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voorwoord  
Velen onder ons zijn in hun jeugdjaren actief geweest, zij het in een jeugdbeweging 
of iets anders. Dat deed ons deugd. We ravotten, speelden, sportten… kortom, we 
waren actief. Ons jeugdjaren mogen dan voorbij zijn, dat wil nog niet zeggen dat we 
moeten ophouden met actief te zijn. We kunnen ons nog steeds inzetten voor ande-
ren en we kunnen nog zelf bewegen. Tegelijk moeten we ons informeren. We moe-
ten weten waar we recht op hebben en waar we terechtkunnen. Dat is het doel van 
deze brochure: informeren en begeleiden.

Mijn dank gaat dan uit naar de leden van de Ouderen Advies Raad (OAR). Zij heb-
ben deze brochure opgesteld. Sedert deze legislatuur is de OAR ook bevoegd voor 
de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen. Daar werd al meerdere keren een 
beroep op gedaan. 

Als jullie Schepen waak ik erover dat jullie stem gehoord wordt in het beleid en dat 
de stad inzet op bewegen en toegankelijkheid voor allen. 

Herman Ponnet
Schepen voor Senioren
Stad Menen
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In Menen kunt u terecht bij verschillende organisaties die een aanbod 
voor u uitwerken om uw vrije tijd zinvol en ontspannend door te brengen.

lokale dienstencentra
De lokale dienstencentra (LDC) zijn een 
ontmoetingsplaats voor alle 
Menenaars, waar gezorgd wordt voor 
informatie, recreatie, vorming en 
dienstverlening. De deuren staan open 
voor iedereen ongeacht de leeftijd, de 
achtergrond, de interesses en niet te 
vergeten de mogelijkheden en 
beperkingen.
De lokale dienstencentra organiseren 
diverse activiteiten. Ze zetten tevens in 
op buurtgerichte zorg. Via deze zorg 
willen de lokale dienstencentra de 
best mogelijke hulp en zorg bieden 
aan iedereen in de buurt: ouderen, 
personen met een handicap, mensen 
met psychische problemen, kwetsbare 
groepen… Daartoe organiseren ze o.a. 
ook diverse activiteiten in kwetsbare 
buurten.
De lokale dienstencentra zijn ook de 
uitvalsbasis van de sociale dienst thuis- 
en ouderenzorg. Deze dienst biedt een 
waaier aan van diensten : maaltijdbe-
deling aan huis, alarmoproepsystemen, 
dienst aangepast vervoer, kortverblijf 
en nachtopvang, … 

1.1.
De ontmoetingsruimte van Allegro is 
open op weekdagen van 09u00 tot 
12u00 en van 13u30 tot 16u30  en op 
donderdag tot 18u30.
De ontmoetingsruimte van het 
Dorpshuis is open op weekdagen van 
9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 
en op vrijdag tot 16u30.
De ontmoetingsruimte van het ont-
moetingscentrum Lauwe is open op 
weekdagen van 9u00 tot 12u00 en van 
13u tot 17u.
U kunt er terecht voor een gezellige 
babbel, een kopje koffie, een tasje 
soep, …
Het lokaal dienstencentrum Dorpshuis 
is een samenwerkingsverband met het 
woonzorgcentrum Zilvervogel Rekkem.
Indien u meer informatie of uitleg wenst 
of indien u een overzicht wilt van ons 
programma – aanbod, neem dan 
zeker contact op met de centrumleider 
of een medewerker.
Dit kan via volgende telefoonnummers:
LDC Allegro - 056 527 280 / 
LDC Dorpshuis - 056 433 700 /Ontmoe-
tingscentrum Lauwe - 0496 490 460

1.VRIJE TIJD
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De ouderenadviesraad (OAR) is een adviesraad die erkend is door het stadsbestuur.
Naast vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen uit Menen, Lauwe en 
Rekkem, kunnen ook ouderen die niet bij een vereniging aangesloten zijn, deel uit-
maken van de OAR.
De OAR : 
• bespreekt zaken van lokaal niveau die rechtstreeks of onrechtstreeks de 
 ouderen aanbelangen;
• kan op eigen initiatief voorstellen uitwerken en voorleggen aan het College  
 van Burgemeester en Schepenen;
• kan op verzoek van het College een advies verstrekken;
• richt een jaarlijks seniorenfeest in, deze vinden plaats in Lauwe en Menen;
• geeft een seniorenbrochure uit;
• geeft advies in verband met toegankelijkheid.

Wenst u meer informatie, hebt u voorstellen of opmerkingen, neem dan gerust 
contact op met de voorzitter of secretaris van de OAR of met een voorzitter  van de 
ouderenverenigingen (zie verder). 
De secretaris is een medewerker van de stad Menen die in opdracht van het stads-
bestuur de vergaderingen van de OAR bijwoont.

Voorzitter OAR mevr. TANDT Linda     056 416 367
Secretaris OAR mevr. DE BOSSCHER Anne-Mie   056 433 700

ouderenadviesraad 1.2.

Ouderenraad Menen

M

1.VRIJE TIJD
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Zin om meer te bewegen? Dit kan zeker!

• De lokale dienstencentra bieden (al dan niet in samenwerking met een vereniging) 
verschillende sportactiviteiten aan voor ouderen zoals fitness onder begeleiding 
van een kinesist, tafeltennis, yoga, begeleide fietstochten en wandeltochten, krolf, 
petanque, enz.
Indien u meer informatie of uitleg wenst of indien u een overzicht wilt van het 
programma aanbod, neem dan zeker contact op met de centrumleider of een 
medewerker.
Dit kan via volgende telefoonnummers:
LDC Allegro - 056 527 280 / LDC Dorpshuis - 056 433 700 / Ontmoetingscentrum 
Lauwe - 0496 490 460

• Verschillende verenigingen bieden ook bewegings- en sportactiviteiten aan.  
Voor meer informatie zie pagina 8.

• U kunt ook terecht bij de sportdienst van de stad Menen. 
Voor meer informatie  056 529 490.

• Ook in CC. De Steiger kunt u als oudere verschillende sportactiviteiten volgen. 
Meer info kunt u bekomen via het telefoonnummer  056 515 891.

sport voor ouderen1.3.
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In Zuid – West – Vlaanderen is het onmogelijk om u te vervelen in uw vrije tijd. In 
zowat alle steden en gemeenten van de regio, dus ook in Menen, kunt u terecht 
voor concerten, museumbezoeken, films, voordrachten, vormingen, sportactiviteiten, 
…
Met de UITPAS kunt u nog meer genieten van dit aanbod. De UITPAS is een kaart voor 
iedereen die deelneemt aan de vrijetijdsactiviteiten. U spaart punten per deelname 
aan een activiteit. Deze punten kunnen omgeruild worden voor een korting, cadeau 
of ander voordeel.

De UITPAS staat op naam en is levenslang geldig. Wilt u ook graag een gepersonali-
seerde UITPAS? Ga dan met uw identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten 
in Menen (zie hieronder) en koop een UITPAS voor €3.

Hebt u een beperkt inkomen? UITPAS Menen is ook beschikbaar voor mensen met 
een laag inkomen. U ontvangt een UITPAS aan €1 en kan genieten van 80% korting 
bij deelname aan UITPAS activiteiten. Breng wel een attest mee van verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteit. 

Waar kan u een UITPAS kopen? 
Bibliotheek Menen, stadhuis Menen, dorpshuis Rekkem, ontmoetingscentrum Lauwe, 
lokale dienstencentra, jeugd en sportdienst Park ter Walle Menen.

uitpas Menen1.4.
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1.5.
Wilt u graag deelnemen aan gevarieerde activiteiten en graag andere mensen ont-
moeten? Dan kunt u aansluiten bij één van volgende ouderenverenigingen. Neem 
gerust contact op met de verantwoordelijken voor meer info.

 

menense ouderenverenigingen 

VIEF Menen
BERTON Marcel
Ieperstraat 118, 8930 MENEN
0477 444 992 

VIEF Lauwe – Rekkem
VANDERBEEKEN Jean – Claude
Hugo Verrieststraat 40, 8930 LAUWE
056 417 696 of 0476 246 835

VLAS
DEWYN Freddy
Lode De Boningestraat 41/0201, 
8560 WEVELGEM
056 416 701 of 0479 112 106

NEOS Rekkem
SEYS Hervé
Waterstraat 53, 8930 REKKEM
056 413 924

NEOS Lauwe
SAMAIN Lieven
Oudstrijderslaan 6, 8930 LAUWE
0468 133 603

NEOS Menen
VANDOOLAEGHE Dirk
Bruggestraat 710, 8930 MENEN
0478 482 091

OKRA Lauwe
DECRUYNAERE Robert
Schonekeerstraat 157, 8930 LAUWE
056 410 335

OKRA Menen
MAES Dominique
Paul Jansonstraat 32, 8930 MENEN
0479 578 211

S-Plus Rekkem
PARMENTIER Jacqueline
Grote Molenstraat 43/7, 8930 LAUWE 
0499 736 892

S-Plus Lauwe
Lambrecht Jean Marie
Hugo Verrieststraat 63, 8930 LAUWE
0476 289 003

S-Plus Menen 
POOT  Anny
Dadizelestraat 16, 8930 MENEN
0477 566 785

GOSA Rekkem
TANDT Linda
Murissonstraat 50, 8930 REKKEM
056 416 367

GOSA Menen
NEMEGEER Eric
Vogelzang 2, 8930 MENEN
056 422 902

Seniorenbrochure / Menen, Lauwe en Rekkem8



Verschillende organisaties werken samen met vrijwilligers om hun werking uit te 
bouwen. De nadruk ligt steeds op het vrijwillig engagement : elke vrijwilliger doet 
wat hij of zij kan in zijn of haar tijd. Wenst u als vrijwilliger ook  het verschil te maken 
in een organisatie? Neem dan zeker contact op.

