Ontdek

wat sociale economie jou te bieden heeft!
Misschien winkelde je al eens in De Kringwinkel of huurde je
een fiets in het Fietspunt aan het station? Dan was je al klant bij
initiatieven uit de sociale economie. In deze brochure ontdek je
tal van diensten en producten die de sociale economie aan de
inwoners van Stadsregio Turnhout biedt.
De sociale economie heeft in de eerste plaats een sociaal doel.
Het ondernemen is een middel om dat doel te verwezenlijken.
De winst die ze maken, gaat niet naar aandeelhouders. Winst
wordt opnieuw geïnvesteerd in hun activiteiten: in mens, in
milieu en in de onderneming. De sociale economie realiseert
haar doelstelling op verschillende terreinen. Het meest gekend
is de tewerkstelling van kansengroepen. Daarnaast worden
ook maatschappelijke diensten geleverd en milieuvriendelijke
goederen geproduceerd. Hier ontdek je alvast wat de sociale
economie voor jou kan betekenen!

Winkelen

Tweedehands kledij, meubelen, huisraad

Tweedehands kledij

Kringwinkel WEB staat garant voor uren snuffelplezier
tussen alle soorten boeken, speelgoed, huisraad, decoratie,
meubelstukken en verlichting in een gezellige omgeving. Je
vindt er 1000m² vol leuke spullen die dagelijks wisselen, een
uitgebreide service en erg democratische prijzen.
Gegarandeerd doe je er verrassende ontdekkingen!

La Ganga (wat Spaans is voor “koopje”) is een trendy,
eigentijdse boetiek, waar je zorgvuldig geselecteerde kleding,
schoenen en handtassen vindt. Fijn decoratiewerk kan
je er soms ook vinden.

Meer info: WEB Kringwinkel Turnhout,
Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout - tel. 014/44 20 40
Kringwinkel@websweb.be - www.websweb.be

Inwoners uit Turnhout en omgeving met een doorverwijzing
vanuit een sociale organisatie kunnen in de tweedehands
kleding- en meubeldienst van het OCMW Turnhout gratis meubels, kleding en klein goed afhalen. Neem contact op met het
OCMW om te weten of je in aanmerking komt!
Meer info: Sociale leerwerkplaats OCMW Turnhout,
Koningin Elisabethlei 9, 2300 Turnhout - tel. 014/47 44 10
lief.luyckx@ocmwturnhout.be - www.ocmwturnhout.be

Exclusieve Design meubelen
ResourceLab van WEB vzw creëert exclusieve eco-designproducten op basis van materialen uit het Kringwinkelcentrum
die niet herbruikbaar zijn zonder ingrijpende, innovatieve
bewerkingen. Zo wordt bijvoorbeeld een nieuwe lijn designmeubelen ontwikkeld uit houtafval.
Meer info: WEB ResourceLab, Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout tel. 014/44 20 40 - ResourceLab@websweb.be www.websweb.be

Meer info: WEB Kringwinkel La Ganga,
Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout – tel. 014/44 20 40
Kringwinkel@websweb.be - www.DeKringwinkelweb.be

Hulp in
huis en tuin
Klusdienst en tuinonderhoud

Senioren (55+) en hulpbehoevenden kunnen bij de klusdienst
van WEB terecht voor allerhande klussen in huis en tuin waarvoor een vakman geen aanbod of interesse heeft. De klusdienst
komt bijvoorbeeld klussen in de tuin, een lekkende kraan repareren, het terras reinigen, de zolder opruimen, kleine schilderwerken uitvoeren en sneeuw ruimen.
Meer info: WEB Assist Klusdienst, Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout – tel. 014/46 27 15
assist@websweb.be - www.websweb.be
Ook het team van De Troef komt allerlei opknapwerken in
huis en tuin uitvoeren. Bij het PWA kan je terecht voor groenonderhoud, alsook voor kleine klusjes. De dienstverlening van de
PWA’s en van De Troef staat open voor iedereen.
Meer info:
- De Troef, Neringstraat 8, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014/42 48 11 - detroef@wol.be - www.detroef.eu
- PWA Beerse, Vrijwilligersstraat 8, 2340 Beerse
tel. 014/61 56 69 - info@pwabeerse.be
- PWA Oud-Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014/46 22 15 - pwa@oud-turnhout.be
- PWA Turnhout, Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout
tel. 014/68 94 40 - pwa@pwaturnhout.be
- PWA Vosselaar, Pastoor Woestenborghslaan 2,
2350 Vosselaar, tel. 014/60 08 29.

