
Gezinswijzer



in samenwerking met



Voorwoord
Opvoeden en opvoedingsthema’s bespreekbaar maken is niet altijd even 
gemakkelijk.

Daarom bieden we vanuit de school een opvoedingsondersteunende 
gezinswijzer aan waar je heel wat nuttige informatie vindt over opvoeden, 
rechten en het bestaande dienstverleningsaanbod in Aalst. 
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BASISHULP
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Leerlingenbegeleiding

Onze school wil een positieve omgeving creëren waar alle 
leerlingen hun mogelijkheden kunnen ontplooien. 
Er wordt dan ook voorzien in leerlingbegeleiding die start 
in de klas.
Je kind kan op elk moment de leerkracht aanspreken met 
vragen of problemen. 
Daarnaast zijn er ook verschillende leerlingbegeleiders 
waar je kind kan op rekenen.

Je kan terecht op de leerlingbegeleiding voor:
• Problemen binnen de klas (conflicten, 
 leerproblemen,…)
• Spijbelen en problematische afwezigheden
• Pesterijen
• Relationele en emotionele problemen
• Vragen over vrije tijd en schoolloopbaan
• Problemen bij je thuis

Je kan de leerlingbegeleiding bereiken op:
Leerlingbegeleiding OV1: 053/72 96 52
Leerlingbegeleiding OV2: 053/72 90 14
Leerlingbegeleiding OV3: 053/72 96 40

IBSO De Horizon
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Wat?

Wij werken samen met een centrum voor leerlingen-
begeleiding (CLB GO! Dender).
Wij informeren jou over de samenwerking met het CLB.

Een CLB kan helpen met:
• Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, 
 leren,  huiswerk maken ...
• Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, 
 studierichtingen, attesten en diploma’s ...
• Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, 
 pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
• Preventieve gezondheidszorg: inentingen, 
 groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Voor wie?

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis te-
recht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psycho-
logen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Waar kan je terecht?

CLB GO! Dender
Zonnestraat 25 
9300 Aalst
telefoon: 053 60 32 80
mail: info@clbaalst.be

Centrum leerlingbegeleiding (CLB)
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Wat?

Elke burger heeft recht op gelijke kansen bij het vinden 
van werken, het huren van een woning, het volgen van 
onderwijs… Indien je merkt dat je anders wordt behan-
deld omwille van een kenmerk waar je niet zelf voor kiest 
zoals leeftijd, gezondheid, handicap, afkomst, vermogen, 
nationaliteit, huidskleur... kan je te maken hebben met 
wettelijke discriminatie.

Voor wie?

Iedereen.

Waar kan je terecht?

Unia regio Aalst
Werf 9
9300 Aalst
tel. 0470 40 55 13
e-mail: aalst@unia.be
website: www.unia.be

Gelijke kansen
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Wat?

Onthaal voor uiteenlopende vragen en problemen 
(inkomen, rechten, schulden, huisvesting, seksualiteit, 
relatieproblemen, genderdysforie,.... ). Zij geven informa-
tie, advies en ondersteuning. Samen zoeken naar gepaste 
hulp.

Voor wie?

Jongeren van 12 tot 25 jaar met de meest uiteenlopende 
vragen en problemen.

Waar kan je terecht?

Jongerenonthaal (JAC)
Nestor De Tièrestraat 10
9300 Aalst
tel. 0471 08 28 88
e-mail: jac.aalst@cawoostvlaanderen.be

Chat: http://www.caw.be/chat

Jongerenonthaal (JAC)
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Wat?

We werken samen met mensen in armoede (en 
anderen) aan structurele armoedebestrijding.                                                                                                      
Je kan er terecht voor:                                                                                                                                            
                                     
• de soepbabbel: een informeel ontmoetingsmoment met 
 een luisterend oor, info over rechten (inkomen, 
 schulden, werk, kinderen,...).                  
• de aanvraag van een UiTPAS aan kansentarief 
 + alle vragen/info over de UiTPAS.
• een bezoek aan de speel-o-theek om speelgoed uit 
 te lenen en andere ouders te ontmoeten.    
• groepsuitstappen: maandelijkse cultuur- of 
 sportactiviteiten en vakantieuitstappen. 
• themagroepen (momenteel rond onderwijs & 
 opvoeding, vrije tijd en inkomen) en dialoogmomenten 
 met diensten/middenveld, om van daaruit samen
 beleidswerk te doen (= dingen te veranderen op 
 lange termijn) .

Voor wie?