Meewerken als vrijwilliger kan in één van volgende instellingen/binnen één van 
volgende organisaties:

IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) 
Zorg Menen
•  Woonzorgcentra Andante 
 (Menen) en Ceres (Lauwe)
•  Groep van assistentiewoningen  
 Moderato (Menen) of service-
 flatgebouw De Vlasblomme  
 (Lauwe)
•  Lokale dienstencentra
•  Woonondersteuning Claude  
 Vancoillie (Menen)
 
Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag door naar de intake nieuwe 
vrijwilligers:
 Dhr. Jan Daveloose.
 Volkslaan 302/001
 8930 MENEN
 056 527 262 
   

Private/VZW – WOONZORGCENTRA 
• Woonzorgcentrum 
 Huize Ter Walle, 
 Kortrijkstraat 126, 8930Menen 
 056 521 740
•  Woonzorgcentrum Zilvervogel
 Priester Coulonstraat 9, 
 8930 Rekkem 
 056 430 050
•  Woonzorgcentrum Groenhof 
 Bruggestraat 564 - 566
 8930 Menen
 056 517 243
• Woonzorgcentrum Residentie  
 Marie – Astrid, 
 Kortrijkstraat 220, 8930 Menen 
 056 521 570
• Woonzorgcentrum Residentie  
 Fievez – Beyens 
 Murissonstraat 2, 8930 Rekkem 
 056 517 616
•  Woonzorgcentrum Residentie  
 Manoir Fleuri
 Dronckaertstraat 52, 8930   
 Rekkem
 056 401 530
•  Woonzorgcentrum Residentie  
 Hortensia
 Dronckaertstraat 600, 8930  
 Lauwe
 056 435 400

Stadsdiensten stad Menen  
056 529 200

Cultureel Centrum De Steiger 
056 515 891

Bibliotheek 
056 515 870

Meer informatie over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in uw regio vindt 

u ook terug op de website www.vrijwilligerswerk.be.

 

2.VRIJWILLIGERSWERK
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aanpassen woning en premies 

Levenslang thuis wonen
Meer dan 9 op 10 ouderen willen er al-
les aan doen om zolang mogelijk thuis 
te blijven wonen of op zijn minst in de 
onmiddellijke omgeving.

Zij zijn vertrouwd met de omgeving, 
kennen al hun buren, vrienden en 
familie. Maar ook binnen in de woning 
lopen ze blindelings naar de tafels en 
kasten en vinden meteen alles terug 
wat ze nodig hebben.

Hoe kunnen wij ze hierbij helpen? Hier-
toe draagt de Stad Menen, de Provin-
cie en het Vlaamse gewest graag bij.

Gemeentelijke aanpassingspre-
mie voor particulieren
De aanvrager is minstens 65 jaar of 
minimum 66% gehandicapt. Het belast-
baar inkomen van 2 jaar geleden moet 
lager zijn dan €29.000.  Werken die in 
aanmerking komen: badkamerreno-
vatie en traplift. Elk van deze werken 
moet minimum €2.000 kosten (incl. BTW) 
en geven recht op een premie van 

€750 per onderdeel. De premie moet 
voor aanvang van de werken aan-
gevraagd worden bij dienst Huisvesting.

Daarnaast kan eventueel ook de 
Vlaamse aanpassingspremie aan-
gevraagd worden. Voor meer info kunt 
u terecht bij dienst Huisvesting.

Gemeentelijke verbeteringspre-
mie voor private eigendommen
Woning is uiteraard in Menen gelegen 
en minstens 50 jaar oud. Het gezamen-
lijk belastbaar inkomen van 2 jaar ge-
leden moet lager liggen dan €43.870 
voor een alleenstaande en €62.670 
voor een koppel. Vernieuwen van de 
ramen, oplossen van vochtproblemen, 
aanpassen elektriciteitsinstallatie, enz. 
zijn subsidieerbaar. De minimale kost-
prijs per onderdeel bedraagt €2.500 
(excl. BTW) waarvan €750 subsidieer-
baar per bouwonderdeel. De premie 
bedraagt maximaal €3.000 per woning. 
De premie wordt voor aanvang van 
de werken aangevraagd bij dienst 
Huisvesting. 

3.1.

WONEN

3.WONEN
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Gemeentelijke verbeteringspre-
mie voor private huurwoningen
De woning moet minstens 10 jaar oud 
zijn en na de werken nog minstens 9 
jaar verhuurd worden. De minimale 
kostprijs van de werken bedraagt 
€3.000 (excl. BTW). Het bedrag van de 
premie bedraagt 1/3 van de kostprijs 
die maximum €5.000 mag bedragen. 
Vernieuwen van de ramen, oplossen 
van vochtproblemen, aanpassen 
elektriciteitsinstallatie, enz. zijn 
subsidieerbaar.

Enkele belangrijke voorwaarden:
- Premie wordt voor aanvang van de 
werken aangevraagd bij dienst 
Huisvesting;
- In de huurwoning wordt een kwaliteits-
controle uitgevoerd;
- Na de renovatiewerken beschikt de 
woning over een conformiteitsattest en 
een kwaliteitslabel A;
- Indien de huurwoning na toekenning 
van de premie wordt verkocht binnen 9 
jaar of niet meer wordt verhuurd 
binnen dezelfde termijn, wordt de pre-
mie (deels) teruggevorderd.

Gemeentelijke premie voor 
inbraakpreventie
Gratis advies van de Preventiedienst 
( Stadhuis). De premie bedraagt 25 % 
van de kosten met een maximum van 
€250 per woning. Alarminstallatie en 
camera’s zijn uitgesloten. 
Dienst veiligheid en samenleven 
056 529 423

Gemeentelijke premie bij 
aankoop van een bestaande of 
aanpalende woning met het doel 
ze samen te voegen
In twee afgebakende gebieden 
(Menen centrum en de Barakken) 
kan men een premie krijgen voor het 
omvormen van de twee afzonderlijke 
woningen tot een groter geheel.
Ook deze premie moet voor aanvang 
van de werken aangevraagd worden 
bij dienst Huisvesting. 
Aanvraag of verdere inlichtingen 
Dienst Huisvesting:

Dienstencentrum Allegro
Volkslaan 302/0001 – 8930 Menen
056 527 270

3.WONEN
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individuele huisvesting en aangepast 
wonen

Erkende assistentiewoningen/serviceflats 
U blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Logisch. Maar wat doet u als u zelf of 
uw partner toch minder mobiel of vaker ziek wordt? In een assistentiewoning/service-
flat krijgt u het beste van twee werelden. U woont in uw eigen appartement met de 
vrijheid om uw leven te leiden. En u voelt zich veilig omdat er altijd professionele hulp 
in de buurt is. Zo bent u gerust en zijn uw kinderen dat ook en hoeft u nog láng niet 
naar een woonzorgcentrum.

•  Serviceflatgebouw De Vlasblomme  
 Grote Molenstraat 43, 8930 LAUWE, 056 527 262
•  Groep van Assistentiewoningen Moderato
 Volkslaan 304, 8930 MENEN, 056 527 262 

3.2.

Sociaal Verhuurkantoor
Het sociaal Verhuurkantoor WOONSLEUTEL vzw verhuurt woningen buiten het stelsel van 
de sociale woningen.
Aanvraag of verdere inlichtingen
Zitdag op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u in de Volkslaan 302, te MENEN (LDC Allegro) 
mits afspraak te maken op 057 219 850 of GSM 0492 067 986 

Sociale Woonmaatschappij !MPULS
In 2017 is de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp gefuseerd met de sociale huisvestings- 
maatschappij Eigen Haard is Goud Waard. Woonmaatschappij !Mpuls heeft sociale woningen 
in groot Menen (Menen-Lauwe-Rekkem). In totaal zijn er hiervan 291 woningen voorbehouden 
voor ouderen (65+) die verspreid liggen over heel Menen:

 • Menen: Em. Vanderveldestraat, Rusthof Ter Berken, Koningstraat,    
  Ontvoogdingsstraat, Kortrijkstraat, Italiëstraat, Olmenlaan, Berkenlaan,   
  Moeskroenstraat, Schansstraat, Aug. Debunnestraat, Poststraat
 • Lauwe: Lauweplaats, Lauwbergstraat, Vlasbloemstraat, Kersenlarenlaan
 • Rekkem: Fonteintstraat, Komm. Vinckestraat, Paradijsstraat, Elf Novemberlaan,  
  Dronckaertstraat

Aanvraag of verdere inlichtingen
!Mpuls
Volkslaan 302/201 – 8930 Menen
056 532 799 

Nieuw: Woonmaatschappij !Mpuls lanceert het burenkaartje. Wenst u uw buur of iemand uit 
de omgeving te helpen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, steek dan een kaartje in 
hun bus. De burenkaartjes kunnen afgehaald worden bij het onthaal of besteld worden bij de 
sociale dienst: socialedienst@wm-impuls.be.
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Wanneer thuis wonen niet meer haalbaar is, kunt u terecht in:

• WZC Andante, Volkslaan 300, 8930 MENEN     056 307 400
• WZC Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 LAUWE     056 267 711
• WZC Huize Ter Walle, Kortrijkstraat 126, 8930 MENEN     056 521 740
• WZC Zilvervogel Rekkem, Priester Coulonstraat 9, 8930 REKKEM   056 430 050
• WZC Residentie Marie – Astrid, Kortrijkstraat 220, 8930 MENEN      056 521 570
• WZC Residentie Manoir Fleuri, Dronckaertstraat 52, 8930 REKKEM 056 401 530 
• WZC Residentie Fievez-Beyens, Murissonstraat 2, 8930 REKKEM   056 517 616 
• WZC Residentie Hortensia, Dronckaertstraat 600, 8930 LAUWE   056 435 400 
• WZC Groenhof, Bruggestraat 564 – 566, 8930 MENEN   056 517 243 
  (bijzondere erkenning voor personen met jongdementie) 

woonzorgcentra (wzc)3.3.

•  Groep van Assistentiewoningen Zilvervogel  
 Priester Coulonstraat 9, 8930 REKKEM, 056 430 050 
•  Groep van Assistentiewoningen De Rotonde
 Kortrijkstraat 128, 8930 MENEN, 056 521 747
•  Groep van Assistentiewoningen Het Benedictinenhof 
 Benediktinessenstraat 11, 8930 MENEN, 056 521 747

ADO Icarus vzw
Hulp bij huisvesting voor mensen met een lichamelijke of licht mentale beperking. 
ADO Icarus geeft mensen met een beperking de kans om zelfstandig te kunnen 
wonen en leven. Dit wordt mogelijk door de oproepbare 24/24u-assistentie. De 
gebruikers kunnen permanent, dag en nacht, een assistent oproepen wanneer 
zij ondersteuning nodig hebben. Ze maken daarvoor gebruik van een draagbaar 
oproepsysteem. De ondersteuning varieert, van het assisteren bij het eten tot per-
soonlijke verzorging.

De woningen bevinden zich in de Tuinwijk, nabij het centrum en het station. Deze 
woningen zijn allen aangepaste en volledig toegankelijke woningen die gehuurd 
kunnen worden aan een sociaal huurtarief. 

