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Verantwoordelijke uitgever: Pascale Baert / Uitgave van het Sociaal Huis / OCMW Tielt
Oplage: 10.000 exemplaren / Verspreiding inwoners Groot-Tielt
Realisatie: Kliek Creatieve Communicatie / Foto’s: fotoclub Gamma
(een publicatie van de Vlaamse overheid)
Met dank aan: 60 plus, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft en tal van
andere lokale ouderengidsen.

Voorwoord
Dankzij onze welvaartmaatschappij worden
steeds meer mensen steeds ouder. En voor alle
duidelijkheid: dit is, ondanks de uitdagingen die
het met zich meebrengt, een zeer goede zaak!
Wist je dat in Groot-Tielt, 28% van de bevolking
60-plusser is? Logisch dus dat het OCMW als
bevoegde lokale overheid veel aandacht besteedt aan het seniorenbeleid.
Nieuwsgierig naar de recente
bevolkingscijfers Tielt?
Zie bijlage op pagina 103.
Wanneer men de term senioren in de mond
neemt, hebben we het eigenlijk over verschillende groepen. Enerzijds hebben we de groep jonge
en actieve gepensioneerden, de medioren zeg
maar, die net klaar is met presteren en voor wie
de enige “tedere” verplichting de occasionele
zorg voor de kleinkinderen en/of voor een ouder
is. Anderzijds hebben we een groep mensen die
aangewezen is op derden voor de dagelijkse verzorging. De startleeftijd voor deze groep is moeilijker vast te pinnen. De enen hebben het geluk fit
te blijven tot goed in de 90, anderen hebben dan
weer heel wat vroeger nood aan begeleiding en/
of zorg.
Met dit gegeven in het achterhoofd werd op
vraag van en in nauwe samenwerking met de
Tieltse Ouderenadviesraad deze seniorengids
opgemaakt. Een woord van dank aan de leden
van de TOAR die hebben meegewerkt aan de redactie en aan de leden van fotoclub Gamma die
gezorgd hebben voor het beeldmateriaal is hier
zeker op z’n plaats.
Tijdens de redactie werden we veelvuldig geconfronteerd met de moeilijkheid om tegelijk
volledig en overzichtelijk te blijven. We wilden
ons niet beperken tot wat de lokale overheden
je te bieden hebben, maar we wilden een zo
volledig mogelijk beeld geven van de verschillen-

de diensten, organisaties, verenigingen en zorgaanbieders. We kozen ervoor de nadruk te leggen op duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Vandaar het grote lettertype en de uitgebreide
inhoudstafel. Aangezien het om een eerste editie gaat, zal die ongetwijfeld voor verbetering
vatbaar zijn. Tips en aanvullingen zijn steeds
welkom en zullen meteen in de digitale versie
opgenomen worden.
Voor jou ligt een nuttig en gebruiksvriendelijk instrument, zowel voor de medioren als de senioren. Sommige hoofdstukken (bijvoorbeeld ‘Actief ouder worden’ of ‘Zorg’) zullen voor slechts
een van beide groepen nuttig zijn, andere dan
weer voor beide groepen (bijvoorbeeld ‘Veiligheid’) en sommige delen zullen slechts nuttig zijn
voor specifieke personen binnen beide groepen
(bijvoorbeeld ‘Inkomen en Sociale voordelen’).
We hebben ervoor gekozen de gids niet enkel
aan de doelgroep van senioren te bezorgen maar
over heel Groot-Tielt te laten bedelen. Deze gids
bevat immers info die niet alleen nuttig is voor de
senioren zelf maar ook voor alle mensen die senioren in hun onmiddellijke kring hebben.
Hoe dan ook, zijn we ervan overtuigd dat je via
deze brochure heel wat nuttige informatie zal
ontdekken en we nodigen je dan ook uit deze
door te nemen en bij te houden.

Pascale Baert
Voorzitter OCMW Tielt

WIJS GRIJS

OCMW-Raad Tielt

Aangezien het om een allereerste editie van de lokale seniorengids gaat, een nulmeting zeg maar,
zijn vergetelheden onvermijdelijk. Verder is het niet ondenkbaar dat, gelet op de vele actoren die zijn
opgenomen, onze gids snel foutjes zal bevatten omwille van verhuizingen, gewijzigde openingsuren …
Omdat we toch de juiste informatie willen meegeven, zullen deze foutjes en lacunes meteen
aangepast worden in de digitale versie die u op de site van het OCMW vindt. Laat dus zeker niet na
uw bedenkingen door te sturen. Dit kan op volgend adres: sofie.debruyne@ocmwtielt.be.
Deze gids wordt u aangeboden door het OCMW van Tielt. U kan dus ook met uw opmerkingen terecht
bij onze raadsleden.
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OCMW-RAAD

Pascale Baert
Voorzitter
Wittestraat 45
8700 Tielt
pascalebaert@telenet.be
0498 48 81 98

Wendy Malego

Birger Deconinck

Eerste ondervoorzitter
Straatakker 8
8700 Tielt

Raadslid
Straatakker 3
8700 Tielt

Anne-Marie Hoste

Soetkin Kesteloot

Tweede ondervoorzitter
Stationsplein 2 bus 0015
8700 Tielt
mieke.hoste1@telenet.be
0476 91 15 25

Raadslid
Felix D’Hoopstraat 185
8700 Tielt
soetkinkesteloot@gmail.com

Dominique Wambeke

Jean-Marie Roets

Raadslid
Westkouterweg 11
8700 Tielt

Raadslid
Felix D’Hoopstraat 185
8700 Tielt

Christophe Verstraete

Carine De Smul

Raadslid
Ter Booye 55
8700 Tielt
c.verstraete@telenet.be
0493 63 39 23

Raadslid
Oostweg 1
8700 Tielt

Jasminka Poppe

Alain Dhondt

Raadslid
Pieter Simonsstraat 10
8700 Tielt

Raadslid
Wittestraat 41
8700 Tielt
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Al te vaak wordt het debat rond vergrijzing herleid tot een probleemstelling: hoe
groot is het beslag van de pensioenen en de
zorg op onze overheidsfinanciën. Maar dit
is slechts de keerzijde van de medaille. De
veelbesproken vergrijzing betekent ook dat
mensen langer leven, dat ze gezonder leven

1
1.1

en actiever zijn. De jong gepensioneerde is
actief en hij wil wat. Zinvolle vrijetijdsbesteding, inspraak, participatie, blijven meeevolueren zijn de cruciale begrippen uit het
leven van de gepensioneerden die in dit
hoofdstuk aan bod komen.

Verenigingsleven
Tieltse Ouderenadviesraad

Samenstelling
De Tieltse Ouderenadviesraad is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de aangesloten seniorenverenigingen, een afvaardiging van het
woonzorgcentrum Deken Darras en van de assistentiewoningen Residentie Ampe. Daarnaast
zetelen ook 5 geïnteresseerde burgers ten individuele titel.
Er zijn ook een aantal niet-stemgerechtigde leden:
Voorzitter van het OCMW: Pascale Baert
Schepen Sociale Zaken: Guido Mehuys
Personeelslid van het Sociaal Huis dat tevens
secretaris is: Dorien Schoonbaert
Vertegenwoordiger Cultuurcentrum Gildhof
De centrumleidster Lokaal Dienstencentrum
‘t Vijverhof: Griet Deroo
Vertegenwoordiger van de Stedelijke Sportdienst
Thuiszorgcoördinator: Delphine Theuninck
Doelstellingen
De Ouderenadviesraad heeft enerzijds als doel
het stadsbestuur en/of het OCMW te adviseren over alle plaatselijke aangelegenheden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren
aanbelangen.

De T.O.A.R. (Tieltse Ouderenadviesraad) heeft
anderzijds als doel het overleg en de samenwerking te bevorderen tussen verenigingen,
diensten en ouderenorganisaties die actief zijn
in de seniorensector. Tevens worden initiatieven genomen op het gebied van aangepaste
activiteiten in het werkingsgebied.
De Ouderenadviesraad verleent advies op eigen initiatief of verzoek van het stadsbestuur of
het OCMW. De Ouderenadviesraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.
De Vlaamse Ouderenraad overkoepelt
alle lokale ouderenraden. Je kan je
gratis inschrijven op hun nieuwsbrief
via www.vlaamse-ouderenraad.be

Meer info
Sociaal Huis
Dorien Schoonbaert
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
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1.2

Verenigingen voor ouderen

In Groot-Tielt zijn er verschillende verenigingen die activiteiten voor ouderen organiseren.
1.2.1 Okra
Okra secretariaat Regio Tielt
Sofie Devriendt
Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt
051 42 38 08
tielt@okra.be
www.okra.be/tielt
OKRA Tielt Trefpunt Tielt
Hendrik Raes
Arendstraat 2, 8700 Tielt
051 40 35 96
hendrik.raes@telenet.be
Okra trefpunt Schuiferskapelle
Vera Braeckevelt
Wingensesteenweg 12
8700 Schuiferskapelle
051 65 51 78
vera.braeckevelt@skynet.be
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Okra trefpunt Kanegem
Joseph Van Der Meersch
Astenhove 30, 8700 Kanegem
051 68 96 82
joseph.vandermeersch@skynet.be
Okra trefpunt Aarsele
Greta Spriet
Boerkestraat 1, 8700 Tielt
051 63 46 48

1.2.2 SPlus
Voorzitter
Luc Verbrugge
Pontweg 58, 8700 Tielt
051 40 35 25
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1.2.3 Neos

1.2.5 Gosa

Voorzitter
Trees Bossuyt
Kastanjelaan 7, 8700 Tielt
051 40 19 37 - 0477 79 72 70
treesbossuyt@gmail.com

Grootouders en Seniorenactie,
deelwerking Gezinsbond

1.2.4 COV Senioren
Kring Tielt
Voorzitter
Marc Arickx
Aarselekappellestraat 16, 8700 Tielt
051 68 89 12 - 0478 39 97 16
marc.arickx@outlook.com

Verantwoordelijke afdeling Groot-Tielt
Luc D’Heedene
Beernegemstraat 25, 8700 Tielt
051 40 40 71
gosa@gezinsbond-tielt.be
Verantwoordelijke afdeling Kanegem
José Arickx
Ten Broucken 15, 8700 Kanegem
051 68 94 26
greetarickx@hotmail.com
Verantwoordelijke afdeling Aarsele
Annelies Deprouw
J. Van Ooststraat 2, 8700 Aarsele
051 63 44 52
denolf.deprouw.annelies@skynet.be
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2 Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel
van onze samenleving: in vele verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol op.
Vrijwilligers zijn noodzakelijk en bepalen al jaar
en dag in grote mate het sociale weefsel en de
samenhang.
Als vrijwilliger heb je geen ervaring nodig, maar
krijg je de uitdaging om ervaring op te doen.
Daarnaast ontmoet je andere mensen en ontdek je misschien wel een verborgen talent of
nieuwe interesse? Vrijwilligerswerk kan enkele uurtjes per maand of meer. Wanneer je als
gepensioneerde vrijwilligerswerk doet, hoef je
geen aanvragen of formulieren in te dienen (als
SWT’er (de vroegere bruggepensioneerde) is
dit wel zo - zie pagina 49).
In Groot-Tielt is er een uitgebreid aanbod aan
vrijwilligerswerk in verschillende verenigingen
en organisaties. Ook bij het Sociaal Huis en
OCMW zijn er vrijwilligers actief.

12

Vanaf november 2017 start het vrijwilligerspunt voor verenigingen welzijn,
zorg en senioren ‘Tielt vrijwilligt’.

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be

Vermaatschappelijking van de zorg
staat voor mensen die zich engageren
voor andere mensen. Mensen weten
zich verbonden met elkaar!
Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze
waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn!
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3 Lokaal Dienstencentrum
In het Dienstencentrum ’t Vijverhof valt er altijd
wel iets te beleven!
Als dienst van het OCMW Tielt organiseert
’t Vijverhof activiteiten en diensten die je moeten helpen om zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen.
Het Dienstencentrum richt zijn activiteiten, cursussen, voordrachten en diensten vooral op
55+, maar iedereen is meer dan welkom!
Je moet geen lid worden van het Dienstencentrum. Enkel voor cursussen, voordrachten en
infosessies vraagt men omwille van organisatorische redenen om op voorhand in te schrijven.
‘t Vijverhof is elke werkdag open van 8.30 tot
12.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Je kan van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
terecht in de cafetaria.
Je kan met al je vragen terecht bij Griet Deroo,
centrumleidster van het Dienstencentrum. Zij is
elke werkdag aanwezig van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur. Bij afwezigheid, of
voor inschrijvingen kan je terecht bij Miranda en
Dorine in de cafetaria. Zij helpen je graag verder
of geven je het juiste aanspreekpunt.

De thuiszorgcoördinator, Delphine Theuninck,
kan je ook vinden in het Dienstencentrum (zie
pagina 33).
Laat gerust je adres achter in het Dienstencentrum ’t Vijverhof, dan ontvang je gratis het
maandelijks infoblad waar alle activiteiten voorgesteld worden.

Meer info
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Centrumleider Griet Deroo
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
dienstencentrum.vijverhof@telenet.be

3.1

Vormende activiteiten

3.1.1

Cursussen

Dienstencentrum ’t Vijverhof biedt een ruim aanbod van cursussen en vormingen.
Twee keer per jaar organiseert ’t Vijverhof een
reeks cursussen zoals, yoga, tai chi, tekenen en
schilderen, kalligrafie, Engels, breien, juwelen maken … De lessen vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Onder begeleiding van een leerkracht,
gespecialiseerd in zijn/ haar vak krijg je de kennis
onder de knie.
Voor meer informatie over de cursussen die georganiseerd worden door het Dienstencentrum
kan je terecht bij de centrumleidster.
Om het aanbod van het Dienstencentrum
’t Vijverhof te versterken is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met CVO 3
Hofsteden. Het CVO 3 Hofsteden is een avondschool voor volwassenen, maar in het ’t Vijverhof
organiseren zij ook overdag een brede waaier
aan cursussen, gaande van computercursussen over fotografie tot naailessen en bloemschikken. Het aanbod van CVO 3 Hofsteden kan
je vinden op de website www.cvo3hofsteden.org.
Het secretariaat van CVO 3 Hofsteden is te bereiken via de rechterzijgevel van het gebouw
van het Dienstencentrum ’t Vijverhof.
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3.1.2.

Infosessies

Omdat informatie overbrengen een van de doelstellingen van het Dienstencentrum ’t Vijverhof
is, organiseert men er 2 keer per maand een
workshop, infosessie of voordracht. Dit zijn eenmalige activiteiten waarin je heel wat informatie
krijgt over één welbepaald thema zoals rookmelders, dementie, luchtwegen, met suc
ces
ouder worden, gezond en lekker met diabetes, …
Deze activiteiten worden maandelijks aangekondigd in het Infoblad van het Dienstencentrum ’t Vijverhof. Wens je ook dit gratis Infoblad
te ontvangen, geef dan even je adresgegevens
af in het Dienstencentrum.

3.2

Ontspannende activiteiten

In ’t Vijverhof kan je niet alleen terecht voor cursussen of infosessies, je kan er ook een hobby in clubverband beoefenen. Momenteel telt
onze werking 11 clubs. Dat zijn activiteiten zoals
fietsen, wandelen, biljarten, badminton, handwerk … die wekelijks of maandelijks terugkomen
met dezelfde groep mensen. Enkele vrijwilligers
zijn verantwoordelijk voor de club en houden de
boel draaiende. Je komt wanneer het jou past:
een heel vrijblijvende manier om een hobby uit
te oefenen.
Interesse in een nieuwe hobby of wil je nieuwe
mensen leren kennen met dezelfde interesse?
Hieronder vind je een overzicht wanneer welke
hobbyclub samenkomt en wie verantwoordelijk
is. Wil je eens proberen, neem dan contact op
met de centrumleidster.
Geïnteresseerd in muziek, woord
en/of beeldende kunsten? Ga eens
langs bij de Stedelijke Academie voor
Woord en Muziek en/of de Stedelijke
Kunstacademie! Je bent nooit te oud
voor een streepje muziek, een
stukje woord of een likje kunst!
Meer info: www.academietielt.be
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Naast de hobbyclubs organiseert het Dienstencentrum ’t Vijverhof ook andere activiteiten om
je sociaal netwerk uit te breiden of te versterken
(zie ook sport in het Vijverhof pagina 20).
Er wordt af en toe feest gevierd in het Dienstencentrum ’t Vijverhof: met de Tieltse Feesten
is het centrum open. In de winter vindt er een
nieuwjaarsfeest plaats en eind augustus viert
men het einde van het zomerseizoen. Iedereen
is er welkom!
Badmintonclub
Wanneer: maandag
15.45 tot 16.45 uur
Frequentie: wekelijks
Verantwoordelijke: Marie-Lou Lattré
Biljartclub
Wanneer: dins- en donderdag
13.30 tot 17.30 uur
Frequentie: 2 keer per week
Verantwoordelijke: Godfried Decloet
Creaclub wenskaarten
Wanneer: woensdag
13.30 tot 16.30 uur
Frequentie: maandelijks
Verantwoordelijke: Ria Couwelier
Dansclub
Wanneer: donderdag
14.00 tot 16.00 uur
Frequentie: wekelijks
Verantwoordelijke: Lieve Willems
Fietsclub
Wanneer: woensdag
13.45 tot 18.00 uur
Frequentie: wekelijks
(april tot november)
Verantwoordelijke: Bernadette Rogge
Handwerkclub 1
Wanneer: woensdag
13.30 tot 16.30 uur
Frequentie: maandelijks
Verantwoordelijke: Irene Van Haver
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Handwerkclub 2
Wanneer: woensdag
13.30 tot 16.30 uur
Frequentie: maandelijks
Verantwoordelijke: Andrea Logie

Wandelclub
Wanneer: woensdag
13.45 tot 17.00 uur
Frequentie: wekelijks (november tot april)
Verantwoordelijke: Jacky Van Gampelaere

Scrabblekring
Wanneer: maandag
14.00 tot 16.30 uur
Frequentie: wekelijks
Verantwoordelijke: Paula Verhelst

Zangkoor
Wanneer: dinsdag
9.00 tot 10.30 uur
Frequentie: wekelijks
Verantwoordelijke: Linda Vermeersch
15
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3.3

Dienstverlening

Het woord zegt het zelf, het Dienstencentrum
’t Vijverhof biedt heel wat diensten aan. Deze
diensten helpen je om langer en comfortabel
thuis te kunnen blijven wonen. Voor volgende
diensten kan je er terecht.
3.3.1

Pedicure

Wat? Onze voeten zijn heel belangrijk. Ze dragen ons heel ons leven lang, maar krijgen ze
wel de zorg die ze verdienen? Daarom biedt
het Dienstencentrum ’t Vijverhof medische pedicure aan, verzorgd door de gediplomeerde
schoonheidsspecialiste Els Lammertyn.
Voor wie? Alle 65-plussers die in Groot-Tielt
wonen.
Kostprijs? € 15 per sessie, cash te betalen.
Wanneer? Elke vrijdagvoormiddag.
Reserveren? Reservering is noodzakelijk en
kan via 051 40 26 46 of in de cafetaria van het
Dienstencentrum ’t Vijverhof.
Waar? In het Dienstencentrum ’t Vijverhof, linkse voordeur.
Bespreek voetproblemen zoals
eeltknobbels, teenafwijkingen,
ingegroeide nagels, blaren, zweren,
wonden, verminderde gevoeligheid …
altijd met je huisarts. Vraag je schoonheidsspecialiste of zij medische
pedicure behandelingen uitvoert!
3.3.2

Warme maaltijden in het
Dienstencentrum ’t Vijverhof

Wat? Eet je liever niet alleen thuis of ben je toch
in het Dienstencentrum voor een cursus of
voordracht, dan kan je gewoon blijven eten.
’t Vijverhof stelt elke middag van 11.30 tot 13.00
uur zijn deuren open voor de gebruikers van de
warme maaltijden. Er wordt een dagmenu geserveerd dat bestaat uit soep, hoofdgerecht en
dessert. Water op tafel is gratis.
Voor wie? Voor iedereen die in het Dienstencentrum actief is of voor mensen die al warme
16

maaltijden aan huis krijgen, maar die liever niet
alleen thuis opeten.
Kostprijs? € 10 per dagmenu. Voor mensen die
al hun warme maaltijd aan huis krijgen, blijft de
persoonlijke prijs gelden en krijg je € 0,50 korting
per maaltijd.
Reserveren? De maaltijden moeten 2 dagen
op voorhand aangevraagd worden in het Dienstencentrum.
Betaling? Gebeurt via maandelijkse factuur.
3.3.3 Cafetaria in het Dienstencentrum
’t Vijverhof
Wat? In het Dienstencentrum ’t Vijverhof kan je
elke werkdag terecht in de cafetaria voor een
lekker kopje koffie, een kop warme, verse soep,
een lekker stukje taart of een van onze verfrissingen tegen zeer democratische prijzen. Je kan
er ook de krant komen lezen, gezellig wat bijkletsen of iets opzoeken op de computer in ons
computerhoekje.
Voor wie? Voor iedereen!
Wanneer en waar? Elke werkdag van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur in het
Dienstencentrum ‘t Vijverhof.

3.4

Voor volgende diensten kan je
terecht bij de dienstverlening
thuiszorg

Minder Mobielen Centrale, Warme maaltijden
aan huis, klusjesdienst, boodschappendienst,
wassalon en doorverwijzing Foton.

Meer informatie over de dienstverlening
thuiszorg vind je op pagina 33
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4 Culturele activiteiten
4.1

Vormende activiteiten

4.2

Ontspannende activiteiten

Boterhammen in de bib
In september, oktober en november nodigt
de Stedelijke Bibliotheek eens per maand een
gastspreker uit om over de middag te komen
praten over zijn of haar expertise. De lezingen
vinden plaats in de bibliotheek van 12.15 tot 13.15
uur. We zorgen voor een kop soep en een koffie
voor elke deelnemer.