Tijdens strenge winters kan je beroep doen op het OCMW van
Turnhout. In het kader van winternoodplan kan je bijvoorbeeld
stoepen sneeuwvrij laten maken. Let op: deze dienstverlening
richt zich op een specifieke doelgroep. Neem contact op met
het OCMW om te weten of je in aanmerking komt!
Meer info: OCMW Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20,
2300 Turnhout – tel. 014/47 47 47
tania.huybrechts@ocmwturnhout.be - www.ocmwturnhout.be
Bij Natuurwerk vzw worden natuurwerkers opgeleid en begeleid
om op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier bossen,
landschappen, natuurdomeinen en grote tuinen te onderhouden.
Het lange termijnbeheer van deze activiteiten zorgt hierdoor
mee voor het behoud van de Kempense natuur.
Meer info: Natuurwerk vzw, Campus Blairon 714,
2300 Turnhout Tel. 014/71 11 24 - info@natuurwerk.be
www.natuurwerk.be

Energiebesparing
De Energiesnoeiers helpen je om je energieverbruik te
verminderen: ze komen bij je thuis en bekijken je energiesituatie:
hoe verwarm je je huis? Welke toestellen gebruik je? Welk soort
beglazing plaats je? ...
De energiesnoeiers geven je talrijke tips om energie te besparen
én brengen bovendien enkele kleine energiebesparende maatregelen aan, zoals het plaatsen van een spaardouchekop of
spaarlampen. Dit alles gebeurt volledig gratis.
Energiesnoeiers zijn er speciaal voor mensen die moeite
hebben om hun energiefactuur te betalen, senioren met oude
woningen, enz. Neem contact op met je gemeente om te weten
of je in aanmerking komt!
Meer info: WEB vzw Assist Energiesnoeiers,
Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout – tel. 014/46 27 15
assist@websweb.be - www.websweb.be

Sociale werkplaats De Troef is gespecialiseerd in het isoleren
van zolders en daken. Voor sociaal zwakkere huurders wordt
bovendien een speciaal tarief voorzien.

-

Meer info: De Troef vzw, Neringstraat 8, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014/42 48 11 - detroef@wol.be - www.detroef.eu

-

Huishoudhulp
Heel veel verschillende bedrijven bieden poetshulp met
dienstencheques aan, waaronder ook organisaties die zich
richten naar kansengroepen. Per gepresteerd uur geef je de
thuishelper één gedateerde en ondertekende dienstencheque.
Voor meer info over prijzen, zie www.dienstencheques-rva.be.
Een thuishelper kan bij je thuis volgende taken verrichten:
schoonmaken, wassen, strijken, klein naaiwerk, bereiden van
maaltijden en boodschappen doen.
Meer info?
- Den Aas, Koningin Elisabethlei 9, 2300 Turnhout
tel. 014/65 06 08 - detroef@wol.be
- Dienstenthuis Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 4,
2360 Oud-Turnhout - tel. 014/40 07 40
oud-turnhout@dienstenthuis.be - www.dienstenthuis.be

-

-

-

Dienstenthuis Turnhout
Herentalsstraat 45, 2300 Turnhout – tel. 014/47 30 80
Vianenstraat 88, 2300 Turnhout – tel. 014/40 41 00
turnhout@dienstenthuis.be - www.dienstenthuis.be
Landelijk Dienstencoöperatief cvba,
Renier Sniedersstraat 9, 2300 Turnhout
tel. 014/40 91 40 - LDC.turnhout@GroepKVLV.be
www.ikwerkmetdienstencheques.be
PWA Beerse, afdeling dienstencheques,
Vrijwilligersstraat 8, 2340 Beerse – tel. 014/61 56 69
info@pwabeerse.be - www.pwabeerse.be
PWA Turnhout, Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout
tel. 014/68 94 40- pwa@pwaturnhout.be
’t Plankske, Steenweg op Sevendonk 92,
2360 Oud-Turnhout, tel. 014/45 21 22
info@tplankske.be - www.tplankske.be
WEB Assist huishoudhulp, Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout – tel. 014/46 27 18
assist@websweb.be - www.websweb.be

