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Een stad voor iedereen
Een stad als Sint-Niklaas heeft heel wat te bieden.
Mooie winkels, gezellige cafés en restaurants, tal
van sportactiviteiten, een rijk concertleven, bloeiend
kunstonderwijs, degelijk openbaar vervoer, uitgebouwde gezondheidszorg, sociale voorzieningen, begeleiding naar werk, diverse woonvormen, …
Als je een klein budget hebt, is het niet altijd eenvoudig om volop aan dat stadsleven deel te nemen.
Je moet voortdurend keuzes maken omwille van de
centen. Dan is het belangrijk om te weten dat je er niet
alleen voor staat.
In onze stad zijn er namelijk tientallen initiatieven om
mensen met weinig geld te ondersteunen en te begeleiden. Deze gids ‘Veel doen in Sint-Niklaas met weinig
geld’ wil je daarmee in contact brengen. Of het nu gaat
over voeding, kleding, wonen, werk, leren, ontmoeting,
vervoer, gezondheid, vrije tijd, … altijd zijn er mogelijkheden in onze stad voor mensen die het niet breed
hebben.
Sint-Niklaas wil een stad zijn voor iedereen. Wij hopen dat
dit boekje je op weg mag helpen om je er ook echt thuis
te voelen.
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Armoedebestrijding

Armoedebestrijding
u

u
u

u

Kansenwerkers

Bieden een luisterend oor, informeren over het
aanbod van verschillende diensten en organisaties, ondersteunen en helpen bij het voorbereiden
van een gesprek of vergezellen naar afspraken.
De kansenwerker focust zich op ouders met
kinderen van 0 tot 6 jaar in Sint-Niklaas.
Kom langs in het Huis van het Kind, of maak
een afspraak bij jou thuis of op een plaats waar
je graag komt.
Huis van het Kind, Kazernestraat 35,
Sint-Niklaas
03 760 47 98, 0471 35 85 72
mieke.paelinck@sint-niklaas.be

u

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99,
Sint-Niklaas
03 778 37 29, 0471 35 85 56
gaetane.vangeertsom@sint-niklaas.be

Polsslag

Armoedebestrijding

Polsslag is een samenwerkingsverband van verschillende Sint-Niklase welzijns- en middenveldorganisaties die hun krachten bundelen om:
u elk jaar een actie op te zetten rond
17 oktober (de werelddag van verzet tegen
armoede);
u hun vinger aan de pols te houden van het
stedelijke armoedebeleid.

Armoedebestrijding
u

u

Straathoekwerk

De kernopdracht van het straathoekwerk is
om mensen die het moeilijk hebben in onze
samenleving op te zoeken, er te zijn voor hen
en hen te begeleiden op verschillende levensdomeinen.
Het stadsbestuur heeft drie straathoekwerkers
in dienst, die je ook kan bereiken op hun gsmnummer: 0496 58 31 32, 0496 58 31 33 en
0492 58 56 62.

Welzijnshuis, dienst preventie en samenleving,
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
03 778 37 42 (samenleving)
preventie@sint-niklaas.be

Eten

Eten

u

Antennepunten
Nieuwkerken en Belsele

Warme maaltijd met soep, hoofdgerecht en
dessert dagelijks om 11.30 uur.
Prijs: 7 EUR, met kansenpas 5 EUR. Minstens
1 dag vooraf inschrijven aan het onthaal of
telefonisch.

Antennepunt Nieuwkerken
Populierenhof, Turkyen 2, Nieuwkerken
Antennepunt Belsele
Het Lindehof, Kerkstraat 11, Belsele
Dagelijks om 11.30 uur, ook op zondag en
feestdagen
03 778 55 61
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Budgetkoken

u
u

Eten

Meer smaak met minder centen.
Lekker, gezond en gevarieerd eten hoeft niet
duur te zijn.

Deze websites helpen je op weg om voor enkele
euro’s een heerlijke maaltijd op tafel te brengen:
www.budgetkoken.be
www.recepten.be
www.kokopkot.be
www.cebud.be
www.bijstandsgerechten.nl www.kiwiezo.nl
www.goedkooplekker.nl

Eten

u

u

Lokaal dienstencentrum
De Wilg

Elke werkdag en op zondag om 12 uur warme
maaltijd met soep, hoofdgerecht en dessert in
het restaurant.
Prijs: 7 EUR, met kansenpas 5 EUR.
Vooraf inschrijven via tel. 03 778 55 63
Gezellige cafetaria met terras.

Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Ma-vr: 10.00 — 17.30 uur
Za:
gesloten
Zo:
11.30 — 16.00 uur (enkel cafetaria)
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Sociaal Restaurant
De Variant

u

u

u

Eten

Elke middag een lekker en vers driegangenmenu
aan een vaste prijs.
Prijs met kansenpas:
volwassenen 5,60 EUR, kinderen 3,30 EUR,
jonger dan 6 jaar gratis.
Prijs met restaurantpas:
volwassenen 3,30 EUR, kinderen 1,10 EUR,
jonger dan 6 jaar gratis.

Azalealaan 2, Sint-Niklaas
Ma - vr: 11.30 — 13.30 uur
03 778 62 60
catering.devariant@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be
www.facebook.com/denazalee

Eten

u

Vlos
kruidenier

Gratis voedselhulp enkel voor mensen zonder
wettig verblijf in België.

Kasteelstraat 4, Sint-Niklaas
Ma, wo en vr: 14.00 — 16.00 uur.
Aanmelden met persoonlijke papieren.
03 766 29 13
0477 40 62 19
info@vlos.be
www.vlos.be

Volxkeuken
en Soepkar

Eten

Volxkeuken
u Wekelijkse maaltijd op vrijdag tussen 19 en
21 uur.
u Volwassenen 4 EUR, kansenpas 3 EUR.
Kinderen 3 EUR, kansenpas 2,50 EUR.
Westerplein 5, Sint-Niklaas
Vooraf reserveren:
0497 63 38 01 of
volxkeuken-sn@hotmail.com
De Soepkar
u 1 l soep aan huis geleverd op dinsdag en vrijdag
u Kostprijs per liter 2,50 EUR, kansenpas 2 EUR
Vooraf bellen:
0497 63 38 01 of
desoepkar@hotmail.be met vermelding van naam
en adresgegevens

Eten

u
u

u

VTS restaurant

Vrije Technische Scholen van Sint-Niklaas.
Elke middag een lekker en vers driegangenmenu
aan een vaste prijs van 6 EUR.
Reservatie ten laatste om 9.30 uur.
Eetbon te betalen op secretariaat.

Breedstraat 104, Sint-Niklaas
Ma, di, do en vr: 11.30 — 13.30 uur
03 780 53 61

Welzijnsschakel
De Springplank

u

u
u
u

Eten

Gratis voedselhulp aanmelden met financieel
overzicht elke woensdag tussen 9 – 11 uur.
Ontmoetingsruimte.
Vormingen en themawerking.
Activiteiten en gratis gebruik van internet.

Kleine Heimelinkstraat 17, Sint-Niklaas
Ma: 10.00 — 14.00 uur
Do: 15.00 — 18.30 uur
3de za: 10.00 — 12.00 uur
03 777 05 34
de.springplank@skynet.be
www.despringplank-sintniklaas.be

Eten

u

u

Welzijnsschakel
Tereken

Gratis voedselhulp enkel voor inwoners omgeving
Tereken parochie Sint-Niklaas.
Nieuwe inschrijvingen eerst telefonisch contact
nemen.

Tereken 33B, Sint-Niklaas
3de do: 17.00 — 19.00 uur
3de vr: 10.00 — 12.00 uur
0485 35 86 63

Woonzorgnetwerk
Sint-Niklaas (‘t Punt)

u

u

Eten

Dagelijks warme maaltijden aan huis.
Je bepaalt zelf op welke dagen je een warme
maaltijd wenst. Ook dieetmaaltijden.
Doelgroep: ouderen, personen met een beperking
en personen die herstellen na ziekte of ziekenhuisopname.

Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur / 13.00 — 16.00 uur.
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Eten

Zelf groenten kweken

Wil je zelf groeten kweken, maar heb je niet
genoeg ruimte? Dan zijn er in onze stad voor jou
twee mogelijkheden.
u

u

logo

Al sinds 1896 kunnen stadsbewoners tuinieren
op een stukje gemeenschappelijke grond in de
Lindenstraat, in beheer van het Koninklijk Werk
voor de Volkstuinen. Informeer naar de mogelijkheden ter plaatse, Lindenstraat 98A.
De Tronk is een zelfoogsttuin gelegen aan het
Stanislaw Maczekpark – Tereken in Sint-Niklaas.
Het is een initiatief van de sociale werkplaats
JOMI. Als je lid bent kan je het hele jaar door
lekkere, verse, biologische en lokaal geteelde
groenten komen oogsten. JOMI zorgt voor het
zaaien, planten en onderhoud van de tuin. Info:
JOMI, Driegaaienstraat 160, tel. 03 780 35 94.

