
Minderbroederstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10
solidariteit@svhg.be
www.solidariteit.be
§ Thuishulp vzw
Elenstraat 8
3270 Scherpenheuvel
013 78 52 38

Poetsdiensten
Een poetshulp kan je helpen bij het
wekelijks onderhoud van de bewoonde
delen van je woning. Hier zijn een paar
organisaties die je hierover meer informatie
kunnen geven:
§ Familiehulp
PIT (dienstencheques)
Martelarenlaan 6a
3010 Leuven
078 15 00 45 - 016 29 81 30
leuven@familiehulp.be
www.familiehulp.be
§ Landelijke Thuiszorg
Remylaan 4b
3018 Leuven
070 22 88 78 – 016 24 39 90
thuiszorg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
§ Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10
3000 Leuven
Zorgzeker: 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
§ Solidariteit voor het Gezin
Minderbroederstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10
solidariteit@svhg.be
www.solidariteit.be

§ IN-Z (spreek uit als ‘inzet’)
Elisabethlaan 20
3200 Aarschot
016 25 03 23
regiowest2@in-z.be
kirsten.gielen@in-z.be
www.in-z.be
§ Sodexo Pass Belgium
Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
§ www.dienstencheques-vlaanderen.be
Dit is de officiële site voor de
dienstencheques van Vlaanderen. Hier
kan je je inschrijven, dienstencheques
bestellen en een poetshulp vinden.
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Warme maaltijden
Maaltijden worden aan huis gebracht door
Thuiszorg Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 3
3000 Leuven
Zorgzeker: 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
Er zijn ook organisaties waar je warme
maaltijden ter plaatse kan gebruiken of
afhalen:
Leuven
§§ Buurtcentrum Mannenstraat
Groefstraat 2
3000 Leuven
016 22 38 59
bc.mannenstraat@leuven.be
§§ Buurtcentrum Sint-Maartensdal
Rijdende Artillerielaan 6
3000 Leuven
016 23 45 40
bc.sintmaartensdal@leuven.be
§§ Buurtwerk ’t Lampeke
Riddersstraat 147
3000 Leuven
016 23 80 19
info@lampeke.be
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§§ Inloopcentrum De Meander –
CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 25
3000 Leuven
016 58 38 53
meander@cawoostbrabant.be
§§ Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
016 28 49 50
liesbet.volders@wijnveld.info
§§ Lokaal dienstencentrum Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
§§ Poverello vzw
Sint-Maartenstraat 44
3000 Leuven
016 29 16 84
www.poverello.be
§§ De Ruimtevaart vzw
sociaal restaurant ‘De Drukkerij’
Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 67 90 04 - 016 29 16 84
hallo.deruimtevaart@gmail.com
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Heverlee
§§ Lokaal dienstencentrum Ruelenspark
E. Ruelenspark 35
3001 Leuven
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be
Kessel-Lo
§§ Buurtwerk Casablanca
Prins Regentplein 38
3010 Leuven
016 26 08 00
info@buurtwerkcasablanca.be
§§ Lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be
Wilsele
§§ Lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle
Bosstraat 11
3012 Leuven
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be
§§ Buurtcentrum Wilsele-dorp
Schorenshof 13
3012 Leuven
016 22 23 15
bc.wilseledorp@leuven.be

Klusjesdiensten
Voor het opknappen van allerlei karweitjes
(zoals bv. schilderen, loodgieterij,
behangen, verhuizen, tuinieren, …) kan je
terecht bij:
§§ De Werkwinkel Leuven (Dienstenwijzer)
Diestsepoort 6 bus 63
3000 Leuven
016 29 86 00
www.dienstenwijzer.be
§§ Wonen en werken
IJzerenmolenstraat
3001 Leuven
016 22 33 57
info@wonen-en-werken.be
www.wonen-en-werken.be
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§§ Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10
3000 Leuven
Zorgzeker: 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be
§§ Landelijke Thuiszorg
Remylaan 4b
3018 Leuven
070 22 88 78 of 016 24 39 90
thuiszorg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
§ IN-Z (spreek uit als: ‘inzet’)
Elisabethlaan 20
3200 Aarschot
016 25 03 23
regiowest2@in-z.be
www.in-z.be

Boodschappendiensten en buurthulp
Voor hulp bij je boodschappen kan je
terecht bij:
§§ LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
www.seniorama.be

§§ LDC Zorg Leuven
De drie LDC’s van Zorg Leuven
beschikken over een
‘boodschappendienst voor kleine
aankopen’. Je kan dit aanvragen via het
onthaal van ieder LDC.
Deze dienst kan ingeschakeld worden
om:
§ naar de winkel te gaan onder
begeleiding/met ondersteuning van een
vrijwilliger met het minibusje. Dit kan
tussen 9.00 en 12.00 uur. De prijs is 4
euro. Inschrijving gebeurt aan het
onthaal. Aan huis ophalen is mogelijk
binnen een straal van 1 km.
§ kleine dringende boodschappen.
Inlichtingen kan je aan het onthaal
bekomen.
§ De prijs is 1,20 euro per beurt. Een
vijfbeurtenkaart kost 3,50 euro.
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§§ Wonen en werken
IJzerenmolenstraat 2
3001 Leuven
016 22 33 57
info@wonen-en-werken.be
www.wonen-en-werken.be
§ IN-Z (spreek uit als: inzet)
Elisabethlaan 20
3200 Aarschot
016 25 03 23
regiowest2@in-z.be
www.in-z.be

Oppasdiensten
Een oppasdienst biedt hulp en onder
steuning met een ploeg van goed opgeleide
vrijwilligers en/of professionelen die een
zorgbehoevende gezelschap kunnen
houden gedurende enkele uren tijdens de
dag of nacht. Oppasdiensten zijn er voor
iedereen die er nood aan heeft. Dit kunnen
ouderen, zieken of mensen met een
handicap zijn.

De oppashulp neemt niet de taak over van
de eerstelijnsdiensten maar werkt aanvul
lend. De dienst is er om de mantelzorger
de kans te geven tijd vrij te maken voor
zichzelf.

THUISZORG

Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10
3000 Leuven
Zorgzeker: 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be

Diensten aan huis en diensten voor
thuisoppas regio Leuven
§§ Ziekenfondsen
Normaal biedt ieder ziekenfonds dit aan.
§§ Oppas- en gezelschapsdienst
Seniorama vzw
LDC Seniorama vzw in samenwerking met
Zorg Leuven, Herent en Oud-Heverlee.
Ook nachtoppas van 22.00 uur tot 7.00 uur.
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
016 22 20 14
mantel@seniorama.be
§§ Igo-Leuven vzw
Aarschotsesteenweg 212
3010 Leuven
016 29 85 40
info@igo.be
§§ Familiehulp
Martelarenlaan 6a
3010 Leuven
016 29 81 30
leuven@familiehulp.be
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§§ Solidariteit voor het gezin
Minderbroedersstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10
§§ IN-Z
Helpt bij boodschappen, verleent
begeleiding bij activiteiten buitenhuis en
voorziet thuisoppas.
Elisabethlaan 20
3200 Aarschot
016 25 03 23
regiowest2@in-z.be
www.in-z.be
§§ Nachtzorg Leuven
Nachtzorg is een belangrijke schakel in
de zorg die nodig is om kwetsbare
ouderen te helpen om thuis te kunnen
blijven wonen en om de mantelzorger de
nodige adempauze te geven om de zorg
verder te dragen. Een paar nachten
rustig kunnen slapen kan hét verschil
maken om de batterijen weer op te
laden.
Nachtzorg Leuven wil die nachtzorg
aanbieden die het meest aansluit bij de
behoeften van de zorgbehoevende en de
mantelzorger(s). Afhankelijk van de
situatie kan beroep gedaan worden op
verschillende mogelijkheden:
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§ Nachtoppas: een vrijwilliger komt ‘s
nachts bij je thuis;
§ Nachtzorg: een gediplomeerde
verzorgende komt ‘s nachts bij je thuis;
§ Nachthotel: tijdelijke nachtopvang in
een woon- en zorgcentrum in jouw
streek.
Nachtzorg arrondissement Leuven
Remylaan 4b
3018 Leuven
016 24 20 93
leuven@nachtzorg.be
www.nachtzorg.be
Alle werkdagen bereikbaar van 8.30
tot 16.30 uur.
§§ Baluchon Alzheimer
Inwonende thuiszorgdienst voor families
die getroffen worden door de ziekte van
Alzheimer
Baluchon Alzheimer België VZW
Waversesteenweg 1326
1160 Brussel
02 673 75 00
info@baluchon-alzheimer.be

Kessel-Lo

Ziekenbezoek door vrijwilligers wordt door
de volgende organisaties verleend:

§ Samana (Ziekenzorg) Boven-Lo
mevrouw Philippe
Eugeen Vanhoorebekelaan 28
3010 Leuven
016 25 22 14

Leuven
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Geertrui
Sint-Pieter
de heer Jaspers
Brouwersstraat 33
3000 Leuven
0496 99 76 02
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Jacob
mevrouw Janssens
Groefplein 11/bus 102
3000 Leuven
016 20 08 37
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Jozef
Leuven
de heer Broos
Blijde Inkomststraat 142 bus 2
3000 Leuven
016 22 44 32
§ Katholieke Vereniging van Zieken vzw
Naamsesteenweg 400 bus 11
3001 Leuven
016 40 43 52
§ Verbond MRB – Leuven
mevrouw Derkinderen
Parkstraat 64
3000 Leuven
016 30 16 10
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Ziekenzorg

§ Samana (Ziekenzorg) Blauwput Kessel-Lo
mevrouw Wouters
Ketelmakerij 26/0101
3010 Leuven
016 89 93 03
§ Samana (Ziekenzorg) Vlierbeek Kessel-Lo
mevrouw Landuyt
Liemingenstraat 4
3010 Leuven
016 25 64 22 - 0475 72 58 66
moniek_nijs@hotmail.com
§ Christelijk ziekenfonds - dienst
Ziekenzorg
Platte Lostraat 541
3010 Leuven
016 35 95 13
ziekenzorg.leuven@cm.be
www.cm.be
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Franciscus
de heer Van Espen
Platte Lostraat 229
3010 Leuven
016 26 11 93
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Heverlee
§ Samana (Ziekenzorg) Heverlee
Egenhoven
mevrouw Boghe
Doleegstraat 95
3001 Leuven
016 20 31 72
§ Samana (Ziekenzorg) O.L.Vrouw
Van Troost Heverlee
de heer Van Gijsel
Kerspelstraat 46
3001 Leuven
016 40 40 27
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Kwinten
de heer Marivoet
Celestijnenlaan 7 bus 21
3001 Leuven
016 22 76 09
§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Lambertus
Heverlee
de heer Sas
P. De Somerlaan 7
3001 Leuven
016 40 31 03
§ Samana (Ziekenzorg) Terbank
mevrouw Lorent
Priorijlaan 8
3001 Leuven
016 89 78 65
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§ Samana (Ziekenzorg) Sint-Antonius
Park Heverlee
mevrouw Van Audenhove
Leon Schreursvest 33 bus1
3001 Leuven
0476 397 90
Wilsele en Wijgmaal
§ Samana (Ziekenzorg) Ziekenzorg
Wijgmaal
de heer Van Olmen
Wakkerzeelsebaan 44
3018 Leuven
016 44 65 49/0477 692 698
§ Samana (Ziekenzorg) Wilsele Putkapel
mevrouw Wittemans
Scharent 65
3150 Haacht
016 60 48 00
§ Ziekenbezoek ‘Een beetje zon’
de heer Van Espen
Aarschotsesteenweg 296
3012 Leuven
016 44 40 35

Verpleging
Kring van Zelfstandig verpleegkundigen
Leuven
Centraal telefoonnummer
(24/24 – 7/7 bereikbaar)
016 40 90 90
info@thuisverpleging-leuven.be
www.thuisverpleging-leuven.be
Vlaamse beroepsvereniging voor
zelfstandige verpleegkundigen vzw
070 22 26 78
(24/24 – 7/7 bereikbaar)
info@vbzv.be
www.verplegingthuis.be
Wit-Gele Kruis
www.witgelekruis.be
Wit-Gele Kruis Leuven, Heverlee, Wilsele
en Wijgmaal
Mgr. Van Waeyenberghlaan 56
3000 Leuven
016 30 15 50
leuven@wgkvlb.be
Wit-Gele Kruis Kessel-Lo
De Becker Remyplein 59
3010 Leuven
016 44 15 00
kessello@wgkvlb.be

Zelfstandige verplegers
Contactinfo van zelfstandige verpleeg
kundigen vind je in de telefoongids onder
‘thuiszorg en thuisverpleging’ of via
www.goudengids.be.
Solidariteit voor het Gezin
Minderbroedersstraat 30
3300 Tienen
016 78 15 10
www.solidariteit.be
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2. Thuisverpleging

Thuiszorgcentrum Vlaams-Brabant
Schipvaartstraat 18
3000 Leuven
078 15 60 30
www.ctz.be

Zorgenplan
OOTT Oriëntatie en opvolgingstraject
Thuiszorg (Wit-Gele Kruis)
OOTT helpt je met een tijdelijke opvang en
met de organisatie van je thuiszorg na een
crisissituatie of na ontslag uit het
ziekenhuis.
Campus Sint-Pieter
(10de verdieping)
Brusselsestraat 69
3000 Leuven
016-33 70 38
verpleegkundige.oott@gmail.com
of casemanager.oott@gmail.com
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Sociale diensten / thuiszorgcentra
ziekenfonds
Hier kan je terecht voor informatie en
bemiddeling bij voorzieningen, hulp en
ondersteuning, begeleiding en organisatie
van de thuiszorg.

3. Mantelzorg
Iedereen die regelmatig de zorg opneemt
voor een familielid, vriend(in), buur of
kennis die tijdelijk of permanent extra zorg
nodig heeft, is mantelzorger.
Als mantelzorgers langere tijd zorg
verlenen, lopen zij het risico overbelast te
raken. Daarom is het belangrijk om als
mantelzorger goed ondersteund te
worden. Zit je als mantelzorger met een
vraag? Neem dan zeker contact op met
één van onderstaande mantelzorg
verenigingen of je mutualiteit. Samen met
jou kunnen ze een gepaste oplossing
zoeken voor de zorgsituatie waarmee je
geconfronteerd wordt.