Strijkdienst
Bij verschillende strijkdiensten kan je terecht met je
gewassen linnen. Binnen twee dagen wordt alles professioneel
gestreken en staat jouw linnen klaar om opgehaald te worden.
Ook hier kan je met dienstencheques betalen.
De strijkdiensten werken soms ook samen met bedrijven in
Stadsregio Turnhout. Het gewassen linnen van de werknemers
wordt opgehaald en gestreken teruggebracht.
Meer info:
- Den Aas, Koningin Elisabethlei 9, 2300 Turnhout
tel. 014/65 06 08 - detroef@wol.be
- Dienstenthuis Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 4,
2360 Oud-Turnhout - tel. 014/40 07 40
oud-turnhout@dienstenthuis.be - www.dienstenthuis.be
- Dienstenthuis Vosselaar, Lindenlaan 6, 2350 Vosselaar 		
tel. 0492/91 88 13 - Lieve Van Laerhoven www.dienstenthuis.be
- ’t Plankske, Strijkatelier Oud-Turnhout,
Steenweg op Sevendonk 92,
2360 Oud-Turnhout - tel. 014/46 05 84
- ’t Plankske, Strijkatelier Vosselaar,
Antwerpsesteenweg 113,
2350 Vosselaar - tel. 014/72 59 85
info@tplankske.be - www.tplankske.be

Vrije tijd

Leren werken met de computer
Op maar liefst tien verschillende plaatsen in Turnhout en twee
in Beerse kan je kennismaken met computer, internet en diverse softwarepakketten. Bij Digidak kan je terecht voor volgende
diensten:
- Vrije inloop: tijdens vrije inloopmomenten kan iedereen
gewoon binnenlopen en gratis gebruik maken van de
computers en het internet.
- Initiatielessen: in een korte module, maak je kennis met de
computer en het internet. Deze beginnerslessen zijn gratis
en worden gegeven in kleine groepjes.
Meer info:
- Digidak Beerse - info@digidak.be - www.digidak.be
Boudewijnstraat 18 , 2340 Beerse - tel. 0479/72 02 44
Bibliotheek, Heilaarstraat 6, 2340 Beerse tel. 014/62 21 23
- Digidak Turnhout - info@digidak.be - www.digidak.be
Bibliotheek Filiaal Zevendonk, Kapelweg 54,
2300 Turnhout - tel. 014/42 81 90
Akira - Arktos vzw, Warandestraat 58, 2300 Turnhout
tel. 014 42 79 77
Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
tel. 014/44 33 11
Buurthuis, Den Brand 135, 2300 Turnhout - tel. 014/71 11 03
Stedelijke basisschool, Haagbeemdenplantsoen 95, 		
2300 Turnhout - tel. 014/71 11 03

Prisma, Sint Antoniusstraat 24, 2300 Turnhout
tel. 014/42 06 69
Projectencentrum, Kongoplein 2, 2300 Turnhout
tel. 014/42 10 57
OCMW Dienstencentrum, Albert Van Dyckstraat 10,
2300 Turnhout – tel. 014/47 47 00
OCMW Sociale Leerwerkplaats, Koningin Elisabethlei 9,
2300 Turnhout – tel. 014/47 44 10
De Wollewei, Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout tel. 014/40 96 17

Voor fietsers
In het hartje van het Turnhouts winkelcentrum kan je je fiets
veilig en droog stallen in het Fietshuis. Er is een herstelplaats
waar je kleine reparaties aan je fiets kan laten uitvoeren, zodat
je veilig thuis geraakt (volgens het zogenaamd ‘veilig thuiskom’principe). Bovendien is er een oplaadpunt voorzien voor elektrische fietsen en wie het wil, kan ter plekke bovendien een
winkeltrolley lenen voor de boodschappen of een buggy voor
de kleintjes. In het Fietspunt kan je gratis doorlopend, zonder
afspraak, je fiets laten graveren.
Meer info:
Fietshuis Turnhout - Den Aas, Gasthuisstraat 36b
Fietspunt Turnhout - Den Aas, Stationstraat 1
tel. 0484/16 01 22, fietspunt-turnhout@skynet.be
www.fietshuis.be

