Voorwoord
Beste Duffelaar
In deze publicatie vind je een schat aan informatie over jouw gemeente. Wonen en leven in
Duffel komt in vele facetten en vormen in deze infogids aan bod. Zo wordt de gemeenteraad
en het college van burgemeester en schepenen kort voorgesteld. Verder bevat deze gids
een gedetailleerd overzicht van de publieke voorzieningen en een overzicht van de vele
particuliere dienstverleners. Ook het verhaal achter de Duffelcoat en de band met onze gemeente wordt in deze gids verteld.
Deze infogids is vooral een bron van gegevens, adressen en telefoonnummers. Blijf je graag
op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in onze gemeente? Surf dan naar www.duffel.be
en schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief. Het meldingsformulier dat je vindt via www.duffel.be/meldingen is een perfecte manier om te laten weten of er problemen zijn met de riolering, het wegdek, zwerfvuil enzovoort. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.
Veel leesplezier.
Marc Van der Linden
burgemeester

Staf Aerts
schepen voor communicatie
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Nuttige telefoonnummers & websites
Gemeentebestuur Duffel
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
tel. 015 31 12 02
fax 015 31 54 01
www.duffel.be
rekeningnummer gemeente IBAN: BE94 0000 0196 0814 BIC: BPOTBEB1
Anonieme Alcoholisten ................................................................................................03 239 14 15.................www.aavlaanderen.org
Antigifcentrum ...............................................................................................................070 24 52 45...............www.antigifcentrum.be
Awel - kinder- en jongerentelefoon..........................................................................102 ................................www.awel.be
Brandweer - noodoproep ...........................................................................................112/100
Brandweer - niet dringende hulp (wespennest, kelder leegpompen,…) ...........015 28 02 80...............rivierenland.hulpverleningszone.be
Brandweer - administratie (enkel tijdens kantooruren) ........................................015 31 36 66 ................rivierenland.hulpverleningszone.be
Brandwondencentrum.................................................................................................03 217 75 95 ...............www.brandwonden.be
Card Stop ........................................................................................................................070 34 43 44...............www.cardstop.be
Child focus......................................................................................................................116000 .........................www.childfocus.be
Druglijn............................................................................................................................078 15 10 20................www.druglijn.be
Gasreuk ...........................................................................................................................0800 65 065..............www.eandis.be
Huisartsenwachtpost Pallieterland ...........................................................................0900 70 212................www.hwpp.be
Kankerlijn........................................................................................................................0800 35 445...............www.komoptegenkanker.be
Medische spoeddienst .................................................................................................112/100
Politie - noodoproep....................................................................................................112/101
Politie - commissariaat Duffel ....................................................................................015 31 12 01..................www.lokalepolitie.be/bodukap
Rode Kruis - Vlaanderen .............................................................................................105 ................................www.rodekruis.be
Straatlampen (defecte) ................................................................................................0800 63 535 .............www.eandis.be
Tele-Onthaal ..................................................................................................................106 ................................tele-onthaal.be
Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling............................................1712................................www.1712.be
Wachtdienst apothekers .............................................................................................0903 99 000 .............www.apotheek.be
Wachtdienst huisartsen...............................................................................................0900 70 212................www.hwpp.be
Wachtdienst tandartsen ..............................................................................................0903 39 969...............www.tandarts.be
Zelfmoordpreventie......................................................................................................1813 ...............................www.preventiezelfdoding.be
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Duffel: even kennismaken
Duffel nu
De gemeente Duffel behoort administratief en gerechtelijk tot het arrondissement Mechelen. Ze heeft een oppervlakte van 2.277 ha. Op
1 januari 2017 telde de gemeente 17.302 inwoners, waarvan 8.858
vrouwen en 8.444 mannen.

Duffel vroeger
beeldbank
www.beeldbankduffel.be

Centraal gelegen tussen Mechelen en Lier, is de gemeente goed bereikbaar, zowel met de wagen (nabijheid E 19) als met het openbaar
vervoer (trein: lijn Antwerpen-Brussel; autobus). Vanuit Duffel kan je
bovendien met de fiets vlot en veilig de steden en regio AntwerpenMechelen bereiken via de fietsostrade.

Hoe zag onze gemeente er 50, 60, 70, … 100 jaar geleden uit? Zijn er
beelden bewaard van Duffel tijdens de Eerste Wereldoorlog? Hoe zag
het eerste gemeentehuis eruit? Bestaan er oude foto’s van de straat
waarin ik woon? De antwoorden op deze vragen worden beeldrijk
geïllustreerd op www.beeldbankduffel.be. Daar kan je oude foto's,
prentbriefkaarten en ander beeldmateriaal van Duffel bekijken.
De Beeldbank Duffel maakt deel uit van de Regionale Beeldbank Bonheiden - Duffel - Mechelen –Sint-Katelijne-Waver - Zemst. Het is
een digitale verzameling van duizenden oude foto's, prentkaarten,
pentekeningen en ander beeldmateriaal.
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De beeldbank is een unieke kans om een gedeelte van het gemeentelijk archief te tonen aan het grote publiek. Een publiek dat, soms kritisch, vaak enthousiast, de beschrijvingen bij de beelden onder de
loep neemt en aanvult. We konden de afgelopen jaren dankzij tips
van trouwe bezoekers meerdere foto’s identificeren.
Ook de naambekendheid van het archief is dankzij de beeldbank groter: sommige beeldbankbezoekers hebben zelfs de (fysieke) weg naar
onze leeszaal in het gemeentehuis gevonden ...

een beetje geschiedenis van Duffel
In onze gemeente gebeurden tot hiertoe nog maar weinig archeologische opgravingen. De enkele voorwerpen die ontdekt zijn, zijn eigenlijk toevallige vondsten. Tot de oudste ‘ontdekkingen’ behoren
enkele stukken van een slagtand van een mammoet uit de Steentijd
(tot ca. 3.000 vóór Christus). Uit de Late Bronstijd (ca. 1.100 tot 800
vóór Christus) dateert een bronzen lanspunt: een eerste spoor dat
wijst op menselijke aanwezigheid - maar daarom nog niet op bewoning, omdat de lanspunt evengoed kan achtergelaten zijn door
‘passanten’. Zekerheid dat de gemeente bewoond was kregen we tot
voor kort enkel door twee vondsten uit de Vroege IJzertijd (ca. 800
tot 500 vóór Christus): een klein potje, gevonden in de Rechtstraat,
en een urn, opgegraven in de Binnenweg. Volgens archeologen behoren ze allebei, zowel in de omgeving van de Rechtstraat als van de
Binnenweg, tot een urnenveld: dat betekent dat er daar in die periode
mensen woonden.
De ontdekking van sporen van een woning uit de Midden-Bronstijd
(ca. 1.800 tot 1.100 vóór Christus) aan de Spoorweglaan bij opgravingen in 2012 was dan ook bijzonder belangrijk. Deze ontdekking toonde
namelijk aan dat hier in die tijd al een huis stond, met daarrond enkele
bijgebouwen en kleine opslaggebouwtjes. Vondsten van huisplattegronden uit die periode zijn in Vlaanderen heel zeldzaam, en daarom
ook bijzonder. Deze ontdekking bewijst bovendien dat onze gemeente véél vroeger bewoond was dan oorspronkelijk gedacht.
Het is pas met de komst van geschreven documenten dat we de geschiedenis van Duffel écht leren kennen. De naam van onze gemeente
komt voor het eerst voor in 1059, en schreef men in het begin als ‘Duffla’. Dit is eigenlijk gegroeid uit een samenvoeging van twee woorden,
dubro en lo(cus), en betekent ‘plaats bij het water’.
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Van in de middeleeuwen was Duffel verdeeld in drie ‘heerlijkheden’:
Duffel-Hoogheid, Duffel-Voogdij en Duffel-Perwijs. Elke heerlijkheid
had een eigen bestuur, maar voor sommige zaken werd er wel samen
vergaderd: bijvoorbeeld voor alles wat met de brug over de Nete te
maken had, of met de wekelijkse markt. De drie Duffels werden pas
definitief tot één gemeente verenigd tijdens de Franse periode, in
1796.
Vanaf de 15de eeuw maakte Duffel een echte bloeiperiode door
dankzij de weefnijverheid. De hier geweven stof, Duffels laken, werd
tot ver buiten de grenzen verkocht: in Keulen, Lübeck, zelfs tot in Riga
(Letland) vinden we hier sporen van, en later vooral in Spanje en Portugal. Woorden zoals ‘duffel’ (: zware, ruwe stof) en de na de Tweede
Wereldoorlog zo populair geworden ‘duffelcoat’ herinneren hier nog
steeds aan. Tijdgenoten beschreven de gemeente in die jaren als zeer
bekend, dichtbevolkt en een plaats waar vele buitengewoon mooie
huizen stonden.
Er werd niet enkel gewerkt: ook ontspanning nam een belangrijke
plaats in. Net als elders waren er verschillende verenigingen in Duffel.
Naast twee religieuze broederschappen - de Gilde van Sint-Martinus
en de ‘Onse Vrouwe Gulde van Duffele’, bestonden er drie schuttersgilden: de Gilde van de edele voet- of kruisboog van Sint-Joris, de
Oude en de Jonge Gilde van Sint-Sebastiaan. Regelmatig trok men op
uitstap: zo ging de Sint-Jorisgilde in 1416 te Lier mee in de Sacramentsprocessie. Voor hun moeite kregen zij ... een vat Hamburger-bier. Regelmatig werd ook deelgenomen aan schuttersfeesten. In 1497
behaalden de Duffelaars de eerste prijs op een groot schietspel te
Mechelen. Die overwinning bracht met zich mee dat het jaar nadien
te Duffel zelf een schuttersfeest werd ingericht voor de ganse omgeving, met talrijke prijzen, niet alleen voor de beste schutters, maar ook
voor o.m. toneelspelen. Want om de deelnemers tijdens de dagenlange feesten te blijven vermaken, werden er na de schietwedstrijden
‘s avonds toneelopvoeringen gehouden.
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) betekende jammer genoeg het
definitieve einde van deze welvaart. Heel wat mensen vluchtten weg,
de bevolking daalde pijlsnel, en Duffel zou voor lange tijd indommelen
en één van die vele typische landbouwgemeenten worden.

Een ander gevolg van die oorlog was dat kort nadien, in 1652, enkele
begijntjes uit het Nederlandse Oosterwijk zich in Duffel vestigden.
Wie kon toen vermoeden dat dit niet alleen het prille begin was van
het huidige klooster van het Convent van Betlehem, maar ook van
verschillende scholen en verzorgingsinstellingen in het Duffel van
vandaag ...
In de loop van de 19de eeuw nam de industrie een steeds belangrijker
plaats in. Dankzij de ligging aan de Nete en aan de nog jonge spoorlijn
Brussel – Antwerpen, beschikte de gemeente over een vlotte verbinding met de belangrijkste steden en de Antwerpse wereldhaven. Met
de vestiging, kort vóór 1850, van een fabriek voor het maken van wollen stoffen, het eerste ‘moderne’ bedrijf mét stoommachines, deed
ook de industriële revolutie haar intrede in Duffel. Belangrijker nog
was de oprichting van enkele steenbakkerijen een kwarteeuw later.
Met ruim 500 arbeiders (tenminste in de beste jaren) waren zij de
grootste werkgever in Duffel. De hoge ovenschouwen zouden jaren
mee het uitzicht van Duffel bepalen. Een andere belangrijke speler
was de grote papierfabriek, die kort na 1900 werd opgericht - en
trouwens als enig ‘oud’ bedrijf tot op de dag van vandaag actief is.
Opnieuw zou het oorlogsgeweld hard toeslaan: de Eerste Wereldoorlog eiste een zware tol. Het dorpscentrum werd voor een groot
gedeelte vernield, en de industrie kwam zwaar gehavend uit de strijd.
Niet voor niets werd Duffel na de oorlog gerekend tot de ‘verwoeste
gewesten’, net zoals het gebied aan de Ijzer ... Nauwelijks 20 jaar later
brak de Tweede Wereldoorlog uit: weer een tijd van veel menselijk
leed, maar ditmaal was de materiële schade voor onze gemeente gelukkig veel beperkter.
Op economisch vlak zou de landbouw in de loop van de twintigste
eeuw definitief naar de achtergrond verdwijnen. Naast de industrie,
met heel wat nieuwe bedrijven en kmo’s, kende zeker de dienstensector een sterke groei,waarbij vooral onderwijs en zorgverlening een
belangrijke plaats innemen.
In de 16de eeuw stond Duffel bekend als een mooi dorp ‘versierd met
vele extra-ordinaris schone huizen’. Vandaag, enkele eeuwen later,
zorgen het landelijke karakter van de gemeente, het vele groen en de
gezellige wandel- en fietsdijken langs de boorden van de Nete er voor
dat Duffel nog steeds die aangename plaats is om te wonen.

duffelcoat en gemeentelijk logo

Dat er een link bestaat tussen Duffel en duffelcoat is de meeste
dorps- en streekgenoten bekend. Maar weinig mensen kennen het
echte verhaal. Soms wordt gedacht dat de winterjas van Duffelse makelij is. Vanuit het buitenland ontvangt ons archief zelfs regelmatig de
vraag waar in onze gemeente zich de duffelcoatfabriek bevindt ... .
De ‘duffelse jas’ is geen Duffels product. Oorspronkelijk werd de jas
ontworpen voor Engelse militairen. De comfortabele en warme legerjas sloeg ook bij de burgerbevolking aan en brak zelfs internationaal door. Na WOII werd de duffelcoat het best bekend in zijn
klassieke uitvoering: donkerblauwe of camelkleurige stof met houten
pennen en touwen gespen.
Toch is de naam duffelcoat niet toevallig gekozen en bestaat er een
duidelijk verband met onze gemeente. Als je er een woordenboek op
naslaat vind je ‘duffel’ als soortnaam terug. Als verklaring lees je “een
zware, ruwe stof”. Bovendien verwijzen alle woordenboeken naar de
plaatsnaam Duffel. Eeuwen geleden werd hier een lakenstof van hetzelfde kwaliteitslabel geweven. De Duffelse kwaliteit was eeuwen
later nog zo befaamd, dat de bekende winterjas met ‘houtje-touwtjessluiting’ duffelcoat werd gedoopt.
De duffelcoat inspireert de hedendaagse modeontwerper nog steeds
tot de creatie van meer trendy modellen met eigentijdse accessoires
voor de jassluitingen, -kragen,- boorden, ...
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wapen en vlag van de gemeente

De zo karakteristieke knoop van de beroemde houtje-touwtjesjas
wordt eveneens gebruikt in het gemeentelijk logo en de huisstijl.
Het logo onthult direct en duidelijk waar Duffel voor staat en gaat:
een gemeente waar betrokkenheid heerst, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en waar mensen zorgzaam met elkaar omgaan.
De duffelcoat staat voor ‘warmte’: onze inwoners weten zich in een
warme, hechte gemeenschap ingebed. Ze kunnen zich in dat sterke
sociale weefsel induffelen. Onderlinge verbondenheid en menselijke
warmte: dat is wat ‘Duffel’ maakt tot de gemeente die ze is. De slogan
‘Gehecht aan’ geeft dit treffend weer.
Het logo van de gemeente is beschermd door auteursrechten. Dit wil
zeggen dat je het logo niet mag gebruiken zonder toestemming van
de gemeenteraad.
Wil je het logo gebruiken? Bezorg dan je aanvraag schriftelijk aan communicatie en onthaal (communicatie@duffel.be) en vermeld waarvoor
je het logo wil gebruiken. Indien je het logo mag gebruiken, dan bezorgt
communicatie en onthaal een bestand dat geschikt is voor drukwerk
samen met enkele richtlijnen i.v.m. het gebruik van het logo.
Overheden, verenigingen en organisatoren hebben automatisch de
toelating om het gemeentelogo te gebruiken voor informatie- en promotiemateriaal dat wordt aangemaakt in het kader van een samenwerkingsverband met de gemeente Duffel. Ze moeten nog wel een
schriftelijke aanvraag doen via communicatie en onthaal (communicatie@duffel.be). Het gebruik van het logo is niet toegestaan voor reclamedoeleinden, fabrieksmerken of politieke doeleinden.
Bij twijfelgevallen is het de gemeenteraad die oordeelt of het gemeentelijk logo al dan niet mag gebruikt worden.
9

Infogids, Duffel: even kennismaken

2018 - 2019

Zowel het gemeentewapen als de vlag
weerspiegelen de oudste geschiedenis
van onze gemeente. Ze herinneren aan de
drie oude heerlijkheden, die tot het einde
van de 18de eeuw samen het huidige
Duffel vormden. Elke heerlijkheid had een
eigen bestuur, en elk bestuur had een
eigen wapenschild, waarmee het officiële
documenten zegelde. Die drie zegels of
wapens werden bij elkaar gevoegd en
herken je zowel in ons huidige gemeentewapen als in onze vlag.
Wapen en vlag zijn ‘eigendom’ van de gemeente. Dat betekent dat je
ze niet zomaar mag gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld geen reclame
maken met daarop een afbeelding van het wapen of de vlag. Wil je
er toch gebruik van maken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan de gemeenteraad.