Naast 24/24u-assistentie bieden we ook ondersteuning op afspraak aan, gaande 
van ondersteuning in huis tot samen naar de winkel gaan, op daguitstap, enzovoort. 
We bieden evenals alarmassistentie aan. Ouderen of zorgbehoevenden die in een 
straal van anderhalve kilometer van de Hogeweg wonen, kunnen gebruik maken 
van onze alarmassistentie. Ze kunnen in geval van nood op een simpele knop druk-
ken en één van onze assistenten gaat onmiddellijk een kijkje nemen.

Aanvraag of verdere inlichtingen
ADO Icarus vzw - Mevr. Marleen Notebaert
Hogeweg 141 a, 8630 Menen
0473 566 698 



De dienst Veiligheid en Samenleven bestaat uit 2 delen: de gemeenschapswachten 
en de preventiemedewerkers.
Binnen de stad Menen zetten wij ons dagelijks preventief in rond diverse criminaliteits-
fenomenen.

Ons doel bestaat erin om op een integrale en geïntegreerde manier deze diverse 
thematieken aan te pakken:
- Diefstal en inbraak
- Sluikstort
- Administratief sanctioneerbare overlast (GAS)
- Sociale overlast: drugsgerelateerde maatschappelijke overlast, buurtpreventie,…
- Fietseducatie en verkeersveiligheid
- Cybercriminaliteit
- Gewelddadige radicalisering en polarisering

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:
- Persoonlijk diefstal preventie advies
- Inbraakpreventie op bouwplan
- Fiets labelen
- Markering van waardevolle voorwerpen
- Coördinatie van verkeerseducatieproject
- De diensten van de gemeenschapswachten
- Voordrachten op vraag van organisaties, vzw’s, bedrijven…
- Uitleenbare educatieve pakketten omtrent preventie van gewelddadige   
 radicalisering en polarisering bij jongeren

Voor meer informatie of verdere inlichtingen
Dienst veiligheid en Samenleven - 056 529 423

4. PREVENTIE
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maaltijden aan huis5.1.
Na een ziekenhuisopname, door ziekte of door omstandigheden kunnen mensen 
zich moeilijker verplaatsen. Boodschappen doen en maaltijden klaarmaken gaan 
niet meer. De sociale dienst thuis- en ouderenzorg van het IVA Zorg Menen biedt 
deze mensen, die het wat moeilijker hebben, de mogelijkheid om thuisbedeelde 
maaltijden te bekomen.

Voor wie? 
- 65 – plussers
- Gebruikers jonger dan 65 jaar maar met behoefte aan thuiszorg

Wat?
- Warme maaltijden die kant en klaar aan huis worden bezorgd. 
- Koelverse maaltijden die koud aan huis worden bezorgd en opgewarmd   
 moeten worden in een microgolfoven. 
 Hierbij bieden we verschillende bereidingen aan: normaal, vetarm, zoutarm,   
 dialysedieet en suikerarm. Bovendien kunt u de keuze maken voor een   
 alternatieve maaltijd. 
De maaltijd bestaat steeds uit soep, hoofdgerecht en dessert. De verwerking van 
de maaltijd kan op aanvraag aangepast worden: normaal, gesneden of gemalen. 
U heeft ook de keuze tussen afwisselende verwerking van aardappelbereidingen, 
pasta en rijst of altijd puree.

Wanneer?
- Op normale weekdagen (ook tijdens verlofperiodes):
 Warme maaltijden
 OF
 Koelverse maaltijden 
- Op zaterdag, zon- en feestdagen (ook tijdens verlofperiodes): 
 Enkel koelverse maaltijden
U kunt de maaltijden ook nuttigen in het woonzorgcentrum Andante, het buurthuis 
de Ravelijn (niet in het weekend en op feestdagen) op de wijk de Barakken of in het 
woonzorgcentrum Zilvervogel te Rekkem. U kunt beroep doen op de dienst aange-
past vervoer om op de bestemming te geraken.

Aanvraag of verdere inlichtingen 
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

U kunt ook steeds terecht bij uw lokale traiteur (zie ook www.goudengids.be ): 

De Fermette
Traiteur Koen Daenekindt
Delice - Culinaire Slagerij
Slagerij Delhaye
Traiteur Robert
Traiteur Carl

5. THUISZORG
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056 517 839  0475 659 121
056 415 917  0495 524 707
056/411 381  
056 511 440  
056 530 209  0476 604 580
056 513 203  0477 214 136



klusjesdienst5.2.

Slagerij-Traiteur Leilander 
Culinair
Catering & Events  Peter en Heidi
Vishandel Solkiri
D'Honnafresh
NEVEJANS
Traiteur Buyse
Nourriture Noble
Ma-bel
De Viswynckel
Royal Indian Food Traiteur

056 511 467  
056/426 733  
056 412 602  0476 560 671
056 517 768  0475 675 064
056/257 376  0499 208 613
   0478 338 938
056 498 249  0497/555 190
   0474 301 900
056 706 938  0485 839 272
056 412 052   
   0479 798 146 
 

Vaak kunt u hiervoor ook terecht bij uw lokale slager.
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Bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg van het IVA Zorg Menen kunt u ook 
terecht voor kleine klusjes tegen een betaalbare prijs, uitgevoerd door klusjesmannen.

Voor wie?  
- Inwoner zijn van Groot – Menen
- 65 jaar zijn of ouder (bij koppels geldt dit voor allebei)
- Jonger dan 65 jaar maar omwille van fysische of psychische redenen de   
 herstelling niet zelf kunnen uitvoeren
- Enkel in de eigen woning
- Klus waarvoor de specialiteit van een vakman niet moet worden ingeroepen
- Mensen met een laag inkomen kunnen beroep doen op de klusjesdienst   
 indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wat?  
Allerlei kleine klussen vb. vervangen van een lamp, herstellen van een lekkende 
kraan, vervangen van een rolluiklint, klein tuinonderhoud, …

Aanvraag of verdere inlichtingen 
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

Bepaalde mutualiteiten bieden ook een klusjesdienst aan (zie contactgegevens ver-
meld bij  poetsdienst en gezinszorg).
Ook op de privé – markt kan u hiervoor steeds terecht (zie www.goudengids.be).



klusjesdienst

boodschappendienst/bibliotheek aan 
huis

5.3.

Boodschappen doen is niet voor iedereen een evidente zaak. Via de boodschap-
pendienst willen wij elke gebruiker de kans geven om het zelf doen van boodschap-
pen mogelijk te maken. Wij zetten hiervoor een liftbus in zodat u, zelfs indien u in de 
onmogelijkheid verkeert om in en uit een gewone personenwagen te stappen, toch 
kan vervoerd worden voor het doen van boodschappen. Tijdens het doen van de 
boodschappen wordt er ook persoonlijke begeleiding voorzien. Daarnaast kunnen 
wij u ook brengen en begeleiden naar/in de bibliotheek. De mogelijkheid bestaat 
ook dat wij leesboeken aan huis leveren vanuit de bibliotheek.

Voor wie? 
Voor psychisch en/of fysisch zorgbehoevende gebruikers die nood hebben aan 
aangepast vervoer en persoonlijke begeleiding om zo zelf boodschappen te kun-
nen doen.

Wanneer? 
Elke donderdag tussen 10u en 15u30. De aanvraag moet gebeuren ten laatste de  
dinsdagavond om 16u30 voor de donderdag van diezelfde week.

Aanvraag of verdere inlichtingen 
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

Indien u wel nog in en uit een gewone personenwagen kunt, kunt u 
beroep doen op VZW Teledienst, Stationsstraat 88, 8930 MENEN, 
056 512 888

Bepaalde mutualiteiten bieden ook een boodschappendienst 
aan (zie contactgegevens vermeld bij  poetsdienst en 
gezinszorg).

 

Vaak kunt u hiervoor ook terecht bij uw lokale slager.
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Een poetsdienst biedt ondersteuning in het onderhoud van uw woning. De 
frequentie en duur van de hulp kunt u zelf bepalen. De bijdrage wordt ofwel 
berekend op basis van uw inkomen en de gezinssituatie of is gekaderd in het 
systeem van de dienstencheques. De dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. 

Er zijn verschillende organisaties die een poetsdienst aanbieden:

 - I-mens, thuis in zorg aan huis 
  078 152 535

 - Familiehulp vzw, regio Ieper 
  057 202 178

 - Familiezorg West – Vlaanderen vzw, regio Kortrijk
  056 201 548

 - Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen
  056 222 375

 - VZW OCTOPOETS
  056 521 858
  0498 576 045

 - verschillende privé – bedrijven (zie www.goudengids.be)

poetsdienst5.4.
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Als u niet meer of onvoldoende kunt instaan voor uw huishoudelijke taken en/of ver-
zorgende taken, is het mogelijk een beroep te doen op een dienst gezinszorg.
De zorgkundige helpt u bij de diverse huishoudelijke taken, zoals het onderhoud van 
de woning, wassen en strijken, koken, boodschappen doen, … De zorgkundige kan 
ook instaan voor de verzorging en ondersteuning van ouderen en zieken en biedt de 
nodige psychosociale ondersteuning.
De bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en de gezinssituatie.

De volgende diensten bieden gezinszorg aan: 

 - I-mens, thuis in zorg aan huis 
  078 152 535

 - Familiehulp vzw, regio Ieper 
  057 202 178

 - Familiezorg West – Vlaanderen vzw, regio Kortrijk
  056 201 548

 - Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen
  056 222 375

gezinszorg5.5.
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Oppashulp: een gekwalificeerde vrijwilliger komt langs en helpt u bij het dagelijks 
thuis wonen. Zo kan een oppashulp een maaltijd opwarmen en toedienen, helpen 
bij administratieve taken, boodschappen doen, helpen bij de mobiliteit binnen- en 
buitenshuis … Toezicht en gezelschap vormen twee grote pluspunten van een 
oppashulp. 
Nachtoppas: een vrijwillige nachtoppasser slaapt in bij iemand thuis. Hij/zij staat in 
voor een aantal kleine zorgtaken: hulp bij aan- en uitkleden, begeleiden naar het 
toilet,  hulp bij ontbijt, ondersteuning bij verplaatsingen. Verpleegkundige of 
huishoudelijke taken behoren niet tot de opdracht.
Avondzorg: professionele zorgkundigen komen tussen 16u00 en 22u00 langs om 
mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen. Cliënten kunnen er terecht voor 
persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale hulp. In de vooravond wil-
len oudere mensen eten of hun avondtoilet voorbereiden en daar hebben zij hulp bij 
nodig. Via deze dienst kan deze hulp geboden worden.

Voor bovenstaande dienstverlening verwijzen wij u graag door naar de mutualiteiten 
(zie contactgegevens vermeld bij poetsdienst en gezinszorg).