Het Cultuurcentrum Gildhof
Het seizoen van het Cultuurcentrum Gildhof
loopt ieder jaar van september tot eind mei. Er
wordt een gevarieerd programma aangeboden
dat de grote thema’s aan het woord laat: leven
en dood, liefde en verlies, begrip en woede, diversiteit en identiteit, humor en verdriet, ontroering, opwinding ... Voor elk wat wils!

Prijs: € 2,50.
Inschrijven via bibliotheek@tielt.be of
051 42 82 10.

De brochure wordt per seizoen uitgegeven en
is op verschillende plaatsen verkrijgbaar! Je
kan het aanbod ook raadplegen op de website
www.ccgildhof.be

Digidokter
Een keer per maand komt er op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een computerexpert een kennismakingsles verzorgen over een
digitaal onderwerp. De bib selecteert telkens
een onderwerp dat nauw aansluit bij de dagelijkse leefwereld van de mensen.
Prijs: € 5.
Inschrijven via bibliotheek@tielt.be of
051 42 82 10.
Het aanbod ‘In Vorm’ van het
Cultuurcentrum Gildhof
In het aanbod ‘In Vorm’ zit allerlei lekkers voor
een frisse, nieuwsgierige geest! Vul je agenda
met lezingen, workshops en uitstappen: ze verrijken je en je krijgt er vast vrienden en kennissen bij!
De ‘In Vorm’ brochure kan je op verschillende
plaatsen bekomen of op www.ccgildhof.be

4.3

Dienstverlening

Bib aan huis
De bib van Groot-Tielt wil dat ook mensen die
niet tot in de bib raken vanwege lichamelijke beperkingen van de collectie kunnen genieten. Iedereen die tijdelijk of langdurig aan huis gebonden is, kan een beroep doen op de dienst Bib
aan huis. Wij brengen op afspraak jouw favoriete boeken naar je toe en we komen ze ook weer
ophalen. Deze dienstverlening is gratis.
Inschrijven op ‘Bib aan huis’ of meer informatie
via 051 42 82 10, bibliotheek@tielt.be of aan de
balie van de bib.
Krant lezen in de bib
De bib beschikt elke dag opnieuw over de belangrijkste kranten van Vlaanderen, ook over
enkele buitenlandse kranten en over heel wat
tijdschriften. Die kunnen gratis gelezen worden
tijdens de openingsuren van de bib en je hoeft
zelfs geen lid te zijn. Om iets te ontlenen is lidmaatschap van de bib wel vereist.
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We hebben ook e-readers en e-boeken in onze
collectie zitten. Een e-reader is een toestel
waarop je e-boeken kunt lezen. De voordelen:
lichter dan een papieren boek, het lettertype
kan groter gemaakt worden en er is een achtergrondlichtje voor extra zichtbaarheid. Een
e-reader reserveer je in de bib en kun je vervolgens gewoon ontlenen zoals een papieren
boek. Op elk toestel zetten we maximum 5 boeken tegelijk.
Lukt het lezen helemaal niet meer? Dan hebben
we ook nog onze luisterboeken. We beschikken
over een ruime collectie luisterboeken op cd. De
bib beschikt ook over twee Daisyspelers. Een
Daisyspeler werd speciaal ontworpen om comfortabel van een luisterboek te genieten, met extra grote knoppen waardoor het toestel blindelings te bedienen valt.
Computerhulp
Een keer per maand komt computerexpert Rolf
naar de bibliotheek van Groot-Tielt om mensen
te helpen met kleine computerproblemen. Wil
je een andere taal instellen? Raak je niet meer
ingelogd op jouw e-mailadres? Hoe moet je een
app downloaden? Rolf gaat samen met jou op
zoek naar een oplossing voor elk klein computer-, tablet-, of smartphoneprobleem.
Gratis deelname, inschrijven niet nodig.
Onze collectie
Het lijkt bijna vanzelfsprekend, maar in de bibliotheek kun je ook nog steeds terecht voor een
schat aan razend interessante boeken. Lees je
graag spannende boeken? Of liever iets romantisch? Wij hebben ongetwijfeld wat je zoekt.
Misschien snuister je liever eens in het nieuwste
kookboek van Jeroen Meus of ben je op zoek
naar de beste moestuintips van Wim Lybaert?
Ook voor cd’s en dvd’s kan je terecht in de bib.
Sommige uitgevers printen hun boeken in wel
erg kleine lettertjes. Als de ogen niet meer goed
mee willen, kan dit erg vermoeiend zijn. Daarom
hebben wij een uitgebreide collectie grootletterboeken. Dezelfde verhalen, maar de letters zijn
dubbel zo groot.
18

Via http://tielt.bibliotheek.be kan je
alle nieuwe aanwinsten bekijken!

De internetpc’s
Heb je thuis geen internet? Iedereen die lid is
van de bibliotheek kan tijdens onze openingsuren twee uur per dag gebruik maken van onze
internetpc’s.
Vraag het aan de bib
Zit je met een vraag en weet je niet meteen
waarheen? Leg je vraag dan eens voor aan
een van de bibmedewerkers. Misschien ben je
5 minuten later al een antwoord rijker. We beweren echter niet dat we op elke vraag onmiddellijk
het antwoord kunnen geven, maar we kunnen
hier zoeken als de beste en op zijn minst kunnen wij je op het juiste pad zetten.

Meer info over onze activiteiten op
http://tielt.bibliotheek.be of
spring gewoon eens binnen!
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5 Sport
5.1

Stedelijke Sportdienst

Sport overdag
Hou je van dans, aerobics, conditiegymnastiek
op muziek, dan zit je bij ‘Sport overdag’ zeker
goed. Het maakt je lenig, versterkt je spieren, en
is er voor iedereen die zijn of haar conditie wil
verbeteren.
Elk trimester organiseert de Sportdienst een
10-delige lessenreeks op maandag van 13.30 tot
14.30 uur. De lessen vinden plaats in de sporthal
De Ponte, Sportlaan 3 in Tielt. Breng een flesje
water en een gymmatje mee!

Meer info
Sporthal De Ponte
Stedelijke Sportdienst
Sportlaan 3, 8700 Tielt
051 42 82 81
sportdienst@tielt.be

West-Vlaanderen blijft bewegen
‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ verwijst naar
het feit dat de 50-plusser al veel beweegt, maar
blijvend gestimuleerd moet worden om te blijven bewegen. Een dergelijk evenement is daarbij een ideaal hulpmiddel.
Op ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ willen de
organisatoren de streek waar het evenement
georganiseerd wordt extra in de kijker plaatsen.
Dit gebeurt door het aanbieden van een aantal
thematische wandel- en fietstochten die specifiek zijn voor de streek.
De deelnemers die niet wandelen, fietsen of
petanquen kunnen terecht op het sportcentrum

voor de sportcarrousel met een ruim aanbod
van activiteiten waarbij iedereen ter plaatse zelf
kan “shoppen”.
Na het sportieve gedeelte kan je aanschuiven
voor een lekker hapje en entertainment. Deze
activiteit, waar ongeveer 1000 personen aan
deelnemen, vindt jaarlijks plaats op de 2de donderdag in mei.
Elke dinsdag en donderdagvoormiddag kan je van 9.00 tot 10.00 uur
terecht in het Tielts Conditiecentrum
vzw, Hondstraat 98, 8700 Tielt
051 40 37 38 voor aangepaste
lichaamsoefeningen voor senioren!
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5.2

Sport in het Dienstencentrum

Ook in het Dienstencentrum ’t Vijverhof wordt
ervoor gezorgd dat je lang fit en gezond kan
blijven door een aantal sportactiviteiten aan te
bieden in lessenreeksen of in clubverband.
Hieronder vind je een overzicht van de sportactiviteiten als lessenreeks:
Keep fit (aerobic)
Maandag
9.00 tot 10.00 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Fitheidsgym (rustige turnoefeningen)
Maandag
10.15 tot 11.15 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Tai Chi
Dinsdag
9.00 tot 10.15 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Yoga 1 (gevorderden)
Woensdag
9.00 tot 10.00 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Yoga 2 (half gevorderden)
Woensdag
10.15 tot 11.15 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof

Hieronder vind je een overzicht van de sportactiviteiten die je in clubverband kan uitoefenen.
Dat is een groep die telkens op hetzelfde tijdstip
samen komt. Je wordt lid van de club en komt
wanneer het je past, een heel vrijblijvende manier om sport te beoefenen en je sociaal contact te onderhouden. Als je zin hebt om aan te
sluiten bij een club, kom gerust eens langs in het
Dienstencentrum voor meer informatie.
Fietsclub
Woensdag (zomerseizoen)
14.00 tot 17.00 uur
Afspraak aan Dienstencentrum ‘t Vijverhof
Wandelclub
Woensdag (winterseizoen)
14.00 tot 17.00 uur
Afspraak aan Dienstencentrum ‘t Vijverhof
Badmintonclub
Maandag
15.45 tot 16.45 uur
Sporthal De Ponte
Dansclub
Donderdag
14.00 tot 16.00 uur
Dienstencentrum ‘t Vijverhof

Wist je dat elke dag een halfuurtje
bewegen voldoende is voor een
goede gezondheid?

Yoga 3
Vrijdag
9.00 tot 10.00 uur
Dienstencentrum ’t Vijverhof

Meer info & inschrijvingen
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt - 051 40 26 46 - dienstencentrum.vijverhof@telenet.be
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6 Vakantieparticipatie
Er een dagje tussenuit zijn doet deugd, geeft
energie, bezorgt je een goed humeur. Iedereen
verdient het om af en toe eens een stapje in de
wereld te zetten, om nieuwe ideeën op te doen,
een andere sfeer op te snuiven of gewoon een
leuke dag te beleven.
Een daguitstap met de kleinkinderen naar de
zoo, een museumbezoek met vrienden, een uitstap naar Bokrijk, of een weekje naar de kust …
Het is niet goedkoop.
Het Steunpunt Vakantieparticipatie maakt daguitstappen en vakanties mogelijk voor mensen
met een laag inkomen. Via het Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen mensen met een laag
inkomen immers genieten van een sociaal tarief
voor tal van daguitstappen en meerdaagse vakanties in Vlaanderen.
Wie komt in aanmerking?
Dit Sociaal Tarief is er voor iedereen die van de
verhoogde tegemoetkoming geniet (zie pagina
54). Denk je in aanmerking te komen voor het
sociaal tarief en wil je genieten van een daguitstap of een vakantie? Aarzel dan niet om je
aanvraag te doen in het Sociaal Huis Tielt of bij
Rap op Stap.

Een aanvraag kan je ook rechtstreeks doen
bij het Steunpunt Vakantieparticipatie via
www.vakantieparticipatie.be of via het gratis
telefoonnummer 1700.
Op bepaalde evenementen kan je
ook een korting krijgen bijvoorbeeld:
theater aan zee, Dranouter festival,
Lokerse feesten, zandsculpturenfestival …

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Rap op Stap - Vrije tijdswinkel
Bruggestraat 10, 8700 Tielt
051 40 15 57
vrijetijdswinkel@vocopstap.be

Hoe aanvragen?
In het Sociaal Huis en Rap op Stap liggen brochures met de talrijke aanbiedingen waaruit je
een keuze kunt maken. De medewerkers helpen
jou graag verder en zullen, indien je in aanmerking komt, de aanvraag voor jou verder afhandelen. Breng bij jouw aanvraag wel een bewijs
van verhoogde tegemoetkoming mee (klevertje
van het ziekenfonds).
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1
1.1

Gezondheid
Huisartsen

Wanneer je ziek bent, kan je bij je huisarts terecht. Indien nodig kan hij/zij je doorverwijzen
naar een specialist of een andere hulpverlener.
Je huisarts is je eerste aanspreekpunt en hij/zij
houdt een overzicht over je volledige gezondheidssituatie bij.

Bij afwezigheid van je huisarts en in het weekend kan je een beroep doen op de huisartsenwachtdienst via het telefoonnummer
051 40 22 22 (Tielt- Schuiferskapelle)
051 68 99 88 (Aarsele-Kanegem)
of www.huisarts.be

Kies een vaste huisarts. Hij stelt een
globaal medisch dossier op en heeft
op die manier een totaalbeeld van je
gezondheid. Je krijgt ook 30% vermindering
op het remgeld.

Vanaf januari 2018 wordt het gemakkelijker om een huisarts van wacht
te bereiken via het centrale telefoonnummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende
medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale
wachtdiensten.

Dr. Clepkens Chris
Jules Van Ooststraat 24
8700 Aarsele
051 63 36 68

Dr. De Volder Maria
Aarselestraat 50
8700 Aarsele
051 63 51 72

Dr. Leliaert Rudi
Schuiferskapelle-Dorp 13
8700 Schuiferskapelle
051 40 36 40

Dr. Cuypers Hans
Robert Schumanstraat 2A
8700 Tielt
051 40 52 36

Dr. Du Chau Bart
Sterrestraat 35
8700 Aarsele
051 63 64 03

Dr. Mehuys Guido
Grote Hulststraat 49, 8700 Tielt
051 40 21 31

Dr. Debel Lien
Dr. Driesens Ans
Dr. Vandenabeele Birgit
Felix D’Hoopstraat 2A,
8700 Tielt
051 40 27 22
Dr. Denolf Heidi
Dr. Denolf Tom +
huisarts in opleiding
Tramstraat 37 bus 1
8700 Tielt
051 40 16 86

Huisartsenpraktijk
De Watertoren
Dr. Seys Ellen
Dr. Maerten Pieter
Dr. Watté Gilbert
Deken Darraslaan 44
8700 Tielt
051 40 02 25
Dr. Langeraet Marc
Dr. Raes Greet
Manestraat 3
8700 Tielt
051 40 36 40
051 40 64 54

Dr. Michels Jan
Kortrijkstraat 95, 8700 Tielt
051 40 32 55
Dr. Rabaut Peter
Dr. Vanhecke Hilde
Jozef Baertstraat 2, 8700 Tielt
051 40 81 08
Dr. Van Holder Paul
Rameplein 11, 8700 Tielt
051 40 14 00
Dr. Vandermeulen Jean-Marie
Kasteelstraat 26, 8700 Tielt
051 40 37 37
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1.2

Apothekers

1.3

Tandartsen

De dichtstbijzijnde apotheker van wacht kan
je vinden via het telefoonnummer (verplicht
tussen 22.00 en 9.00 uur) 090 39 90 00,
www.apotheek.be of www.geowacht.be

Voor dringende gevallen kan je telefoneren naar
het nummer 090 33 99 69 (€ 1,50 per minuut).
Op weekends en feestdagen tussen 9.00 en
18.00 uur. Dit is uitsluitend voor noodbehandeling.

Apotheek Baert
Wingensesteenweg 32, 8700 Tielt
051 40 37 69

Boone Hilde
Sterrestraat 22, 8700 Aarsele
051 63 54 54
boone.hilde@skynet.be

Apotheek Devroe - Van de Walle
Kortrijkstraat 127, 8700 Tielt
051 40 06 90
Apotheek Gunst
Ieperstraat 51, 8700 Tielt
051 40 03 01
Apotheek Vaes Willy
Stationstraat 61, 8700 Tielt
051 40 60 57

De Backer - De Moor
Hulststraat 8, 8700 Tielt
051 40 93 44 (Hein De Backer)
051 40 07 80 (Nathalie De Moor)
Dental Bergez
Jules Van Ooststraat 14, 8700 Aarsele
051 69 96 70
florence.bergez@telenet.be

Apotheek Vandaele
Jules Van Ooststraat 25, 8700 Aarsele
051 63 30 58

Maes Rik
Ieperstraat 20, 8700 Tielt - 051 40 01 66
Aarselestraat 1, 8700 Tielt - 051 63 33 88
maes-rik@skynet.be

Apotheek Vanden Bulcke & Roosen
Ieperstraat 5, 8700 Tielt
051 40 06 85

Thienpont Paul
Tramstraat 54, 8700 Tielt
051 40 41 95

Apotheek Verdonck - Verpoort
Kortrijkstraat 19, 8700 Tielt
051 40 07 48

Vlaemynck Filip
Stationstraat 64, 8700 Tielt
051 40 02 84
filip.vlaemynck@skynet.be

Apotheek Wostyn
Markt 29, 8700 Tielt
051 40 01 06

Meer info kan je vinden op www.apotheek.be
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Van Doorne Geert
Krommewalstraat 18, 8700 Tielt
051 40 55 71
geert.van.doorne@tandarts.be

Meer info kan je vinden op www.tandarts.be
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1.4

Ziekenfondsen

De ziekenfondsen betalen ziektekosten terug
en in geval van ziekte voorzien ze in een vervangingsinkomen. Je kan er terecht met al je
vragen over ziekte en handicap.
De maatschappelijk werkers van je ziekenfonds
geven je informatie en advies. Ze bemiddelen
bij aanvragen voor alle mogelijke sociale voorzieningen: financiële uitkeringen voor personen met een handicap en zieke personen, de
Vlaamse Zorgverzekering, opname in instellingen, herstelkuren ...
Bond Moyson - Regiokantoor
+ brievenbus
Ieperstraat 18, 8700 Tielt
051 40 22 97
bm.tielt@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be
Bond Moyson - Brievenbus Aarsele
Baudeloostraat 22, 8700 Aarsele
CM - Regiokantoor - brievenbus
Oude Stationstraat 12, 8700 Tielt
051 42 38 01
tielt.roeselaretielt@cm.be
www.cm.be
CM - Brievenbus Aarsele
Jules Van Ooststraat 14, 8700 Aarsele
CM - Brievenbus Kanegem
Sint-Bavostraat, 8700 Kanegem
CM - Brievenbus Schuiferskapelle
Schuiferskapelle dorp, 8700 Schuiferskapelle
Hulpkas voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Gewestelijke dienst
Torhoutsesteenweg 126 (bus 00/01)
8200 Brugge
050 33 04 10
beheerder603@caami.hziv.fgov.be

Kas der geneeskundige verzorging van
HR Rail Gewestelijk Geneeskundig
Centrum Brugge
Hendrik Brugmansstraat 7 bus 1, 8000 Brugge
050 30 24 54
ggcbrugge@hr-rail.be
Liberale mutualiteit + brievenbus
Markt 14, 8700 Tielt
051 40 55 55
tielt@lmwvl.be
www.lmwvl.be
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
Hoofdkantoor Roeselare
Hendrik Consiencestraat 13/15, 8800 Roeselare
051 20 18 49
roeselare@nzvl.be
www.nzvl.be
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen + brievenbus
Felix D’hoopstraat 6, 8700 Tielt
Onafhankelijk Ziekenfonds + brievenbus
Stationstraat 1, 8700 Tielt
050 40 52 66
thomas.roygens@oz.be
www.oz.be

1.5

Ziekenhuizen

Een ziekenhuis verzorgt zieken en verleent professionele gezondheidszorg. De sociale dienst
zoekt er voor de patiënt of de familie een oplossing bij persoonlijke, familiale, financiële of sociale problemen. Je kan er terecht met vragen over
thuishulp of vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis,
verhuis naar een woon- en zorgcentrum of dienst
voor revalidatie, administratieve formaliteiten …
In Groot-Tielt is dit het Sint-Andriesziekenhuis.
Sint-Andriesziekenhuis
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
051 42 51 11
www.sintandriestielt.be
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1.6

Paramedische diensten

1.6.1

Diëtist en diabeteseducator

Aernout Steve
Pittemsesteenweg 36, 8700 Tielt
0479 40 02 16
steve.aernout@gmail.com

Een diëtist geeft zinvol advies over voeding
en welzijn. Hij of zij stelt een evenwichtig dieet samen zonder risico’s voor je gezondheid.
Vaak werkt je diëtist samen met je huisarts of
specialist.