Geld

Geld

u

u

Budgethulpverlening

De sociale dienst van het OCMW biedt ondersteuning bij het organiseren van inkomsten en
uitgaven.
Budgethulpverlening onder begeleiding van
een maatschappelijk assistent.

Welzijnshuis
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

CAW

u
u
u

Geld

Budgethulpverlening.
Budgetbeheer.
Schuldbemiddeling.

Gasmeterstraat 81B
Ma - vr: 09.00 – 12.00 uur
Een gesprek op afspraak kan ook.
078 150 300
onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be
www.cawoostvlaanderen.be

Geld

u

u

Kansenpas

Voor mensen met een laag of bescheiden inkomen.
Korting op inkomgelden, abonnementen,
cursussen, diensten en activiteiten.

Meer info:
balie Welzijnshuis,
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 37 28
sociaal@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

Pensioen (‘t Punt)

u

Geld

Wil je meer info over het pensioen, of wil je je
pensioenaanvraag doen?

Zitdagen:
thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23:
u werknemers:
elke 2de en 4de woensdag van de maand van
9.30 tot 11.30 uur en elke 4de woensdag ook
van 13.30 tot 15.30 uur;
u zelfstandigen:
elke 2de woensdag van de maand van 9.30 tot
11.30 uur;
u ambtenaren:
elke 2de en 4de woensdag van de maand van
10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur;
u gemengde loopbaan:
elke 2de woensdag van de maand van 10 tot
11.30 uur.
Info: tel. 1765 (gratis)

Geld

u

u

u

u

School- en
studietoelagen

Naar schatting 1 op 4 leerlingen en studenten
hebben recht op een toelage. Je komt vlugger
in aanmerking dan je denkt.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters,
scholieren en studenten. Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen
ze meestal ook heel hun verdere opleiding een
toelage.
Je inkomen mag niet te hoog zijn. Je bent Belg
of gelijkgesteld. Ook de opleiding en de gezinssituatie zijn van belang.
Aanvraagformulieren op www.studietoelagen.
be of op het secretariaat van de school.

Bel gratis 1700
www.studietoelagen.be

Stedelijke mantelzorgpremie

u

u

Geld

Voor wie samenwoont met en de zorg opneemt
voor een zorgbehoevende oudere (vader, moeder,
partner…).
Voorwaarden:
- zorgbehoevende is minstens 65 jaar;
- familiale of affectieve band tussen mantelzorger en oudere;
- op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn;
- voldoen aan bepaalde graad van zorgbehoevendheid;
- voldoen aan inkomensvoorwaarde.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 37 27
sociaal@sint-niklaas.be

Geld

u

u

Tegemoetkoming
hulp aan bejaarden

Financiële tegemoetkoming voor personen met
een handicap die bijkomende kosten hebben
als gevolg van verminderde zelfredzaamheid.
Voorwaarden:
- minstens 65 jaar zijn;
- nationaliteitsvoorwaarde;
- jaarlijks inkomen onder bepaald bedrag;
- bepaalde graad van zelfredzaamheid.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be

Verwarmingstoelage

u

u

u
u

u

u

Geld

Voor wie verwarmt met huisbrandolie,
petroleum of bulkpropaangas en een beperkt
inkomen heeft.
Toelage voor maximaal 1.500 liter per
kalenderjaar.
Leveringen mogen gespreid gebeuren.
Aanvraag indienen maximaal 60 dagen na levering van de brandstof.
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag
ook van 17 tot 19.30 uur.
’t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas.
Dagelijks van 9 tot 12.30 uur

Zitdagen in de deelgemeenten:
www.ocmwsintniklaas.be
of
03 778 66 66

Geld

Gezin

Gezin

u

u

u
u
u

Het Open Poortje
CKG

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
(CKG).
Voor alle opvoedingsvragen over kinderen van
0 tot 12 jaar.
Begeleiding aan huis.
Oudergroep en leefgroep.
Specifiek programma voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

Watermolenstraat 22, Belsele
Ma, di en do: 09.00 — 17.00 uur
Wo en vr:
09.00 — 19.00 uur
Zo:
15.30 — 19.30 uur
03 777 05 34
ckghopw@telenet.be
www.ckgopenpoortje.be

Consultatiebureau
Kind en Gezin

u

u

u

u

u

Gezin

Bij elk bezoek wordt je kindje gemeten en gewogen.
De verpleegkundige bespreekt de algemene ontwikkeling van je kind en gaat in op je vragen.
De arts onderzoekt je kind en geeft de nodige
inentingen.
Deze dienstverlening is gratis voor kinderen tot
drie jaar.
Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Huize De Meerleer,
Hofstraat 7, Sint-Niklaas
Huis van het Kind,
Kazernestraat 35, Sint-Niklaas
Welzijnshuis,
Abingdonstraat, Sint-Niklaas
078 15 01 00 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).
www.kindengezin.be

Gezin

Loket kinderopvang
stad Sint-Niklaas

Informatie over:
u stedelijke en private initiatieven voor kinderopvang, dagopvang, buitenschoolse opvang,
opvang en vrijetijdswerkingen;
u opvang voor kinderen met een beperking,
ﬂexibele opvang, urgentieopvang en opvang
voor zieke kinderen.
Welzijnshuis - loket kinderopvang
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Ma, wo, do en vr: 08.30 — 12.30 uur
Di: 08.30 — 12.30 uur / 17.00 — 19.30 uur
03 778 36 31
kinderopvang@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be
(leven-welzijn/samenleving/kinderopvang)

Opvoedingswinkel

u
u
u

u
u

u

Gezin

Voor vragen over de aanpak van een opvoedingssituatie. Deze dienstverlening is gratis.
Elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur.
Telefonisch advies op woensdagnamiddag
(tel. 03 760 47 90) of bij de opvoedingslijn
(tel. 078 15 00 10) van maandag tot vrijdag
van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur, op
donderdag van 19 tot 21 uur.
Online vragen: www.sint-niklaas.be, klik door
naar ‘opvoedingswinkel’.
Spreekuur op afspraak: tel. 078 15 01 00 voor
kinderen tot vier jaar en gsm 0496 53 45 81
voor oudere kinderen.
De opvoedingswinkel heeft ook een informatie-,
vormings- en trainingsaanbod.

Huis van het Kind, Kazernestraat 35, Sint-Niklaas
03 760 47 90
elke.schoof@sint-niklaas.be

Gezin

u

u

u

Speelhuis Huppel

Een veilige plek waar je kind, van 0 tot en met
4 jaar, kan spelen en ontdekken.
Een plaats waar je als ouder in een ongedwongen
sfeer andere ouders kan ontmoeten.
Ook toekomstige ouders zijn welkom.

Huis van het Kind, Kazernestraat 35, Sint-Niklaas
Di: 13.30 — 16.30 uur
Do: 10.00 — 16.00 uur
03 760 47 90
elke.schoof@sint-niklaas.be

Spelotheek

u

u

u

u

Gezin

Ontlenen van leuk en gevarieerd speelgoed voor
je kind en van materiaal om de ontwikkeling te
stimuleren.
Voor kinderen tot 12 jaar, personen met een
beperking, kinderen met een leerstoornis of
langdurig zieke kinderen.
Voor initiatieven uit Sint-Niklaas die zich richten
tot deze doelgroepen.
Kostprijs: 2,50 EUR (kansenpas), 5 EUR (leden
uit Sint-Niklaas), 10 EUR (groepskaart).

Huis van het Kind, Kazernestraat 35, Sint-Niklaas
Wo: 14.00 — 17.00 uur
Vr: 15.00 — 19.00 uur
03 760 47 90
elke.schoof@sint-niklaas.be

Gezin

u

u

Woonzorgnetwerk
(‘t Punt)

Kraamzorg:
hulp voor en na de bevalling in het huishouden
en de opvang van de kinderen.
Gezinszorg aan huis voor (jonge) gezinnen en
senioren:
- persoonlijke verzorging;
- hulp bij dagelijkse huishoudelijke taken,
administratie, ....

Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur / 13.00 — 16.00 uur
Spreekuren info en advies:
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur, in de namiddag volgens
afspraak
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Gezondheid

Gezondheid

u

u

u
u
u

u

AZ Nikolaas
sociale dienst

Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis, kan
je beroep doen op de sociale dienst.
Psychosociale begeleiding: een luisterend oor,
steun en opvang van emoties.
Organisatie thuiszorg.
Aanbrengen alternatieve opvangmogelijkheden.
Informatie over zelfhulpgroepen, diensten en/
of voorzieningen.
Hulp bij administratie en/of financiële opvolging: aanvragen van tegemoetkomingen,
opstellen van afbetalingsplan ….

Moerlandstraat 1, Sint-Niklaas
Iedere weekdag van 8.30 tot 16.30 uur
03 760 60 60 (algemeen nummer)
03 760 27 60 (sociale dienst)
tom.baert@aznikolaas.be (sociale dienst)
www.aznikolaas.be

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg

u

u

u

u

u

Gezondheid

Voor iedereen die te maken krijgt met psychologische en/of psychiatrische problemen en er
zelf niet uitgeraakt.
Therapeutische en/of psychiatrische hulp,
zonder verblijf of opname.
Voor kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
Hoe? Telefonisch aanmelden tijdens de
kantooruren, op eigen initiatief of na verwijzing
van andere diensten. Daarna word je uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.
Kostprijs: 11 EUR per gesprek (4 EUR bij
verhoogde tegemoetkoming).

Antwerpse Steenweg 187 bus 1 / Grote Peperstraat 15, Sint-Niklaas
078 35 34 35
sintniklaas@cggwaasendender.be
www.cggwaasendender.be

Gezondheid
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De Kiem
Zwangerschapscentrum

Heb je een kinderwens? Wil je professioneel
opgevolgd worden tijdens je zwangerschap?
Individuele consultaties en groepslessen voor,
tijdens en na de zwangerschap door een team
van een gynaecoloog, een huisarts en vroedvrouwen.
Het doel is om samen met jou in groep naar
de bevalling toe te groeien. We zorgen voor
een gezonde en sterke start voor je gezin!

WGC De Vlier - De Kiem
Truweelstraat 114, Sint-Niklaas
03 766 18 38
dekiem@wgcdevlier.be

De Vlier
Wijkgezondheidscentrum

u
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Gezondheid

Gratis naar de dokter.
Voor huisarts, kinesist en verpleegkundige. Niet
voor een specialist of opname in een ziekenhuis.
Als ingeschreven patiënt moet je steeds de arts,
kinesiste en verpleegkundige van het centrum
raadplegen. Je valt dan onder de forfaitaire- of
derdebetalersregeling. De behandeling is bijgevolg kosteloos.
Als je buiten het centrum op consultatie gaat,
krijg je dit niet terugbetaald door het ziekenfonds. Onkosten van ziekenhuis, tandarts en
specialisten worden wel verder door het ziekenfonds vergoed.

Truweelstraat 114, Sint-Niklaas
Ma - do: 08.00 — 19.30 uur
Vr:
08.00 — 19.00 uur
03 766 18 38
info@wgcdevlier.be

Gezondheid
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Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering

De HZIV onderscheidt zich van andere mutualiteiten. Omdat de HZIV enkel de verplichte ziekteverzekering aanbiedt en geen aanvullende diensten
organiseert, hoeven leden geen aanvullende bijdragen te betalen. Het lidmaatschap is kosteloos.

’t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Permanentie in Sint-Niklaas op de laatste donderdag van de maand (niet in juli!) van 10 tot 12 uur
09 269 54 00 (hoofdzetel Gent)
info@hziv.be
www.caami-hziv.fgov.be

Psychiatrische
ziekenhuizen

Gezondheid

Twee instellingen in het stadscentrum bieden
een uitgebreide dienstverlening rond geestelijke
gezondheidszorg:
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Ankerstraat 91, Sint-Niklaas
03 760 07 00
info.alg@apzst-lucia.be
www.apzst-lucia.be
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw
Dalstraat 84, Sint-Niklaas
03 776 00 41
post@hieronymus.be
www.hieronymus.be

Gezondheid

Verhoogde
tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: (VT)
u Als je inkomen onder een bepaald minimum zit.
u Je betaalt minder opleg voor artsen, tandarts,
kiné, bij opname in het ziekenhuis en voor medicatie.
u Staat aangeduid op de ziekenfondsklever:
Als de getallen
onderaan links op
1 eindigen
(meestal 111/111 of 121/121 of 131/131) heb je
recht op verhoogde tegemoetkoming.

Derde betalersregeling:
u Je moet enkel het remgeld (een beperkte opleg)
betalen. De zorgverstrekker zal de rest zelf afrekenen met het ziekenfonds
u Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.
u Huisarts is verplicht om dit toe te passen.
u Vanaf september 2015 zullen verschillende
specialisten in AZ Nikolaas dit ook toestaan.
De verpleging doet dit altijd automatisch.

Wachtdienst
apotheek en tandarts

Gezondheid

Apotheek
u ’s nachts en in het weekend
0903 99 000 (1,50 EUR/min)
www.apotheek.be
Tandarts
u Weekends en feestdagen
u Enkel voor spoedgevallen
Tussen 9 en 18 uur
0903 39969 (1,50 EUR/min)
www.tandarts.be

Logo’s

Gezondheid
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Wachtpost Waasland

Buiten de bereikbaarheidsuren van de huisarts
kan je terecht bij de huisartsen van wacht.
Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur
via tel. 03 777 60 60. Huisarts van wacht zal
je uitnodigen naar het eigen kabinet of zal op
huisbezoek komen.
Van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen
8 uur moet je bellen naar de huisartsenwachtpost op het nummer 03 361 03 61.
Je zal uitgenodigd worden naar de wachtpost,
Pr. Jos. Charlottelaan 21D, of een huisarts zal
langskomen op huisbezoek.
Je moet de huisarts van wacht betalen, maar
als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming kan je vragen om enkel het remgeld te
moeten betalen.

Woonzorgnetwerk ‘t Punt
i.s.m. Verpleging aan huis

Gezondheid

Gratis Verpleegkundig consulent in ‘t Punt.
u Bloeddruk meten.
u Vragen over medicatie.
u Extra uitleg na een medisch onderzoek.
u Vraagje over uw gezondheid?
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Elke maandag van 13 tot 15 uur, behalve op
feestdagen
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Gezondheid
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Ziekenfondsen

Ziekenfondsen treden op als vertegenwoordiger
en spreekbuis van hun leden bij de overheid en
de zorgverleners.
Belangrijke taken van de ziekenfondsen zijn:
- betaling van een uitkering omwille van
arbeidsongeschiktheid;
- terugbetaling van medicatie, dokters- en
ziekenhuiskosten;
- informeren van hun leden;
- aanbieden van sociale hulpverlening en
juridische bijstand.
Zodra je een inkomen hebt, ben je verplicht om
je in te schrijven bij een ziekenfonds.
Ben je ouder dan 25 jaar, dan ben je ook verplicht om je in te schrijven bij een ziekenfonds,
ongeacht of je nu een inkomen hebt of niet.

Ziekenfondsen

Gezondheid

CM Waas en Dender
de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas
03 760 38 11 (algemeen)
03 760 38 24 (dienst maatschappelijk werk)
waasendender@cm.be
www.cm.be
Socialistische Mutualiteit Bond Moyson
Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas
09 333 55 00
vragen@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Gezondheid

Ziekenfondsen

Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen
Zamanstraat 13, 9100 Sint-Niklaas
03 776 12 45
infocomm@libmutov.be
www.lm.be
www.lmzorgshop.be
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Hendrik Heymanplein 18 (in Gaudi Center),
9100 Sint-Niklaas
03 777 19 96
info@vnz.be
www.vnz.be

Ziekenfondsen

Gezondheid

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Plezantstraat 215/1, 9100 Sint-Niklaas
053 76 99 90
info@nzvl.be
www.nzvl.be
Partena onafhankelijk ziekenfonds
Plezantstraat 55, 9100 Sint-Niklaas
03 765 90 64
sintniklaas@partena-partners.be
www.partena-ziekenfonds.be

Gezondheid

Ziekenfondsen

Securex onafhankelijk ziekenfonds
Mercatorstraat 48B, 9100 Sint-Niklaas
078 15 93 01 (dagelijks)
ziekenfonds@securex.be
www.securex-ziekenfonds.be
OZ onafhankelijk ziekenfonds
Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint-Niklaas
078 15 30 98
kantoor.sint-niklaas@oz.be
www.oz.be

Herstellen
en

klussen

Herstellen

Buurtbedrijf Drietakt

en

klussen
u

u
u

Verschillende soorten van dienstverlening:
huishoudelijke hulp, hulp bij tuinonderhoud,
hulp bij het klussen, schilderen en behangen,
hulp bij het verhuizen, opruimen en ontruimen
van woningen/zolders, hulp bij grafonderhoud.
De betaling gebeurt met dienstencheques.
Korting met kansenpas.

