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Voorwoord
Beste senioren
Beste
senioren
Voor je ligt de nieuwste heruitgave van de seniorengids, een brochure boordevol nuttige

Voor
je ligt de nieuwste heruitgave van de seniorengids, een brochure
informatie.
boordevol nuttige informatie.
Elke leeftijd kent zijn specifieke noden en wensen. Naast internet, websites en andere
informatiekanalen is een overzichtelijke informatiebundel, waarin je op een eenvoudige
Elke
zijn specifieke
noden
enbijwensen.
Naast
internet,
manierleeftijd
gegevenskent
kan opzoeken
en nalezen
een hulp
je zoektocht
naar boeiende
websites
enaangepaste
andere informatiekanalen
is een overzichtelijke
activiteiten of
ondersteuning.

informatiebundel, waarin je op een eenvoudige manier gegevens kan
Op een gestructureerde en leesbare manier willen we met deze gids een antwoord geven op
opzoeken
en nalezen een hulp bij je zoektocht naar boeiende activiteiten
de vele vragen die bij de Ravelse senioren leven.
of aangepaste ondersteuning.
Deze gids kwam er op initiatief van de Ravelse seniorenraad en heeft als doel om de Ravelse
senioren
te informeren
de lokale
dienstverlening.
Op
eenmaximaal
gestructureerde
enomtrent
leesbare
manier
willen we met deze gids een

antwoord
op de
die
bij de
Ravelse geen
senioren
leven.
Indien je tochgeven
met vragen
blijftvele
zittenvragen
waarop je
in deze
seniorengids
antwoord
vindt,
kan je steeds terecht bij de seniorenverenigingen, het Sociaal Huis en het gemeentehuis.

Deze gids kwam er op initiatief van de Ravelse seniorenraad en heeft als
Veel leesplezier
doel om de Ravelse senioren maximaal te informeren omtrent de lokale
dienstverlening.
Koen Rombouts
Aloïs Buyens
Walter Luyten
Voorzitter bijzonder comité

Voorzitter seniorenraad

Burgemeester

Indien je toch met vragen blijft zitten waarop je in deze seniorengids
geen antwoord vindt, kan je steeds terecht bij de seniorenverenigingen,
het Sociaal Huis en het gemeentehuis.
Veel leesplezier
Koen Rombouts
Voorzitter bijzonder comité

Aloïs Buyens
Voorzitter seniorenraad

Walter Luyten
Burgemeester
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Senioren en vrije tijd

OKRA-Weelde
Gemeentelijke
Voorzitter: Guy Claessen
 014 65 78 42 of 0496 46 59 53  guido.claessen@telenet.be
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De seniorenraad is een erkende g

Gemeentelijke seniorenraad

OKRA-Weelde
Secretaris: Jan Dries
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Voorzitter:
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OKRA
OKRA is een beweging van, voor en met 55-plussers.
OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen
geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en
culturele activiteiten die bijdragen tot de persoonlijke
ontplooiing en/of de deelname aan het maatschappelijke
leven. Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of maakt
ze initiatieven van anderen toegankelijk. In Ravels biedt
deze vereniging tal van mogelijkheden op vlak van
ontmoeting, educatie, sport, zorg, reizen, zingeving en
belangenbehartiging.

OKRA-Weelde
Voorzitter: Guy Claessen
 014 65 78 42 of 0496 46 59 53  guido.claessen@telenet.be
Secretaris: Jan Dries
 014 65 63 75  jan.en.maria@hotmail.be
OKRA Weelde-Statie
Voorzitter: Alfons Franck
 014 65 55 79  alfons.franck-smolderen@telenet.be
Secretaris: Renilda Schellekens
 014 65 74 53  renilda.schellekens@proximus.be
OKRA-Ravels
Medevoorzitter: René Willems
 014 65 54 81  willems_geenen@hotmail.com,
http://www.okraravels.be
Secretaris: Aloïs Buyens
 014 65 63 57  alois.buyens1@scarlet.be
OKRA-Poppel
Voorzitter: Louis Jacobs
 014 65 83 06  info@jacodog.com
Secretaris: Jerome Torfs
 014 65 69 26  jerome.torfs@telenet.be
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NEOS (NEtwerk van Ondernemende Senioren) afdeling Ravels is
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Ontmoetingscentrum De Wilders
Ontmoetingscentrum De
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Ontmoetingscentrum De Wilders is een polyvalente zaal in Poppel.
Tijdens
de weekdagenDe
kunnen
senioren
en
buurtbewoners
erPoppel.
Ontmoetingscentrum
De
Wilders
eenpolyvalente
polyvalente
zaalininPoppel.
Ontmoetingscentrum
Wilders
isiseen
zaal
terecht de
voor
een babbel,
een kop
koffie,en
een
goed boek, eenerer
weekdagen
kunnen
senioren
Tijdens
weekdagen
kunnen
senioren
enbuurtbewoners
buurtbewoners
kaartspelletje
of een
aantal
georganiseerde
voor een
babbel,
een
kop
goed
terecht
babbel,
een
kopkoffie,
koffie,een
eenactiviteiten.
goedboek,
boek,een
een
Het
ontmoetingscentrum
wordt
voornamelijk
gebruikt door de seniorenvereniging OKRA,
kaartspelletje of een
een aantal
aantal georganiseerde
georganiseerdeactiviteiten.
activiteiten.
Digidak,
Rode Kruis Ravels,wordt
en buurtcomité
Degebruikt
Wilders.
Ook
verenigingen enOKRA,
ontmoetingscentrum
voornamelijk
de
Het
ontmoetingscentrum
wordt
voornamelijk
gebruiktdoor
doorandere
deseniorenvereniging
seniorenvereniging
OKRA,
particulieren
kunnen
het
ontmoetingscentrum
huren.
Het
ontmoetingscentrum
wordt
enen
Digidak, Rode Kruis
Kruis Ravels,
Ravels, en
en buurtcomité
buurtcomitéDe
DeWilders.
Wilders.Ook
Ookandere
andereverenigingen
verenigingen
beheerd doorkunnen
het Sociaal
Huis
Ravels.
het
huren.
particulieren
kunnen
het ontmoetingscentrum
ontmoetingscentrum
huren.Het
Hetontmoetingscentrum
ontmoetingscentrumwordt
wordt
beheerd door
beheerd
door het
het Sociaal
Sociaal Huis
HuisRavels.
Ravels.
Sociaal Huis Ravels
Dreef
Sociaal19Huis Ravels
2381
DreefRavels
19

014Ravels
46 24 00
2381

onthaal@ocmwravels.be
 014
46 24 00

 www.ravels.be
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Digidak
Digidak
Digidak

Wil je gratis gebruik maken van een computer en/of internet?
Wil
je op
gratis
gebruik
maken
vaneen
een
computer
en/of
internet?
Wil
eengebruik
eenvoudige
manier
met
de computer
leren
werken?
Wil je
je
gratis
maken
van
computer
en/of
internet?
Wil
je
op
een
eenvoudige
manier
met
de
computer
leren
werken?
Dat je
kan
Digidak!
Wil
opbij
een
eenvoudige manier met de computer leren werken?
Dat
kan
bij
Digidak!
Dat kan bij Digidak!
Digidak biedt gratis computerinitiaties, gratis gebruik van
Digidak biedt gratis computerinitiaties, gratis gebruik van
computers
engratis
internet,
én tips en adviesgratis
bij computervragen.
Digidak biedt
computerinitiaties,
van
computers
en internet,
én tips en advies bij gebruik
computervragen.
computers en internet, én tips en advies bij computervragen.
In Ravels zijn
DeDe
Wilders
en en
zijn er
er33locaties:
locaties:bibliotheek
bibliotheekRavels,
Ravels,Ontmoetingscentrum
Ontmoetingscentrum
Wilders
gemeentelijke
sporthal
’t
Molenslop.
gemeentelijke
’t Molenslop.
In Ravels zijn ersporthal
3 locaties:
bibliotheek Ravels, Ontmoetingscentrum De Wilders en
gemeentelijke sporthal ’t Molenslop.
Spring
gerust binnen
binnenbij
bijeen
eenDigidak
Digidakininjejebuurt
buurt
voor
meer
informatie
of kijk
Spring gerust
voor
meer
informatie
of kijk
op op
www.digidak.be.
Tijdens
de
vrije
inloopmomenten
kan
je
er
steeds
terecht:
www.digidak.be.
Tijdens
de vrije
inloopmomenten
je erinformatie
steeds terecht:
Spring gerust binnen
bij een
Digidak
in je buurt voorkan
meer
of kijk op
-
bibliotheek
Ravels:
dinsdag
en
woensdag
van
13.30
uur
tot
16.30
uur
bibliotheek
Ravels:
dinsdag
en
woensdag
van
13.30
uur
tot
16.30
uur
www.digidak.be. Tijdens de vrije inloopmomenten kan je er steeds
terecht:
- Ontmoetingscentrum
De
Wilders:
dinsdag
van
13.30
uur
tot
15.00
uur
Ontmoetingscentrum
De Wilders:
dinsdagvan
van13.30
13.30uur
uurtot
tot16.30
15.00uur
uur
bibliotheek Ravels: dinsdag
en woensdag
- sporthal
’t
Molenslop:
tijdelijk
geen
vrije
inloop.
sporthal
’t Molenslop:De
tijdelijk
geendinsdag
vrije inloop.
Ontmoetingscentrum
Wilders:
van 13.30 uur tot 15.00 uur
De
verantwoordelijke
voor
Digidak
is
Stephanie
VanLoon.
Loon.
De
verantwoordelijke
voor
Digidak
is
Stephanie
Van
 sporthal ’t Molenslop: tijdelijk geen vrije inloop.
De verantwoordelijke voor Digidak is Stephanie Van Loon.
Sociaal Huis Ravels
Dreef
Sociaal19Huis Ravels
2381
DreefRavels
19

014Ravels
46 24 00
2381

stephanie.vanloon@ocmwravels.be
 014
46 24 00

 www.ravels.be
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 www.digidak.be
www.ravels.be
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Sport
Levenslang bewegen is belangrijk en dus is er ook voor ouderen die
willen sporten en bewegen heel wat te beleven in de gemeente.