Onze vereniging staat open voor mensen mét en zonder 
armoede-ervaring. 

Waar kan je terecht?

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
Sint-Annalaan 41 bus 2
9300 Aalst
tel. 053 78 36 60 (elke werkdag telefonisch bereikbaar 
van 9 tot 17 uur)
e-mail: info@vierdewereldgroepaalst.be

Mensen voor mensen
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Wat?

CAW biedt een antwoord op alle vragen die gesteld 
worden over:
• Je goed voelen
• Gezondheid
• Relatie, gezin en omgeving
• Administratie en geld
• Juridische vragen en rechten
• Slachtoffer of dader
• Wonen
• Werk en vrije tijd
• Samenleven

Voor wie?

Iedereen die een vraag of probleem heeft rond welzijn of 
op zoek is naar de meest geschikte hulp.

Waar kan je terecht?

CAW
Werf 9
9300 Aalst
tel. 078 150 300
onthaal.aalst@cawoostvlaanderen.be

Centrum algemeen welzijnszorg (CAW)
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GELD
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Studietoelage

Er worden invulmomenten voorzien op de school. 
Informeer je bij de sociale dienst van onze school op tel. 
053/ 72 96 50

Schoolfacturen

Elke maand krijgt jouw kind een rekening mee naar huis. 
Indien je problemen hebt met betalen of je hebt een 
vraag over de factuur kan je contact opnemen met de 
boekhouding van onze school op tel. 053/72 96 48. De 
boekhouding kan je vertellen wat de verschillende beta-
lingsmogelijkheden zijn.

(verhoogde) kinderbijslag

Als je vragen hebt over kinderbijslag kan je terecht bij de 
sociale dienst van onze school op tel.053/78 89 50.

Abonnementen Bus of trein via de school

Informeer je op de school. Je kan steeds bellen naar het 
algemeen nummer van de school tel. 053/78 89 59
of de busverantwoordelijke op het tel. 053/72 96 49.

IBSO De Horizon 
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Wat?

De financiële voordelen kunnen zijn:
• vermindering personenbelasting 
• vermindering onroerende voorheffing 
• vermindering btw geheven op de kosten 
 (aankoop, herstelling, onderhoud, enz.) 
 van een  voertuig 
• vrijstelling van belasting op de inverkeerstelling 
 bij aankoop voertuig
• vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting
• sociaal tarief kabeldistributie 
• sociaal tarief elektriciteit en gas 
• sociaal tarief telefoon

Voor wie?

Iedereen met een beperking, in het bezit van een attest, 
kan een aanvraag indienen. 
Voor meer info kun je terecht op de website: www.handi-
cap.fgov.be. 

Waar kan je terecht?

Je kan een Aanvraag indienen via de Zorgbalie
Stad Aalst - Administratief Centrum
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 
website: www.aalst.be

Je kan zelf een aanvraag indienen via
Directie-generaal Personen met een handicap
www.handicap.fgov.be
tel. 0800 987 99  
(van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur)

Je kan een aanvraag indienen via je ziekenfonds

Financiële voordelen voor mensen met een 
beperking
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Wat?

Personen die een zekere graad van handicap hebben kun-
nen een financiële tussenkomst aanvragen. Dit kan een 
inkomensvervangende, een integratietegemoetkoming.

Voor wie?

Ben je jonger dan 65 jaar, dan bestaan er twee soorten 
tegemoetkomingen.
• Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je 
 wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat 
 een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan 
 verdienen? Dan kan je misschien recht hebben op een 
 inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 
• Je ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van 
 dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, 
 poetsen, dan kan je misschien recht hebben op een 
 integratietegemoetkoming (IT). 
Je kunt ze ten vroegste aanvragen vanaf de maand dat je 
20 jaar wordt. 

Waar kan je terecht?

Je kan een Aanvraag indienen via de Zorgbalie
Stad Aalst - Administratief Centrum
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 
website: www.aalst.be

Je kan zelf een aanvraag indienen voor IVT en ITT via
http://myhandicap.belgium.be

Je kan zelf een aanvraag indienen voor THAB op 
www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab

Je kan een aanvraag indienen via je ziekenfonds

Tegemoetkoming personen met een handicap
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Wat?

Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Je kan een 
school- of studietoelage aanvragen van de Vlaamse over-
heid, deze helpt je om de schoolkosten te dragen. 

Je hoeft je aanvraag niet in je eentje in te vullen. Heb je 
hulp nodig bij je aanvraag, dan helpen we je graag verder.