Verenigingen voor gebruikers en
mantelzorgers
In Vlaanderen en Brussel zijn er zes vereni
gingen voor gebruikers en mantelzorgers.
Ze organiseren ontspanningsactiviteiten,
ontmoetingsmomenten en informatieve
samenkomsten. De verenigingen geven
ook een tijdschrift uit, inventariseren de
noden op het vlak van thuiszorg en
verdedigen de belangen van mantelzorgers
en gebruikers. Mantelzorgers kunnen zich
gratis lid maken van zo’n vereniging.
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Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Elsene
02 542 87 09
lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be
Ziekenzorg van de Christelijke
Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579/40
1031 Schaarbeek
02 246 47 81
www.cm.be
Ons Zorgnetwerk
Remylaan 4B
3018 Wijgmaal
016 24 49 49
onszorgnetwerk@kvlv.be
www.onszorgnetwerk.be
OKRA-ZORGRECHT van OKRA,
trefpunt 55+
Bezoekadres:
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek

Postadres:
Postbus 40
1031 Brussel
02 246 57 72
zorgrecht@okra.be
www.okra.be
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Steunpunt Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38
1000 Brussel
02 515 03 94
steunpunt.mantelzorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be

S-Plus Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38
1000 Brussel
02 515 02 63
mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg

Praatcafés voor mantelzorgers
In Leuven worden verschillende praatcafés
voor mantelzorgers georganiseerd. Je kan
er terecht voor informatie die je kan helpen
bij het mantelzorgen en voor een babbel
met mensen die net als jij aan mantelzorg
doen.
Voor meer informatie kan je contact
opnemen met de afdeling sociale zaken
van de stad Leuven.
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken, seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be
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4. Kortverblijf en dagopvang

5. Lokale dienstencentra

Zorgbehoevende ouderen die nog thuis
wonen en voor een korte periode opvang
nodig hebben kunnen een beroep doen op
kortverblijf of dagopvang. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn wanneer de
persoon die voor hen zorgt op vakantie
gaat. Meer informatie vind je hierover in de
brochure in het hoofdstuk ‘Wonen’ onder
de rubriek ‘Dagopvang en kortverblijf’. Ook
de website, www.kortverblijven.be, bevat
interessante informatie.

In de vijf Leuvense lokale dienstencentra
kan je terecht voor een brede waaier aan
ontspannende, vormende, informatieve,
dienstverlenende activiteiten in jouw buurt.
Het zijn ook ideale plekken om mensen te
ontmoeten. Voorbeelden van de
dienstverlenende activiteiten zijn:
wassalon, pedicure, manicure,
gelaatsverzorging, middagrestaurant,
mobiliteitsondersteuning, dienst dringende
boodschappen, advies in ondersteuning bij
huishoudelijke klussen en buurtwerking.
Het aanbod verschilt per LDC.
LDC Ruelenspark
E. Ruelenspark 35
3001 Leuven		
Elke Peersman
016 24 83 96
ldc.ruelenspark@zorgleuven.be
LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Bianca Pisera en Lesley Bogaerts
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
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6. Uitleendiensten

LDC Ter Vlierbeke
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
Veerle Heeren
016 55 55 11
ldc.tervlierbeke@zorgleuven.be

§ Apothekers
(www.apotheek.be/apotheker/apotheekmijn-buurt)

LDC Wijnveld
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Liesbet Volders
016 28 49 50
liesbet.volders@wijnveld.info

Hulpmiddelen kunnen soms noodzakelijk
zijn om zelfstandig te kunnen leven.
Je kan deze hulpmiddelen op de volgende
plekken lenen:
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LDC Ter Putkapelle
Bosstraat 11
3012 Leuven
Ingrid Vanrutten
016 35 26 11
ldc.terputkapelle@zorgleuven.be

§ Ziekenfondsen / thuiszorgwinkels
§ Rode Kruis Vlaanderen
(http://uitleendienst.rodekruisvlaanderen.
be)
§ Wit-Gele Kruis (www.witgelekruis.be)
Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap
Mensen met een handicap kunnen bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap terecht voor een financiële
tussenkomst in de kosten van allerlei
hulpmiddelen en aanpassingen. Het gaat
daarbij onder meer om aanpassingen aan
de woning of de wagen, diverse
mobiliteitshulpmiddelen of hulpmiddelen
die het dagelijks leven gemakkelijker
kunnen maken zoals een brailleleesregel,
een eetapparaat of een aangepaste
boodschappenwagen. Je moet jonger zijn
dan 65 jaar op het moment dat je de
eerste keer ondersteuning vraagt.
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VAPH
Provinciale afdeling Vlaams-Brabant
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus 57
3000 Leuven
016 31 12 11
leuven@vaph.be
www.vaph.be

7. Welzijnsbureaus
In de welzijnsbureaus van OCMW Leuven
kan je terecht voor:
§ persoonlijke begeleiding;
§ allerlei informatie en raadgevingen;
§ aanvragen van financiële hulp (leefloon,
leefgeld, steun, voorschotten,…).

Welzijnsbureau Vesaliusstraat
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 24 83 20
socialedienst@ocmw-leuven.be
Welzijnsbureau Warandelaan
Warandelaan 2
3010 Leuven
016 55 56 91
socialedienst@ocmw-leuven.be
Welzijnsbureau Fonteinstraat
Fonteinstraat 131
3000 Leuven
016 24 83 59
socialedienst@ocmw-leuven.be
Zitdag sociale dienst in WZC Ter
Putkapelle
Bosstraat 9
3012 Leuven
016 24 84 80
socialedienst@ocmw-leuven.be

8. Personenalarm
Wat is een personenalarmtoestel?
Een alarmtoestel en een draagbaar
zendertje stellen je in staat om, in geval van
nood, 24 uur op 24 in contact te treden met
een alarmcentrale. De alarmcentrale
verwittigt één van je contactpersonen die je
de nodige hulp kunnen bieden.
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Een team van maatschappelijk werkers
zorgt voor een professionele begeleiding.
Als je je moeilijk kan verplaatsen, kan je
vragen of de maatschappelijk werker bij
jou aan huis komt.

De voordelen van een
personenalarmtoestel?
§ Je kan langer in je eigen huis blijven
wonen;
§ In geval van een noodsituatie word je
onmiddellijk geholpen;
§ Je familie en vrienden weten dat je veilig
bent en dat zij ter hulp kunnen komen
als jij er om vraagt;
§ Het is gebruiksvriendelijk en geeft je een
veiliger gevoel.

Toelage stad Leuven voor een
personenalarm
Voor de personenalarmsystemen erkend
door de stad Leuven, kan je een toelage
krijgen. Hiervoor moet je wel aan de
inkomensvoorwaarden voldoen.
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Hoe kan ik een toelage van de stad
Leuven bekomen?
Een financiële tussenkomst kan je
bekomen door een aanvraagdossier in te
dienen bij de stad Leuven. De formulieren
voor deze aanvraag kan je krijgen bij de
organisatie waar je een personenalarm
toestel huurt of op het stadskantoor
Leuven bij de directie samenleving. Je kan
hen bereiken op het nummer 016 27 26 18
of via samenleven@leuven.be.
Uitbetaling van de toelage
De tussenkomst van de stad Leuven wordt
rechtstreeks betaald aan de leverancier
van het alarmeringssysteem. Jij betaalt als
gebruiker aan de leverancier enkel het
verschil tussen het abonnementsgeld en
het bedrag van de tussenkomst.
Wanneer het aanvraagdossier uiterlijk
binnen 10 werkdagen na de aansluiting
werd ingediend, wordt de tussenkomst
toegekend vanaf het moment van de
aansluiting. In alle andere gevallen geldt de
datum van de indiening van het
aanvraagdossier als startdatum.
Hoeveel bedraagt de financiële
tussenkomst?
De maximale tussenkomst in de abonne
mentskosten bedraagt 20 euro per maand.
De tussenkomst van de stad Leuven is
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afhankelijk van je inkomen en kan nooit
hoger zijn dan het bedrag van de huurkosten.

Overzicht personenalarmsystemen
Leuven
Thuiszorgwinkel Vivantia/CM
Koning Leopold I-straat 34
3000 Leuven
016 20 84 83
Socialistische Mutualiteit
Mechelsestraat 70
3000 Leuven
016 22 32 72
Liberale Mutualiteit
Vital Decosterstraat 83
3000 Leuven
016 20 61 12
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Vaartstraat 56 bus 001
3000 Leuven
016 30 16 43
Onafhankelijke Ziekenfondsen Partena
(Euromut)
Dienst Maatschappelijk werk
Mercatorpad 9
3000 Leuven
016 31 45 00
Global Care
Slachthuislaan 1
3000 Leuven
016 06 66 27

Zitdagen

Aanpassen van je woning

§ LDC Ruelenspark: 3de dinsdag van de
maand van 13.30 tot 15.30 uur

Informatie hierover vind je in het hoofdstuk
‘wonen’ in deze Plusgids.

§ LDC Ter Vlierbeke: 2de dinsdag van de
maand van 13.30 tot 15.30 uur

Veiligheid en preventie

§ LDC Ter Putkapelle: 4de woensdag van
de maand van 13.30 tot 15.30 uur

Beveiliging van de woning
Voor meer informatie over de beveiliging
van je woning en over eventuele premies
kan je terecht bij
Preventiedienst
Philipssite 4
3001 Leuven
016 21 07 00
preventiedienst@leuven.be
Politie - senioreninspecteur
Heb je vragen of voel je je onveilig? Neem
dan contact op met de
doelgroepinspecteurs voor senioren.
Joke Luyckx en Patricia Van de Walle
Grote Markt 8
3000 Leuven
016 21 09 10 - 0491 91 25 35
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9. Veiligheid

§ LDC Seniorama: 1e dinsdag van de
maand van 9.30 tot 10.30 uur
§ LDC De Wingerd: donderdagnamiddag
van 14.00 tot 15.30 uur om de maand
(tijdens: ‘gezellige uren met de buren’,
zie activiteitenkalender LDC Wijnveld)
§ WZC Wijgmaalbroek: 1e donderdag van
de maand van 10.00 tot 11.30 uur

Ouderenmishandeling
Onder mishandeling van een oudere
persoon (iemand van 55 jaar of ouder)
wordt verstaan: ‘het handelen of het
nalaten van handelen van al degenen die in
een persoonlijke of professionele relatie
met de oudere staan, waardoor de oudere
persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of
psychische en/of materiële schade lijdt,
dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij
van de kant van de oudere sprake is van
een vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.’
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Het is belangrijk dat je signalen van
ouderenmishandeling herkent, omdat het
niet vaak gebeurt dat de oudere zelf
aangeeft dat hij/zij mishandeld wordt. Of
er hulp geboden wordt of niet, is daarom
ook afhankelijk van de oplettendheid en
moed van personen in de omgeving van
de oudere. Dat kunnen bijvoorbeeld
familieleden, buren, huisarts, hulp- en
dienstverleners (maatschappelijk werk,
wijkverpleging, gezinszorg) of
politieinspecteurs zijn.
Als je een vermoeden hebt dat een oudere
mishandeld wordt, of je wordt zelf
mishandeld, dan kan je dit melden bij:
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§ Meldpunt voor geweld, misbruik en
kindermishandeling
(voor thuiswonenden): 1712
van 9.00 uur tot 17.00 uur;
§ Woonzorglijn (voor mensen die in een
woonzorgcentrum verblijven)
078 15 25 25 van 9.00 uur tot 12.00 uur
of via woonzorglijn@vlaanderen.be.

Je rechten als patiënt
De brochure ‘Ken je rechten als Patiënt’
kan je aanvragen bij
Vlaams Patiëntenplatform
Groenveldstraat 15,
3001 Leuven
016 23 05 26
info@vlaamspatiëntenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

Op elk moment in je leven kan je te maken
krijgen met emotionele moeilijkheden zoals
angst, sombere gedachten, … Ook als je
ouder wordt, kan je met deze gevoelens
geconfronteerd worden. Hoe verwerk je
bijvoorbeeld ziekte en pijn of het overlijden
van een dierbare?
Met wie praat je hierover? Een gesprek met
een therapeut of een vrijwilliger kan een
oplossing bieden.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
bieden hulp bij vragen rond depressie,
rouwverwerking, eenzaamheid,
relatieproblemen, omgang met personen
met dementie, angst, slaapstoornissen,…
Deze centra geven advies, informatie,
emotionele ondersteuning en
psychotherapie. Samen met hulpverleners
zoeken ze naar oplossingen op maat van
de persoon in kwestie.