Sport

De verschillende seniorenverenigingen bieden allerlei
sportactiviteiten
aan, waaraan
in groep
deelgenomen:
Levenslang bewegen
is belangrijk
en duskan
is erworden
ook voor
ouderen die willen
petanque,
fietsen,
biljart,
voor ieder
wils.
sporten en
bewegen
heeldans,
wat te…beleven
in dewat
gemeente.
De verschillende
seniorenverenigingen
allerlei
sportactiviteiten
Ouderen
die individueel
willen sporten,bieden
of eens
zin hebben
in iets
aan, waaraan in groep kan worden deelgenomen: petanque, fietsen,
anders kunnen gebruik maken van allerlei sportinfrastructuur in onze
biljart, dans, … voor ieder wat wils.
gemeente. In de eerste plaats denken we hier aan het gemeentelijk
zwembad
verschillende
Ouderenen
diedeindividueel
willenlooppaden.
sporten, of eens zin hebben in iets anders
kunnen gebruik maken van allerlei sportinfrastructuur in onze gemeente. In de eerste plaats
denken we hier aan het gemeentelijk zwembad en de verschillende looppaden.

Gemeentelijk zwembad

Gemeentelijk zwembad

Op de volgende momenten kan je in het zwembad terecht voor vrije zwemmomenten:
Op de volgende momenten kan je in het zwembad terecht voor vrije zwemmomenten:

_____
7
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Personen ouder dan 60 jaar betalen 2,00 Euro per zwembeurt of 35,00 Euro voor een 20Personen
ouder dan 60 jaar betalen 2,00 Euro per zwembeurt of 35,00 Euro voor een 20beurtenkaart.
beurtenkaart.

Gemeentelijke looppaden

Gemeentelijke looppaden
 gemeentelijk looppad sportpark Ravels: 3 km, start aan de Raaftuinweg, 2380 Ravels
gemeentelijk
looppadPoppel:
sportpark
Ravels:
km,de
start
aan de Raaftuinweg,
gemeentelijk looppad
5,8 km,
start3aan
Poppelsemolenweg,
23822380
RavelsRavels
gemeentelijk
Poppel:
5,8m,km,
start
aan de Poppelsemolenweg,
2382 Ravels
Finse looppistelooppad
De Brouwerij:
800
start
op terreinen
De Brouwerij, 2381 Ravels
Finse
looppiste De Brouwerij:aanwezig)
800 m, start op terreinen De Brouwerij, 2381 Ravels
(ook outdoor-fitnesstoestellen
_____





(ook outdoor-fitnesstoestellen aanwezig)
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Sportverzekering Zeker Sporten
Bewegen is gezond. Onze gemeente is o.a.
dankzij haar grote oppervlakte, het vele
groen, de mooie ruilverkavelingswegen en
het jaagpad langs het water een ideale plaats
om op een gezonde manier te sporten en te
bewegen. Bovendien beschikt de gemeente
over een zwembad, 2 squashbanen, 2
bewegwijzerde looppaden, een Finse looppiste
met fitnesstoestellen, knooppuntennetwerken
Sportverzekering
Zeker
Sporten
voor
wandelaars, fietsers
en ruiters,
een
gemeentelijk mountainbikeparcours en
mountainbikeroute
Pierelierebinkenpad.
Bewegen is gezond. Onze
gemeente is o.a. dankzij haar grote oppervlakte, het vele groen, de
mooie ruilverkavelingswegen en het jaagpad langs het water een ideale plaats om op een
Sportievelingen
voor
groot deel
gratis gebruik
maken
van dit aanbod.
gezonde manier kunnen
te sporten
en een
te bewegen.
Bovendien
beschikt
de gemeente
over een
Maar
wat als
u net dan geblesseerd
raakt? Zeker
Sporten
snelle met
en
zwembad,
2 squashbanen,
2 bewegwijzerde
looppaden,
eenbiedt
Finseeen
looppiste
complete
oplossing
om veilig te sporten. Met
sportpakketten
fitnesstoestellen,
knooppuntennetwerken
voor de
wandelaars,
fietsersvan
en Zeker
ruiters,Sporten,
een
die
bij elk profiel
passen, krijgt u deskundig
sportadvies, fitte
tips en een bijhorende
gemeentelijk
mountainbikeparcours
en mountainbikeroute
Pierelierebinkenpad.
sportverzekering. Of u nu alleen sport of met het hele gezin, u geniet van alle voordelen
Sportievelingen
kunnen
voorzowel
een groot
deel gratis gebruik
van ditsportactiviteiten,
aanbod. Maar wat
en
een gerust gevoel
want
de gezamenlijke,
als de maken
afzonderlijke
als u100%
net dan
geblesseerd
raakt?
Zeker
eenensnelle
complete oplossing om
zijn
verzekerd.
Ravels
biedt
u ditSporten
aanbodbiedt
via ISB
ZekerenSporten:
te informatie
sporten. Met
sportpakketten van Zeker Sporten, die bij elk profiel passen, krijgt
-veilig
meer
opde
www.zekersporten.be/ravels
sportadvies,
fitte
tipsen
en20,00
een bijhorende
sportverzekering. Of u nu alleen sport
-u deskundig
kostprijs 35,00
Euro/per
gezin
Euro/per persoon
of met het hele gezin, u geniet van alle voordelen en een gerust gevoel want zowel de
gezamenlijke, als de afzonderlijke sportactiviteiten, zijn 100% verzekerd. Ravels biedt u dit
aanbod via ISB en Zeker Sporten:
 meer informatie op www.zekersporten.be/ravels
 kostprijs 35,00 Euro/per gezin en 20,00 Euro/per persoon

Gemeentelijke sportdienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
 014 65 41 65
 sportdienst@ravels.be
 www.ravels.be
 www.ravels.be/product.aspx?id=459 (sportgids)
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Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuurisisleven,
leven,ademen,
ademen,eten
etenen
endrinken.
drinken.Heb
Hebjeje
een
eengrote
grotehonger
hongernaar
naarcultuur?
cultuur?InInGC
GCDe
DeWouwer
Wouwer
kan
kanhet
hetallemaal.
allemaal.JeJekan
kanerergenieten
genietenvan
vankleinkunst,
kleinkunst,
popmuziek
popmuziekofoftheater.
theater.JeJekan
kanererlachen
lachenmet
metcomedy,
comedy,
dansen
dansenofofcreatief
creatiefaan
aande
deslag
slaggaan
gaanininallerlei
allerlei
workshops.
workshops.Iedereen
Iedereenisiswelkom
welkomop
opelke
elke
activiteit,
activiteit,maar
maarererzijn
zijnook
ookspecifieke
specifieke
activiteiten
activiteitenvoor
voorouderen
ouderen(seniorendag
(seniorendag
en
filmvoorstellingen
en filmvoorstellingenininde
denamiddag).
namiddag).