Waar kan je terecht?

www.studietoelagen.be: Gratis nummer tel. 1700
Voor hulp bij het invullen van je aanvraag 
schooltoelage:
Stad Aalst - Administratief Centrum
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
De Vierdewereldgroep organiseert een paar keer per jaar 
een invulmoment voor aanvraag schooltoelage. 
Contacteer hen voor meer info over de geplande 
invulmomenten.
St-Annalaan 41, 9300 Aalst
Tel. 053 78 36 60
e-mail: info@vierdewereldgroepaalst.be

De school van je kind: IBSO de Horzion

Het CLB:
GO! CLB Dender
Zonnestraat 25
9300 Aalst
tel. 053 60 32 80
e-mail: info@clbaalst.be
website: www.clbaalst.be

Hulp bij aanvraag schooltoelage
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Wat?

De UiTPAS is voor iedereen. Omdat iedereen graag aan 
sport en cultuur doet. Mensen met een laag inkomen 
kunnen genieten van de UiTPAS aan kansentarief. De 
UiTPAS aan kansentarief = deelname (school)activiteiten 
aan lager tarief.

Voor wie?

Mensen die wonen in Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. 
Denderleeuw heeft een ander systeem: de schoolkansen-
pas. 

Waar kan je terecht?
Stad Aalst - Administratief Centrum
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 
 
OCMW Aalst - Sociaal huis
Opgelet! Enkel voor mensen die reeds in begeleiding 
zijn bij het OCMW. Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
tel. 053 77 24 24 
e-mail: info@ocmwaalst.be
 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
St-Annalaan 41, 9300 Aalst
Tel. 053 78 36 60
e-mail: info@vierdewereldgroepaalst.be

Voor de andere gemeenten kan je terecht in je 
Gemeentehuis.

Uitpas (aan kansentarief)
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Wat?

• Financieel moeilijke tijden?
• Persoonlijke problemen?
• Ziekte?
• Werkloosheid?

Het kan iedereen overkomen. 
Het OCMW is er om u te helpen. 

Waar kan je terecht?

OCMW Aalst

Gasthuisstraat 40
9300 AALST
TEL 053 77 24 24
info@ocmwaalst.be

Onze algemene openingsuren zijn:
                                   Ma 8.30 - 11.30 en 13 - 16.30 uur
                                   Di 8.30 - 11.30 uur
                                   Woe 8.30 - 11.30 en 13 - 18.30 uur
                                   Do 8.30 - 11.30 uur
                                   Vrij 8.30 - 12 uur

OCMW
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OPLEIDING
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Aanbod

Binnen onze school zijn er vier opleidingsvormen: 
OV1 – OV2 – OV3 – OV4

OV1: type 2, type 4 en type 9
OV2: type 2, type 4 en type 9
OV3: type basisaanbod, type 4 en type 9
OV4: type 9

Samenwerking school en ouders

Het is belangrijk dat:
• je wekelijks de schoolagenda nakijkt.
• je op vrijdag de  brieven in de agenda leest. 
 Wees zorgvuldig en op tijd in het antwoorden 
 op deze brieven.
• je naar elk oudercontact gaat.
• Je een kijkje neemt op de schoolwebsite 
 www.ibsodehorizon.be
• Je deelneemt aan de ouderwerking indien mogelijk.

IBSO De Horizon
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Wat?

Bij leerpunt kunnen volwassenen basisvaardigheden 
aanleren, opfrissen en versterken. 
Ze geven cursussen taal, wiskunde, computer & tablet 
of bijblijven. 
Zo krijg je nieuwe kansen in je dagelijkse leven, 
op je werk of tijdens een opleiding.

Waar kan je terecht?

Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen
Bert Van Hoorickstraat 19
9300 Aalst
tel. 053 78 15 05
e-mail: info@leerpuntzovl.be

Leerpunt
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Wat?

GTB helpt mensen met een arbeidsbeperking of 
gezondheidsproblemen zoeken naar een gepaste job. 
Je vindt GTB in de werkwinkel in jouw buurt.
Ze werken samen met VDAB en andere diensten.

Voor wie?

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking of 
gezondheidsprobleem.

Waar kan je terecht?

GTB Aalst

Tragel 49
 9300 Aalst 
T 053 76 90 44
ovl@gtb-vlaanderen.be

GTB- VDAB
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Wat?

Nederlands leren spreken, schrijven en lezen.

Voor wie?

Anderstaligen.

Waar kan je terecht?