CGG PassAnt vzw Leuven - werking
60-plus
St.-Geertruiabdij 6
3000 Leuven
016 31 99 99
Info.leuven@passant.be
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10. Psychische hulp en
ondersteuning

elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Je kan bij PassAnt terecht op eigen
initiatief of na doorverwijzing.
CGG Vlaams-Brabant Oost
Kapucijnenvoer 16
3000 Leuven
016 85 79 79
leuven-vo@cgg-vbo.be
Mobiel Team Geestelijke
Gezondheidszorg Leuven & Tervuren
(voor mensen tussen 16 en 65 jaar)
Het Mobiel Team heeft als doel mensen
met een ernstige, langdurige psychische
kwetsbaarheid de steun te geven die zij
nodig hebben om hun eigen leven in
handen te nemen of te houden.
Minderbroedersstraat 23
3000 Leuven
016 29 87 75
tussen 9.00 en 12.00 uur
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PIOT
Psychotherapeutische Interventies
voor Ouderen met Trajectbegeleiding
(60 +)
Ben je 60 jaar of ouder? Heb je behoefte
aan psychotherapeutische gesprekken?
Woon je nog in je woning of
assistentiewoning, maar kan je je moeilijk
verplaatsen? Doe dan een beroep op
‘PIOT’.
PIOT staat voor Psychotherapeutische
Interventies voor Ouderen met
Trajectbegeleiding. Je kan er terecht voor
therapeutische gesprekken aan huis. Je
krijgt ook begeleiding als je extra
ondersteuning op andere vlakken nodig
hebt.
Gesprekken aan huis met een therapeut
De therapeut komt langs bij je thuis om je
vragen en zorgen te bespreken. In de
volgende gesprekken zoeken jullie samen
naar een manier om hiermee om te gaan.
Het is belangrijk om weten dat alle
therapeuten en medewerkers door het
beroepsgeheim gebonden zijn.
De therapeut komt minstens één keer per
maand en maximaal één keer per week bij
je langs. Wanneer dit gebeurt bepalen jullie
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samen. Gemiddeld plant de therapeut tien
gesprekken. Afhankelijk van je situatie, kan
dat iets meer of minder zijn.
De gesprekken vinden tijdens de week
plaats. Een gesprek duurt ongeveer een
uur en wordt altijd tijdens de dag gepland.
Begeleiding bij de organisatie van
thuiszorg
Heb je extra ondersteuning nodig om een
aantal praktische dingen in huis te regelen?
Een zorgcoördinator kan je hierbij helpen.
Hij bekijkt met jou welke extra hulp je
nodig hebt en schakelt hiervoor de juiste
diensten in. Dit kan thuisoppas,
dagopvang, gezinszorg, woningaanpassing,
… zijn. Indien nodig, wordt er een
zorgoverleg gepland. Tijdens dit overleg
maak jij - samen met al je hulpverleners afspraken om de thuiszorg zo vlot mogelijk
te laten verlopen.
Zorgcoördinator PIOT
Platte Lostraat 541
3010 Leuven
016 35 27 56
project.piot@cm.be
www.projectpiot.be

Voel je je soms eenzaam? Of heb je
behoefte aan sociaal contact of vragen
over allerlei onderwerpen? Dan kan je
terecht voor een babbel bij:
Stertelefoon
In de drie lokale dienstencentra loopt het
project ‘Stertelefoon’. De centra stellen
hiervoor één centraal nummer (016 24 84
61) ter beschikking waar je terecht kan om
je in te schrijven of om meer info te
bekomen.
De Lokale Dienstencentra (LDC’s) van Zorg
Leuven organiseren ook bezoeken aan
eenzame senioren.
Babbellijn
Met de Babbellijn wil Seniorama mensen
de kans geven om hun hart te luchten en
contact met de buitenwereld te houden.
Maar bij de Babbellijn kan je eveneens
terecht voor informatie of om een
probleem waarmee je zit, te bespreken.
Vrijwilligers van deze dienst bieden je een
luisterend oor. Wil je dat alles op anonieme
basis verloopt? Dat kan.
Heb je graag dat ze je af en toe bellen om
een praatje te slaan? Ook dat kan. Je kan je
naam en telefoonnummer opgeven bij het
onthaal van LDC Seniorama of je

aanmelden via het nummer 016 22 20 14.
Iemand van de Babbellijn zal dan later
contact met je nemen.
LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
seniorama@seniorama.be
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Stertelefoon en Babbellijn

Tele-Onthaal
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst
voor mensen die willen praten over hun
angsten, zorgen en vragen. Hier wordt er
het hele jaar door naar je geluisterd, 24 uur
op 24. Bellen naar Tele-Onthaal gebeurt
volledig anoniem. Tele-Onthaal laat
iedereen op zijn manier op verhaal komen,
luistert naar wat hij/zij op het hart heeft.
Tele-Onthaal zoekt pratend mee naar
inzichten en uitwegen. Indien nodig,
worden contacten voor verdere hulp
doorgegeven.
Telefoonnummer Tele-Onthaal: 106.
Bij Tele-Onthaal kan je ook elke avond
(7/7) en op woensdagnamiddag terecht
voor een anoniem chatgesprek via www.
tele-onthaal.be. Je bekendmaken is niet
nodig. Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk
tussen jou en de vrijwilliger. Er blijven ook
geen sporen achter op je computer.
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Trefpunt Zelfhulp vzw

CAW Oost-Brabant: Onthaal Leuven

Iedereen die op zoek is naar een
zelfhulpgroep, lotgenotencontact of
ervaringsdeskundigheid, kan bij het
Trefpunt Zelfhulp vzw terecht.

Voor elke volwassene die een vraag of
probleem heeft rond welzijn of op zoek is
naar de meest geschikte hulp. Gratis en
anoniem.

E. Van Evenstraat 2 bus C
1e verdieping
3000 Leuven
016 23 65 07
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
www.zelfhulp.be
elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur

Redingenstraat 6
3000 Leuven
016 21 01 01
onthaal@cawoostbrabant.be
open en telefonisch bereikbaar:
9.00 – 18.00 uur
na 18.00 uur op afspraak
www.cawoostbrabant.be
via chat openingsuren op
www.cawoostbrabant.be

Huis van de Mens
Je kan er terecht voor informatie, een
luisterend oor (vrijzinnig humanistische
begeleiding), de viering van belangrijke
momenten in je leven (plechtigheden) en
activiteiten (gemeenschapsvorming).
Tiensevest 40
3000 Leuven
016 23 56 35
leuven@deMens.nu
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MEMO
Expertisecentrum dementie VlaamsBrabant
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
016 50 29 06
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo
Op de website vind je ook de kalender met
vormingsactiviteiten en praatcafés rond
(jong)dementie.

Dementievriendelijk Leuven:
‘Vergeten naar buiten te komen’
Zorg Leuven en stad Leuven willen
thuiswonende Leuvenaars met
geheugenproblemen de kans geven om
naar buiten te komen. We willen hen
stimuleren om opnieuw deel te nemen aan
socioculturele of sportieve activiteiten.
Eens naar de film gaan, een voetbalmatch
bijwonen, een bezoek aan de bibliotheek
brengen, een wandeling in de Kruidtuin
maken,… voor mensen met
geheugenproblemen kunnen deze
activiteiten heel wat betekenen.

Meer info kan je verkrijgen via
Helga Haesendonck (coördinator)
016 55 55 02
helga.haesendonck@zorgleuven.be
Rustoordlaan 3
3010 Kessel- Lo
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11. Informatie over dementie

Vlaamse Alzheimer Vlaanderen vzw
Organiseert in heel Vlaanderen
lotgenotencontact voor familieleden en
mantelzorgers van personen met dementie.
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
Rubensstraat 104 bus 4
2300 Turnhout
014 43 50 60 – 0800 15 225
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be
elke werkdag bereikbaar tussen 9.00
tot 17.00 uur

Zorgcirkels Jongdementie en
hét Ontmoetingshuis
Organiseert zorg voor mensen met
jongdementie. Dit is dementie op jonge
leeftijd (65 jaar).
De Zorgcirkels Jongdementie bieden aan
mensen met jongdementie, hun familie en
omgeving informatie, ondersteuning en
begeleiding op maat.
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Vicky Vermeersch
coördinator Zorgcirkels Jongdementie
– regio Leuven
‘s Hertogenlaan 97
3000 Leuven
016 29 50 59
www.zorgcirkelsjongdementie.be
www.jongdementie.info

Familiegroep Jongdementie Leuven
i.s.m. ECD Memo
Jacqueline Alaerts
016 48 90 41
jongdementieleuven@alzheimerliga.be
Bijeenkomsten in: WZC Sint-Rochus,
Albertlaan 2, 3200 Aarschot

Brochure ‘Dementie, u staat er niet
alleen voor’
Je kan die brochure downloaden via
www.vlaamsbrabant.be/dementie.
Of je kan de brochure gratis aanvragen bij
de provincie Vlaams-Brabant.
ouderen@vlaamsbrabant.be
016 267329
Een digitale, sociale kaart kan via
www.vlaamsbrabant.be/dementie
aangevraagd worden.

Dementiewijzer
Handige tool met tips over omgaan met
dementie en sociale kaart

Informatie en ontmoeting voor
familieleden en mantelzorgers van
personen met dementie

De dementiewijzer kan besteld worden via
memo@dementie.be of 016 502906.
Kostprijs is 1 euro.

§ Familiegroepen (Jong)dementie van de
Alzheimerliga Vlaanderen
www.alzheimerliga.be
jongdementieleuven@alzheimerliga.be

INFOLIJN

§ Praatcafés (jong-)dementie
www.jongdementie.info
§ ‘Dementie en nu’: psycho-educatie voor
mantelzorgers
www.cm.be en www.dementieennu.info
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Phone National
Gratis luister- en infolijn
Deze dienst is elke weekdag telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 21 uur.
Iedereen die vragen heeft over dementie
en/of behoefte heeft aan een luisterend
oor kan hier terecht. 0800 15 225

Wonen

WONEN

1. Langer zelfstandig thuis
wonen
Vroeg nadenken over een
levensbestendige woning
Het kan interessant zijn om al in een vroeg
stadium na te denken over aanpassingen
aan je woning en om na te gaan in welke
mate je woning kan of moet worden
aangepast afhankelijk van de leeftijd van
de bewoners, de samenstelling en evolutie
van je gezin.
Sommige architecten voorzien al bij het
ontwerpen van een woning de
mogelijkheid om daarop in te spelen en
werken met een zogenaamde ‘evoluerende
architectuur’. Ze ontwerpen met andere
woorden een ‘levensbestendige woning’,
die rekening houdt met veranderingen in
families en gezinnen in de loop van de tijd.
Die architectuur voorziet mogelijkheden
om de binnenruimten uit te breiden of aan
te passen, de gezinswoning in
verschillende wooneenheden op te splitsen
of de kamers anders in te richten wanneer
de bewoners minder mobiel worden.
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Verhuizen naar een andere (eigen)
woonst
Op oudere leeftijd verhuizen, betekent dat
we bepaalde gewoonten moeten opgeven
en ons moeten onthechten van de
bakstenen die jarenlang ons huis vormden.
Maar een verhuizing kan ook een
opluchting betekenen. Zeker als je bedenkt
dat de lasten en de kosten wegvallen van
een woning die te groot en niet langer
aangepast is.
Een beslissing om te verhuizen kan ook
een verandering van woonplaats inhouden.
Senioren keren vaak naar de binnenstad
terug, op zoek naar een plek om te wonen
die beter toegankelijk is en waar je aan
allerlei activiteiten in de buurt kan
deelnemen.
Ook als je huurder bent van een sociale
woning, kan je navragen bij je sociale
huisvestingsmaatschappij of er een
mogelijkheid bestaat om korter naar het
stadscentrum te verhuizen. Of je kan
aanspraak maken op een aangepaste
sociale huurwoning voor senioren.

Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Om zo comfortabel mogelijk
te kunnen wonen, moeten zij vaak hun huis
of appartement aanpassen. Grote werken
zijn niet altijd nodig. Kleine veranderingen
of hulpmiddelen maken vaak al het
verschil. Aanvullend kan je ook nog
thuishulporganisaties,
dienstenchequebedrijven of andere
vormen van hulp aan huis (klusjesdienst,
boodschappendienst,…) inschakelen.
Je ziekenfonds, je OCMW of Zorg Leuven,
de Provincie Vlaams-Brabant, stad Leuven
en het VAPH, de overheidsorganisatie die
bevoegd is voor het integratiebeleid voor
mensen met een handicap, zijn allemaal
uitgelezen gesprekspartners die je kunnen
helpen om je weg te vinden in het ruime
aanbod van diensten en financiële en
materiële hulpverlening die het mogelijk
maken om thuis te kunnen blijven wonen.
Er bestaan ook premies en leningen voor
het inrichten van een leeftijdsvriendelijke
woning.

Aanpassingspremies
Zowel de provincie Vlaams-Brabant, het
Vlaams Gewest en de stad Leuven geven
premies voor de aanpassing van een
woning voor ouderen of personen met een
handicap. Hiervoor moet er wel aan
bepaalde voorwaarden voldaan worden.
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Je woning aanpassen

De aanpassingswerken moeten de woning
functioneel aanpassen aan de fysieke toe
stand van de aanvrager. Zoals bijvoorbeeld:
§ het aanbrengen van een automatische
deuropener met parlofoon;
§ een lift (verticale lift, stoellift,
rolstoelplateaulift);
§ het vergroten van de deuropeningen en
het aanpassen van de gangbreedte;
§ het sanitair aanpassen (badkamer, wc);
§ de keuken aanpassen;
§ het aanleggen van hellende vlakken om
de toegang tot de woning te
vergemakkelijken;
§ het inrichten of aanbouwen van een
plaats op de gelijkvloerse verdieping om
als kamer te dienen;
§ het plaatsen van steunhulpmiddelen;
§ het plaatsen van een motor voor het
automatiseren van rolluiken /
garagepoort.
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Premie agentschap Wonen-Vlaanderen

Premie provincie Vlaams-Brabant

Bij dit agentschap kan je de ‘Vlaamse
aanpassingspremie om de woning aan te
passen aan een oudere bewoner’ aanvragen.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet een
‘Aanpassingspremie voor woningen van
ouderen en personen met een handicap’

Bedrag van de premie

Bedrag van de premie

De aanpassingspremie bedraagt per
onderdeel steeds 50% van de som van de
goedgekeurde facturen. Hierbij wordt de
btw inbegrepen en wordt er afgerond tot
op het lagere tiental. De premie per
onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250
euro, ook al is het factuurbedrag hoger
dan 2.500 euro.

Onderstaande cijfers gelden voor 2017. De
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Wil
je het exacte bedrag voor andere jaartallen
te weten komen? Neem dan contact met
de dienst wonen van de Provincie VlaamsBrabant.