Gemeentelijke
Gemeentelijkecultuurdienst
cultuurdienst
Gemeentelaan
Gemeentelaan60
60
2381
2381Ravels
Ravels
014
01465
6548
4865
65

info@dewouwer.be
info@dewouwer.be

www.dewouwer.be
www.dewouwer.be

www.ravels.be
www.ravels.be

Gemeenschapscentrum
GemeenschapscentrumDe
DeWouwer
Wouwer(GC)
(GC)
Kloosterstraat
Kloosterstraat44
2380
2380Ravels
Ravels

Bibliotheek
Bibliotheek
De
DeRavelse
RavelseOpenbare
OpenbareBibliotheek
Bibliotheekisiseen
eenbasisvoorziening,
basisvoorziening,waar
waariedere
iedereburger
burgerterecht
terechtkan
kan
met
metvragen
vragenover
overkennis,
kennis,cultuur,
cultuur,informatie
informatieen
enontspanning.
ontspanning.De
Demedewerkers
medewerkersgaan
gaanactief
actief
mee
meeop
opzoek
zoekom
omdeze
dezevragen
vragentetebeantwoorden.
beantwoorden.
Dag
Dag

Openingsuren
Openingsuren

Maandag
Maandag

18.00-20.00
18.00-20.00uur
uur

Dinsdag
Dinsdag

13.00-17.00
13.00-17.00uur
uur

Woensdag
Woensdag

09.00-12.00
09.00-12.00uur
uur
13.00-17.00
13.00-17.00uur
uur

Donderdag
Donderdag

18.00-20.00
18.00-20.00uur
uur

Vrijdag
Vrijdag

09.00-12.00
09.00-12.00uur
uur

Zaterdag
Zaterdag

09.30-12.00
09.30-12.00uur
uur

_____
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Gemeentelijke bibliotheek
Kloosterstraat 4
2380 Ravels
 014 65 21 56
 bibliotheek@ravels.be
 www.ravels.be

UiTPAS Kempen: daar kom je mee bUiTen
UiTPAS Kempen wil meer mensen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
De UiTPAS is een spaarkaart. Je spaart één punt door deel
te nemen aan een UiTPAS-activiteit in Ravels, Beerse, OudTurnhout, Turnhout en Vosselaar. De punten die je spaart,
kun je omruilen voor een korting, een geschenk of een
ander voordeel. De UiTPAS kost 5 Euro.
Voor sommige mensen is de UiTPAS ook een kortingskaart.
Je krijgt dan 80% korting als je deelneemt aan een UiTPASactiviteit in Ravels, Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en
Vosselaar. Denk je recht te hebben op een UiTPAS met
kansentarief (bijvoorbeeld omdat je recht hebt op de
verhoogde tegemoetkoming)? Neem dan contact op met
het Sociaal Huis Ravels. Of stuur een mail naar UiTPAS
Kempen via info@uitpaskempen.be.
Meer informatie vind je op www.uitpaskempen.be.
Gemeentelijke vrijetijdsdiensten
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
 014 65 48 65
 vrije.tijd@ravels.be
 www.uitinravels.be
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
_____
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Vrijwilligerswerk
Wil je aan de slag als vrijwilliger in onze gemeente? Weet
dan dat het Sociaal Huis Ravels, het gemeentebestuur en
de vele verenigingen vaak op zoek zijn naar helpende
handen om activiteiten in goede banen te leiden.
Neem gerust vrijblijvend contact op met de verschillende
diensten van de gemeente en/of het Sociaal Huis om na te
gaan welke mogelijkheden er zijn!

Gemeente Ravels
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
 014 65 47 04
 info@ravels.be
 www.ravels.be
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

_____
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Wonen
Wonen
Kopen en
en (ver)bouwen
(ver)bouwenvan
vaneen
eenwoning
woning
verbouwen?
Neem
dandan
eerst
contact
op met
de de
Wil je onroerend
onroerendgoed
goedkopen,
kopen,bouwen
bouwenofof
verbouwen?
Neem
eerst
contact
op met
dienst ruimtelijke
weten
voor
welke
werken
je een
vergunning
ruimtelijkeordening.
ordening.Daar
Daarkom
komjejetete
weten
voor
welke
werken
je een
vergunning
moet aanvragen,
enen
welke
mogelijkheden
er zijn.
OokOok
metmet
andere
moet
aanvragen,hoe
hoedat
datmoet
moetgebeuren
gebeuren
welke
mogelijkheden
er zijn.
andere
vragen
i.v.m.
ruimtelijke
ordening
kan
je
op
deze
dienst
terecht.
vragen i.v.m. ruimtelijke ordening kan je op deze dienst terecht.

Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening
Gemeentelijke
dienst ruimtelijke ordening
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
Gemeentelaan
60
 014Ravels
65 41 77
2381
014
bouwdienst@ravels.be

65 41 77
 www.ravels.be

bouwdienst@ravels.be
 www.ravels.be

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Als je ouder wordt, kan het nodig zijn om je woning aan te passen. Hiervoor zijn
verschillende premies beschikbaar, waaronder de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
Als je ouder wordt, kan het nodig zijn om je woning aan te passen. Hiervoor zijn
die je kan krijgen als je technische hulpmiddelen installeert (bv. plaatsen van een aangepast
verschillende premies beschikbaar, waaronder de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
toilet) of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken (bv. wegwerken van
die je kan krijgen als je technische hulpmiddelen installeert (bv. plaatsen van een aangepast
drempels).
toilet) of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken (bv. wegwerken van
drempels).
Voorwaarden
De Vlaamse overheid heeft enkele voorwaarden qua leeftijd en inkomen bepaald m.b.t. de
Voorwaarden
Vlaamse aanpassingspremie. De voorwaarden kunnen worden nagelezen via
De
Vlaamse overheid heeft enkele voorwaarden qua leeftijd en inkomen bepaald m.b.t. de
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-aanpassingspremie.
Vlaamse aanpassingspremie. De voorwaarden kunnen worden nagelezen via
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-aanpassingspremie.

_____
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Hoe aanvragen
Je dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd en maakt hiervoor
gebruik van het aanvraagformulier dat te vinden is op
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen.
Hoe aanvragen
ordening zijn uitgevoerd en maakt hiervoor
Je dientGemeentelijke
de aanvraag indienst
nadat ruimtelijke
de aanpassingswerken
Gemeentelaan
60
gebruik van het aanvraagformulier dat te vinden is op
2381 Ravels
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen.
 014 65 41 77
 bouwdienst@ravels.be
Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening
 www.ravels.be
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
 014 65 41 77
Wonen Vlaanderen
 bouwdienst@ravels.be
Wonen Antwerpen
 www.ravels.be
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
 03
224 61 16
Wonen
Vlaanderen
 Antwerpen
wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
Wonen
www.wonenvlaanderen.be
LangeKievitstraat
111-113 bus 54
2018 Antwerpen
 03 224 61 16
 wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
 Seniorenwoningen
www.wonenvlaanderen.be

HetSociaal
SociaalHuis
Huisbeschikt
beschikt
over
bejaardenwonHet
over
2020
bejaardenwoningen
in de deelgemeente
De toekenning
iningen
de deelgemeente
Poppel. Poppel.
De toekenning
van de
Seniorenwoningen
van de woningen
gebeurtdatum
volgens
datum
van op
woningen
gebeurt volgens
van
inschrijving
inschrijving
de
wachtlijst.op de wachtlijst.
Het Sociaal Huis beschikt over 20 bejaardenwoningen
in de deelgemeente Poppel. De toekenning van de
Voorwaarden
Voorwaarden
woningen gebeurt volgens datum van inschrijving op
- inwoner
		

inwonervan
vande
degemeente
gemeente Ravels
Ravels zijn of minstens
de wachtlijst.
10 jaar in10
dejaar
gemeente
Ravels hebben
minstens
in de gemeente
Ravelsgewoond
		
 hebben
jij of je gewoond
partner zijn minstens 55 jaar oud of
Voorwaarden
mindervalide
(66%)
jij
of
je
partner
zijn minstens
jaar oud of 		
 inwoner van de gemeente
Ravels zijn55
of minstens
mindervalide
(66%)
10 jaar
in de gemeente
Ravels hebben gewoond
 jij of je partner zijn minstens 55 jaar oud of
Ook bouwmaatschappij
bouwmaatschappijDe
DeNoorderkempen
Noorderkempen
biedt
seniorenwoningen aan in de deelgebiedt
mindervalide
(66%)
meentes
Ravels enaan
Weelde.
seniorenwoningen
in de deelgemeentes Ravels en
Weelde.
Ook Voorwaarden
bouwmaatschappij De Noorderkempen biedt
-Voorwaarden
ingeschreven
in deelgemeentes
het bevolkings-Ravels
of en
seniorenwoningen
aanzijn
in de
Weelde.
 vreemdelingenregister
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
- minstens
minstenséén
éénvan
vande
departners
partners is 65 jaar
Voorwaarden
- voldoen
voldoenaan
aande
deinkomensgrenzen
inkomensgrenzen
 ingeschreven
zijn
in
bevolkings- of vreemdelingenregister
- voldoen
eigendomsvoorwaarden
_____
voldoenaan
aande
dehet
eigendomsvoorwaarden
 minstens één van de partners is 65 jaar
14
 voldoen aan de inkomensgrenzen
 voldoen aan de eigendomsvoorwaarden

Sociaal Huis Ravels
Sem
Erkens
Sociaal
Huis Ravels
Dreef
19
Sem Erkens
2381
DreefRavels
19

014Ravels
46 24 01
2381

sem.erkens@ocmwravels.be
 014
46 24 01

www.ravels.be
 sem.erkens@ocmwravels.be
 www.ravels.be
Bouwmaatschappij De Noorderkempen
Kweekstraat
4B
Bouwmaatschappij
De Noorderkempen
2330
Merksplas
Kweekstraat 4B