Huis van het Nederlands - Agentschap Integratie en 
Inburgering
Dendermondse steenweg 16
9300 Aalst
tel. 053 70 91 30 of 09 321 86 00
gsm 0477 77 03 33
e-mail: aalst@integratie-inburgering.be 
website: www.hvnoostvlaanderen.be

NT2
Campus Meuleschettestraat 32
9300 Aalst
tel.  053 62 72 18

Cursus Nederlands
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Wat?

Al spelend Nederlands leren tijdens de vakantie via leuke 
activiteiten zoals muziekworkshops, kookactiviteiten, 
sport en spel, knutselen, uitstappen…

Voor wie?

Anderstalige leerlingen van 6 tot 18 jaar die:
• in Aalst wonen en maximaal 3 jaar Nederlandstalig 
 onderwijs volgen 
• in Aalst naar school gaan en maximaal 3 jaar 
 Nederlandstalig onderwijs volgen 

Wat kost het?

• € 36 per deelnemer 
• € 24 per deelnemer (vanaf 3 kinderen uit 
 hetzelfde gezin) 
• € 9 per deelnemer (indien in het bezit van 
 een UiTPAS aan kansentarief ) 

Waar kan je terecht?

Stad Aalst – team Inburgering
Werf 9
9300 Aalst
tel. 053 77 9300 
e-mail: taalbubbels@aalst.be
website: www.aalst.be of www.facebook.com/Taalbub-
bels
Je kunt inschrijven via:
de school van jouw kind(eren): IBSO De Horizon

Stad Aalst - team Inburgering
Werf 9

Taalbubbels
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Opvoeding

Als school denken wij graag mee over een mogelijke 
aanpak van volgende problemen:

• Stress
• Faalangst
• Overlijden en rouw
• Grenzen stellen
• Moeilijkheden thuis
• Puberteit
• Gezonde eetgewoontes
• Slaapritme
• Hygiëne
• …

Je kan hiervoor terecht op oudercontacten of bij de 
leerlingbegeleiding. 

Je kan de leerlingbegeleiding bereiken op:

Leerlingbegeleiding OV1: 053/72 96 52
Leerlingbegeleiding OV2: 053/72 90 14
Leerlingbegeleiding OV3: 053/72 96 40

IBSO De Horizon
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Wat?

Soms zijn er omstandigheden waarbij de keuze voor een 
internaat een kind de nodige stabiliteit en ontwikkelings-
kansen kan bieden: 
• ouders hebben, door hun werk (ploegwerk, 
 nachtdiensten, tweeverdieners,...), moeilijkheden 
 om hun kind tijdens de weekdagen op te vangen;
• een kind vraagt omwille van een beperking, gedrag, ... 
 een bijzondere opvoedkundige begeleiding die ouders 
 thuis -om welke reden dan ook- niet kunnen bieden;
• ouders hebben door een thuisprobleem, 
 een relatieprobleem, een fysiek of psychisch probleem, 
 onvoldoende draagkracht en energie om een kind of 
 puber tijdens de week thuis op te voeden.

Samen met de school, kan dus ook het internaat een 
partner zijn in de opvoeding van de jongere.

Voor wie?

Het internaat ’t kasteeltje is toegankelijk voor meisjes en 
jongens van 3 tot 21 jaar, die schoollopen in het buiten-

gewoon onderwijs of die leerling zijn in een school ver-
bonden met het buitengewoon onderwijs (Opleidings-
vorm 4-OV4). Leerlingen van volgende scholen kunnen 
ingeschreven worden in het internaat:
Scholen buitengewoon onderwijs:
• GO! IBSO De Horizon (Molendreef 57 - 9300 Aalst)
• GO! BSBO De Horizon (Molendreef 57 - 9300 Aalst)
• GO! BSBO De Brug (Koebrugstraat 7 - 9420 Erpe-Mere; 
Welvaartstraat 70 bus 5 - 9300 Aalst)

Vestigingsplaatsen OV4:
• GO! Atheneum Aalst (Graanmarkt 14 - 9300 Aalst)
• GO! MS Ninove & GO! Atheneum Ninove (Astridlaan 33 - 
9400 Ninove)

Waar kan je terecht?

GO! internaat ‘t Kasteeltje
Zijpstraat 36
9308 Hofstade
T: 053 21 37 03 
internaat.kasteeltje@g-o.be
www.internaatkasteeltje.be

Internaat tijdens schooldagen
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Wat?