De mutualiteiten beschikken ook nog over andere vormen van dienstverlening die 
niet vermeld staan in deze brochure. Neem gerust met hen contact op indien u hier-
over meer informatie wenst.

oppashulp/nachtoppas/avondzorg5.6.
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Woont u in Menen en heeft u interesse in een regelmatige opvolging van uw 
medische parameters (bloeddruk, polsslag, lengte, gewicht)? 
Dan wordt u vriendelijk uitgenodigd om langs te komen naar het gezondheidsconsult.

Waar? 
In de lokale dienstencentra of in het woonzorgcentrum Zilvervogel Rekkem.

Wat? 
Tijdens het gezondheidsconsult komt u langs bij een verpleegkundige van het (aan-
palend) woonzorgcentrum. Zij controleert uw parameters (bloeddruk, polsslag, 
lengte en gewicht) en geeft hierover uitleg. Ook met vragen over beweging, ge-
zonde voeding en uw sociale omgeving kunt u bij haar terecht. Zij stelt echter geen 
diagnose. Indien nodig, wordt er doorverwezen naar de arts, thuiszorgdiensten of 
een andere organisatie. 

Wanneer? 
De datum wordt telkens gelinkt aan een activiteit in de lokale dienstencentra of in 
het woonzorgcentrum Zilvervogel Rekkem. 

Indien u meer informatie of uitleg wenst neem dan zeker contact op met de cen-
trumleider of een medewerker.
LDC Allegro - 056 527 280 / LDC Dorpshuis -  056 433 700 / Ontmoetingscentrum 
Lauwe - 0496 490 460 / WZC Zilvervogel - 056 430 050 

gezondheidsconsult5.7.

Hebt u het moeilijk om thuis nog zelf een douche of bad te nemen of beschikt u thuis 
niet over de geschikte sanitaire voorzieningen?  In de woonzorgcentra Andante (Me-
nen), Zilvervogel (Rekkem) en Ceres (Lauwe) kunt u terecht voor het nemen van een 
douche of bad. Dit kan zelfstandig of met hulp van familie of uw thuisverpleegkundige. 
Indien gewenst staat ook gekwalificeerd personeel voor u klaar. 

Indien u hierover meer informatie of uitleg wenst neem dan zeker met ons contact 
op via:
WZC Andante Menen - 056 307 400 / WZC Ceres Lauwe - 056 267 711 
WZC Zilvervogel Rekkem 056 430 050

douche of bad5.8.



Als u ouder wordt gaan de zaken niet meer zo vlot als toen u 20 was. Dat is 
normaal. Gelukkig bestaan er handige hulpmiddelen, Sommige hulpmiddelen 
vergemakkelijken uw dagelijks leven.  Andere verhogen uw veiligheid en comfort. 

Hier vindt u enkele voorbeelden: 
- een wandelstok
- kousenaantrekkers
- een bloeddrukmeter
- speciaal bestek
- een bokaal- en flessenopener
- medicijndoosjes
- grijphulpen
- krukken
- een douchestoel enz.

Hiervoor kunt u in eerste instantie terecht bij uw mutualiteit (zie contactgegevens 
vermeld bij poetsdienst en gezinszorg) of uw apotheker.

Buiten kantooruren/tijdens weekends/op feestdagen : 
Uitleendienst WZC Zilvervogel Rekkem - 056 430 050

uitlenen van hulpmiddelen 5.9.
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Dankzij het personenalarm blijven mensen veilig thuis wonen. Om het even op welk 
moment van de dag kunt u op de zenderknop drukken wanneer u hulp nodig heeft. 
Die activeert een klein toestel bij uw telefoon dat automatisch de centrale opbelt. 
Een operator beantwoordt uw oproep na minder dan één minuut en zonder uw tele-
foon te gebruiken kunt u met hem praten. Wanneer u hulp vraagt, zal de operator 
de juiste assistentie sturen.

Aanvraag of verdere inlichtingen 
Sociale dienst thuiszorg en ouderenzorg - 056 527 262

De plaatsing en opvolging van het personenalarm toestel gebeurt door 
VZW Teledienst, Stationsstraat 88, 8930 MENEN - 056 512 888

Ouderen of zorgbehoevenden woonachtig in de Nieuwe Tuinwijk te Menen kunnen 
beroep doen op de alarmassistentie van Ado Icarus (zie ook individuele huisvesting en 
aangepast wonen).
Ze kunnen in geval van nood op een simpele knop drukken en één van de assistenten 
gaat onmiddellijk een kijkje nemen.  Wie meer info wenst over deze dienstverlening, 
neem gerust contact met de sociale dienst thuis- en ouderenzorg (zie hierboven).

Voor deze dienstverlening kunt u ook terecht bij uw mutualiteit (zie contactgegevens 
vermeld bij poetsdienst en gezinszorg).
Ook het Wit – Gele Kruis biedt deze dienstverlening aan – 050 634 000.

personenalarm5.10.
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Erkende centra voor dagverzorging
Een centrum voor dagverzorging wil tegemoetkomen aan de behoefte van zorgbe-
hoevende mensen (ouderen in de eerste plaats, maar ook jongere zorgvragers) om 
langer thuis te kunnen wonen.
Een team van deskundig personeel geeft u de kans om op een zinvolle manier de 
dag door te brengen in een aangename sfeer. De gebruikers komen ‘s morgens aan 
in het centrum en vertrekken ‘s avonds terug naar huis. 
Het centrum voor dagverzorging onderscheidt zich doordat de zinvolle dagbeste-
ding aangeboden wordt door een multidisciplinair team, niet de zorg staat centraal, 
wel de activiteiten.
• Centrum voor dagverzorging Huize Ter Walle
 Kortrijkstraat 126 8930 Menen       056 521 735
• Dagverzorgingscentrum InterMezzo 
 Bruggestraat 564 8930 Menen       056 517 616

Erkend kortverblijf en nachtopvang
Bent u alleenstaand of samenwonend, ouder dan 65 jaar en wenst u verder thuis te 
wonen maar: 
- uw familie die u helpt, gaat even op verlof,
- u bent na een ziekenhuisopname onvoldoende hersteld om terug naar huis te gaan, 
- er gebeurt een plotse wijziging in uw thuissituatie (vb. opname ziekenhuis van uw 
partner) waardoor u tijdelijk niet thuis kan blijven,
- familie of thuiszorg is onvoldoende georganiseerd om u na een ziekte op te vangen,
- …
Dan biedt een centrum voor kortverblijf een ideale oplossing. Kortverblijf houdt in dat 
u als oudere voor een korte periode wordt opgenomen in het woonzorgcentrum.

Bent u alleenstaand of samenwonend, ouder dan 65 jaar en wenst u verder thuis te 
wonen maar :
- u voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis, vooral ‘s nachts, waardoor de 
nachtrust niet gerespecteerd wordt. Een goede nachtrust zorgt voor een goede 
gezondheid,
- u kunt niet rustig slapen, enz.
Dan is opvang tijdens de nacht een ideale oplossing!

Waar is dit mogelijk?
• WZC Andante, Volkslaan 300, 8930 MENEN     056 307 400
• WZC Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 LAUWE      056 267 711
• WZC Huize Ter Walle, Kortrijkstraat 126, 8930 MENEN     056 521 746
• WZC Zilvervogel, Priester Coulonstraat 9, 8930 REKKEM    056 430 050
• WZC Residentie Marie-Astrid, Kortrijkstraat 220, 8930 MENEN   056 521 570
• WZC Residentie Manoir Fleuri, Dronckaertstraat 52, 8930 REKKEM   056 401 530
• WZC Residentie Fievez – Beyens, Murissonstraat 2, 8930 REKKEM   056 517 616 
• WZC Residentie Hortensia, Dronckaertstraat 600, 8930 REKKEM   056 435 400

opvangmogelijkheden5.11.
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organisatie multidisciplinair overleg
De meeste mensen wensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wanneer de 
zorgbehoevendheid toeneemt kan het inschakelen van mantelzorg en professionele 
thuiszorgdiensten noodzakelijk worden. Het is een positieve zaak dat mensen in de 
thuissituatie omringd worden door niet – professionelen (mantelzorgers) en profes-
sionelen (thuiszorgdiensten). 
Het gevaar bestaat echter dat mensen door het bos de bomen niet meer zien. In 
bepaalde situaties is het dan ook nodig om rond de tafel te zitten met de gebruiker 
zelf, de mantelzorger(s) en alle betrokken zorgverleners om onderling afspraken te 
maken = multidisciplinair overleg of MDO. Het doel is de (thuis) zorg rond de 
gebruiker te optimaliseren. 

In bijlage(pagina 51) kunt u een lijst vinden van overlegorganisatoren binnen uw 
regio..
Aanvraag of verdere inlichtingen 
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

5.12.
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MET DE BUS

a. Reguliere verbindingen
Niet minder dan 9 buslijnen vertrekken 
aan het station van Menen:
- Lijn 40: Kortrijk-Wevelgem-Menen/
 Menen-Wevelgem-Kortrijk
- Lijn 42: Kortrijk-Gullegem-Moorsele- 
 Dadizele-Menen/Menen-Dadizele- 
 Moorsele-Gullegem-Kortrijk 
- Lijn 43: Komen-Wervik-Menen/Menen- 
 Wervik-Komen
- Lijn 44: Menen Station-Sint-Jozef/Ter  
 Beke/Nieuwe Tuinwijk 
- Lijn 54: Menen-Ledegem-Beitem- 
 Roeselare
- Lijn 55: Menen-Ledegem-Moorslede- 
 Roeselare
- Lijn 81: Kortrijk-Marke-Lauwe-Rekkem- 
 Menen/Menen-Rekkem-Lauwe-  
 Marke-Kortrijk
- Lijn 82: Kortrijk-Lauwe-Wevelgem- 
 Kortrijk
- Lijn 84: Ieper-Geluwe-Menen-Rekkem- 
 Moeskroen

b. Met de belbus
Menen valt ook gedeeltelijk binnen het 
belbusgebied Wervik-Ledegem (Me-
nen-Grensland & station Menen). Wan-
neer de normale lijnbus niet passeert of 
slechts gedeeltelijk tot uw bestemming 
rijdt, komt u mogelijk in aanmerking om 
een belbus te reserveren. 
Reserveren kan via de belbuscentrale: 
059 565 256

Openingsuren:
Weekdagen: 6u00 tot 19u30
Zaterdag, zon- en feestdagen: 7u30 tot 
15u00

openbaar vervoer 
 

6.1.

Online: https://www.delijn.be/nl/bel-
bus/belbus-west-vlaanderen.html
Via mail (enkel doven, slechthorenden 
en mensen met afasie): bbcwest@
delijn.be
Voorafgaandelijk een attest aan de 
centrale te bezorgen waarin een arts 
bevestigt dat u voldoet aan de voor-
waarden.