014Merksplas
63 95 95
2330

www.denoorderkempen.be
 014 63 95 95
 www.denoorderkempen.be

Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Home O.L. Vrouw van de Kempen draagt
zorg
voor 91 bewoners,Home
waarvan
bewoners
tijdelijk
kunnen
Hetwoonzorgcentrum
woonzorgcentrum
Home
O.L.3Vrouw
Vrouw
van de
draagt
Het
O.L.
van
Kempen
worden
in waarvan
kortverblijf.
De bewoners
leven
verspreid
zorgvoor
vooropgevangen
91bewoners,
bewoners,
waarvan33 bewoners
bewoners
kunnen
zorg
91
tijdelijk
kunnen
over
5 afdelingen,
Madelief,
Viool, Tulp,
Krokus enleven
Lelie.verspreid
De groepen
worden
opgevangen
kortverblijf.
Debewoners
bewoners
leven
worden
opgevangen
ininkortverblijf.
De
zijn
heterogeen
samengesteld
afhankelijk
van
de
zorgbehoefte.
over55afdelingen,
afdelingen,Madelief,
Madelief,Viool,
Viool,Tulp,
Tulp,Krokus
Krokus en
en Lelie.
Lelie. De groepen
over
zijnheterogeen
heterogeensamengesteld
samengesteldafhankelijk
afhankelijk van de zorgbehoefte.
zijn
De kleinste afdeling (Lelie) biedt een specifieke opvang aan personen met dementie die zich
door
hun dwaalgedrag
snelbiedt
onveilig
voelen
of die
vaak nood
hebben
aan
meer
individuele
De kleinste
afdeling
specifieke
opvang
aan
personen
met
dementie
die zich
De
kleinste
afdeling(Lelie)
(Lelie)
biedteen
een
specifieke
opvang
aan
personen
met
dementie
aandacht
en
zorg.
Deze
afdeling
beschikt
ook
over
een
veilig
afgesloten
tuin.
door
hun
dwaalgedrag
snel
onveilig
voelen
of
die
vaak
nood
hebben
aan
meer
die zich door hun dwaalgedrag snel onveilig voelen of die vaak nood hebbenindividuele
aan meer
aandacht enaandacht
zorg. Dezeenafdeling
beschikt
ook over
een ook
veiligover
afgesloten
tuin.
individuele
zorg. Deze
afdeling
beschikt
een veilig
afgesloten tuin.
Het woonzorgcentrum streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening aangeboden vanuit
een
aangename woonomgeving.
Het woonzorgcentrum
Het
woonzorgcentrumstreeft
streeftnaar een kwaliteitsvolle dienstverlening aangeboden vanuit
een
aangename
woonomgeving.
naar een kwaliteitsvolle

dienstverlening aangeboden
vanuit een aangename
woonomgeving.

Woonzorgcentrum Home O.L. Vrouw van de Kempen
Jacqueline
Van HoofHome
– Ine O.L.
Jonkers
Woonzorgcentrum
Vrouw van de Kempen
Onze-Lieve-Vrouwstraat
Jacqueline Van Hoof – Ine3-5
Jonkers
2380
Ravels
Onze-Lieve-Vrouwstraat
3-5

014Ravels
65 85 63
2380

info@wzc-ravels.be
 014
65 85 63

www.wzc-ravels.be
 info@wzc-ravels.be
 www.wzc-ravels.be
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Serviceflats en assistentiewoningen
Je huidige woning is te groot, het onderhoud van je woning of tuin is een te grote last, je
voelt je eenzaam of onveilig, dan kan een serviceflat of assistentiewoning een oplossing
bieden.
Het Sociaal Huis beheert 25 serviceflats aan De Wilders en de Mgr. Paapstraat in Poppel. De
serviceflats zijn gelegen in een rustige omgeving en in de nabijheid van het centrum. Het
gebouw beschikt over een parking, fietsenstalling en bergplaats en is voorzien van een lift,
aangepast aan rolstoelgebruikers, een wasserette en een gemeenschappelijke ontmoetingsen ontspanningsruimte. Elke flat is voorzien van een badkamer, slaapkamer, leefruimte,
keuken, berging en terras. Bewoners kunnen bovendien rekenen op een 24 op 24 uur
welzijnsalarmering met een spreek- en luisterverbinding tussen de bewoner en de
oproepcentrale van het Wit-Gele Kruis.
Het Woonzorgcentrum Home O.L. Vrouw van de Kempen biedt 29 assistentiewoningen aan
in de O.L. Vrouwstraat te Ravels. De assistentiewoningen zijn appartementen met een
slaapkamer, badkamer en ingerichte keuken. Via het persoonlijk noodoproepsysteem kan er
assistentie gevraagd worden aan het zorgteam van het aanpalende woonzorgcentrum. Er
wordt vanuit het woonzorgcentrum tevens crisisopvang en overbruggingszorg voorzien.
Verder kan je een beroep doen op sociale, recreatieve en technische ondersteuning vanuit
het woonzorgcentrum.
Sociaal Huis Ravels
Gitte Wuyts
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 35
 gitte.wuyts@ocmwravels.be
 www.ravels.be
Woonzorgcentrum Home O.L. Vrouw van de Kempen
Jacqueline Van Hoof – Ine Jonkers
Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5
2380 Ravels
 014 65 85 63
 info@wzc-ravels.be
 www.wzc-ravels.be

_____
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Levenslang
Levenslangthuis
thuiswonen
wonen
De meeste
thuis
te te
blijven
wonen,
ookook
als hun
behoefte
De
meeste senioren
seniorenwensen
wensenzozolang
langmogelijk
mogelijk
thuis
blijven
wonen,
als hun
behoefte
aan
zorg
toeneemt.
In
onze
gemeente
is
er
een
heel
scala
aan
zorgverstrekkers
beschikbaar,
aan zorg toeneemt. In onze gemeente is er een heel scala aan zorgverstrekkers beschikbaar,
zoals thuisverpleging,
oppasenen
klusjesdiensten.
zoals
thuisverpleging,thuiszorg-,
thuiszorg-,poets-,
poets-,
oppasklusjesdiensten.
Deze diensten
verschillende
zorgverleners.
Voor
meer
informatie
Deze
dienstenworden
wordenaangeboden
aangebodendoor
door
verschillende
zorgverleners.
Voor
meer
informatie
kan je terecht in het Sociaal Huis Ravels, bij je mutualiteit of bij zelfstandige
kan je terecht in het Sociaal Huis Ravels, bij je mutualiteit of bij zelfstandige
thuisverpleegkundigen.
thuisverpleegkundigen.

Sociaal Huis Ravels
Dreef 19Huis Ravels
Sociaal
2381 Ravels
Dreef
19
 014Ravels
46 24 00
2381

onthaal@ocmwravels.be
 014 46 24 00
 www.ravels.be

onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Warme maaltijden
Warme maaltijden

Het Sociaal Huis biedt aan elke inwoner van de gemeente
Ravels warme maaltijden aan huis via VERESTO - Groep Van
Hetuit
Sociaal
biedt aan worden
elke inwoner
vanbezorger
de gemeente
Eyck
Olen.Huis
De maaltijden
door een
bij je
Ravels
warme
maaltijden
aan
huis
via
VERESTO
thuis geleverd in een geïsoleerde box die de warmte- Groep
van hetVan
Eyck uitmoet
Olen.
De maaltijden worden door een bezorger bij je
voedsel
waarborgen.
thuis geleverd in een geïsoleerde box die de warmte van het
voedsel moet waarborgen.
Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Je kan de maaltijden
kiezen uit een menu. Maandelijks is er ook een suggestiemaaltijd. Je kan ook kiezen voor een
dieetmaaltijd.
Een
maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Je kan de maaltijden
kiezen uit een menu. Maandelijks is er ook een suggestiemaaltijd. Je kan ook kiezen voor een
dieetmaaltijd.
_____
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 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Warme maaltijden
Sociaal
Huis
biedt
aan
elke
inwonervan
vandedegemeente
gemeenteRavels
HetHet
Sociaal
Huis
biedt
aan
elke
inwoner
Ravels
warme maaltijden
aan
huis via(de
VERESTO
- Groep
Van
warme
maaltijden
aan
huis
via
VERESTO
- Groep
Eyck
uit
De maaltijden worden geleverd
van
maandag
tot en
met
zaterdag
maaltijdVan
voor
zondag
Eyck
Olen. De maaltijden
worden
door een bij
bezorger
wordt koud geleverd op zaterdag).
Olen.
Deuit
maaltijden
worden door
een bezorger
je thuisbij je
thuis geleverd
in een geïsoleerde
die de warmte
het
geleverd
in een geïsoleerde
box die box
de warmte
van hetvan
voedsel
voedsel
moet
waarborgen.
moet
waarborgen.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
Een
maaltijd
2381
Ravelsbestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Je kan de maaltijden
Een
maaltijd
bestaat
soep, een hoofdgerecht
een nagerecht. JeJekan
maaltijden
kiezen
uit
menu.uit
Maandelijks
is er ook eenen
suggestiemaaltijd.
kandeook
kiezen voor
 014 46een
24
00
kiezen
uit een menu. Maandelijks is er ook een suggestiemaaltijd. Je kan ook kiezen voor een
een
dieetmaaltijd.
 onthaal@ocmwravels.be
dieetmaaltijd.
 www.ravels.be
De maaltijden worden geleverd van maandag tot en met zaterdag (de maaltijd voor
De maaltijden worden geleverd van maandag tot en met zaterdag (de maaltijd voor zondag
zondag wordt koud geleverd op zaterdag).
wordt koud geleverd op zaterdag).