Je aanvraag wordt ingediend nadat de
aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De
ingediende facturen mogen op de
aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn.
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
016 66 59 30
wonenvlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.
be
Telefonisch bereikbaar van
08.30 tot 12.30 uur
Bezoekuren: maandag- en
dinsdagvoormiddag tussen
08.30 en 12.30 uur en op afspraak
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Wat houdt de premie in?
§ 50% van de kostprijs van de werken met
een maximum van 2.500 euro als de
inkomsten 3 jaar voor de aanvraag niet
meer bedragen dan 39.050 euro voor
een alleenstaande en 55.330 euro voor
een gezin van minimum twee personen
(te verhogen met 3.340 euro per
persoon ten laste);
§ 75 % van de kostprijs van de werken met
een maximum van 2.500 euro als de
aanvrager voldoet aan de
inkomstenvoorwaarden van het statuut
van de verhoogde tegemoetkoming (VT)
bij het ziekenfonds.

Je kan online een afspraak maken via www.
leuven.be/afspraak of telefonisch via 016
27 26 50. Dit kan elke werkdag tussen 9.00
en 12.30 en tussen 13.30 en 16.30 uur.

016 26 73 39
wonen@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/wonen

Tegemoetkoming Vlaams Agentschap
voor Personen met een handicap (VAPH)

Premie stad Leuven
De stad geeft een aanvullende aanpas
singspremie als er een aanpassingspremie
door de provincie Vlaams-Brabant werd
toegekend. Bijkomende voorwaarde is dat
de woning op het grondgebied van de
stad Leuven ligt.
Deze stedelijke premie bedraagt 50% van
het bedrag dat door de provincie voor de
aanpassingswerken wordt uitgekeerd. Er
wordt een maximum van 1.250 euro
voorzien.
Om de stadspremie te bekomen, moet je
geen extra formaliteiten vervullen. Alles
gebeurt automatisch via de provincie.
Stad Leuven
dienst wonen
stadskantoor Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 50
wonen@leuven.be
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Provincie Vlaams-Brabant
dienst wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus 57
3000 Leuven
016 31 12 11
leuven@vaph.be
www.vaph.be
Advies
Heel wat ziekenfondsen geven gratis
advies over mogelijke woning
aanpassingen. Ook voor een individueel
technisch en financieel advies kan je bij
hen terecht. Ze kunnen op afspraak bij jou
thuis komen of ontvangen je op hun
contactpunt. Neem contact op met je
ziekenfonds voor de mogelijkheden.
Nuttige websites en brochures
§ www.dezilverensleutel.be (Enter vzw)
Uitgebreide overzichtswebsite over het
thema zelfstandig wonen, woning
aanpassingen,... met concrete tips voor
nuttige woningaanpassingen voor
senioren
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§ ‘Levenslang veilig en comfortabel wonen’
van de Provincie Vlaams-Brabant
Brochure met concrete tips voor nuttige
woningaanpassingen voor senioren
Je kan de gids verkrijgen bij de Provincie
Vlaams-Brabant via 016 27 73 39 of
wonen@vlaamsbrabant.be.
§ ‘Zo lang mogelijk zelfstandig thuis
wonen, hoe doet u dat?’ De Koning
Boudewijnstichting publiceerde hierover
een praktische gids van 83 pagina’s,
boordevol tips om langer thuis te kunnen
blijven wonen. Je kan de gids
downloaden via
www.kbs-frb.be of je kan een
bestelaanvraag doen via info@kbs-frb.be
of 070 233 728.
§ www.premiezoeker.be
Website met meer informatie over de
premies die je kan aanvragen wanneer je
wil verbouwen.

Woningdelen
‘Een huis met een tuin’, het is niet langer
wat we allemaal willen. Nieuwe
woonvormen spelen in op
maatschappelijke trends. Ze kunnen een
antwoord bieden op vereenzaming,
vergrijzing, gezinsverdunning, het
mobiliteitsvraagstuk, de vraag naar
betaalbaar of solidair wonen. Ze gaan
verloedering van waardevol patrimonium
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tegen en kunnen helpen bij het streven
naar een klimaatneutraal Leuven 2030.
Groepswonen
Groepswonen houdt in dat een aantal
personen, koppels of gezinnen ervoor
kiezen om een gemeenschappelijk
woonproject op te zetten. Ook een groep
ouderen kan ervoor kiezen om samen te
wonen. Dit kan samen in één huis of elk in
een eigen woning. Wat de vorm ook is, het
opzet is altijd zo lang mogelijk voor elkaar
te blijven zorgen.
Een woongroep beschikt meestal over een
aantal gemeenschappelijk gebruikte
ruimtes, zoals een wasplaats, een keuken,…
Daarnaast heeft iedere bewoner of gezin
zijn eigen privéruimtes (slaapkamer,
badkamer,…). Dit kan ook een eigen
woning of studio zijn.
Groepswonen voor ouderen komt vandaag
meer en meer voor. Het concept komt
tegemoet aan de vraag van heel wat jonge
ouderen om langer zelfstandig te kunnen
wonen.
Iets voor jou?
De meeste initiatiefnemers of bewoners van
groepswoningen zijn jongere, actieve
ouderen. Vaak uiten ze een sterke wens om
in groep met anderen samen te leven en
elkaar te ondersteunen. Het zorgen voor
elkaar staat centraal. Het is echter niet de

wilt en kan je eigen bezoekers
probleemloos ontvangen. Bovendien kan je
elke dag van één warme maaltijd genieten
in het gezelschap van de andere bewoners.

Meer informatie

Abbeyfield is een organisatie die samen
met 55+’ers projecten van Zelfstandig
Samen Wonen helpt realiseren en opvolgt.

Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk
wonen bevorderen door het sensibiliseren
en informeren van het brede publiek. Je
kan bij hen terecht voor meer informatie
over groepswonen.
Samenhuizen vzw
Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde
0489 92 64 64, info@samenhuizen.be
www.samenhuizen.be
Abbeyfield vzw
De Abbeyfieldhuizen staan open voor
alleenstaande senioren of koppels die in
groepswonen een meerwaarde zien. Hun
concept biedt het bijkomend voordeel dat
gevoelens van eenzaamheid en
onveiligheid op de achtergrond verdwijnen.
De bewoners vinden in hun Abbeyfieldhuis
een evenwicht tussen hun privé leven en
leven in gemeenschap. Elkeen wordt
aangemoedigd om actief deel te nemen
aan het leven in het huis en in de buurt,
zonder zijn/haar persoonlijkheid daarbij
prijs te geven. Je komt en gaat wanneer je
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bedoeling om medische zorg op te vangen.
Kiezen voor een woongroep, houdt ook in
dat je dit voor een langere termijn doet.

Abbeyfield Vlaanderen
Toekomststraat 6
1800 Vilvoorde
0477 65 11 34
info@abbeyfield.be
www.abbeyfield.be
Provincie Vlaams-Brabant
De dienst wonen van de provincie biedt
heel wat nuttige info over het thema
‘woningdelen’.
Je kan deze info raadplegen via de website
www.vlaamsbrabant.be/woningdelen. Er is
ook de overzichtsbrochure ‘Woningdelen
in Vlaams-Brabant’ die je kan bestellen. Op
de site kan je interessante projecten down
loaden die als praktijkvoorbeeld kunnen
dienen voor het concept van woningdelen.
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst wonen
016 26 73 56
woningdelen@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/woningdelen
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De kotmadamformule:
je eigen woning delen met studenten
De regels voor het opdelen van een
gezinswoning in studentenkoten werden
strenger in Leuven. Maar het werd
tegelijkertijd makkelijker voor inwonende
eigenaars om in hun woning maximaal drie
studentenkamers in te richten. Deze
versoepeling van de regels om in de eigen
woning studentenkoten in te richten, biedt
je als plusser onder meer de mogelijkheid
om een aanvullend inkomen op je pensioen
te voorzien.
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Met de ‘kotmadamformule’ of de tijdelijke
vergunning wil men eigenaar-bewoners
van een woning in Leuven de kans geven
om zonder ingrijpende verbouwingswerken
maximaal 3 kamers of één andere woning
te verhuren in de eigen woning. Vóór 2013
moesten bijkomende kamers over alle
nodige voorzieningen (keuken, sanitair,
fietsenstallingen,...) beschikken. Deze
voorzieningen konden niet gedeeld
worden. Nu kan je gebruikmaken van de
‘kotmadamformule’, waarbij de eigenaarbewoner en de inwonende studenten een
aantal voorzieningen delen.

wonen mogelijk zonder dat je je zorgen
hoeft te maken. Casa Cura ziet er namelijk
op toe dat alles vlot verloopt.
Profiel:

Stad Leuven
dienst bouwen
stadskantoor Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

§ je bent inwoner van Groot-Leuven;
§ je hebt een vrije kamer in je huis/
appartement;
§ je bent cliënt van de Thuiszorg
(poetsdienst/gezinszorg) van Zorg
Leuven (of bereid cliënt te worden);
§ je hebt bij voorkeur een
internetaansluiting;
§ je bent sociaal en kan genieten van wat
extra leven/gezelschap in huis.

016 27 25 55
bouwen@leuven.be

Aanbod:

Voor de kotmadamformule moet je vooraf
een vergunning aanvragen.

Je kan online een afspraak maken via
www.leuven.be/afspraak of via 016 27 26 50.
Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30
uur en tussen 13.30 en 16.30 uur.
Casa Cura
Als kotmadam of -heer binnen het Casa
Cura project neem je gedurende een jaar
een student in huis. Bij de voorbereiding én
tijdens de periode van samenwonen word
je bijgestaan door één van de
maatschappelijk werkers van Zorg Leuven.
Instappen in dit project biedt niets dan
voordelen. Het maakt gezellig samen
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Met deze formule wil de stad Leuvenaars
de kans geven om hun woningen optimaal
te benutten. Dit kan bijvoorbeeld nuttig
zijn voor senioren wiens kinderen het huis
uit zijn. Deze maatregel helpt ook om
wonen in de stad voor gezinnen en
senioren betaalbaar te maken.

§ je krijgt gedurende een studiejaar
gezelschap van een student in huis;
§ je ontvangt huurinkomsten voor de
kamer die je ter beschikking stelt;
§ Zorg Leuven staat je bij met de
aanvraag, begeleidt het project en blijft
gedurende het hele jaar een
aanspreekpunt.
Wil je de uitdaging aangaan en wil je graag
meer informatie?
Marijke Van Dyck
Zorg Leuven
016 24 83 75
marijke.van.dyck@zorgleuven.be
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Ook studenten die op zoek zijn naar een
alternatief voor kotleven, kunnen zich
inschrijven voor Casa Cura.
Zorgwonen / kangoeroewonen
Oud en jong, samen onder één dak, het
kan. Het concept van een zorgwoning of
kangoeroewoning combineert zelfstandig
heid en zorg. Het principe is eenvoudig:
twee gezinnen delen een woning of een
stuk grond en kunnen beroep doen op
elkaars hulp. Deze woonvorm biedt je de
mogelijkheid om zo lang mogelijk in je
vertrouwde omgeving of bij familie te
blijven wonen.
Vaak zijn het ouders en kinderen die het
concept toepassen en zo een win-winsituatie
creëren. Maar uiteraard is het niet nood
zakelijk dat er een familiale band tussen
beide gezinnen bestaat. Dankzij deze woon
vorm kunnen ouderen intrekken bij hun
kinderen. Maar het omgekeerde kan ook,
kinderen kunnen ook bij hun ouders inwonen.
Ook de opvang in huis van een persoon
met een beperking kan een vorm van
zorgwonen zijn.
Je woning moet wel aan een aantal
voorwaarden voldoen om voor zorgwonen
in aanmerking te kunnen komen. Meer info
over deze voorwaarden kan je verkrijgen
bij de dienst bouwen van de stad Leuven.
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Vergunningen en meldingsplicht
Vrijstelling van de vergunningsplicht
Een huis opdelen in appartementen,
kamerwoningen of studio’s is altijd en
overal vergunningsplichtig, zelfs als je
hiervoor geen bouwwerken uitvoert.
De enige uitzondering hierop is de regeling
rond zorgwonen. Het verbouwen van een
woning tot zorgwoning waarbij geen
uitbreiding of constructieve werken
gepaard gaan, is vrijgesteld van de
vergunningsplicht.
Meldingsplicht bij aanvang en afloop
Het verbouwen van een woning tot
zorgwoning waarbij geen uitbreiding of
constructieve werken (bijvoorbeeld een
muur metselen) gepaard gaan, is
meldingsplichtig. De melding dient te
gebeuren via het formulier ‘melding inzake
zorgwonen’. Voor een uitbreiding heb je
vaak wel een stedenbouwkundige
vergunning nodig.
Als een bestaande zorgwoning, na het
beëindigen van de zorgsituatie, opnieuw
gebruikt wordt voor de huisvesting van
één gezin, dan moet je dit bij het
stadsbestuur melden.
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Procedure
Hiervoor vraag je het formulier ‘melding
inzake zorgwonen’ aan bij de dienst
bouwen van de stad Leuven. Je kan ook
een afspraak maken om de mogelijkheden
en de procedure samen door te nemen.
Als je aan de voorwaarden voldoet,
registreert de gemeente in het Rijksregister
dat je woning een zorgwoning is. Alle
instanties die gebruikmaken van de
gegevens van het Rijksregister zijn zo op
de hoogte van je woonsituatie en kunnen
hiermee rekening houden bij onder meer
de berekening van een premie of uitkering.

Stad Leuven
dienst bouwen
stadskantoor Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 25 55
bouwen@leuven.be
Je kan online een afspraak maken via
www.leuven.be/afspraak of telefonisch via
016 27 26 50.
Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30
uur en tussen 13.30 en 16.30 uur.
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2. Als zelfstandig thuis
wonen moeilijk wordt
Bij het ouder worden gebeurt het vaak dat
men om zeer uiteenlopende redenen niet
meer in de eigen woning kan verblijven.
Voor sommige senioren is de woning niet
meer aangepast. Anderen voelen zich niet
meer veilig, maar vinden het nog te vroeg
om de stap naar een woonzorgcentrum te
zetten. Voor deze senioren is een
assistentiewoning (serviceflat) een goede
oplossing.
Het is belangrijk om deze nieuwe thuis
zorgvuldig te kiezen. Vandaar dat het
aangewezen is om een vrijblijvend bezoek
aan een woonzorgcentrum te brengen. Je
kan er met de verantwoordelijke, de
bewoners en hun familie praten.
Er bestaan ook centra voor dagopvang en
kortverblijf. Hier kunnen senioren die
tijdelijk niet thuis kunnen verblijven,
terecht.
Voor de toelatingsvoorwaarden en de
prijzen neem je best contact met de
voorziening.