Bovendien zijn er ook mogelijkheden 
om vanuit Menen richting Frankrijk te 
rijden. Ook de Waalse maatschap-
pij TEC (Moeskroen-Menen-Komen) 
halteert aan het station.

c. Betalingsmogelijkheden
- Met een MOBIB-kaart (abonnement): 
Indien u veel met de bus reist, kan 
de aanschaf van een MOBIB-kaart 
aangewezen zijn. Op de kaart kan er 
een OMNIPAS 65+ geladen worden. 
Met die kaart kan onbeperkt worden 
gereisd met de Lijn.
- Met de app/via SMS
- Losse tickets

De Stad Menen beschikt over een uitstekend net van mogelijkheden, met mogelijk-
heden specifiek voor 65 plussers

Meer info online via:
De Lijn: https://www.delijn.be/nl/
vervoerbewijzen/

Meer info online via:
De Lijn: https://www.delijn.be/nl/
Busverbindingen met Frankrijk: 
https://www.grenstreinbus.be/
TEC: https://www.letec.be/#/

6. MOBILITEIT



Seniorenbrochure / Menen, Lauwe en Rekkem 27

MET DE TREIN

a. Verbindingsmogelijkheden
Vanuit Menen zijn verschillende stations bereikbaar:
1 trein per uur richting:
 -  Wervik-Komen-Ieper-Poperinge
 -  Wevelgem-Bissegem-Kortrijk-Waregem-Gent(Sint-Pieters)-Gent    
  (Dampoort)-Lokeren-Sint-Niklaas-Antwerpen(Berchem)-Antwerpen(Centraal)
Tijdens de spits worden deze treinen ook aangevuld met piekuurtreinen richting
 -  Wervik-Komen-Ieper-Poperinge
 -  Wevelgem-Bissegem-Kortrijk-Harelbeke-Waregem-Gent(Sint-Pieters)-
  Brussel(Zuid)-Brussel(Centraal)-Brussel(Noord)-Schaarbeek
Vanuit Menen is  geen rechtstreekse verbinding met de trein naar Frankrijk mogelijk. 
Overstappen is noodzakelijk in het station van Kortrijk of in het station van Moeskroen 
(bereikbaar met de bus).
 
b. Faciliteiten voor reizigers
In en rond het station zijn verschillende faciliteiten aanwezig:
- Grote gratis fietsenstalling (zowel aan de voor- als aan de achterzijde)
- Ruime gratis parking (zowel langs de Wahisstraat als langs de Zandputstraat)
- Aankoop treintickets ter plaatse:
 Bemande loketten
 Openingsuren
 - Van maandag t.e.m. vrijdag: van 6u15 t.e.m. 13u30
 - Op feestdagen zijn de loketten gesloten
 Automaat voor vervoersbewijzen
 Met Bancontact/kredietkaarten & MOBIB-functionaliteiten
- Faciliteiten voor reizigers met beperkte mobiliteit 
 Via reservatie 24u op voorhand
 - Per telefoon: 02/528.28.28 (van 7u00-21u30)
 - Of online: 
 https://www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/zoek-een-station/12/menen.aspx

Meer info online via:
NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl
Verbindingen met Frankrijk: https://www.grenstreinbus.be/

Naast deze opties, biedt de NMBS nog tal van verschillende mogelijkheden en op-
ties. Informeren over de mogelijkheden kan aan de loketten in de verschillende 
stations of online.

Meer info online via:
NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview

6. MOBILITEIT
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c. Betalingsmogelijkheden
- Met een MOBIB-kaart (abonnement): Indien u veel met de trein reist, kan de 
 aanschaf van een MOBIB-kaart aangewezen zijn. Voor 65+’ers zijn geen specifieke 
 kortingen voorzien. 
-  Online/via de app
-  Losse tickets
-  Key Card: Voor korte afstanden kunt u aan de loketten (en de automaten) 
 goedkope treintickets verkrijgen. 
- Opties specifiek voor 65+’ers en mindermobielen :
 Kaart kosteloze begeleider
 Met deze kaart kan een persoon met een handicap zich gratis laten  
 begeleiden. Deze kaart staat op naam van de persoon met een
 handicap en die hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Deze kaart kunt u enkel   
 verkrijgen aan de loketten of via de post. 

 Kortingkaart NMBS ‘Verhoogde Tegemoetkoming’
 Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de   
 terugbetaling van de gezondheidskosten krijgen tot 50% korting in 2de klas. 
 
 Senior Ticket vanaf 65+
 Speciaal ontworpen voor 65 plussers. Het betreft een heen en terugreis   
 dezelfde dag tussen twee Belgische stations. Enkel geldig vanaf 9u00 in   
 de morgen maar zonder uurbeperking op zat, zon- en feestdagen. Te   
 koop in het dichtstbij gelegen station of online.

 Voorrangskaart NMBS voor zitplaats
 Deze kaart is bedoeld voor personen die het moeilijk hebben om recht te   
 blijven staan. Met een medisch attest, een foto en uw identiteitskaart   
 is deze kaart te verkrijgen in het dichtstbij gelegen station. Deze kaart kunt   
 u enkel verkrijgen aan de loketten of via de post.
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In Menen mag u met deze kaart gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op parkeerplaatsen waar 
betalend straatparkeren geldt, in blauwe zones en op gratis parkeerplaatsen van de 
NMBS. 

In een ander land geeft de kaart alleen recht op de voorzieningen toegekend door 
die staat.

De kaart is strikt persoonlijk.

a. Voorwaarden
-  personen getroffen door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%;
-  personen wiens gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van 

zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de 
handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

- personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te 
schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Personen 
met een gebroken been, zwangere vrouwen, ... kunnen de parkeerkaart niet 
bekomen;

- personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze 
geamputeerd zijn;

- personen bij wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermin-
dering van hun mogelijkheden om zich te verplaatsen met ten minste twee 
punten, vastgesteld overeenkomstig de handleiding en de schaal die van 
toepassing zijn in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

- burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen 
toch een parkeerkaart aanvragen maar dienen een controleonderzoek te onder-
gaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

b. Kosten
De parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.
Parkeren op straat, ook in de zone betalend parkeren, is gratis.
U plaatst de geldige parkeerkaart achter de voorruit van uw wagen.

c. Waar aan te vragen en wat moet u meenemen?
- Sociale dienst thuiszorg en ouderenzorg - 056 527 262
 Of bij uw mutualiteit 
- Mee te nemen:
 • Attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de medische voor-

parkeerkaart voor mindervaliden6.2.

waarden

Meer info online via:
Parkeerkaart voor mindervaliden: 
https://www.menen.be/producten/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap



Personen met een handicap die in het bezit zijn van een parkeerkaart en aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, mogen het stadsbestuur vragen om een parkeer-
plaats voor personen met een handicap in de buurt van hun woonplaats in te 
richten. De aanvraag kan gebeuren via het aanvraagformulier “parkeerplaats voor 
personen met een handicap”. 
Dit aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de stad Menen 
(www.menen.be) of aanvragen bij de betreffende dienst (zie hieronder).

Dit document moet opgestuurd worden naar:
Dienst mobiliteit en wegen
Afdeling grondgebiedszaken 
Dienst secretariaat
Yvonne Serruysstraat 28, 8930 MENEN
grondgebiedszaken@menen.be
056 529 374

De wetgeving laat toe dat de parkeerplaats ook altijd toegankelijk is voor personen 
met een handicap die houder zijn van een parkeerkaart.

parkeerplaats voor mindervaliden6.3.
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De European Disability Card (EDC – kaart) biedt voor personen met een al dan 
niet zichtbare handicap de mogelijkheid om de toegang tot cultuur, sport, 
vrijetijdsbesteding … te bevorderen en om van enkele andere voordelen te 
genieten.

Aanvraag of inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

U wilt graag op bezoek gaan naar een familielid, kennis of vriend of u wilt activi-
teiten bijwonen. Niemand heeft tijd om u ergens heen te brengen. Bovendien is 
het haast onmogelijk om uit uw rolstoel te komen of het in en uit stappen uit een 
gewone personenwagen of een voertuig van het openbaar vervoer ligt moeilijk.
De dienst aangepast vervoer richt zich tot personen die door een beperkte mo-
biliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en/of niet beschik-
ken over een eigen aangepaste wagen.  De dienst beschikt hiervoor over enkele 
liftbussen, dit zijn ruime wagens die speciaal zijn uitgerust om de rolstoelgebruikers 
met het grootste comfort te vervoeren.

Aanvraag of inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

wat is de european disability card?

dienst aangepast vervoer

6.4.

6.5.
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Voor personen die wel nog in en uit een gewone personenwagen kunnen, kunt u 
beroep doen op VZW Teledienst, Stationsstraat 88, 8930 Menen.
VZW Teledienst werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen mensen 
vervoeren. 

U kunt deze dienst bereiken via het telefoonnummer - 056 512 888

vzw teledienst

autodelen

6.6.

6.7.
Op weekdagen, tijdens weekends en op feestdagen kan er gebruik gemaakt 
worden van een liftbus van de dienst aangepast vervoer van het IVA Zorg Menen. 
De liftbus is voorzien van een elektronische lift waar personen met een beperkte 
mobiliteit veilig in plaats kunnen nemen om vervoerd te worden. De persoon met 
beperkte mobiliteit zorgt zelf voor een chauffeur. Voor dit project doet het IVA Zorg 
Menen beroep op autodelen.net, een organisatie die autodeelprojecten in gans 
Vlaanderen ondersteunt. 

Aanvraag of inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262



7.1.
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Als u op de wettelijke leeftijd (65 jaar) op pensioen wenst te gaan, moet u geen aan-
vraag indienen. De dienst pensioenen stuurt u ongeveer een jaar vóór de wettelijke 
leeftijd de nodige formulieren. Voor hulp bij het invullen van de pensioenformulieren 
of voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de dienst pensioenen. 

Indien u een vervroegd pensioen wenst, dan kunt u ten vroegste één jaar voor de 
gewenste datum een aanvraag indienen. Dit geldt zowel voor het vervroegd rust-
pensioen als werknemer of zelfstandige als voor het Franse pensioen.

Het overlevingspensioen dient u zo vlug mogelijk na het overlijden van uw echt-
geno(o)t(e) aan te vragen. 

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid biedt 
aan ouderen van minstens 65 jaar die niet over voldoende middelen beschikken. Deze 
wordt toegekend na een grondig onderzoek van de aanwezige bestaansmiddelen.