Dienstencheques

Sociaal Huis Ravels
Een
dienstencheque
is een betaalmiddel waarmee particulieren op een eenvoudige manier
Dreef
19
huishoudelijke
2381 Ravels diensten kunnen betalen, zoals schoonmaken, ramen lappen, wassen,
strijken,
koken, boodschappen doen, ... Een dienstencheque kost 9,00
 014 klein
46 24verstelwerk,
00
Euro
per stuk en is fiscaal aftrekbaar (30%). Per gepresteerd uur ontvangt de hulp één
 onthaal@ocmwravels.be
cheque
van de gebruiker. Er wordt steeds gewerkt in blokken van drie of vier uren.
 www.ravels.be

Dienstencheques
Dienstencheques

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee particulieren op een eenvoudige manier
Een dienstencheque
is een
betaalmiddel
huishoudelijke
diensten
kunnen
betalen, zoals schoonmaken, ramen lappen, wassen,
waarmeeklein
particulieren
opkoken,
een eenvoudige
strijken,
verstelwerk,
boodschappen doen, ... Een dienstencheque kost 9,00
Euro
perhuishoudelijke
stuk en is fiscaal
aftrekbaar (30%). Per gepresteerd uur ontvangt de hulp één
manier
diensten
cheque
de gebruiker.
Er wordt steeds gewerkt in blokken van drie of vier uren.
kunnenvan
betalen,
zoals schoonmaken,
ramen lappen, wassen, strijken, klein
verstelwerk, koken, boodschappen doen,
... Een dienstencheque kost 9,00 Euro per
stuk en is fiscaal aftrekbaar (30%). Per gepresteerd uur ontvangt de hulp één cheque van
de gebruiker. Er wordt steeds gewerkt in blokken van drie of vier uren.

Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
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Sociaal Huis Ravels

17

Klusassist
Heb je ook die klussen in je tuin of huis, die je zelf niet meer kan of waar je simpelweg geen
tijd voor hebt? Dan biedt Assist Klusdienst de oplossing! Assist Klusdienst is een onderdeel
van vzw WEB. Zij knappen al ruim 10 jaar kleine klusjes op bij 55-plussers en
hulpbehoevenden.
Dat kan gaan over het onderhoud van je tuin (onkruid wieden, gras maaien, heggen scheren,
…), kleine schilderwerken, kleine verhuizingen, opruimen van woningen, ... Kortom, die
kleine klusjes waar een vakman uit de privésector minder interesse voor heeft.
De klusjes bij je thuis worden opgeknapt voor de prijs van 12,00 Euro
per klusser per uur (exclusief 21% BTW). Gebruikt materiaal,
containerpark-, aanrijkosten, … worden ook aangerekend.
17

Er is ook dienstverlening tegen sociaal tarief mogelijk voor
hulpbehoevenden. Het OCMW kan onderzoeken of je hiervoor in
aanmerking komt.

Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
Assist Klusdienst
Steenweg op Tielen 70
2300 Turnhout
 014 46 27 15
 assist@webwerkt.be
 www.webwerkt.be

Collectieve Autonome Dagopvang (CADO)
CADO Ravels is een dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden. Bezoekers van CADO
Ravels genieten van professionele zorg en een leuke tijdsbesteding in een huiselijke sfeer.
CADO Ravels wil een klein stukje van de zorg van mantelzorgers en thuiszorgdiensten
overnemen, en hoopt op die manier dat ouderen en zorgbehoevenden langer thuis kunnen
blijven wonen.
_____
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Sociaal Huis Ravels
Tanya Van Gorp
Dreef 19
2381 Ravels
 0495 71 67 77
 gezinszorg.ravels@iok.be
 www.ravels.be

_____
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Inkomen
Inkomen
Rustpensioen
Rustpensioen
Het
rustpensioen
is het
inkomen
je ontvangt
wanneer
Het
rustpensioen
is het
inkomen
datdat
je ontvangt
wanneer
je je
een
bepaalde
leeftijd
hebt
bereikt.
Het
bedrag
wordt
een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Het bedrag wordt
berekend
basis
vroegere
werkperiode.
berekend
opop
basis
vanvan
de de
vroegere
werkperiode.
Voorwaarden
Voorwaarden
  dede
wettelijke
pensioenleeftijd
vanvan
65 jaar
bereikt
wettelijke
pensioenleeftijd
65 jaar
bereikt
hebben
(2025:
66 66
jaarjaar
- 2030:
67 jaar)
hebben
(2025:
- 2030:
67 jaar)
  voldoen
aan
dede
vereiste
loopbaanduur
en leeftijd
voldoen
aan
vereiste
loopbaanduur
en leeftijd
Hoe
Hoe aanvragen
aanvragen
Een rustpensioen wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch onderzocht bij het
Een rustpensioen wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch onderzocht bij het
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Een vervroegd rustpensioen kan je aanvragen
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Een vervroegd rustpensioen kan je aanvragen
bij het Sociaal Huis Ravels of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.
bij het Sociaal Huis Ravels of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgeno(o)t(e) de mogelijkheid een
Het overlevingspensioen
biedt
de beroepsloopbaan
langstlevende echtgeno(o)t(e)
de mogelijkheid
een
pensioen
te krijgen op basis
van de
van de overleden
echtgeno(o)t(e).
pensioen te krijgen op basis van de beroepsloopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e).
Voorwaarden
Voorwaarden
 minstens 1 jaar gehuwd geweest zijn
 minstens
jaar gehuwd
zijn (50 jaar
in 2025)
minstens45
1 jaar
geweest
zijn
 minstens 45 jaar zijn (50 jaar in 2025)
Afwijkingen

Afwijkingen
Wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden ontvangt een overgangsuitkering gedurende
12
(geenaan
kinderen
ten laste) en 24 maanden
(meteen
kinderen
ten laste).
Wiemaanden
niet voldoet
de leeftijdsvoorwaarden
ontvangt
overgangsuitkering
gedurende
12 maanden (geen kinderen ten laste) en 24 maanden (met kinderen ten laste).
Hoe aanvragen

Hoe aanvragen
Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels of bij de Rijksdienst voor
Pensioenen.
Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels of bij de Rijksdienst voor
Pensioenen.

_____
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Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale
uitkering die toegekend wordt aan gepensioneerden die over
onvoldoende pensioeninkomsten beschikken. Een laag
inkomen wordt verhoogd tot een gewaarborgd minimum
pensioen.

Bij de berekening van de inkomensgarantie voor ouderen wordt er rekening gehouden met
de bestaansmiddelen van de persoon zelf en de bestaansmiddelen van samenwonende
perso(o)n(en) (o.a. pensioen, spaargelden, verkoop, schenking, …).
Voorwaarden
 Belg zijn of ermee gelijkgesteld
 minstens 65 jaar zijn
Hoe aanvragen
Wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en een pensioenaanvraag indient,
wordt het recht op een inkomensgarantie voor ouderen automatisch onderzocht.
Je kan zelf ook een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels of bij de Rijksdienst voor
Pensioenen.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
Rijksdienst voor Pensioenen, kantoor Turnhout
Renier Sniedersstraat 2
2300 Turnhout
 014 44 87 70
 Gratis nummer: 1765
 turnhout@sfpd.fgov.be
 www.sfpd.fgov.be

_____
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Zorgbudget voor ouderen met zorgnood (cf. Tegemoetkoming hulp
aan bejaarden)
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een uitkering die je kan ontvangen als je
65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je
moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals eten bereiden en
nuttigen, jezelf verzorgen en aankleden, jezelf verplaatsen, …
Het zorgbudget varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid. Met het zorgbudget
kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van
hun handicap deels financieren. Het totale gezinsinkomen bepaalt het bedrag van de
tegemoetkoming.
Voorwaarden
 Belg zijn of ermee gelijkgesteld
 minstens 65 jaar zijn
 een verminderde zelfredzaamheid van 7
punten of meer hebben

Hoe aanvragen
Je kan je aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels of bij je ziekenfonds.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2380 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

