
 

Doof Vlaanderen  
Dorpsstraat 43 
9052 Gent (Zwijnaarde)  
 
www.doof.vlaanderen  
info@doof.vlaanderen  

Doof & Senior Vlaanderen 
Secretaris: Dirk Schrauwen  
Elizabethlaan 399/43 
8301 Knokke-Heist 
 
dirkschrauwen@gmail.com  

De Haerne Club 55+ 
Moorseelsestraat 142 
8501 Heule (Kortrijk) 
 
www.dehaerneclub.be  
boudewyn.de.roose@telenet.be  

Tred  
Lijsterbessenbomenlaan 3 
1950 Kraainem  
 
www.tred.be  
trefpuntdoven@gmail.com  

Limburgia senioren 
De Schakel  
Rechterstraat 43 
3511 Kuringen-Hasselt  
 
www.limburgia-vzw.be  
centrum.doven.limburg@gmail.com  

GTG 55+ 
Ontmoetingscentrum Melac 
Dorpsstraat 31 
9052 Zwijnaarde 
 
www.gtg-gent.be  
info@gtg-gent.be  

De Dendervrienden 
Buurthuis  
Kouterbaan 34 
9400 Okegem (Ninove) 
 
www.dedendervrienden.be 
dedendervrienden@gmail.com   

Nowedo senioren 
Gebarenhuis  
Polderstraat 76a  
8310 Sint-Kruis (Brugge)  
 
www.nowedo.be  
deschamps.bernard@telenet.be   

Kemados 
Piramime vzw  
Hendrik Consciencestraat 17 
2300 Turnhout  
 
www.piramime.be  
info@piramime.be  

Dosena  
Haantjeslei 213 
2018 Antwerpen  
 
 
www.madosavzw.be  
info@madosavzw.be 

Koninklijke Brugse Dovenvereniging  
DOC Den Arend  
Arendstraat 34 
8000 Koolkerke (Brugge)  
 
www.nowedo.be  
leoria.verstraete@telenet.be 

De Levensgenieters  
Lokaal ontmoetingscentrum De Vonke 
Lageplein 24 
8501 Heule (Kortrijk)  
 
ann.botteldoorn@telenet.be  

Lokaal dienstencentrum 
 
www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-
van-lokale-dienstencentra  
of vraag bij uw gemeentehuis  

Uitpas  
 
www.uitinvlaanderen.be 
 
of vraag bij uw gemeentehuis 
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Pensioen – werkloosheid op later 
leeftijd 
 
www.RVA.be 

Bijverdienen na pensioen  
 
 
www.bijklussen.be 

NMBS “seniorenbiljet”  
 
www.nmbs.be 

De Lijn “Omnipas 65+” 
 
www.delijn.be  

Minder Mobielen Centrale  
 
www.mindermobielencentrale.be 
www.taxistop.be  
mmc@taxistop.be  

Mobielen Aangepast Vervoer (MAV) 
 
www.mav.info  
www.meermobiel.be 
www.odav.be  

Hulpmiddelen  
 
www.VAPH.be 

 

Tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT)  
Vlaams Communicatie Assistentie 
Bureau voor Doven vzw (CAB)  
Dendermondesteenweg 449 
9070 Destelbergen  
 
www.CABvlaanderen.be 
www.tolkaanvraag.be  
tolkaanvraag@cabvlaanderen.be  

Afstandstolken  
Vlaams Communicatie Assistentie Bureau 
voor Doven vzw (CAB)  
Dendermondesteenweg 449 
9070 Destelbergen  
 
www.cabvlaanderen.be/afstandstolken 
afstandstolk@cabvlaanderen.be   

Mantelzorg  
 
 
www.mantelzorgers.be  
www.vlaanderenvrijwilligt.be  
of vraag bij uw gemeentehuis of 
ziekenfonds 

Centrum Algemeen Welzijnsdienst 
(CAW) 
 
https://www.caw.be/regio/ 

Diensten voor gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg 
 
https://www.zorg-en-
gezondheid.be/per-
domein/thuiszorg/diensten-voor-
gezinszorg-en-aanvullende-
thuiszorg/adressen  
of vraag bij uw ziekenfonds 

Diensten voor thuisverpleging 
 
 
https://www.zorg-en-
gezondheid.be/adressen-van-diensten-
voor-thuisverpleging 
of vraag bij uw ziekenfonds  

http://www.rva.be/
http://www.bijklussen.be/
http://www.nmbs.be/
http://www.nmbs.be/
http://www.delijn.be/
http://www.delijn.be/
http://www.mindermobielencentrale.be/
http://www.mindermobielencentrale.be/
http://www.taxistop.be/
http://www.taxistop.be/
mailto:mmc@taxistop.be
mailto:mmc@taxistop.be
http://www.mav.info/
http://www.mav.info/
http://www.meermobiel.be/
http://www.meermobiel.be/
http://www.odav.be/
http://www.odav.be/
http://www.vaph.be/
http://www.vaph.be/
http://www.cabvlaanderen.be/
http://www.cabvlaanderen.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken
mailto:afstandstolk@cabvlaanderen.be
mailto:afstandstolk@cabvlaanderen.be
http://www.mantelzorgers.be/
http://www.mantelzorgers.be/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
https://www.caw.be/regio/
https://www.caw.be/regio/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-thuisverpleging


 

3 

Dagverzorgingcentra 
 
https://www.zorg-en-
gezondheid.be/per-
domein/ouderenzorg/dagverzorgingsce
ntra/adressen  
of vraag bij uw gemeentehuis of 
ziekenfonds 

Centra voor Kortverblijf 
 
https://www.zorg-en-
gezondheid.be/adressen-van-centra-
voor-kortverblijf  
of vraag bij uw gemeentehuis of 
ziekenfonds 

Zorgbudget voor ouderen met een 
zorgnood 
 
http://www.vlaamsesocialebescherming
.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-
zorgnood  
of vraag bij uw ziekenfonds 

Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden 
 
http://www.vlaamsesocialebescherming.
be/zorgbudget-voor-zwaar-
zorgbehoevenden   
of vraag bij uw ziekenfonds 

Persoonsvolgend Budget (PVB)  
 
https://www.vaph.be/persoonlijke-
budgetten/pvb/algemeen  
of vraag bij uw ziekenfonds 

Basisondersteuningsbudget (BOB) 
 
https://www.vlaamsezorgkas.be/basison
dersteuningsbudget-bob 
of vraag bij uw ziekenfonds 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 
diensten (bv: thuisbegeleidingsdienst, 
dienst Begeleid Wonen, enz) 
 
https://www.vaph.be/organisaties/rth/a
lgemeen  
of vraag bij uw ziekenfonds 

Diensten Ondersteuningsplan (DOP) 
 
 
 
https://www.vaph.be/organisaties/dop/a
lgemeen 
of vraag bij uw ziekenfonds  

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 
(Inter) 
 
https://www.inter.vlaanderen/contacte
er-ons 

 

OCMW  
Gemeentelijke welzijnsdienst  
Sociaal Huis 
 
of vraag bij uw gemeentehuis of 
ziekenfonds 

Woonzorglijn 
 
woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be 
www.woonzorglijn.be 

Ouderengids  
 
www.ouderengids.be 

Sociale Kaart 
 
www.desocialekaart.be 
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