Noteer alvast dat de wettelijke pensioenleeftijd tot 31/12/2024 gesteld is op 65 jaar 
Dit wordt 66 jaar vanaf 01-01-2025 en 67 jaar vanaf 01-01-30.

Aanvraag of verdere inlichtingen 
U kan hiervoor informeren bij de dienst pensioenen - 056 529 290

pensioenen 

7. PENSIOENEN,       
 TEGEMOETKOMINGEN EN   
 SOCIALE VOORDELEN



Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de 
Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering 
genoemd)
Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig 
en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget 
krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorg-
budget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette 
dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Het 
is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt 
uitbetaald.

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbe-
hoevenden:

1. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en 
thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, 
vrienden of professionele hulp, of verblijven in een serviceflat/
assistentiewoning.
2. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële 
zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en 
verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. In het geval 
van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen 
aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend 
worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij 
mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tege-
moetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én 
als uw zelfredzaamheid beperkt is. In functie van de vastgestelde, 
verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamen-
stelling en het gezinsinkomen wordt er berekend of iemand recht 
heeft op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Aanvraag of verdere inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262
Of bij uw mutualiteit

tegemoetkomingen7.2.
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Als persoon met een handicap of op basis van een laag inkomen kunt u in aanmer-
king komen voor fiscale en sociale voordelen. Als het voordeel niet automatisch wordt 
toegekend, hebt u bepaalde attesten nodig. Wij verwijzen u voor meer informatie 
graag door naar de sociale dienst thuis- en ouderenzorg of naar de mutualiteiten.
Wij sommen hieronder alvast een aantal sociale voordelen op.

Sociaal telefoontarief 
Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internet-
rekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de 
telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gespreks-
tarief.
Wie komt in aanmerking? U behoort tot één van de volgende doelgroepen :
• 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden 
• Voor meer dan 66% gehandicapt 
• U ontvangt u een leefloon 
• Slechthorend 
• Een laryngectomie ondergaan 
• Militaire oorlogsblinde 

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)
Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor 
elektriciteit en aardgas. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' ge-
noemd. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 
'beschermde afnemer',
Het sociaal tarief :
• wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of 
 tegemoetkomingen krijgen(o.a. zorgbudget voor ouderen met zorgnood,   
 inkomensgarantie voor ouderen,...);
• is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin  
 om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.
Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en   
premies voor beschermde afnemers.

Hogere terugbetaling voor geneeskundige prestaties of verhoogde 
tegemoetkoming geneeskundige zorgen.
Met een specifiek attest ziekenfonds hebt u recht op een hogere terugbetaling voor 
geneeskundige prestaties (lager remgeld). De hogere terugbetaling geeft u een 
voorkeursregeling in de terugbetaling van medische kosten en biedt u sociale voor-
delen. Hebt u recht op deze hogere terugbetaling dan wordt uw mutualiteitsklever 
aangepast : uw code gerechtigde eindigt dan op “1” (bv. 131/131).

sociale voordelen7.3.
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Het OMNIO – statuut.
OMNIO vervangt de verhoogde tegemoetkoming NIET. Het is een statuut voor de 
gezinnen met laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het ver-
krijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Bij de verhoogde tegemoetkoming is 
immers naast de inkomensvereiste ook een bepaalde hoedanigheid vereist.

Het OMNIO-statuut geeft wel aan degenen die het krijgen, dezelfde rechten op 
verhoogde tegemoetkoming van medische verzorging (dus lager remgeld) als bij de 
“klassieke” verhoogde tegemoetkoming.

Verwarmingstoelage
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de 
verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het 
Fonds komt het gehele jaar door tussen.
Het gaat om de factuur betaald voor:
•  huisbrandolie
•  lamppetroleum (type c)
•  bulkpropaangas

 NIET VOOR:
•   aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
•   propaangas in flessen
•   butaangas in flessen

Financiële hulpverlening OCMW
Wie in financiële problemen verkeert, kan onder bepaalde voorwaarden een 
financiële tussenkomst genieten van het OCMW.

Aanvraag of verdere inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262
Of bij uw mutualiteit



Centrumartsen         056 255 942 (Menen)
 
Eerstelijnsgezondheidszorgcentrum (ELG) De Piramide vzw  056 515 090 (Menen)

Dokter Corteville       056 533 067 (Menen)

Dokter De Schryver        056 517 369 (Menen)

Praktijk de Arke       056 511 770 (Menen)

Dokter Lezy         056 511 816 (Menen)

Huisartsenhuis       056 423 773 (Menen)

Medisch Huis De Statie      056 411 119 (Lauwe)

Dokter Staelens       056 428 142 (Lauwe)

Dokter Viaene       056 418 177 (Lauwe)

Zorghuis Agora       056 424 676 (Rekkem)

U kunt informatie bekomen over welke apotheek van wacht is via:
www.apotheek.be  of telefonisch 09 03 990 00 
Of aan het venster van uw lokale apotheek, daar staat vermeld wie van dienst is.

U kunt informatie bekomen over welke tandarts van wacht is via :
Tel 09 03 399 69

huisartsen

wachtdienst apothekers

wachtdienst tandartsen

8.1.

8.2.
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De Meander 
De Meander is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de gemeenten 
Menen (+ deelgemeente Rekkem) en Wervik (+ deelgemeente Geluwe). De wacht-
dienst begint van vrijdagavond 19u00 tot maandagmorgen 8u00. Op een feestdag 
begint de wachtdienst van 19u00 de avond ervoor tot 8u00 de morgen na de feest-
dag. De wachtpost is open van 8u00 tot 20u00, dus niet ’s nachts. De wachtpost is 
bedoeld voor alle dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot uw 
huisarts terug bereikbaar is. Voor u langsgaat bij de wachtpost is het ook niet nodig 
telefonisch een afspraak te maken. Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor zieken die 
zich niet kunnen verplaatsen. Tijdens de week kunt u niet terecht in de huisartsen-
wachtpost en contacteert u dus uw eigen huisarts. 
De huisartsenwachtpost De Meander is gelegen in de Fabiolalaan 1-3, 8930 Menen.
U kunt de Meander telefonisch bereiken (weekend en feestdagen) op het telefoon-
nummer 1733.
Wachtdienst huisartsen Menen-Rekkem (op weekdagen)  - 056 510 505 

Specifieke situatie voor Lauwe :
Wachtdienst huisartsen Marke-Lauwe - 056 520 820 

Zowel thuis als in een woonzorgcentrum kunt u als oudere persoon het slachtoffer 
worden van mis(be)handeling.

Mis(be)handeling thuis
Als u zich als oudere persoon thuis mis(be)handeld voelt, kunt u naar het gratis 
nummer 1712 bellen. Dit is de hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling. Ook 
uw familieleden of vrienden kunnen de hulplijn bellen. Het gesprek is discreet, uw 
oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en u hoeft niet te zeggen 
wie u bent. 1712 is een gratis lijn en bereikbaar elke werkdag van 9u00 tot 17u00. 
Meer info vindt u ook op www.1712.be

Mis(be)handeling in een woonzorgcentrum
Als u als oudere persoon of uw vrienden of familie weet hebben van mis(be)hande-
ling in een ouderenzorgvoorziening, kunt u contact opnemen met de Woonzorglijn.
Verdere inlichtingen 
02 553 75 00
woonzorglijn@vlaanderen.be
http://www.woonzorglijn.be/

wachtdienst huisartsen

ouderenmis(be)handeling

8.3.

8.4.
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Na een sneeuwbui bent u verantwoordelijk voor het vrijmaken van de voetpaden 
aan uw woning en dit zowel indien u de woning huurt of eigenaar bent.
Bent u 65-plus of jonger dan 65 jaar maar niet meer in staat om zelf sneeuw te ruimen 
omwille van fysische problemen dan kunt u contact opnemen met de “sneeuwtele-
foon”. 
Bel naar het nummer 056 527 262 en een sneeuwruimer komt zo snel mogelijk langs. 
De sneeuwtelefoon wordt dagelijks bemand vanaf 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 
16u30.
Beroep doen op een sneeuwruimer kan echter enkel tijdens de weekdagen en niet 
tijdens het weekend en op feestdagen.  Indien u niet beschikt over strooizout dan 
kunt u ook beroep doen op de sneeuwruimer om het strooizout aan te kopen en 
mee te brengen (wordt achteraf aangerekend op de factuur).

Aanvraag of verdere inlichtingen
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262

sneeuwtelefoon8.5.
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Het is belangrijk deel uit te maken van een samenleving waarin mensen ontspannen 
met elkaar omgaan en waarin er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een 
‘dementievriendelijke’ gemeente vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn 
inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Er dient ingezet te worden op 
het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit 
alsook van zijn/haar omgeving. Kunnen blijven participeren aan de samenleving 
staat voorop.

Daarom kiest onze stad ervoor dementievriendelijk te zijn!  De stad doet dit o.a. door 
het aanbieden van onderstaande dienstverlening : 

In de familiegroep voor personen met dementie komen mantelzorgers en familie- 
leden die zorgen voor een persoon met dementie samen om informatie, ervaringen 
en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.
De familiegroep komt 4 à 5 x per jaar samen, afwisselend in Menen, Rekkem of 
Lauwe. Een bijeenkomst duurt gemiddeld 2 uurtjes. Het eerste uur wordt een 
thema (inhoudelijk of meer ontspannend…) aangesneden. Hiervoor kan een spreker 
worden uitgenodigd. Daarna maken we een uur vrij voor lotgenotencontact.    
De toegang is gratis.

Ieder familielid, mantelzorger of kennis van een persoon met dementie is van harte 
welkom.
Tevens zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers om deze familiegroep te ondersteunen. 

Wenst u hierover meer informatie dan kunt u steeds terecht bij het infopunt dementie 
hiervoor (zie volgende bladzijde).

dementievriendelijk menen

FAMILIEGROEP VOOR PERSONEN MET DEMENTIE REGIO MENEN

8.6.
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Heeft uw moeder, vader, partner of iemand uit uw nabije omgeving dementie? 
Dan hebt u wellicht heel wat vragen… In onze stad zijn er zes infopunten dementie. 
Personen met dementie en/of hun familieleden en mantelzorgers kunnen er op een 
laagdrempelige manier terecht voor informatie, advies, steun en begeleiding. U kunt 
op afspraak naar het infopunt komen. Wanneer het moeilijk voor u is om zelf naar het 
infopunt te komen dan komen wij graag bij u langs.