InDuffelbon
De InDuffelbon is een cadeaubon waarmee je terecht kan bij verschillende handelaars in Duffel.
Je hebt InDuffelbonnen van 5, 10 of 20 euro. Een bon is één jaar geldig.
Je kan de cadeaubon kopen op volgende adressen:
• gemeentehuis, Gemeentestraat 21, aan het onthaal
• gemeentelijke bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 .

Jouw gemeentebestuur

college van burgemeester en schepenen
gemeenteraad
informatie en inspraak

11
13
15
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Jouw gemeentebestuur
college van burgemeester en schepenen
Het college bestaat uit de burgemeester-voorzitter, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter (is toegevoegd schepen). De vergaderingen zijn
niet openbaar. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Marc Van der Linden (N-VA)
burgemeester
Maltahoevelei 2/D - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 00 (gemeentehuis) of
0475 41 42 26
burgemeester@duffel.be

Rita Bellens (N-VA)
tweede schepen
Merodestraat 47/0003 - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 06 (gemeentehuis) of
0468 21 88 76
rita.bellens@duffel.be

algemene coördinatie - brandweer - politie –
veiligheid – personeel - financiën

onderwijs – naschoolse vorming - ruimtelijke
ordening – erediensten - energiebeleid –
technisch centrum – begrafeniszorg – onderhoud publiek domein

zitdag: na afspraak

zitdag: na afspraak
Staf Aerts (Groen)
eerste schepen
Trapstraat 39 - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 03 (gemeentehuis) of
0474 28 11 39
staf.aerts@duffel.be
mobiliteit - openbare werken - patrimonium
- communicatie - wijkwerking
zitdag: na afspraak

An Verlinden (SP.A)
derde schepen
Waarloossteenweg 91 - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 05 (gemeentehuis) of
0496 45 35 18
an.verlinden@duffel.be
welzijn en gelijke kansen – gezinnen – jeugd
– wonen – administratieve vereenvoudiging,
digitalisering, automatisering
zitdag: na afspraak
Infogids, Bestuur
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Sofie Joosen (N-VA)
vierde schepen
Standplaats 44 - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 04 (gemeentehuis) of
0472 65 32 72
sofie.joosen@duffel.be
sport – lokale economie en middenstand –
land- en tuinbouw – toerisme – feestelijkheden – burgerlijke stand – bevolking - dierenwelzijn
zitdag: na afspraak

Nora Bertels (Groen)
vijfde schepen
Waarloossteenweg 6 B - 2570 Duffel
tel. 015 30 72 03 (gemeentehuis) of
0478 22 23 15
nora.bertels@duffel.be
cultuur en cultureel patrimonium – bibliotheek
– milieu en natuur – waterbeheer – duurzame
ontwikkeling – lokaal mondiaal beleid
zitdag: na afspraak

Theo Boel (N-VA)
OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen
Boecksteinweg 13 - 2570 Duffel
tel. 0495 64 01 62
theo.boel@duffel.be
OCMW-beleid – sociale huisvesting – sociale
economie
zitdag: na afspraak

12
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Eddy Borremans
gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris bereidt het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad voor en stelt de notulen op. Hij staat
aan het hoofd van het gemeentepersoneel.

Marianne Joosen
financieel beheer gemeente/OCMW
Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van gemeente/OCMW.

gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad bepaalt het beleid van de gemeente
en stelt de gemeentelijke reglementen vast.
De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.
De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadsleden komen minstens 10 keer per jaar samen. De vergaderingen zijn openbaar.
Een uitnodiging voor de gemeenteraad vind je in Het Klokje, in de berichtenkast aan het gemeentehuis en in de bibliotheek. Bovendien kan je
de agenda (met beknopte uitleg) en de notulen bekijken op www.duffel.be.
Inschrijven via deze website voor de nieuwsbrief met de agenda van de gemeente- en OCMW-raad is eveneens mogelijk.
Infogids, Bestuur
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De gemeenteraad bestaat uit 25 leden, namelijk de burgemeester, 5 schepenen en 19 raadsleden. Ook de OCMW-voorzitter, die als schepen
buiten de gemeenteraad benoemd is, neemt deel aan de gemeenteraadszittingen.
Guido De Vos (CD&V)
Kasteelstraat 18 - 2570 Duffel
tel. 015 31 23 91
Luc Wuyts (CD&V)
Handelsstraat 13 - 2570 Duffel
tel. 015 31 47 13
l.wuyts@duffel.be
Jos Hellemans (CD&V)
Leopoldstraat 138 - 2570 Duffel
tel. 015 31 71 82
j.hellemans@duffel.be
Daniëlla Van den Bergh (CD&V)
Lintsesteenweg 104 - 2570 Duffel
tel. 015 31 82 44
d.vandenbergh@duffel.be
Paul Wuyts (CD&V)
Kruisstraat 78 - 2570 Duffel
tel. 0474 98 15 87
p.wuyts@duffel.be
Francis Loos (VL.BELANG)
Acacialei 45 - 2570 Duffel
tel. 0468 25 93 28
f.loos@duffel.be
Lili Stevens (CD&V)
Hoogstraat 270 - 2570 Duffel
tel. 0498 10 43 41
l.stevens@duffel.be
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Bart Iliaens (CD&V)
Waarloossteenweg 128 - 2570 Duffel
tel. 0475 29 11 14
b.iliaens@duffel.be

Dirk Verbist (N-VA)
Perwijsstraat 11 - 2570 Duffel
tel. 0477 52 10 57
d.verbist@duffel.be

Luc Van Houtven (CD&V)
Heidestraat 50 - 2570 Duffel
tel. 0497 08 17 72
l.vanhoutven@duffel.be

Koen Ghys (CD&V)
Waarloossteenweg 59 - 2570 Duffel
tel. 0474 61 63 71
k.ghys@duffel.be

Vic Schelkens (CD&V)
Liersesteenweg 12 bus 6 - 2570 Duffel
tel. 015 31 37 71
v.schelkens@duffel.be

Ivan Blauwhoff (N-VA)
Nieuwstraat 12 - 2570 Duffel
tel. 0477 57 41 93
i.blauwhoff@duffel.be

Koen Frederickx (N-VA)
Kremerslei 7 - 2570 Duffel
tel. 0485 81 97 91
k.frederickx@duffel.be

Geert Aerts (N-VA)
Merodestraat 18/2 - 2570 Duffel
tel. 0497 45 52 33
g.aerts@duffel.be

Chris De Vos (N-VA)
Katelijnsesteenweg 131 - 2570 Duffel
tel. 0498 80 03 30
c.devos@duffel.be

Joren Ceulemans (Groen)
Kiliaanstraat 17/7 - 2570 Duffel
tel. 0472 39 30 86
j.ceulemans@duffel.be

Karine Ceulemans (N-VA)
Bruinstraat 9 - 2570 Duffel
tel. 0486 06 73 66
k.ceulemans@duffel.be

Staf Aerts is voorzitter van de gemeenteraad
t.e.m. 31 december 2018.

Rosa Van Dessel (CD&V)
Naalstraat 84 - 2570 Duffel
tel. 015 31 00 29
r.vandessel@duffel.be

informatie en inspraak
informatie
informatieblad

website
Op www.duffel.be vind je de meest recente informatie over de gemeente en de dienstverlening. Wil je weten wat er in Duffel te beleven is? Neem dan een kijkje op www.uitinduffel.be.
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws of wil je weten wat
er in Duffel te doen is? Schrijf je dan in op onze tweewekelijkse algemene nieuwsbrief of op de nieuwsbrief met de agenda van de
OCMW- of gemeenteraad.
sociale media
facebook.com/duffel2570
twitter.com/duffel2570
instagram.com/duffel2570
elektronische infoborden
In Duffel zijn er 4 elektronische infoborden met gemeentelijke informatie.
openbaarheid van bestuur
Wens je inzage of kopie te verkrijgen van een bestuursdocument, dan
kan je dat schriftelijk aanvragen (brief, e-mail, …) bij communicatie
en onthaal, communicatie@duffel.be.

De gemeente geeft om de twee maanden een informatieblad uit. Je
vindt het blad in de brievenbus (zelfs wie een sticker ‘geen reclame’
heeft). Je kan de laatste versies ook steeds bekijken op
www.duffel.be/infomagazine.
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inspraak
De gemeente staat ten dienste van de Duffelaars. Je kan met je vragen
steeds terecht bij de burgemeester, de schepenen en de raadsleden.
Als Duffelaar heb je bovendien inspraak in het bestuur van de gemeente. Je kan actief deelnemen aan het beleid. Hieronder vind je de
verschillende mogelijkheden.
verzoekschrift
Iedereen kan een verzoekschrift (door één of meer mensen ondertekend) indienen bij de gemeenteraad. Een verzoekschrift is een vraag
aan de gemeenteraad om iets (niet) te doen. De vraag moet kaderen
in de aanpak van een algemeen probleem. We kunnen een verzoekschrift weigeren wanneer de vraag onredelijk of vaag is, anoniem
werd ingediend, … Je kan een verzoekschrift indienen via een vastgelegd formulier. Dit vind je op www.duffel.be/verzoekschrift. Zodra je
verzoekschrift wordt aanvaard, brengen we je op de hoogte wanneer
dit zal worden behandeld. We vragen je om eventueel aanwezig te
zijn tijdens deze vergadering. Zo kan je meteen bijkomende informatie
bezorgen.
voorstel
Als inwoner kan je zelf een punt op de agenda plaatsen van de gemeenteraad. Je moet wel ouder dan 16 jaar zijn. Je hebt de steun nodig
van 300 inwoners uit Duffel. Je vindt het formulier op
www.duffel.be/voorstel. Je voorstel moet minstens twintig dagen
voor de gemeenteraad toekomen.
volksraadpleging
De gemeenteraad kan, op eigen initiatief, of op verzoek van de inwoners van de gemeente beslissen om de inwoners te raadplegen. Een
volksraadpleging moet handelen over zaken van gemeentelijk belang.
Wat er niet aan kan worden onderworpen zijn vragen van persoonlijke aard, vragen over de rekeningen, het budget, de gemeentebelastingen en retributies. Als inwoners het initiatief nemen, dan moet
dit in Duffel gesteund worden door ten minste 3.000 inwoners. Inwoners zijn niet verplicht om deel te nemen aan de volksraadpleging,
maar een minimale opkomst (3.000 inwoners) is vereist. De uitslag
van de volksraadpleging is niet bindend, De gemeenteraad kan de
uitslag naast zich neerleggen. Je vindt het formulier op
www.duffel.be/volksraadpleging.
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De gemeente doet daarnaast een beroep op verschillende adviesraden en werkgroepen. De leden van de adviesraden bekijken dossiers,
geven advies en doen voorstellen aan de gemeente. De werkgroepen
vergaderen eerder over praktische zaken zoals het organiseren van
activiteiten voor het grote publiek. Heb je graag meer informatie over
een adviesraad of werkgroep of wil je ook je steentje bijdragen, contacteer dan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cultuurraad
Duffelde AdviesRaad voor Internationale Solidariteit (DARIS)
Duffelse raad voor Kinderopvang, Jongerenwelzijn en GezinsOndersteuning (DraakJoGo)
jeugdraad
seniorenadviesraad (SAR)
sportraad
welzijns- en gezondheidsraad
werkgroep G-overleg (belangen van personen met een handicap)
werkgroep Welzijnscafé (infosessies i.v.m. welzijnsthema’s)

meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be
•
•

adviesraad voor milieu en natuur
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be

Diensten

gemeentehuis
bibliotheek & discotheek
OCMW
andere diensten

18
18
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Diensten
gemeentehuis
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
tel. 015 31 12 02
fax 015 31 54 01
info@duffel.be
www.duffel.be/contact (voor alle contactgegevens en openingsuren)
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 -12 u.
woensdag: 13.30 - 15.30 u. (niet in juli en augustus)
donderdag: 18 - 19.30 u.
archief
tel. 015 30 72 10
archief@duffel.be
Je kan na het maken van een afspraak terecht op het archief op:
dinsdag en woensdag van 9 - 12 u. en 13.30 - 16.30 u.
1ste donderdag van de maand van 18 - 19.30 u.

loket burgerzaken
tel. 015 30 72 20
burgerzaken@duffel.be
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be

bibliotheek & discotheek
O.-L.-Vrouwlaan 1 - 2570 Duffel
tel. 015 31 35 43
bibliotheek@duffel.be
www.duffel.be/bibliotheek
zie pag. 60
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OCMW
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
fax 015 31 54 01
ocmw@duffel.be
www.duffel.be/contact
sociale dienst
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be
openingsuren sociale dienst
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 -12 u.
woensdag: 13.30 - 15.30 u. (niet in juli en augustus)
donderdag: 18 - 19.30 u.
andere momenten steeds na afspraak
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1-3 - 2570 Duffel
tel. 015 30 99 40
thuiszorg@duffel.be (thuiszorgdiensten)
woonzorgcentrum@duffel.be (woonzorgcentrum)
openingsuren zorgcampus ouderen- en thuiszorg
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u.
andere momenten enkel na afspraak
zie pag. 32

technisch centrum
(gemeentemagazijn)
Norbertijnerlei 40 - 2570 Duffel
tel. 015 31 27 06
technisch.centrum@duffel.be
www.duffel.be/contact
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 8 - 12 u. / 12.30 - 16.45 u.
vrijdag: 8 - 13 u.
in juli en augustus zijn de openingsuren anders:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 7 - 12 u. / 12.30 - 15.30 u.
vrijdag: 7 - 13 u.

brandweer
Spoorweglaan 2 bus 1 – 2570 Duffel
tel. 015 31 36 66 (administratie – enkel tijdens kantooruren)
19
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tel. 015 28 02 80 (niet-dringende hulp: wespennest, kelder leegpompen, afzetten alarminstallatie,…)
tel. 112/100 (noodoproep)
postoverste Duffel: Kapt. Chris Serneels (chris.serneels@bwzr.be)
rivierenland.hulpverleningszone.be
zie pag. 76

politie
wijkkantoor: G. Van der Lindenlaan 22 - 2570 Duffel
tel. 015 31 12 01
fax 015 31 88 60
wijkwerking.duffel@politie-bodukap.be
www.lokalepolitie.be/duffel
zie pag. 77

PWA Duffel vzw
Kwakkelenberg 1 - 2570 Duffel
tel. 015 32 17 41
pwa.duffel@skynet.be
openingsuren
donderdag: 9 - 12 u.
Het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) geeft langdurige
werklozen een kans om opnieuw actief te zijn en hun inkomen te verhogen. De PWA-werknemers doen klusjes (klein tuinonderhoud, kinderoppas,…) die het gewone arbeidscircuit niet kan opvangen.
Op 1 januari 2018 gaat PWA over in Wijk-werken. Vanaf 16 januari
2018 vind je ons in het gemeentehuis, Gemeentestraat 21 (elke dinsdag 9 - 12 u.). Je kan ons dan contacteren via wijk-werken-rivierenland@igemo.be (telefoonnummer was nog niet bekend bij het in druk
gaan van deze infogids).

Dienstencheque onderneming
PWA Duffel vzw
Kwakkelenberg 1 - 2570 Duffel
tel. 015 32 17 41
pwa.duffel@skynet.be
openingsuren
maandag: 9 – 12 u. / 13 – 16 u.
dinsdag: 9 - 12 u / 13 – 15.30 u
woensdag en vrijdag: 9 – 12 u.
donderdag: 9 – 12 u. / 13 – 16 u.