Regentiestraat 42, Sint-Niklaas
03 766 13 40
info@drietakt.be

Logo

De Witte Hoeve

Herstellen
en

klussen
u
u

Fietsenherstel
Winkeltje waar ze groenten, brood, kruidenazijn, ...
aanbieden.

Valk 39, 9111 Belsele
03 776 50 99
witte.hoeve@hieronymus.be
www.hieronymus.be

Herstellen
en

klussen
u
u
u
u
u
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Fietspunt
De Versnelling

Verhuur fietsen op korte en lange termijn.
Verhuur Blue-bike (NMBS) fietsen.
Kleine fietsherstellingen.
Labelen fiets (diefstalpreventie).
Bewaakte fietsenstalling.
Gratis verhuur van scootmobiel, rollator en
rolstoel.

Stationsgebouw, Leopold II-Laan 2, Sint-Niklaas
Ma - vr: 07.00 — 19.00 uur
Zaterdag van mei t.e.m. september van 9 tot 13 uur
0493 51 64 76 of 0492 72 01 21
deversnelling@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be
www.facebook.com/denazalee

Repair café

Herstellen
en

klussen
u

Gratis toegankelijke bijeenkomsten waarop
(vrijwillige) deskundigen zoals elektriciens,
naaisters, timmerlieden, fietsenmakers,… samen
met bezoekers helpen bij het herstellen van
allerhande voorwerpen die je van thuis meebrengt: kleding, elektrische apparaten, meubels
en zelfs fietsen en computers.
Ondertussen kan je ook iets drinken of bijleren
in de leeshoek.

repaircafesn@soliedvzw.be
www.repaircafe.be

Herstellen
en

klussen

Woonzorgnetwerk
‘t Punt

Karweidienst Woonzorgnetwerk.
u Kleine buitenwerken (verven van ramen, ...).
u Kleine binnenwerken (schilderen, behangen,
plafonds afwassen, kleine renovatiewerken, ...).
u Jaarlijks 1 keer tuinonderhoud.
u Voor wie: personen ouder dan 65 en personen
met een beperking.
Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur / 13.00 — 16.00 uur
Spreekuren info en advies:
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur, in de namiddag volgens
afspraak.
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Jongeren

Jongeren

u

u

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Delta vroeginterventie

Ben je jonger dan 25 jaar en wil je praten over
gamen, gokken, alcohol of andere drugs? Dan
kan je gratis terecht bij ons.
Ben je als ouder bezorgd over het gebruik van
je zoon/dochter, dan kan je bij ons terecht voor
advies en ondersteuning.

Grote Peperstraat 15, Sint-Niklaas
078 35 34 35 of 0474 54 11 04
visintniklaas@cggwaasendender.be
www.cggwaasendender.be

Jeugddienst
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Jongeren

Sint-Niklaas kindvriendelijk(er) maken.
Informatie omtrent:
- terugbetaling kadervorming;
- aanvraag projectsubsidie ‘Ping je ding’;
- speelruimte (o.m. alle speelterreintjes);
- de stedelijke jeugdraad;
- inspraakprojecten voor kinderen en jongeren.
Bij JOS vzw ofwel Jeugdwerk Ondersteuning
Sint-Niklaas kan je terecht voor informatie over
jeugdverenigingen in de stad en deelgemeenten. Hun ondersteuningsaanbod vind je op
www.jos.be.

Stadhuis - jeugddienst, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
Ma en do: 08.15 – 12.15 uur.
Di, wo en vr: 08.15 – 12.15 uur / 13.30 – 16.00 uur
03 778 35 12
jeugd@sint-niklaas.be
jeugd.sint-niklaas.be

Jongeren

Onthaal jongeren
CAW - JAC

Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Het JAC zoekt mee naar een antwoord op je vragen: Hoe kan ik alleen gaan wonen? Mijn ouders
gaan scheiden, wat zijn mijn rechten? Ik ben
ongepland zwanger, wat nu? Hoe betaal ik mijn
studie? …
Ben je ouder dan 26 jaar, dan kan je terecht in het
CAW onthaal volwassenen.

u
u

Apostelstraat 19 B1, Sint-Niklaas
Ma: 16.00 — 18.00 uur
Wo: 12.00 — 16.00 uur
Vr: 15.30 — 17.30 uur
of op afspraak
03 776 72 22
jac.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be
www.jacoostvlaanderen.be

Justitie

Justitie

Aanvraag
pro-deo advocaat

Bureau Juridische Bijstand
Kazernestraat 6, Sint-Niklaas
Ma vr: 11.30 tot 12.30 uur
03 766 83 30
www.advocaat.be

Meldpunt discriminatie

u

u

Justitie

Voor iedereen die zich niet correct of ongelijk
behandeld voelt.
De wet verbiedt ongelijke behandeling op
basis van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst,
nationaliteit, nationale of etnische afstamming,
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale
positie, geboorte, vermogen, leeftijd, geloof,
levensbeschouwing, gezondheidstoestand,
politieke overtuiging of syndicale overtuiging,
handicap, een fysieke of genetische eigenschap.

Grote Markt 1, Sint-Niklaas
Ma-, di- en do-voormiddag: 8.15 — 12.15 uur
03 778 30 32
joanne.uvin@cntr.be
www.diversiteit.be
logo diversiteit

Justitie
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Welzijnshuis
juridisch advies

Wekelijks juridisch advies, telkens op
donderdagnamiddag, na afspraak.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Een afspraak maken kan op:
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Wetswinkel
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Justitie

Juridisch advies tijdens een wekelijks spreekuur.
Elke dinsdagavond van 18 tot 19 uur in de
verzusteringszaal in het stadhuis.
15 EUR per bezoek.

Ma - do: 9.00 — 12.00 uur
070 22 58 88
Info@dewetswinkel.be
www.dewetswinkel.be

Logo

Justitie

Kleding
huisraad en
meubelen

Kleding
huisraad en
meubelen
u

u

Kringwinkel
Den Azalee

Tweedehands kleding, meubelen, huisraad,
speelgoed, boeken, .... (Betaalde levering thuis
mogelijk)
Tussenkomst van OCMW mogelijk via maatschappelijk assistent.

Heistraat 115, Sint-Niklaas
Ma - vr: 10.00 — 18.00 uur
Za:
10.00 — 17.00 uur
03 766 70 45
kringwinkelsn@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be
www.facebook.com/denazalee

Oxfam Solidariteit

u

Kleding
huisraad en
meubelen

Tweedehandskledij, tweedehandscomputers,
boeken, ....

Ankerstraat 44, Sint-Niklaas
Di - vr: 09.30 — 17.30 uur
Za:
10.00 — 17.00 uur
03 776 72 59
oxfam.sintniklaas@oxfamsol.be

Kleding
huisraad en
meubelen
u

Vlos-bazar

Kledij, huisraad, speelgoed, ....