Uit eten
Van maandag tot zaterdag kan je in Eethuis WEB genieten
van lekkere en gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Naast een verse dagschotel, staan steeds ook snacks,
zoals spaghetti, vidé, croques en broodjes op de menukaart.
Handig dus voor een snelle en lekkere lunch!
Meer info: Eethuis WEB, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout
tel. 014/44 20 42 - eethuis@websweb.be – www.websweb.be

Sport en spel
Buurtsport organiseert allerhande sport- en spelactiviteiten in
de Turnhoutse buurten. Zo is er elke woensdagnamiddag op
het Kasteelplein ‘Sport op het plein voor iedereen’, elke vrijdagvoormiddag in de sporthal een ‘peuterSPORTpunt’ en elke
zaterdagnamiddag op het grasveld in het Stadspark ‘cricket
voor iedereen’. De buitenactiviteiten zijn uiteraard afhankelijk
van het weer.
Meer info: Stad Turnhout, Campus Blairon 200,
2300 Turnhout - tel. 014/44 33 32
danny.exelmans@turnhout.be - www.turnhout.be

Op uitstap in het groen
Het bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve vind je in het
midden van het Turnhouts Vennengebied. Het is een ideale
vertrekplaats voor wandelingen. In het bezoekerscentrum kan je
terecht voor uitleg en een drankje. Wandelkaarten zijn er beschikbaar (sommige gratis, sommige betalend). In de winter kan
je je er op woensdagnamiddag en in het weekend ook lekker
opwarmen aan de open haard. Bovendien kan je er een ‘Klein
Engelandmand’ kopen, een leuk geschenkidee met allerhande
streekproducten.
Meer info: Natuurwerk vzw Bezoekerscentrum
Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout
014/82 81 00 - bc.kleinengeland@natuurwerk.be www.kleinengelandhoeve.be

Voor de
allerkleinsten
Klein speelgoed en decoratie

Op zoek naar een origineel handgemaakt cadeau voor een
verjaardag, geboorte, communie- of trouwfeest? Het activiteitencentrum ’t Twijgje zorgt ervoor! Er is een uitgebreid aanbod
aan houten geschenken, klein speelgoed, voederhuisjes, slabbetjes en ander klein textiel, fotokaders en zoveel meer. Je kan
de producten bekijken en reserveren via de webshop of ga
gewoon eens langs in ‘t Winkeltje op de Steenweg op Gierle.
Ze werken ook op bestelling.
Meer info: ’t Twijgje, Steenweg op Gierle 65, 2300 Turnhout tel. 014/43 65 43 - www.twijgje.be twijgje@beschutwonenkempen.be

Peuterspeelpunt
Heb je een (klein)kind dat jonger is dan 3 jaar en wil je er even
tussenuit met je kleine spruit? Breng dan eens een bezoekje
aan één van de peuterspeelpunten in Turnhout en Beerse.
- Turnhout:
Parkwijk - Lode Peetersplantsoen 1 - Turnhout
Dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 11.30 uur
Stokt - Gildenstraat 1 - Turnhout
Dinsdag en donderdag van 9 uur tot 11.30 uur
Parochiezaal Schorvoort - Schorvoortberg 58 - Turnhout
Woensdag van 9 uur tot 11.30 uur
‘t Antwoord - Otterstraat 116 - Turnhout
Maandag van 9 uur tot 11.30 uur
- Beerse: Bereboot - Brugstraat 65 - Beerse
Donderdag van 9 uur tot 11.30 uur
Meer info: Dienst Welzijn Stad Turnhout, Campus Blairon 200,
2300 Turnhout - an.docquier@turnhout.be - www.turnhout.be tel. 014/40 96 33 of 0478/94 03 14
Gemeente Beerse: karin.vanturnhout@beerse.be tel. 014/62 25 90