_____
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Mobiliteit
Mobiliteit
Minder
MobielenCentrale
Centrale
Minder Mobielen
DeDe
Minder
Mobielen
Centrale
(MMC)
wil personen
met met
Minder
Mobielen
Centrale
(MMC)
wil personen
mobiliteitsproblemen
de de
nodige
transportmogelijkheden
mobiliteitsproblemen
nodige
transportmogelijkheden
bieden.
Het
kan
gaan
omom
vervoer
voor
sociaal-culturele
bieden.
Het
kan
gaan
vervoer
voor
sociaal-culturele
activiteiten,
familiebezoeken,
boodschappen,
activiteiten, familiebezoeken, boodschappen,
doktersbezoeken,
……
doktersbezoeken,
De kosten
De
kosten verbonden
verbondenaan
aandededienst
dienstzijn:
zijn:

lidgeld:
 lidgeld:
- 10,00 Euro/jaar, 5,00 Euro als je lid wordt na 1 juli
- 10,00 Euro/jaar, 5,00 Euro als je lid wordt na 1 juli
- 15,00 Euro/jaar, 7,50 Euro als je lid wordt na 1 juli (samenwonenden)
- 15,00 Euro/jaar, 7,50 Euro als je lid wordt na 1 juli (samenwonenden)
 kilometervergoeding: 0,33 Euro/km (de kosten van een rit zijn minimaal 3,3 Euro)
 kilometervergoeding: 0,33 Euro/km (de kosten van een rit zijn minimaal 3,3 Euro)
Je rekent per rit af met de chauffeur.
Je rekent per rit af met de chauffeur.
Je vraagt je rit minstens 2 dagen op voorhand aan bij het onthaal van het Sociaal Huis Ravels.
Je
je rit minstens
dagen
op voorhand
aan
bij het onthaal
van
Sociaal
Huis Ravels.
Devraagt
MMC zoekt
vervolgens2een
chauffeur
die je op
afgesproken
tijdstip
enhet
plaats
kan komen
De
MMC
zoekt
vervolgens
een
chauffeur
die
je
op
afgesproken
tijdstip
en
plaats
kan
ophalen. Het Sociaal Huis doet hiervoor beroep op vrijwillige chauffeurs. De chauffeurs komen
ophalen.
Hethet
Sociaal
Huis
doet hiervoor
beroep
op vrijwillige chauffeurs. De chauffeurs
maken voor
vervoer
gebruik
van hun eigen
wagen.
maken
voor
gebruik
van hun
eigen wagen.
Heb je zin
omhet
hetvervoer
team van
chauffeurs
te versterken?
Neem dan contact op met het Sociaal
Heb
zin om het team van chauffeurs te versterken? Neem dan contact op met het Sociaal
Huis je
Ravels.
Huis Ravels.
Sociaal Huis Ravels
Dreef
Sociaal19Huis Ravels
2381
DreefRavels
19

014Ravels
46 24 02
2381

josee.jansens@ocmwravels.be
 014 46 24 02

 www.ravels.be
josee.jansens@ocmwravels.be
 www.ravels.be
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RolMobiel
RolMobiel
RolMobiel biedt betaalbaar en toegankelijk deur tot deur vervoer aan personen die, omwille
RolMobiel biedt betaalbaar en toegankelijk deur tot deur vervoer aan personen die, omwille
van een beperking (tijdelijk of permanent), geen beroep kunnen doen op andere vormen van
van een beperking (tijdelijk of permanent), geen beroep kunnen doen op andere vormen van
vervoer. RolMobiel zorgt voor verbinding tussen thuis, familie, theater, dokter, kapper,
vervoer. RolMobiel zorgt voor verbinding tussen thuis, familie, theater, dokter, kapper,
taverne, ... Iedereen met een mobiliteitsbeperking die woont in het arrondissement
taverne, ... Iedereen met een mobiliteitsbeperking die woont in het arrondissement
Turnhout kan beroep doen op deze dienstverlening indien het openbaar vervoer of andere
Turnhout kan beroep doen op deze dienstverlening indien het openbaar vervoer of andere
vervoersmogelijkheden geen oplossing bieden. Begeleiders kunnen gratis meerijden.
vervoersmogelijkheden geen oplossing bieden. Begeleiders kunnen gratis meerijden.

De aangepaste wagens hebben een rolstoellift, oprijramp en een verankeringssysteem
De aangepaste wagens hebben een rolstoellift, oprijramp en een verankeringssysteem
waardoor rolstoelgebruikers in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden.
waardoor rolstoelgebruikers in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden.
Als gebruiker betaal je instapgeld en een kilometertarief. Dit tarief verschilt voor rolstoel- en
Als gebruiker betaal je instapgeld en een kilometertarief. Dit tarief verschilt voor rolstoel- en
niet-rolstoelgebruikers. Het tarief varieert naargelang het totaal aantal kilometers.
niet-rolstoelgebruikers. Het tarief varieert naargelang het totaal aantal kilometers.
Een geëngageerde en sterk gemotiveerde groep chauffeurs staat alle dagen klaar om onze
Een geëngageerde en sterk gemotiveerde groep chauffeurs staat alle dagen klaar om onze
klanten daarbij letterlijk op weg te helpen. Heb je zin om deze taak als vrijwilliger op te
klanten daarbij letterlijk op weg te helpen. Heb je zin om deze taak als vrijwilliger op te
nemen? Neem dan contact op met RolMobiel.
nemen? Neem dan contact op met RolMobiel.
Hoe aanvragen
Hoe aanvragen
Reserveren kan tot twee werkdagen op voorhand, maximum een maand vooraf bij
Reserveren kan tot twee werkdagen op voorhand, maximum een maand vooraf bij
Welzijnszorg Kempen.
Welzijnszorg Kempen.
Welzijnszorg Kempen
Welzijnszorg Kempen
RolMobiel
RolMobiel
Antwerpseweg 1A bus 1
Antwerpseweg 1A bus 1
2400 Geel
2400 Geel
 014 57 24 40
 014 57 24 40
 aanvraag.rolmobiel@iok.be
 aanvraag.rolmobiel@iok.be
 http://www.welzijnszorgkempen.be/voor-u/aangepast-vervoer/rolmobiel
 http://www.welzijnszorgkempen.be/voor-u/aangepast-vervoer/rolmobiel

_____
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Speciale parkeerkaart
De speciale parkeerkaart is een persoonlijke kaart voor personen met een handicap die je
bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als chauffeur van het voertuig of als passagier.
Met de parkeerkaart kan je parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden voor personen
met een handicap én voor onbeperkte duur parkeren op plaatsen waar de parkeertijd
beperkt is.
De kaart is strikt persoonlijk en dient zichtbaar achter de voorruit gelegd te worden. Ze kan
enkel gebruikt worden wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig
wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.
Voorwaarden
 een verminderde mobiliteit van minstens 2 punten
 een verminderde zelfredzaamheid van 12 punten of meer
 een blijvende invaliditeit:
- van 50% of meer van de benen
- van 80% of meer (andere invaliditeit)
- een oorlogsinvaliditeit van 50% of meer
- volledige verlamming aan de armen of amputatie van de armen
Hoe aanvragen
Je kan de aanvraag indienen bij het Sociaal Huis of bij je ziekenfonds.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Kaart kosteloze begeleider
De kaart "kosteloze begeleider" wordt afgegeven aan personen die niet alleen kunnen reizen
omwille van een handicap. De begeleider reist gratis in dezelfde klasse en op hetzelfde
traject. De persoon met een handicap heeft ook zelf een vervoerbewijs.
Voorwaarden
Je hebt recht op de Kaart kosteloze begeleider indien je niet alleen kan reizen om één van de
volgende redenen:
 een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding
_____
voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid
26

26

 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Kaart kosteloze begeleider
De kaart "kosteloze begeleider" wordt afgegeven aan personen die niet alleen kunnen reizen
omwille van een handicap. De begeleider reist gratis in dezelfde klasse en op hetzelfde
traject. De persoon met een handicap heeft ook zelf een vervoerbewijs.
Voorwaarden
Je hebt recht op de Kaart kosteloze begeleider indien je niet alleen kan reizen om één van de
volgende redenen:
een blijvende
vermindering
van zelfredzaamheid
met tenminste
12 punten80%
volgens de handleiding
een
invaliditeit
of arbeidsongeschiktheid
van minstens
voor
de
evaluatie
van
de
graad
van
zelfredzaamheid
een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die
tenminste 50% bedraagt
 een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 een integratietegemoetkoming categorie III of hoger




Verminderingskaart NMBS
Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, kan je de
verminderingskaart aanvragen. Deze kortingskaart geeft recht op 50% korting bij de aankoop
van een biljet in 2de klasse. De geldigheidsperiode van dit biljet is vijf jaar voor personen
vanaf 65 jaar. In alle andere gevallen is het biljet maar één jaar geldig.

MOBIB-kaart (De Lijn)
De
De MOBIB-kaart
MOBIB-kaartisisgeen
geenvervoerbewijs,
vervoerbewijs,het is een drager voor vervoerbewijzen. Vergelijk de
kaart
met
een
bankkaart
waarop
je vervoerbewijzen kan opladen.
het is een drager voor vervoerbewijzen.

Vergelijk de kaart met een bankkaart waarop
De Omnipas 65+ is een jaarabonnement dat op een MOBIB-kaart geladen wordt. Het
je vervoerbewijzen kan opladen.
jaarabonnement kost 54,00 Euro. De administratiekost voor het aanmaken van de MOBIBkaart bedraagt 5,00 Euro.
De Omnipas 65+ is een jaarabonnement dat
op een MOBIB-kaart geladen wordt. Het
jaarabonnement kost 54,00 Euro.
De administratiekost voor het aanmaken
van de MOBIB-kaart bedraagt 5,00 Euro.