Barbier Sofie
Bruggestraat 2, 8700 Tielt
0472 23 45 19

Cosman Yvette
Gruuthusestraat 46, 8700 Tielt
051 40 36 59

Debaene Stijn
Wulfstraat 2, 8700 Tielt
051 43 80 22
0485 57 26 45
stijn_debaene@hotmail.com

Lauwers Eva
Sint-Amandstraat 29, 8700 Tielt
0476 31 58 26
lauwers.eva@hotmail.com
Team Diëtisten
Sint-Andriesziekenhuis
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
051 42 51 11
Wambeke Lies
Huisartsenpraktijk De Watertoren
Deken Darraslaan 44, 8700 Tielt
0497/57 38 28
Wit-gele Kruis
Dieetdienst
Joos De Ter Beerstlaan 35, 8740 Pittem
050 63 45 00
zorgaanvraagtielt@wgkwvl.be
Via je ziekenfonds

1.6.2

Kinesitherapeuten

Na een heelkundige ingreep of bij bedlegerigheid probeert een kinesitherapeut je mobiliteit
en zelfredzaamheid zo goed mogelijk te bewaren. Hij of zij behandelt je zowel in de praktijkruimte als aan huis. De behandeling gebeurt
altijd op voorschrift van de behandelende arts.
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Declercq Sabine
Vande Capelle Margot
Pastorijstraat 16, 8700 Aarsele
051 63 60 39
0476 54 05 92
sabine@kine-aarsele.be
margot@kine-aarsele.be
De Croix Ignace
Sint-Michielstraat 16, 8700 Tielt
051 40 58 87
ignace.decroix@telenet.be
D’Hoore Wouter
Sint-Hubertstraat 3, 8700 Aarsele
051 40 85 79
De Smet Katrijn
Deken Darraslaan 98 bus 3, 8700 Tielt
051 40 32 00
0476 53 95 70
katdesmet@hotmail.com
De Sutter Sigrid
Ter Booye 23, 8700 Tielt
051 40 99 48
desuttersigrid@hotmail.com
Devos Julie
Rameplein 24, 8700 Tielt
051 62 95 85
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Devreese Karen
Sterrestraat 13, 8700 Aarsele
051 69 53 96
karen.devreese@telenet.be
Franssen Whoopy
Krommewalstraat 48B, 8700 Tielt
0499 33 03 42
whoopyfranssen@hotmail.com
Hellebuyck Robin & De Jans Marlien
Plantinstraat 7, 8700 Tielt
051 40 66 31
www.kinerobin.be
Ingelaere Leen
Papenholwegel 20, 8700 Tielt
051 69 09 87
leen.ingelaere@pandora.be

Van de Walle Christien
Ieperstraat 39, 8700 Tielt
051 46 73 88
info@christienvdw.be
christienvdw@hotmail.com
Van de Walle Carin
Nieuwstraat 8, 8700 Tielt
051 40 43 31
0498 74 98 03
Verhellen Lien & Declercq Marlies
Neringenstraat 1 bus 1, 8700 Kanegem
051 68 92 76
0474 53 76 51
Vervenne Bernard
Henri D’Hondtstraat 17, 8700 Schuiferskapelle
0476 63 74 91
bernard.vervenne@gmail.be

Strosse Bart - Raes Dieter
Gieterijstraat 3, 8700 Tielt
051 40 36 31
bart.strosse@skynet.be
www.praktijkdegieterij.be
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1.6.3

Logopedisten

Een logopedist helpt mensen die problemen
hebben met spreken, taal, stemgebruik, lezen
en schrijven. Je kan er terecht als je arts of specialist je doorverwijst.
De Baets Laura
Felix d’hoopstraat 110/116, 8700 Tielt
0497 84 16 08
De Smidt Cindy
Beernegemstraat 4/1, 8700 Tielt
0476 47 98 84
Eelbode Emmelie
Felix d’Hoopstraat 110/116, 8700 Tielt
051 40 30 87 - 0485 08 53 92
Loontjens Hilde
Oude Gentweg 41, 8700 Kanegem
& Poekestraat 36, 8700 Aarsele
0477 97 76 95 - info@hl-logopedie.be
www.hl-logopedie.be
Schaubroeck Sabine
Felix d’Hoopstraat 26, 8700 Tielt
051 40 75 32
Speybrouck Ann
Ieperstraat 19, 8700 Tielt
0479 36 79 79 - info@logopedietielt.be
www.logoepedietielt.be
1.6.4 Podologen
De podoloog onderzoekt en behandelt alle
problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met je voeten. Dit is geen
voetverzorging, enkel bewegingsanalyse en
zooltherapie.
More Than Feet - Kris Desaever
Wulfstraat 25, 8700 Tielt
0486 53 74 04 - info@morethanfeet.be
Pedicure zie pagina 14
30

1.6.5

Osteopaten

De osteopaat onderzoekt en behandelt het volledige lichaam met zijn handen voor onder andere rug- en nekklachten of gewrichts- en spierpijnen. Er is geen voorschrift of verwijzing van een
arts nodig voor een bezoek aan de osteopaat.
Buyse Jan
Gruuthusestraat 70, 8700 Tielt
051 40 86 20
Debaene Stijn
Wulfstraat 2, 8700 Tielt
051 43 80 22 - 0485 57 26 45
stijn_debaene@hotmail.com
Lien De Smet
Diksmuidse Boterweg 14 bus 6, 8700 Tielt
051 40 36 38 - 04 71 76 78 66
Tyberghien Flor
Constant Vanden Berghestraat 10
8700 Aarsele
0497 45 07 22

1.7

Geestelijke gezondheidszorg

1.7.1

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg
biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. Er zijn meestal aparte teams
voor volwassenen en voor kinderen en jongeren.
Elk team bestaat uit een of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.
1.7.1.1

60+ team

Het 60+ team is een team van hulpverleners
met een ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
Ben je een 60-plusser en heb je klachten zoals:
Depressie: somberheid, neerslachtigheid,
concentratieproblemen, piekergedrag
Angst
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Verwerkingsmoeilijkheden bij rouw
Verstoorde relaties met mensen uit de omgeving
Heb je al hulp gezocht of zelf iets geprobeerd en
blijven jouw klachten bestaan, herval je terug in
jouw oud piekerpatroon ... dan kunnen we je helpen. Elke leeftijdsfase kan mensen kwetsbaar
maken voor psychische problemen en hulp
vragen is vaak een moeilijke stap. Nochtans zijn
psychische problemen goed te behandelen.
Bespreek het met jouw huisarts of iemand in
jouw buurt en contacteer ons.
Centrum Geestelijke gezondheidzorg
Mandel en Leie - De Vogelaere Katrien
Grote Hulststraat 55/4, 8700 Tielt
056 23 00 22
katrien.devogelaere@cggml.be
1.7.2

Tempelaere Veerle
Leo d’Hulsterlaan 6, 8700 Tielt
0474 50 14 23
info@veerletempelaere.be
www.veerletempelaere.be
Van Dierdonck Els
Sint-Janstraat 46, 8700 Tielt
0476 31 49 90
Els.vandierdonck@yahoo.com
In het Sint-Andriesziekenhuis
werken enkele psychologen binnen
verschillende zorgprogramma’s
(oncologie, geriatrie, PAAZ, palliatieve,
pijn, hartrevalidatie).

Psychiatrisch aanbod van
een algemeen ziekenhuis (PAAZ)

Voor diagnose en behandeling van psychia
trische problemen kun je terecht bij de psychiatrische dienst van een algemeen ziekenhuis
(zie pagina 25).
1.7.3

Page Laura
Ruiseleedsesteenweg 49c, 8700 Tielt
0499 14 35 50
laura.page@outlook.com
www.laurapage.be

1.8.

Zelfhulp

1.8.1

Tele-onthaal

Psychotherapeuten

Psychotherapeuten zijn geschoold om te praten met mensen over hun psychische problemen en om samen met hen naar een leefbare
oplossing te zoeken.
Devriendt Marjolein
Dertig Zilverlingenstraat 50, 8700 Tielt
0479 81 43 59
marjolein.devriendt@gmail.com
De Roose Elke
Hollebeekstraat 49, 8700 Tielt
0479 24 84 39
Dromen Over Hoop
Hulstplein 2, 8700 Tielt
051 14 01 97
www.dromenoverhoop.be

Je kan bij Tele-Onthaal praten over wat jou bezighoudt, groot of klein. Of je nu een heel groot
probleem of kleinere zorgen hebt, een vrijwilliger maakt tijd voor jou, luistert, leeft mee, denkt
samen met je na over wat je vertelt en helpt je
zoeken naar inzichten, mogelijkheden en uitwegen. Een kant-en-klare oplossing kan de vrijwilliger niet voor jou uit zijn mouw schudden. Als je
het nodig hebt, krijg je informatie over verdere
hulpverleningsmogelijkheden. Bel 106!
1.8.2

Anonieme Alcoholisten
Al Anon/ Al Ateen

Mannen en vrouwen delen hun ervaringen, kracht
en hoop om hun gemeenschappelijk alcoholprobleem op te lossen en anderen te helpen bij hun
herstel. Om lid te worden van de AA moet je ‘een
verlangen hebben om op te houden met drinken’.
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Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Praatcafés voor kankerpatiënten
en hun naasten
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt - 051 40 26 46

Al-Anon voor familie en vrienden van
alcoholisten
Al-Ateen voor kinderen van alcoholisten
032 18 50 53 - info@al-anonvl.be

1.8.5

1.8.3

SOS Nuchterheid

Alcohol, pillen ...? Je wil er wel van af maar je
weet niet goed hoe? Je wil er iets aan veranderen. Vooral voor jezelf maar ook voor je omgeving. Praat er eens over, met ons. Dat kan alvast
je eerste overwinning zijn! SOS Nuchterheid organiseert in Vlaanderen gespreksavonden met
lotgenoten. Je bent er welkom om onze unieke
manier van zelfzorg te leren kennen. Probeer het
eens en kom eens praten met je lotgenoten. Het
is alvast je eerste overwinning.
09 330 35 25
info@sosnuchterheid.org
www.sosnuchterheid.org
1.8.4

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker, de voormalige ‘Vlaamse
liga tegen Kanker’, komt op voor de belangen
van de kankerpatiënt. Ze doet dit door de psychologische en sociale opvang van patiënten
en hun familie en via informatiecampagnes, geldinzamelacties en steun aan wetenschappelijk onderzoek. Je kan er terecht voor informatie
over de ziekte, maar ook over preventie, lotgenotengroepen, onderzoeksgegevens en vrijwilligerswerk. Kom op tegen kanker organiseert in
verschillende regio’s ook praatcafés voor kankerpatiënten en hun naasten.
Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, 1210 Brussel
02 227 69 69
(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur)
info@komoptegenkanker.be
www.komoptegenkanker.be
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Tielts Vormings -en Documentatiecentrum tegen Kanker
T.V.D.K. werd in 1992 opgericht met als doel in
de regio Tielt initiatieven te nemen om zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te
behartigen.
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
0475 20 88 31 - info@tvdk.be
1.8.6

Stichting tegen kanker

Deze organisatie geeft informatie over gezond
leven, leven met kanker, onderzoeken en biedt
verschillende publicaties aan. Ze organiseren
onder andere de kankerlijn, rekanto (sporten
voor mensen met kanker), activiteiten voor kinderen, financiële steun, de tabakstoplijn ...
Stichting tegen kanker
Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
02 733 68 68 - info@stichtingtegenkanker.be
www.kanker.be
1.8.7

Zelfmoordlijn

De zelfmoordlijn 1813 is een erkende nooddienst
voor iedereen die aan zelfdoding denkt, er in zijn
omgeving mee geconfronteerd wordt of zelf nabestaande is. Je kan er anoniem je verhaal kwijt, dag
en nacht, 24 uur per dag, zeven dagen per week.
1813 - www.zelfmoord1813.be
1.8.8

Trefpunt zelfhulp

Bij het trefpunt zelfhulp kan je terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Je kan er ook een zelfhulpgroep
vinden voor jouw problematiek.
Trefpunt zelfhulp
016 23 65 07 - trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
www.zelfhulp.be
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2 Zorg
2.1

Thuiszorgcoördinator
OCMW Tielt

De Thuiszorgcoördinator, Delphine Theuninck,
geeft je advies over hulp op maat in je thuissituatie. Daarnaast geeft ze informatie over tegemoetkomingen, premies en het ruime assortiment aan dienstverlening, zowel binnen als
buiten het OCMW. Je vindt de thuiszorgcoördinator in het Dienstencentrum ’t Vijverhof maar
ze kan ook bij je thuiskomen. Deze dienstverlening is gratis en staat open voor iedereen.
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
telefonisch bereikbaar voor een afspraak:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur , donderdag van 13.30 tot
16.00 uur.
Alle diensten voor gezinszorg en ook
andere eerstelijnsdiensten bieden
thuiszorgcoördinatie aan.

2.2

Thuisverpleging

2.2.1

Diensten

Bond Moyson
President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
056 23 02 30
rdv.wvl@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be
Cura Thuisverpleging
Pensionaatstraat 8/A, 8755 Ruiselede
050 35 08 06
cura@curando.be
www.curando.be
Solidariteit voor het gezin
’T Hoge 49, 8500 Kortrijk
056 26 61 31
karien.louagie@svhg.be
www.solidariteit.be
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
Joos de ter Beerstlaan 35, 8740 Pittem
050 63 45 00
tielt@wgkwvl.be
www.wgkwvl.be
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2.2.2 Zelfstandige thuisverpleging
Blancke Hannelore
Wakkensesteenweg 10, 8700 Tielt
051 40 57 14 - 0497 06 46 95
David Charlotte
Putterijstraat 13, 8700 Tielt
0476 97 53 79
De Clercq Romanie
Jozef Samynlaan 9, 8700 Tielt
0476 53 69 24
Decocker Reina
Kleine Ruiseledestraat 8, 8700 Kanegem
051 68 96 88

Neirinck Mieke
Deinsesteenweg 176, 8700 Aarsele
051 63 58 15
Nollet Julie
Hogenhovestraat 76, 8700 Aarsele
0495 82 19 73
nolletjulie-thuisverpleging@outlook.com
Pattyn Monique
Hondstraat 35, 8700 Tielt
051 40 08 24 - 0475 94 29 66
Roose Ann
Leukemeersenstraat 31, 8700 Tielt
0479 74 98 55

Delbaere Karen
Pastorijstraat 20, 8700 Aarsele
0485 76 92 22

Vandenhende Jolien
Kleine weg 12, 8700 Tielt
0474 87 38 97
jolien.vandenhende@outlook.be

Deschaght Katleen
Egemsesteenweg 13, 8700 Tielt
051 40 08 09 - 0496 15 41 38

Vandevoorde Ann
Oostweg 14, 8700 Tielt
051 40 61 96

Labeeuw Cinthy
Bosakkerstraat 53, 8700 Tielt
0473/806016
cinthy.labeeuw@telenet.be

Vandewiele Ria
Robert Schumanstraat 13, 8700 Tielt
051 40 53 76 - 0472 57 45 68

Desmul Sabine
Deken Darraslaan 44 bus 3, 8700 Tielt
0476 75 11 57
Desseyn Elke
Bedevaartstraat 111, 8700 Tielt
0476/39 60 01
Dujardin Sofie
Karmstraat 18, 8700 Aarsele
0476 29 04 97
Everaert Dirk
Deinzesteenweg 137, 8700 Aarsele
051 63 66 39
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Vanhecke Karien
Hazelaarkouter 47, 8700 Tielt
051 40 43 57 - 0475 85 03 45
Vanzieleghem Joyce
Klijtenstraat 84, 8700 Tielt
0477 76 15 39
thuisverpleging.vanzieleghem.joyce@telenet.be

2.3

Gezinszorg en
aanvullende thuiszorg

Gediplomeerde verzorgenden bieden duurzame, snelle en kwalitatieve hulp aan in je huishouden. De zorgkundige kan voor 2 uur of meer
bij je langskomen, een of meerdere keren per
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week of om de 2 weken.
Taken:
Je bijstaan in je huishouden (koken, was en
strijk, onderhoud van de woning ...)
Helpen bij je verzorging
Je vergezellen bij activiteiten, bijv. vervoer naar
de kapper of een vereniging
Helpen bij je administratieve verrichtingen
Ondersteuning geven als je het moeilijk hebt

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende
Kerkstraat 15, 8700 Tielt
051 40 44 85
zonnewende@familiezorg-wvl.be
Via je ziekenfonds (zie pagina 27).
Via je apotheek kan je ook thuiszorgmateriaal ontlenen of aankopen.

De kostprijs is afhankelijk van je gezinssituatie
en je inkomen. Ook via je ziekenfonds kan je
deze dienstverlening aanvragen.

2.5

Bond Moyson
Ieperstraat 18, 8700 Tielt
051 40 22 97
bm.tielt@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Dementie uit zich in een achteruitgang van de
hersenfuncties. De ziekte kent vaak een sluipend verloop. Meestal is er al een tijd iets aan
de hand waardoor het leven van de patiënt en
zijn omgeving grote veranderingen kunnen ondergaan. Niet alleen de patiënt, maar ook de familie heeft extra aandacht en begeleiding nodig.

Familiehulp
H.Horriestraat 33a, 8800 Roeselare
051 24 88 03
roeselare@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Familiezorg West-Vlaanderen
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be

2.4

Thuiszorgwinkel

Uitleendiensten verhuren allerlei sanitair- en orthopedisch materiaal zoals krukken, rolwagens,
toiletstoelen, ziekenhuisbedden en optrektoestellen. Deze hulpmiddelen helpen je om vrijer te
bewegen en/of je beter te (laten) verzorgen. Je
kan er ook incontinentiemateriaal, verbanden,
kleine hulpmiddelen enz., aankopen.
Thuiszorgwinkel CM
Kasteelstraat 61, 8700 Tielt
051 40 30 63
www.thuiszorgwinkel.be

2.5.1

Dementie

Thuisbegeleiding voor personen
met dementie – FOTON

De dementieconsulente van Foton is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie in de
thuissituatie. Samen met jou zoekt zij naar een
passend antwoord op jouw vragen of bezorgdheden. Je kunt een afspraak maken voor een of
meer individuele of familiegesprekken. Dit kan
ook bij jou thuis. Via de dementieconsulent kan je
boeken, getuigenissen, dvd’s en brochures rond
dementie ontlenen. Er wordt op een constructieve en open manier samengewerkt met elke zorgverlener van jouw keuze. Voor meer informatie
kan je terecht bij de thuiszorgcoördinator.
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst thuiszorg - Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
Thuisbegeleiding Foton
Familiezorg West-Vlaanderen VZW
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
fotonthuis@familiezorg-wvl.be
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2.5.2 Muzieknamiddagen voor personen
met dementie en hun mantelzorgers
Elke derde woensdag van de maand vullen muzikanten het regiohuis van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw met wondere klanken,
speciaal voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
Bij een kopje koffie kan je tot rust komen,
genieten van de muziek en elkaar ontmoeten.
Dit is een samenwerking tussen thuisbegeleidingsdienst Foton en het OCMW Tielt.
2.5.3 Oppas voor personen met dementie
Op jouw vraag kan er een oppas bij je thuiskomen om patiënten met dementie gezelschap te
houden of om te blijven slapen.
Camino
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be
Onafhankelijke ThuiszorgVereniging (OTV)
Afdeling Kortrijk
Stasegemsestraat 136 A, 8500 Kortrijk
056 22 23 75
kortrijk@otv.be
www.otv.be
Solidariteit voor het gezin
’T Hoge 49, 8500 Kortrijk
056 26 61 31
karien.louagie@svhg.be
www.solidariteit.be
Vraag je ziekfonds om raad! (zie pagina 27)
2.5.4 Praatcafés en praatgroepen
Een praatcafé of -groep biedt ondersteuning aan
personen met dementie en/of hun naaste omgeving. Je krijgt er informatie over de medische en
psychosociale aspecten van dementie.
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Zo wordt het onderwerp bespreekbaar en dit
voorkomt dat mensen met dementie en hun
familie geïsoleerd raken. In het café ontmoet je
elkaar in een ontspannen sfeer en kan je van
gedachten wisselen. Een praat- of familiegroep
is meestal een kleinere groep waarin je je vragen en bezorgdheden kan delen.
Thuiszorgcentrum CM
Oude Stationstraat 12, 8700 Tielt
051 40 55 74
tzcentrum.tielt@cm.be

2.6

Poetsdienst

De poetsvrouw helpt je bij het onderhoud van je
woning. Ze komt wekelijks of om de 2 weken een
halve dag langs om te poetsen. Naast poetsdiensten die werken aan een tarief afhankelijk
van je inkomen en gezinssituatie zijn er ook dienstenchequebedrijven. Er wordt steeds gekeken
naar de voor jou voordeligste oplossing. Je kan
dit aanvragen via je ziekenfonds (zie pagina 27)
of zelf een dienstenchequebedrijf contacteren.
Taken:
Stof afnemen
Vloer dweilen of schuren
Onderhoud van toilet en badkamer
Periodiek onderhoud van ramen en deuren
Actief Tielt
Kortrijkstraat 53, 8700 Tielt
051 42 70 50
sodexho@actief.be
Adecco Home Services Tielt
Kortrijkstraat 48, 8700 Tielt
051 42 63 80
tielt.700@adecco.be
Bond Moyson
President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
056 23 02 30
rdv.wvl@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be
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De Strijkmande
Baudeloostraat 25, 8700 Aarsele
0496 24 68 71
info@destrijkmande.be
Familiehulp
H .Horriestraat 33a, 8800 Roeselare
051 24 88 03
roeselare@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be
Hulp in Huis
Ieperstraat 66, 8700 Tielt
051 40 85 22
tielt@hulpinhuis.be
www.hulpinhuis.be
Schoonmaakbedrijf Nemegheer
Lammersakker 13, 8700 Tielt
051 40 63 15
info@schoonmaak-nemegheer.be
www.schoonmaak-nemegheer.be
Solidariteit voor het gezin
’T Hoge 49, 8500 Kortrijk
056 26 61 31
karien.louagie@svhg.be
www.solidariteit.be
Start People Services Tielt
Ieperstraat 14, 8700 Tielt
0492 91 81 85
dcqwvl@startpeople.be
T-Interim Tielt
Kortrijkstraat 31, 8700 Tielt
051 40 41 16
tielt@t-interim.be

2.7

Personenalarmsysteem

Je wilt zo lang mogelijk alleen thuis blijven wonen,
maar je maakt je soms zorgen over de mogelijke gevolgen van een ongelukje? Of je bent vaak
alleen thuis en kan niet zonder hulp rechtstaan
als je gevallen bent? Je voelt je onzeker na een
eerdere val? Dan is een personenalarmsysteem
de ideale oplossing voor je.
Een personenalarmtoestel, ook wel noodoproepsysteem genoemd, is een zendertje dat in
verbinding staat met een alarmcentrale.
De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen
per week bemand. De alarmcentrale beschikt
over alle nodige gegevens van de hulpbehoevende persoon.
Wist je dat er mobiele alarmeringssystemen bestaan? Deze werken
zowel binnen als buitenhuis.
Je locatie wordt automatisch bepaald
via gps-tracking.
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
dienstencentrum.vijverhof@telenet.be
Regionaal Dienstencentrum Zonnewende
Kerkstraat 15, 8700 Tielt
051 40 44 85
zonnewende@familiezorg-wvl.be
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
Joos de ter Beerstlaan 35, 8740 Pittem
050 63 45 00
tielt@wgkwvl.be
www.wgkwvl.be
Vraag ernaar
bij jouw
ziekenfonds.
Ze geven meestal
korting voor de
leden.
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Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst Thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
Sociaal Huis Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Bistro Labohème
Vinktstraat 7, 8700 Tielt
051 43 79 64 - 0478 52 49 60
Maaltijden aan huis, ook in het weekend
Binnen Aarsele: € 7,50
Buiten Aarsele: € 8

2.8

Warme maaltijden

Ben je tijdelijk of voor een langere periode niet in
staat om zelf een maaltijd te bereiden? Dan kan
je via het Sociaal Huis en de Thuiszorgdienst
maaltijden bij je thuis laten leveren.
Nuttige weetjes:
Je kan op doktersvoorschrift dieetmaaltijden
aanvragen
Je kiest zelf op welke dagen je een maaltijd
wenst
Het menu voor de komende week wordt vooraf meegedeeld
Wijzigingen worden ten laatste de dag op
voorhand doorgegeven voor 12.00 uur, het
OCMW is niet bereikbaar in de namiddag a.g.v.
veranderde openingsuren
De kostprijs is afhankelijk van het maandelijks
inkomen. Je betaalt minimum € 4, maximum
€ 7,50. Je kan steeds voor het maximumtarief
kiezen wanneer je geen onderzoek van jouw
bestaansmiddelen wil.
Er kan ook een maaltijd genuttigd worden in het
Dienstencentrum ’t Vijverhof, en hiervoor zal
men een korting van € 0,50 toestaan.
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2.9

Boodschappen aan huis

Wordt het doen van (bepaalde) boodschappen
te zwaar of wil je bijvoorbeeld graag groenten
van de boerenmarkt, maar heb je geen vervoer?
Dan kan je terecht bij de boodschappendienst.
Je kan je bestelling via de website doorgeven
op www.mobielewinkelstraat.be of telefonisch
op het nummer 051 40 75 74 en dit op maandag, woensdag of vrijdag tussen 14.00 uur en
16.00 uur. Wijzigingen worden ten laatste de
dag op voorhand doorgegeven voor 12.00 uur.
Het OCMW is niet bereikbaar in de namiddag
a.g.v. veranderde openingsuren.
De leveringen gebeuren op:
Dinsdag tussen 15.00 en 18.00 uur
Donderdag tussen 18.30 en 20.30 uur
Zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur
De levering bedraagt € 5, onder bepaalde voorwaarden kan deze levering gratis zijn.
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst Thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
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2.10

Wasdienst

Lukt het niet meer om de was te doen en ben je
niet in het bezit van een wasmachine, dan kan je
een beroep doen op het wassalon. Het wassalon
bevindt zich in activiteitencentrum de Rinkel, waar
je tijdens het wachten een lekker kopje koffie kan
nuttigen in de cafetaria. Je doet je aanvraag via de
thuiszorgcoördinator OCMW.
Dienstencentrum ’t Vijverhof - Dienst Thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
Activiteitencentrum De Rinkel
Tramstraat 53, 8700 Tielt
0473 57 27 42 - 0472 06 84 40
derinkel@skynet.be
Strijkatelier - Blitz-Shop bvba
Meulebeeksesteenweg 15, 8700 Tielt
051 40 17 42
blitzshop@skynet.be
www.blitzshop.be
Schoonmaakbedrijf Nemegheer
Lammersakker 13, 8700 Tielt
051 40 63 15
info@schoonmaak-nemegheer.be
www.schoonmaak-nemegheer.be
De Strijkmande
Baudeloostraat 25, 8700 Aarsele
0496 24 68 71
info@destrijkmande.be
Sommige dienstenchequebedrijven
komen bij je thuis strijken!

2.11

Klusjesdienst

Het doel van de klusjesdienst is de kwaliteit van
de leefomgeving van de inwoners van GrootTielt, die door hun leeftijd of ziekte voor bepaalde karweien niet zelf kunnen instaan, te verbe-

teren door bijstand te verlenen onder de vorm
van het opknappen van kleine klusjes of kleine
herstel- en onderhoudswerken uit te voeren in
of rond de eigen woning.
Welke hulp wordt geboden?
Kleine elektrische problemen: defect stopcontact, vervangen lampen ...
Kleine sanitaire problemen: verstopping, lekkende kraan, nieuwe WC-bril, plaatsen van
een handgreep in badkamer of toilet, radiator
ontluchten ...
Schrijnwerk: kapot rolluiklint, nieuw deurslot of
cilinder, bijregelen van ramen of deuren ...
Schilderen of behangen van 1 ruimte, die max.
4 uur werktijd met max. 2 man in beslag nemen
Verhuizen van meubels of materiaal (klusjesdienst is niet in het bezit van een verhuislift)
Onderhoud van de woning: rolluiken afwassen, plafonds schoonmaken, terras of oprit
reinigen ...
Tuin- en snoeiwerk, max. 4 uur werktijd met
max. 2 man
Wegbrengen afval naar containerpark of afvalverwerkend bedrijf
WAT NIET !
Gevaarlijke werk aan gas- of
elektrische installaties
Werk hoger dan 3 m
Dakwerk
Isolatiewerk
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst Thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
Via je ziekenfonds
(zie pagina 27).
Familiezorg
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be
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Familiehulp
H. Horriestraat 33a, 8800 Roeselare
051 24 88 03
roeselare@familiehulp.be
www.familiehulp.be

2.12 Minder Mobielen Centrale
(MMC)
Je moet naar de dokter, wil naar de kapper of
wenst boodschappen te doen. Je hebt geen
vervoer. De belbus komt niet in jouw buurt of die
is voor jou niet toegankelijk.
Je kan een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale (MMC). Deze dienst wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd. De kosten van administratie en werking worden door
het OCMW gedragen. Daarenboven komt het
OCMW tussen in de helft van de kostprijs voor
de gebruiker.
Kostprijs?
Je vraagt een lidkaart aan in het Sociaal Huis
en betaalt jaarlijks € 10/persoon of € 15/koppel.
(De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is
inbegrepen.)
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Je betaalt per kilometer € 0,15 rechtstreeks aan
de chauffeur. (De kostprijs per kilometer bedraagt € 0,33. Je dient slechts € 0,15 te betalen,
de overige € 0,18 per kilometer wordt door het
OCMW betaald.)
Voor ritten in Groot-Tielt betaal je € 3 aan de
chauffeur (€ 2,50 + € 0,50 adminstratieve kost).
Hoe aanvragen? Nog geen lid?
Jouw lidkaart kan je aanvragen in het Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
tel. 051 40 90 52 of sociaalhuis@ocmwtielt.be.
Na een sociaal onderzoek zal jouw lidkaart opgestuurd worden. Vanaf dan kan je ritten aanvragen bij de Minder Mobielen Centrale.
Ritten aanvragen (je bent al lid)?
Twee dagen op voorhand bel je de Minder Mobielen Centrale op met je vraag.
De verantwoordelijke van de MMC zoekt een
chauffeur voor het gevraagde traject. Je krijgt
bevestiging en de naam van de chauffeur door.
Indien het korte boodschappen betreft, kan de
chauffeur ter plaatse even wachten.
Bij langere wachttijden kan de chauffeur op het
afgesproken tijdstip terugkeren.
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Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst Minder Mobielen Centrale
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 75 74
mmc.tielt@telenet.be

2.13

Dagverzorgingscentra

Zit je overdag met de zorg voor jouw partner,
ouder, dementerende grootouder?
Wordt het soms te zwaar om altijd voor ze klaar
te staan? Wil je met een gerust hart boodschappen of huishoudelijk werk doen?
Is er nood aan gezelschap, ondersteuning?
Het dagverzorgingscentrum is bestemd voor
mensen die nog zelfstandig of met familie thuis
wonen, maar overdag wat gezelschap of ondersteuning zoeken.
Door opvang kan dagverzorging de thuiszorg
ontlasten zodat de verzorger een of meerdere
dagen per week op adem kan komen.
Door het aanbod van dagverzorging is de oudere soms langer in staat om zelfstandig te blijven
wonen in de eigen omgeving.
In het dagverzorgingscentrum werkt een gekwalificeerd team. De samenwerking tussen
de ergotherapeut, de kinesitherapeut, de verpleegkundigen en de verzorgenden is voor een
goede dagverzorging van groot belang. Zij bieden begeleiding en aangepaste activiteiten aan
in een gezellige huiskamer.
Het dagverzorgingscentrum kan 1 tot 5 maal
per week bezocht worden, afhankelijk van de
noodzaak en de beschikbare plaatsen.
Tijdens de dag krijgen de bezoekers 2 koffiepauzes en een maaltijd aangeboden.
Huyse Kenhoft beschikt over twee volledig
aangepaste busjes waarmee de mensen opgehaald en naar huis teruggebracht worden.

Het dagverzorgingscentrum beschikt over een
lokaal ingericht voor de kinebehandelingen
waar de kinesitherapeut ook groepsgymnastiek kan aanbieden. Verschillende ziekenfondsen geven voor deze dienstverlening een financiële tussenkomst.
Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft
Volderstraat 21, 8700 Tielt
051 40 62 76
kenhoft@skynet.be

2.14 Kortverblijf
Om naaste familieleden of de partner de kans
te geven zich even te onttrekken aan de zorg,
bieden een aantal instellingen kortopvang aan.
Kortopvang kan ook een oplossing zijn voor de
revaliderende personen die te vroeg het ziekenhuis moeten verlaten en onvoldoende hersteld
zijn om thuis te kunnen wonen.
Ook ouderen die tijdelijk niet alleen thuis kunnen blijven of op kracht moeten komen, komen
in aanmerking voor kortverblijf. Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31
december) opgenomen worden in kortverblijf.
Groot-Tielt beschikt over 1 kamer kortverblijf.
Je ziekenfonds draagt bij in de kosten.
Woon- en zorgcentrum
Sint-Andriesziekenhuis
Sociale Dienst
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
051 42 57 15
www.sintandriestielt.be/wzc/aanbod/kortverblijf
Zie ook pagina pagina 75.
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2.15

Oppasdienst

De oppas zorgt voor gezelschap en toezicht
bij iemand die ziek is of niet alleen mag gelaten
worden, dit kan zowel ’s nachts als overdag. Je
vraagt dit aan via je ziekenfonds (zie pagina 25)
Bond Moyson
Ieperstraat 18, 8700 Tielt
051 40 22 97
bm.tielt@bondmoyson.be
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
ATZ erkende dienst voor oppashulp
Krommewalstraat 1
8700 Tielt
051 40 04 43
Vzw Oppas
Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare
051 21 26 07
vzwoppas@cm.be

2.16

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die op regelmatige basis hulp of zorg biedt aan een persoon
omwille van ziekte, handicap of ouderdom. De
mantelzorger heeft een affectieve band met de
zorgbehoevende. Het OCMW van Tielt verleent
maandelijks een waarderingspremie van € 20
of € 30 aan Tieltenaren die zorgen voor een
hoogbejaard, ziek of gehandicapt persoon (zie
pagina 55).
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Dienst Thuiszorg
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
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Er zijn in Vlaanderen 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. De gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n
vereniging.
Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Elsene
02 542 87 09
lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be
Ons Zorgnetwerk
Remylaan 4B
3018 Wijgmaal
016 24 49 49
onszorgnetwerk@kvlv.be
www.onszorgnetwerk.be
OKRA, trefpunt 55+
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
02 246 57 72
zorgrecht@okra.be
www.okra.be
Samana
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
02 246 47 81
www.samana.be
S-Plus Mantelzorg
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
02 515 02 63
mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
02 515 03 94
steunpunt.mantelzorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be
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3 Welzijn
1.

Centrum voor Algemeen
Welzijn (CAW)

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Het CAW
biedt deskundige hulpverlening aan mensen
met vragen en problemen. De hulpverlening is
gratis. Je kan op verhaal komen. Er wordt naar
je geluisterd.
CAW Tielt
Kortrijkstraat 118, 8700 Tielt
051 40 09 99
onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
www.centraalwestvlaanderen.be
Openingsuren:
Maandag 9.00-12.30 uur
Woensdag 13.00-19.00 uur
Vrijdag
9.00-12.30 uur
Of op afspraak

2.

Vereenzaming

Sport en beweging helpen je om fit in je lichaam
en hoofd te blijven. Ook door deel te nemen aan
het verenigingsleven ontmoet je nieuwe mensen. Maar soms lukt het toch niet altijd om onder de mensen te komen.
De vrijwilligers van Tele-Onthaal bieden je een
luisterend oor in moeilijke momenten. TeleOnthaal is altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar op het telefoonnummer 106.
Ook via hun website of chatkanaal kan je hen
anoniem bereiken.
Het Dienstencentrum ’t Vijverhof probeert door
ontmoeting en ontspanning mensen te bereiken en hen opnieuw aansluiting met de samenleving te doen vinden. Ze organiseren tal van
activiteiten.

Het dorpsrestaurant SAAR brengt maandelijks alleenstaande inwoners van Kanegem en
Aarsele samen. Samen een maaltijd gebruiken
doet wonderen!
Dienstencentrum ’t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
051 40 26 46
dienstencentrum.vijverhof@telenet.be
Sociaal Huis Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Tele-Onthaal
106
www.tele-onthaal.be

3.

Ouderenmis(be)handeling

Ken je situaties van ouderenmis(be)handeling? Blijf er niet alleen mee zitten. Praat erover!
Het Vlaams Meldpunt is een aanspreekpunt
voor iedereen met vermoedens van ouderenmis(be)handeling.
Vlaams Ondersteuningscentrum
ouderenmis(be)handeling
Grotenbergestraat 24-26, 9620 Zottegem
078 15 15 70
ouderen@cawzuidoostvlaanderen.be
www.ouderenmisbehandeling.be
Elk vermoeden van geweld telt
Bel 1712
Elke werkdag van 9 tot 17 uur
Discreet en gratis
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4 Vroegtijdige zorgplanning
4.1

Vroegtijdige zorgplanning

Nu al nadenken, spreken en beslissen over de
zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden: dat
is vroegtijdige zorgplanning.
‘Vroegtijdig’ betekent dat je dat doet, voordat
het echt nodig is.
Op de website www.vzpwvl.be kan je een document vinden: ‘mijn wensen voor mijn gezondheidszorg: leidraad bij vroegtijdige zorgplanning’. Gebruik deze handleiding wanneer je het
gesprek aangaat met je familie, je huisarts, je
maatschappelijk werker.
Er bestaan in België 5 wilsverklaringen die je
vooraf kan opstellen. Je kan de modeldocumenten downloaden op de website www.leif.be of
vraag de brochure ‘Iedereen heeft recht op een
waardig levenseinde’ bij je apotheek. De documenten bevinden zich middenin.
4.1.1

De wilsverklaring euthanasie

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan
je opstellen als je euthanasie wenst in het geval
je in een onomkeerbare comateuze toestand
komt. De arts bepaalt je toestand. De wilsverklaring euthanasie geldt dus niet bij andere vormen van onomkeerbare wilsonbekwaamheid
zoals door dementie, hersentumor.
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De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan
vrijblijvend en kosteloos bij de gemeente geregistreerd worden. Dit is niet verplicht. Je bewaart de opgestelde wilsverklaringen het best
thuis, bij je behandelend arts(en) en bij
je vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon.
Wanneer je zwaar ziek bent, kan je zelf euthanasie aanvragen volgens de euthanasiewet
van 28 mei 2002 (zie pagina 88).

De negatieve wilsverklaring

Een negatieve 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.
Zolang men nog kan zeggen wat men wil, heeft
men dat niet nodig. Artsen moeten immers
steeds de toestemming vragen aan de patiënt
voor elk onderzoek en elke behandeling.
4.1.2

Er zijn 2 getuigen nodig die mee ondertekenen.
De voorafgaande wilsverklaring moet om de
5 jaar hernieuwd worden.
Een arts kan weigeren om de euthanasie uit
te voeren. Hij kan de wilsverklaring euthanasie
negeren. Op de verklaring dient een vertrouwenspersoon aangeduid te worden die de behandelende arts zal inlichten over de euthanasieverklaring wanneer de verzoeker niet langer
wilsbekwaam is.

Euthanasie komt van het oud Grieks
en betekent “goede dood”.

4.1.3

De verklaring inzake de wijze
van teraardebestelling

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden.
Deze keuze wordt persoonlijk vastgelegd bij de
Dienst Burgerzaken . Je bepaalt de wijze waarop en waar je wenst begraven te worden. Je bepaalt het ritueel van de uitvaartplechtigheid en
of er een uitvaartcontract werd afgesloten. Bij
elk overlijden gaat men na of er een registratie
bestaat van de laatste wilsverklaring. Indien dit
het geval is, gaat men na of de nabestaanden
de wens van de overledene respecteren.
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4.1.4 Verklaring voor orgaandonatie
Iedereen kan persoonlijk bij de Dienst Burgerzaken een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen of weefsels na zijn/haar overlijden.
Dit kan:
Een verklaring van verzet zijn
Een verklaring van uitdrukkelijke toestemming
tot orgaandonatie.
Deze verklaring is vrijwillig, kosteloos en kan op
elk ogenblik herroepen worden. De gegevens
komen terecht in de databank van het Rijksregister. Deze databank is consulteerbaar door de
betrokken zorgverleners waardoor er kostbare
tijd kan gewonnen worden. Is er geen wilsbeschikking inzake orgaandonatie dan mag de
familie zich verzetten tegen orgaandonatie.
Bestaat er wel een verklaring van uitdrukkelijke toestemming, dan moet er geen rekening
gehouden worden met de eventuele weigering
van de familie. Men ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.
4.1.5 Document betreffende het lichaam
schenken aan de wetenschap
Hiervoor bestaat er geen eenvormig document.
Je neemt het best contact op met de universiteit van je keuze. Eens de nodige documenten
zijn opgemaakt ontvang je een kaartje dat je bij
je identiteitskaart bewaart.
Je huisarts
(zie pagina 25)
Je ziekenfonds
(zie pagina 27)
Stadhuis Tielt
Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken

4.1.6

Je persoonlijke LEIFkaart

4.1.6.1 Wat ?
Deze geplastificeerde LEIFkaart heeft het uitzicht van een bankkaart en toont de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. De kaart is
bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze vervangt niet je wilsverklaringen, maar ze biedt een
bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners
op de hoogte zijn van je wettelijk ingevulde wilsverklaringen en dat ze rekening houden met je
voorafgaande zorgplanning. Op de kaart kan ook
de naam van je vertrouwenspersoon aangeduid
zijn met zijn telefoonnummer of mailadres.
4.1.6.2 Drie manieren om je kaart te bestellen
1. Je bestelt de LEIFkaart online door te surfen
naar www.leifkaart.nu of www.leif.be en daar
het elektronische aanvraagformulier compleet
in te vullen.
2. Je gaat naar het Huis van de Mens in jouw
buurt.
3. Je vult zorgvuldig en compleet het formulier
in dat je in de brochure “iedereen heeft recht
op een waardig levenseinde” vindt. Deze brochure kan je vragen bij je apotheek.
LevensEinde InformatieForum
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
050 34 07 36
leif@levenshuis.be - www.levenshuis.be
Huis van de Mens
Godshuislaan 94, 8800 Roeselare
051 26 28 20
roeselare@deMens.nu - www.demens.nu
Vraag je apotheker naar de brochure
Wordt verwacht!
Een aanspreekpunt LEIF te Tielt.
45

ACTIEF OUDER WORDEN

Inkomen
en sociale
voordelen
-

47

WIJS GRIJS

Hoofdstuk 3:
Inkomen en
sociale voordelen
1. Pensioen
1.1 De pensioenstelsels
1.2 Stelsel van werkloosheid
		
met bedrijfstoeslag (SWT),
		
het vroegere brugpensioen
1.3 Inkomensgarantie voor ouderen

49
49

2. Tegemoetkoming hulp aan ouderen
		
Voor wie?		

51
51

3. Parkeerkaart

52

4. De Vlaamse zorgverzekering

53

5. Verhoogde tegemoetkoming
ziekenfonds

54

6. Sociale voordelen
6.1 Mantelzorgpremie
6.2 Huisvuilzakken
6.3 Vakantietoelage aan langdurig
		
zieken en personen met
		
een handicap
6.4 Verwarmingstoelagen via het
		
Sociaal Verwarmingsfonds
6.5 Sociaal tarief
		
voor gas en elektriciteit
6.6 Sociaal tarief voor water
6.7 Sociaal telefoontarief
6.8 Belastingvermindering
6.9 Woon- en energiepremies

49
50

55
55
55

55
56
56
56
57
57
57

7. Sociale dienstverlening

58

8. Voedselbedeling

59

48

INKOMEN & SOCIALE VOORDELEN

1

Pensioen

Na een actieve loopbaan kan je genieten van je pensioen. In België bestaan er in
hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Wie over een te laag of helemaal geen pensioen beschikt, heeft recht
op een inkomensgarantie voor ouderen. Wie
een gemengde loopbaan had, kan een pensioen ontvangen uit meerdere pensioenstelsels. Via www.rvp.fgov.be bij ‘Mypension’
kan je jouw persoonlijk dossier raadplegen.
Je vindt er ook andere nuttige informatie en
kan er zelf je pensioen aanvragen via de link
‘pensioen zelf aanvragen’.

1.1

De pensioenstelsels

Bij het stelsel voor werknemers hoef je in principe geen aanvraag in te dienen als je op de
wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat.
Al kan het geen kwaad toch een aanvraag in te
dienen.
Wanneer je voor of na de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je maximaal 1
jaar voor de startdatum een aanvraag indienen.
Dit kan bij de dienst burgerzaken in het stadhuis
of bij de Federale Pensioendienst.
Bij het stelsel voor zelfstandigen moet je je aanvraag minimum 1 jaar voor de startdatum indienen. Dit kan bij de dienst burgerzaken in het
stadhuis of bij het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen.
Bij het stelsel voor ambtenaren moet je je aanvraag minimum 1 jaar voor de startdatum indienen. Je vraagt het aan bij de administratie waar
je werkt op het moment dat je jouw pensioenaanvraag indient.

Meer info
Federale PensioenDienst (FPD)
Zuidertoren, 1060 Brussel
Pensioenlijn 1765
www.sfpd.fgov.be
pensioen zelfstandigen
www.rsvz.be - 02 546 42 11
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt - 051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt - 051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken
Via de pensioendienst van je ziekenfonds.