Aerschotstraat tussen huisnummer 37 en 39,
Sint-Niklaas
Di: 13.30 — 16.30 uur
Za: 09.00 — 11.30 uur
03 766 29 13 of 0477 40 62 19
info@vlos.be
www.vlos.be

Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging
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u
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u
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Lokaal dienstencentrum
De Wilg (Woonzorgnetwerk)

Bad of douche (zelf shampoo, zeep en handdoek meebrengen).
Minstens 1 dag vooraf inschrijven aan het onthaal of telefonisch.
Prijs: 1 EUR, met kansenpas 0,50 EUR.
Lokaal dienstencentrum De Wilg
Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Ma - vr: 10.00 — 12.00 uur / 13.00 — 15.00 uur
Antennepunten
Belsele, Het Lindehof, Kerkstraat 11
Ma - vr: 09.00 — 16.00 uur
Nieuwkerken, Populierenhof, Turkyen 2
Ma - vr: 13.00 — 16.00 uur

03 778 55 61
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Lokaal dienstencentrum
De Wilg (Woonzorgnetwerk)

Lichaamsverzorging

Kapsalon
u Vrouwen: wassen (3 EUR), knippen (14 EUR),
brushen, watergolf, permanent, kleuring.
u Mannen: wassen (3 EUR), knippen (9 EUR),
baard trimmen of scheren.
u Minstens 1 dag vooraf inschrijven aan het onthaal of telefonisch.
u Ook voetverzorging in De Wilg.
u

u

u

Lokaal dienstencentrum De Wilg
Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Vr: 09.00 — 12.00 uur / 13.00 — 15.00 uur
Antennepunten
Belsele, Het Lindehof, Kerkstraat 11
Do: 12.30 — 16.00 uur
Nieuwkerken, Populierenhof, Turkyen 2
Vr: 08.30 — 12.00 uur

03 778 55 61
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Lichaamsverzorging

Mobiliteit

Mobiliteit

Aangepast vervoer

Ben je minder goed te been? Heb je problemen om
je te verplaatsen? Doe dan een beroep op één van
volgende instanties:
u
u
u
u
u

CM, Minder Mobielen Centrale, tel. 03 760 93 88
Bond Moyson, tel. 09 33 58 58
Rode Kruis (rolstoelvervoer), gsm 0470 60 16 65
Taxi Hendriks, tel. 09 216 80 20
Taxicheques: aanvragen via balie Welzijnshuis,
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
tel. 03 778 66 66

Autodelen

Mobiliteit

Autodelen is voordelig en milieuvriendelijk.
u

u

Cambio autodelen stelt op vaste standplaatsen
in de stad auto’s ter beschikking. Tegen een
vergoeding kan je die reserveren en vrij gebruiken. Op het einde van de rit zet je de auto terug
op de standplaats. De standplaatsen in onze
stad zijn: parking Station, Hendrik Heymanplein,
sporthal Witte Molen, Kroonmolenplein.
Info: www.cambio.be
Ook particulier autodelen kan in Sint-Niklaas.
Buren, familieleden, vrienden die afspreken
om gezamenlijk een auto te gebruiken, kunnen
daarbij rekenen op ondersteuning van het
stadsbestuur en van Autopia, het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen.
Info: www.autopia.be

Stedelijke dienst mobiliteit
Stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
03 778 32 50
mobiliteit@sint-niklaas.be

Mobiliteit
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De Lijn

Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar en personen met een beperking.
Buzzy Pazz (12-24 jaar): 50% korting voor inwoners van Sint-Niklaas, met gezinskortingen.
Jaarabonnement (50 EUR) voor kinderen jonger
dan 12 jaar, personen met een verhoogde
tegemoetkoming, 65+.
Jaarabonnement (40 EUR) voor personen met
een leeﬂoon, personen die verblijven in een
lokaal opvanginitiatief en ouderen met een
gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie.

Lijnwinkel:
NMBS-station, Leopold II-laan 2, Sint-Niklaas
Ma - vr: 07.00 – 12.15 uur / 12.45 – 19.00 uur
Za:
10.00 – 12.15 uur / 12.30 – 17.00 uur
070 220 200 (0,30 EUR/min)
www.delijn.be

Fietsverhuur
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Mobiliteit

Pendelaars en toeristen kunnen in het fietspunt
De Versnelling aan het station een fiets huren
voor een termijn van een halve dag tot meerdere maanden. Vanaf een verhuurperiode van
negen maanden is er een all-in contract met
onderhoudsservice inbegrepen.
In het fietspunt worden ook kleine herstellingen
uitgevoerd, zoals het plakken van een band, het
herstellen van een licht of ketting.
Aan fietspunt De Versnelling is ook een ‘bluebike’ uitleenpunt. U kan zich ter plaatse lid
maken en direct vertrekken. U betaalt slechts
1 EUR per ontlening. Het lidgeld voor een jaar
bedraagt 10 EUR. Meer info: www.blue-bike.be.

Fietspunt De Versnelling
Leopold II-laan 2, Sint-Niklaas (aan NMBS-station)
Open: alle weekdagen van 7 tot 19 uur
0493 51 64 76
deversnelling@vzwdenazalee.be
www.vzwdenazalee.be

Mobiliteit

NMBS

Enkele mogelijkheden met korting op de trein:
u verminderingskaart: 50 % korting wanneer
recht op verhoogde tegemoetkoming.
u kinderen (tot 12 jaar): gratis indien er ook een
betalende volwassene mee reist.
u seniorenbiljet (65+): 6 EUR voor een heen-enterugreis in heel België.
Leopold II-laan 2, Sint-Niklaas
Ma - vr: 05.45 – 20.00 uur
Za - zo: 06.00 – 20.00 uur
02 528 28 28 (klantendienst)
www.nmbs.be

Onderwijs

Onderwijs
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Huistaak- en
studiebegeleiding

Als je kind nood heeft aan extra hulp bij
schooltaken.
Meer info:
- via de school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;
- brochure, verkrijgbaar aan de balies van het
Welzijnshuis, stadhuis, de bib en CLB’s;
- dienst samenleving, tel. 03 778 37 43,
joke.maes@sint-niklaas.be.

Huis van het
Nederlands

u
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Onderwijs

Je bent anderstalig, +16 jaar, en op zoek naar
een cursus Nederlands? Kom naar het Huis van
het Nederlands!
Het Huis geeft zelf geen les, maar zoekt samen
met jou naar de cursus en de school die het best
bij jou passen.
Daarnaast beantwoordt het Huis van het Nederlands graag jouw vragen over ‘Nederlands leren’.

Prins Albertstraat 39b, Sint-Niklaas
di: 13.30 — 18.30 uur
wo: 09.00 — 11.30 uur
vr: 09.00 — 11.30 uur
Gesloten tijdens schoolvakanties
03 776 10 68
www.hvnoostvlaanderen.be
sint-niklaas@hvnoostvlaanderen.be

Onderwijs
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Leerpunt Waas & Dender

Centrum voor Basiseducatie vzw

Cursussen aan kortgeschoolde volwassenen:
talen, rekenen, computer en algemene vorming.
In je eigen tempo je kennis opfrissen en versterken.

Mercatorstraat 75, Sint-Niklaas
Ma, di en do: 08.30 — 20.00 uur
Wo:
08.00 — 12.00 uur
Vrij:
08.00 — 15.00 uur
03 766 29 29
info@cbe9.be
www.basiseducatie.be/waas-dender

VCLB
Waas en Dender

u
u

u
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Onderwijs

Voor vragen omtrent schoolgaande kinderen.
Voor vragen over relaties, opvoeding, studeren,
beroepskeuze, ….
Gratis.
Onafhankelijk van de school.
Met beroepsgeheim.

Alle werkdagen bereikbaar van 8.30 — 12.00 uur /
13.00 — 16.30 uur (op maandag tot 18.30 uur).
03 780 66 04 (i.v.m. kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs)
03 780 66 30 (i.v.m. secundair onderwijs).
sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be
sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be
www.vclbwaasdender.be

Onderwijs
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CLB GO! Waasland

Informeren, helpen, begeleiden op vraag van
de leerling, de ouders en de school.
Onafhankelijk van de school.
Beroepsgeheim.
Gratis.
Info over leren en studeren.
Onderwijsloopbaanbegeleiding.
Preventieve gezondheidszorg.
Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dr. Verdurmenstraat 2, Sint-Niklaas
Elke werkdag:
08.30 — 12.00 uur / 13.00 — 16.30 uur
03 776 02 16
info@clbwaasland.be
www.clbwaasland.be

Onthaal

Onthaal

u

CAW

Iedereen is welkom met elke welzijnsvraag:
zit je midden in een echtscheiding? Weet je niet
meer hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen?
Sta je bijna op straat en weet je niet waarheen?
Raak je niet meer wijs uit jouw papieren? …
We zoeken samen met jou naar een oplossing.
Ben je jonger dan 26 jaar, dan kan je terecht in
het Jongeren Onthaal van het CAW – JAC (zie
Jongeren).

