
Dienstverlening Temse 
https://www.temse.be/     https://www.jeugd-temse.be/  

Uitstappen – vakantie – vrije tijd 

Rap op stap Rap op stap is een laagdrempelig reiskantoor voor mensen 
met een beperkt budget. Zowel vakanties en daguitstappen, 
als sport- en cultuuractiviteiten. Met een kansenpas is er 
verhoogde tegemoetkoming.  
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/temse  
Tel : 03/710 25 54 
email : kim.cools@ocmwtemse.be   
Waar info vragen? Scheldestraat 64   Temse 

 

Speelpleinen en ander 
vakantieaanbod  

Opvang en vrije tijd tijdens schoolvakanties. 
https://www.jeugd-temse.be/speelpleinen/  
Tel : 03/710 12 26 
email : jeugd@temse.be 
Waar info vragen ? AC De Zaat Frans Boelplein 1 Temse 
 
SpeGT : zowel kinderen met als zonder een beperking horen 
thuis op het speelplein! SpeGT zet actieve stappen om 
drempels weg te werken en de nodige ondersteuning te 
bieden, zodat kinderen met een beperking geen 
belemmeringen ondervinden om mee te kunnen spelen.  
https://www.jeugd-temse.be/aanbod/spegt/  
 
Pretcamionet : mobiele speelpleinwerking tijdens de 
zomervakantie in je buurt (gratis) 
https://temse.cdenv.be/nieuws/nieuws/de-pretcamionette-
terug-van-weggeweest/  
Tel : 03/710 12 26 
email : jeugd@temse.be 
Waar info vragen ? AC De Zaat Frans Boelplein 1 Temse 
 
De buitenschoolse Kinderopvang De woonboot is een 
organisatie van het gemeentebestuur van Temse. 
https://www.temse.be/index.php/onderwijs/buitenschoolse-
kinderopvang  
Tel : 03/710 13 42 
Email : bko.de woonboot@temse.be  
Waar info ? AC De Zaat Frans Boelplein 1 Temse  
 
Sportkampen Temse 
https://www.temse.be/index.php/gemeentediensten/ 
sportdienst/646  
Tel : 03/710 12 40 
Email : sport@temse.be  
Waar info ? AC DE Zaat Frans Boelplein 1   Temse 
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Hobby en vrije tijd – 
sleutelpas  

De sleutelpas is een individuele kortingskaart voor inwoners van 
Temse met een verhoogde tegemoetkoming of leefloon, waarme 
zij korting genieten op de basisprijs van bepaalde 
vrijetijdsactiviteiten. 
Je krijgt 50% korting bij de cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst 
en kinderopvang de woonboot.  
Je kan de sleutelpas aanvragen : 
https://www.jeugd-temse.be/nieuw-sleutelpas/  
Tel : 03/710 12 11 
infobalie@temse.be  
Waar ? AC De Zaat Frans Boelplein 1 Temse 
 
G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen 
met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, 
psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn.  
https://www.gsportvlaanderen.be/meedoen-door-sport-en-
bewegen  
Tel : 03/640 35 85 info@gsportvlaanderen.be 
 
Bij op wielekes leen je een kinderfiets. Je betaalt jaarlijks lidgeld 
en je ruilt je fiets voor een groter exemplaar. 
https://www.opwielekes.be/waar/temse/  
email : temse@opwielekes.be  
Waar ? depot op de Dacca site 
 
https://temse.bibliotheek.be/     
Tel : 03/710 13 20 
Waar ? Oeverstraat 15 Temse 
 
Aanbod vrije tijd  : info bij Huis van het kind 
https://www.huisvanhetkindtemse.be/categorie/aanbod-
vrijetijd/  
 

Extra voordelig 

Den Azalee kringwinkel 
 

 
 
 

Kringloopwinkel : een schat aan kwaliteitsvolle  
tweedehandsgoederen aan de scherpste prijs. 
https://www.dekringwinkel.be/centrum/8/winkel/56/index.html 
Tel : 03/771 67 89 
Email : kringwinkelt@vzwdenazalee.be  
Waar ? Krijgsbaan 247  Temse 

Sociaal Restaurant   
‘t Achterpoortje 
 
 
 

Lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje biedt op alle 
weekdagen tussen 11u45 en 12u30 een warme maaltijd aan.  
http://www.sleutelzorgtemse.be/index.php/nl/diensten/lokaal-
dienstencentrum-t-achterpoortje?view=article&id=52&catid=14  
Tel : 03/710 25 56 reserveren 1 dag op voorhand 
Waar ? Kouterstraat 3  Temse 
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Opvoeding en onderwijs 

