
Dienstverlening Sint-Niklaas 
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening  

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://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap 
Tel : 0490/56 77 50 
email : rapopstap@sint-niklaas.be  
Waar info vragen? Abingdongstraat 99  Sint-Niklaas 

 

Speelpleinen en ander 
vakantieaanbod  

Opvang en vrije tijd tijdens schoolvakanties. 
https://vakantieaanbod.sint-niklaas.be/nl  
https://vakantieaanbod.sint-
niklaas.be/nl/organisatoren/zoeken/speelplein  
Tel : 03/778 36 49 
email : kinderopvang@sint-niklaas.be 
Waar info vragen ? Abingdongstraat 99  Sint-Niklaas 
 
Pretcamionet : mobiele speelpleinwerking tijdens de 
zomervakantie in je buurt (gratis) 
https://www.jos.be/eigen-projecten/pretcamionet/  
Tel : 0456/15 57 17 
email : pretcamionet@jos.be 
 
Buurt en jongerenwerking  
https://www.sint-niklaas.be/onze-
dienstverlening/wonen/samenleven/buurtwerk  

 

Hobby en vrije tijd – 
kansenpas  

Met een kansenpas krijg je korting in het zwembad, kan je 
goedkoper naar de De Ster … 
Wie een kansenpas heeft, heeft ook recht op een attest 
vrijetijdsparticipatie. Met dit attest kan je goedkoop lid worden 
van een vereniging, jeugdbeweging of sportclub. Je kan ook 
cursus volgen in de vrije ateliers of de academie. Sommige 
mutualiteiten geven ook tussenkomsten. 
 
Op deze website vind je info over de kansenpas en een overzicht 
van de verenigingen die een participatie attest aanvaarden.  
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-
vrije-tijd/met-een-klein-budget  
 
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/  
Tel : 03/778 34 00 
Waar ? Hendrik Heymanplein 3   Sint-Niklaas 
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Extra voordelig 

Den Azalee kringwinkel 
 

 
 
 

Kringloopwinkel : een schat aan kwaliteitsvolle  
tweedehandsgoederen aan de scherpste prijs. 
https://denazalee.be/onze-kringwinkels/de-kringwinkel-sint-
niklaas/  
Tel : 03/766 70 45 
Email : kringwinkelsn@vzwdenazalee.be  
Waar ? Heistraat 115 Sint-Niklaas 

Restaurant De Variant 
 
 
 

In Restaurant De Variant ben je elke middag van 11 tot 14u 
welkom voor een verse maaltijd aan betaalbare prijs.  
Met een kansenpas krijg je extra korting. 
https://denazalee.be/catering-restaurant/restaurant-de-variant/  
Tel : 03/778 62 60 
Waar ? Lamstraat 23 Sint-Niklaas 

Zorgpunt waasland 
 
 

Sociaal wassalon in je buurt : 
Dienstencentrum Den Aftrap : Gerdapark 14 St-Niklaas 
Dienstencentrum ’t Lammeken : Lamstraat 23 St-Niklaas 
Dienstencentrum Den Dissel, Turkeyn 4 Nieuwkerken 

 

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 St-Niklaas.  
https://www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod  
Tel : 03/778 37 00 
Email : huisvanhetkind@sint-niklaas.be  
Waar ? Kazernestraat 35 Sint-Niklaas 

Spelotheek en ruilhuis 
 
 
 
 

In het huis van het kind is er ook een spelotheek waar je 
speelgoed kan ontlenen, ruilhuis bizabijs  waar je kleren kan 
ruilen voor een maatje groter, en nog veel meer. 
https://www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod  
Tel : 03/778 37 00 
Email : huisvanhetkind@sint-niklaas.be  
Waar ? Kazernestraat 35 Sint-Niklaas 

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 

 

 

https://denazalee.be/onze-kringwinkels/de-kringwinkel-sint-niklaas/
https://denazalee.be/onze-kringwinkels/de-kringwinkel-sint-niklaas/
mailto:kringwinkelsn@vzwdenazalee.be
https://denazalee.be/catering-restaurant/restaurant-de-variant/
https://www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod
mailto:huisvanhetkind@sint-niklaas.be
https://www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod
mailto:huisvanhetkind@sint-niklaas.be
https://www.ligo.be/waas-en-dender
mailto:info@ligo-waasendender.be


Gezondheid  

De Vlier 
 

 
 
 

De Vlier is een wijkgezondheidscentrum met een forfaitair 
betalingssysteem. Dit wil zeggen dat patiënten niet moeten 
betalen en alles wordt rechtstreeks geregeld via het ziekenfonds.  
https://wgcdevlier.be/  
Tel : 03/766 18 38 
Email : info@wgcdevlier.be  
Waar ? Truweelstraat 114  Sint-Niklaas 

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 

 

Sociale en financiële hulpverlening 

Het welzijnshuis 
 

 
 
 

Wie sociale of financiële hulp nodig heeft kan altijd terecht in het 
welzijnshuis. Je vindt er alle sociale dienstverlening onder 1 dak. 
Zij werken aan een samenleving waar iedereen gelijke kansen 
krijgt. Je kan er terecht voor alle info. 
Tel : 03/778 66 66 
Email : socialedienst@sint-niklaas.be   
Waar ? Abingdonstraat 99 Sint-Niklaas 

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 

Ontmoetingshuis ZigZag 
 
 
 

ZigZag is een huis waar volwassenen met psychosociale 
problemen elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige en 
alcoholvrije omgeving (praatcafé) 
Er worden ook vrijetijds- en vormingsactiviteiten georganiseerd.  
Deelnemen is gratis. 
http://www.ontmoetingshuiszigzag.be  
Tel : 03/778 25 53 
Email : zigzag@hieronymus.be  
Waar ? Hazewindstraat 7 Sint-Niklaas 

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 
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Kansarmoede 

De springplank  
 

 
 

De springplank  is een voedselbedeelpunt en ontmoetingsruimte. 
Er worden ook activiteiten en vormingen georganiseerd.  
http://www.despringplank-sintniklaas.be  
Tel : 03/777 05 34 
Waar ? Kleine Heimelinkstraat 17 Sint-Niklaas 

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 

Welzijnshuis Hier kan je steeds terecht met alle vragen voor verdere info. 
Tel : 03/778 66 66 
Email : socialedienst@sint-niklaas.be   
Waar ? Abingdonstraat 99 Sint-Niklaas 
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