Gasmeterstraat 81B, Sint-Niklaas
Ma - vr: 09.00 — 12.00 uur
Een gesprek op afspraak kan ook.
078 150 300
onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be
www.cawoostvlaanderen.be

Welzijnshuis

Onthaal

Met al je vragen over de sociale dienstverlening
van stad en OCMW ben je in het welzijnshuis op
het juiste adres.
u Sociale dienstverlening: info en advies over
tegemoetkomingen en premies, budgetbegeleiding, psycho-sociale begeleiding, financiële
steun met begeleiding naar werk.
u Vereniging voor Schuldbemiddeling Waasland.
u Oplaadpunt budgetmeter.
u Rap op Stap: reis- en vrijetijdsadvies voor mensen
met een beperkt inkomen.
u Wonen: woonwinkel, Sociaal Verhuurkantoor
Waasland en Huurdersbond Waasland.
u Loket Kinderopvang: aanspreekpunt voor kinderopvang, van 0 tot 3 jaar, buitenschoolse en
vakantieopvang.
u Gratis juridisch advies.
u Buurtwerk, straathoekwerk, gezondheidszorg,
intercultureel werk en drugbeleid.

Onthaal

Welzijnshuis

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Ontmoeting

Ontmoeting

Club- en buurthuizen

Hou je van een gezellige babbel? Leg je graag eens
een kaartje? Kom dan langs in één van de club- of
buurthuizen.
u

u

Clubhuizen:
Baensland, Kriekepitte, Puivelde (Marktstraat),
Rode Kruisstraat.
Buurthuizen:
Peter Benoitpark, BuurTThuis Reynaertpark.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
03 778 37 36
www.sint-niklaas.be

Inloopcentrum
Den Durpel
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Ontmoeting

Laagdrempelige ontmoetingsplaats.
Andere mensen ontmoeten.
Budgetvriendelijke activiteiten.
Mogelijkheid voor vrijwilligerswerk.
Drank, soep, croques … aan betaalbare prijzen.
Kranten en internet beschikbaar.

Kokkelbeekstraat 65, Sint-Niklaas
Di:
10.00 — 20.30 uur
Do - vr: 10.00 — 17.00 uur
03 778 23 12 - 0498 16 89 03
dendurpel@cawoostvlaanderen.be
www.cawoostvlaanderen.be

logo Den Durpel

Ontmoeting
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Lets Sint-Niklaas

Ruilen van goederen en diensten.
Elkaar waarderen om je talenten.
Nieuwe mensen leren kennen.
In je eigen buurt.

0485 514 616
info@letssint-niklaas.be
www.letssint-niklaas.be

Lokaal dienstencentrum
De Wilg (Woonzorgnetwerk)

Ontmoeting

Voor iedereen, jong en minder jong:
u informatie en vorming: met de computer werken, taallessen, omgaan met dementie, gezondheid, ...;
u beweging en ontspanning: petanque spelen,
fietsen, uitstappen, dansen, bingo, kaarten;
u gezellige cafetaria met terras en tuin;
u oudergroep en leefgroep;
u ook toegankelijk voor rolwagens.
Zie ook bij eten en lichaamsverzorging (bad/douche,
voetverzorging) en gezondheid
Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Ma - vr: 10.00 — 17.30 uur
Zo:
11.30 — 16.00 uur (enkel cafetaria)
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Ontmoeting
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Ontmoetingshuis Zigzag

Voor volwassenen met psychosociale problemen
in begeleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Alcoholvrij praatcafé met snacks en drank aan
lage prijzen.
Ontmoeting, vrijetijds- en vormingsactiviteiten,
vrijwilligerswerk.

Hazewindstraat 7, Sint-Niklaas
Openingsuren praatcafé:
Ma: 18.00 – 22.00 uur
Di: 14.00 – 17.00 uur
Wo: 18.00 – 22.00 uur

Do: 09.00 – 12.30 uur
Vr: 16.00 – 22.00 uur
Za: 14.00 – 17.00 uur

03 778 25 53
zigzag@hieronymus.be
www.ontmoetingshuiszigzag.be

Vrouwencentrum
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Ontmoeting

Vormende, culturele en educatieve activiteiten.
Enkel voor vrouwen.

Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas
Ma - do: 08.30 – 16.30 uur
Vr:
08.30 – 12.00 uur
Onthaal: vrije babbel, kennismaking:
Do:
08.30 – 12.00 uur
03 777 97 00
vzwvrouwencentrum@skynet.be

Ontmoeting
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Welzijnsschakel
De Springplank

Gratis voedselhulp.
Ontmoetingsruimte.
Vormingen en themawerking.
Activiteiten en gratis gebruik van internet.

Kleine Heimelinkstraat 17, Sint-Niklaas
Ma:
10.00 — 14.00 uur
Do:
15.00 — 18.30 uur
3de za: 10.00 — 12.00 uur
03 777 05 34
de.springplank@skynet.be
www.despringplank-sintniklaas.be

Wereldhuis Bonangana
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Ontmoeting

Huiswerkbegeleiding: woensdag 13 – 15 uur.
Nederlandse les: maandag 19.30 – 21 uur,
woensdag 10 - 12 uur.
Ontmoetingsruimte voor iedereen.
Interculturele activiteiten, optredens, dansavonden en lessen, ...

Nieuwstraat 25A, Sint-Niklaas
Wo: 18.00 — 22.00 uur (van 1 april tot 30 sept.)
Do: 10.00 — 14.00 uur
Vr: 18.00 — 23.00 uur
Za: 18.00 — 23.00 uur
bonangana@gmail.com
www.bonangana.be

Ontmoeting

Parkconcerten

Vredefeesten

Ontmoeting

Ontmoeting

Vrije tijd

Vrije tijd
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Attest vrijetijdsparticipatie
Kansenpas

Een kansenpas is een kortingskaart waarmee je
in Sint-Niklaas veel kan doen voor weinig geld.
Voor mensen die wonen in Sint-Niklaas en de
deelgemeenten.
Kortingen voor sport, cultuur, senioren en diensten voor kinderen bij verschillende organisaties.
Het aanbod staat in de ‘Kansenpaskrant’.
Voor iedereen met een laag of bescheiden
inkomen.
Op basis van je kansenpas kan je een vrijetijdsparticipatieattest krijgen. Daarmee krijg je
bijvoorbeeld korting voor het lidgeld van een
sportclub.
Kansenpashouders kunnen ook cultuurcheques
aanvragen. De kostprijs is 2,50 EUR per cheque.
Je kan er mee naar een voorstelling gaan van
een aantal erkende verenigingen.

Attest vrijetijdsparticipatie
Kansenpas

Vrije tijd

Abingdonstraat 99 (Welzijnshuis), Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.00 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

Vrije tijd

Bibliotheek

Iedereen is welkom!
u Collectie: boeken, films, cd’s, luisterboeken, taalcursussen, games, ….
u Activiteiten: auteurslezingen, tentoonstellingen,
workshops, cursussen, rondleidingen, ….
u Gratis internet.
u Boekenruilrek: gratis en milieusparend.
u Zadenbib.
Heymanplein 3, Sint-Niklaas
Di, wo, do en vr: 10.00 — 19.00 uur
Za en zo:
09.30 — 12.30 uur
03 7783400
bibliotheek@sint-niklaas.be
bib.sint-niklaas.be/bibliotheek

Dienst sport
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Vrije tijd

Voor iedereen die iets wil weten over sport in
de stad.
Info over: sporthallen en zwembad, sportclubs
voor alle doelgroepen, sportactiviteiten georganiseerd door de stad.
Om te weten waar je terecht kan met een beperkt inkomen.

Stadhuis - sportdienst, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
Ma en do:
08.15 — 12.15 uur
Di, wo en vr: 08.15 — 12.15 uur / 13.30 — 16.00 uur
03 778 37 50
sport@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/sport

Vrije tijd

u

Dienst toerisme

Je vindt er informatie over uitstappen, bezienswaardigheden, wandelingen, fietstochten, ... in
Sint-Niklaas en omgeving.

Grote Markt 45, Sint-Niklaas
Ma - vr: 09.00 — 12 uur / 13.00 — 17.00 uur.
Van 15 mei tot 15 september: ook open elke
za, zo en feestdag van 10 tot 16 uur.
03 778 35 00
toerisme@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/toerisme

Een computer of
internet nodig?
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Vrije tijd

Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3,
Sint-Niklaas.
Bibfiliaal Belsele, Belseledorp 76.
Bibfiliaal Nieuwkerken, Pastorijstraat 48B,
Nieuwkerken.
Bibfiliaal Sinaai, Edgar Tinelstraat 31
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99,
Sint-Niklaas.
’t Punt, dienstencentrum De Wilg,
Lamstraat 33, Sint-Niklaas.
Den Durpel, Kokkelbeekstraat 65,
Sint-Niklaas

Vrije tijd
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Rap op stap

Een reis- en vrijetijdsbureau voor personen met
een kleine portemonnee.
Je kan een uitstap of reis kiezen uit het gewone
logies- en evenementenaanbod maar vaak met
een ﬂinke korting.
We helpen je graag je reis (uitstap, kamp voor
de kinderen) volledig te organiseren.
We pluizen alles voor je uit!
Als je langskomt, breng dan zeker een klevertje
mee van de mutualiteit om te zien of je in aanmerking komt.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma en vr: 13.30 — 16.30 uur
Wo:
09.00 — 12.00 uur
03 778 66 66 (onthaalbalie Welzijnshuis)
welzijnshuis@sint-niklaas.be

Recreatiepark De Ster
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Vrije tijd

Speeltuin, strand, diverse sportmogelijkheden, ….
Dagtickets en abonnementen.
Korting voor kinderen en mensen met een
beperking.
Gratis toegankelijk van 1 oktober tot en met
31 maart.