Opvoeden doe je elke dag, maar het is niet altijd makke-
lijk. Elke ouder heeft wel eens twijfels, een vraag of zoekt 
informatie over de opvoeding van kinderen.
• “Mijn kind is 14 jaar en is nog niet zindelijk. 
 Wat kan ik doen?” 
• “Mijn kind reageert agressief tegen klasgenootjes.” 
• “We hebben steeds ruzie met ons 15-jarige kind. 
 Hoe lossen we dit op?” 
• “Mijn kind wil niet studeren”
• “Ik ga scheiden, wat nu?” 
Het Huis van het Kind biedt je een luisterend oor, geeft 
advies en zoekt samen met jou naar een passend ant-
woord op je vragen. 

Voor wie?

Papa’s, mama’s, grootouders, familie… Kortom iedereen 
die betrokken is bij de opvoeding van kinderen  tussen 0 
en 21 jaar.

Wat kost het?

Gratis.

Waar kan je terecht?

Huis van het Kind Aalst – Opvoedingswinkel
Grote Markt 3
9300 Aalst
Tel. 053 72 36 54
e-mail: opvoedingswinkel@aalst.be
website: www.huisvanhetkindaalst.be
e-mail: info@kindengezin.be
website: www.kindengezin.be 

Huis van het Kind
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Wat?

Het CKG biedt hulp bij problemen in de opvoeding. 
Telkens staat het samenleven van ouder(s) en kind(eren) 
centraal. 

Voor wie?

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 
richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 
jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere 
aandacht voor 0-6jarigen). 

Waar kan je terecht?

CKG
St.-Gudulastraat 2a
9300 Aalst
Oost-Vlaanderen
T: 053 21 46 98 

Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
(CKG)
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MEDISCHE GEZONDHEIDSZORG
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Gezondheid

Op de school is er steeds een verpleegster aanwezig. 

Je kan bij haar terecht voor:
• Verzorging bij kleine ongevallen op school
• Verzorging bij ziekte
• Toedienen van medicatie 
 (mits schriftelijke toestemming zie agenda)
• Vaccinaties ( i.s.m. schoolarts en CLB)
• Vragen in verband met gezondheid en ziekte

Neem contact op met de school op het algemeen num-
mer 053/78.89.59 of met de verpleegster op nummer 
0497.46.06.23

IBSO De Horizon
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Wat?

Kinderen  jonger dan 18 jaar krijgen een volledige terug-
betaling bij bezoek aan de tandarts.

Voor wie?

Kinderen jonger dan 18 jaar die in orde zijn met hun soci-
ale zekerheid (mutualiteit).

Waar kan je terecht?

Voor meer informatie kan je terecht bij je ziekenfonds:
Bond Moyson
Geraardsbergsestraat 69
9300 Aalst
tel. 09 333 55 00
e-mail: vragen@bondmoyson.be

CM
Hopmarkt 10
9300 Aalst
tel. 09 224 77 11
e-mail: Midden-vlaanderen@cm.be

Liberale mutualiteit
Capucienenlaan 93E
9300 Aalst
tel. 053 21 58 16
e-mail: info417@lm.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Vaartstraat 14
9300 Aalst
tel. 053 76 99 90
e-mail: aalst@nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds
Molendries 23
9300 Aalst
Tel. 050 40 54 60

Tandzorg voor kinderen en jongeren
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Wat?

In het Daenshuis vind je artsen, kinesisten, verpleegsters, 
een maatschappelijk werkster en een tandarts. Als inge-
schreven patiënt val je onder het forfaitaire - of derdebe-
talerssysteem.                                                                                                  

Voor wie?

Alle inwoners van Aalst onder postcode 9300 kunnen hier 
terecht.

Waar kan je terecht?

Daenshuis vzw 
Sinte Annalaan 41 bus 3
9300 Aalst 
tel. 05378 10 16 
e-mail: info@daenshuis.be 

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis
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Wat?

Bij gezondheidsproblemen neem je eerst contact op met 
je huisarts. 
Hij of zij kent jou immers het beste en heeft een goed 
zicht op jouw achtergrond en voorgeschiedenis. 
Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken of 
je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of 
instelling. 

Je kan bij je huisarts terecht voor:
• Ziekte
• Ongeval
• Psychologische problemen
• Verslaving
• Misbruik
• Familiaal geweld
• Voorbehoedsmiddelen
• Allerlei vragen                                                                                         

Wat heb je  nodig?

De arts zal je je identiteitskaart vragen.

Waar kan je terecht?