Infopunt dementie Menen
• Lokaal dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302, 8930 MENEN 

0498 881 848   
infopuntdementie@menen.be 

• Lokaal dienstencentrum Dorpshuis, Plaats 30, 8930 REKKEM 
0498 881 848   
infopuntdementie@menen.be 

• Ontmoetingscentrum Lauwe, Koningin Astridlaan 44,  8930 LAUWE 
0498 881 848   
infopuntdementie@menen.be

 
Antennepunten infopunt dementie
• Centrum Voor Dagverzorging Huize Ter Walle, Kortrijkstraat 126, 8930 MENEN 

056 521 735 
centrumleider@htw.be

• Eerstelijnsgezondheidszorgcentrum DE PIRAMIDE, Grote Markt 10, 8930 MENEN 
056 515 090 
info@depiramidemenen.be 

• Woonzorgcentrum Zilvervogel, Priester Coulonstraat 9, 8930 REKKEM 
056 430 050 
info.rekkem@zilvervogel.be 

Openingsuren infopunten 
Open ma tot vr : 9u00  – 12u00 en 14u00  – 17u00/enkel op afspraak

INFOPUNT DEMENTIE
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Het zorgcafé is een ontmoetingsplaats waar bezoekers aangemoedigd worden om 
te delen wat hen bezighoudt, of waar men gewoon komt luisteren naar tips, andere 
verhalen.
Op elk ZORGCAFE wordt een spreker uitgenodigd die vanuit zijn beroepservaring of 
vanuit eigen ervaringen, zijn verhaal komt doen.
Dit kan bijvoorbeeld een arts zijn die uitleg geeft over een ziektebeeld , een therapeut 
die uitleg geeft over mogelijke omgangsvormen bij dementie, of een notaris, die 
uitleg geeft over nieuwe wetgeving. 
Het kan evengoed een mantelzorger zijn die jarenlang voor een familielid gezorgd 
heeft en zijn/haar eigen ervaring komt vertellen.

De bedoeling is om diverse onderwerpen aan bod te laten komen.
Dementie is hiervan een onderdeel, maar ook andere zorgen worden besproken, 
zoals leven na trombose, leven met Parkinson, ouder worden, diabetes enz.

We scheppen de mogelijkheid om informatie op te doen, persoonlijke ervaringen uit 
te wisselen en contacten te leggen met mensen die hetzelfde meemaken. Er zijn ook 
enkele professionelen uit verschillende organisaties aanwezig die vanuit hun 
beroepservaring tips en adviezen kunnen geven.

Het ZORGCAFE gaat 4x per jaar door, afwisselend in Menen, Rekkem of Lauwe
De toegang is gratis.

Indien u meer informatie of uitleg wenst neem dan ook gerust contact op met de 
centrumleider of een medewerker van de lokale dienstencentra.
Dit kan via volgende telefoonnummers:
LDC Allegro - 056 527 280 / LDC Dorpshuis - 056 433 700 / Ontmoetingscentrum
Lauwe - 0496 490 460

zorgcafe8.7.



Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een 
actiever leven. 

Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat. 
Hoe begint u eraan? Vraag uw huisarts om een verwijsbrief en neem contact op met 
een Bewegen Op Verwijzing-coach in uw regio. Dat is de allereerste stap. De coach 
maakt samen met u een persoonlijk beweegplan op. Eentje dat 100 % past in uw 
dagelijkse leven. Meer bewegen is makkelijker dan u denkt. Zo kunt u fietsen naar uw 
werk en meer tuinieren, een wekelijkse wandeling maken met uw kinderen of gaan 
zwemmen. Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. Zo wordt sporten 
leuk!

Uw coach helpt u op weg en motiveert u. Daarna is het aan u om te gaan bewegen. 
Uw coach weet welke activiteiten en sporten uw gemeente en verenigingen aan-
bieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen Op Verwijzing. 
Voor deze dienstverlening kunt u steeds terecht bij uw huisarts.

Indien u meer informatie of uitleg wenst neem dan ook gerust contact op met de 
centrumleider of een medewerker van de lokale dienstencentra.

Dit kan via volgende telefoonnummers:
LDC Allegro - 056 527 280 / LDC Dorpshuis - 056 433 700 / Ontmoetingscentrum 
Lauwe - 0496 490 460

bov – bewegen op verwijzing8.8.
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Sinds 2017 werken de lokale dienstencentra van het IVA Zorg Menen meer en meer 
buurtgericht.
Vanuit de lokale dienstencentra wordt momenteel ingezet op zeven buurten: Ons 
Dorp Menen, Nieuwe Tuinwijk Menen, Barakken Menen, Centrum Menen, Centrum 
Rekkem, Paradijs en Triloy Rekkem, Lauwe.
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in deze buurten. Zo proberen we 
mensen uit eenzelfde buurt te bereiken en de samenhorigheid te bevorderen in een 
buurt.
Daarnaast heeft elke buurt ook een zorgregisseur.
Een zorgregisseur is een persoon waarbij men terecht kan met vragen/bij problemen 
rond zorg en welzijn. Deze persoon verleent zelf hulp en/ of schakelt andere 
specialistische hulp voor u in.
 
Indien u meer informatie of uitleg wenst neem dan ook gerust contact op met de 
centrumleider of een medewerker van de lokale dienstencentra.
Dit kan via volgende telefoonnummers:
LDC Allegro - 056 527 280 / LDC Dorpshuis - 056 433 700 / Ontmoetingscentrum 
Lauwe - 0496 490 460

zorgzame buurten        8.9.
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9.  HET GLOBAAL           
 BESCHERMINGSSTATUUT 

Wanneer iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of zijn goederen 
te beheren (vb. wanneer iemand geconfronteerd wordt met dementie, …) , heeft hij 
recht op buitengerechtelijke of gerechtelijke bescherming.

Er bestaan 2 soorten beschermingsmaatregelen : de buitengerechtelijke 
bescherming (zorgvolmacht) en de gerechtelijke bescherming (bewind).

Als u wilsbekwaam bent, kunt u maatregelen nemen voor wanneer u in de 
toekomst niet meer in staat zou zijn zelf beslissingen te nemen of uw goederen te 
beheren.  Dit is de 'buitengerechtelijke bescherming'. U gaat op zoek naar iemand 
(of meerdere personen) die u volledig vertrouwt in het nemen van beslissingen. 
Daarna maakt u een zorgvolmacht of lastgevingsovereenkomst op. Hiermee geeft 
de zorgvrager (lastgever) een volmacht aan iemand die hij vertrouwt (lasthebber) 
voor het (volledig of gedeeltelijk) beheer van zijn goederen en indien gewenst 
voor persoonsgebonden beslissingen. Vaak is dat een familielid, maar dat is niet 
noodzakelijk.

Wanneer er vooraf niemand aangeduid is of de buitengerechtelijke bescherming 
volstaat niet (meer) dan kan er gerechtelijke bescherming aangevraagd worden. 
Op dat moment zal een vrederechter een bewindvoerder aanstellen. De 
bewindvoerder behartigt dan de belangen of beheert de middelen (tijdelijk of 
voor een langere periode) van iemand die het zelf niet meer kan.  De vrederechter 
kan bepalen of de bescherming enkel voor de persoon nodig is of enkel voor de 
goederen. De bescherming kan ook gelden voor de persoon én voor de goederen. 
Het is belangrijk dat u als zorgvrager maximaal betrokken blijft. Een bewindvoerder 
kan een familielid zijn, maar ook een professioneel. 

De vrederechter zal ook bepalen of de beschermde persoon enkel bijstand nodig 
heeft, of, als dat niet volstaat, ook vertegenwoordiging. 
• Bijstand houdt in dat de beschermde persoon zelf de handeling stelt, maar  
 niet zelfstandig. De bewindvoerder moet akkoord gaan (meestal door mee te  
 tekenen of door vooraf zijn toestemming te geven);
• Vertegenwoordiging houdt in dat de bewindvoerder optreedt in plaats van  
 de beschermde persoon. Soms heeft hij daarvoor toestemming van de   
 vrederechter nodig. 
Naast het aanduiden van een bewindvoerder kan de vrederechter ook één of 
meerdere vertrouwenspersonen aanstellen (tussenpersoon tussen de beschermde 
persoon en de bewindvoerder).

Aanvraag of inlichtingen 
Sociale dienst thuis- en ouderenzorg – 056 527 262
Of bij uw mutualiteit
Uiteraard kan u hiervoor ook terecht bij uw huisarts.



9.  HET GLOBAAL           
 BESCHERMINGSSTATUUT voorafgaande zorgplanning 

en documenten
10.1.

Wilt u nadenken over welke zorg u later wilt? Dan kunt u met uw familie en eventuele 
zorgverleners aan voorafgaande zorgplanning doen. 
Samen met hen bespreekt u hoe u die zorg ziet en wat u zelf belangrijk vindt. Dat 
maakt het gemakkelijker voor zorgverleners en familie om beslissingen te nemen en 
samen voor u te zorgen, indien u dit zelf niet meer kunt zeggen. 
Elk jaar komen er immers heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille 
van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in 
staat zijn om zelf beslissingen te nemen over de zorg en de medische behandelingen 
die ze wel of niet meer willen. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een hersenbloeding, een zwaar verkeerson-
geval of een zwaar ski-ongeval. Het kan dus ook u of uw familie overkomen. 

10. LEVENSEINDE

Seniorenbrochure / Menen, Lauwe en Rekkem 47



Seniorenbrochure / Menen, Lauwe en Rekkem48

Voorafgaande zorgplanning is een proces van overleg tussen u en andere personen 
over wat u wilt - nog wilt en niet wilt op het moment dat u zelf niet meer in staat bent dit 
kenbaar te maken. 
Het is een proces van overleg met de andere personen met wie u dit wilt bespreken. Dit 
kunnen uw partner, uw kinderen, een goede vriend, uw zorgverleners en best ook uw 
huisarts zijn. 
Voorafgaande zorgplanning is nooit af, bouwt op en verandert doorheen de tijd. 
Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud, gezond, ziek of zorgbehoevend. 

WELKE DOCUMENTEN BESTAAN ER?
U kunt uw zorg voor later bespreken met uw partner, kinderen, huisarts,… maar het is ook 
een goed idee om uw wensen vast te leggen op papier. Dat geeft meer houvast voor 
uw naaste omgeving als zij moeilijke beslissingen moeten nemen, wanneer u daar niet 
meer in staat voor zou zijn.  