In ruil voor dienstencheques leveren wij thuishulp van huishoudelijke aard:
•
schoonmaken van de woning en/of
•
wassen en strijken en/of
•
kleine occasionele naaiwerken en/of
•
bereiden van maaltijden
•
uitvoeren van huishoudelijke boodschappen.

bpost
postkantoor
Ter Elstlei 14/1 - 2570 Duffel
tel. 022 012345 (De Post infonummer)
www.bpost.be
openingsuren
maandag, woensdag en vrijdag: 9.30 - 12.30 u. / 13.30 – 17 u.
dinsdag en donderdag: 9.30 – 12.30 u. / 13.30 – 18 u.
zaterdag: 9.30 – 13 u.
brievenbussen
Beekaardstraat 17
De Meesterstraat 31
Kerkstraat 27-31
Kwakkelenberg 3
Mijlstraat 108
Rietlei 103
Ter Elstlei 14/1

Beuntstraat 34
Hogevelden 16
Kruisstraat 158
Mechelsebaan 182
Nijverheidsstraat 52
Stationsstraat 175

vredegerecht Lier
Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 Lier
tel. 03 490 08 00
fax 03 490 08 18
vred.lier@just.fgov.be
De gemeente Duffel valt onder het gerechtelijk kanton Lier.
Voor meer nuttige adressen van je kanton, kan je je wenden tot de
griffie van je vredegerecht. De griffie is open iedere werkdag van 8.30
tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16 u.

Waterwegen en Zeekanaal nv,
afdeling Zeeschelde,
district III Netes
Binnenweg 167 - 2570 Duffel
tel. 015 30 00 40
azz-district-3@wenz.be
www.wenz.be

openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 16 u.

belastingen - registratie en
domeinen
financien.belgium.be
Contactcenter FOD Financiën
0257 257 57 (gewoon tarief)
Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 u.
Als je vraag een inzage in je persoonlijk dossier vereist, neem je best
contact op met je lokaal belastingkantoor. Je vindt de contactgegevens van dit kantoor op het origineel van je belastingaangifte, maar
je kan ze ook krijgen bij het Contactcenter.
team invordering natuurlijke personen Lier
(het vroegere ontvangkantoor)
Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 Lier
tel. 0257 600 40
teamin.lier@minfin.fed.be
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u. (zonder
afspraak)
particulieren Mechelen – beheer team 7
(het vroegere controlekantoor)
Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 Lier
tel. 0257 599 50
p.mechelen.team7@minfin.fed.be
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 – 12 u. (zonder
afspraak)
algemene administratie van de fiscaliteit (BTW)
KMO CENTRUM MECHELEN - Beheer Team 6
Kruisbogenhofstraat 24 bus 2 – 2500 Lier
tel. 0257 599 00
kmo.mechelen.team6@minfin.fed.be
Infogids, Diensten
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openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u.
Vragen m.b.t. personenbelasting (enkel dossiers zelfstandigen met
BTW-nummer), vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting
en BTW.
registratiekantoor Mechelen
Zwartzustersvest 24a - 2800 Mechelen
tel. 0257 455 30
rzsj.registratie.mechelen@minfin.fed.be
algemeen bankrekeningnummer: BE29 6792 0032 1164
Voornaamste taken:
• onderhandse en gerechtelijke akten, huurcontracten, veroordelingsrecht, griffierechten enz.
• registreren van notariële akten en controleformaliteit (beroepsverkopers, teruggave dossiers enz.)
• verstrekken van patrimoniale informatie (kopie van aangiften ingediend voor 1 januari 2015), aanvragen van attesten van erfopvolging en indienen van de aangiften inzake de jaarlijkse taks op
vzw
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8 - 12 u.
voor lopende of complexe dossiers maak je best vooraf een afspraak
opgelet: aangiften van nalatenschap moet je opsturen naar de
Vlaamse Belastingsdienst, Erfbelasting, Vaarstraat 16 – 9300 Aalst –
meer info via het gratis nummer 1700
kadaster Mechelen
Zwartzustersvest 24A bus 13 - 2800 Mechelen
tel. 0257 456 10
meow.antenne.106@minfin.fed.be
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u.
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VDAB
tel. 0800 30 700 (gratis nummer)
info@vdab.be
www.vdab.be
VDAB MECHELEN
H.Consciencestraat 5/7 - 2800 Mechelen
tel. 015 28 15 20
VDAB LIER
Paradeplein 2 – 2500 Lier
tel. 03 491 10 00

Werkwinkel Lier - Duffel
Paradeplein 2 bus 5 – 2500 Lier
tel. 03 491 10 00
fax 03 491 10 19
www.werkwinkel.be
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 – 12.30 u.
namiddag enkel na afspraak

PLUS HOME services
Hondiuslaan 6B - 2570 Duffel
tel. 015 30 60 60
duffel@phservices.be
www.plushomeservices.be
openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 13 u. / 13.30 - 17 u.
Je kan bij PLUS HOME services terecht voor een huishoudelijke hulp
(dienstencheques).

HVW Mechelen
‘t Vlietje 4bis - 2800 Mechelen
tel. 015 20 58 43
fax 015 20 44 30
www.hvw.fgov.be
openingsuren (kijk hiervoor steeds op de website)
maandag en donderdag: 8.30 - 12 u. / 13.15 – 15.30 u.
vrijdag: 8.30 – 12 u.
dinsdag: na afspraak
De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) is een openbare
instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen betaalt.
Als uitbetalingsinstelling staan we allen die in het kader van de betreffende wetgeving een beroep op ons doen, bij in de uitoefening
van hun rechten en afgeleide rechten in de werkloosheidssector of
de aanverwante sectoren, en gaan we over tot de betaling van hun
werkloosheids- of andere uitkeringen.
In dit kader informeren we de gebruikers die zich tot ons wenden,
stellen we hun dossier van uitkeringsaanvraag samen, maken we dit
dossier over aan de RVA en betalen we de uitkeringen op basis van
de door de RVA afgeleverde goedkeuring.

vakbonden
ABVV
Kartuizersvest 53 – 2500 Lier
tel. 03 480 04 14
www.abvvmechelenkempen.be
ACV
Antwerpsestraat 37 – 2500 Lier
tel. 015 45 46 47
www.acv-online.be

IGEMO
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving
Schoutetstraat 2 - 2800 Mechelen
tel. 015 28 50 50
info@igemo.be
www.igemo.be

IVAREM
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen
Leuvensesteenweg 443D - 2800 Mechelen
tel. 015 23 89 00
infolijn: 0800 90 441
info@ivarem.be
www.ivarem.be

Regionaal Landschap
Rivierenland
Hallestraat 6 – 2800 Mechelen
tel. 015 21 98 52
info@rlrl.be
www.rlrl.be
Duffel maakt deel uit van Regionaal Landschap Rivierenland. Dat is
de waterrijke streek rond de rivieren Nete, Dijle, Zenne en Rupel. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren samen, op zo’n relatief
kleine oppervlakte. De zoetwatergetijdenwerking zorgt bovendien
voor een unieke fauna en flora. Regionaal Landschap Rivierenland wil
deze bijzondere streekidentiteit bewaren en verstevigen door samen
met de gemeente, haar inwoners, lokale natuurverenigingen en landbouwers projecten uit te werken rond landschapszorg, natuurbehoud, educatie en landschapsrecreatie.

In Duffel vind je nog een brievenbus in de Handelsstraat 23 waarin leden
van ACV stempelkaarten en andere documenten kunnen posten.
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OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen
tel. 015 28 42 84
fax 015 20 32 75
info@ovam.be
www.ovam.be
OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en
bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen heeft OVAM wat dat betreft van
Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese
regio gemaakt.
Om het milieu zo weinig mogelijk te belasten en aan de Europese top
te blijven staan, wil OVAM deze inspanningen onverminderd voortzetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en
bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor
de huidige en voor toekomstige generaties.

Pidpa
drinkwatervoorziening
klantenservice
tel. 0800 90 300
fax 03 260 60 00
klant@pidpa.be
www.pidpa.be

Infogids, Diensten

aardgas en elektriciteit
www.eandis.be
gasreuk 0800 65 065
Dit gratis nummer om een gasreuk te melden is 24 uur per dag en 7
dagen per week bereikbaar.
storingen en defecten 078 35 35 00
Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 24 uur
per dag en 7 dagen per week. Je betaalt het zonale tarief.
mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis SMS 8635
Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk,
storingen en defecten melden door een sms-bericht te sturen naar
8635.
defecte straatlampen 0800 63 535
www.straatlampen.be
Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via
gratis nummer 0800 63 535 of via website) en het defect wordt zo
snel mogelijk hersteld.
algemeen nummer 078 35 35 34
Voor alle vragen kan je ook terecht op dit nummer. Het nummer
is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 u. en op zaterdag van 9 tot
13 u. Je betaalt het zonale tarief.

Met al je vragen over de waterbevoorrading zoals facturatie, tarieven,
bouwen en verbouwen, verhuizen … kan je elke werkdag van 8 tot 17
u. terecht op het gratis telefoonnummer 0800 90 300. Natuurlijk
bevat www.pidpa.be ook een schat aan informatie. Voor dringende
interventies (lek, onverwachte onderbreking, ...) kan je Pidpa 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereiken op het nummer 0800 90 300
(gratis nummer).
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welzijn & gezondheid
gemeentelijke premies
geboorte- en adoptiepremie

sociale toelage voor grote gezinnen

voorwaarden
De premie wordt uitgekeerd aan de moeder die ingeschreven is in
het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente
Duffel op datum van de geboorte of aan de adoptieouder die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van
de gemeente Duffel op datum dat de akte van adoptie wordt opgemaakt.

voorwaarden
• een groot gezin zijn (minstens 3 kinderen ten laste)
• het gezin moet heel het jaar in Duffel gewoond hebben
• het jaarlijks netto-belastbaar gezinsinkomen of inkomen van samenwonenden mag niet meer bedragen dan 43.235 euro + 1.442
euro per persoon ten laste; deze bedragen zijn gekoppeld aan het
gezondheidsindexcijfer voor de maand januari 1994 (115,65)
• inkomen= bedrag vatbaar voor personenbelasting van het voorlaatste jaar dat het jaar van de toelageaanvraag voorafgaat
• om de geïndexeerde inkomstengrens te bepalen, komt het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het voorlaatste
jaar dat het jaar van de toelageaanvraag voorafgaat, in aanmerking

bedrag
40 euro per kind. Het bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van InDuffelbons.
meer info
loket burgerzaken
tel. 015 30 72 20
burgerzaken@duffel.be

aanvragen
• bij de sociale dienst van het OCMW van 1 juni t.e.m. 15 juli van het
lopende jaar
• aanslagbiljet directe belastingen bezorgen
bedrag
30 euro op de DIFTAR-provisierekening en 60 euro op de persoonlijke rekening van de aanvrager
meer info
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
(vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be
www.duffel.be/toelagegrotegezinnen
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sociale toelage i.v.m. belasting op het inzamelen
en verwerken van afval
voorwaarden
Sommige gezinnen kunnen een toelage vragen om de kosten voor de
ophaling en verwerking van huisvuil te verminderen. Dit kan wanneer
jezelf of een gezinslid lijdt aan incontinentie of omwille van medische
redenen (bijvoorbeeld nierdialyse aan huis, stomapatiënt, huidziekte
met blaarvorming en loslating opperhuid,…).
bedrag
Je ontvangt 24 euro per jaar op je DIFTAR-provisierekening.
Deze toelage voor medische redenen is cumuleerbaar met de toelage
voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (maximum 48 euro per jaar).
aanvragen
Het aanvraagformulier vind je op www.duffel.be/toelage-afval of kan
je vragen aan de zorgcampus.
Het ingevulde formulier bezorg je aan de zorgcampus.
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1-3
tel. 015 30 97 00
thuiszorg@duffel.be
www.duffel.be/toelage-afval

sociale toelage thuisverzorging van personen met
een handicap
voorwaarden
• personen die thuis de verzorging en de begeleiding op zich nemen
van een persoon met een handicap moeten in Duffel wonen
• de persoon met een handicap moet:
- ofwel wettelijk voor minstens 66 % invalide (lichamelijk of
mentaal) en niet ouder dan 21 jaar zijn
- ofwel wettelijk voor 100 % invalide zijn
- ofwel wettelijk getroffen zijn door een vermindering van
zelfredzaamheid van tenminste 12 punten
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•

•

het jaarlijks netto-belastbaar gezinsinkomen of inkomen van samenwonenden, mag niet meer bedragen dan 42.885,58 euro +
1.437,78 euro per persoon ten laste; deze bedragen zijn gekoppeld
aan het gezondheidsindexcijfer voor de maand januari 1994
(115,65)
inkomen = bedrag vatbaar voor personenbelasting van het voorlaatste jaar dat het jaar van de toelageaanvraag voorafgaat; om
de geïndexeerde inkomstengrens te bepalen, komt het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het voorlaatste jaar dat
het jaar van de toelageaanvraag voorafgaat, in aanmerking

bedrag
• het bedrag in het gemeentebudget wordt verdeeld in verhouding
met het aantal geldige aanvragen met een maximum van 600
euro per aanvraag
• berekening per kalenderkwartaal (vanaf 1 oktober vorig jaar t.e.m.
30 september van het huidige jaar) voor een persoon met een
handicap die thuis wordt verzorgd en begeleid en er ook ‘s nachts
verblijft
• helft toelage indien de persoon met de handicap ingeschreven is
in een instelling van buitengewoon onderwijs en tijdens de weekends en vakantieperiodes thuis wordt verzorgd en begeleid
• jaarlijkse uitbetaling in de maand januari volgend op het jaar
waarop de toelage betrekking heeft
• de toelage is niet voor personen met een handicap die verblijven
in een verzorgingsinstelling (o.a. rustoord, kliniek, geriatrische instelling)
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1-3
tel. 015 30 97 00
thuiszorg@duffel.be
www.duffel.be/toelagehandicap

toelage thuisverzorging van bejaarden

milieupremies

voorwaarden
• de persoon die thuis de hulpbehoevende bejaarde verzorgt, moet
in Duffel wonen
• de bejaarde moet:
- minstens 65 jaar oud zijn
- hulpbehoevend zijn: als gevolg van ziekte, ongeval, handicap
of ouderdom blijvende hulpverlening nodig hebben bij persoonlijke verzorging en/of bij het uitvoeren van huishoudelijke
taken; deze hulpbehoevendheid blijkt uit een door de dokter
in te vullen medisch getuigschrift waarop de bejaarde 9 punten moet halen
- mindervermogend zijn: het inkomen van de bejaarde mag niet
hoger zijn dan anderhalve maal het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, d.i. het gezinsbedrag als het een bejaard echtpaar betreft of meerdere inwonende bejaarden die niet aan
elkaar verwant zijn, d.i. het bedrag alleenstaande als het een
alleenstaande bejaarde betreft; als basis gelden de bedragen
die van kracht zijn op 1 januari van het lopende jaar; het inkomen van de bejaarde kan hoger zijn, in dat geval wordt de toelage evenredig verminderd volgens de formule: toelage = gewaarborgd inkomen x 1,5 + normale toelage – inkomen
- inwonend zijn: de bejaarde moet volgens het bevolkingsregister ingeschreven zijn en verblijven op hetzelfde adres van
de aanvrager en dit gedurende een onafgebroken periode van
tenminste 3 maanden voor de aanvraag
• de aanvrager moet elke wijziging in voormelde voorwaarden bv.
langdurige opname in ziekenhuis (> 3 maanden) of wijziging inkomen onmiddellijk melden
• krijg je deze toelage dan kan je geen beroep doen op de ‘sociale
toelage voor thuisverzorging van personen met een handicap’

•
•
•
•

hemelwatergebruik
installeren van een zonneboiler
groendak
aanleg en onderhoud kleine landschapselementen (streekeigen
bomen en struiken in landelijk gebied)

meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be

bedrag
• 50 euro per maand bij verzorging van 1 bejaarde
• 75 euro per maand bij verzorging meerdere bejaarden
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1-3
tel. 015 30 97 00
thuiszorg@duffel.be
www.duffel.be/toelagebejaarden
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kinderopvang

Groepsopvang
Abracadabra

Sophie Samijn
Naalstraat 90
015 32 28 48

Naalstraat 90

info@k-abracadabra.be

De Hummeltjes

Karin Vermylen
Rooienberg 12
015 30 41 12

Rooienberg 12

De Snoezels
Rooienberg 4

karin.vermylen@emmaus.be

Caroline Van Winckel
Rooienberg 4
015 30 41 12
caroline.van.winckel@emmaus.be

Ieder kind is uniek.
Onder dit motto tracht Abracadabra ieder kind op te vangen in een aangepaste
en vertrouwde omgeving. Abracadabra hecht veel belang aan geborgenheid,
gezonde en gevarieerde voeding en hygiëne. Er zijn heen-en-weerboekjes zodat
de ouders het volledige dagverloop van hun schatjes kunnen volgen.
De Hummeltjes tracht optimaal tegemoet te komen aan de specifieke, individuele
opvangbehoeften van ouders en kinderen. De kinderen worden opgevangen in
een pedagogisch midden.
De Hummeltjes betrekt de ouders bij de werking met heen-en-weerboekjes,
informatieavonden, ...
De Snoezels tracht optimaal tegemoet te komen aan de specifieke, individuele
opvangbehoeften van ouders en kinderen. De kinderen worden opgevangen in
een pedagogisch midden.
De Snoezels betrekt de ouders bij de werking met heen-en-weerboekjes,
informatieavonden, ...