_____
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Levenseinde
Levenseinde
Wilsverklaring
Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat men (niet meer) wil aan zorg en
Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat men (niet meer) wil aan zorg en
behandeling, op het moment dat men niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten.
behandeling, op het moment dat men niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten.
Zolang men nog kan zeggen wat men wil, heeft men dat niet nodig. Artsen moeten immers
Zolang men nog kan zeggen wat men wil, heeft men dat niet nodig. Artsen moeten immers
steeds
de toestemming
toestemmingvragen
vragenaan
aandedepatiënt
patiënt
voor
onderzoek
behandeling.
steeds de
voor
elkelk
onderzoek
en en
elkeelke
behandeling.
Duid
je geen
geen vertegenwoordiger
vertegenwoordigeraan,
aan,dan
danbepaalt
bepaalt
wet
welke
familieleden
of andere
Duid je
dede
wet
welke
familieleden
of andere
personen
in dat
datgeval
gevalvoor
voorjou
jouoptreden.
optreden.
personen in
Voor
vragen over
overvroegtijdige
vroegtijdigeplanning
planningvan
van
zorg
met
betrekking
concreet
ziektebeeld
Voor vragen
zorg
met
betrekking
tottot
eeneen
concreet
ziektebeeld
of een persoonlijke
persoonlijkemedische
medischetoestand,
toestand,nunu
toekomst,
je (huis)arts,
ofof
in in
dede
toekomst,
zijnzijn
je (huis)arts,
(thuis)verpleegkundige
anderezorgverstrekkers
zorgverstrekkers
eerste
aangewezen
gesprekspartners.
(thuis)verpleegkundige ofofandere
dede
eerste
aangewezen
gesprekspartners.
tete
overleggen
en en
metmet
henhen
afspraken
vastvast
te te
Aarzel niet
niet om
om hen
henaan
aantetespreken,
spreken,met
methen
hen
overleggen
afspraken
leggen.
Federatie Palliatieve
Federatie
PalliatieveZorg
ZorgVlaanderen
Vlaanderenvzw
vzw
Luchthavenlaan 10
Luchthavenlaan
10
1800 Vilvoorde
1800
Vilvoorde
 02
02 255

255 30
3046
46

info@palliatief.be
 info@palliatief.be
 www.palliatief.be

www.palliatief.be
Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw
Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw
Netwerkcoördinator: Guy Hannes
Netwerkcoördinator:
Stationsstraat 60/62 Guy Hannes
Stationsstraat
2300 Turnhout 60/62
2300
 014Turnhout
43 54 22

43 54 22
014
pnat@pnat.be

pnat@pnat.be
 www.pnat.be
 www.pnat.be

LEIFpunt Kempen
LEIFpunt Kempen
LEIFpunt Kempen wenst een waardig levenseinde voor
iedereen
tewenst
maken.een
Hiervoor
willevenseinde
LEIFpunt voor
LEIFpuntmogelijk
Kempen
waardig
Kempen
informatie
geven
en
ondersteuning
bij
iedereen mogelijk te maken. Hiervoor wilbieden
LEIFpunt
het
beantwoorden
van
vele
vragen
bij
het
levenseinde.
Kempen informatie geven en ondersteuning bieden bij
_____
het beantwoorden van vele vragen bij het levenseinde.
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 pnat@pnat.be
 www.pnat.be

LEIFpunt Kempen
LEIFpunt Kempen wenst een waardig levenseinde voor
LEIFpunt Kempen wenst een waardig levenseinde voor
iedereen mogelijk te maken. Hiervoor wil LEIFpunt
iedereen mogelijk te maken. Hiervoor wil LEIFpunt
Kempen informatie geven en ondersteuning bieden bij het
Kempen informatie geven en ondersteuning bieden bij
beantwoorden van vele vragen bij het levenseinde.
het beantwoorden van vele vragen bij het levenseinde.

Voor wie?
Voor iedereen met vragen bij het levenseinde. Dit kunnen personen zijn die aan de hand van
wettelijke documenten hun voorgaande zorgplanning willen regelen, maar ook personen
met een ziekte die levensbedreigend of ondraaglijk is. LEIFpunt Kempen biedt ook een
luisterend oor voor naasten en hulpverleners.
Waarom?
Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig, maar toch bestaat er nog veel
onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen. In onze provincie is er behoefte aan een
toegankelijke plaats waar een multidisciplinaire aanpak en raadpleging kan. Het is belangrijk
aandacht te besteden aan de kwaliteit van de laatste levensfase. Je kan wilsverklaringen
nalaten, voor wanneer je zelf niet langer wilsbekwaam bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over
de aard van de zorg die je later wel of niet wenst te ontvangen. Het is waardevol je naasten
hierbij te betrekken. Zo kunnen ze er op toezien dat jouw wensen binnen een wettelijk kader
gerespecteerd worden.
Wat?
In een rustige omgeving, met respect voor privacy, geven we inlichtingen.
We werken hierbij op verschillende niveaus:
 informatie verstrekken
 advies geven
 sensibiliseren
LEIFpunt Kempen
Mermansstraat 17
2300 Turnhout
 0477 20 88 03
 info@leifpuntkempen.be
 www.leifpuntkempen.be

Testament

28

28

Dankzij een testament kan je zelf beslissen over de verdeling van je nalatenschap na
_____
overlijden. Je kan kiezen tussen een notarieel of een eigenhandig testament. Een notarieel
29
testament is een notariële akte die wordt opgemaakt door een notaris in het bijzijn van twee
getuigen of door een extra notaris. Je dicteert je wensen omtrent je nalatenschap aan de
notaris en hij schrijft het testament dat wordt geregistreerd en bewaard. Een eigenhandig
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Testament
Dankzij een testament kan je zelf beslissen over de verdeling van je nalatenschap na
overlijden. Je kan kiezen tussen een notarieel of een eigenhandig testament. Een notarieel
testament is een notariële akte die wordt opgemaakt door een notaris in het bijzijn van twee
getuigen of door een extra notaris. Je dicteert je wensen omtrent je nalatenschap aan de
notaris en hij schrijft het testament dat wordt geregistreerd en bewaard. Een eigenhandig
testament schrijf je volledig zelf met de hand, dit mag niet getypt worden. Om rechtsgeldig
te zijn, dient het testament wel aan enkele voorwaarden te voldoen: handtekening, datum,
… Een testament is herroepbaar, je kan het ten allen tijde veranderen. Er bestaat ook de
mogelijkheid om bezittingen tijdens je leven tussen erfgenamen te verdelen via schenkingen,
deze zijn onherroepelijk.

Testament
 0479 76 00 76
 info@testament.be
 www.testament.be
 www.notaris.be
(op deze website kan je een notaris in je buurt vinden)

29
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Premies,
toelagenen
ensociale
socialevoordelen
voordelen
Premies, toelagen
Mantelzorgtoelage
Mantelzorgtoelage
De mantelzorgtoelage
mantelzorgtoelage isiseen
diedie
opop
vrijwillige
basis
en en
De
eentoelage
toelagevoor
voormantelzorgers
mantelzorgers
vrijwillige
basis
onbezoldigd hun
van
een
zorgbehoevende
oudere
of of
onbezoldigd
hunsteentje
steentjebijdragen
bijdragenaan
aandedethuiszorg
thuiszorg
van
een
zorgbehoevende
oudere
mindervalide.
mindervalide.
Voorwaarden voor
Voorwaarden
voorde
demantelzorger
mantelzorger
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inwoner van
inwoner
van de
degemeente
gemeenteRavels
Ravelszijn
zijn
minstens 18 jaar zijn
minstens 18 jaar zijn
zelf geen zorgbehoevende zijn
zelf geen zorgbehoevende zijn

Voorwaarden voor de zorgbehoevende
Voorwaarden voor de zorgbehoevende
inwoner van de gemeente Ravels
inwoner
de gemeente
Ravels
minimumvan
25 jaar
zijn
minimum
25
jaar
zijn
verblijft niet in een instelling of rusthuis
verblijft
niet
in een
instelling
ofzorgverzekering
rusthuis
heeft geen
recht
op de
Vlaamse
heeft
geen persoonlijk
recht op deassistentiebudget
Vlaamse zorgverzekering
heeft geen
van het Vlaams Agentschap voor Personen met
heeft
geen persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap
een
toontHandicap
de verminderde zelfredzaamheid aan door middel van een algemeen attest,
toont
de verminderde
middel
van een
afgeleverd
door de FODzelfredzaamheid
Sociale Zekerheidaan
metdoor
minstens
9 punten
opalgemeen
de schaal attest,
van de
zelfredzaamheid
afgeleverd
door de FOD Sociale Zekerheid met minstens 9 punten op de schaal van de
zelfredzaamheid
Hoe aanvragen
Hoe aanvragen
Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels.
Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19Huis Ravels
Sociaal
2381 Ravels
Dreef 19
 014 46 24 00
2381 Ravels
 onthaal@ocmwravels.be
 014 46 24 00
 www.ravels.be
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
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Toelage restafvalophaling
De toelage voor restafvalophaling is een financiële tegemoetkoming aan personen die
omwille van medische redenen een grotere hoeveelheid huisvuil hebben.
Voorwaarden
 inwoner van de gemeente Ravels zijn
 een verklaring van een geneesheer betreffende incontinentie/stoma
Hoe aanvragen
Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis Ravels.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Vlaamse Sociale Bescherming
Wie ziek is, kan in België rekenen op de Federale Sociale Zekerheid voor de terugbetaling van
dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je
vaak nog een hoop andere kosten.
In dat geval kan je rekenen op de Vlaamse Sociale Bescherming. Die geeft een zorgbudget
aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere loophulpmiddelen en
investeert in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra.
Voor verdere informatie over deze financiële tegemoetkomingen kan je contact opnemen
met je Zorgkas.
Vlaamse Zorgkas
 02 553 45 90
 014 40 92 00 (kantoor Turnhout)
 vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
 www.vlaamsezorgkas.be
 www.vlaamsesocialebescherming.be