Hiervoor bestaan er vijf documenten:

1. De negatieve wilsverklaring of het levenstestament 
In dit document geeft u aan welke zorgen/medische behandelingen u niet meer wenst 
bij een verworven wilsonbekwaamheid (bijv. dementie, coma,…). Dat wil niet zeggen 
dat zorgverleners u niet meer zullen verzorgen. Ze dienen nog alle mogelijke zorgen toe 
(bijv. pijnstilling), behalve degene die u niet meer wenste (bijv. reanimatie). Deze wilsver-
klaring is wettelijk afdwingbaar en blijft onbeperkt geldig. TIP: Laat uw huisarts het 
document mee tekenen. Wettelijk hoeft dit niet, maar zo krijgt uw document meer 
waarde. De arts van wacht of de spoedarts zal meer geneigd zijn om uw wensen te vol-
gen. U kunt dit document ook steeds aanpassen naar gelang uw gezondheidstoestand 
evolueert. 

2. De voorafgaande wilsverklaring euthanasie
Deze wilsverklaring is enkel toepasbaar bij onomkeerbare coma. Er moeten twee 
getuigen mee tekenen, waarvan één getuige geen erfgenaam mag zijn. Nadien blijft 
deze verklaring onbeperkt geldig. Deze verklaring mag u laten registeren op de ge-
meente, maar dit hoeft niet. Het voordeel van registratie is dat uw verklaring wordt 
opgenomen in een centraal register, zodat iedereen dit kan zien. Bovendien geeft dit 
aan artsen het signaal dat u hier als patiënt over nadacht en dit echt uw wens is.

3. Laatste wilsbeschikking 
Hierbij kunt u aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden. Bij crematie 
kunt u aangeven wat u wilt dat er met uw assen gebeurt. U kunt - maar moet niet 
- dit document laten registreren bij de gemeente. Bij de gemeente kunt u ook de 
keuze van rituele uitvaart vastleggen : geen ritueel; uitvaartplechtigheid volgens de 
Katholieke Godsdienst, Protestantse Godsdienst, Islamitische Godsdienst, Vrijzinnige 
Levensovertuiging…

4. De verklaring inzake orgaandonatie
In België bent u automatisch orgaandonor. Toch bestaat er een verklaring orgaando-
natie. Op dit document kunt u aanduiden dat u zich hiertegen verzet of aangeven dat 
dit net uw uitdrukkelijke wens is. Als u aangaf dat dit uw uitdrukkelijke wens is, maakt u 



palliatieve zorg

het in sommige situaties makkelijker voor uw nabestaanden. Stel: u ligt omwille van 
een verkeersongeval in een kunstmatige coma. Als uw familie moet beslissen om 
afscheid van u te moeten nemen, is dit makkelijker als ze expliciet weten dat het uw 
uitdrukkelijke wens was om met uw organen andere mensen te helpen. Dit docu-
ment moet u bij de gemeente registreren.

5. Document om uw lichaam te schenken aan de wetenschap 
Het laatste document dat u kunt invullen is een verklaring om uw lichaam te schenken 
aan de wetenschap. De regelgeving hierrond verschilt per universiteit. Er bestaat 
geen algemeen document. U informeert best op voorhand bij de universiteit van uw 
keuze. Wat u zeker kunt doen is een handgeschreven document (testament) opstel-
len, waarin u een universiteit aanduidt.

Enkele organisaties die u op weg kunnen helpen voor het invullen en bekomen van 
de nodige uitleg en/of documenten:

Aanvraag of verdere inlichtingen
- Sociale dienst thuis- en ouderenzorg - 056 527 262
 Of bij uw mutualiteit
- Levenseinde Informatie Forum (LEIF): Hier kunt u ook een Leifkaart aanvragen, een  
 soort paspoort die u bij zich kunt houden en waarop vermeld staat welke
 documenten u hebt. 
 Contact :  www.leif.be of 078 151 115
- Huis van de Mens: Kortrijk: 056 252 751 – Ieper: 057 230 630- www.demens.nu
- Website over voorafgaande zorgplanning: www.delaatstereis.be
- En uiteraard ook bij uw eigen huisarts!

10.2.
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Bij het Netwerk voor Palliatieve Zorg kunt u vooral terecht wanneer uw ziekte niet meer 
te genezen is. Er wordt ook aandacht besteed aan de psychische, sociale en spirituele 
wensen, naast het opvolgen van de lichamelijke toestand. Er is een tussenkomst 
mogelijk voor geneesmiddelen, hulpmiddelen,… via aanvraag van de huisarts. 
Netwerk Palliatieve Zorg - 056 636 950 - www.pzwvl.be. 



Seniorenbrochure / Menen, Lauwe en Rekkem50

wat te doen bij overlijden?
Als één van onze dierbaren overlijdt bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare 
positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd met een 
nalatenschap die beheerst wordt door een geheel van kille administratieve 
bepalingen.

WIE MOET U OP DE HOOGTE STELLEN VAN HET OVERLIJDEN?
Eens het overlijden is vastgesteld door een arts, moet u zo snel mogelijk: 

• De begrafenisondernemer contacteren, u bent volledig vrij in de keuze van de 
begrafenisondernemer;

• Het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Tip: vraag 
ineens meerdere uittreksels van de overlijdensakte bij de gemeente. Niet alle 
instanties aanvaarden kopieën en zo voorkomt u onnodige verplaatsingen;

• De banken inlichten in functie van blokkering van banktegoeden na overlijden. 
Na het overlijden van een familielid moeten de erfgenamen alle bankinstellingen 
informeren waarbij de overledene klant was. De bank zal de rekeningen en 
kluizen op naam van de overledene en/of zijn echtgeno(o)t(e) dan blokkeren. 
De rekeningen kunnen pas gedeblokkeerd worden zodra de bank officieel op 
de hoogte is van de wettige erfgenamen. Daarvoor is een attest of akte van 
erfopvolging nodig, afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid. Indien u beschikt 
over een testament of huwelijkscontract of indien er handelingsonbekwame 
erfgenamen zijn, hebt u een akte van erfopvolging nodig, opgemaakt door 
de notaris. Dan volstaat een attest of akte van erfopvolging via het kantoor 
Rechtszekerheid niet;

• Andere te verwittigen instanties : het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschap-
pijen, andere instellingen (telefoon-, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij 
evenals internetverdelers …).

Voor meer info en de aanvraag van een attest kunt u terecht bij het FOD Financiën – 
Registratiekantoor Kortrijk(kantoor Rechtszekerheid), Hoveniersstraat 31, 8500 
KORTRIJK, 02 57 82 670

DE FISCALE VERPLICHTINGEN VAN DE ERFGENAMEN
• De aangifte van nalatenschap : 
Alle wettelijke erfgenamen zijn verplicht een aangifte van nalatenschap in te dienen 
bij het bevoegd kantoor rechtszekerheid. Dit stelt de overheid in staat de erfgena-
men van de overledene erfenisrechten of successierechten te doen betalen. Het 
aangifteformulier moet worden ingediend binnen de vier maanden na het overlijden. 
Het aangifteformulier kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/erfbelasting

• Betaling van de successierechten :
Iedereen die goederen ontvangt uit het vermogen van de overledene, moet 
successierechten betalen op de waarde van de verkregen goederen. In het Vlaams 
Gewest moet de betaling gebeuren binnen twee maanden vanaf de datum van 
verzending van het aanslagbiljet.

10.3.



bijlage
Bond Moyson 056 230 230
Christelijke Mutualiteit  050 207 676 (Zorglijn)
Vlaams Neutraal Ziekenfonds  053 769 971
Onafhankelijk Ziekenfonds  03 201 86 59
Liberale mutualiteit LM Plus  050 891 531
Familiehulp  050 331 455
Familiezorg  050 336 500
Annick Malysse 050 406 794
Christelijke Mutualiteit 050 207 676 (Zorglijn)
Bond Moyson 056 230 230
Liberale mutualiteit LM Plus 050 891 520
Vlaams Neutraal Ziekenfonds 078 152 350
Onafhankelijk Ziekenfonds Sociale Dienst 050 405 209
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds 09 269 32 75
Familiehulp 056 233 770
Familiezorg 056 201 548
Vzw Thuiszorg Integra 0478 363 452
Wit-Gele Kruis 056 221 855
i-mens 056 266 131
Woon en Zorghotel H.Hart/Gezinszorg H.Hart 056 321 000
Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 056 222 375
OCMW Kortrijk 056 244 802
Sociale Dienst Thuis- en Ouderenzorg Menen 056 527 262
OCMW Wervik 056 300 200
OCMW Wevelgem 056 435 500
Woonzorgcentrum De Pottelberg 056 255 049
Woonzorgcentrum De Ruyschaert 056 245 524
Woonzorgcentrum Evarist Carpentier 056 650 850
Woonzorgcentrum H. Familie 056 711 013
Woonzorgcentrum H. Familie 056 731 811
Woonzorgcentrum Huize Ter Walle 056 521 747
Woonzorgcentrum Mater Amabilis 056 311 468
Woonzorgcentrum OLV Middelares 056 430 050
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius 056 225 935
Woonzorgcentrum Ter Berk 056 689 511
Woonzorgcentrum Sint-Camillus Wevelgem 056 431 724
De Korenbloem 056 260 181
PO VESTA 056 261 127
Amphora 056 261 127 
De Bolster (Beschut wonen) 056 245 392
PZ Heilige Familie De Korbeel 056 245 239
PCM O.L.V. van Vrede 056 521 451
DeMaRe 056 231 061   
Netwerk Palliatieve Zorg 056 636 950
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tot slot
Algemene voetnoot bij deze brochure
Alle bedragen/voorwaarden zijn bedragen/voorwaarden die op vandaag geldig 
zijn, deze bedragen kunnen uiteraard evolueren na verloop van tijd.

Het telefoonnummer van het nieuwe ontmoetingscentrum Lauwe was nog niet 
gekend op moment van het drukken van deze seniorenbrochure. Tijdens de 
volgende editie wordt dit telefoonnummer opgenomen in de brochure. Het tele-
foonnummer dat nu vermeld staat is een tijdelijk nummer. U komt terecht bij de cen-
trumleider van het ontmoetingscentrum Lauwe.

Indien er bij vergissing een dienst of organisatie niet vermeld werd, of indien er een 
fout staat in deze brochure, onze excuses hiervoor. Gelieve te bellen naar 
056/527 280. Het nodige wordt gedaan om de fout recht te zetten tijdens een 
volgende publicatie.

nuttige telefoonnummers
Europees noodnummer   112
Politie      101
Antigifcentrum              070 245 245
Brandwondencentrum   09 332 34 90
Gasreuk      0800 65 0 65
Zelfmoordlijn     1813
Watervoorziening             02 238 96 99
Elektriciteitsvoorziening    078 353 500
Aardgasvoorziening    0800 65 0 65
NMBS      02 528 28 28

Sociale Dienst 

Thuis- en Ouderenzorg

Volkslaan 302

8930 Menen

056 527 262

thuiszorg@menen.be

www.menen.be