Lange Rekstraat 30, Sint-Niklaas
De openingsuren zijn seizoensgebonden. Bekijk
de website of telefoneer voor meer informatie.
03 776 03 48
ster@oost-vlaanderen.be
www.recreatiepark-de-ster.be

Vrije tijd
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Sinbad
stedelijk zwembad

Betalen per beurt, tienbeurtenkaart of
abonnement.
50% korting met kansenpas.
Zwemlessen voor kinderen en volwassenen.

Parklaan 117, Sint-Niklaas
Ma: 08.00-09.00 u/12.00-13.30 u/
16.00-19.30 u (enkel het groot bad)
Di: 07.00-09.00 u/12.00-13.30 u/16.00-18.00 u/
20.00-21.30 u
Wo: 07.00-09.00 u/12.00-13.30 u (seniorenzwemmen)
13.30-16.00 u/16.00-19.30 u (enkel het groot bad)
Do: 07.00-09.00 u/12.00-13.30 u/16.00-21.00 u
Vr: 08.00-09.00 u/12.00-13.30 u/16.00-19.30 u
Za en zo: 09.00 - 12.00 u

03 778 38 00
balie.zwembad@sint-niklaas.be
sinbad.sint-niklaas.be

Siniscoop
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Vrije tijd

Een film bekijken in Siniscoop kan aan het
verminderd tarief van 7 EUR voor 65-plussers,
studenten met een kaart, kinderen onder de
twaalf jaar en personen met een handicap.
Maandag is filmdag. Een ticket kost dan
7 EUR voor iedereen, in plaats van 8 EUR.
Korting met een kansenpas.

Bioscoop Siniscoop, Stationsplein 12, Sint-Niklaas
03 765 00 30
www.siniscoop.be

Vrije tijd
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Stadsschouwburg

Theater, concerten, musical, dans, humor,
familievoorstellingen, poëzie.
Alle publiek: volwassenen en jongeren.
Korting voor houders van een kansenpas, voor
-26 en +60-jarigen, jeugdkortingen voor
familie- en Jong Geweldvoorstellingen.
Kansenpashouders kunnen ook cultuurcheques
aanvragen. De kostprijs is 2,50 EUR per cheque.
Je kan er mee naar een voorstelling gaan van
een aantal erkende verenigingen.

Richard Van Britsomstraat 21, Sint-Niklaas
Di - vr: 10.00 — 12.00 uur / 14.00 — 16.00 uur.
03 778 33 66
stadsschouwburg@sint-niklaas.be
www.ccsint-niklaas.be

Stedelijke academie voor
muziek, woord en dans

u
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Vrije tijd

Wij bieden lessen muziek (notenleer, instrument,
zang, muziekgeschiedenis, muziek beluisteren,
muziek schrijven, …), woord (drama, voordracht,
toneel, welsprekendheid, literaire creatie, …) en
dans (klassiek en hedendaags) aan jongeren
vanaf 6 jaar, maar ook aan volwassenen van alle
leeftijden.
Verminderd inschrijvingsgeld voor mensen met
een kansenpas en attest “vrijetijdsparticipatie”,
werklozen, mensen met een handicap, ....

Hofstraat 13, Sint-Niklaas
Openingsuren secretariaat:
Ma tot vr: 14.00 — 17.30 uur
Za:
10.00 — 13.00 uur
03 778 38 50
samwd@sint-niklaas.be
www.samwd.be

Stedelijke academie
voor schone kunsten

Vrije tijd
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Er zijn verschillende richtingen: algemeen
beeldende vorming, architecturale vorming,
animatiefilm, beeldhouwkunst, schilderkunst,
tekenkunst, mode, ....
Verminderd inschrijvingsgeld voor mensen met
een kansenpas en attest “vrijetijdsparticipatie”,
werklozen, mensen met een handicap, ....

Boonhemstraat 15, Sint-Niklaas
Ma, di, wo:
Do:
Vr:
Za:
Zo:

13.30 — 16.00 uur / 18.30 — 20.00 uur
13.30 — 16.00 uur
gesloten
09.15 — 11.00 uur / 13.30 — 16.00 uur
09.15 — 11.00 uur

03 778 38 70
academie@sint-niklaas.be
www.academiesintniklaas.be

Stedelijke musea

u

Vrije tijd

De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas groeperen
drie musea: de Salons, het Mercatormuseum en
SteM Zwijgershoek. Je vindt er informatie over
de geschiedenis van Sint-Niklaas en omgeving,
over het maken van landkaarten, diverse schilderkunst, ....
Korting voor jongeren tot 18 jaar en voor houders
van een kansenpas.

Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
SteM en Mercatormuseum:
Di - za: 14.00 — 17.00 uur
Zo:
11.00 — 17.00 uur
Salons:
Do - za: 14.00 — 17.00 uur
Zo:
11.00 — 17.00 uur
03 778 34 50
stedelijke.musea@sint-niklaas.be
musea.sint-niklaas.be

Vrije tijd
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UiT in Sint-Niklaas

Het meest complete overzicht van het veelzijdig
vrijetijdsaanbod in de stad Sint-Niklaas is te
vinden op www.uitinsint-niklaas.be.
Zowel het aanbod van de stedelijke cultuurinstellingen, de cultuurhuizen en verenigingen
staan op dit handig en gebruiksvriendelijk platform.
Tweemaandelijks verschijnt ‘UiT in Sint-Niklaas’
ook in magazinevorm, als bijlage van het stedelijk informatieblad Stadskroniek.

Vrije ateliers

u

Vrije tijd

Diverse vormingen voor kinderen en volwassenen rond plastische vorming, filosofie, persoonlijkheidsvorming, actualiteit en geschiedenis,
muziek, dans, audiovisuele kunsten, ....
Korting voor gezinnen (in schoolvakanties),
mensen met een kansenpas en attest “vrijetijdsparticipatie”.

Rode Kruisstraat 25, Sint-Niklaas
Ma:
Di:
Wo:
Do:
Vr:
Za:

17.00 — 20.00 uur
10.00 — 12.00 uur / 17.00 — 20.00 uur
14.00 — 20.00 uur
10.00 — 12.00 uur / 17.00 — 20.00 uur
14.00 — 20.00 uur
10.00 — 12.00 uur / 13.00 — 15.30 uur

03 778 33 70
vrije.ateliers@sint-niklaas.be
www.vrijeateliers.be

Vrije tijd

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is de ideale manier om in contact
te komen met andere mensen en nieuwe ervaringen op te doen.
u

u

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking, onder andere in de
woonzorgcentra en in kringloopcentrum Den
Azalee. Ook het stadsbestuur werkt regelmatig
samen met vrijwilligers.
In het Welzijnshuis is een brochure verkrijgbaar
met een ruim overzicht van mogelijkheden om
aan vrijwilligerswerk te doen in onze stad.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Werk

Werk
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Echo -

Arbeidstrajectbegeleiding

Voor volwassenen die hulp nodig hebben bij
het zoeken en behouden van passend werk,
bieden we individuele begeleiding die afgestemd is op hun vraag.
In begeleiding zijn in de geestelijke gezondheidszorg.
Wonen in de regio Waasland.

Doorverwijzing: via dienst die ondersteuning biedt
op vlak van werk of dienst binnen GGZ.
Valk 39, Belsele
Di - vr: 10.00 — 12.00 uur / 14.00 — 16.00 uur.
03 779 82 26
echo@echosintniklaas.be

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

u

Werk

Uitbetaling van werkloosheidsuitkering en
aanverwante uitkeringen als je niet bij een
vakbond bent.