Op volgende website vind je alle huisartsen bij jou in 
de buurt: http://www.mediwacht.be 

Huisarts
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PSYCHOSOCIALE HULP
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Zorgteam

Voor sommige jongeren is meer specifieke begeleiding 
nodig om hun sociale en emotionele ontwikkeling te 
ondersteunen. 

Lerenden binnen IBSO De Horizon kunnen voor allerlei 
problemen terecht bij het zorgteam: 
• Problemen in de klas of op school
• Problemen thuis
• Problemen met leerkracht(en)
• Schoolloopbaanbegeleiding
• Vragen met betrekking tot de toekomst
• Hulp bij studietoelagen, verhoogde kinderbijslag,…
• Sociale vaardigheidstraining
• …

Het zorgteam wordt opgesplitst in twee teams: 
• Sociale dienst: 
 Maatschappelijk werker 
 Leerlingbegeleiding
• Orthopedagogen:
 Orthopedagoge OV1 
 Orthopedagoge OV2
 Orthopedagoge OV3
 Auticoach OV3

Je kan hen bereiken op:
OV1

tel. 053/72 96 52 
OV2

tel. 053/72 90 14
OV3

tel. 053/72 96 50

IBSO De Horizon
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Wat?

Bij vragen of moeilijkheden hebben rond gebruik/mis-
bruik van alcohol, medicatie en illegale drugs kan je 
terecht bij verschillende organisaties.
Zij bieden:
• Informatie
• Hulpverlening ter ondersteuning bij vragen en 
 moeilijkheden
• Doorverwijzing als dat aangewezen is
• Informatie en/of ondersteuning van personen 
 die betrokken zijn zoals ouders, familie , vrienden, ...
 Alle vragen worden in vertrouwen behandeld.                                                                              

Waar kan je terecht?

Traject – Stedelijk onthaalcentrum voor alcohol- en 
drugsgebruik
Dendermondsesteenweg 178
9300 Aalst
Tel. 053 72 37 15
e-mail: traject@aalst.be

De Druglijn Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, 
gamen en gokken.
tel. 078 15 10 20 (ma tot vr van 10 tot 20 uur)
website: www.druglijn.be

Anonieme alcholisten (AA)
Tel. 03 239 14 15
e-mail: info@aavlaanderen.org

Verslaving
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Wat?

Een eerstelijnspsycholoog geeft advies en kortdurende 
hulp. In één à twee gesprekken brengt de psycholoog 
jouw klacht en/of problemen helder in kaart en bespreekt 
met jou wat je hieraan kan doen.                                                                            

Waar kan je terecht?

Voor meer info of het maken van een afspraak:
Eerstelijnspsycholoog Aalst
tel. 0471 57 34 11 
e-mail: elpaalst@gmail.com
De eerstelijnspsycholoog heeft zitmomenten op volgen-
de locaties:
Huisartsenwachtpost Aalst, Leopoldlaan 44, 9300 Aalst
GC Daenshuis, Sint-Annalaan 41 bus 3, 9300 Aalst
Groepspraktijk Saeys, Langestraat 112, 9300 Aalst 

Eerstelijnspsycholoog
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Wat?

1712 is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over 
geweld, misbruik en kindermishandeling. 
Wat doet 1712?
• Ze nemen de tijd om goed naar jou te luisteren.
• Ze geven informatie over de betekenis van geweld 
 en misbruik en over de wereld van hulpverlening en 
 justitie.
• Ze vertellen wat je rechten zijn en hoe je op 
 geweldsituaties kan reageren.
• Ze geven advies.
• Ze schatten samen met jou alle risico’s in van de 
 situatie en van de acties die je kan ondernemen. 
• Ze kunnen je verder doorverwijzen naar een centrum 
 algemeen welzijnswerk, een vertrouwenscentrum 
 kindermishandeling of een andere dienst.

AWEL luistert naar kinderen en jongeren en helpt ALTIJD 
en is GRATIS                                                                  

Waar kan je terecht?

Hulplijn 1712
tel. 1712
website: www.1712.be

Awel-Jongerentelefoon
tel. 102 van 16u tot 22u
website: www.awel.be

Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling
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Wat?

De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG) begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen voor 
ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. 
Jongeren en volwassenen kunnen er terecht voor een 
gesprek op afspraak (niet voor opname).                                                        

Voor wie?

Jongeren en volwassenen na doorverwijzing van je huis-
arts of het CLB. 

Waar kan je terecht?