Het Ooievaarsnest
Mijlstraat 68

Het Ravoersnest
Boomgaardstraat z/n

Het Speelnest

Evi Bercx
Rooienberg 12 B
015 30 41 11
evi.bercx@emmaus.be

Rooienberg 12 B

Tussen 2,5 en 12 jaar? Dan is onze IBO een leuke plek.
Enthousiaste begeleiding en een gamma aan speelgoed en materialen zorgen
voor dolle pret.
Op schooldagen kunnen kinderen onder toezicht rustig studeren en
huiswerk maken.

Het kriebelnest
Meertveldstraat 7b

Landelijke
kinderopvang

Marja Andries
Antwerpsesteenweg 264, Lier
070 24 60 41
LKOduﬀel@landelijkekinderopvang.be

De opvang via een opvanggezin is hoofdzakelijk gericht op de dagopvang van
0- tot 3-jarigen. Buitenschoolse opvang is mogelijk in bepaalde gezinnen.
De opvang verloopt in een huiselijke sfeer.
De onthaalouder stelt zijn/haar woning en gezin open voor opvangkinderen.
Tegelijkertijd biedt het gezin voldoende geborgenheid.

Landelijke
Kinderopvang

Marleen Stoﬀelen
Antwerpsesteenweg 264, Lier
070 24 60 41

De Beunt

LKOLier@Landelijkekinderopvang.be

Enkele onthaalouders organiseren voor- en naschoolse kinderopvang voor de
kleuters van school De Beunt.
Er is geen opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen.

Tieneropvang

Nathalie Gijsels
Rooienberg 12 B
015 30 41 11
nathalie.gijsels@emmaus.be
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Het IBO organiseert, in samenwerking met de gemeente en alle basisscholen,
naschoolse tieneropvang voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Hiervoor worden gescreende vrijwilligers ingezet op 3 locaties:
- Tieneropvang West in basisschool Kiliaan (Kasteelstraat)
- Tieneropvang Oost in Montessorischool (Kwakkelenberg)
- Tieneropvang Mijl in lagere school De Mijl (Mijlstraat)

ma - vrij
7 - 18 u.

17

zelfstandige
opvangvoorziening

volgens
inkomen

ma - vrij
7 - 18 u.

84

vergund
kinderdagverblijf

volgens
inkomen

ma - vrij
7 - 18 u.

20

vergund
kinderdagverblijf

volgens
inkomen

ma - vrij
6.30 - 18(.30) u.

21

erkend
iniaef
voor
buitenschoolse
opvang (IBO)

op basis van
weelijke
bepalingen
van Vlaamse
regering

0 - 3 jaar

0 - 3 jaar

vanaf 12 maanden

2,5 - 12 jaar

ma - vrij
6.30 - 18.30 u.

in het speelnest

30
in het speelnest

117
licht ziek, herstellend

ma - vrij
7 - 18(.30) u.

in het speelnest

ma - vrij
7 - 18 u.

4 per gezin

onthaalouders

volgens
inkomen

ochtend: 8
avond: 18

onthaalouders

volgens
inkomen

2,5 - 6 jaar

ma - vrij
7 - 8 u.
16 - 18.30 u.
vrij tot 18 u.

9 - 12 jaar

ma - vrij
niet op wo
15.45 - 17.45 u.

0 - 3 jaar

vast bedrag
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opvang zieke kind
Licht zieke of herstellende kinderen kunnen steeds terecht bij KDV De
Hummeltjes, KDV De Snoezels en Het Flexonest (IBO Duffel) voor
zover ze ingeschreven zijn. Een ziek kind dat niet ingeschreven is, met
besmettingsgevaar of te veel extra zorgen, kan terecht bij volgende
initiatieven:
• Christelijke mutualiteit, tel. 015 21 58 94, www.cm.be
• Liberale mutualiteit, tel. 015 20 66 90, www.liberalemutualiteit.be
• Onafhankelijk ziekenfonds, tel. 070 23 30 38 (buiten kantooruren),
www.oz.be
• Socialistische mutualiteit, tel. 0800 97 520 (gratis), www.devoorzorg.be
• Vlaams neutraal ziekenfonds, tel. 0800 62 009 (gratis),
www.vnz.be

slapersopvang (namiddagdutjes)
Schoolgaande kinderen die nog nood hebben aan een middagdutje,
kunnen in Duffel opgevangen worden in Het Speelnest en Het Ravottersnest. Informeer naar de mogelijkheden.

babysitdiensten
Je wil er even tussenuit? Dan kan je beroep doen op een babysitdienst. Contacteer ook zeker je eigen ziekenfonds om te kijken op
welke manier ze jou kunnen helpen.
Kinderoppasdienst van Gezinsbond Duffel-centrum
Contactgegevens van Marianne Van Der Voorde: tel. 0493 77 51 70 babysit_gezinsbond_duffel@live.be.
Babysitdiensten van ziekenfondsen:
• Christelijke mutualiteit: tel. 015 21 58 94, www.cm.be
• Liberale mutualiteit: tel. 03 231 37 34, www.liberalemutualiteit.be
• Onafhankelijk ziekenfonds: tel. 050 40 54 03, www.oz.be
• Socialistische mutualiteit: tel. 0800 97 520 (gratis),
www.devoorzorg.be

opvang kind met een specifieke zorgbehoefte
Het Centrum Inclusieve Kinderopvang van Duffel (tel. 015 30 41 11,
joke.vande.casteele@mmaus.be) kan je helpen als je op zoek bent
naar opvang voor een kind met een beperking of een langdurige/specifieke ziekte.
30
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Je wil er even tussenuit, maar hebt een kind met een specifieke zorgbehoefte? Dan kan je beroep doen op een babysitdienst van volgende
ziekenfondsen:
• Christelijke mutualiteit: tel. 015 21 59 41, www.cm.be
• Socialistische mutualiteit: tel. 0800 97 520 (gratis),
www.devoorzorg.be
• Onafhankelijk ziekenfonds: tel. 070 23 30 38 (buiten kantooruren),
www.oz.be

flexibele, occasionele of dringende kinderopvang
Buiten de traditionele openingsuren of bij plotse nood aan opvang
voor je kind, kan je terecht bij Het Flexonest of bij de Socialistische
mutualiteit.
Het Flexonest
Het Flexonest is een informatiepunt, waar je met vragen rond flexibele
of dringende kinderopvang terecht kan. De coördinator gaat bij verschillende voorzieningen in en buiten Duffel op zoek naar een oplossing. Contacteer Nathalie Gijsels met jouw vraag (tel. 0492 58 89 01,
flexonest@emmaus.be, nathalie.gijsels@emmaus.be).
Socialistische mutualiteit
Socialistische mutualiteit: tel. 0800 97 520 (gratis), www.devoorzorg.be

vakantieopvang voor kinderen en jongeren
zie pag. 50

kinderopvang voor iedereen betaalbaar
Je kan samen met de medewerkers van de sociale dienst van het
OCMW bekijken of je een financiële tussenkomst kan krijgen voor je
kosten voor kinderopvang.
meer info
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
(vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be

peuterspeelpunt De B(r)abbelaar
Een peuterspeelpunt is een warme, laagdrempelige ontmoetingsruimte voor (groot)ouders met baby’s en peuters tot 3 jaar.
De B(r)abbelaar is elke vrijdagvoormiddag open tussen 9 en 11.30 u.
Je bent vrij te komen hoe laat je wil en hoelang je wil. De B(r)abbelaar
is volledig gratis en toegankelijk zonder inschrijving. We ontvangen
je graag in het consultatiebureau van Kind & Preventie, Stationsstraat
6. Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) houden we een zomerstop en blijft het speelpunt gesloten.
Baby’s en peuters kunnen in het Duffelse peuterspeelpunt nieuw
speelgoed ontdekken, oefenen met praten en vriendjes maken in een
veilige speelomgeving dichtbij hun (groot)ouders. Voor (groot)ouders
geeft het peuterspeelpunt de mogelijkheid om in een aangename
ruimte en in een gezellige en ontspannen sfeer te spelen met hun kind,
hun verhaal te doen, te praten met andere ouders en tips en ervaringen uit te wisselen.

Er is altijd een professional aanwezig waarbij je met al je vragen terecht kan.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

gemeentelijk infopunt kinderopvang
Je kan via www.kinderopvangwijzer.be kinderopvanginitiatieven terugvinden op maat van jouw kind. Voor algemene informatie over
kinderopvang en opvoedingsondersteuning kan je terecht bij het
vrijetijdsloket in het gemeentehuis.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be
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medische en sociale voorzieningen
OCMW
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
fax 015 31 54 01
ocmw@duffel.be
www.duffel.be/contact (voor alle contactgegevens en openingsuren)
sociale dienst
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be
openingsuren sociale dienst OCMW
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 -12 u.
woensdag: 13.30 - 15.30 u. (niet in juli en augustus)
donderdag: 18 - 19.30 u.
andere momenten steeds na afspraak
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1-3 – 2570 Duffel
tel. 015 30 97 00
thuiszorg@duffel.be (thuiszorgdiensten)
woonzorgcentrum@duffel.be (woonzorgcentrum)
openingsuren zorgcampus ouderen- en thuiszorg
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u.
andere momenten enkel na afspraak
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OCMW-voorzitter
Theo Boel (N-VA)
tel. 0495 64 01 62
theo.boel@duffel.be
OCMW-secretaris
Tim Op de Beeck
tm.opdebeeck@duffel.be
financieel beheerder
Marianne Joosen
marianne.joosen@duffel.be
aanbod
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) staat
in voor maatschappelijke dienstverlening. Die moet het voor iedereen
mogelijk maken een menswaardig leven te leiden. Je kan er terecht
voor bijstand bij problemen van materiële, sociale en psychologische
aard. Informatie, sociale begeleiding en materiële ondersteuning vormen de kernactiviteiten van het OCMW.

de raad voor maatschappelijk welzijn
Theo Boel (N-VA)
voorzitter OCMW-raad
Boecksteinweg 13 - 2570 Duffel
tel. 0495 64 01 62
theo.boel@duffel.be
Anne Resseler (Groen)
1ste ondervoorzitter OCMW-raad
Bloemenstraat 72 - 2570 Duffel
tel. 015 32 20 55
anne.resseler@groen.be
Isabel Glorie (N-VA)
2de ondervoorzitter OCMW-raad
Kwakkelenberg 36 - 2570 Duffel
tel. 0472 65 45 90
isabelglorie@hotmail.com

Glenn Asselberghs (N-VA)
Mechelsebaan 33 - 2570 Duffel
tel. 0498 06 28 24
glenn.asselberghs@n-va.be

Vincent Kindt (CD&V)
Mijlstraat 209 - 2570 Duffel
tel. 0475 49 89 46
vincent_kindt@live.be

Wim Bernaerts (CD&V)
A. Stocletlaan 125 - 2570 Duffel
tel. 0476 25 98 49
wim@4d-solutions.be

Kristel Stevens (CD&V)
Naalstraat 14 – 2570 Duffel
tel. 0497 55 11 60
kristel.stevens@pandora.be

Liliane Bruijninckx (N-VA)
Enkelstraat 57 – 2570 Duffel
tel. 0477 83 77 53
lilianebruyninckx@gmail.com

Greta Van Dessel (CD&V)
Lintsesteenweg 168 – 2570 Duffel
tel. 015 32 36 46
greta.van.dessel@skynet.be

Johan Kempener (CD&V)
Walemstraat 18 – 2570 Duffel
tel. 0476 52 91 48
johan.kempener@pandora.be

Tom Verlinden (SP.A)
Ganzenkoor 52 - 2570 Duffel
tel. 015 31 41 77
thomas.verlinden@skynet.be
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algemene hulpverlening
Maatschappelijke dienstverlening is een recht. Elke Duffelaar kan terecht bij de sociale dienst van het OCMW met allerlei vragen en problemen:
• informatie en advies i.v.m. wettelijke rechten en voordelen, administratieve formaliteiten, …,
• algemene psycho-sociale problemen,
• doorverwijzing naar instellingen en diensten,
• bemiddeling bij betaling van gas- en elektriciteitsrekeningen,
• budgetbegeleiding en budgetbeheer,
• financiële hulp.
De medewerkers van de sociale dienst van het OCMW bekijken de
hulpvraag steeds integraal en proberen indien nodig op verschillende
domeinen gepaste hulp of advies aan te reiken.
leefloon
Het leefloon is een sociale uitkering die je enkel via het OCMW kan
ontvangen. Elke persoon zonder bestaansmiddelen of met minder
bestaansmiddelen dan het wettelijk minimum, kan een aanvraag indienen.
Voorwaarden om een leefloon te krijgen:
1. je bent ofwel:
• Belg
• staatloos
• een erkende vluchteling
• als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
2. je bent ofwel:
• minstens 18 jaar oud
• jonger dan 18 jaar en
• je bent ontvoogd door het huwelijk
• je bent zwanger
• je hebt kinderen ten laste
3. Je verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.
4. Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon.
In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.
5. Je bent bereid te werken tenzij je gezondheid en je specifieke situatie het niet zouden toelaten te werken.
voorschotten
Wanneer je dossier (o.a. pensioen, tegemoetkoming voor gehandicapten, ...) nog niet in orde is en je hebt dringend geld nodig, dan kan
het OCMW een voorschot uitkeren.
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financiële steunverlening
Soms is je financiële situatie zo benard, dat de raad voor maatschappelijk welzijn beslist om extra financiële steun te verlenen (medische
zorgen, energiekosten, steun in natura zoals voedselhulp).
Belangrijk: indien je niet akkoord gaat met een beslissing van de raad
voor maatschappelijk welzijn, kan je binnen de drie maanden (leefloon)
gratis beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank, Voochtstraat 7 2800 Mechelen.
budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling
Via budgetbegeleiding helpt de sociale dienst van het OCMW personen met een mogelijke schuldenlast of bestedingsproblemen bij
het opstellen van een realistisch budget, het zorgen voor een haalbaar
afbetalingsvoorstel bij diverse schuldeisers, enz.
Bij budgetbeheer laat een persoon/gezin alle inkomsten overmaken
aan het OCMW. Het OCMW zorgt voor de betaling van alle vaste kosten zoals huur, energie en diverse afbetalingen aan schuldeisers.
De betrokkenen leren hun geld en financiële besteding opnieuw in
eigen handen te nemen.
lokale adviescommissie voor energie (elektriciteit, gas, water)
Door een steeds betere samenwerking tussen het OCMW en de
energie- en watermaatschappij is de praktijk van het afsluiten van
gas- en elektriciteit of water zeldzaam geworden.
Bij betalingsmoeilijkheden bemiddelt het OCMW voor een haalbaar
afbetalingsplan. Waar de schuld te hoog oploopt kan steeds een minimumlevering van elektriciteit verzekerd worden door het plaatsen
van een stroombegrenzer.
Hiervoor komen OCMW, energie- en waterleveranciers samen in de
Lokale Adviescommissie. Bij het OCMW is ook een oplaadpunt (betaalterminal en oplaadsysteem) voor de budgetmeters gas en elektriciteit.
Het OCMW werkt preventief door veel aandacht te hebben voor een
laag energieverbruik: begeleiding om door allerlei kleine ingrepen en
gedragsverandering facturen gevoelig te doen dalen, infosessies, enz.
meer info
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be

huisvesting
verhuur van woningen
Het OCMW verhuurt 6 woningen in de Oude Liersebaan en 18 sociale
woningen in de Boomgaardstraat.
Info en voorwaarden via de sociale dienst van het OCMW.

thuiszorg en hulpverlening voor ouderen
Sommige diensten bieden de hulpvrager de kans om (tijdelijk of voor
langere duur) het comfort in de thuissituatie te verhogen, zodat een
verblijf thuis meer haalbaar wordt en de persoon door een verhoogde
zelfredzaamheid geen andere vorm van hulpverlening moet zoeken.

huisvestingsproblemen
Het OCMW zorgt voor begeleiding en ondersteuning bij problemen
zoals huurachterstal, dreiging tot uithuiszetting. Voor een zeer beperkte periode kan je terecht in een noodwoning (o.a. bij brand, andere ramp, uithuiszetting) maar dit is gebonden aan strikte
voorwaarden, je moet o.a. actief een andere vorm van huisvesting
zoeken en soms word je eerst naar een opvangcentrum verwezen.

dienst thuisbezorgde maaltijden
Wanneer je om medische en/of sociale redenen (tijdelijk) niet kan instaan voor de bereiding van maaltijden, kan het OCMW hiervoor een
oplossing bieden.
Het OCMW bezorgt warme maaltijden (ook dieetmaaltijden) aan huis
bij Duffelaars die hiervoor een aanvraag indienen.

Sociaal Verhuurkantoor Onderdak
Het vinden van een betaalbare huurwoning vormt voor steeds meer
mensen een probleem. Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen,
appartementen en studio’s op de private huurmarkt om verder te verhuren aan sociaal kwetsbare, woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die ingeschreven staan op de wachtlijst.
Deze vzw is opgericht in samenwerking met de gemeenten en
OCMW’s van Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Berlaar, Putte
en Heist-op-den-Berg.
Bij de kandidaatstelling als huurder gelden verschillende wettelijk bepaalde voorwaarden en wordt gewerkt met een puntensysteem.
Aanmeldingen voor deze dienst kunnen via het OCMW tijdens de
werkdagen of op de permanentiemomenten georganiseerd door SVK
Onderdak.
Voor kandidaat-verhuurders biedt deze vorm van verhuren een garantie op de huuropbrengst zonder zorgen of administratieve rompslomp.
meer info
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel (vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be
of
Sociaal Verhuurkantoor Onderdak
Stationsstraat 6 – 2220 Heist-op-den-Berg
tel. 015 22 68 55
info@svkonderdak.be

poets- of bejaardenhulp
Het OCMW organiseert deze dienstverlening niet zelf maar bemiddelt
bij aanvragen bij andere diensten en geeft een overzicht van de mogelijkheden in de buurt.
alarmsysteem voor alleenstaande risicopatiënten
Het OCMW organiseert deze dienstverlening niet zelf maar bemiddelt
bij aanvragen en heeft hiervoor een samenwerkingsverband met het
Wit-Gele-Kruis.
Minder Mobielen Centrale (MMC)
De MMC helpt mensen te vervoeren die minder mobiel zijn, een beperkt inkomen hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Je kan om verschillende redenen een rit aanvragen
(kapper, boodschappen, doktersbezoek,...). De chauffeurs zijn vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding ritten uitvoeren. Wens je van
deze dienst gebruik te maken, dan dien je een lidkaart aan te schaffen
via de zorgcampus van het OCMW. Per gereden kilometer betaal je
een kleine vergoeding aan de chauffeur.
Heb je een aantal vrije uren en wens je chauffeur te worden, neem
dan eveneens contact op met de zorgcampus.
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
tel. 015 30 99 40
thuiszorg@duffel.be
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zitdagen verschillende diensten
Zitdag
gratis juridisch advies
(voor alle juridische vragen)
gratis juridisch advies
(voor alle juridische vragen)
Sociaal VerhuurKantoor (SVK) Onderdak

FOD Sociale Zaken
(tegemoetkomingen en sociale voordelen
voor personen met een handicap, parkeerkaart
mindervaliden, …)
Landelijke Kinderopvang
(kinderopvang in opvanggezinnen)
Rijksdienst voor pensioenen

Wanneer?
• eerste donderdag van de maand, 18 u.
• niet in juli en augustus
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn
• derde donderdag van de maand, 14 u.
• niet in juli en augustus
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn
• tweede donderdag van de maand, 9 – 12 u.
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn
• eerste dinsdag van de maand, 14 u.
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn

• elke dinsdag, 9.30 – 11.30 u.
• niet in schoolvakanties
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn
• derde dinsdag van de maand, 9 – 11 u.
• niet in juli en augustus
• geen inschrijving nodig, stipt aanwezig zijn

woon- en zorgcentrum (WZC) Sint-Elisabeth
Kwakkelenberg 3 - 2570 Duffel
aanbod
Het OCMW beheert het woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth. Het
staat open voor bejaarden wiens gezondheidstoestand zodanig is dat
zij niet zelfstandig meer kunnen wonen en behoefte hebben aan een
verblijf dat het sociaal contact bevordert, een permanent toezicht
verzekert en faciliteiten heeft die de dagelijkse activiteiten vereenvoudigen en een maximale geborgenheid bieden.
In de dagprijs zijn begrepen:
• kost voor bewoning
• aangepaste maaltijden
• verzorging (medische kosten zijn ten laste van de resident)
• alle nutsvoorzieningen

•
•

Waar?
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel
(vanaf 16 januari 2018)
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel
(vanaf 16 januari 2018)
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel

zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel

verzekering
onderhoud kamer

Daarnaast biedt het rustoord nog:
• een aangename ontmoetingsruimte - cafetaria
• ontspanningsactiviteiten op regelmatige tijdstippen
• telefoonaansluiting in alle kamers
• vrij bezoek, contacten met andere bewoners
• aansluiting op tv-distributie
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
tel. 015 30 99 40
woonzorgcentrum@duffel.be
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kortverblijf
Kwakkelenberg 3 - 2570 Duffel
aanbod
Kortverblijf is een tijdelijke opname van zorgbehoevende ouderen in
het woonzorgcentrum. Het kan een oplossing bieden voor ouderen
die tijdelijk omwille van sociale en/of gezondheidsredenen moeilijk
alleen thuis kunnen blijven of tijdelijk een beetje op kracht willen
komen. Kortverblijf kan ook een oplossing bieden aan mantelzorgers
of familieleden die iemand thuis verzorgen. Vaak willen zij er ook even
tussenuit en een adempauze nemen. Door een tijdelijke opname in
kortverblijf met alle zorgen en dienstverlening ten behoeve van de
zorgbehoevende, kunnen zij dit met een gerust hart.
Kortverblijf wordt georganiseerd in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en is mogelijk voor een periode van minimum 7 en maximum
60 opeenvolgende dagen (op jaarbasis is het totaal aantal dagen
vastgelegd op maximum 90). Het kortverblijf heeft 3 plaatsen en de
opnamevoorwaarden zijn grotendeels dezelfde als bij een opname
RVT (min. 60 jaar, bij voorkeur een band met gemeente Duffel).
De dagprijs is dezelfde als die van het WZC.
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
tel. 015 30 99 40
woonzorgcentrum@duffel.be

• verzekering
• onderhoud gemeenschappelijke delen
Verder zijn verpleging aan huis, bejaardenhulp, thuisbezorging van
maaltijden en gebruik van de wasserette mogelijk.
meer info
zorgcampus ouderen- en thuiszorg
Kwakkelenberg 1 – 3, 2570 Duffel
tel. 015 30 99 40
woonzorgcentrum@duffel.be

subsidies voor mondiale projecten
De gemeente geeft subsidies aan Duffelse verenigingen, organisaties,
scholen en bedrijven die aan de slag gaan met mondiale thema’s.
Hieronder vallen projecten i.v.m. culturele verschillen tussen
landen/gebieden, solidariteit, (on)rechtvaardige wereld, duurzame
ontwikkeling, lokale duurzame voeding, klimaatproblematiek en de
gevolgen ervan.
Er zijn drie soorten subsidies:
• Zuidwerking: projecttoelagen.
• Noordwerking: educatie en sensibilisatie, projectsubsidies.
• Humanitaire acties (= noodhulp).
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

woningcomplex De Craene
Boomgaardstraat 1-38 - 2570 Duffel

welzijnscafés

aanbod
Het woningcomplex De Craene telt 32 serviceflats en wordt beheerd
door het OCMW.
De serviceflats staan open voor bejaarden van wie de gezondheidstoestand zodanig is dat zij relatief zelfstandig kunnen wonen. Toch
hebben ze behoefte aan een woning die het sociaal contact bevordert, een zekere mate van toezicht verzekert en met faciliteiten die de
dagelijkse activiteiten vereenvoudigen.

Onder de noemer ‘welzijnscafés’ organiseert de gemeente regelmatig
infosessies rond bepaalde welzijns- en gezondheidsthema’s.
Welzijnscafé richt zich naar een breed publiek. Er wordt bewust gekozen voor een informatief moment, gevolgd door een gemoedelijke
gelegenheid om na te praten bij een glaasje (vandaar ‘café’).
Thema’s die eerder al aan bod kwamen waren: dementie, depressie,
mis(be)handeling, natuurlijk gezond, verslaving, afscheid, rouwen,
euthanasie, armoede, pesten, slapen, psychiatrie, omgaan met mensen met een beperking, kanker(preventie), geluk, burn-out,…

De dagprijs omvat:
• kost voor bewoning
• gas-, elektriciteits- en waterverbruik
• kosten tv-distributie
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meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

hartveilige gemeente
Duffel is een Hartveilige Gemeente. Je vindt AED-toestellen op vijf
kernpunten in het dorp: aan de ingang van de bibliotheek, het zwembad, woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, in het Sportcentrum Mijl en
aan de voorgevel van gemeentelijke lagere school De Meyl.
De gemeente stimuleert daarnaast de bevolking om de gratis opleiding ‘reanimeren en defibrilleren’ bij het Rode Kruis te volgen. De cursus wordt op regelmatige basis georganiseerd. Je krijgt er praktische
aanwijzingen rond eerste hulp, het geven van een hartmassage en
hoe je met een AED-toestel moet omgaan.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

sporten tot een gezellig middagje op café zitten en bijpraten, van
samen koken tot naar een voorstelling gaan. De deelnemers krijgen
de kans om elkaars cultuur en leefwereld te ontdekken. Nieuwe Duffelaars oefenen het Nederlands en leren de gemeente beter kennen.
(*) Een nieuwe Duffelaar is iemand die uit een ander land komt en die
in Duffel een nieuwe thuis heeft gevonden of wil uitbouwen.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

dienst aangepast vervoer

Vind je Nederlands praten moeilijk? Wil je graag je Nederlands oefenen? Kom dan naar praatcafé ’t Klapsalon. Je kan er praten met andere
mensen van Duffel. Een leuke manier om je Nederlands te oefenen.

Rolkar Rivierenland
Tunnelweg 1, bus 2 - 2845 Niel
tel. 03 843 39 12
fax 03 880 81 29
www.imsir.be (voor 1 januari 2018)
www.vlotter.be (vanaf 1 januari 2018)

Tijdens het praatcafé:
• oefen je je Nederlands,
• kan je praten over werk, hobby’s, kinderen, koken, sport...
• leer je andere Duffelaars kennen.

Kan je moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer of zit je in
een rolstoel? Rolkar Rivierenland vervoert minder mobiele personen.
Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30 tot 0 u. voor inwoners
uit het vervoersgebied Mechelen.

Het ‘t Klapsalon is op elke eerste en derde dinsdag van de maand,
van 19.30 tot 21.30 u. in de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1.

Het vervoersgebied Mechelen bestaat uit 3 regio's :
Regio Boom: Boom, Niel, Hemiksem, Schelle, Rumst, Aartselaar,
Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek
Regio Mechelen: Mechelen, Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en
Bonheiden
Regio Lier: Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen.

praatcafé ‘t Klapsalon

Je moet niet inschrijven. Het is gratis. Je komt wanneer je zelf wil.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

Samen InDuffelen
SamenInDuffelen is een vrijetijdsproject waarin een nieuwe Duffelaar(*) en een Duffelaar gedurende zes maanden met elkaar optrekken. Zo'n duo doet ongeveer één keer in de twee weken iets samen.
Ze kiezen zelf waar en wanneer ze afspreken. Dit kan gaan van samen

Je kan een rit aanvragen voor je hobby, doktersbezoek privaat of in
een ziekenhuis, vervoer naar dagcentra, revalidatiecentra, woon-,
werk- en schoolverkeer. Ook voor een opname in het ziekenhuis kunnen wij je vervoeren. Je geeft je vertrek- en ophaaluur door maar zorgt
zelf voor begeleiding in het ziekenhuis. De chauffeur helpt je bij het
verlaten van je woning, het in-/ uitstappen en tot in het gebouw van
je bestemming.
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Hoe aanvragen?
Je vraagt je rit aan minimaal 2 dagen en maximum 1 maand op voorhand via 03 843 39 12. Je kan de centrale bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Er wordt steeds een administratieve kostprijs aangerekend voor het
annuleren van een rit:
• voor ritten aangevraagd tot één dag op voorhand: 3 euro per rit,
• voor ritten op de dag zelf: 5 euro per rit,
• voor ritten ter plaatse: 10 euro per rit.
Annuleren kan door een bericht in te spreken op het antwoordapparaat tel. 03 843 39 12.
Prijs
Je betaalt per aanvraag een instapkost van 2 euro. Een rolstoelgebruiker betaalt per gereden km 0,65 euro. Een niet-rolstoelgebruiker betaalt 0,90 euro per gereden km.
Als gebruiker mag je je gratis laten begeleiden door een mobiele begeleider en door een assistentiehond/blindgeleide. Voor een tweede
en volgende begeleider worden de gereden kilometers aangerekend.
Uitzonderingen
Volgende ritten zijn niet mogelijk:
• ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker...),
• collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer,
• vervoer dat wordt georganiseerd door de ziekenfondsen,
• vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV (Rijksdienst voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Kind & Gezin
gezondheidscentrum, Stationsstraat 6 - 2570 Duffel
www.kindengezin.be
openingsuren
• 1ste en 3de maandag van de maand: 17 u. - 19.30 u.
• dinsdag: 13 u. - 15.30 u. / 17 u. - 19.30 u.
• elke dag bereikbaar tussen 8 en 20 u. via de Kind & Gezin-lijn,
tel. 078 15 01 00
aanbod
Kind en Gezin verleent preventieve gezondheidszorg aan kinderen

van 0 tot 2 1/2 jaar.

Algemeen Ziekenhuis AZ Sint-Maarten, campus
Rooienberg
Rooienberg 25 - 2570 Duffel
tel. 015 29 66 66 (centrale inlichtingen)
tel. 015 30 30 29 (spoedgevallendienst)
tel. 015 30 30 03 (afspraken voor een consultatie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 8 - 19.30 u., vrijdag: 8 – 19 u.)
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be
AZ Sint-Maarten maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
vestiging: vanaf 15 oktober 2018 bundelt het AZ Sint-Maarten zijn huidige drie campussen (campus Rooienberg in Duffel en campussen
Leopoldstraat en Zwartzustersvest te Mechelen) in één nieuw ziekenhuis, gelegen op Liersesteenweg 435 in Mechelen-Noord; kijk dan op
www.azsintmaarten.be voor de juiste contactgegevens en bezoekuren
zorgaanbod: alle basisdiensten en hooggespecialiseerde geneeskunde
aantal bedden: 660 ziekenhuisbedden, 80 plaatsen in dagziekenhuis
Waar AZ Sint-Maarten voor staat:
• streven naar de beste patiëntenzorg in de ruime regio Mechelen;
• professionele zorg die toegankelijk en betaalbaar is;
• organisatiecultuur waarin respect, openheid, kwaliteit, samenwerking en een gezonde ambitie centraal staan (onze kernwaarden-DNA);
• gemotiveerde medewerkers die het best van zichzelf geven in het
belang van de patiënt;
• inspelen op nieuwe zorgbehoeften in de regio, waar nodig in samenwerking met andere zorgverstrekkers, ziekenhuizen en universitaire centra;
• dynamisch en gedreven met een aangename werksfeer.
bezoekuren
algemene bezoekuren:
Elke dag ben je als bezoeker welkom van 14 tot 20 u.
specifieke bezoekuren:
• intensieve zorg: 15 tot 15.30 u. / 18.30 tot 19.30 u.
- niet meer dan twee personen tegelijk
- beperkt tot drie personen per bezoektijd (af te spreken met
de verpleging)
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•

•
•

- niet langer dan vijf minuten
- geen kinderen jonger dan 12 jaar
psychiatrische afdeling PAAZ:
- tijdens weekdagen: 18 tot 20 u.
- woensdagen, tijdens het weekend en op feestdagen: 13.30 tot
16 u. / 18 tot 20 u.
B5 (Sp locomotorisch): 10 tot 20 u.
materniteit: partner doorlopend

Ziekenhuisopname gebeurt op verwijzing van de huisarts of op voorschrift van de geneesheer-specialist.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen, afdeling Lier
Keizershof 6 bus 1 – 2500 Lier
tel. 03 480 91 10
lier@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be
openingsuren
Voor zorgaanvragen kan je ons 24 uur per dag telefonisch bereiken of
via www.witgelekruis.be. Dispensarium mogelijk op werkdagen: 9 –
16.30 u. (ook na afspraak).
ons zorgaanbod
Patiënten verplegen in hun eigen vertrouwde omgeving, daar waar
ze zich het best voelen. Daar draait het om bij het Wit-Gele Kruis van
Antwerpen. Onze patiënten vormen het centrale punt van onze organisatie. Samen met al onze partners uit de zorgsector willen we jou
helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. We
bieden eenvoudige tot complexe technische zorgen aan, diabeteszorg
en –educaties, wondzorgadvies en palliatieve zorg.
Naast thuisverpleging hebben we een brede waaier van ondersteunende diensten zoals onze dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’, personenalarmering, voedingsadvies en ons vroedvrouwenteam.
Iedereen kan een beroep doen op het Wit-Gele Kruis van Antwerpen,
ongeacht bij welk ziekenfonds je bent aangesloten.

openingsuren
maandag: 13.30 – 16 u.
dinsdag: 9 - 12 u.
donderdag: 9 - 12 u.
bel even, en CM ontvangt je na afspraak wanneer het je best past
dienst maatschappelijk werk
vrijdag: 9 - 12 u. en na afspraak
CM brievenbussen
• Handelsstraat 23 aan CM-kantoor
• Stationsstraat (hoek aan klooster)
• Mijlstraat 66 aan de vrije kleuterschool
• Rooienberg (inkomhal AZ Sint-Maarten)
• Standplaats 9 aan gebouw Wit-Gele Kruis
aanbod
• Tussenkomst brillen, tandimplantaten, sport en zoveel meer. Meer
info over de voordelen op www.cm.be of bestel bij je CM-kantoor
de gratis brochure met het volledige overzicht van alles wat CM
voor je doet en informatie over hoe het ziekenfonds werkt.
• CM-brievenbus in je buurt; de terugbetaling van je doktersbriefjes
staat enkele dagen later al op je rekening.
• Voordelige hospitalisatieverzekering met uitstekende dekking van
kosten bij ziekenhuisopname, zie www.cm.be/hospitalisatieverzekering.

Socialistische Mutualiteit
‘De VoorZorg provincie Antwerpen’
Handelsstraat 33 - 2570 Duffel
tel. 015 31 13 29
fax 015 32 19 29
dijle.en.nete.304@devoorzorg.be
dmw.304@devoorzorg.be (dienst maatschappelijk werk)
www.devoorzorg.be

Christelijke Mutualiteit (CM)
Handelsstraat 23 - 2570 Duffel
tel. 014 40 31 11
cmduffel@cm.be
www.cm.be

openingsuren
algemeen
maandag: 9 - 12.30 u. / 14 – 16.30 u.
dinsdag: 9 - 12.30 u.
woensdag: 9 - 12.30 u. / 14 - 16.30 u.
donderdag: 9 - 12.30 u. / 14 - 16.30 u.
vrijdag: 9 - 12.30 u.
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opgelet: vanaf 1 september 2019 woensdagnamiddag enkel na afspraak en donderdagnamiddag gesloten
dienst maatschappelijk werk
donderdag: 10 – 11.30 u. zonder afspraak
De maatschappelijk werker is in Duffel telefonisch te bereiken op
maandag tussen 9 en 10 u. en 13 en 14 u., woensdag tussen 9 en 10 u.
en donderdag tussen 9 en 10 u. en 13 en 14 u. via tel. 015 28 03 10.
Het secretariaat kan je bereiken via tel. 015 28 04 55.
pensioen- en belastingservice
elke 2de maandag van de maand, na afspraak, tel. 03 285 44 42
meer dan een ziekenfonds
• kinderzorg Reddie Teddy: tel. 0800 97 520 of info.304@reddieteddy.be
• junior
• ledenverdediging
• thuiszorg: tel. 0800 97 520 of ctz.304@devoorzorg.be
• premies en voordelen
• vrouwen-, gepensioneerden-, gehandicapten- en migrantenwerking, gezinsvakanties

jeugdzorg Ter Elst vzw
Zandstraat 10 - 2570 Duffel
tel. 015 30 75 75
fax 015 30 75 85
info@jeugdzorgterelst.be
www.jeugdzorgterelst.be
aanbod
Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum
voor minderjarigen. Wij streven ernaar om kinderen en jongeren met
gedrags- en emotionele problemen optimaal te integreren in de samenleving. De jongere heeft het moeilijk. Het gezin vindt de juiste
aanpak niet. Op school loopt het vast.
Jeugdzorg Ter Elst wil voor kinderen en jongeren een plek zijn waar ze
hun eigen sterktes kunnen (her)ontdekken in een sfeer van vertrouwen en respect. Samen met de jongere, zijn omgeving (ouders,
school,…) en eventuele andere partners beschrijven we wat we
samen willen veranderen. Kinderen verblijven meestal tijdelijk bij ons,
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maar we kunnen de hulp ook aan huis bieden. Samen werken we
aan duurzame veranderingen, naar een toekomst die perspectieven
biedt.

woonzorghuis Hof van Arenberg
Emmaüs ouderenzorg
Rooienberg 1 - 2570 Duffel
tel. 015 46 58 22
fax 015 46 58 20
tel. 015 46 58 88 (sociale dienst Rowie Jacobs: rowie.jacobs@emmaus.be)
hof.van.arenberg@emmaus.be
www.hofvanarenberg.be
aanbod
Hof van Arenberg is erkend voor 74 rusthuiswoongelegenheden. Het
woon- en zorghuis bestaat uit vijf leefgroepen: Hofke 1 en 2, Tabor 1
en 2 en Vita.
Op Tabor en Vita verblijven zowel zorgbehoevende zusters van het
Convent van Bethlehem als leken. Het nieuwbouwgedeelte, geopend
in 2011, sluit architecturaal aan bij het originele kloostergebouw. Het
bestaat uit 2 verdiepingen en 4 vleugels voor woon- , zorg- en welzijnsfuncties.
In het residentiële gedeelte zijn zowel ouderen met een lichamelijke
problematiek als met dementie welkom. Beide doelgroepen beschikken over gescheiden ruimtes, ingedeeld in kleine huiselijke en herkenbare leefruimtes van tien woongelegenheden. Vijf
woongelegenheden zijn voorbehouden voor de opvang van bewoners die lijden aan multiple sclerose (MS) of amyotrofe laterale sclerose (ALS). Elke leefgroep heeft een eigen kookeiland, eet- en
zitruimte en moderne badkamer met hydromassagebad. Er zijn uitsluitend ruime individuele kamers met ruime sanitaire cel.
Bewoners die dit wensen kunnen de vieringen in de zusterkapel bijwonen.
Zorgkundigen en woningassistenten bestaan uit een vast team van
medewerkers. Zo hebben bewoners altijd vertrouwde gezichten om
zich heen.
centrum voor kortverblijf
Veel ouderen krijgen thuis zorg van familie of vrienden. Soms kan de
mantelzorger een tijdje niet voor die zorg instaan of wil hij even op
adem komen. Dan biedt het centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden een oplossing: zorgbehoevende ouderen die thuis

worden verzorgd kunnen er dan een aantal dagen of weken komen
wonen. Ouderen die aansluitend op een ziekenhuisopname noodzaak
hebben aan herstel, respijtzorg of revalidatie behoren ook tot de doelgroep.
Het dagelijks beleid van Hof van Arenberg valt onder de verantwoordelijkheid van het directieteam Emmaüs ouderenzorg.

de Peerle
Emmaüs ouderenzorg
Stationsstraat 17-19 - 2570 Duffel
tel. 015 46 58 13 (sociale dienst Deborah van den Bosch:
deborah.van.den.bosch@emmaus.be)
hof.van.arenberg@emmaus.be
www.hofvanarenberg.be
aanbod
De Peerle biedt plaats aan 54 assistentiewoningen, bevat een dagverzorgingscentrum en lokaal centrum. Door zijn centrale ligging zijn
alle voorzieningen in het centrum van Duffel op wandelafstand bereikbaar. Het wooncomplex De Peerle biedt een scala van woonzorgformules aan. Het dagverzorgingscentrum is toegankelijk voor iedere
zorgbehoevende cliënt wanneer het voor de mantelzorger te zwaar
wordt. Ouderen kunnen hier elke werkdag gedurende 6 uur terecht
voor professionele hulp.
De assistentiewoningen worden verhuurd aan bewoners die zelfstandig kunnen wonen. Er zijn diverse types van flats beschikbaar. Deze
variëren van een netto oppervlakte van 52 tot 92 m².
Er is een aanbod van flats met één slaapkamer, maar ook flats met
twee (slaap)kamers. Alle flats zijn voorzien van een ingerichte keuken
en een badkamer die afgestemd is op bewoners met een beperking.
Er is een grote leefruimte aanwezig en alle flats hebben een eigen toegangsdeur met eigen inkomhal. Op de gelijkvloers is er een tuintje
voorzien, op de verschillende verdiepingen heeft iedere flat zijn eigen
terras. Daarnaast is de Peerle voor de senioren van Duffel en omstreken de ideale sociale omgeving voor buurtwerking: er is een cafetaria
met warme maaltijden, een petanquebaan, een fitnessruimte met
kiné, kapsalon enzovoort.
Een plaats waar iedereen elkaar kan ontmoeten, groot en klein, jong
en oud.

De Maretak
Mechelsebaan 222 - 2570 Duffel
tel. 015 30 60 70
de.maretak@emmaus.be
www.zevenbergen.be
De Maretak is een afdeling van het DVC Zevenbergen te Ranst dat
behoort tot de vzw Emmaüs.
aanbod
De Maretak biedt dagopvang en woonvorm aan personen met een
ernstige tot diep mentale beperking met mogelijk bijkomende motorische, sensorische of medische problemen. Minderjarigen kunnen
zich aanmelden via de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg. Volwassen
kunnen hun persoonsvolgend budget (PVF) inzetten. Cliënten kunnen
ook terecht via Rechtsreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) voor
tijdelijke ondersteuning.
In het dagcentrum komen een 18-tal kinderen en een 5-tal volwassenen die ingedeeld zijn in 3 groepen, afhankelijk van hun leeftijd,
vraagstelling en zorgbehoefte.
De cliënten in het dagverblijf kunnen terecht van 8 tot 18 u. en worden
opgevangen in een huiselijke sfeer en geborgen omgeving. Busvervoer, warme maaltijden en tussendoortjes worden voorzien.
In de 3 woningen voor residentieel verblijf, wonen telkens 9 cliënten.
In de woning bieden we continu-zorg, het ganse jaar door en 24 uur
per dag, maar binnen een flexibele werking zodat ouders ook nog de
mogelijkheid hebben om hun kind te bezoeken en/of naar huis te laten
komen.
Iedere groep/woning heeft een eigen team van opvoeders. Daarnaast
zorgen therapeuten, hoofdopvoeders, coördinator en orthopedagoge
samen met de teams voor het uitwerken van programma’s waarin
verzorging, sfeerbeleving, ontwikkelingsstimulatie, activering en ontspanning aan bod komen. Er wordt steeds rekening gehouden met
de individuele vraagstelling van de cliënten en de zorgvraag van het
gezin.
Het logistieke team staat in voor onderhoud/poets en voor busvervoer/busbegeleiding van het dagverblijf.
Naast de langdurende ondersteuning die we bieden aan cliënten bestaan er nog enkele minder intensieve zorgvormen die we aanbieden.
Dit kan gaan over kortdurende dagopvang of het logeren (kortdurend
verblijf).
De dienst ‘thuisondersteuning’ van het dienstverleningscentrum Zevenbergen begeleidt mensen met een ernstig of diepe verstandelijke
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beperking of meervoudige beperking, die thuis verblijven. Een aanvraag kan telefonisch via de sociale dienst van dvc Zevenbergen of
via een e-mail naar zevenbergen.thuisondersteuning@emmaus.be.
Dankzij een samenwerkingsverband met de inclusieve kinderopvang
van de vzw Emmaüs in Mechelen bestaat de mogelijkheid om informatie-uitwisseling/ondersteuning te bieden wanneer de kinderopvang met een zorgvraag geconfronteerd wordt die aansluit bij de
problematiek van de cliënten van de Maretak.

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel
Stationsstraat 22c - 2570 Duffel
tel. 015 30 40 30
pzduffel@emmaus.be
www.pz-duffel.be
Ons ziekenhuis en al onze medewerkers:
• respecteren de patiënten en bevorderen hun zelfstandigheid en
ontwikkeling;
• hebben oog voor de familiale en sociale omgeving waarin de patiënten leven;
• bieden een ruim en intensief behandelingsaanbod;
• beogen zorg op maat zowel in de aard als in de duur van de behandeling;
• bieden specialistische zorg in teamverband met onderling overleg;
• beogen maximale maatschappelijke reïntegratie;
• werken samen met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg.
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel is een professioneel & universitair
opname- en behandelcentrum en heeft 541 plaatsen.
Samen met PVT Schorshaegen en Este maken wij deel uit van de vzw
Emmaüs, een christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg in de provincie Antwerpen.
Als gespecialiseerd diensten-, kennis- en opleidingscentrum bieden
wij zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op middellange en lange termijn aan volwassenen met psychiatrische problemen in voltijdse hospitalisatie, poliklinische raadpleging en
dagbehandeling.
Wij zijn 24 uur per dag toegankelijk. Voor een opname is het best om
vooraf telefonisch contact te nemen. Een verwijzing van een arts is
wenselijk.

Het ziekenhuis is georganiseerd om de diverse psychiatrische problematieken met de best mogelijke methodiek te behandelen.

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen
Mechelsebaan 220 - 2570 Duffel
tel. 015 30 82 50
fax 015 30 82 65
Kerselaarlaan 23 - 2220 Heist-op-den-Berg
tel. 015 22 88 94
www.pvt-schorshaegen.be
Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis bevindt zich op 2 campussen.
• Campus Duffel biedt plaats aan 60 bewoners.
• Campus Heist-op-den-Berg biedt plaats aan 30 bewoners.
Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis staat open voor personen met
een langdurige maar voldoende gestabiliseerde psychiatrische
kwetsbaarheid en die permanente begeleiding nodig hebben.
Binnen het verzorgingstehuis zijn het dagelijks leefklimaat, de bezigheid en het zinvol invullen van vrije tijd essentieel om een zo normaal
mogelijk leven te kunnen leiden.