Tip
Deze alternatieve woonvormen worden
vaak te laat overwogen. Het zijn nu eenmaal
opties die veel mensen in eerste instantie
afwijzen. Wanneer iemand echter niet
zelfstandig genoeg meer blijkt om thuis te
blijven of wanneer zich plotseling een
gezondheidsprobleem voordoet, moet er
dringend een beslissing worden genomen.
Dit kan tot gevolg hebben dat er geen
rekening kan gehouden worden met de
wensen van de senior rond de verblijfplaats.
Dit kan leiden tot ontworteling waardoor de
senior het gevoel krijgt ergens te zijn
geplaatst. De beslissing wordt dan veel
moeilijker om dragen.
Het is dus beter om zo’n beslissing tijdig
voor te bereiden, door raad te vragen aan
verenigingen die hulp verlenen of door de
instelling te bezoeken. Zo kan je zien of ze
beantwoordt aan je wensen. Sommige
plaatsen waar oudere mensen
samenwonen, houden in hun dagelijkse
werking rekening met het multiculturele
karakter van hun bewoners (maaltijden,
talen die het personeel spreekt, ruimte
voor diverse erediensten, …).

Een woonzorgcentrum (WZC)
De meest voorkomende oplossing voor
ouderen die niet meer alleen thuis kunnen
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wonen, is een woonzorgcentrum. Vroeger
noemde men dit een ‘rusthuis’. Het
overgrote deel van de woonzorgcentra
wordt erkend als RVT (Rust- en
verzorgingstehuis). Dat wil zeggen dat er
in die woonzorgcentra ook plaatsen
beschikbaar zijn voor de opvang van zwaar
zorgbehoevende ouderen. Deze plaatsen
worden aangeduid als ’rust- en
verzorgingstehuisbedden’ (RVT-bedden).
Als bewoner van een woonzorgcentrum
beschik je over je eigen kamer en
leefruimte. Uiteraard kan je het centrum
vrij in- en uitgaan en kunnen familieleden
of vrienden bij je langskomen wanneer je
dat wil. Je kan er rekenen op extra

ondersteuning. Dit houdt zowel
huishoudelijke hulp, ondersteuning bij
dagelijkse taken, als verzorging en
verpleging in.
Aan een woonzorgcentrum kunnen ook
assistentiewoningen, een dagopvang
centrum of een centrum voor kortverblijf
verbonden zijn.
Het bewonersprofiel kan je als volgt
samenvatten: je bent 65 jaar of ouder en je
hebt bijna permanent verzorging, hulp of
toezicht nodig en kan daardoor niet meer
alleen blijven wonen. Ook andere zorg
formules, zoals mantel- en thuiszorg, kunnen
voor jou geen oplossing meer bieden.
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Hoe betaal ik mijn verblijf in een
woonzorgcentrum?
Als je als oudere wordt opgenomen in een
woonzorgcentrum, gaat men ervan uit dat
je zelf de verblijfskosten betaalt.
Dit geldt in de eerste plaats voor de
lopende inkomsten: pensioenen, renten,
vergoedingen van een arbeidsongeval,
invaliditeitsvergoeding,... Indien deze
lopende inkomsten niet toereikend zijn,
moet de eventuele spaarreserve
aangesproken worden.
Het staat je vrij een woonzorgcentrum te
kiezen in functie van de financiële
middelen waarover je beschikt. Je hoeft
geen verantwoording af te leggen over hoe
je zal betalen. Je hoeft ook geen informatie
te geven over je spaargelden,
eigendommen of pensioen. In het geval dat
je geen beroep doet op het OCMW voor
een betalingsverbintenis, sta je zelf borg.
Als je zelf borg staat, kan je ook nooit
verplicht worden om het beheer van je
goederen of de bewaring ervan over te
laten aan een persoon die verbonden is
aan de instelling waar je verblijft. Je kan er
wel voor kiezen dat vrijwillig te doen.
Het volstaat om, voor je je laat opnemen,
een schriftelijke opnameovereenkomst af
te sluiten met het woonzorgcentrum. Op
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het einde van de maand zal het
woonzorgcentrum een factuur opmaken
met een gedetailleerd overzicht van de
uitgaven.
Wat gebeurt er als het verblijf niet
volledig kan bekostigd worden?
Afhankelijk van je situatie kan je zelf borg
staan voor je verblijf. In andere gevallen
wordt de borgstelling getekend door
iemand anders. Dat kan bijvoorbeeld een
partner, kind of familielid zijn.
Wat als niemand borg kan staan voor je
verblijf? In dat geval richt je je best tot het
Team Betalingsverbintenissen
Woonzorgcentra (BVW) van het OCMW.
Wat is een betalingsverbintenis?
Indien je over voldoende inkomsten
beschikt, sta je zelf in voor de betaling van
je verblijfsfacturen.
Indien je niet over voldoende (on)roerende
middelen beschikt, kan je een betalings
verbintenis bij het OCMW aanvragen. Het
Team Betalingsverbintenissen Woonzorg
centra zal deze aanvraag verder opvolgen.
Mensen met een betalingsverbintenis
ontvangen maandelijks zakgeld.

Het OCMW onderzoekt de
onderhoudsplicht van de kinderen. Hun
bijdragen worden berekend op basis van
het aanslagbiljet van de belastingen. De
berekening van deze bijdragen is wettelijk
vastgelegd.
In sommige gevallen moet je niet betalen.
Dit geldt wanneer je bent vrijgesteld op
basis van je inkomen. Of wanneer je om
een andere reden bent vrijgesteld. Voor
meer informatie hierover neem je best
contact op met het Team
Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra.
Wat is het zakgeld?
Het zakgeld dient voor persoonlijke
uitgaven. Zoals bijvoorbeeld een
krantenabonnement, manicure,
telefoonkosten,... Het zakgeldbedrag is
wettelijk vastgelegd.
Financieel advies nodig?
Het Team Betalingsverbintenissen
Woonzorgcentra behandelt niet alleen je
vraag voor een betalingsverbintenis. Je kan
bij het team ook terecht voor advies over
uitkeringen voor 65+-ers. Zoals
bijvoorbeeld:

§ inkomensgarantie voor ouderen;
§ zorgpremie;
§ tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
Vragen? Neem dan contact op met
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Wat is de onderhoudsplicht?

OCMW Leuven
Team Betalingsverbintenissen
Woonzorgcentra
Andreas Vesaliusstraat 10 b1
3000 Leuven
Ward Mertens
016 55 56 84
ward.mertens@ocmw-leuven.be
Carine Saint
016 55 56 93
carine.saint@ocmw-leuven.be
Hoe moet de aangifte van de belastingen
gebeuren als je echtgeno(o)t(e) is
opgenomen in een woonzorgcentrum?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
een tijdelijke en langdurige opname. Bij
een langdurige opname wordt voor het
jaar van de opname een gezamenlijke
aangifte ingediend. De jaren nadien dien je
elk afzonderlijk een aangifte in. Als je
oplegt voor de kosten van de opname
omdat de partner niet over voldoende
eigen inkomsten beschikt, mag je deze
voor 80% aftrekken van de eigen
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WOONZORGCENTRA IN EN RONDOM
LEUVEN
Leuven
§§ WZC De Wingerd
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
016 28 47 90
info@wingerd.info
www.wingerd.info
§§ WZC Dijlehof

belastingaangifte. Bij een tijdelijke opname
blijft de belastingaangifte ongewijzigd. In
dit geval moet je dus een gezamenlijke
aangifte in te dienen.
Heb je nood aan informatie over je
rechten en plichten als bewoner van een
woonzorgcentrum of heb je klachten?
Dan kan je je ook wenden tot de
Woonzorglijn van de Vlaamse
gemeenschap.
078 15 25 25
woonzorglijn@vlaanderen.be
elke werkdag bereikbaar
van 9.00 tot 12.00 uur
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Minderbroedersstraat 9B
3000 Leuven
016 29 31 42
info@dijlehof.be
www.dijlehof.be
§§ Huize Sion
Half-Maartstraat 6
3000 Leuven
016 22 84 30
huizesion@hotmail.com
§§ Home Vogelzang
Tervuursesteenweg 290
3001 Leuven
016 27 97 11
info@homevogelzang.be
www.homevogelzang.be

Brabançonnestraat 97
3000 Leuven
016 24 71 00, 016 24 71 01
sint-vincentius@orpea.net
www.orpea.be/sintvincentius
§§ WZC vzw Annuntiaten Heverlee
Naamsesteenweg 355
3001 Leuven
016 85 77 00
info@wzc.annuntiaten.be
§§ WZC Edouard Remy (Zorg Leuven)
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1
3000 Leuven
016 24 84 20
wzc.edouardremy@zorgleuven.be
§§ WZC Booghuys (Zorg Leuven)
Vlamingenstraat 3
3000 Leuven
Tijdelijk adres:
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 0101
016 24 81 50
wzc.booghuys@zorgleuven.be
§§ WZC Ter Putkapelle (Zorg Leuven)
Bosstraat 13
3012 Leuven
016 35 26 11
wzc.terputkapelle@zorgleuven.be

§§ WZC Ter Vlierbeke (Zorg Leuven)
Rustoordlaan 3
3010 Leuven
016 55 55 11
wzc.tervlierbeke@zorgleuven.be
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§§ Sint-Vincentius

§§ WZC Wijgmaalbroek
Remy Alloingstraat 19
3010 Leuven
016 67 69 00
info@wijgmaalbroek.be
www.wijgmaalbroek.be
Bertem
§§ WZC St.-Bernardus
Egenhovenstraat 22-24
3060 Bertem
016 49 08 11
info@stbernardus.be
www.stbernardus.be
Haacht
§§ WZC Huize De Klinckaert
Rijmenamsesteenweg 71
3150 Haacht
016 63 97 10
deklinckaert@armonea.be
www.armonea.be
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§§ Residentie Langerheide
Langerheide 7
3150 Haacht
016 60 01 04
langerheide@gmail.com
www.residentielangerheide.be
Herent
§§ WZC RVT- Betlehem
Wilselsesteenweg 70
3020 Herent
016 21 96 11
info@wzcbetlehem.be,
www.wzcbetlehem.be
Holsbeek
§§ vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar WZC Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
016 26 92 00
Info.stm@zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
Rotselaar
§§ De Wyngaert
Dijlestraat 48
3110 Rotselaar
016 47 44 10
wyngaert@armonea.be
www.armonea.be
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Assistentiewoningen (serviceflats)
Het concept van een assistentiewoning
houdt in dat je een flat huurt of koopt
waarin je zelfstandig woont. Zo’n flat
voorziet minstens een leefruimte, keuken,
slaapkamer, toilet en badkamer. De woning
is aangepast en veilig. Dit betekent dat er
nauwelijks trappen zijn, dat er een
oproepsysteem is om hulp in te roepen,…
Je kan er - als je dat wil - een beroep doen
op gemeenschappelijke diensten zoals
poetshulp, warme maaltijden of
thuisverpleging. Er zijn ook
gemeenschappelijke ruimtes waar je
andere bewoners kan ontmoeten.
Een assistentiewoning biedt een
combinatie van zelfstandig wonen met
(permanente) ondersteuning en zorg op
maat. Dit soort woningen kunnen een
oplossing zijn voor een oudere (65+) of
een ouder koppel dat hulp nodig heeft.
Door een beroep te doen op thuiszorg en
de permanentiedienst die een groep van
assistentiewoningen biedt, kunnen ze
namelijk zelfstandig blijven wonen.

Leuven
§§ Dijledal sociale huisvesting
Vaartkom 1B
3000 Leuven
016 25 24 15
www.dijledal.be
§§ Hertogenhof
Minderbroederstraat 9 en 9a
3000 Leuven
016 29 31 42
info@dijlehof.be
www.dijlehof.be
§§ GAW Ruelenspark
(Groep van Assistentiewoningen)
E. Ruelenspark 35
3001 Leuven
016 24 83 96
gaw.ruelenspark@zorgleuven.be
§§ Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Wijgmaalsesteenweg 18
3020 Herent
016 31 62 00
info@swleuven.be
§§ Het Molenhof
Burgemeester Stanislas De Rijcklaan 3
3001 Leuven
016 31 60 00
molenhof@vivantia.be

§§ Serviceresidentie Populierenhof vzw
Populierenlaan 10
3001 Leuven
016 20 14 64
populierenhof@armonea.be
www.armonea.be/populierenhof
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Assistentiewoningen en andere woningen
voor senioren

§§ GAW Ter Putkapelle
(Groep van Assistentiewoningen)
Bosstraat 9
3012 Leuven
016 35 26 11
gaw.terputkapelle@zorgleuven.be
§§ GAW Ter Vlierbeke
(Groep van Assistentiewoningen)
Rustoordlaan 1
3010 Leuven
016 55 55 11
wzc.tervlierbeke@zorgleuven.be
§§ Vogelzang vzw
Tervuursesteenweg 290
3001 Leuven
016 27 97 11
info@homevogelzang.be
www.homevogelzang.be
§§ Wijgmaalbroek assistentiewoningen
Remy Alloingstraat 19
3018 Leuven
016 67 69 00
info@wijgmaalbroek.be
www.wijgmaalbroek.be
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Holsbeek

§§ Het Maereland

§§ GAW De Parel

Egenhovenstraat 22
3060 Bertem
016 49 08 11
info@stbernardus.be
www.stbernardus.be
Bierbeek
§§ Ter Korbeke
Oude Baan 106
3360 Bierbeek
016 46 39 25
info@terkorbeke.be
www.terkorbeke.be
Herent
§§ De Hemelboom (OCMW Herent)
Mechelsesteenweg 487
3020 Herent
016 85 30 20
thuiszorg@sociaalhuisherent.be
§§ Windesheim assistentiewoningen
St.-Jozefsdreef 1A
3020 Herent
016 21 96 11
info@wzcbetlehem.be
www.wzcbetlehem.be

Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
016 26 92 05
info@zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
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Bertem

§§ Pietershof
Pietersstraat 12
3220 Holsbeek
016 77 07 28
info@immohorst.be
www.immohorst.be
Oud-Heverlee
§§ Mozaïek
Dorpstraat 51
3050 Oud-Heverlee
016 38 98 60
info@mozaiekvzw.be
www.mozaiekvzw.be
Rotselaar
§§ Oude Pastorie
Werchterplein 21
3118 Rotselaar
016 60 61 61
dienstencentrum@ocmwrotselaar.be
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§§ Hof Leopold Dockx
Vleugtweg 1-3
3111 Rotselaar
016 60 61 61
dienstencentrum@ocmwrotselaar.be
§§ De Wyngaert
Dijlestraat 48
3110 Rotselaar
016 47 44 10
wyngaert@armonea.be
www.armonea.be/dewyngaert

Dagverzorgingscentrum
Een dagverzorgingscentrum biedt overdag
opvang en verzorging aan ouderen. Het
centrum neemt dus tijdelijk de opvang en
zorg over van de mensen die normaal thuis
voor je zorgen (mantelzorgers of
thuisverplegers). Al wie 65 of ouder is, kan
terecht in een dagverzorgingscentrum.
Deze centra zijn echter niet geschikt voor
wie zware medische verzorging en
begeleiding nodig heeft.
Je kan als oudere een of meerdere dagen
per week naar een dagcentrum gaan. Het
personeel in het centrum zal je helpen bij
het wassen en de verzorging. Het centrum
organiseert activatie-, revalidatie- en
ontspanningsactiviteiten. Het is ook een
plek waar je sociale contacten kan leggen.
Blijf je er de hele dag, dan kan je er ook
een warme maaltijd eten. Een
dagverzorgingscentrum biedt ook vervoer
aan van en naar het centrum tot bij je
thuis. Het dagcentrum maakt meestal deel
uit van een woonzorgcentrum.
Er zijn 3 soorten dagverzorgingscentra:
§ een ‘gewoon’ dagverzorgingscentrum:
je kan hier een halve dag of een volledige
dag verblijven en betaalt een dagprijs.
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§ een dagverzorgingscentrum dat
uitsluitend gebruikers met een
chronische aandoening verzorgt: je
kan hier een halve dag of een volledige
dag verblijven en betaalt een dagprijs.
Een dagverzorgingscentrum biedt een
oplossing voor als je thuis wil blijven
wonen, maar niet elke dag beroep kan
doen op iemand die bij je langskomt voor
verzorging of andere ondersteuning. Je
kan in een dagverzorgingscentrum ook
terecht voor zorg- en dienstverlening die
bij jou thuis niet kan worden aangeboden.

Centrum voor kortverblijf
Een centrum voor kortverblijf (CVK)
biedt tijdelijk verzorging en opvang aan
ouderen aan. Als oudere verblijf je er dag
en nacht of alleen ‘s nachts. Je kan er
verblijven voor een periode van maximaal

60 opeenvolgende dagen en maximaal 90
dagen per jaar. Een CVK is verbonden aan
een woonzorgcentrum (wat vroeger een
rusthuis heette), en soms ook aan een
centrum voor herstelverblijf.
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§ een dagverzorgingscentrum uitgebaat
door een erkende dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg:
hier betaal je een prijs per uur. De centra
zijn enkel open op weekdagen tussen
7.00 tot 20.00 uur. Alleen als je al
gezinszorg of aanvullende thuiszorg
krijgt van een erkende dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan
je hier terecht.

Je kan terecht in een CVK als je 65 jaar of
ouder bent. Een kort verblijf kan nodig zijn
wanneer de personen die je normaal thuis
verzorgen (familie of vrienden) dat een
tijdje niet meer kunnen. Een centrum voor
kortverblijf biedt zo een adempauze voor
de mantelzorger. Het is ook een oplossing
wanneer je een tijdje extra verzorging
nodig hebt.
De dienstverlening is er grotendeels
hetzelfde als in het woonzorgcentrum of
centrum voor herstelverblijf. Je krijgt er de
nodige verzorging, gezins- en
huishoudelijke hulp, revalidatie, activering
en ontspanningsactiviteiten aangeboden.
Er is eveneens de gelegenheid om sociale
contacten met andere bewoners te leggen.
Samengevat kan je stellen dat een centrum
voor kortverblijf een tussenschakel is
tussen thuis blijven wonen met
thuisverzorging en permanent verblijven in
een assistentiewoning of
woonzorgcentrum.
De dagprijzen zijn weliswaar verschillend,
maar je ziekenfonds draagt in elk geval bij
in de kosten.
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Dagverzorgingscentra en centra voor
kortverblijf
Leuven
§§ CVK De Passerel
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1
3000 Leuven
016 24 84 20
wzc.edouardremy@zorgleuven.be
§§ Dagcentra De Bezelaer en De Wijnstok
(De Wingerd Woonzorgnet)
‘s Hertogenlaan 71
3000 Leuven
016 28 47 90
socialedienst@wingerd.info
www.wingerd.info
§§ Kortverblijf De Druivelaar
(De Wingerd Woonzorgnet)
’s Hertogenlaan 71
3000 Leuven
016 28 47 90
socialedienst@wingerd.info
www.wingerd.info
§§ De Wingerd
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
016 28 47 90
info@wingerd.info
www.wingerd.info
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§§ Centrum voor dagverzorging
Hertog van Brabant
Minderbroedersstraat 9B
3000 Leuven
016 29 31 42
info@dijlehof.be
www.dijlehof.be
§§ Home Vogelzang vzw
Tervuursesteenweg 290
3001 Leuven
016 27 97 11
info@homevogelzang.be
www.homevogelzang.be
Bertem
§§ St.-Bernardus
Egenhovenstraat 22-24
3060 Bertem
016 49 08 11
info@stbernardus.be
www.stbernardus.be
Holsbeek
§§ vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar
WZC Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
016 26 92 00
info.stm@zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be

WONEN
Kleinschalige dagopvang Landelijke
Thuiszorg
Kleinschalige dagopvang Landelijke
Thuiszorg is een kleinschalige dagopvang
in een huis in de buurt en biedt opvang
aan zorgbehoevende personen of
personen met een handicap die thuis
wonen en die behoefte hebben aan sociaal
contact en ondersteuning en nood hebben
aan begeleiding bij dagelijkse activiteiten.
Deze dienst is ondersteunend voor de
mantelzorg.
(algemeen)
0800 112 05
zorgwijzer@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be

CADO Tildonk
Kruineikestraat 5 bus a
3150 Tildonk
CADO Overijse
Stationsstraat 8
3090 Overijse
CADO Vilvoorde
Guido Gezellestraat 44
1800 Vilvoorde
CADO Kortenaken
Rectorijstraat 12
3470 Ransberg
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Centra voor kortverblijf online
Op de website www.vlaamsbrabant.be/
kortverblijfonline vind je een overzicht van
alle Vlaams-Brabantse centra voor
kortverblijf, hun vrije kamers en
voorwaarden. Je kan zoeken op periode,
regio of gemeente. Wanneer je een kamer
gevonden hebt, kan je een optie nemen
door je aanvraag via de website te
versturen. Je vraag zal snel behandeld
worden.
www.vlaamsbrabant.be/kortverblijfonline
Provincie Vlaams-Brabant
gedeputeerde Monique Swinnen
016 26 70 57
ouderen@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/ouderen of
karel.belien@vlaamsbrabant.be
Op de website www.kortverblijven.be krijg
je ook heel wat info over kortverblijven in
Vlaanderen.
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OOTT Oriëntatie en opvolgingstraject
Thuiszorg
OOTT helpt je met een tijdelijke opvang en
met de organisatie van je thuiszorg na een
crisissituatie of na ontslag uit het
ziekenhuis.
Campus Sint-Pieter (10de verdieping)
Brusselsestraat 69
3000 Leuven
016 33 70 37
verpleegkundige.oott@gmail.
com of casemanager.oott@gmail.com
www.uzleuven.be/oott
Pleegzorg / gezinsopvang
Pleegzorg is een concept waarbij onder
meer oudere mensen worden opgevangen
in gastgezinnen die een kamer ter
beschikking stellen.
Pleegzorg Vlaanderen
Ravenstraat 98, 3000 Leuven
0800 30 181 of 016 23 97 75
info@pleegzorgvlaanderen.be
www.pleegzorgvlaanderen.be

Inkomen

INKOMEN

1. Pensioen aanvragen
Met vragen over je pensioen kan je terecht
bij het Pensioenpunt Leuven of bij je
ziekenfonds.
Leuven
Kantoor RSVZ
Vaartstraat 54
3000 Leuven
elke 1e en 3de maandag van
de maand van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur
Voor een aanvraag van je pensioen kan je
terecht in het stadskantoor.
A-loket
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 20 00
a-loket@leuven.be
Opgelet!
Ambtenaren vragen hun pensioen best aan
bij hun werkgever.
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2. Inkomensgarantie voor
ouderen (IGO)
Senioren (65+) met een inkomen onder het
leefloon kunnen een beroep doen op een
inkomensgarantie voor ouderen. IGO is een
soort van leefloon voor senioren met een
zeer laag pensioen of voor senioren die
bijvoorbeeld nooit gewerkt hebben. Als je
een pensioenaanvraag hebt ingediend,
geldt dit ook als IGO aanvraag. Als je nog
geen pensioenaanvraag hebt ingediend,
kan je best langsgaan bij de sociale dienst
van je OCMW.
Voor een aanvraag van een inkomens
garantie kan je terecht in het stadskantoor.
A-loket
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 21 93
a-loket@leuven.be
maandag & donderdag
van 9.00 tot 20.00 uur
dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30
uur
en woensdag van 9.00 tot 16.30 uur

INKOMEN

3. Voorschotten
op uitkeringen
Je pensioen raakt maar niet in orde, de
ziektevergoeding laat maar op zich
wachten,… Het zijn situaties waardoor je in
de problemen kan geraken. In dit soort
situaties kan het OCMW voorschotten
geven. Wanneer je de uitkeringen later
toch ontvangt, betaal je het voorschot
terug. Dit gebeurt zonder interest of
kosten. Meestal regelt het OCMW de
terugbetaling rechtstreeks met de dienst
die de uitkering verzekert.

Je kan eveneens bij het OCMW terecht voor:
§ huurtussenkomsten en huurwaarborgen;
§ tussenkomst in energiekosten,
stookolietoelage;
§ medische kosten;
§ instellingskosten (verblijfkosten rusthuis,
ziekenhuis).
In Leuven kan je terecht bij
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 24 80 11
socialedienst@ocmw-leuven.be
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4. Welzijnsbureaus
In de welzijnsbureaus van het OCMW
Leuven kan je terecht voor:
§ aanvragen van financiële hulp (leefloon,
leefgeld, steun, voorschotten,…);
§ persoonlijke begeleiding;
§ allerlei informatie en raadgevingen.
Een team van maatschappelijk werkers
zorgt voor een professionele begeleiding.
Als je je moeilijk kan verplaatsen, kan je
vragen of de maatschappelijk werker bij
jou aan huis komt.
Welzijnsbureau Vesaliusstraat
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 24 83 20
socialedienst@ocmw-leuven.be
Welzijnsbureau Warandelaan
Warandelaan 2
3010 Leuven
016 55 56 91
socialedienst@ocmw-leuven.be
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Welzijnsbureau Fonteinstraat
Fonteinstraat 131
3000 Leuven
016 24 83 59
socialedienst@ocmw-leuven.be
Zitdag sociale dienst in WZC Ter
Putkapelle
Bosstraat 9
3012 Leuven
016 24 84 80
socialedienst@ocmw-leuven.be
Team Schuldhulpverlening
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 24 83 20
socialedienst@ocmw-leuven.be

Tegemoetkomingen
en voordelen

TEGEMOETKOMINGEN EN VOORDELEN

Tegemoetkoming voor personen met
een handicap
Een persoon met een handicap kan vanaf
de leeftijd van 21 jaar recht hebben op
deze tegemoetkoming. De aanvraag moet
vóór de leeftijd van 65 jaar ingediend
worden. Wie voor de leeftijd van 65 jaar
reeds van deze tegemoetkomingen geniet,
blijft die ook na zijn 65ste verjaardag
ontvangen.
Ben je ouder dan 65 jaar? Dan kan je een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
aanvragen. Deze tegemoetkoming geldt
voor senioren met een vermindering van
zelfredzaamheid en wordt aangevraagd bij
de directie samenleving van de stad
Leuven. Hiervoor maak je een afspraak bij
directie samenleving
stadskantoor van Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 18
samenleven@leuven.be
Tip
Breng het volgende zeker mee:
§ je rijksregisternummer;
§ naam en voornaam van je (huis)arts;
§ je rekeningnummer.
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Sociale en fiscale voordelen
Je hebt recht op een aantal sociale en
fiscale voordelen zoals:
§ vermindering onroerende voorheffing*;
§ vermindering inkomensbelasting*;
§ vermindering BTW bij aankoop wagen;
§ teruggave van BTW van 6 %;
§ verlaagd BTW-tarief voor onderhoud en
herstel wagen;
§ vrijstelling verkeersbelasting;
§ vrijstelling heffing op afvalwater;
§ sociaal telefoontarief;
§ speciaal telefoontarief voor gehoor
gestoorden en personen bij wie een
laryngectomie werd uitgevoerd;
§ sociaal tarief aardgas en elektriciteit.
* Dit geldt enkel als de handicap
vastgesteld wordt voor de leeftijd van 65
jaar.

TEGEMOETKOMINGEN EN VOORDELEN
Vermindering op abonnementsgeld bij
kabelmaatschappij
De vermindering op abonnementsgeld bij
een kabelmaatschappij omvat een korting
van maximum 50 %. De abonnee dient een
attest van 80 % invaliditeit, voor zichzelf of
voor een persoon die bij hem
gedomicilieerd is, voor te leggen bij de
plaatselijke kabelmaatschappij.