Knaptandstraat 203, Sint-Niklaas
03 776 22 73
www.hvw.fgov.be

Werk

u
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u
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Vakbonden

Werkloosheid: aanmaken van dossier, uitbetalen
van uitkeringen.
Rechten rond arbeid: contracten, vakantie, loon,
feestdagen, ....
Sociale zekerheidsrecht: kinderbijslag, vakantiegeld, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen.
Juridische ondersteuning bij arbeidsrecht.
Loopbaanbegeleiding: samen kijken naar
mogelijke carrièrewendingen of sollicitatie
trainingen.

Dit is een overzicht van de kantoren van de vakbonden in Sint-Niklaas.
Algemeen Christelijk Vakverbond
Hendrik Heymanplein 7, Sint-Niklaas
03 765 20 00
acv.sint-niklaas@acv-csc.be
www.acv-online.be

Vakbonden

Socialistische vakbond ABVV
Vermorgenstraat 11, Sint-Niklaas
03 760 04 00
www.abvv.be
Liberale Vakbond ACLVB
Stationsplein 31, Sint-Niklaas
03 760 17 50
waas.dender@aclvb.be
www.aclvb.be

Werk

Werk
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Een vraag over werk.
Hulp bij het zoeken naar een job.
Zoeken naar een opleiding.
online inschrijven als werkzoekende op
vdab.be.

Werkwinkel, Noordlaan 4, Sint-Niklaas
Ma, di, wo en vr:
08.30 tot 12.00 uur / 13.00 tot 16.00 uur.
Do: 08.30 tot 12.00 uur.
03 780 38 00
werkwinkelswaasendender@vdab.be

VDAB

Wonen

Wonen

Aanmelding voor opvang
van een dakloze

Tijdens de kantooruren:
u

Welzijnshuis, sociale dienst OCMW
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas,
03 778 66 66,
welzijnshuis@sint-niklaas.be

u

CAW Oost-Vlaanderen
Gasmeterstraat 81B, Sint-Niklaas
078 150 300,
onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be

Buiten de kantooruren:
u

Politiehuis
Dalstraat 26, Sint-Niklaas
03 760 65 00
politie@sint-niklaas.be

Gratis huisvuilzakken

Wonen

Voor volgende inwoners:
u gezinshoofd met verhoogde tegemoetkoming:
jaarlijks een rol grijze huisvuilzakken, éénmaal
per adres. Deze personen dienen een attest van
het ziekenfonds voor te leggen.
u gezinshoofd dat meer dan twee jaar werkloos
is of een leeﬂoon heeft: jaarlijks een rol grijze
huisvuilzakken, eenmaal per adres.
Deze personen dienen een attest van de vakbond
(hulpkas) of het ocmw voor te leggen.
u personen met ernstige incontinentieproblemen:
jaarlijks een rol grijze huisvuilzakken. Deze personen dienen een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap voor te leggen.
De criteria om gratis huisvuilzakken te bekomen
kunnen niet gecumuleerd worden, tenzij door
personen met incontinentieproblemen.
Infobalie stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
03 778 30 00

Wonen

u

u

Huurdersbond

Geven informatie en advies aan huurders
(bijv. i.v.m. opzeg, waarborg, herstellingen, …).
Lidgeld van 17 EUR. Bepaalde diensten en
organisaties (bijv. OCMW) hebben een collectief
abonnement en kunnen je gratis doorsturen.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
u
u

vrije spreekuren: di 18.00 — 19.30 uur
op afspraak: tijdens de kantooruren
(’s voormiddags bellen)
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur

03 778 36 90
huurdersbond@sint-niklaas.be
www.vob-vzw.be

Referentieadres voor
daklozen

u

u

u

Wonen

Wanneer je geen persoonlijke woonplaats hebt,
kan je in het register van de stad worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.
Je post en alle administratieve documenten
worden naar dit adres verstuurd. Je hebt dan je
verplichte inschrijving in het bevolkingsregister
en kan dus de uitkeringen ontvangen waar je
recht op hebt.
Er zijn twee soorten referentieadressen.
- Een referentieadres bij het OCMW.
Meer info:
welzijnshuis, Abingdonstraat 99,
Sint-Niklaas.
- Een referentieadres bij een privé-persoon.
Meer info:
dienst bevolking, stadhuis, Grote Markt 1,
Sint-Niklaas.

Wonen

u

Sint-Niklase Maatschappij
voor de Huisvesting

Verhuren van sociale woningen:
inschrijvingsvoorwaarden:
- je bent minstens 18 jaar oud;
- je hebt geen woning of bouwgrond in volle
eigendom of vruchtgebruik;
- je bent ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister;
- je voldoet aan de inkomstenvoorwaarden;
- je kent Nederlands of bent bereid het te
leren;
- als verplicht inburgeraar het inburgeringstraject volgen.
Het verhuren van sociale woningen gebeurt
volgens een chronologische wachtlijst

William Griffithsstraat 92, Sint-Niklaas
Ma en do: 09.00 — 12.00 uur / 14.00 — 18.00 uur
03 780 58 48
info@snmh.be
www.snmh.be

Sociaal Verhuurkantoor
Waasland

u

u

Wonen

Verhuring van woningen die betaalbaar zijn en
voldoende kwaliteit hebben.
De toewijzing gebeurt volgens een puntensysteem: de meeste punten zijn voor mensen in
een moeilijke woonsituatie en met beperkte
financiële middelen. Er is een wachtlijst van
enkele maanden tot jaren.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma: 13.30 — 15.30 uur
Do: 09.00 — 11.00 uur
of op afspraak
03 778 62 50
info@svkwaasland.be

Wonen

u

u

u

Woonwinkel

De woonwinkel helpt je verder bij vragen over
woningkwaliteit, huren, verhuren, woninghuurwet, woonpremies, sociale huisvesting, sociale
leningen, ....
De woonwinkel begeleidt je in de zoektocht
naar een huurwoonst, bij een referentieadres,
bij een procedure gerechtelijke uithuiszetting,
bij een procedure rond woningkwaliteit, ....
Gratis dienstverlening.

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Ma - vr: 08.30 — 16.30 uur
Di:
08.30 — 19.30 uur
03 778 32 42
woonwinkel@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting/
adviesverlening

Woonzorgnetwerk
(‘t Punt)

u

u

Wonen

Gratis en vrijblijvend info en advies rond thuiszorg
en woonzorg.
Dagverzorgingscentrum (dagverblijf), kort- en
vakantieverblijf, ouderenwoningen/ﬂats,
serviceﬂats, woonzorgcentra.

Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Algemene openingsuren:
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur / 13.00 — 16.00 uur
Spreekuren info en advies:
Ma - vr: 09.00 — 12.30 uur / in de namiddag op
afspraak.
03 778 55 55
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be

Wonen

Tips om je budget te bewaken
Geld
u Hou bij wat je uitgeeft en waaraan. Hierdoor kun je
zien of je geld wel naar de juiste dingen gaat en niet
naar onzin.
u Het is verstandig een vast bedrag per maand te reserveren voor grote of onverwachte uitgaven. Denk
aan een wasmachine of reparatie van uw auto.
Gezondheid
u Vraag aan je dokter of apotheker naar de
goedkoopste medicijnen.
u Laat nakijken bij de mutualiteit of je recht hebt
op verhoogde tegemoetkoming.
Justitie
Doe navraag of je recht hebt op een pro-deo advocaat.
Hij kan je evengoed helpen.
Kleding
Je kan (kinder)kleding ruilen.
Mobiliteit
Heb je een rijbewijs maar geen auto, zoek info over
autodelen.

Onderwijs
u Bespreek je financiële situatie op school.
u Vraag na wat een opleiding of schooljaar kost.
Ontmoeting
Door in te gaan op uitnodigingen van organisaties die je
kunnen helpen bouw je een netwerk uit. Leg je contact.
Leer je bij. Doe de deur open! Alleen los je weinig op.
Vrije tijd
De ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het
inschrijvingsgeld als je lid wordt van een sportclub.
Vraag er naar.
Wonen
u Wil je op termijn een betaalbare huur, laat je dan
inschrijven bij de sociale huisvestingsdiensten.
u Er zijn ook voor huurders een aantal woonpremies,
informeer je bij de woonwinkel in het welzijnshuis,
Abingdonstraat 99.
Weggeefsites
Op het internet wordt er heel wat gratis aangeboden,
zowel huisraad als voeding. Je kan daarvoor terecht
op facebook onder ‘FreeCircle Sint-Niklaas’, ‘FreeCircle
Food Sint-Niklaas’, ‘FreeCircle Waasland’ en ‘gratis spullen regio Waasland’.

Met dank aan:

