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Welzijnshuis
De vroegere gemeentelijke dienst Welzijn en het vroegere OCMW maken deel uit van het Welzijnshuis Kortenberg.
Het Welzijnshuis bestaat uit:
de
de
de
de

Sociale Dienst
Dienst Senioren en Zorg
Dienst Welzijnsprojectwerk
Juridische Dienst

Het Welzijnshuis wil grensoverschrijdend en drempelverlagend werken. Het staat in voor het wél-zijn van alle inwoners van
Kortenberg. Het Welzijnshuis wil meer zijn voor de inwoners dan alleen een ‘sociale bancontact’. Het werk van de sociale dienst en
het verlenen van bijstand zijn zeer belangrijke taken van het Welzijnshuis. Maar ook het tegengaan van de vereenzaming van de
senioren, de ondersteuning van mantelzorg, de aanpak van kinderkansarmoede voor de allerjongsten, het aanbieden van poets-en
huishoudhulp en van maaltijden aan huis zijn essentieel.
Mensen worden alsmaar ouder - gelukkig maar - en willen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. In
deze levensfase wil het Welzijnshuis een toegevoegde rol spelen: waar het kan helpen, wil het ook helpen. Kinderen die geboren
worden in een kansarm gezin wil het Welzijnshuis uit de generatie-armoede halen door het extra ontwikkelingskansen aan te
bieden.
Dit doet het Welzijnshuis door middel van een dagopvang voor senioren, door de actie ‘buren voor buren’ en met een
jeugdhulpverlener. In het Lokaal Dienstencentrum (Berkenhof) werd een Ontmoetingsruimte geopend waar alle inwoners zeer
welkom zijn voor een gezellige babbel, het lezen van bijvoorbeeld een krant of het drinken van een koffie.
Dit is wie het Welzijnshuis wil bereiken: elke inwoner van 0 tot 100 jaar.
Dit is wat het Welzijnshuis wil bereiken: het Welzijnshuis wil het aanspreekpunt zijn om het wél-zijn te verbeteren op welk vlak dan
ook.
Het motto van het Welzijnshuis luidt: iedereen welkom!

Afspraak maken
De diensten van het Welzijnshuis zijn uitsluitend op afspraak geopend. Boek uw afspraak online of bel van maandag tot vrijdag
tussen 9 en 12 u. of tussen 13 en 16 u. naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken.

Openingsuren
Maandag 27-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 28-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 29-06-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 30-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 1-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 2-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zondag 3-07-2022

gesloten

Maandag 4-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 5-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 6-07-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 7-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 8-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 9-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zondag 10-07-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

maandag 11 juli 2022

Nationale feestdag

donderdag 21 juli 2022

Brugdag na Nationale Feestdag

vrijdag 22 juli 2022

Zaterdag na brugdag Nationale feestdag - sluitingsdag

zaterdag 23 juli 2022

O.L. Vrouw Hemelvaart

maandag 15 augustus 2022

Allerheiligen

dinsdag 1 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

Sluitingsdag voor Kerstmis

zaterdag 24 december 2022

Kerstmis

zondag 25 december 2022

Tweede Kerstdag

maandag 26 december 2022

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

Oudejaarsdag

zondag 1 januari 2023

Tweede Nieuwjaarsdag

maandag 2 januari 2023

Feest van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Juridische tweedelijnsbijstand - Pro-Deoadvocaat
Parkeerkaart voor personen met een handicap
Subsidie voor erkende seniorenverenigingen

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
welzijnshuis@kortenberg.be

 Tobania

Gemeente Kortenberg
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