Centrum geestelijke gezondheidszorg Aalst
Keizersplein 4 
9300 Aalst 
Tel. 078 15 55 70
Online: http://www.zov.be

Centrum geestelijke gezondheidszorg 
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CULTUUR EN SPORT
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Vrije tijd

Als je vragen hebt over de vrije tijd van je zoon of dochter, 
kan je contact opnemen met het zorgteam van de school 
op het nummer 053/72 96 50.
Op school kan je hierover ook een brochure verkrijgen. 

IBSO De Horizon
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Wat?

Heel wat mutualiteiten bieden een tegemoetkoming 
aan in het lidgeld voor sportclub, jeugdbeweging en de 
kostprijs van schoolklassen.                                                     

Voor wie?

Kinderen en jongeren. Informeer naar de specifieke voor-
waarden bij jouw mutualiteit.

Waar kan je terecht?

Je kan terecht bij je ziekenfonds voor meer info over 
hun specifieke aanbod:
Bond Moyson
Geraardsbergsestraat 69
9300 Aalst
tel. 09 333 55 00
e-mail: vragen@bondmoyson.be

CM Midden-Vlaanderen
Martelaarslaan 17
9000 Gent
tel. 09 224 77 11
e-mail: midden-vlaanderen@cm.be

Liberale mutualiteit
Capucienenlaan 93E
9300 Aalst
tel. 053 21 58 16
e-mail: info417@lm.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Vaartstraat 14
9300 Aalst
tel. 053 76 99 90
e-mail: aalst@nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds
Molendries 23
9300 Aalst
Tel. 050 40 54 60

Partena
Binnenstraat 170
9300 Aalst
tel. 053 21 16 39
e-mail: aalst@partena-ziekenfonds.be

Tegemoetkoming in lidgeld sportclub, 
jeugdbeweging en schoolklassen 
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Wat?

Met de Sport na School (SNS)-pas kan je na de schooluren 
deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. 

Voor wie?

Voor alle jongeren in het secundair onderwijs.

Waar kan je terecht?

Stad Aalst - Administratief Centrum
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 
website: www.aalst.be
vr 8.30 tot 14.30 uur

http://www.sportnaschool.be/

Sportpas
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Wat?

Akabe is een jeugdbeweging voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met een beperking. 
Ze zijn een doorsnee scouts: zij hebben elke 
zondagnamiddag een activiteit, gaan op weekend 
en op kamp in tenten. 
De naam: Akabe, wat staat voor: ‘Anders kan best’. 

Voor wie?

Jongeren met een mentale of fysieke beperking 
vanaf 6 jaar. 

Waar kan je terecht?

Lokaalgegevens:
Botermelkstraat 63b
9300 Aalst
website: akabeaalst.be

AKABE
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Wat?

De Caspers is een sportvereniging. Er is wekelijks training, 
en een paar keer per jaar nemen we deel aan een tornooi.
Je kan er terecht voor:
• G-VOETBAL
Dag : Elke zaterdag van september tot mei, uitgezonderd 
de schoolvakanties.
Uur : van 9u00 tot 10u00 (Groep 1) en van 10u00 tot 
11u00 (Groep 2)
Locatie: Sporthal KTA, C. Haeltermanstraat 71, AALST
• G-VOETBALCOMPETITIE
Planning en locatie afhankelijk van de wedstrijdkalender, 
opgesteld door de Koninklijke Belgische VoetbalBond 
(KBVB).
Thuiswedstrijden gaan door op de terreinen van het Een-
dracht Aalst Jeugdcomplex, Zandberg, AALST
• OMNISPORT
Dag : Elke zaterdag van september tot mei, uitgezonderd 
de schoolvakanties.
Uur : van 11u00 tot 12u30
Locatie: Sporthal KTA, C. Haeltermanstraat 71, AALST
Afhankelijk van de sportdiscipline kan dit ook elders zijn.

• G-BADMINTON
Dag : Elke zondag van september tot mei, uitgezonderd 
de schoolvakanties.
Uur : van 18u30 tot 20u00
Locatie: Sportzaal Denderdal, Kortestraat, 9320 EREMBO-
DEGEM
• Tussendoor richten wij eenmalige activiteiten in, zoals 
schaatsen, fitness, … Sint Maarten komt langs, en het 
ganse gezin waardeert onze traditionele Nieuwjaarssoep.

Voor wie?

Onze sportvereniging De Caspers richt zich tot kinderen, 
jongeren en jong volwassenen met een auditieve, mo-
torische of licht mentale beperking, of met autisme. Ook 
broers en zussen zijn welkom om mee te sporten. Voor de 
doven is er tijdens de omnisport een tolk aanwezig.