Indien je een gemengde loopbaan hebt, dan kan
je terecht bij een pensioenpunt! De drie pensioeninstellingen (werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren) houden dan samen een zitdag:
Datum: 3de donderdag van de maand
Uur: 09u00 - 11u30
Of op afspraak via 1765 druk vervolgens 1 1 6760
Locatie: Gewestelijk kantoor RVP,
Keer der Vlamingenstraat 6, 8500 Kortrijk

1.2

Stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (SWT), het
vroegere brugpensioen

Bij SWT gaat het eigenlijk om sociale begeleiding
bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever. In geval van ontslag betaalt die laatste
een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering.
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Het bestaat uit twee delen:
Een werkloosheidsuitkering ten laste van de
sociale zekerheid (RVA)
Een aanvullende vergoeding ten laste van de
werkgever
Om met SWT te kunnen gaan, moet je:
Ontslagen zijn
Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen
De vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben ( in bepaalde gevallen vanaf 55 jaar)
De werknemers die op SWT zijn gezet, zijn volledig onderworpen aan het stelsel van aangepaste beschikbaarheid. Dit stelsel houdt in dat
de betrokken werknemer:
Moet ingeschreven zijn als werkzoekende
Een passende dienstbetrekking of opleiding
moet aanvaarden
zijn baan niet mag opzeggen zonder wettige
reden
Niet mag ontslagen worden door een foutieve
houding
Zich moet aanmelden bij een gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever
Moet meewerken aan een inschakelingsparcours of trajectbegeleiding voorgesteld door de
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Krijg je dit niet automatisch?
In het Sociaal Huis kan je iedere eerste donderdag van de maand terecht op de zitdag ‘pensioenen’ voor werknemers (9.00 - 10.30 uur) en
zelfstandigen (9.30 - 10.30 uur).

1.3

Inkomensgarantie
voor ouderen

Heb je geen pensioen of is je pensioen lager dan
het minimumpensioen, dan wordt het tekort bijgepast door de toekenning van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO wordt pas
toegekend na een streng onderzoek van je bestaansmiddelen en is afhankelijk van je eigen
pensioen en je gezinssituatie.
Je moet:
Minstens 65 jaar zijn
Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie.
Verblijven in België. Een verblijf in het buitenland
van minder dan 30 dagen (in een of meerdere
keren) per kalenderjaar is toegestaan
Ook ouderen die in een rusthuis verblijven of die
samenwonen met kinderen of kleinkinderen,
kunnen genieten van een IGO. De IGO wordt
normaal automatisch toegekend na de pensioenaanvraag bij de Federale Pensioendienst.
Als je dit niet automatisch krijgt, kan je in het
Sociaal Huis iedere eerste donderdag van de
maand terecht op de zitdag ‘pensioenen’ voor
werknemers (9.00 - 10.30 uur) en zelfstandigen
(9.30 - 10.30 uur).

Meer info
Federale PensioenDienst
op het gratis nummer 0800 50 246
of via www.rvp.fgov.be
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be

Meer info
Uw vakbond
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt - 051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken
Via je ziekenfonds (zie pagina 27).
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2 Tegemoetkoming hulp
		aan ouderen
De tegemoetkoming hulp aan ouderen is sinds
01/01/2017 Vlaamse materie geworden. Het is
een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65+’ers in Vlaanderen met een beperkt
inkomen en gezondheidsproblemen.
Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt
af van de hoeveel zorg die hij nodig heeft en zijn
gezinsinkomen. De meest voorkomende inkomstenbronnen van jou en/of je partner waarmee
rekening gehouden wordt zijn: pensioen, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, spaargelden, beleggingen, eigendommen (huis, bouwgrond, weiland …), verkoop of schenking van
eigendommen.
Het is een tegemoetkoming van hoogstens
€ 560 per maand.
Vraag op www.vlaamsesocialebescherming.be
je tegemoetkoming voor hulp aan ouderen online
aan.
Je hebt daarvoor een kaartlezer nodig en de pincode van je elektronische identiteitskaart. Als
je hulp nodig hebt, ga hiervoor naar de Dienst
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, naar
je gemeente of het Sociaal Huis.
Voor wie?
Een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen
kan je ten vroegste aanvragen op de dag van
je 65ste verjaardag.
Je moet minstens 7 punten behalen op de
“schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal
meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen
van de Directie-generaal Personen met een
Handicap bepalen je punten en erkennen zo
je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij
vragen medische informatie op bij je arts of
specialist om je zelfredzaamheid te evalueren.
Verwittig daarom je behandelende arts als je
een aanvraag doet.

Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde
grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgbijdrage van € 50 of
€ 25 voor wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering (zie pagina 53).
Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen:
De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
Je identiteitskaart en je pincode
Je bankrekeningnummer
Eventueel de contactgegevens van iemand
die je helpt bij de aanvraag
Verwittig je behandelende arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met
een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te
evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook
nog uit voor een gesprek met een arts.

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt - 051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt - 051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken
De dienst Maatschappelijk Werk van je
ziekenfonds (zie pagina 27).
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3 Parkeerkaart
In de volksmond “de gehandicaptenkaart” genoemd. Mindermobiele personen kunnen, in samenspraak met hun huisarts, een parkeerkaart
aanvragen. Vraag je parkeerkaart online aan
via myhandicap, of ga hiervoor naar de Dienst
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, naar
het stadhuis of het Sociaal Huis.
Voorwaarden
Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens
80%
Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens
50% aan de onderste ledematen
Je bent volledig verlamd aan de bovenste ledematen
Je gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid
Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van
minstens 12 punten
Je gezondheidstoestand vermindert je mobiliteit.
Je hebt een verminderde zelfredzaamheid minstens 2 punten op het domein verplaatsing
Je bent oorlogsinvalide met een invaliditeit van
50% of meer
Voertuigen met een parkeerkaart goed zichtbaar aan de voorruit mogen parkeren op:
De voorbehouden plaatsen
In Groot-Tielt:
- In de blauwe zones: de parkeerschijf wordt
		 dan vervangen door de parkeerkaart
- In de betalende zones: de parkeerkaart
dient in combinatie met de parkeerschijf geplaatst te worden. De maximum duur bedraagt 120 minuten
In andere gemeenten waar er betalend parkeren geldt, kan je op de betaalautomaat nalezen
of je al dan niet moet betalen met een parkeerkaart. Je parkeerkaart is onbeperkt geldig, tenzij
het anders vermeld staat.
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Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. De kaart
mag alleen worden gebruikt als de persoon
voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Wanneer de
kaart vervallen is of de gebruiker overleden is,
moet de kaart teruggestuurd worden naar
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken
FOD Sociale zekerheid
Op het gratis nummer 0800 987 99
(op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur.)
Iedere derde woensdag van de maand
(14.00-16.00 uur) houdt de FOD-zitdag in
het Sociaal Huis
Via de sociale dienst van je ziekenfonds
(zie pagina 27).

Een overzicht van alle voorbehouden
parkeerplaatsen in West-Vlaanderen
vind je op www.navigeerenparkeer.be
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4 De Vlaamse zorgverzekering
De zorgverzekering is er voor zwaar zorgbe
hoevenden die zowel medische als niet-medische verzorging nodig hebben. Je kan € 130 per
maand ontvangen. Je vraagt dit het best aan
via je ziekenfonds.
Voorwaarden:
Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd
worden en bewoners van een woon- en zorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen
Je moet aangesloten zijn bij een erkende zorgkas of ziekenfonds
Een aanvraagformulier en geldig attest indienen die aantonen dat je zwaar zorgbehoevend bent

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Vlaamse Zorgkas
02 553 45 90
info@vlaamsezorgkas.be
www.vlaamsezorgkas.be
www.zorg-en-gezondheid.be
Via je ziekenfonds (zie pagina 27).

Met een attest ‘Vlaamse zorgverzekering’ kan je de lokale mantelzorgpremie aanvragen
voor je mantelzorger!
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5 Verhoogde tegemoet		koming ziekenfonds
Personen met een laag inkomen hebben recht
op een verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds. Mensen die een inkomensgarantie
voor ouderen ontvangen of recht hebben op
tegemoetkoming hulp aan ouderen vallen onder deze regeling. Het ziekenfonds houdt dit zelf
bij. Je kan aan de code op je klevertje zien of je
al dan niet verhoogde tegemoetkoming geniet.
Het laatste cijfer van je code is een 1.

Hospitalisatie
Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten
Maximumfactuur
Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die
je jaarlijks moet betalen. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar € 459 bedragen, krijg
je automatisch het remgeld voor volgende
prestaties volledig terugbetaald.

MUTUALITEIT
Familienaam Voornaam
Straatnaam nr
Postcode Woonplaats
XX1/XX1

xxxxxx xxx xx

Voorwaarden:
Terugbetaling ziektekosten
Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaal je
minder remgeld. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter,
tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
Regeling betalende derde
Bij consultaties bij je huisarts wordt de regeling
betalende derde toegepast. Hierdoor moet je
enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds. Vraag ernaar
bij je huisarts!
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Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Vraag er naar in je ziekenfonds. Zij houden al
je informatie grondig bij! (zie pagina 27)
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6 Sociale voordelen
6.1

Mantelzorgpremie

Het OCMW Tielt verleent maandelijks een waarderingspremie van € 20 of € 30 aan Tieltenaren
die zorgen voor een hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid. Heeft de zorgbehoevende verhoogde tegemoetkoming dan krijgt
de mantelzorger € 30. Is dit niet het geval dan is
de maandelijkse premie € 20.
Voorwaarden:
De zorgbehoevende legt het attest toekenning Vlaamse zorgverzekering (zie pagina 53)
voor
De zorgbehoevende én de mantelzorger (de
persoon die instaat voor de verzorging) moeten in Groot-Tielt wonen
Het Sociaal Huis onderzoekt de aanvraag

6.2

Huisvuilzakken

Je kan in Groot-Tielt jaarlijks een premie van €
36 (de waarde van 2 rollen huisvuilzakken) krijgen als je beschikt over een medisch attest
van je huisarts voor ernstige incontinentie, of
als je stomapatiënt bent, of thuisdialyse krijgt.
Je moet wel beschikken over de verhoogde tegemoetkoming (zie pagina 54) en nog thuis wonen. De subsidie wordt aangevraagd met het
aanvraagformulier verkrijgbaar in het Sociaal
Huis. De toelage moet elk jaar opnieuw worden
aangevraagd. Het jaarlijks beschikbaar budget
bedraagt € 5.000.

6.3

Vakantietoelage aan langdurig
zieken en personen met een
handicap

Er wordt een tussenkomst verleend aan langdurig zieken en personen met een handicap
uit Groot-Tielt die hebben deelgenomen aan
een aangepast vakantieverblijf van minimum
7 dagen in binnen- of buitenland.
Ze kunnen jaarlijks een vakantietoelage van
maximum € 75 aanvragen.
Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden
voldoen:
Inwoners die in aanmerking komen, moeten
een van de volgende attesten kunnen voorleggen:
- Arbeidsongeschiktheid van minstens 66%
aantonen (info en attest via het ziekenfonds)
- Attest vermindering verdienvermogen van
minstens 66% (attest van de FOD Sociale
Zekerheid)
De vakantie moet georganiseerd worden door
een erkende vereniging of organisatie voor chronisch zieken en/of personen met een handicap.

Meer info
Sociaal Huis - Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt - 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be
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6.4

Verwarmingstoelagen via het
Sociaal Verwarmingsfonds

6.5

Sociaal tarief voor gas en
elektriciteit

Personen met een verhoogde tegemoetkoming (zie pagina 54), een laag inkomen of een
schuldenoverlast kunnen elk jaar een verwarmingstoelage ontvangen via het Sociaal Verwarmingsfonds met een maximum van € 210.

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is
een goedkoper tarief dan het normale tarief en
wordt toegekend aan personen of gezinnen die
behoren tot bepaalde categorieën. Normaal gesproken krijg je dit tarief automatisch.

Er gelden ook enkele inkomens- en verblijfsvoorwaarden.
Je kan deze toelage aanvragen bij het Sociaal
Huis binnen de 60 dagen na factuurdatum.
Je kan een tegemoetkoming krijgen voor deze
brandstoffen:
Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in
bulk (voor het vullen van een brandstoftank
aan huis)
Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote
hoeveelheden (in een propaangastank).

Is dit niet zo, dan moet je je gas- en elektriciteitsleverancier een attest bezorgen waaruit blijkt
dat je tot een van de volgende categorieën behoort:
Personen met een handicap die
- een tegemoetkoming aan gehandicapten
		 voor een blijvende arbeidsongeschiktheid
		 of invaliditeit van minstens 65% krijgen
- een inkomensvervangende tegemoet		 koming krijgen
- een integratietegemoetkoming krijgen
Ouderen die een tegemoetkoming voor hulp
aan ouderen krijgen (zie pagina 51)
Ouderen met een inkomensgarantie voor
ouderen (zie pagina 50)
Kinderen die een permanente ongeschiktheid
(fysiek of mentaal) van minstens 66% hebben
Personen die een aanvraag deden voor één
van de tegemoetkomingen en ondertussen
een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor een onbeperkte tijd in
ons land kunnen verblijven en steun krijgen
van het OCMW

Het fonds komt dus niet tussen voor
Elektrische verwarming
Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
Propaangas in gasflessen
Butaangas in gasflessen
Wist je dat er nog elk jaar dodelijke
slachtoffers zijn door CO-vergiftiging?
Laat je verwarmingstoestel nakijken
en zorg voor voldoende verluchting
(zie pagina 82).

Het sociaal tarief is bij alle
energieleveranciers gelijk!
Overstappen heeft geen zin!

Meer info
Sociaal Huis - Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt - 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be
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6.6

Sociaal tarief voor water

Het sociaal tarief voor water krijg je wanneer je
een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen
ontvangt (zie pagina 51) of als je een inkomensgarantie voor ouderen krijgt (zie pagina 50). In
de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door je drinkwaterbedrijf.
Voor Groot-Tielt is dit De Watergroep. Het sociaal
tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. Je krijgt
dus een korting van 80% op alle onderdelen van
uw waterfactuur. Denk je in aanmerking te komen dan stuur je het attest van de federale pensioendienst op waaruit blijkt dat je een inkomensgarantie voor ouderen krijgt. Heb je recht op een
tegemoetkoming hulp aan ouderen? Bezorg dan
ook dit attest aan De Watergroep!

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
De Watergroep
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel
02 238 96 99
info.west.vlaanderen@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be

6.7

Sociaal telefoontarief

Telefoniebedrijven kunnen aan personen ouder
dan 65 jaar, personen die meer dan 66% gehandicapt zijn en personen die niet goed horen, een
verminderd telefoontarief verlenen. De aanvrager
moet over een telefoonlijn beschikken en de factuur moet op zijn/haar naam staan. Daarnaast
gelden er ook inkomstenvoorwaarden.

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Je telefoonmaatschappij

6.8

Belastingvermindering

Je kan een belastingvermindering krijgen op
voorwaarde dat bij jou 66% invaliditeit is vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar. Je kan dit
aanduiden op je belastingbrief.

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Infocenter FOD Financiën
Koning Albert I laan 1-5, 8000 Brugge
openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

6.9

Woon- en energiepremies

Zie het hoofdstuk wonen op pagina 71.

Het sociaal internettarief kent
dezelfde voorwaarden!
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7 Sociale dienstverlening
Je kan bij het OCMW terecht voor:
Steun
Soms komen mensen in moeilijkheden terecht door bijzondere, niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (bv. brand, ziekte,
echtscheiding … ). Het OCMW kan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen en
neemt hiervoor een beslissing op basis van
je inkomen en na een sociaal onderzoek.
De steun kan van allerlei aard zijn: medische
of aanverwante kosten, begrafeniskosten,
ziekenfondsbijdrage, huurwaarborg, tussenkomst verblijf in een woonzorgcentrum …
Voorschotten
Indien de uitbetaling van je pensioen of uitkering te lang op zich laat wachten, kan het
OCMW een voorschot toekennen.
Deze voorschotten worden teruggevorderd
op het moment dat het pensioen of de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.
Het OCMW zal een sociaal en financieel onderzoek verrichten om na te gaan of je in aanmerking komt voor een voorschot.
De dienst schuldbemiddeling en budgettering
kan je helpen indien je moeilijkheden hebt om
je inkomen te beheren of wanneer je schulden
hebt. Dit kan met:
- Budgetbegeleiding
- Budgetbeheer
- Collectieve schuldenregeling
- Eenmalige bemiddeling
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Juridische bijstand
- Elke eerste dinsdag van de maand kan je
gratis een eerste mondeling juridisch advies
krijgen. Een advocaat is aanwezig van 14.00
tot 16.00 uur in het Sociaal Huis.
- Elke tweede en vierde dinsdag van de maand
kan je stipt om 13.30 uur een aanvraag tweedelijnsbijstand indienen. Dit is de vroegere
pro-Deoadvocaat. Mensen met een gewaarborgd inkomen voor ouderen (zie pagina 51) komen in aanmerking mits ze ook
voldoen aan het vermogensonderzoek. Een
pro-Deoadvocaat is niet langer gratis. Je betaalt aan de advocaat € 50 bij aanstelling.

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Eerste dinsdag van de maand:
gratis juridisch advies.
Tweede en vierde dinsdag van de maand:
aanvraag tweedelijnsbijstand
(stipt om 13.30 uur).
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8 Voedselbedeling
De Sint-Vincentiusvereniging is een vrijwilligersvereniging in Groot-Tielt. Zij staat in voor het bedelen van voedselpakketten in de regio GrootTielt. Tieltenaren met financiële problemen die
doorverwezen zijn door een sociale dienst kunnen een voedselpakket samenstellen in:
De Doorgang
Bruggestraat 31
8700 Tielt

Meer info
Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be

Elke eerste dinsdag van de maand
van 16.00 tot 18.00 uur.
Elke derde woensdag van de maand
van 14.30 tot 19.00 uur.
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ACTIEF OUDER WORDEN
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1

Openbaar vervoer

1.1

De Lijn

1.1.1

De lijnbus

Verschillende buslijnen doorkruisen onze stad:
- Lijn 15 (Tielt-Nevele-Drongen-Gent)
- Lijn 21 (Tielt-Zwevezele-Brugge)
- Lijn 52 (Tielt-Kortrijk)
- Lijn 53 (Tielt-Aarsele-Wakken-Ooigem-Kortrijk)
- Lijn 54 (Tielt-Oostrozebeke-Wakken/Ooigem)
- Lijn 80 (Tielt-Roeselare)
- Lijn 73 (Tielt-Deinze) en (Tielt-Lichtervelde)
Via de routeplanner op de website van De Lijn
kan je nakijken welke buslijn jij nodig hebt, je kan
ook bellen naar 070 220 200.
Folders van De Lijn zijn onder andere
in het Sociaal Huis en in het stadhuis
te verkrijgen!
1.1.2 De belbus
De belbus rijdt alleen op vraag. De bus stopt enkel bij de haltes die vooraf zijn aangevraagd en
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook voor de belbus. Je moet minstens 1 uur
vooraf je rit reserveren via de belbuscentrale op
het telefoonnummer 059 56 52 56.
Lijn 77: deze belbus bedient Groot-Tielt.
1.1.3

Op donderdag en zaterdag kun je de
hele dag GRATIS gebruik maken van
de lijnbussen en de belbussen voor
alle verplaatsingen op het grondgebied van
Groot-Tielt. Voor ritten waarbij zowel de
start- als de aankomsthalte in Aarsele,
Kanegem, Schuiferskapelle of Tielt gelegen
zijn, hoef je op die dagen niet te betalen.
1.1.3.2 Verminderingskaart
Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds (pagina 27), kan je een
jaarabonnement kopen voor € 52.
Heb je recht op een inkomensgarantie voor ouderen dan kost een jaarabonnement € 42.
1.1.3.3 Gratis kaart voor personen
met een handicap
Je krijgt een Omnipas om gratis te reizen met
bus en tram indien je:
Recht hebt op een integratietegemoetkoming,
een inkomensvervangende tegemoetkoming
of een tegemoetkoming hulp aan ouderen (zie
pagina 51)
Ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap
voor personen met een handicap
Je krijgt je abonnement automatisch
thuisgestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid.

Voordelen

1.1.3.1 Jaarabonnement 65+
65-plussers kunnen een jaarabonnement kopen voor € 52. Dit abonnement is interessant als
je regelmatig de tram of bus neemt. Na betaling
krijg je binnen de drie weken een MOBIB-kaart
toegestuurd. Bij de eerste registratie op de bus
wordt het abonnement op je kaart geladen.
Je betaalt € 5 administratiekosten.

1.1.3.4 Kaart kosteloze begeleider
Deze kaart wordt uitgereikt door de NMBS.
(zie pagina 64)
Het Dina-abonnement (Dienst Inruilen
Nummerplaat voor Abonnement) is
sinds 1 maart 2016 afgeschaft!
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1.2

NMBS

1.2.1 Het station
Het station van Tielt is een station waar je in
de voormiddag tickets kan kopen aan het loket,
in de namiddag kan je tickets kopen via een
automaat.
Loket Station Tielt
Stationsplein 16, 8700 Tielt
02 528 28 28
Open op weekdagen van 6.00 tot 13.30 uur
In het weekend van 7.00 tot 14.20 uur
NMBS
02 528 28 28
www.belgianrail.be
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1.2.2

Voordelen

1.2.2.1 Kaart verhoogde tegemoetkoming
Met deze kaart kan je samen met je partner en
alle andere personen die je ten laste zijn tegen
halve prijs reizen in België. Hiervoor moet je een
verhoogde tegemoetkoming (zie pagina 54) krijgen in de terugbetaling van de gezondheidszorg.
De aanvraag kan je het best doen aan het loket van het station. De loketbediende zal via je
elektronische identiteitskaart verbinding maken
met de Kruispuntbank. Je kortingskaart wordt
gedrukt na een positief antwoord. Deze kaart is
geldig voor 1 jaar (of 5 jaar voor personen vanaf
65 jaar).

MOBILITEIT

1.2.2.2 Kaart kosteloze begeleider
Deze kaart is een abonnement dat een persoon
met een handicap gratis kan aanvragen voor iemand die hem of haar begeleidt op de bus, tram
en trein. De begeleider moet altijd samen reizen
met de persoon met een handicap om de kaart
te kunnen gebruiken.
De persoon met een handicap moet voldoen
aan deze voorwaarden:
Een vermindering van zelfredzaamheid met
ten minste 12 punten (zie tegemoetkoming
hulp aan ouderen op pagina 51)
Een integratietegemoetkoming van categorie
3 en hoger
Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van 80%
Een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen die 50% bedraagt
Een volledige verlamming of amputatie van de
bovenste ledematen
Die kaart wordt uitgegeven op naam van de
persoon met beperkte mobiliteit en niet op
naam van de begeleider. Zo kan elke persoon
die je begeleidt van het voordeel genieten.