_____
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Forfait voor chronisch zieken
De zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun
ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor
gezondheidszorg.
Het bedrag is afhankelijk van de mate van verlies van zelfredzaamheid en varieert van
307,68 Euro tot 615,38 Euro per jaar (bedragen 2018).
Het zorgforfait wordt in principe automatisch door het ziekenfonds uitbetaald. Het betaalde
bedrag aan remgelden wordt door hen bijgehouden. Het verlies van zelfredzaamheid is
echter niet altijd gekend. Bij wijzigingen kan je je dus best wenden tot het ziekenfonds.
Voorwaarden





hoge uitgaven voor gezondheidszorg
verlies aan zelfredzaamheid:
- minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C voor thuisverpleging
- minstens zes maanden een verhoogde tussenkomst voor kinesitherapie of
fysiotherapie
- minstens 12 punten scoren voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
- een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen
langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in ziekenhuis

Hoe aanvragen
Aan te vragen via je ziekenfonds.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Forfait voor palliatieve zorg
Het forfait voor palliatieve zorg is een tegemoetkoming voor personen die in
een palliatieve situatie vertoeven. Het gaat om kosten van medicatie, verzorgingsmateriaal
en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuiszorg. De remgelden van dokter en kinesist
worden volledig terugbetaald. De tegemoetkoming wordt gedurende maximum 2 maanden
uitbetaald.
Voorwaarden
De palliatieve patiënt:

32
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Forfait voor palliatieve zorg
Het forfait voor palliatieve zorg is een tegemoetkoming voor personen die in
een palliatieve situatie vertoeven. Het gaat om kosten van medicatie, verzorgingsmateriaal
en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuiszorg. De remgelden van dokter en kinesist
worden volledig terugbetaald. De tegemoetkoming wordt gedurende maximum 2 maanden
uitbetaald.
Voorwaarden
De palliatieve patiënt:





wil thuis verzorgd worden en wil tijdens de terminale fase thuis blijven
lijdt aan een onomkeerbare aandoening met een beperkte levensverwachting
heeft nood aan permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen,
hulpmiddelen en dagelijkse verzorging
is niet opgenomen in een verzorgingsinstelling

33

Hoe aanvragen
Voor de aanvraag kan je terecht bij je huisarts.
Sociaal Huis Ravels
Dreef 19
2381 Ravels
 014 46 24 00
 onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be

Sociale voordelen
Sociaal telefoon tarief
Het sociaal telefoon- en internettarief is een verlaagd tarief.
Dit tarief geeft recht op een vermindering van het
abonnementsgeld, een vermindering op de aansluitingskosten
van telefoon en internet en een korting op de gesprekken.
Het sociaal telefoon- en internettarief wordt aangeboden door de verschillende
telefoonoperatoren. Voor een aanvraag van het sociaal telefoon- en internettarief kan je
terecht bij je telecomoperator of bij het Sociaal Huis Ravels.
Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit

_____
34

Het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit is een gunstiger tarief dan het normale tarief.
De prijzen worden twee keer per jaar vastgesteld op basis van de laagste tarieven van de
leveranciers van elektriciteit en aardgas. Het sociaal tarief is bij elke leverancier of
distributienetbeheerder hetzelfde en het is verplicht om het tarief toe te kennen aan
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Sociale voordelen
Sociaal telefoon tarief
Het sociaal telefoon- en internettarief is een verlaagd tarief.
Dit tarief geeft recht op een vermindering van het
abonnementsgeld, een vermindering op de aansluitingskosten
van telefoon en internet en een korting op de gesprekken.
Het sociaal telefoon- en internettarief wordt aangeboden door de verschillende
telefoonoperatoren. Voor een aanvraag van het sociaal telefoon- en internettarief kan je
terecht bij je telecomoperator of bij het Sociaal Huis Ravels.
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Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit
Het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit is een gunstiger tarief dan het normale tarief.
De prijzen worden twee keer per jaar vastgesteld op basis van de laagste tarieven van de
leveranciers van elektriciteit en aardgas. Het sociaal tarief is bij elke leverancier of
distributienetbeheerder hetzelfde en het is verplicht om het tarief toe te kennen aan
eventuele rechthebbenden. Dit kan zowel voor personen met een enkelvoudige meter,
tweevoudige meter of budgetmeter. Als je recht hebt op een sociaal tarief, moet je geen
huur meer betalen voor je gas- of elektriciteitsmeter.
Het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit wordt automatisch toegekend.
Wanneer de automatische toekenning niet is gebeurd, moet je je wenden tot je
energieleverancier en een specifiek attest voorleggen. Dit attest kan je bekomen bij de
dienst die je tegemoetkoming betaalt.
Verwarmingstoelage
Verwarmingstoelage
De verwarmingstoelage van de federale overheid komt
De verwarmingstoelage
vanbetaling
de federale
overheid komt
voor
een deel tussen in de
van de
voor een deel tussenvan
in de
betalingdie
vanzich
de in een moeilijke
verwarmingsfactuur
personen
verwarmingsfactuur
van personen
dieom
zichdeinfactuur
een moeilijke
financiële
situatie bevinden.
Het gaat
financiële
situatie
bevinden. verwarmingspetroleum
Het gaat om de factuur (type
betaald
voor:
huisbrandolie,
betaald
voor: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type
c)
en bulkpropaangas.
c) doet
en bulkpropaangas.
Je
binnen de 60 dagen na levering een aanvraag bij
Je doet
binnen
het
Sociaal
Huis.de 60 dagen na levering een aanvraag bij
het Sociaal Huis.
Sociaal Huis Ravels
Sociaal19Huis Ravels
Dreef
DreefRavels
19
2381
2381
Ravels
 014 46 24 00
 014
46 24 00

onthaal@ocmwravels.be
 www.ravels.be
onthaal@ocmwravels.be

 www.ravels.be
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Veiligheid
Veiligheid
Europees
Europeesnoodnummer
noodnummer
In heel
terecht
opop
hetzelfde
noodnummer:
112.112.
heel Europa
Europakan
kanjejebij
bijnoodgevallen
noodgevallen
terecht
hetzelfde
noodnummer:
Je
vast
of of
mobiel
toestel
als als
je dringend
een een
Je kan
kan dit
ditnummer
nummergratis
gratisbellen
bellenmet
metelkelk
vast
mobiel
toestel
je dringend
ambulance,
brandweer
of
politiehulp
nodig
hebt.
Bij
niet-dringende
oproepen,
kan kan
je je
ambulance, brandweer of politiehulp nodig hebt. Bij niet-dringende oproepen,
contact
opnemen
met
onderstaande
diensten
contact opnemen met onderstaande diensten

Lokale politie, wijkpost Ravels
Lokale politie,
wijkpost Ravels
Vooreel
34
Vooreel
34
2380
Ravels

014Ravels
40 40 50 (onthaal)
2380

wijkravels@pzkeno.be
 014
40 40 50 (onthaal)
 wijkravels@pzkeno.be
Lokale politie, hoofdpost Arendonk
Wippelberg
1A hoofdpost Arendonk
Lokale politie,
2370
Arendonk
Wippelberg 1A

014Arendonk
40 40 60
2370
 operaties@pzkeno.be
 014 40 40 60
 www.politiekempennoordoost.be
 operaties@pzkeno.be
 www.politiekempennoordoost.be
Brandweer, Hulpverleningszone Taxandria
Melkerijstraat 1
Brandweer,
2381
Ravels Hulpverleningszone Taxandria
Melkerijstraat
 014 65 97 521(Post Ravels)
2381

014Ravels
47 09 20 (Post Turnhout)
 014
65 97 52 (Post Ravels)

info@HVZTaxandria.be
 014
47 09 20 (Post Turnhout)

www.hvztaxandria.be
 info@HVZTaxandria.be
 www.hvztaxandria.be
_____
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Het Vlaamse Kruis vzw – afdeling Antwerpen-Zuid/100 Ravels
Het Vlaamse Kruis vzw – afdeling Antwerpen-Zuid is verantwoordelijk voor de inzet van de
ziekenwagen 100/112 Ravels. Het Sociaal Huis Ravels sloot een gebruikersovereenkomst af
met Het Vlaamse Kruis vzw en stelt een ambulance ter beschikking voor het primaire
ziekenvervoer.

_____
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Verantwoordelijke uitgever: Gemeentelijke seniorenraad, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