Kinderopvang
Een lokale dienst voor kinderopvang richt zich tot alle gezinnen
die wonen, werken en/of studeren in de buurt. De Initiatieven
Buitenschoolse Opvang (IBO) voorzien opvang van kinderen
van 2,5 tot 12 jaar voor en na de schooluren en tijdens de
vakanties voor kinderen die wonen en/of school lopen in de
gemeente. Ook bij PWA kan je (beperkt) terecht voor
kinderopvang.
Meer info:
- Dienst IBO Beerse – gemeentehuis Beerse,
Bisschopslaan 56, 2340 Beerse – tel. 014/62 25 90
ibo@beerse.be – www.beerse.be
- IBO Gabbers en Co Vzw Kinderopvang Turnhout,
Druivenstraat 19, 2300 Turnhout
tel. 014/42.09.69 - gabbersenco@skynet.be
www.turnhout.be
- IBO Stekelbees Oud-Turnhout Landelijke kinderopvang,
Van der Bekenlaan 13, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014/67 94 54 - www.landelijkekinderopvang.be
LKoudturnhout@landelijkekinderopvang.be
- IBO Vosselaar, Bergakker 2/a, 2350 Vosselaar
tel. 014/60 08 48
- PWA Beerse, Vrijwilligersstraat 8, 2340 Beerse
tel. 014/61 56 69 - info@pwabeerse.be
pwabeerse@skynet.be - www.pwabeerse.be
- PWA Oud-Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014/46 22 15 - pwa@oud-turnhout.be
- PWA Turnhout, Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout
tel. 014/68 94 40 - pwa.werkwinkel@turnhout.be
- PWA Vosselaar, Pastoor Woestenborghslaan 2,
2350 Vosselaar, tel. 014/60 08 29

Brieven en co
Mailings
Zoek je voor jouw vereniging een bedrijf dat het verspreiden
van mailings kan verzorgen? Dan kan je aankloppen bij Amival!
Meer info: Amival, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout 014/44 34 24 - info@amival.be - www.amival.be

Inbinden van tijdschriften
en herstellen van boeken
Heb je een aantal tijdschriften of strips die je wil laten inbinden
tot een boek? Dat kan bij Amival. Of heb je een boek dat je
dierbaar is, maar is de kaft in slechte staat? Laat het herstellen
in de boekbinderij van Amival!
Meer info: Amival, Tieblokkenlaan 4, 2300 Turnhout 014/44 34 24 - info@amival.be - www.amival.be

Geschenkverpakkingen?
Heb je zelf te weinig tijd om al die geschenkverpakkingen
samen te stellen? Amival kan allerhande verpakkingswerk
voor je doen, zowel kleine als grote reeksen.
Meer info: Amival, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout 014/44 34 24 - info@amival.be - www.amival.be

Loop je (al een tijdje) rond met het idee om een eigen zaak te
starten, maar heb je dit om één of andere reden nog niet aangepakt? Ga dan eens langs bij Co-Actief. Zij begeleiden nietwerkende werkzoekenden om een eigen zaak op te starten.
Activiteitencoöperaties zijn uniek door het veilige kader dat ze
bieden. Kandidaat-ondernemers kunnen hun eigen activiteit opstarten en uittesten. Hierbij behouden ze hun werklozenstatuut
en eventuele uitkering. Op basis van deze ervaringen kunnen
de kandidaat-ondernemers beslissen of hun ondernemersproject in de praktijk haalbaar is.
Elke tweede woensdag van de maand om 11 uur houdt
Co-Actief een infosessie in de lokale werkwinkel van Turnhout
(Spoorwegstraat 7). Laat wel vooraf even weten dat je komt.
Meer info?
Co-Actief - Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen tel 03/218 11 70 - info@co-actief.be - www.co-actief.be

Campus Blairon 442
2300 Turnhout
Magali Decloedt
[projectcoördinator sociale economie]
( 014/88 92 58
* magali.decloedt@stadsregioturnhout.be
www.stadsregioturnhout.be
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