1.2.2.3 Seniorenbiljet: voorkeurtarief
voor senioren vanaf 65 jaar
Vanaf 65 jaar kan je met het seniorenbiljet tegen een gunstig tarief in tweede klasse heen en
weer reizen in België.
De heen- en terugrit moeten wel op dezelfde
dag plaatsvinden.
Je kan dit biljet gebruiken op weekdagen vanaf
9.00 uur. In het weekend is er geen uurbeperking. In het hoogseizoen mag je je biljet niet gebruiken in het weekend en op wettelijke feestdagen.
1.2.2.4 Personen met beperkte mobiliteit
Personen met een beperkte mobiliteit reizen
voordelig en kunnen een beroep doen op extra
dienstverlening.

Zo vervoert de NMBS je rolstoel gratis en zorgt
ze voor begeleiding. Je vraagt deze begeleiding
24 uur op voorhand aan voor het station Tielt.
Wie niet lang kan rechtstaan kan een voorrangskaart voor een zitplaats aanvragen.
Voor blinden en slechtzienden is er een verminderingskaart. Oud-strijders en oorlogsinvaliden
kunnen ook gratis reizen.

Meer info
Loket Station Tielt
Stationsplein 16, 8700 Tielt
02 528 28 28
Open op weekdagen van 6.00 tot 13.30 uur
In het weekend van 7.00 tot 14.20 uur
NMBS
02 528 28 28
www.belgianrail.be

Sinds juni 2017 kan je een cambio
deelauto lenen. Cambio is een
autodeelsysteem dat ideaal is voor
mensen die niet zo vaak een wagen
nodig hebben. Een eerste ophaalpunt
(met twee deelwagens) vind je op de
Lakenmarkt, op de parkeerplaatsen
vóór de academies.
Mobiliteit
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 40
mobiliteit@tielt.be
www.cambio.be
Stad Tielt
Mobiliteitsambtenaar
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 40
www.tielt.be
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2 Aangepast vervoer
2.1

Minder Mobielen Centrale

Zie pagina 40.

2.2

Mobiliteitscentrale aangepast
vervoer West-Vlaanderen
Mobi West

Iedereen die door een mobiliteitsbeperking
(omwille van handicap, ziekte of ouderdom)
problemen ondervindt om vervoer te vinden,
kan een beroep doen op Mobi West. Mobi West
zoekt de beste en voordeligste oplossing voor
je vervoer.

2.3

Meer info
Mobi West
0800 99 028
(gratis 9.00-12.30 en 13.30-16.30 uur)
info@mobiwest.be - www.mobiwest.be

De mobiliteitscentrale Mobi West
werkt samen met alle partners uit de
provincie zoals het openbaar vervoer,
trein, tram, bus, belbus, diensten
aangepast vervoer, mindermobielencentrales, ziekenfondsen ...

Parkeerkaart

Mindermobiele personen kunnen een parkeerkaart aanvragen.
Meer info op pagina 52.
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3 Ziekenvervoer
3.1

Dringend ziekenvervoer

Voor dringend ziekenvervoer bel je de dienst 112.
Let op, ook voor dit ziekenvervoer moet je betalen.

3.2

Niet-dringend ziekenvervoer

Je ziekenfonds organiseert of komt tegemoet in
niet-dringend ziekenvervoer.

Meer info
Via je ziekenfonds (zie pagina 27).
TRI-AC ambuce Tielt
Markt 8 bus 4, 8700 Tielt
051 30 30 30
Dispatch Rode Kruis
105
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WONEN

1

Woonwinkel Regio Tielt

De Woonwinkel is een loket waar iedereen terecht kan met vragen over wonen
(premies, huren/verhuren, inschrijving sociale woning …)
Op donderdagvoormiddag en -namiddag kan
je terecht in de woonwinkel bij het stadhuis.
Je kan er gratis terecht voor informatie en
advies over wonen.

1.1

Info en advies (ver)huren

Heel wat mensen (ver)huren een woning, appartement of studio. Tussen de eigenaar en de
huurder wordt dan een huurovereenkomst afgesloten. De inhoud van dit huurcontract moet
overeenstemmen met de wettelijke bepalingen
van de woninghuurwet. De praktische toepassing van de woninghuurwet brengt soms
tal van vragen met zich mee, bijvoorbeeld: wie
moet het kapotte raam herstellen? Kan ik mijn
huurcontract zomaar opzeggen?

1.2

Premies

Wie zijn woning wil aanpassen aan zijn leeftijd
of gezondheidstoestand, kan daarvoor onder
bepaalde voorwaarden een premie krijgen. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een traplift, het automatiseren van rolluiken, het bad vervangen
door een inloopdouche …
Wie dergelijke werkzaamheden overweegt,
neemt het best vóór het begin van het werk
contact op met de Woonwinkel. Zo kan er iemand bij je langskomen en je bijstaan met raad
en advies. Onder bepaalde voorwaarden kan
je ook een premie krijgen voor woonverbetering
(bijv. dakverbetering, muren injecteren of het
vervangen van oude ramen …) en werkzaamheden om je woning energiezuiniger te maken
(bijv. vervangen van een oude stookketel door
een energiezuinige ketel).

Ook eigenaars die hun woning in Groot-Tielt
verhuren en die conform willen maken aan de
huidige woonnormen, kunnen onder bepaalde
voorwaarden genieten van een premie.
Bij de werkzaamheden voor woningverbetering
heb je soms een bouwvergunning nodig. Neem
hiervoor contact op met de Dienst Stedenbouw
in het stadhuis.
Op de website van de woonwinkel
www.wonen-regio-tielt.be is een
huurdatabank te vinden met alle
woningen/appartementen te huur onder
€ 600 per maand in de regio Tielt.

Meer info
Woonwinkel Regio Tielt
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 81
woonwinkel@tielt.be
www.wonen-regio-tielt.be
Dienst Ruimtelijke omgeving
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 40
stedenbouw@tielt.be
www.tielt.be
Dienst Thuis blijven wonen
(van je ziekenfonds, zie pagina 27)
Regionaal Dienstencentrum Zonnewende
Kerkstraat 15, 8700 Tielt
051 40 44 85
zonnewende@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be
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2 Ouderenwoningen
Het OCMW beschikt in Aarsele over 16 woningen voor ouderen (10 in de Berkenlaan en 6 in
Aarsele Dorp).
Hoe aanvragen?
Je aanvraag kan je indienen in het Woonzorgcentrum Deken Darras. Je moet inwoner zijn van
Groot-Tielt. Kandidaten voor het huren van een
ouderenwoning worden chronologisch gerangschikt op een wachtlijst.
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Meer info
WZC Deken Darras
Lies Derluyn
Schependomstraat 4, 8700 Tielt
051 42 79 70
rvtdekendarras@ocmwtielt.be

WONEN

3 Assistentiewoningen
		of serviceflats
In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huur je een individuele flat waar
je zelfstandig woont. Zo’n flat heeft minstens
een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en
badkamer. De woning is aangepast en veilig: er
zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen …
Je kan er, als je dat wilt, ook een beroep doen op
gemeenschappelijke diensten zoals poetshulp,
warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook
gemeenschappelijke ruimtes waar je de andere
bewoners kunt ontmoeten.

5.3.1 Voorwaarden
De serviceflats Residentie Ampe staan open
voor valide of nog voldoende zelfredzame
60-plussers, zowel voor echtparen, samenwonenden als alleenstaanden.
Bij echtparen moet minstens een van beiden
voldoende zelfredzaam zijn.
Inwoners van Groot-Tielt hebben voorrang. De
wachtlijst wordt chronologisch afgewerkt.
Voor meer info over een specifiek serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen
(prijzen, wachtlijsten e.d.) kan je het best de
serviceflat of assistentiewoning van je keuze
contacteren.

Momenteel zijn er heel wat assistentiewoningen in aanbouw.
Een lijst met door de overheid erkende serviceflats en alle nuttige informatie kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.
Voor meer info en klachten over serviceflats
kan je ook terecht bij de Woonzorglijn op het
nummer 078 15 25 25.
(www.zorg-en-gezondheid.be)

Meer info
Serviceflats residentie Ampe
Schependomstraat 4, 8700 Tielt
051 42 79 70
rvtdekendarras@ocmwtielt.be
Adagio Residenties
Nieuwstraat 17, 8700 Tielt
051 40 25 62
tielt@adagio-residenties.be
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4 Woon- en zorgcentrum
Een woon- en zorgcentrum biedt permanente
opvang en verzorging aan ouderen. Voor wie er
woont, is het woonzorgcentrum dus een nieuwe thuis. Naast een permanente verblijfplaats
biedt een woonzorgcentrum je als bewoner ook
de verzorging en ondersteuning die je vraagt.
Dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij
dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en
verpleging.
Het woon- en zorgcentrum Deken Darras in de
Schependomstraat telt 180 bedden, het woonen zorgcentrum Sint-Andries in de Krommewalstraat 63 bedden.

4.1

De zwaarste zorgprofielen krijgen voorrang. De
thuiszorgcoördinator (zie pagina 33) helpt mensen hun thuiszorgsituatie te organiseren in afwachting van een opname.

Voorwaarden

Het opnamereglement van het WZC Deken
Darras werd recent aangepast. Naast de chronologie is ook het zorgforfait nu een opnamevoorwaarde. Een zorgforfait heeft te maken
met de zorgbehoevendheid van de persoon.
Naargelang de zorg die iemand nodig heeft bij
dagdagelijkse activiteiten wordt een score op
een schaal, de KATZ-schaal, bepaald. Er worden vijf categorieën gehanteerd:
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O: Bijna geen hulp nodig, zelfstandig
A: Lichte zorg, beperkte hulp nodig
B: Zorgafhankelijk: uitgebreide hulp nodig van
derden
C: Zwaar zorgafhankelijk
Cd: Zwaar zorgafhankelijk en gedesoriënteerd
in tijd en ruimte

Meer info
Woon- en zorgcentrum Deken Darras
Schependomstraat 4, 8700 Tielt
051 42 79 70
Woon- en zorgcentrum Sint-Andries
Krommewalstraat 9, 8700 Tielt
051 42 57 00

WONEN

5 Kortverblijf
De website www.kortverblijven.be biedt een
overzicht van deelnemende centra voor kortverblijf in West-Vlaanderen.

Via verschillende zoekfuncties zoals gemeente
en periode kan je op zoek naar een geschikte
vrije kamer (zie pagina 41).

6 Sociale huisvestings		maatschappij
Heb je een laag inkomen, huur je een woning en
weegt het betalen van de huur op jouw budget? Misschien kom je in aanmerking om in te
schrijven op de wachtlijst voor het huren van
een sociale woning.
Dit is een woning voor mensen met een beperkt
inkomen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of gezinswoning. De grootte van de
woongelegenheid is afhankelijk van je gezinstoestand.
Sommige bouwmaatschappijen
hebben woningen voorbehouden
aan 65+’ers.

Meer info
SHM Tieltse bouwmaatschappij (TBM)
Stationsplein 3 C, 8700 Tielt
051 40 95 64
info@tieltsebouwmij.be
www.tieltsebouwmij.be
Helpt elkander
Hazepad 1, 8790 Waregem
056 60 08 00
info@helptelkander.be
www.helpt-elkander.be

7 Sociaal verhuurkantoor
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen
en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen.
SVK’s geven voorrang aan de meest kwetsbare
gezinnen en personen. Heb je zelf een woning
te huur? Wil je dit liever niet (meer) zelf doen,
dan kan het Regionaal sociaal verhuurkantoor
(RSVK) je pand verhuren.

Je geeft je werk uit handen aan het RSVK, met
een gegarandeerd rendement.

Meer info
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor voor
Midden West-Vlaanderen VZW
Kasteelstraat 101, 8700 Tielt
051/ 24 29 07 - rsvk@telenet.be
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ALLES VOOR JE VEILIGHEID

1

De wijkagent

De wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt
in de wijk. Hij of zij heeft er diverse taken, zoals:
Bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke
ongemakken
Algemeen toezicht op de wijk
Luisteren naar de klachten van de bevolking
Deelnemen aan hoorzittingen
Vergaderingen met de stad, op buurtniveau
Opdrachten van het parket, moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats …

dan aan de politie om een oogje in het zeil te
houden. Tijdens je afwezigheid patrouilleert de
politie dan regelmatig langs jouw woning.

Aarzel nooit contact op te nemen met je wijkinspecteur bij vragen of problemen. Wanneer je
dringende hulp nodig hebt, of verdachte zaken
vaststelt, bel je het best het noodnummer 101.

1.2

1.1

Afwezigheidstoezicht

Plan je een vakantie of ben je een tijdje niet thuis
door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vraag

Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?
Online op www.police-on-web.be
Door het formulier ‘afwezigheidstoezicht’ in te
vullen en te bezorgen aan je wijkdienst. Je kan
dat via de website downloaden of afhalen bij
de wijkdienst.

Inbraakpreventie

Als je op zoek bent naar beveiligingsoplossingen kan je ook een beroep doen op de gratis
dienstverlening techno-preventief advies. De
adviseurs bekijken dan je woning en geven tips
om deze minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers. Op de website vind je formulieren om je
waardevolle spullen te registreren.

Politiezone regio Tielt
Grote Hulststraat 6, 8700 Tielt - 051 42 84 10 - 051 42 84 49 - secretariaat@pzregiotielt.be
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Melanie COOREVITS

Frits VANROBAEYS

Nadine VERSTYN

Tony SLEEUWAERT

Leander Spiesschaert

Joke WYBO

WIJK 1

WIJK 4

WIJK 2

WIJK 5

WIJK 3A

Gregory COLLE

WIJK 3B

WIJK 6

Wijk 1
Wijk 2
Wijk 5
Wijk 6
Wijk
3b
Wijk 4
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Wijk
3a
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Aanwijsstraat

3b

Desire De Somvielelaan

3b

Jozef Samynlaan

3b

Montevalstraat

3b

Smokkelstraat

Aarsele-Dorp

3a

Dierdonk

4

Jules Van Ooststraat

3a

Moordhoekstraat

4

Snephoekstraat

3b

Aarselekapellestraat

2

Diksmuidse Boterweg

1

Julius Hostelaan

3b

Mooremandestraat

2

Sneppewegel

3b

Aarselestraat

3a

Donsegemstraat

Kalverstraat

6

Motestraat

1

Sportlaan

1

Abeelstraat

4

Dosseweg

1

Kanegem-Dorp

2

Muizelwegel

3b

Stationsberm

4

Abeelwegel

4

Drie Wilgen

1

Kanegemstraat

2

Nachtegaalstraat

5

Stationsplein

4

Adolf Loosveldtstraat

6

Driesstraat

3b

Kantestraat

2

Nagelstraat

2

Stationstraat

4

Alexianenplein

1

Dwangstraat

3b

Kapellebeekwegel

1

Nagelstraatvoetweg

2

Stedemolenstraat

5

Kapellestraat

1

Neringenstraat (t.e.m. 39-40)

2

Steenakkerstraat

1

Kapelleweg

1

Neringenstraat (vanaf 41-42)

3b

Steenakkerwegel

1

6

Steenovenstraat

5

3b

2

2

Alfons De Vlamyncklaan

3b

Eeckhoutmolenvoetweg

Ankelaarstraat

3b

Eelbokapellestraat

3b

Antoon Vander Plaetselaan

3b

Egemsesteenweg

5

Kapelrijwegel

3b

Nieuwstraat

Appelstraat

3b

Eikenlaan

3a

Karmstraat

3b

Oliepotstraat

2

Steenstraat

6

Arendstraat

4

Ervestraat

1

Karnemelkstraat

6

Olmenlaan

3a

Sterrestraat

3a

Artemeersstraat

2

Espestraat

2

Kastanjelaan

4

Ondankstraat

2

Stokerijstraat

Astenhove

2

Euromarktlaan

2

Kasteelhoevestraat

2

Ontvangerstraat

6

Stoktmolenstraat

3b

Axpoelmolenstraat

2

Europalaan

2

Kasteelstraat

5

Oosthoekstraat

2

Stoopsmolenweg

3b

Azalealaan

5

Feestewegel

4

Kattestraat

5

Oostweg

3b

Straatakker

3b

B.A. Guilbertlaan

1

Felix D'Hoopstraat

3b

Kauwstraat

4

Oude Gentweg

3b

Strichtensgoedstraat

1

2

Baalbergstraat

3b

Feroenstraat

3a

Kazernestraat

3b

Oude Kapellestraat

1

Szamotulystraat

2

Baudeloostraat

3a

Flessestraat

2

Keibosstraat

3b

Oude Pittemstraat

5

t Hoge

3a

Bedevaartstraat

4

Fonteinestraat

5

Keidamstraat

6

Oude Stationstraat

3b

t Kamp

5

Beernegemstraat

3b

Galgenveldstraat

2

Keizerstraat

2

P.Fl.Robberechtstraat

5

Ten Broucken

2

Begijnenstraat

6

Galgestraat

1

Kerkebosstraat

2

Papenholwegel

5

Tenhovestraat

4

Begonialaan

5

Ganzebruggestraat

1

Kerkewegel

4

Pastorijstraat

3a

Ter Booye

5

Belgielaan

2

Gavermeersstraat

3b

Kerkstraat

6

Patersdreef

6

Tereikenstraat

2

Beneluxlaan

2

Geluwestraat

4

Kistestraat

6

Peperstraat

6

Tieltvoetweg

2

Bergmolenstraat

5

Generaal Maczekplein

1

Kleine Ruiseledestraat

1

Pieter Simonsstraat

4

Tommekouterstraat

1

Bergmolenweg

5

Georges Pannemaekerstraat

5

Kleine Valkstraat

4

Pittemsesteenweg

5

Torenstraat

1
5

Bergstraat

3b

Gierigaardstraat

6

Kleine Weg

3b

Plantinstraat

5

Torhoutstraat

Berkenlaan

3a

Gieterijstraat

3b

Klijtenstraat

3b

Platanenlaan

3a

Tramstraat

Beukenlaan

3a

Godskrijgstraat

3b

Klokkestraat

1

Poekebeekbron

5

Transvaalstraat

Bevrijdingslaan

2

Goed te Karelstraat

3b

Biermanstraat

1

Grensstraat

Bierstraat

1

Biesgatwegel

1

Bilkbosstraat

1

Blauwvoetstraat

4

Blekerijstraat

4

Haaghoekwegel

2

Kroonstraat

Boekboomstraat

2

Haantjesstraat

3a

Kruiswegestraat

2

Boerkestraat

3a

Hazelaarkouter

5

Lakemeersstraat

2

Putterijstraat

Bontestraat

5

Hazepad

1

Lakenmarkt

1

Rameplein

3b

1
3a

Koornzakstraat

2

Poekestraat

3b

Tulpenlaan

5

Korteweg

4

Poelberg

3b

Uitpachtstraat

Groenestraat

1

Kortrijkstraat

6

Poelvoordestraat

1

Uitweg

1

Gross Geraulaan

2

Kreupelstraat

6

Polderstraat

1

Van Zantvoordestraat

6

Grote Hulststraat

6

Krommewalstraat

6

Pontweg

1

Veldstraat

Gruuthusestraat

3b

Kronkelbeekstraat

1

Populierenlaan

3a

Vercampstraat

Porakstraat

3a

Viggezelestraat

1

Processiestraat

2

Vijfpachtgoenstraat

5

3b

Vijverstraat

6

6

Vinktse Binnenweg

2

Ramestraat

6

Vinktstraat

3a
2

1
3b

3b

Heilige Sacramentstraat

Bosakkerstraat

4

Hellebosstraat

5

Lammersakker

2

Rattestraat

5

Vlaagtmolenvoetweg

Brabanderstraat

3b

Henri D'Hontstraat

1

Ter Kouter

2

Reigerbeekstraat

2

Volderstraat

Brignoleslaan

2

Henri Dunantstraat

2

Leen te Ludiekstraat

Reperstraat

4

Vossebrugstraat

3b

Brouwerijstraat

1

Herderstraat

4

Leiaardsboomstraat

Rijkegemkouterslag

1

Vredestraat

6

Bruggestraat

1

Hernestraat

2

Lenaart De Boplein

3b

Rijkegemkouterstraat

1

Vrouwenboomstraat

Brugse Heirweg

1

Hof te Perremans

6

Leo D'Hulsterlaan

3b

Ringlaan

5

Vrouwenstraat

3a

Brugstokwegel

1

Hogenhovestraat

3a

Leukemeersenstraat

3b

Robert Schumanstraat

2

Waaiberglaan

3a

Brunicolaan

2

Holdestraat

5

Lijkweg

Robert Tavernierlaan

2

Waalbosstraat

Bruwaenestraat

1

Hollandlaan

2

Lindenlaan

3b

Ronceval

5

Wakkensesteenweg

3b

Burgemeester Collestraat

2

Hollebeekstraat

5

Luchtbalstraat

6

Roosbeekdreef

4

Waterstraat

3a

Burggraaf Vande Vyverelaan

5

Polenplein

5

Luxemburglaan

2

Rozeboomlaan

1

Westhoekstraat

3a

Caloenstraat

2

Hondstraat

5

Maaistraat

1

Rozenlaan

5

Westkouterweg

3a

Caloenwegel

3b

Hoogmolenweg

3a

Maalderijstraat

1

Ruifelstraat

2

Wielmakerstraat

3b

Careelstraat

4

Hoogserleistraat

5

Magdalena Huysstraat

4

Ruiseleedsesteenweg

2

Wierstraat

3b

Claerhoutstraat

5

Hoogstraat

6

Manestraat

6

Salettestraat

4

Wildemanstraat

Constant Vanden Berghestraat 3a

Hooitstraat

1

Mankemerriestraat

3b

Schependomstraat

6

Wilgenlaan

3a
5

Boonensbosstraat

Damstraat
Dauwbeekstraat
De Breuckplein

3b

3b

5
3b

Lammekensstraat

3b
5

5

1

Houthagestraat

3b

Mankemerriewegel

3b

Schoolstraat

3a

Willekomstraat

3b

Huffeselestraat

4

Marialoopkouterstraat

4

Schuiferskapelle-Dorp

1

Willekomwegel

1

Hullestraat

1

Marialoopsesteenweg

4

Schuiferskapelsesteenweg

1

Willem Pantinlaan

5

1

1

1

5
3b

5

Hulstplein

6

Markt

6

Seyntexlaan

4

Wingensesteenweg

1

Defoerestraat

3b

Hulststraat

6

Meerlaantjestraat

3b

Sint-Amandstraat

4

Wittestraat

4

Deinsesteenweg

3b

Hulswallestraat

1

Meersstraat

2

2

Woestijnbosstraat

3b

Deken Darraslaan

5

Huttegemstraat

5

Meikestraat

3b

3b

Wontergemstraat

3a

Deken Demolstraat

6

Ieperstraat

6

Meulebeeksesteenweg

5

Sint-Janstraat

2

Wulfstraat

4

Delmerensmolenstraat

3a

Jacobus Vergauwenstraat

4

Mevrouwmolenstraat

2

Sint-Martenstraat

4

Zegersstraat

Den Treurniet

5

Jan Vinckestraat

1

Mgr. Christiaensstraat

6

Sint-Michielstraat

5

Zuiderring

3b

Dennenlaan

3a

Joris Lannoostraat

5

Mgr. Van Hovestraat

5

Sint-Pieterstraat

4

Zwanestraat

4

Dentergemstraat

3b

Joris Minnaertlaan

3b

Minderbroedersplein

6

Sint-Pieterswegel

4

Zwartegevelstraat

4

Dertig Zilverlingenstraat

4

Jozef Baertstraat

2

Molenweg

3a

Smalle Weg

1

Zwijntesstraat

1

Landweg

Sint-Bavostraat
Sint-Hubertstraat

2
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2 De brandweer
2.1

Brandvoorkoming

2.3

Een goede noodoproep vermeldt altijd:
WAT is er gaande? WIE roept op?
WAAR wordt hulp gevraagd?