Huis van het kind 
 

 
 
 

Het huis van het kind  is de plaats waar iedereen terecht kan met 
alle vragen over grote en kleine kinderen rond opvoeden en 
opgroeien. Je vindt ook info over het schoolaanbod in Temse.  
https://www.huisvanhetkindtemse.be/categorie/aanbod-
opvoeding/  
Tel : 03/710 12 34 
Email : huisvanhetkind@temse.be  
Waar ? Kazernestraat 35 Sint-Niklaas 

Speel-o-theek  
 
 
 
 

Bij Speel-o-theek De Speelboel kan je speelgoed ontlenen. Je kan 
dit vergelijken met de bib waar je boeken kan ontlenen.  
https://www.huisvanhetkindtemse.be/onderwerp/speel-o-
theek/  
Tel : 03/291 50 21 
Email : speelboel@temse.be  
Waar ? Clemens De Landtsheerlaan 26a Temse (1ste verdiep JOC) 

Centrum voor 
basiseducatie 
 

Basiscursussen voor volwassenen ? Nederlands leren, lezen, 
formuleren leren invullen, apps gebruiken ….  
https://www.ligo.be/waas-en-dender   
Tel : 03/776 29 29 
Email : info@ligo-waasendender.be  
Waar ? Mercatorstraat 75 Sint- Niklaas 

 

 

Gezondheid  

Huis van het kind 
 

 
 
 

Informatie over gezondheid, terugbetaling en tegemoetkoming 
https://www.huisvanhetkindtemse.be/categorie/aanbod-
gezondheid/  
 

Centrum geestelijke 
gezondheidszorg 
 
 

CGGZ is een centrum met gespecialiseerde hupverlening voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische 
problemen 
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/waas-
dender  
Tel : 078/35 34 35 
contact@cggwaasendender.be  
Waar ? Parklaan 14b Sint-Niklaas 
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Sociale en financiële hulpverlening 

Sociaal huis 
 

 
 
 

Sociaal huis fungeert als toegangspoort naar alle sociale 
voorzieningen. Aan de balie kan je terecht voor alle info. 
https://www.temse.be/index.php/welzijn-en-gezondheid/ocmw  
Tel : 03/710 25 04 
Email : onthaal@ocmwtemse.be   
Waar ? Kouterstraat 1  Temse 

CAW 
 
 
 
 

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Je kan niet altijd terecht bij 
familie of vrienden. Je kan in alle vertrouwen terecht bij een 
hulpverlener van het inloopcentrum CAW, zonder dat er meteen 
een hulpverlening wordt opgestart. 
https://www.caw.be/locaties/inloopcentrum-den-durpel/  
Tel : 0493/40 91 22 
Email : inloopcentrum.dendurpel@cawoostvlaanderen.be  
Waar ? Blokmakerstraat 4 Sint-Niklaas 

 
 
 

Gratis consultaties bij psycholoog voor sleutelpassers 
https://www.ocmwtemse.be/  
algemene info : 03/710 12 25 
Contactgegevens psycholoog 
Jan Piers 
Philippe Saveryslaan 336 
janpiers1@telenet.be 
0474 27 07 23 
https://psycholoog-jan-piers.be/ 
 

Huurdersbond  
Oost-Vlaanderen 
 
 

De huurdersbond  geeft advies aan alle private en sociale 
huurders en help bij het oplossen van je huurvraag.  
https://huurdersplatform.be/hb/oost-vlaanderen/  
Tel : 03/778 36 90 
Email : huurdersbond@sint-niklaas.be  
Waar ? Welzijnshuis Abingdonstraat 99 Sint-Niklaas 

Kansarmoede 

VZW Cura 
 

 
 

VZW Cura  is een distributieplatform dat samenwerkt met 
diverse voedselbanken om te verdelen aan de minder bedeelden. 
https://vzw-cura.be/  
Tel : 0471/31 72 04 
Email : cura-waas@hotmail.com 
Waar ? Pastoor Boelstraat  Temse 
 

VLOS 
Vluchtelingen ondersteuning 

 
 
 

VLOS is een vrijwilligersvereniging die zich belangeloos inzet voor 
vluchtelingen, ongeacht hun sociale, religieuze of politieke 
achtergrond en met bijzondere aandacht voor hen die geen 
wettige verblijfspapieren hebben.  
https://vlos.be/nl/  
Tel : 03/766 29 13  
Email : info@vlos.be  
Waar ? Kasteelstraat 4 Sint-Niklaas 
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