Brochure ‘Een handicap wat nu?’
Je wordt geconfronteerd met een
handicap bij jezelf, je kind, je ouder(s), een
familielid of een vriend. Waar heb je recht
op? Welke attesten heb je nodig en waar
haal je die? Welke premies kan je
aanvragen? Op deze vragen en vele andere
probeert de brochure ‘Een handicap wat
nu?’ een antwoord te geven.
Een brochure aanvragen kan bij
stad Leuven
directie samenleving
016 27 26 18
samenleven@leuven.be
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Vlaamse zorgverzekering
Dit is een verplichte verzekering waarbij
een deel van de niet-medische kosten van
de zorgbehoevende wordt terugbetaald.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet
je een aanvraag indienen bij de zorgkas
waar je bent aangesloten. De verschillende
zorgkassen zijn opgericht door zieken
fondsen of verzekeringsmaatschappijen.
Daarnaast is er ook de Vlaamse Zorgkas.
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert II-laan 35 bus 36
02 553 45 90
vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be

Globaal Medisch Dossier
Op elke leeftijd kan je aan een huisarts
naar keuze vragen om een globaal
medisch dossier (GMD) aan te leggen.
Daardoor verbind je je ertoe om eerst die
arts te consulteren en heb je recht op de
volgende voordelen:
§ een vermindering van 30 % toegestaan
door je ziekenfonds op het gedeelte dat
je zelf moet betalen (raadplegingen en
huisbezoeken);
§ de centralisatie van al je medische
gegevens, waardoor bijvoorbeeld
overbodige onderzoeken worden
vermeden.
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Bovendien betaalt je ziekenfonds de
kosten voor het openen en beheren van
een globaal medisch dossier volledig terug.

Gratis huisvuilzakken
Woon je in Leuven, ben je gezinshoofd en
heb je recht op een verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering,
dan krijg je eenmaal per jaar gratis
20 grote of 40 kleine huisvuilzakken van
de stad Leuven.
stadskantoor Leuven
directie samenleving
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 18
samenleven@leuven.be

Het levenseinde en
je laatste wilsbeschikking
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1. Info voor de betrokkene
zelf
Op een dag komt er een einde aan je leven.
Dat geldt voor elk van ons. En toch blijft
het voor elk van ons emotioneel zwaar om
onze eigen sterfelijkheid onder ogen te
zien. Hierover open durven praten met de
mensen in je omgeving biedt voordelen. Zo
kunnen zij beter rekening houden met je
persoonlijke vrijheid en voorkeuren en
respect tonen voor de criteria die jij stelt
op het vlak van levenskwaliteit.
Iedere mens heeft aan het einde van het
leven de volgende rechten:
§
§
§
§

het recht op
het recht op
het recht op
het recht op
overtuiging.

waardigheid en welzijn;
respect voor de eigen wil;
verzachting van pijn;
respect voor de religieuze

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is bedoeld om de pijn te
verlichten, meerdere kwalen te behandelen
(incontinentie, ademhalingsproblemen,…),
het lichaam te ontspannen, de patiënt te
voeden en vocht toe te dienen en de
bijwerkingen van de toegepaste
behandelingen te beperken. Deze zorg
omvat meestal ook psychosociale
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begeleiding. Palliatieve zorg wordt
verstrekt in gespecialiseerde dagcentra, in
het ziekenhuis, thuis of in de woon- en
zorgcentra.
Er bestaan enkele maatregelen om de
kosten van palliatieve zorg te verlichten,
zoals het gratis bezoek van de huisarts of
gratis verpleegkundige zorg. Daarnaast is
er ook het ‘forfait palliatieve zorg’. Meer
informatie hierover kan je bij je huisarts of
bij de adviserend geneesheer van je
ziekenfonds krijgen. Ten slotte bestaan er
ook mogelijkheden voor speciaal verlof en
loopbaanonderbreking (thematisch verlof)
voor palliatieve zorg voor naasten.
Wil je extra informatie over palliatieve
zorg? Als inwoner van Leuven kan je
contact opnemen met PANAL vzw. PANAL
vzw staat voor ondersteuning en optimale
uitbouw van palliatieve zorg in het
arrondissement Leuven.
PANAL vzw
Waversebaan 220
3001 Leuven
016 23 91 01
vragen@panal.be
www.panal.be

Als je zelf niet meer in staat bent om je wil
uit te drukken, kan je een vertegenwoor
diger nemen om dit voor jou te doen. De
artsen moeten dan rekening houden met
wat de vertegenwoordiger zegt.
Belangrijk is dat je dit officieel op papier
zet met vermelding van jouw en zijn/haar
naam en dat je dit allebei ondertekent.
Vergeet niet dit te bespreken met al de
mensen die je nabij zijn.
Bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw vind
je meer informatie en een
standaardformulier om een
vertegenwoordiger aan te duiden.
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15
3001 Leuven
016 23 05 26
info@vlaamspatientenplatform.be

Euthanasie
Op verzoek van de patiënt mag een arts
euthanasie toepassen als aan alle
voorwaarden voldaan werd zoals die door
de wet bepaald worden. Dit verzoek wordt
geuit of door een voorafgaande
wilsverklaring van een patiënt die
onomkeerbaar buiten bewustzijn is.

Euthanasie is echter geen recht. Het is niet
omdat iemand een verzoek tot euthanasie
indient dat de euthanasie met zekerheid
zal worden uitgevoerd. Ook al werd er aan
alle wettelijke verplichtingen voldaan, dan
nog staat het de arts vrij om in te stemmen
om euthanasie toe te passen of om dat te
weigeren. Als hij dat weigert, is hij verplicht
de patiënt of de eventuele
vertrouwenspersoon hiervan tijdig op de
hoogte brengen en de redenen hiervoor
aangeven. De patiënt kan zich dan tot een
andere arts wenden.
Actueel verzoek
In het geval van een actueel verzoek moet
de patiënt op het moment van zijn
verzoek:
§ wilsbekwaam en bij bewustzijn zijn;
§ zich in een medisch uitzichtloze toestand
bevinden;
§ aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of
psychisch lijden. Dit lijden kan niet
gelenigd worden en is het gevolg is van
een ernstige en ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte
aandoening.
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Vertegenwoordiger
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Dit verzoek moet aan deze criteria voldoen:
§
§
§
§

vrijwillig;
overwogen;
herhaald;
en mag niet tot stand gekomen zijn als
gevolg van enige externe druk.

Voorafgaande wilsverklaring
Iedere meerderjarige kan een wilsverklaring
opstellen. Dat is een geschreven document
waarin een derde verklaart dat hij ermee
instemt dat een arts in de toekomst
euthanasie pleegt, mocht die persoon zijn
wil niet meer kunnen uiten omdat hij onom
keerbaar buiten bewustzijn is (onomkeer
bare coma). Uiteraard moet de euthanasie
plaatsvinden onder de voorwaarden die bij
wet zijn vastgelegd Een arts die euthanasie
pleegt op basis van een wilsverklaring moet
op voorhand vaststellen dat:
§ de patiënt lijdt aan een ernstige en
ongeneeslijke aandoening die door een
ongeval of ziekte veroorzaakt werd;
§ de patiënt buiten bewustzijn is (coma of
vegetatieve status);
§ deze toestand op basis van wetenschap
pelijke feiten onomkeerbaar is.
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik
worden herzien en ingetrokken. Ze blijft
geldig voor een periode van 5 jaar vanaf
de datum van de verklaring.
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De wilsverklaring inzake euthanasie kan je
verkrijgen bij de burgerlijke stand van het
stadsbestuur of kan je downloaden via
www.leuven.be/geboorte-en-overlijden.
stadskantoor Leuven (op afspraak)
dienst burgerlijke stand
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 21 93
burgerlijke.stand@leuven.be
Je kan zowel een afspraak maken via
www.leuven.be/afspraak als via het
telefoonnummer 016 27 21 93.
Meer info?
De Leiflijn
Voor iedereen die vragen heeft over het
levenseinde
078 15 11 55 (bereikbaar op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur)
info@leif.be
www.leif.be
Federale Overheid
Info over waardig sterven
www.belgium.be/nl/gezondheid/
gezondheidszorg/levenseinde

Negatieve wilsverklaring
Een arts moet steeds jouw toestemming
hebben om een behandeling op te starten.
Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs
wanneer je niet meer in staat bent het zelf
te vragen. Je kan hiervoor een ‘negatieve’
wilsverklaring opstellen. Vroeger werd
hiernaar verwezen met de term
‘levenstestament’.
Met de negatieve wilsverklaring kan je
vastleggen welke onderzoeken of
behandelingen je niet meer wenst wanneer
je zelf wilsonbekwaam bent en het niet
meer kan vragen. Wilsonbekwaamheid is
onder meer van toepassing bij dementie,
verwardheid, comateuze toestand of een
hersentumor,… In zo’n situaties kan het
kunstmatig toedienen van voeding en
vocht, reanimatie, kunstmatige beademing,
antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek,…
geweigerd worden.
Het woord ‘negatief’ wordt in deze context
gebruikt omdat het hier gaat over ‘het
afwijzen’ van behandelingen en
onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht
dit te respecteren.
De negatieve wilsverklaring moet je niet
laten registreren en is onbeperkt geldig.
Het formulier voor de negatieve
wilsverklaring kan je verkrijgen bij LEIFlijn.

LEIFlijn (LevensEinde Informatie Forum)
078 15 11 55
Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur
leiflijn@skynet.be
www.leif.be
Meer informatie over de euthanasie
wetgeving, negatieve wilsverklaring en de
formaliteiten is verkrijgbaar bij
vzw Recht op waardig sterven
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
03 272 51 63 (tijdens de daguren)
info@rws.be
www.rws.be

127

HET LEVENSEINDE EN JE LAATSTE WILSBESCHIKKING

Laatste wilsbeschikking
Je kan zelf, of als ouder van een
minderjarig kind, kiezen op welke manier je
de begraving of crematie wil laten
verlopen. Je kan deze wens laten
registreren bij de dienst burgerlijke stand.
Je kan deze keuze steeds laten wijzigen.
Je kan uit de volgende mogelijkheden
kiezen:
§ begraving;
§ crematie met begraving van de as
binnen de omheining van de
begraafplaats;
§ crematie met bijzetting van de as in het
columbarium van de begraafplaats;
§ crematie met verstrooiing van de as op
de strooiweide van de begraafplaats;
§ crematie met verstrooiing van de as in
de Belgische territoriale zee;
§ crematie met verstrooiing van de as op
een andere plaats;
§ crematie met begraving van de as op
een andere plaats dan de begraafplaats;
§ crematie met bewaring van de as op een
andere plaats dan de begraafplaats.
Je kan ook, zelf of als ouder van een
minderjarig kind, jouw keuze in verband
met de uitvaartplechtigheid laten
registreren. Dit zijn de keuzemogelijkheden:
§ geen keuze gemaakt;

128

§
§
§
§
§
§
§
§

katholieke godsdienst;
protestantse godsdienst;
Anglicaanse godsdienst;
orthodoxe godsdienst;
joodse godsdienst;
islamitische godsdienst;
vrijzinnige levensovertuiging;
neutrale filosofische overtuiging.

Je kan eveneens de gemeente of
deelgemeente waar de begraving plaats
dient te vinden aanduiden.
Indien je een uitvaartcontract hebt, kan je
dit laten registreren in jouw
bevolkingsdossier. Volgende gegevens
worden opgenomen:
§ het bestaan van een uitvaartcontract;
§ de naam van de firma waarmee het
contract werd afgesloten;
§ de datum waarop het contract werd
afgesloten;
§ het contractnummer.
Je ondertekent de verklaring van jouw
keuze en ontvangt van de loketbediende
een ontvangstbewijs.
Als er geen laatste wilsbeschikking werd
geregistreerd, beslissen de nabestaanden
over de wijze van begraving of crematie.
Meer informatie hierover kan je bekomen
via de dienst burgerlijke stand. Hou er
rekening mee dat hiervoor op voorhand

stadskantoor Leuven (op afspraak)
burgerlijke stand
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 21 93
burgerlijkestand@leuven.be
Je kan zowel een afspraak maken via
www.leuven.be/afspraak als via het
telefoonnummer 016 27 21 93.

De uitvaartverzekering
Je kan - indien je dit wenst - een
uitvaartverzekering bij een verzekerings
kantoor afsluiten om je nabestaanden de
kosten en zorgen van je uitvaart te
besparen. Bij je overlijden zal de
verzekering dan al het mogelijke doen om
de uitvaart te organiseren zoals dit in de
polis vastgelegd werd.

Orgaandonatie
Donatie van organen gebeurt volgens de
Belgische wet automatisch. Dit wil zeggen
dat artsen, mits het respecteren van de
nodige procedures, organen mogen
wegnemen bij elke overleden persoon die

daartegen tijdens zijn/haar leven niet
uitdrukkelijk verzet heeft aangetekend bij
de dienst burgerlijke stand van zijn/haar
woonplaats.
Elk ziekenhuis zal via een nationaal register
nagaan of de persoon, een partner of
familielid zo’n verzet heeft aangetekend in
een wilsbeschikking. Deze wilsbeschikking
moet bij de dienst burgerlijke stand
afgegeven worden zodat elk ziekenhuis dit
kan opvragen. Het medisch personeel zal
altijd de wens van de overledene inwilligen,
zelfs wanneer de partner of familieleden
niet akkoord zouden gaan.
Wil je je als orgaandonor laten registreren?
Dan is het belangrijk dat je deze informatie
doorgeeft aan de dienst burgerlijke stand.
Hiervoor maak je een afspraak bij
stadskantoor Leuven
loket burgerlijke stand
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 21 93
burgerlijke.stand@leuven.be
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een afspraak moet gemaakt worden. Info is
ook beschikbaar via www.leuven.be/
geboorte-en-overlijden.