Voor vragen tot wespenbestrijding bel je het
nummer 051 80 60 00.

Rookmelders laten je niet stikken. Wist jij dat, als
er ‘s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans
hebt om tijdig wakker te worden? Als je slaapt,
ruik je immers niets. De rook van een brand
verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Investeer daarom in voldoende rookmelders om
je tijdig te alarmeren. Jaarlijks sterven in België
meer dan 60 mensen door woningbranden. De
brandweer Tielt komt graag bij je langs om te kijken waar je het best je rookmelders hangt!
Je kan via www.brandweertielt.be
rookmelders bestellen tegen € 20/stuk.

2.2

CO-vergiftiging voorkomen

Koolstofmonoxide (CO) is een reukloos, kleurloos
en smaakloos gas. Het is voor de mens onmogelijk de aanwezigheid ervan in de omgevingslucht
van een kamer gewaar te worden. CO ontstaat bij
een slechte, onvolledige verbranding van koolstof
houdende brandstoffen (hout, kolen, aardgas, butaangas, propaangas, petroleum).
Zo beperk je het risico op een CO-vergiftiging:
Laat verwarmingstoestellen plaatsen en regelmatig onderhouden door een erkend vakman
Zorg voor aanvoer van verse lucht in de ruimtes waar een verwarmingstoestel staat
Zorg ervoor dat het rookgasafvoerkanaal in
goede staat is en regelmatig wordt gereinigd
Let op met verplaatsbare petroleumkachels:
gebruik ze niet in kleine ruimtes en nooit als
hoofdverwarming
Vermijd uitlaatgassen van wagens in gesloten
ruimtes
82

Wespen en bijen

Voor vragen over wespenbestrijding
bel je naar jouw lokale brandweerpost (zie hieronder).
Indien niemand je oproep beantwoordt, spreek
dan de volgende gegevens in het antwoordapparaat in:
Je naam
Het adres
Een contacttelefoonnummer
De locatie waar de wespen zich bevinden
(tuin, in huis, in de spouw …)
Op welke hoogte deze wespen zich bevinden
(begane grond, 1ste verdieping, schoorsteen …)
Op welke dag en tijdstippen er iemand thuis is
In normale omstandigheden komt er op dezelfde dag of de dag erna een ploeg langs om de
wespen te vernietigen. De wespenbestrijding
wordt door een equipe van twee brandweerlui
na 17 uur uitgevoerd. De kostprijs voor het verdelgen van een wespennest is 40 euro exclusief btw.
De factuur wordt achteraf opgestuurd. Je moet
dus niet betalen aan de ploeg die bij jou langskomt.
Enkel de eerste beurt is betalend. Indien er nogmaals een ploeg moet langskomen, is dat gratis.
Brandweerpost Tielt
Felix d’Hoopstraat 124, 8700 Tielt
051 80 60 00
Brandweerpost Aarsele
Molenweg 3, 8700 Aarsele
051 63 56 30
NOODNUMMER: 112

ALLES VOOR JE VEILIGHEID

3 Valpreventie
Wist je dat 1 op 3 ouderen minstens 1
maal per jaar valt ?
Valincidenten komen vaak voor. Een valincident
kan vervelende gevolgen met zich meebrengen.
Gelukkig kan je het risico op vallen op een eenvoudige manier verkleinen. Gewoon, met wat
kleine aanpassingen in jouw woning en aandacht voor je conditie en gewoontes. Immers,
hoe ouder je wordt, hoe groter de kans om te
vallen. Daarentegen, hoe jonger je start met preventie, hoe lager je valrisico. Enkele tips:
Blijf fit en actief
De kans dat je als oudere op de
spoedgevallendienst belandt omwille
van een valpartij, is 10 maal groter dan
als gevolg van een verkeersongeval.

betekenen tussen thuis blijven wonen en moeten verhuizen naar een woonvoorziening. Voor
sommige aanpassingen kan je een premie krijgen (zie pagina 71).
Zorg voor je voeten
Een valpartij kan veroorzaakt
worden door het dragen van
verkeerd schoeisel.
Kijk met je ogen
Let op je medicijnen
Na een valpartij loop je meer risico
om te worden opgenomen in een
ziekenhuis of woonzorgcentrum.
Voor informatie en deskundig advies kun
je een beroep doen op ‘Dienst Thuis blijven
wonen’ van je ziekenfonds (zie pagina 27).

Ga voor een veilig huis
Beschikken over een woning aangepast aan je
leeftijd en/of gezondheidstoestand en uitgerust
met de nodige hulpmiddelen, kan het verschil

4

Familiezorg
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familizorg-wvl.be

In case of emergency : ICE

Je gsm kan hulpdiensten helpen in geval van
nood. Bij de meeste gsm-toestellen bestaat
de mogelijkheid om In Case of Emercencynummers op te slaan. Zo kunnen hulpdiensten
zonder uw toestel te ontgrendelen zien wie
verwittigd moet worden in geval van een noodsituatie. Kijk hoe je ICE-nummers kan instellen
op jouw toestel!

Er bestaan ook systemen voor dwaaldetectie. Wanneer de persoon zich
buiten de veilige zone begeeft, wordt
dankzij de automatische locatiebepaling een signaal gegeven.
(zie personenalarmsysteem pagina 37)

Vraag hulp in je telecomwinkel!
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1

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor
mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling
meer mogelijk is. Deze totaalzorg steunt op
vier pijlers: opvang van fysieke klachten, aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding en spirituele
opvang met aandacht voor diepere levensvragen. Er is naast de zorg voor de patiënt ook
veel aandacht voor de familie en naasten. Indien je een palliatief team wenst in te schakelen, kan je dit aan je huisarts vragen.

1.1

Organisatie palliatieve zorg

1.1.1

Netwerken palliatieve zorg

Elke gemeente in Vlaanderen werd ingedeeld in
het werkingsgebied van een netwerk palliatieve
zorg. Het is een samenwerkingsverband tussen
alle betrokkenen die actief zijn in de palliatieve zorg.
1.1.2

Thuis-multidisciplinaire
begeleidingsequipes

De Palliatieve thuiszorgequipe wil het mogelijk
maken dat ongeneeslijk zieke mensen, mits voldoende ondersteuning, de laatste tijd van hun
leven kwaliteitsvol thuis kunnen doorbrengen.
Palliatieve thuiszorg wil het team van huisarts,
thuisverpleegkundige, gezinshulp en andere
thuiszorgdiensten ondersteunen en aanvullen
om voor de patiënt en zijn familie in deze fase
van het leven de nodige levenskwaliteit te verzekeren. Palliatieve thuiszorg wil de familie en hulpverleners wegwijs maken in de mogelijkheden
om een palliatieve patiënt thuis te verzorgen.
Palliatieve thuiszorgequipe De Mantel
Handelsstraat 1, 8800 Roeselare
051 24 83 85 - info@demantel.net
www.pzwvl.be

1.1.3 Palliatieve supportteams en
palliatieve zorgeenheden
In elk ziekenhuis is een palliatief supportteam
aanwezig. Een arts, een psycholoog of één of
meerdere verpleegkundigen kunnen de medewerkers van de afdelingen ondersteunen waar
de palliatieve patiënt verblijft.
Sint-Andriesziekenhuis - Palliatief supportteam
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
051 42 57 25
palliatieve.zorg@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
In elk woonzorgcentrum is een contactpersoon
palliatieve zorg en een coördinerend-raadgevend arts. Zij staan in voor het ondersteunen
en informeren van alle personeelsleden bij de
verzorging van zwaar zieke bewoners.
Woonzorgcentrum Deken Darras
Schependomstraat 4, 8700 Tielt
051 42 79 70
rvtdekendarras@ocmwtielt.be
www.ocmwtielt.be
Referente verpleegkundige palliatieve zorg
Ann Naert - Sabrina Tuyttens
Coördinerend raadgevend arts
Dr. Heidi Denolf
Woonzorgcentrum Sint-Andries
Krommewalstraat 9, 8700 Tielt
051 42 57 00
info.wzc@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be/wzc
Referente verpleegkundige palliatieve zorg
Grietje Decock
Coördinerend raadgevend arts
Dr. Liesbeth Ghyselbrecht
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2 Euthanasie
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan
de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek. De wet geeft zwaar zieken het recht
op de vraag naar euthanasie, maar artsen
hebben uiteraard het recht een euthanasieverzoek te weigeren. Het is dan aan de
patiënt om een andere arts te raadplegen.

2.1

Voorwaarden

Meerderjarig (minstens 18 jaar) of oordeelsbekwame minderjarigen hebben ook recht op
euthanasie, mits toestemming van hun ouders, en indien ze ondraaglijk fysiek lijden t.g.v.
een ongeneeslijke, terminale aandoening.
De oordeelsbekwaamheid wordt vastgesteld
door een psycholoog of kinderpsychiater.
Handelingsbekwaam (wilsbekwaam)
Ondraaglijk lijden
Vrijwillig, duurzaam en aanhoudend verzoek
uitgaande van de patiënt zelf (moet schriftelijk
worden opgetekend)
Een medisch uitzichtloze (ongeneeslijke)
fysieke en/of psychische aandoening hebben:
- Terminale aandoening (verplichte
		 raadpleging van een 2de (LEIF)arts)
- Niet terminale aandoening (verplichte
		 raadpleging van een 2de en 3de (LEIF)
		 arts en een maand wachttijd tussen het
		 schriftelijk verzoek en de uitvoering van de
		euthanasie)

2.2

Procedure

De arts moet:
De patiënt vooraf inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting
Alle therapeutische mogelijkheden evenals
die van de palliatieve zorg, en hun gevolgen
bespreken
Zich verzekeren van het aanhoudend fysiek
of psychisch lijden van de patiënt en van het
duurzaam karakter van zijn verzoek
Een andere arts raadplegen die een verslag
opstelt van zijn bevindingen
Het verzoek bespreken met het verplegend
team dat regelmatig contact heeft met de patiënt
Op vraag van de patiënt het verzoek bespreken met de naasten die hij aanwijst
Indien hij van oordeel is dat de patiënt niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, een tweede
en derde arts raadplegen (deze derde arts is
psychiater of een specialist in de aandoening
in kwestie en bovendien moet er in dit geval
minstens één maand verlopen tussen het
schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie)
Het verzoek van de patiënt moet schriftelijk geformuleerd worden, met datum en handtekening. Indien de patiënt daartoe niet in staat is,
gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij
de dood van de patiënt.
Die persoon maakt melding van het feit dat de
patiënt niet in staat is om zijn verzoek te schrijven en geeft de redenen waarom. De opschriftstelling gebeurt in het bijzijn van de arts en vermeldt de naam van die arts. Het verzoek moet
bij het medisch dossier gevoegd worden.
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De patiënt kan op elk moment, zowel mondeling
als schriftelijk, het verzoek intrekken. In dat geval moet het oorspronkelijk verzoek verwijderd
worden uit het medisch dossier en teruggegeven worden aan de patiënt.
De euthanasiewet voorziet dus in een verplichte raadpleging van een tweede arts en bij
niet-terminale patiënten van een derde arts. Als
er geen bevoegde en onafhankelijke arts wordt
gevonden, kan een beroep gedaan worden op
het UL Team (Uitklaring Levenseindevragen) of
op een LEIF-arts.
Spreek tijdig met je arts over hoe hij
tegenover beslissingen levenseinde
staat!
LevensEinde InformatieForum
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
050 34 07 36
leif@levenshuis.be
www.levenshuis.be

© Familiezorg West-Vlaanderen vzw

UL Team
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
078 05 01 55
info@ulteam.be
www.leif.be
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3 Successieplanning
3.1

Het testament

3.1.1

Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte die gebruikt
wordt om de afwikkeling van de nalatenschap
vast te leggen. Een testament kan gebruikt
worden om aan te geven wie er wel of juist geen
erfgenamen zijn.
3.1.2

Wie kan er een testament opmaken?

Iedereen die gezond van geest is
Iedereen die niet door de wet onbekwaam
verklaard is
Iedereen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt
3.1.3

Vervolgens moet een eigenhandig testament met
de hand van de erflater gedagtekend worden om
na te gaan of op dat tijdstip aan alle elementaire
vereisten is voldaan: m.a.w. het jaar, de maand en
de dag moeten eigenhandig worden vermeld.
Ten slotte moet een eigenhandig testament de
handtekening dragen van de erflater.
Buiten deze drie elementen laat de wet de
grootst mogelijke vrijheid.

Verschillende vormen

De belangrijkste en meest gebruikte geldige vormen van testament naar Belgisch Recht zijn:
Het eigenhandig testament
Het authentiek of notarieel testament
Het internationaal testament
3.1.3.1 Het eigenhandig testament
Een eigenhandig testament is een testament
dat geheel met de hand van de erflater wordt
geschreven, gedagtekend en ondertekend.
In tegenstelling tot de andere vormen van testament is de directe tussenkomst van een notaris niet vereist voor het opmaken van een
eigenhandig testament. Dat is meteen ook de
reden waarom veel mensen gebruik maken van
deze vorm van testament.
Bij het opmaken van een eigenhandig testament moet rekening gehouden worden met de
volgende geldigheidsvoorwaarden bij gebreke
waarvan het testament betwist of zelfs nietig
verklaard kan worden.
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Vooreerst moet een dergelijk testament geheel
met de hand van de erflater geschreven worden. Een testament dat op de pc wordt getypt
of door iemand anders is geschreven, is dus
niet rechtsgeldig.

Wat de formulering betreft, bestaan er geen
vaste regels maar het is belangrijk dat de begunstigden ondubbelzinnig worden aangeduid
en de goederen zeer duidelijk worden omschreven. Ten slotte is het belangrijk erop te wijzen
dat diverse personen, bijvoorbeeld echtgenoten, niet gezamenlijk een testament mogen opmaken. Echtgenoten moeten elk hun eigen document opstellen, wat evenwel niet wil zeggen
dat de inhoud gelijklopend kan zijn.
3.1.3.2 Het authentiek of notarieel testament
Men spreekt ook van een openbaar testament.
Hierbij dicteert de erflater de inhoud van het
testament aan de notaris, die er een akte van
opmaakt, in het bijzijn van twee getuigen of een
tweede notaris.
Sedert begin 2011 moet de notaris het gedicteerde gedeelte van het testament niet meer
eigenhandig schrijven. Hij mag het ook in getypte vorm op papier zetten. Nadien wordt het
testament door de notaris voorgelezen en door
allen ondertekend.
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Bij het opmaken van een notarieel testament
dienen bepaalde geldigheidsvoorwaarden te
worden nageleefd.
Vooreerst moet de erflater de inhoud van het
door hem gewenste testament aan de notaris
bezorgen
Vervolgens moet het testament worden
opgemaakt door de notaris die het daarna
voorleest, en (uiteraard) vraagt of de inhoud
strookt met de bedoelingen van de opdrachtgever, dit alles in tegenwoordigheid van de
twee getuigen of een tweede notaris
Ten slotte moet het testament nadien ondertekend worden door de erflater, de notaris zelf en
door de twee getuigen of een tweede notaris
De notaris draagt er zorg voor dat de vervulling
van de wettelijke formaliteiten uitdrukkelijk in de
akte worden vermeld.
Voor meer informatie: vraag raad aan jouw notaris, het eerste advies is namelijk kosteloos.

In tegenstelling tot het authentiek testament kan
de aanwezigheid van de twee getuigen niet vervangen worden door een tweede notaris. Het testament wordt nadien ondertekend door de erflater, door de notaris zelf en door de twee getuigen.
Ten slotte brengt de notaris aan het einde van
het testament de datum aan waarop het testament aan hem werd aangeboden.
2de fase: verklaring van de notaris
In een tweede fase maakt de notaris een gestandaardiseerde verklaring in de wettelijke
voorgeschreven vorm op, waaruit blijkt dat aan
de vereisten van de wet is voldaan. Hij overhandigt aan de erflater een gelijkvormig afschrift.
Vervolgens bergt de notaris het testament op
in een omslag die hij in tegenwoordigheid van
de erflater en de getuigen verzegelt. De notaris
bewaart de omslag samen met een exemplaar
van de verklaring.
3.1.4

3.1.3.3 Het internationaal testament
Deze vorm van testament kan gesitueerd worden tussen het eigenhandig testament en het
authentiek testament.
Het wordt in praktijk vooral aangeraden wanneer het testament om de een of andere reden
de nationale context overstijgt (bv. onroerend
goed in Spanje).
Ook voor deze vorm van testament moet er een
beroep gedaan worden op de notaris.
Voor de geldigheid ervan dienen twee fasen te
worden onderscheiden:
1ste fase: de redactie van het testament zelf
In een eerste fase wordt het testament opgemaakt: ieder geschrift voldoet. De erflater kan
zelf een tekst aan de notaris aanbieden maar hij
heeft eveneens de mogelijkheid om een tekst
te laten opmaken door een derde.
De erflater verklaart vervolgens in tegenwoordigheid van twee getuigen en van de notaris
dat het aangeboden document zijn testament
is en dat hij de inhoud ervan kent.

Een goed doel in het testament

Als je een goed doel wilt steunen, dan kan je
met een legaat voor het overlijden vastleggen
wat je wilt nalaten. Je doet dit met een testament (zie pagina 88).
3.1.4.1 Verschillende soorten legaten
Algemeen legaat
Met een algemeen legaat geef je jouw hele
nalatenschap aan één of meer personen of
organisaties.
Als er erfgenamen zijn, dan hebben die bij het
overlijden van de erflater recht op het deel dat
de wetgever voor hen gereserveerd heeft en
wordt het legaat beperkt tot het grootst beschikbare deel.
Legaat onder algemene titel
Met een legaat onder algemene titel geef je een
deel of een percentage van de nalatenschap,
bijvoorbeeld een derde of de helft, of alleen de
onroerende of alleen de roerende goederen.
Bijzonder legaat
Met een bijzonder legaat treft je een regeling
voor bepaalde van je goederen, bijvoorbeeld
een som geld of een bepaald goed.
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Duolegaat
Een bijzondere formule is het duolegaat. De
erfenis gaat dan naar een goed doel, dat een
deel daarvan moet uitbetalen aan een andere
legataris, zoals een neef of nicht of een vriend.
Aan het goede doel wordt de verplichting opgelegd om de erfbelasting van alle legatarissen te betalen, bovenop eventuele schulden
en kosten. Als er geen directe erfgenaam is,
lijkt dit op het eerste gezicht een interessante
formule waarbij iedereen wint.
Toch is voorzichtigheid geboden wanneer je
het duolegaat wilt gebruiken, want je zou het
doel kunnen voorbijschieten. Jouw vermogen
kan bij overlijden immers kleiner zijn dan wanneer je het testament opmaakte, waardoor
het goede doel veel minder of niets dreigt over
te houden.
3.1.4.2 Wat kan je nalaten
aan een goed doel?
Alles wat behoort tot jouw vermogen: (spaar)
geld, waardepapieren, bank- en effectenrekeningen, pensioenfondsen, kapitalen uit (levens)
verzekeringscontracten, juwelen, kunstwerken,
andere roerende goederen, vastgoed. Je kan in
jouw testament beschikkingen opnemen wat er
met bepaalde goederen (niet) mag gebeuren.
3.1.4.3 Kan je vastgoed nalaten
aan een goed doel?
Ja, als er geen vruchtgebruik op rust, zullen de
meeste organisaties er voor kiezen om onroerende goederen te verkopen. De opbrengst van de
verkoop gebruiken ze dan voor hun activiteiten.
3.1.4.4 Kan je roerende goederen zoals een
kunstverzameling nalaten?
Ja, ook in dit geval zullen veel organisaties er voor
kiezen om deze goederen te verkopen, tenzij je
dat niet wilt. Ze kunnen ze dan uitlenen aan musea. Deze mogelijkheid betreft vaak stichtingen
of verenigingen die als missie hebben om ons
erfgoed te bewaren. Ze beslissen dan om deze
werken toe te vertrouwen aan musea, waar ze
tot hun recht kunnen komen.
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Wist je dat je ook een testament
achteraf nog kan veranderen of
vervangen? Indien nodig, kan de
notaris perfect het testament
wijzigen.