Waar kan je terecht?

http://www.decaspers.be

De Caspers
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Wat?

VZW ‘t Plein organiseert iedere zomervakantie speelplein-
werking voor kinderen met een verstandelijke beperking 
en/of autisme. 

Waar kan je terecht?

VZW ’t Plein

Oordegemkouter 46
9340 Lede
Tel.: 0498/29.14.03
vzwtplein@gmail.com

’t Plein
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VOEDING
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Elke leerling kan op onze school blijven eten. Je kan zelf 
een brooddoos meegeven of je kind kan soep
en/of een warme maaltijd eten op school. Dit wordt ach-
teraf aangerekend op de schoolfactuur.
De school hecht veel belang aan gezond eten, zo zal er 
regelmatig fruit aangeboden worden als dessert, worden 
er geen zware sauzen geserveerd en wordt er ook water 
voorzien voor elke leerling.
Er worden ook tal van sportactiviteiten aangeboden. 
Want  bewegen is belangrijk!
 

Heb je toch nog vragen over het eten op school? 
Neem contact op het algemeen nummer van de school: 
053/78.89.59             

IBSO De Horizon
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Wat?

In noodsituaties kunnen personen met een laag inkomen 
en wonende in Aalst voedselhulp krijgen via het OCMW.
Het OCMW kan gratis maaltijdbons aanbieden. Deze 
kunnen genuttigd worden in één van de twee sociale 
restaurants in Aalst. Het krijgen van deze voedselhulp ge-
beurt op basis van een sociaal onderzoek en is afhankelijk 
van een beslissing van de OCMW-raad.

Voor wie?

Personen met een laag inkomen woonachtig te Aalst.

Waar kan je terecht?

Bij een eerste contact ga ja langs bij: 
Stad Aalst - Administratief Centrum Zorgbalie
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 

ma 8.30 tot 14.30 uur
di 8.30 tot 14.30 uur
wo 13 tot 20.30 uur
do 8.30 tot 14.30 uur
vr 8.30 tot 14.30 uur
 
Ben je reeds in begeleiding bij het OCMW. Maak dan een 
afspraak met jouw dossierbeheerder via: 

OCMW Aalst - Sociaal huis
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
tel. 053 77 24 24 
e-mail: info@ocmwaalst.be 

ma 8.30 tot 11.30 uur en 13 tot 16.30 uur
di 8.30 tot 11.30 uur
wo 8.30 tot 11.30 uur en 13 tot 16.30 uur
do 8.30 tot 11.30 uur
vr 8.30 tot 12 uur 

Voedselhulp
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Wat?

In restaurant De Brug kan je elke weekdag terecht voor 
een heerlijke, verse en gezonde dagschotel. 
Iedereen is welkom is maar wie het financieel moeilijker 
heeft, kan bij ons aan een verminderd tarief komen eten.

Voor wie?

Iedereen.

Waar kan je terecht?

Restaurant De Brug
Hertshage 11-19
9300 Aalst
tel. 0498 86 70 19
website: www.deloodsvzw.be/restaurant

Dagschotels elke weekdag van 11.30 tot 13.30 uur 

Restaurant De Brug
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Wat?

In noodsituaties kunnen personen met een laag inkomen 
en wonende te Aalst voedingswaren verkrijgen via de 
sociale kruidenier. 

Voor wie?

Personen wonende te Aalst met een laag inkomen.

Waar kan je terecht?

Bij een eerste contact ga ja langs bij: 
Stad Aalst - Administratief Centrum Zorgbalie
Werf 9, 9300 Aalst 
tel. 053 77 9300 
e-mail: info@aalst.be 

ma 8.30 tot 14.30 uur
di 8.30 tot 14.30 uur
wo 13 tot 20.30 uur
do 8.30 tot 14.30 uur
vr 8.30 tot 14.30 uur

Ben je reeds in begeleiding bij het OCMW. Maak dan een 
afspraak met jouw dossierbeheerder via: 

OCMW Aalst - Sociaal huis
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
tel. 053 77 24 24 
e-mail: info@ocmwaalst.be
 
ma 8.30 tot 11.30 uur en 13 tot 16.30 uur
di 8.30 tot 11.30 uur
wo 8.30 tot 11.30 uur en 13 tot 16.30 uur
do 8.30 tot 11.30 uur
vr 8.30 tot 12 uur

Sociale kruidenier









Molendreef 57
9300 Aalst