Je kan zowel een afspraak maken via
www.leuven.be/afspraak als via het
telefoonnummer 016 27 21 93.
Meer informatie hierover als ook het
aanvraagformulier ‘orgaandonatie’ kan je
verkrijgen via
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Re-borntobealive vzw
www.reborntobealive.be
0475 448110
reborntobealive@hotmail.com

Schenking van het lichaam
aan de wetenschap
De beslissing om een lichaam aan de
wetenschap te schenken is een
persoonlijke beslissing, die elk van ons
voor zichzelf neemt. Alleen wanneer je
partner dit zeer duidelijk in zijn/haar
toestemming heeft uitgedrukt, kan zijn/
haar stoffelijk overschot aan een
wetenschappelijke universitaire instelling
worden afgestaan.
Indien je je lichaam aan de wetenschap wil
schenken, dan is het aangewezen dat je
contact neemt met de universitaire
instelling van jouw keuze.
Meer informatie hierover als ook het
aanvraagformulier om je lichaam aan de
wetenschap te schenken kan je bekomen bij
Vesalius Instituut
Vaardigheidscentrum Anatomie
Minderbroedersstraat 12 blok Q bus 1031
3000 Leuven
016 33 66 81
anatomie@med.kuleuven.be/anatomie
www.med.kuleuven.be
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Nalatenschap
Bij ouder worden hoort ook nadenken over
de manier waarop je van plan bent je
nalatenschap over te dragen. Dit kan
inhouden dat je schenkingen aan je
naasten of aan verenigingen wil doen.
Een testament opstellen
Als er geen testament is, bepaalt de wet
wie welk deel van je vermogen erft. Dit
gebeurt volgens de principes van de
wettelijke erfopvolging. De nalatenschap
komt dan toe aan de erfgenamen volgens
de verwantschapslijn, de orde van de
erfgenamen, de graad van
bloedverwantschap en andere, meer
technische juridische begrippen.
Afhankelijk van het gegeven of de
overledene al dan niet een overlevende
echtgeno(o)t(e) of een overlevende
wettelijk samenwonende partner heeft, zal
de situatie verschillen.
Je hebt ook de mogelijkheid om een
testament op te stellen. Dat kan nuttig zijn
wanneer je regelingen wil treffen die
afwijken van de wettelijke erfopvolging.
Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je
bepaalde van je bezittingen wil nalaten aan
een andere persoon dan je wettelijke
erfgenamen of indien je sommige
personen wil bevoordelen. Er zijn evenwel

Notariaat (www.notaris.be). De tarieven
van het Gewest waar de schenker tijdens
de vijf jaar voor de schenking het langst
zijn fiscale woonplaats had, zijn van
toepassing.

Het voordeel van een openbaar testament
is dat het in een akte wordt opgenomen
door een notaris. Hij is goed geplaatst om
je advies te geven bij het opstellen van je
testament.

Een uitzondering op de regel dat er steeds
een authentieke akte nodig is, is de
schenking van roerende goederen
in
de vorm van een handgift of een bankgift.
Deze zijn niet verplicht registreerbaar en
zijn dan ook niet verplicht onderworpen
aan de schenkingsrechten. Indien de
schenker niet overlijdt binnen de periode
van drie jaar, is de waarde van de
schenking vrijgesteld van successierechten.

Er bestaan drie soorten testament:
§ het openbaar testament (of notarieel
testament, gedicteerd aan een notaris
die er een akte van opstelt);
§ het eigenhandig testament (met de hand
geschreven, gedateerd en ondertekend
door de erflater);
§ het internationaal testament.
Een schenking doen
Je kan ook een schenking doen wanneer je
nog leeft. In principe moet elke schenking
onder levenden gebeuren bij authentieke
akte. Deze akte is verplicht registreerbaar
en dus onderworpen aan de
schenkingsrechten. Je vindt de meest
recente tarieven van registratierechten in
Vlaanderen op de website van de
Koninklijke Federatie van het Belgisch

Indien de schenker wel overlijdt binnen
deze periode, wordt het bedrag van de
schenking toegevoegd aan de goederen
van de nalatenschap en zijn hierop
successierechten verschuldigd. Door de
handgift of de bankgift te registreren en de
schenkingsrechten te betalen, vermijd je
deze successierechten. Schenkingen van
onroerend goed kunnen alleen via een
notariële akte. Schenkingsrechten zijn
verschuldigd. Ze hangen af van de waarde
van het goed en die verschillen van gewest
tot gewest.
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beperkingen in de mogelijkheden om af te
wijken van de regels van erfopvolging. Zo
is er het erfdeel dat bepaalde erfgenamen
(echtgeno(o)t(e), (groot)ouders en/of
(klein)kinderen) beschermt.
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2. Info voor de nabestaanden
Het overlijden en de uitvaart
Ieder van ons moet ooit wel eens een
overlijden van een geliefd familielid of een
vriend verwerken. Naast pijn en verdriet bij
het heengaan van een dierbare, duiken er
een hele reeks administratieve taken op.
We zetten een aantal zaken op een rijtje:
Arts
De arts stelt het overlijden vast en maakt
een getuigschrift op dat je nodig hebt voor
de aangifte bij de gemeentelijke overheid.
Begrafenisondernemer
Het is wettelijk verplicht om een begrafenis
ondernemer in te schakelen. Je bent vrij in
de keuze van de begrafenisondernemer,
tenzij de overledene uitdrukkelijk een
voorkeur heeft uitgesproken.
De begrafenisondernemer brengt de
gemeentelijke overheid op de hoogte van
het overlijden en vraagt uittreksels van de
overlijdensakte. Hij organiseert de begrafenis
volgens de wensen van de overledene of de
nabestaanden. Indien dit gewenst is, zorgt
hij ook voor de praktische zaken zoals
overlijdensberichten, advies over aankoop
van een concessie of een grafkelder.

Meer info hierover is beschikbaar via
http://www.funebra.be, de officiële website
van de Belgische begrafenisondernemers.
De uitvaartverzekering
Steeds meer mensen sluiten een uitvaart
verzekering af bij een verzekeringskantoor.
Bij het overlijden van de verzekerde doet
de verzekering al het mogelijke om de
uitvaart te organiseren zoals vastgelegd in
de polis.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds wordt via de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid op de
hoogte gebracht van het overlijden.
Wanneer je de facturen van de begrafenis
kosten indient, zal het ziekenfonds in
bepaalde gevallen een deel van de kosten
vergoeden. Het ziekenfonds past meteen
de hoedanigheid van de verzekerde aan en
bekijkt of je misschien recht hebt op de
Verhoogde Tegemoetkoming. Dit is
afhankelijk van je bruto-jaarinkomen.
Gemeenteadministratie
Het overlijden moet aangegeven worden
aan de dienst burgerlijke stand van de
plaats van het overlijden. Meestal zorgt de
begrafenisondernemer daarvoor. De
ambtenaar van de burgerlijke stand levert

Er is geen wettelijke termijn waarin een
overlijden moet worden aangegeven, maar
de gemeente kan wel wettelijke bepalingen
stellen inzake de termijn van het begraven
van een persoon.
Aangifte van nalatenschap
Een belangrijke administratieve verplichting,
die de erfgenamen moeten nakomen, is het
indienen van een ‘aangifte van nalaten
schap’. Deze aangifte moet binnen de vijf
maanden na het overlijden plaatsvinden en
bestaat uit een opsomming van alle
bezittingen en schulden van de overledene.
Op basis van deze aangifte wordt door het
registratiekantoor berekend hoeveel
successierechten verschuldigd zijn. Je kan
deze aangifte zelf regelen of een notaris
contacteren.
Meerderjarige en bekwame erfgenamen
zullen in principe de nalatenschap zuiver
aanvaarden.
Dit houdt in dat zij de erfenis ontvangen,
maar ook instaan voor de betaling van alle
schulden.
Overtreffen deze laatste het actief, dan
zullen zij moeten bijleggen.
Wanneer vooraf niet geweten is of er nog
schulden zijn, aanvaard je het best onder

voorrecht van boedelbeschrijving. Dit is
een welbepaalde procedure, waarbij je
nooit méér schulden zal moeten betalen
dan het actief dat je erft. Beschik je echter
over informatie dat er massa’s schulden
zijn, dan verwerp je de nalatenschap best
meteen.
Zowel het ‘aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving’ als het ‘verwerpen’
vindt plaats op de griffie van de rechtbank
van eerste aanleg waar de erflater zijn
woonplaats had. Een andere optie is bij
een notaris naar jouw keuze.
Meer info vind je via www.notaris.be.
OCMW
Bij financiële moeilijkheden of bij lang
uitblijven van de betaling van het overlevings
pensioen kan het OCMW via het systeem
van voorschotten een periode overbruggen.
Brochure
‘Wat te doen wanneer uw partner
overlijdt?’
In deze brochure wordt toegelicht wat er
na het overlijden zoal moet gebeuren. De
gids is verkrijgbaar bij de notaris en kan
daarnaast gratis worden gedownload via
de site van de Koning Boudewijn Stichting
(www.kbs-frb.be) en de site van notarissen
(www.notaris.be).
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ook de uittreksels af van de overlijdensakte.
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Meer informatie en brochures over erven
en schenkingen vind je op www.notaris.be,
de site van de notarissen.

Psychologische hulp voor
nabestaanden
Vroeg of laat wordt iedereen
geconfronteerd met verdriet en verlies in
z’n eigen leven of met familieleden of
vrienden die een verlies meemaken. Vaak
gebeurt het totaal onverwacht zodat je
erdoor overrompeld wordt. Onze
samenleving biedt bovendien hoe langer
hoe minder ruimte voor een rouwperiode.
Bij het verwerken van een verlies is het
nochtans cruciaal dat je uiting kan geven
aan je verdriet en ondersteuning krijgt van
anderen.
Voor ondersteuning of psychologische
hulp bij kan je onder meer terecht bij deze
diensten:
§§ CAW Oost-Brabant: Onthaal Leuven
Redingenstraat 6
3000 Leuven
016 21 01 01
onthaal@cawoostbrabant.be
open en telefonisch bereikbaar van
9.00 tot 18.00 uur
na 18.00 uur op afspraak
www.cawoostbrabant.be
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via chat: de openingsuren vind je op
www.cawoostbrabant.be
onthaal is gratis en anoniem
§§ Tele-Onthaal
het gratis nummer 106:
24 uur op 24
Via chat: openingsuren op
www.teleonthaal.be
§§ Trefpunt Zelfhulp vzw
E. Van Evenstraat 2 blok A
3000 Leuven
016 23 65 07 (permanentie op
maandag, woensdag en vrijdag)
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
www.zelfhulp.be (met online
inventaris van de zelfhulpgroepen in
Vlaanderen)
§§ CGG PassAnt vzw Leuven werking 60-plus
St.-Geertruiabdij 6
3000 Leuven
016 31 99 99 (elke werkdag tussen
9.00 en 17.00 uur)
Info.leuven@passant.be
§§ CGG Vlaams-Brabant Oost
Kapucijnenvoer 16
3000 Leuven
016 85 79 79
leuven-vo@cgg-vbo.be

Stad Leuven
dienst begraafplaatsen
Kerkhofdreef 7
3001 Leuven
016 22 21 15
begraafplaatsen@leuven.be
dienst burgerlijke stand
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 21 93
burgerlijke.stand@leuven.be

Centraal register voor testamenten
(C.R.T.)
Bergstraat 30-32
1000 Brussel
Fax 02 505 08 56
crt@fednot.be
www.notaris.be
LDC Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
016 22 20 14
seniorama@seniorama.be
Zij beschikken over nuttige brochures zoals
de erfgenamenfiche. Dit is een modelfiche
waarop je een aantal nuttige gegevens kan
noteren voor je nabestaanden.
Ziekenfonds
Elk ziekenfonds heeft een sociale dienst
waar je terecht kan voor bijkomende
inlichtingen en praktische hulp bij je
administratie. Zij kunnen je een brochure
met allerlei informatie hierover bezorgen.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Nuttige telefoonnummers
NOODDIENSTEN
Dringende medische hulp en brandweer
Europees noodnummer
Federale politie - noodoproep bij ongevallen zonder gewonden
Dringende interventie politie Leuven
Antigifcentrum
Brandwondencentrum
Rode Kruis Vlaanderen (niet-dringend ziekenvervoer)
Apotheek van wacht infotelefoon (1,50 euro per minuut)
Huisartsen wachtpost Oost-Brabant
Tandarts van wacht infotelefoon (1,50 euro per minuut)
HULP- LUISTEREN - PREVENTIE
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen
CAW Oost-Brabant
De Druglijn (alcohol en drugs)
De Kankerlijn (Kom op tegen Kanker)
Kankerinfo (Stichting tegen Kanker)
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
(ook voor vragen rond ouderenmis(be)handeling)
Politie Leuven – algemene inlichtingen
Tele-Onthaal
Praten is de eerste stap – luistert anoniem 24 uur op 24 uur
Woonzorglijn (voor vragen en klachten rond ouderenzorgvoorzieningen)
Zelfmoordlijn 1813
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100
112
101
016 210 610
070 245 245
02 268 62 00
105
0903 99 000
070 25 70 25
0903 399 69

03 239 14 15
016 21 01 01
078 15 10 20
0800 35 445
0800 15 802
1712
016 21 06 11
106
078 15 25 25
1813

ICE
TIP
Maak een noodgevallennummer aan in het adresboek van je gsm
Vandaag heeft bijna iedereen een gsm bij zich. De Belgische hulp- en
veiligheidsdiensten vragen om het woord ‘ICE’ op te slaan in het adresboek van je
gsm, met daarbij het telefoonnummer van de persoon die in geval van nood
verwittigd kan worden. ICE staat voor het Engelse ‘in case of emergency’
(‘in noodgevallen’).
Zo weten ambulanciers, dokters, politie… onmiddellijk wie ze moeten bellen in geval
van nood. Wil je meerdere contactpersonen aanmaken? Dan kan dat door de
namen ICE1, ICE2,... te gebruiken.

Heb je vragen of suggesties in verband met deze Plusgids?
Neem dan contact op met
stadskantoor Leuven
afdeling sociale zaken, seniorenbeleid
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 45
samenleven@leuven.be