3.2

Schenking onder levenden

3.2.1. Wat is een schenking?
Een schenking onder de levenden is een akte
waarbij de schenker zich dadelijk en
onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.
3.2.2 Handgift, geregistreerde of
niet-geregistreerde schenking
3.2.2.1 Handgift
Als je meubelen, geld, juwelen of kasbons wilt
schenken, kun je dat doen met weinig formaliteiten en kosten. Men spreekt dan over een
handgift.
Omdat er niets op papier gezet wordt, is het
achteraf moeilijk te bewijzen dat het om een
handgift ging. Daarom is het aan te raden het
deskundige advies in te winnen van een advocaat of notaris over de mogelijkheden om een
geldig bewijsmiddel op te stellen.
3.2.2.2 Niet-geregistreerde schenking
Je kan een schenkingsovereenkomst onderling maken en geen beroep doen op de notaris.
Dan is er geen registratie nodig en zijn dus geen
schenkingsrechten verschuldigd. Als de schenking niet geregistreerd wordt en de schenker
binnen 3 jaar na de schenking overlijdt, moet
dat vermeld worden in de aangifte van nalatenschap. Er zullen dan successierechten verschuldigd zijn op het bedrag van de schenking.
De successierechten zullen hoger zijn dan de
schenkingsrechten.
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In Vlaanderen geldt tot 31 december
2019 een verlaagd schenkingstarief
voor de schenking van een bouwgrond. Deze bijzondere verlaagde
tarieven zijn gekoppeld aan een
aantal voorwaarden.

3.2.2.3 Geregistreerde schenking
Bij geregistreerde schenkingen betaalt men 3%of 7%-schenkingsrechten, maar deze driejarenregel geldt niet. Het is dus onverschillig of de
schenker al dan niet binnen de 3 jaar overlijdt.
Op deze schenkingen zullen er nooit successierechten dienen betaald te worden.
3.2.3 3%-of 7%-schenkingsrecht
Voor een roerende schenking in rechte lijn en
tussen partners wordt een schenkingsrecht
geheven van 3% op het bruto aandeel van de
begiftigde.
Voor een roerende schenking aan alle andere
personen wordt een schenkingsrecht geheven
van 7% op het bruto aandeel van de begiftigde.
Deze schenkingstarieven voor roerende goederen zijn ‘vlakke’ tarieven en zijn dus van toepassing ongeacht de waarde van het geschonken
roerende goed.
3.2.4

Roerende en onroerende schenkingen

3.2.4.1 Roerende schenking
Een roerende schenking is een schenking van
alle verplaatsbare zaken, bijvoorbeeld meubelen, een wagen, geld …
3.2.4.2 Onroerende schenking
Een onroerende schenking is een schenking
van onverplaatsbare, vast aan of in de bodem
verankerde objecten zoals woningen, gebouwen, bedrijfsruimten, gronden of bossen.
De bovenvermelde verminderde schenkingsrechten van 3% en 7% gelden evenwel niet
voor onroerende goederen. Voor de schenking
van onroerende goederen is een evenredig registratierecht verschuldigd op het bruto deel
dat elke begiftigde van de schenker verkrijgt.
De berekening gebeurt dus per schenker en begiftigde.

Meer info
Vraag raad aan je notaris

3.2.5

Schenking van roerende en
onroerende goederen met
voorbehoud van vruchtgebruik
Als je een onroerend goed wegschenkt, verlies
je de eigendom daarover. Diegene aan wie je de
goederen wegschenkt, is voortaan de eigenaar.
Hij kan het onroerend goed zelf gaan bewonen,
het verhuren of het zelfs verkopen. Wil je zelf in
het onroerend goed kunnen blijven wonen of
heb je graag dat de huurinkomsten aan jou blijven toekomen, dan kan je schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.
De begiftigde ontvangt het geschonken goed
slechts in blote eigendom.
Het vruchtgebruik blijft levenslang bij de schenker. Pas bij het overlijden voegt het zich automatisch bij de blote eigendom zodat de begiftigde
op dat ogenblik volle eigenaar wordt.
3.2.6 Schenking aan een goed doel
Het is ook mogelijk schenkingen te doen aan
goede werken, verenigingen of stichtingen. Die
schenkingen worden veel lager belast. Aangezien elke situatie anders kan zijn, is het aangeraden om advies te vragen aan je notaris, bankier of vermogensadviseur.

De verschuldigde rechten op de schenkingen
liggen merkelijk lager dan de successierechten.
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4 Wat te doen bij overlijden
4.1

Wat moet je doen in de eerste
uren na het overlijden?

4.1.1

Het overlijden laten vaststellen door
een arts

Eventueel een aanvraag tot crematie
Eventueel parkeerkaart gehandicapten
Eventueel schriftelijke verklaring thuisbewaring asurne
Bij aangifte van een overlijden
worden eventueel geregistreerde
wilsverklaringen (zie pagina 42-43)
opgevraagd en aan de begrafenisondernemer gemeld.

Een overlijden moet altijd vastgesteld worden
door een geneesheer. Als iemand thuis of in een
zorgvoorziening overlijdt, moet er dus een arts
opgebeld worden. Deze arts stelt het overlijden
vast en ondertekent een overlijdensattest.
4.1.2. Een begrafenisondernemer
contacteren
Een begrafenisondernemer helpt je met het opstellen van de rouwbrief, regelt heel wat administratieve formaliteiten, neemt de zorg voor het
lichaam van de overledene op zich en maakt
dat de uitvaart die je wenst, sereen verloopt.
Wie je als begrafenisondernemer aanstelt, bepaal je volledig zelf.
4.1.3

Het overlijden aangeven bij
de burgerlijke stand

Het overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is
overleden. De aangifte gebeurt met het attest
dat uitgereikt wordt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Meestal regelt de begrafenisondernemer die formaliteiten.
Voor de aangifte van het overlijden heb je volgende documenten nodig:
Het overlijdensattest
De identiteitskaart en, indien van toepassing,
het trouwboekje en het rijbewijs van de overledene
De identiteitskaart van de aangevers
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Bij aangifte van overlijden krijg je steeds een
aantal uittreksels van de overlijdensakte. Je
hebt dit onder meer nodig voor het ziekenfonds
en voor de werkgevers van familieleden.

4.2

Dringende praktische
maatregelen

4.2.1

Contact opnemen met de bank

Een van de belangrijkste instanties die je moet
contacteren is de bank. Wellicht heeft de overledene een of meerdere bankrekeningen: persoonlijke rekeningen op zijn/haar naam of gemeenschappelijke rekeningen. Misschien zijn er
ook spaarboekjes, effectendossiers, een kluis ...
De erfgenamen van de overledene moeten alle
bankinstellingen informeren waarbij de overledene klant was. Zodra de bank op de hoogte is
van een overlijden moeten ze alle tegoeden van
de betrokkene én van de wettige echtgenoot
of echtgenote (ongeacht het huwelijksstelsel)
blokkeren en een eventuele kluis verzegelen.
De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden
zodra de bank officieel op de hoogte is van de
wettige erfgenamen van de overledene.
Hiervoor is het attest van erfopvolging of de
akte van erfopvolging nodig. Je vraagt die op bij
het infocenter FOD Financiën.
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Voor een kluis kan worden gedeblokkeerd, moet
er eerst een officiële inventaris worden opgemaakt van de inhoud.
Dat gebeurt hetzij door een medewerker van de
bank, hetzij door een notaris.
4.2.1.1 Wat blijft er mogelijk wanneer de
banktegoeden geblokkeerd zijn?
Slechts onder bepaalde voorwaarden kan je
geld van de rekening(en) halen:
De bank kan betalingen verrichten voor kosten
die ontegensprekelijk uit de nalatenschap voortkomen (ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten ...)
Echtgenoten of wettelijk samenwonenden
kunnen bij het overlijden van hun partner gemakkelijk een voorschot krijgen op hun deel
van het saldo der geblokkeerde rekeningen.
Deze bevrijdende betaling mag niet meer bedragen dan de helft van het saldo met een
maximum van € 5.000
Stortingen op de rekening(en) blijven altijd
mogelijk
Er kan ook een nieuwe rekening geopend
worden op je eigen naam, die niet zal worden
geblokkeerd
4.2.1.2 Wat gebeurt er met fiscale schulden?
Indien de overledene fiscale schulden heeft,
moeten deze prioritair afgehandeld worden. Bij
een schuld van één van de erfgenamen wordt
dit afgehouden van zijn/haar deel.
4.2.2 Overige instellingen contacteren
De volgende instellingen of personen breng je
het best ook op de hoogte van het overlijden:
De werkgever (indien van toepassing)
De sociale zekerheidsinstellingen (de rijksdienst voor pensioenen of de rijksdienst voor
arbeidsvoorziening)
De vakbond (indien van toepassing)
De verzekeringsmaatschappij(en)
De Directie voor Inschrijving van Voertuigen
De bedrijven voor algemene voorziening (gas
en elektriciteit, kabeltelevisie, water, telefoon)
Het ziekenfonds (kopie van overlijdensakte
meenemen)
De huiseigenaar (indien van toepassing)

4.3

Een notaris aanstellen

Een notaris beschikt over alle specifieke kennis
in verband met de nalatenschap.
In eerste instantie gaat hij/zij na of de overledene laatste wilsbeschikkingen heeft nagelaten in
een testament.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
De overledene heeft een notarieel testament
laten opstellen
Zelfs wanneer er niets bekend is over een
testamentaire beschikking van de overledene, zal iedere notaris via het Centraal Register
der Testamenten nagaan of er eventueel een
notarieel testament op zijn/haar naam is opgemaakt
Jouw naaste heeft geen testament nagelaten. De erfopvolging verloopt dan volgens de
gebruikelijke wettelijke bepalingen
De notaris verzamelt alle nodige informatie
om de volledige inhoud van de nalatenschap
te bepalen. Hij geeft jou en eventuele andere
erfgenamen advies over de gevolgen van het
aanvaarden van de nalatenschap en over de
mogelijkheid die te weigeren of te aanvaarden
onder voorrecht van boedelbeschrijving (bijvoorbeeld wanneer er veel schulden zijn).
Het in bezit nemen of verkopen van
bepaalde goederen uit de nalatenschap wordt beschouwd als een
stilzwijgende aanvaarding, je kan niet
iets in het bezit nemen of verkopen
en de erfenis dan weigeren.
Ten slotte kan de notaris je helpen met de aangifte van nalatenschap bij de fiscus en de vereffening en verdeling van de nalatenschap,
maar daarvoor heb je enkele maanden de tijd.
Het eerste advies bij een notaris is
kosteloos.
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4.4.

Hoe de begrafenis
organiseren?

4.4.1

Laatste wilsbeschikking overledene

Bij een overlijden moet je steeds nagaan of de
overledene zelf een laatste wilsbeschikking opgesteld heeft over zijn uitvaartregeling (een kerkelijke of een burgerlijke dienst, een crematie of
begrafenis). (zie pagina 44)
De begrafenisondernemer zal je daarbij helpen.
Je kan ook een geestelijk vertrouwenspersoon,
zoals de pastoor van jouw parochie ter hulp
roepen. Hij kan je helpen bij de voorbereiding
van de afscheidsplechtigheid.
4.4.2 Mogelijkheid tot groeten van
de overledene
Zodra het medisch attest van overlijden is opgemaakt, mag het lichaam van je naaste worden
vervoerd. Je kan het laten overbrengen naar het
mortuarium van de begrafenisondernemer of je
kunt ervoor kiezen je geliefde thuis te laten opbaren. Ook bij een overlijden in het ziekenhuis
wordt het lichaam overgebracht naar het mortuarium van je begrafenisondernemer. In de dagen voor de uitvaartplechtigheid kunnen familie
en vrienden het lichaam van de overledene komen groeten. Indien je liever hebt dat mensen
een herinnering aan een levende dierbare houden, is dat ook je goed recht.
4.4.3 Wanneer je kiest voor begraving
Gewoonlijk wordt een overledene begraven op
de begraafplaats van de gemeente waar hij/
zij woonde. De Dienst Burgerlijke stand van je
gemeente bezorgt je de toestemming om het
lichaam te begraven of te cremeren. Hoewel
het de gewoonte is om dat aan een uitvaartondernemer over te laten, is dat niet wettelijk
verplicht. Als de overledene de wens had om in
een andere gemeente begraven of gecremeerd
te worden, dan moet deze gemeente haar toestemming geven, soms zijn er extra retributies
voor niet-inwoners.
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Iedere persoon die overlijdt, heeft het recht kosteloos begraven te worden op de begraafplaats
van de gemeente van zijn woonplaats. Dat perceel mag pas na tien jaar ontruimd worden. Na
die periode zijn verlengingen mogelijk mits je
daarvoor betaalt. Soms is het ook mogelijk om
grafconcessies (vergunningen) voor een langere periode te krijgen.
4.4.4 Wanneer je kiest voor crematie
Steeds meer mensen geven er de voorkeur
aan de overledene te laten verassen. Daarvoor
kan je terecht in één van de dertien crematoria
in ons land. Je kan ook de herdenkingsplechtigheid in de aula van het crematorium laten
plaatsvinden.
Na afloop van de crematie heb je verschillende
mogelijkheden:
Bijzetting op de begraafplaats
- In een columbariumnis (boven de grond)
- In het urnenveld (in een kelder of recht
		 streeks in de grond
- Op de strooiweide
Voor een bijzetting in het columbarium of urnenveld kan er steeds gekozen worden voor
een concessie of voor gratis bijzetting.
Bewaring of begraving van de asurne op
een andere plaats dan de begraafplaats
- Bij uitstrooiing op een privéterrein moet
het privéterrein eigendom zijn of moet de
eigenaar hiertoe zijn toestemming verlenen.
- Bij thuisbewaring moet er een schriftelijke
verklaring zijn van de overledene zelf. Indien
deze niet bestaat dan kan thuisbewaring
enkel wanneer de partner en alle bloed- en
aanverwanten van de 1ste graad zich hiermee akkoord verklaren.
Uitstrooiing op zee
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5 Omdat het leven
		 verder gaat…
5.1.

Aanvragen van een overlevingspensioen als partner

Indien de overledene al op pensioen was, hoeft
de partner zelf geen aanvraag in te dienen. De
gemeente stuurt een uittreksel uit de overlijdensakte naar de bevoegde dienst door en de
partner krijgt het overlevingspensioen automatisch uitbetaald.
Als je partner op het moment van zijn/haar
overlijden zelf nog aan het werk was als loontrekkende of zelfstandige, moet je wel een aanvraag doen voor een overlevingspensioen. Dat
doe je bij je gemeentebestuur.
Ben je weduwe/weduwnaar van een ambtenaar of gepensioneerde ambtenaar, dan moet
je in ieder geval zelf een overlevingspensioen
aanvragen.
Je kunt daarvoor terecht bij de Federale PensioenDienst(FPD) of bij de overheidsdienst waarvoor je partner werkte.
Om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen moet de partner aan de volgende voorwaarden voldoen:
Minstens 45 jaar oud zijn
Minstens een jaar wettig gehuwd zijn (er zijn
enkele uitzonderingen)
Geen vervangingsinkomen hebben of beroepsactiviteit uitoefenen behalve die waarvoor cumul toegestaan is
Stadhuis - Dienst Burgerzaken
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 35
www.tielt.be/burgerzaken

5.2

Wanneer je samenwoonde met
de overledene, wat gebeurt er
met de woning?

Dat is een ingewikkelde materie die we hier niet
helemaal uit de doeken kunnen doen. Indien de
overledene en zijn/haar partner huurder waren,
zijn er verschillende scenario’s mogelijk naargelang wie het huurcontract ondertekende. Ook als
de overledene eigenaar was van het huis of appartement zijn er verschillende mogelijkheden.
Wat de specifieke rechten van de partner zijn,
hangt grotendeels af van het antwoord op de
volgende vragen:
Waren ze mede-eigenaar of niet?
Waren ze getrouwd, wettelijk samenwonend
of feitelijk samenwonend?
Zijn er andere erfgenamen, bijvoorbeeld kinderen?
Is er een testament waarin de partner wordt
vermeld?
De langstlevende echtgenoot/echtgenote of
langstlevende wettelijk samenwonende (maar
in dit geval onder bepaalde voorwaarden), zal
genieten van een beschermd vruchtgebruik op
het deel van de overledene van de gezinswoning. Dit vruchtgebruik garandeert je de mogelijkheid om in jouw gezinswoning te blijven (zie
hoger).
De notaris zal je in al deze gevallen kunnen bijstaan en adviseren.

Federale PensioenDienst
Zuidertoren, 1060 Brussel
Pensioenlijn 1765
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5.3

De aangifte van de
nalatenschap

De aangifte van de nalatenschap is een wettelijke verplichting die de overheid in staat moet
stellen de erfgenamen van de overledene erfenisrechten te doen betalen.
Alle wettelijke erfgenamen moeten zo’n aangifte
indienen. Zij kunnen dat ieder afzonderlijk doen,
maar meestal wordt een gezamenlijke aangifte
opgesteld.
Je hebt hiervoor vier maanden de tijd. Er is geen
verplichting hierbij een beroep te doen op een
notaris, maar zijn gespecialiseerde kennis kan
een grote hulp zijn in deze toch wel ingewikkelde materie.
In de aangifte worden zowel de activa als de
passiva van de overledene opgesomd.
Activa:
Alle eigen goederen van de overledene
(kledij …)
Zijn/haar aandeel van de huwelijksgemeenschap, indien je met gemeenschap van goederen bent gehuwd (woonhuis, banktegoeden, auto’s, meubelen …)
Het kapitaal van zijn/haar levensverzekering
De schenkingen die de overledene in de laatste drie jaar voor het overlijden heeft gedaan
Passiva:
De uitvaartkosten
Alle schulden die bestaan op het ogenblik van
overlijden (kosten van de laatste ziekte, saldo
van kredieten en leningen, facturen van elektriciteit …)

98

5.4

De belastingaangifte

Ook in het jaar van zijn/haar overlijden en het
daaropvolgende jaar moet er nog een belastingaangifte gebeuren van de inkomsten van de
overledene. Indien er nog bijkomende belastingen moeten worden betaald, worden die uit de
erfenis gehaald.
Als de overledene recht had op een teruggave vanwege de staat, zal dat bedrag ook deel
uitmaken van de erfenis. Bij overlijden voor de
gebruikelijke datum waarop de belastingaangifte moet worden ingediend, heb je altijd vijf
maanden de tijd om deze fiscale formaliteit te
vervullen.

Meer info
Infocenter FOD Financiën
Koning Albert I laan 1-5, 8000 Brugge
openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
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Nuttige
telefoonnummers
-

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Nuttige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer

112

Nieuw (extreme weersituaties)
Sedert 01/08/2017 wordt dit nummer geactiveerd bij extreme weersituaties.
Bel enkel 112 bij levensbedreigende situaties
Anonieme Alcoholisten
Brandweer & ziekenwagen
Politie (Dringend)

1722

032 39 14 15
100
101

Op termijn zullen alle centrales voor noodhulp samengevoegd worden
en bereikbaar zijn op het nummer 112
Rode Kruis
Antigifcentrum
Vlaamse infolijn
Brandwondencentrum
Ouderenmishandeling Vlaanderen
Gaslek Vlaanderen Eandis
Storing elektriciteit en gas
LevensEinde InformatieForum
Kankerfoon
Trefpunt zelfhulp
Zelfmoordlijn
Wachtdienst tandartsen
Wachtdienst apothekers
Wachtdienst huisartsen (Tielt - Schuiferskapelle)
Wachtdienst huisartsen (Aarsele - Kanegem)
Elk vermoeden van geweld
Tele-onthaal
Diabetes Infolijn
Sociaal Huis
Stadhuis Tielt
Lokale politie
Straatverlichting
Telefonie en inlichtingen
Pensioenlijn
Doc Stop (blokkeren identiteitskaart bij diefstal of verlies)
Card stop (blokkeren bankkaart bij diefstal of verlies)

105
070 24 52 45
1700
02 68 62 00
078 15 15 78
0800 650 65
078 35 35 00
050 34 07 36
0800 15 802
016 23 65 07
1813
0903 39 969
0903 99 000
051 40 22 22*
051 68 99 88*
*Vanaf 01/01/2018: 1733
1712
106
0800 96 333
051 40 90 52
051 42 81 11
051 42 84 00
0800 635 35
1207
1765
0800 2123 2123
070 344 344
101

Bevolkingscijfers
-

BEVOLKINGSCIJFERS

Bevolkingscijfers van Tielt
Aarsele
00 - 02 jaar
03 - 05 jaar
06 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 34 jaar
35 - 59 jaar
60+
80+
TOTAAL

Aantal
96
80
200
145
626
966
668
193
2974

%
3%
3%
7%
5%
21 %
32 %
22 %
7%

Kanegem
00 - 02 jaar
03 - 05 jaar
06 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 34 jaar
35 - 59 jaar
60+
80+
TOTAAL

Aantal
25
29
75
100
215
441
209
58
1152

%
2%
3%
6%
9%
19 %
38 %
18 %
5%

Schuiferskapelle
00 - 02 jaar
03 - 05 jaar
06 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 34 jaar
35 - 59 jaar
60+
80+
TOTAAL

Aantal
47
49
71
50
239
367
205
56
1084

%
4%
4%
7%
5%
22 %
34 %
19 %
5%

Tielt
00 - 02 jaar
03 - 05 jaar
06 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 34 jaar
35 - 59 jaar
60+
80+
TOTAAL

Aantal
454
463
938
913
3077
4989
3186
1097
15117

%
3%
3%
6%
6%
21 %
33 %
21 %
7%

Bron: rijksregister op 01.01.2017, verwerking provincie West-Vlaanderen (bevolking met inbegrip van het wachtregister) - Steunpunt Sociale planning - Koning Leopold III laan 41, 8700 Sint- Andries

op 01/01/2017 per leeftijdscategorie
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