Este
Este bestaat uit drie onderdelen.
Beschut Wonen Duffel (en Beschut Wonen Mechelen)
Rooienberg 2 - 2570 Duffel
tel 015 30 47 95
fax 015 30 47 99
beschut.wonen.duffel@emmaus.be
www.bw-este.be
Hanswijkstraat 62 - 2800 Mechelen
tel. 015 26 14 79
fax 015 20 27 33
beschut.wonen.mechelen@emmaus.be
www.bw-este.be
Beschut Wonen is gericht op kleinschalige woonvormen, waarin een
beperkt aantal personen, elk met hun specifieke mogelijkheden, samenleven.
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Met een minimum aan begeleiding streven we naar een zo zelfstandig
mogelijk bestaan en naar integratie in de maatschappij. De doelgroepen zijn mensen waarvan de psychiatrische problematiek voldoende
gestabiliseerd is om zelfstandig te kunnen leven.
Este heeft 125 plaatsen (huizen, kamers of studio’s). De huizen zijn verspreid over Mechelen, Duffel, Lier en Boom.
Psychiatrische Thuiszorg als onderdeel van Mobiel Team Emergo
Rooienberg 2 - 2800 Mechelen
tel. 015 26 11 63
ptz.mechelen@emmaus.be
www.bw-este.be
Het Mobiel Team Emergo (2B) organiseert begeleiding en behandeling
aan huis voor volwassenen met een ernstige langdurige psychische
kwetsbaarheid (regio Lier – Duffel – Mechelen). De focus ligt op ondersteuning en begeleiding op verschillende levensdomeinen
(wonen, werken, financiën, …) en op het vermijden van een opname.
Activering
’t Vlot Mechelen
Hanswijkstraat 62 - 2800 Mechelen
tel. 015 41 35 14
tel. 0498 90 46 61
activering@emmaus.be
www.bw-este.be

voorzitter: Ronny Henin
Mijlstraat 93 - 2570 Duffel
tel. 015 31 73 30
duffel.rodekruis.be
uitleendienst: tel. 015 32 18 32 (Annemie Gabriëls)
hulpdienst: tel. 0495 20 56 91 (Marc Sel en Bert van Reeth)
lokaal: Spoorweglaan 2 - 2570 Duffel
ziekenwagendienst: tel. 105
aanbod
• cursussen EHBO, zowel voor volwassenen als voor kinderen
• opleiding AED
• 4 maal per jaar een bloedinzameling
• Rode Kruishulpdienst met gespecialiseerd materiaal en verzekerd
door degelijk opgeleide vrijwilligers
• uitleendienst van gespecialiseerd sanitair materiaal
• ziekenvervoer dag en nacht

Transvaalstraat 42 – 2500 Lier
tel. 0900 70 212
www.hwpp.be
openingsuren
• van vrijdagavond 19 u. tot maandagmorgen 8 u.
• van 19 u. de avond voor een feestdag tot 8 u. de morgen na een
feestdag

We richten ons op mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid, in de zorgregio Mechelen, die niet verblijven op een psychiatrische afdeling.
Onze doelstelling is ondersteuning bieden bij het zoeken naar een zinvolle dagbesteding en een sociaal relationeel ondersteunend netwerk. We vertrekken van de mogelijkheden, noden, behoeften en
wensen van de cliënten zelf (herstel ondersteunend). Voor sommigen
kan dit leiden naar een (her-)integratie in de maatschappij en (opInfogids, Welzijn & Gezondheid

Rode Kruis - afdeling Duffel

huisartsenwachtpost Pallieterland

De Passant Duffel
Stationsstraat 24 - 2570 Duffel
tel. 015 30 46 54
tel. 0498 90 46 60
activering@emmaus.be
www.bw-este.be
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aanbod
Als Duffelaar kan je terecht bij de huisartsenwachtpost Pallieterland
voor alle medische problemen die niet kunnen wachten tot je huisarts
terug bereikbaar is. Bij levensbedreigende problemen bel je best 112.
De huisartsenwachtpost dient niet voor niet-dringende medische
problemen, voorschrijven van chronische medicatie zoals bv.slaapmedicatie, uitschrijven sportgeschiktheids- en andere attesten of voor
ongeschiktheidsattesten allerhande die gerust kunnen wachten tot

na de wachtdienst. Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor die zieken
die zich niet kunnen verplaatsen. Je hebt er alle belang bij, indien mogelijk, zelf naar de huisartsenwachtpost te komen. Je moet een kleefbriefje van je ziekenfonds en je identiteitskaart meebrengen.

cvba Volkswoningen van Duffel
Nieuwstraat 3 - 2570 Duffel
tel. 015 31 15 65
fax 015 30 79 99
info@volkswoningenduffel.be
www.volkswoningenduffel.be
www.vmsw.be (informatie over sociale huurwoningen en sociale
koopwoningen)
openingsuren
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12 u. en in
de namiddag na telefonische afspraak
aanbod
Cvba Volkswoningen van Duffel beoogt het kopen, slopen, bouwen,
verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in
het kader van de sociale huisvesting en alles wat hiermee verband
houdt; eveneens het kopen van gronden, bestemd om ingericht of
wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van voormelde gebouwen of op de aanleg van tuinen en alles wat hiermee
verband houdt.
De vennootschap is actief in de gemeenten Duffel, Kontich, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Bonheiden.
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parochies Duffel
www.kerknet.be/federatie/6445

Sint-Martinus
aangestelde priester: Tim Peeters,
permanent diaken: Rob Allaert
pastorie: Kerkstraat 31 - 2570 Duffel
tel. 015 31 21 43
eucharistievieringen
geen mis op zaterdag
zondag: 10 u.

O.-L.-Vrouw van Goede Wil
pastoor: Jan De Kinder
pastorie: Kapelstraat 10 - 2570 Duffel
tel. + fax: 015 31 15 86
jan@esiv.com
www.olvduffel.be
eucharistievieringen
maandag, woensdag en vrijdag: 19 u. (kerk)
dinsdag: 8 u. (Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth)
zaterdag: 19 u. (kerk)
zondag: 9 u. (Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth)
11 u. en 19 u. (kerk)

Sint-Franciscus van Sales
aangestelde priester: Tim Peeters,
permanent diaken: Rob Allaert
pastorie: Mijlstraat 108 - 2570 Duffel
tel. 015 31 16 53
eucharistievieringen
zaterdag: elke tweede zaterdag van de maand om 18.30 u.
geen mis op zondag
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begraafplaatsen
De begraafplaatsen Merodestraat en Mijlstraat zijn toegankelijk voor het publiek op volgende uren:
van 1 oktober tot en met 2 november: tussen 8 en 18 u.
van 3 november tot en met 31 maart: tussen 8 en 17 u.
van 1 april tot en met 30 september: tussen 8 en 19 u.
Opgelet: de openingsuren kunnen wijzigen.
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Vrije tijd
Vrije tijd betaalbaar voor iedereen

Niks te doen? Kijk eens op www.uitinduffel.be

Zijn hobby’s of uitstappen soms te duur voor jou of je gezin? Nemen
extra schoolkosten een (te) grote hap uit het gezinsbudget? De medewerkers van de sociale dienst van het OCMW willen dat dan graag
met jou bespreken en bekijken of je hiervoor een financiële tussenkomst kan krijgen.

Er valt heel wat te beleven in Duffel! Meer dan 150 verenigingen en
andere organisatoren zorgen voor een leuk en gevarieerd aanbod in
onze gemeente.
UiTinDuffel is dé informatiebron voor iedereen die dicht bij huis iets
wil doen of beleven in zijn/haar vrije tijd. Je vindt er een massa UiTtips:
cursussen, waar en wanneer je yogalessen kan volgen, info over tentoonstellingen, workshops, … Doen, kijken, luisteren, feesten: je vindt
het allemaal op UiT.
Vind je op www.uitinduffel.be niet wat je zoekt, dan kan je doorklikken naar www.uitinvlaanderen.be en je krijgt het vrijetijdsaanbod in
de buurt en in heel Vlaanderen.

meer info
sociale dienst OCMW
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
(vanaf 16 januari 2018)
tel. 015 31 12 02
socialedienst@duffel.be
www.duffel.be/financielehulp
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jeugd
vakantieaanbod voor kinderen en jongeren
De gemeente organiseert samen met een aantal partners een gevarieerd vakantieaanbod voor kinderen en jongeren. Dit aanbod vind je
elk jaar in een brochure die rond februari verspreid wordt naar alle
Duffelse gezinnen.
speelpleinwerking de Speelkriebel
Voor kinderen die zin hebben in een knotsgekke vakantie is er speelpleinwerking de Speelkriebel. Enthousiaste animatoren bezorgen je
een heerlijke tijd. Dit mag je echt niet missen. Speelkriebel is je uitleven en amuseren in de vakantie. De Speelkriebel is meestal op domein De Locht. Kinderen kunnen een hele dag (9 – 16.30 u.) komen
meespelen aan een zeer democratische prijs. In de prijs zit de verzekering, een vieruurtje en een drankje bij je middageten. Er is gratis
voorbewaking vanaf 8 u. en nabewaking tot 17 u.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen een hele dag of week op de Speelkriebel terecht.
Tijdens de paasvakantie organiseren we 1 week en tijdens de zomervakantie zijn er 6 speelweken.
tienerwerking Pasvit
Ben je tussen 13 en 15 jaar, dan kan je deelnemen aan Pasvit, een soort
vervolg op de Speelkriebel maar dan gericht naar tieners. Voor de tieners zijn er zowel tijdens de paasvakantie als tijdens de zomervakantie
een heleboel activiteiten.
Volgende organisaties bieden in samenwerking met de gemeente
eveneens tijdens de schoolvakanties leuke activiteiten aan voor kinderen en jongeren in Duffel:

Sport It vzw
www.sportit.be
aanbod: sportkampen voor kleuters, lagere school en tienerse
kleuters, lagere school, tieners
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

speel-, skate en ontmoetingsruimte voor kinderen
en jongeren
speel- en skatepleintjes
Duffel heeft heel wat speelpleinen en 1 skatepark.
1. De glanzende gletsjer - Batavialei
2. De sprietatoom - Berthoutstraat
3. De brullende berg - Provinciestraat
4. Het statige standbeeld - Merodestraat
5. De texasrakkers – Mijlstraat
6. De gouden locomotief - Netelei
7. De goalgetter - Rooienberg
8. De koddige kater – Arenberg
9. Het eiland Amoras - E. Claesstraat
10. De olijke olifant – Acacialei
11. Het kostbare kader – Lange Weversstraat
12. Het drijvende dorp – E.Van Hammestraat
1.

De apekermis (skateruimte) – Rooienberg

Jonge Helden vzw
www.crefi.be
aanbod: creatieve speelweken voor kleuters en lagere school

Er is ook nog het speelpleintje Mini-Mierennest – Baanvelden (stad
Lier).

Huis Binnenweg
www.huisbinnenweg.be
aanbod: theaterweek voor lagere school vanaf derde leerjaar

Zijn er problemen op het speelplein in jouw buurt (overlast, sluikstorten, defecten, …)? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
het vrijetijdsloket.

IBO Duffel
www.kinderopvangduffel.be
aanbod: kinderopvang met themaweken voor kleuters en lagere
school

meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be
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Jouw straat een speelstraat?
De gemeente en de jeugdraad willen bewoners aanmoedigen om
speelstraten te organiseren.
Een speelstraat geeft kinderen voor een korte periode extra ruimte
en heel andere speel- en ontmoetingsmogelijkheden dan een tuin,
een grasveld of een gemeentelijk speelplein in de buurt.
De speelstraat is een plaats voor spel, ontspanning, ontmoeting,
buurtvorming, ... voor jong en oud. De straat is weer helemaal voor
de bewoners.
Speelstraten zijn gewoon erg gezellig, leuk en veilig voor iedereen.
Een speelstraat wordt op vaste uren volledig afgesloten voor alle
doorgaand verkeer. Enkel de bewoners mogen nog met de wagen in
de straat, maar dan enkel stapvoets.
Als buurtbewoner kan je zelf een speelstraat aanvragen in jouw straat,
hou er wel rekening mee dat je een nieuwe speelstraat minstens drie
maanden vooraf moet aanvragen.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

oefenterrein praktische manoeuvres cat.B
Leer je autorijden? Op initiatief van de jeugdraad kan je gratis op het
plein aan de G. Van der Lindenlaan terecht om er je praktische manoeuvres te oefenen. Leerlingen van het GTID maakten verplaatsbare
metalen hekken, die in verschillende opstellingen gezet kunnen worden. Het oefenterrein is altijd vrij, behalve bij kermissen of grote evenementen op het plein. Aan de hekken hangt een bord met uitleg over
de verplichte manoeuvres.

jeugdhuis Lanteirn
G. Van der Lindenlaan 26 - 2570 Duffel (tijdelijke locatie)
Handelsstraat naast Cinema Plaza (vanaf najaar 2018)
https://www.facebook.com/JHLanteirn
openingsuren
woensdag: 20 - 0 u.
vrijdag en zaterdag: 20 – 2 u.
zondag: 20 – 0 u.
Jeugdhuis Lanteirn is het Duffelse jeugdhuis en wordt gerund door
een groep enthousiaste jongeren. Je kan bijna elk weekend in het
jeugdhuis terecht voor een optreden, feestje of café-avond. Iedereen
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is er welkom, drankprijzen zijn heel democratisch en je kan er gratis
kickeren. Je kan lid worden vanaf 16 jaar, wie wil kan helpen tappen,
activiteiten voorstellen of organiseren, … Jeugdhuis Lanteirn is ook de
organisator van Theater Water (de culturele avonden in augustus) in
de omgeving van kasteelruïne Ter Elst.

vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
vrijetijdsgids
Heel wat Duffelse verenigingen organiseren een vrijetijdsaanbod voor
kinderen en jongeren. Het overzicht van jeugdverenigingen, sportclubs en cultuuraanbod kan je terugvinden in de ‘Vrijetijdsgids – Duffel voor kids’. Ook op www.duffel.be/verenigingen vind je veel
contactgegevens.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be
jeugdopbouwwerk
In Duffel is een jeugdopbouwwerker actief. De jeugdopbouwwerker
ondersteunt jongeren bij allerlei vragen en problemen en organiseert
activiteiten voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het bestaande vrijetijdsaanbod.
meer info
jeugdopbouwwerker Caroline Aerts
caroline.aerts@duffel.be

ondersteuning jeugdverenigingen
Na erkenning door de gemeente kan een jeugdvereniging genieten
van subsidies. Een erkende vereniging heeft recht op de volgende
subsidies: basissubsidies - werkingssubsidies – subsidies voor jeugdvakanties - vormingsubsidies – subsidies voor het organiseren en/of
bijwonen van culturele activiteiten – subsidies voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten - projectsubsidies. De aanvragen
moeten gebeuren vóór 15 september bij het vrijetijdsloket.
Daarnaast kunnen jeugdverenigingen ook gebruik maken van gemeentelijke lokalen, kampvervoer, hulp bij de opmaak van fiscale attesten en advies vragen bij problemen.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

subsidies voor jongeren
vorming animator in het jeugdwerk
Zin om een leuke vakantieweek mee te maken, tegelijk wat bij te leren
en nieuwe mensen te leren kennen? Bij vrijetijdsloket kan je brochures
vinden van verschillende organisaties die vormingscursussen organiseren, onder andere voor animatoren. Wil je op cursus gaan, dan
vind je hier zeker iets naar je zin. Omdat vorming volgen niet goedkoop is, voorziet de gemeente in een gedeeltelijke terugbetaling van
het deelnamegeld van cursussen in het kader van het jeugdwerk. Als
je aan de voorwaarden voldoet, betaalt de gemeente 75 % van het
inschrijvingsgeld terug, met een maximum van 15 euro per vormingsdag.

Minstens 2/3de van de initiatiefnemers moet jonger zijn dan 25 jaar
en inwoner zijn van Duffel. Ook jeugdverenigingen en de jeugdraad
kunnen de subsidie aanvragen als het project buiten hun normale
werking/activiteiten valt. De subsidie moet minstens twee maanden
voor het project worden aangevraagd.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

projectsubsidie
Heb je een tof idee dat je in Duffel wil realiseren – alleen of met een
paar vrienden? Bv. optredens, filmavonden, een spel, workshops, tentoonstelling, voorstelling, … De gemeente voorziet een projectsubsidie
voor projecten:
• voor en door Duffelse jongeren,
• die vernieuwend, experimenteel of uitzonderlijk zijn,
• die in Duffel plaatsvinden,
• zonder winstgevend doel.
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sport
gemeentelijke sportaccommodatie
gemeentelijk sportcentrum Rooienberg
Rooienberg - 2570 Duffel
tel. 015 31 66 91
vrijetijd@duffel.be
Onze gemeente heeft een uitgebreid sportcentrum waar heel wat
Duffelse sportclubs kunnen oefenen. De volgende infrastructuur is
voorzien:
indoor
sporthal Rooienberg
Rooienberg 58 bus 1 – 2570 Duffel
tel. 015 31 66 91
vrijetijd@duffel.be

•
•
•
•
•
•
•

sportmateriaal voor voormelde sporten
elektronisch scorebord
10 mobiele tribunes voor 24 personen
8 grote en 4 kleine kleedkamers met douches en wc
bergruimte
publieke toiletten
EHBO- en toezichtslokaal

kleine sportzaal:
• netto sportoppervlakte 25 m lang, 12,5 m breed x 4 m hoog
• berging
zwembad zwem.com
Rooienberg 54B - 2570 Duffel
tel. 015 31 25 70
fax 015 32 19 68
vrijetijd@duffel.be
In de zwem.com vind je een zwembad van 20 x 9 m (diepte variabel),
een peuterbadje van 6 x 3 m (diepte 30 cm), een whirlpool voor 6
personen en een familieglijbaan. Duikclubs en zwemscholen hebben
er hun stek, maar ook individuele zwemmers en gezinnen zijn welkom.

Heel wat Duffelse clubs maken gebruik van sporthal Rooienberg: zij
hebben vaste uren. Wil je de sporthal eenmalig gebruiken, dan kan
je een reservatie doen via de webshop www.duffel.be/webshop.
grote sporthal:
• netto sportoppervlakte 49,5 m lang, 30 m breed en 9 m hoog
• 3 units die afscheidbaar zijn met elektrische scheidingswanden
• sportvloer met belijning voor handbal/zaal/minivoetbal, basketbal, badminton, korfbal, volleybal en ankerpunten voor gymtoestellen
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openingsuren en bodemstanden
tijdens schoolperiodes
zondag
gesloten
maandag
gesloten
dinsdag
gesloten
woensdag
13 – 14.45 u.
mat
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
18 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
donderdag
18 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
vrijdag
12 – 12.45 u.
1,30 - 2,10 m
17.30 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
zaterdag
9 – 11.45 u.
1,30 - 2,10 m
13 – 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
mat
1,30 - 1,90 m
‘glij’ = je kan de glijbaan gebruiken
‘mat’ = er ligt speelmateriaal in het water
Elke zwembeurt start en eindigt zoals hierboven vermeld staat. Vijftien
minuten na het einduur moet je het gebouw verlaten hebben.
tijdens schoolvakanties
zondag
gesloten
maandag
9 – 11.45 u.
1,30 - 2,10 m
13 – 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
dinsdag
9 – 11.45 u.
1,30 - 2,10 m
13 - 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 - 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
woensdag
9 – 11.45 u.
glij
1,30 - 1,00 m
13 – 14.45 u.
mat
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
18 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
donderdag
9 – 11.45 u.
mat
1,30 - 1,90 m
13 – 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
18 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
vrijdag
9 – 11.45 u.
mat
1,30 - 1,00 m
12 – 12.45 u.
1,30 – 2,10 m
13 - 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
glij
1,30 - 1,90 m
18 – 19.45 u.
1,30 - 2,10 m
zaterdag
9 – 11.45 u.
1,30 - 2,10 m
13 – 14.45 u.
glij
1,30 - 0,60 m
15 – 16.45 u.
mat
1,30 - 1,90 m
‘glij’ = je kan de glijbaan gebruiken
‘mat’ = er ligt speelmateriaal in het water
Elke zwembeurt start en eindigt zoals hierboven vermeld staat. Vijftien
minuten na het einduur moet je het gebouw verlaten hebben.

sluitingsdagen
feestdagen / 2 weken per jaar sluiting voor onderhoudswerken
activiteiten
Er zijn allerlei activiteiten in de zwem.com zoals aquagym (55+), duiken, zwemmen voor mensen met een handicap, watergewenning en
kleuterzwemmen, discozwemmen, …
tarieven
• volwassene: 2 euro
• kinderen en jeugd (3 t.e.m. 15 jaar): 1,50 euro
• senioren +60 jaar: 1,50 euro
• personen met een handicap -21 jaar: 1 euro
• personen met een handicap vanaf 21 jaar: 1,50 euro
• kinderen (t.e.m. 2 jaar): gratis
• jarigen (op vertoon van je identiteitskaart): gratis
• zwembrevet: 1 euro
• verlies bestaand abonnement: 2 euro
• 10-beurtenkaart – volwassene: 17 euro
• 10-beurtenkaart – kinderen en jeugd (3 t.e.m.15 jaar): 12 euro
• 10-beurtenkaart – senioren +60 jaar: 12 euro
• 10-beurtenkaart – personen met een handicap -21 jaar: 7 euro
• 10-beurtenkaart - personen met een handicap vanaf 21 jaar: 12
euro
outdoor
sportcentrum Rooienberg
• 1 basketbalterrein (basketpleintje met belijning en 2 ringen)
• 4 voetbalvelden en 2 duiveltjesvelden
• 1 atletiekpiste met de benodigde voorzieningen
• joggingpad
• overdekte tribune met 3 kleedruimtes en 1 vergaderruimte
• ontvangstruimte en fotofinishinstallatie
• openbare toiletten
• skatepark
• speeltuin
sportcentrum Mijl
• 3 voetbalvelden en 3 duiveltjesvelden
visvijver
Je kan vissen op de gemeentelijke visvijver, gelegen naast de Netedijk
ter hoogte van de Netelei.
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looppad
Dit looppad doorheen de Duffelse parken en natuur bestaat uit een
korte loop van 2 km, een middellange loop van 4,5 km en een lange
loop van 6,6 km. Onderweg staan afstandsindicaties. Startplaats is in
het Muggenbergpark aan het standbeeld van Kiliaan (Hondiuslaan).
sport- en speelpleintjes
zie speel-, skate- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren
op pag. 50.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

niet-gemeentelijke sportaccommodatie
Fitfaktor
Nijverheidsstraat 50 - 2570 Duffel
tel. 015 63 93 56
www.fitfaktor.be
manege VH Mustang
Lintseheide 67 – 2570 Duffel
tel. 015 63 39 36
users.telenet.be/vhmustang
sportcentrum De Pollepel
Naalstraat 43b - 2570 Duffel
tel. 015 31 32 01 (cafetaria)
tel. 03 290 33 66 (reservaties sporthal en voetbalvelden)
sporthalduffel@telenet.be (reservaties sporthal en voetbalvelden)
www.sporthalduffel.be

trampoline- en bewegingscentrum Spring
Winkelstraat 7 - 2570 Duffel
tel. 015 31 01 26 (info en reservatie)
www.spring-duffel.be

ondersteuning sportverenigingen
Duffel heeft heel wat sportverenigingen. Zij zorgen er mee voor dat
er in Duffel elke dag iets te doen en te beleven is. De waaier is heel
breed: beachtennis en beachvolley, petanque, inlinehockey, (zee)vissen, vechtsporten, voetbal-, wieler- en volleybalclubs. Contactgegevens kan je opvragen bij het vrijetijdsloket of vind je op
www.duffel.be/verenigingen of www.sportdatabankvlaanderen.be.
Na erkenning door de gemeente kan een sportvereniging genieten
van enkele daaraan gekoppelde voordelen. De aanvraag moet gebeuren vóór 30 juni bij het vrijetijdsloket.
•

•

•

Beleidssubsidie: deze subsidie is er voor actieve en erkende
sportverenigingen met een regelmatig en gestructureerd sportaanbod die mee het gemeentelijke sportbeleidsplan willen vormgeven.
Impulssubsidie: deze subsidie is er eveneens voor actieve en erkende Duffelse sportclubs die kunnen aantonen dat ze inspanningen doen om de kwaliteit van hun jeugdsport te behouden/op te
krikken.
Bijzondere subsidie: erkende sportclubs die 25, 50, 75,… jaar bestaan ontvangen hiervoor een proficiat-subsidie.

meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

aanbod
• omnisporthal (zaalvoetbal, handbal, hockey, basketbal,
volleybal,karate…)
• voetbalterreinen
• tennisterreinen: 12 outdoor gravel (7 met verlichting), 4 elastone
rubber indoor en 1 tennismuur, 2 indoor beachterreinen
(beachvolley/beachtennis), Meer info: Tennisclub De PollepelKiliaantje, Naalstraat 43c - 2570 Duffel, tel. 015 31 94 44,
www.tcdepollepel.be
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cultuur
cultureel centrum Cinema Plaza
Handelsstraat 4-6-8
www.duffel.be/cinemaplaza

Socio-culturele verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke en sociale rol. Om die reden ondersteunt de gemeente deze
verenigingen. Erkende socio-culturele verenigingen kunnen gratis gebruik maken van lokalen en materialen van de uitleendienst en kunnen subsidies aanvragen op basis van een gemeentelijk reglement.
Er zijn verschillende soorten subsidies:
• basissubsidie: een subsidie ter ondersteuning van de werking,
• werkingssubsidie: een bijkomende ondersteuning voor de organisatie van activiteiten en publieksactiviteiten en aandacht voor
communicatie,
• impulssubsidie: een subsidie om socio-culturele verenigingen te
stimuleren om een toekomstgerichte en vernieuwende werking
uit te bouwen en/of in te zetten op actuele thema’s en maatschappelijke uitdagingen.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

ondersteuning wijkverenigingen en
buurtinitiatieven
De gemeente renoveert Cinema Plaza en bouwt op de site een
nieuwe locatie voor het jeugdhuis. Cinema Plaza wordt het Duffelse
cultureel centrum, met behoud van de authentieke charme van de
dorpsbioscoop. We werken aan een programma op maat van Duffel.
De opening is eind 2018 gepland.

socio-culturele verenigingen
Duffel heeft heel wat socio-culturele verenigingen. Zij zorgen er mee
voor dat er in Duffel elke dag iets te doen en te beleven is. De waaier
is heel breed: er zijn vormingsverenigingen, toneelverenigingen, zangkoren, natuurverenigingen, kunstkringen, wijkverenigingen, …
Voor de gegevens van een contactpersoon van socio-culturele verenigingen kan je terecht bij het vrijetijdsloket of op
www.duffel.be/verenigingen.
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Wijkverenigingen en buurtinitiatieven dragen bij tot de leefbaarheid
en het sociaal weefsel in de straat, wijk of buurt. De gemeente ondersteunt dergelijk engagement van inwoners.
Wijkverenigingen en buurtinitiatieven:
• kunnen gratis gebruik maken van lokalen en materialen van de
uitleendienst,
• hebben één maal per jaar recht op Induffelbons ter waarde van
100 euro voor de organisatie van hun activiteiten.
meer info
vrijetijdsloket
tel. 015 30 72 50
vrijetijd@duffel.be

seniorenwerking
seniorenweek
Één week in september vol activiteiten door en voor senioren: van
een filmnamiddag tot een daguitstap, of van het seniorenfeest over
een bedrijfsbezoek tot sportieve activiteiten…
Cinema Plus+
Elke tweede dinsdag van de maand is er een filmnamiddag in de bovenzaal van de bibliotheek (oktober t.e.m. april). Alle 60-plussers zijn
er meer dan welkom om eerst te genieten van een mooie film en
daarna bij te praten bij een drankje en een hapje voor slechts 3,50
euro per persoon.

aanbod van Vormingplus in Duffel
Vormingplus is een creatieve promotor van levenslang en levensbreed leren in de regio Mechelen.
Deze organisatie biedt vormingsactiviteiten aan vanuit verschillende
domeinen.
De cursussen staan open voor iedereen.
Een gedeelte van het aanbod van Vormingplus vindt plaats in Duffel.
meer info
Vormingplus regio Mechelen
Hanswijkstraat 74 – 2800 Mechelen
tel. 015 43 21 20
regiomechelen@vormingplus.be
www.vormingplus-regiomechelen.be

feestmateriaal en infrastructuur
De gemeente stelt feestmateriaal en infrastructuur ter beschikking
van verenigingen en andere organisatoren voor niet-commerciële activiteiten. Via www.duffel.be/webshop kan je een aanvraag indienen
of de beschikbaarheid controleren.

Het Vertelzaaltje is geschikt voor vergaderingen met maximum 15
mensen.
Het Tatteljee is een ingerichte ruimte voor creatieve activiteiten. Er is
een keukenhoekje aanwezig.
repetitieruimte The BoX
Rietlei 103 (achterzijde)
In repetitieruimte The BoX kunnen bandjes versterkte muziek maken.
Je kan de repetitieruimte gratis gebruiken. Minstens één van de
groepsleden moet in Duffel wonen. Naast de repetitieruimte is er gemeenschappelijke zitruimte en kan je gebruik maken van een opbergruimte. The Box kan gebruikt worden per blok van 2 uur van maandag
tot en met zaterdag, behalve op woensdag- en vrijdagvoormiddag.
Een basic all-round drumstel en een zanginstallatie zijn aanwezig.
Cimbalen, hihat clutch, drumstokken en kabels moet je zelf meebrengen.
concert-/repetitieruimte
Rietlei 103 (achterzijde)
De concertruimte is geschikt voor koorrepeties of concertjes van Duffelse muziekverenigingen. Naast de concertruimte is er een gemeenschappelijke zitruimte en kan je gebruik maken van een opbergruimte.
Het lokaal is voorzien van een podium met piano en muziekstaanders,
stoelen en enkele tafels. De concertruimte kan gebruikt worden van
maandag tot en met zondag, behalve op woensdag- en vrijdagvoormiddag.
Kasteel Gevers
Rooienberg 21b
Op het gelijkvloers van kasteel Gevers is een vergaderruimte aanwezig.

zalen en lokalen van de bib
O.-L.-Vrouwlaan 1

kasteelruïne Ter Elst
Ter Elstlei

In de Beethovenzaal (boven) en de Brueghelzaal A en/of B (beneden)
kunnen lezingen, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, … georganiseerd worden. In combinatie met de keuken (beneden)/keukenhoek
(boven) zijn recepties en beperkte eetactiviteiten mogelijk.

Het binnenplein van kasteelruïne Ter Elst kan gebruikt worden voor
kleinschalige openluchtactiviteiten of het organiseren van fotoshoots.
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kasteel De Locht
Liersesteenweg 44

Over de brug

Heel wat Duffelse verenigingen hebben hun vaste stek in lokalen op
de eerste verdieping in kasteel De Locht.
De lokalen van het gelijkvloers worden gebruikt voor de activiteiten
van de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes. Er zijn ook
twee ingerichte lokalen voor activiteiten of vergaderingen van verenigingen.
zaal@De Locht
Liersesteenweg 44
Zaal@De Locht staat ter beschikking voor het organiseren van kleinschalige fuiven en andere activiteiten, eventueel in combinatie met
domein De Locht. Er is een keuken en een vestiaire.

•

meer info
uitleendienst
tel. 015 30 72 59
uitleendienst@duffel.be

jaarlijks terugkerende openluchtmanifestaties
De ontelbare activiteiten, evenementen en manifestaties van verenigingen en de gemeente maken van Duffel een levendige gemeente.
Neem een kijkje op www.uitinduffel.be om te weten te komen wat er
dag in dag uit in Duffel te doen en te beleven is.
georganiseerd door de gemeente
winterevenement
• begin januari
• winterfeest met optredens, randanimatie en drank- en eetstandjes
• i.s.m. middenstandsvereniging
• plein G. Van der Lindenlaan

•

jaarlijkse happening voor en door Duffels talent en met een focus
op erfgoed. Het vindt elk jaar plaats in april/mei. Alles in Duffel
draait dan om muziek, kunst, hobby’s, uitgaan, erfgoed en plezier.
In verschillende activiteiten en projecten tonen we hoe creatieve
Duffelaars aan de slag gaan met hun talent. In het programma zitten ondertussen ook enkele vaste waarden zoals Erfgoeddag en
de Markt voor mensen met talent.
op verschillende locaties (binnen en buiten)

Vlaanderen Feest!
• periode rond 11 juli
• gratis muzikaal evenement in een sfeervol kader
• i.s.m. gemeentelijke cultuurraad
feestmarkt
• periode rond 11 juli
• feestelijke wekelijkse markt met animatie en attenties
• Handelsstraat, Kapelstraat, Bruul, Kwakkelenberg
• i.s.m. de Lierse markthandelaarsvereniging, horeca Duffel-Oost
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Open Monumentendag
• 2de zondag van september
• openstellen van gebouwen en monumenten aan het grote publiek
met rondleidingen en animatie in het kader van het thema
• verschillende locaties in Duffel

kermissen
• kapelwijding: Bruul – 4de zondag na Pasen
• julikermis: plein G. Van der Lindenlaan - zondag na 11 juli
• jaarmarktkermis: plein G. Van der Lindenlaan – zaterdag na 15 oktober of op 15 oktober

Ballonnekensstoet
• laatste zaterdag van september
• stoet met praalwagens, lampionnekes doorheen Duffel. Slotmoment op het plein aan de G. Van der Lindenlaan, met vuurwerk,
animatie en eet- en drankstandjes.
• traject stoet: Handelsstraat, Kwakkelenberg, Provinciestraat, Kapelstraat, Bruul, O.-L.-Vrouwlaan, Kiliaanstraat, Kerkstraat,
Nieuwstraat, Kasteelstraat, Merodestraat, Leopoldstraat, Molenstraat, G.Van der Lindenlaan
• In de Molenstraat worden kaarten voor een kindertombola uitgedeeld. Deze tombola wordt aangeboden door Duffelse handelaars
• Kinder-en jeugdvolksdansgroep Kinnebaba organiseert die zaterdag een workshop ‘bieten uithollen’ voor kinderen vanaf 5 jaar.

wekelijkse markt
• elke dinsdag van 8 tot 13 u.
• markttraject: Handelsstraat - Kapelstraat - Bruul - vooraan Kwakkelenberg
• i.s.m. Lierse markthandelaarsvereniging

Landschapsfestival Curieuzeneuzemosterdpot
• in oktober (tijdens Week van het bos)
• informatie-, eet-, drankstandjes en animatie voor kinderen en
volwassenen
• i.s.m. Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt Oude
Spoorweg, Bosgroep Antwerpen-Zuid, Waterlink en PVT Schorshaegen.
• Mosterdpot (Mechelsebaan 218)
jaarmarkt
• maandag na 15 oktober
• jaarmarkt, veeprijskamp, drank- en eetstandjes, kermis, boekenbeurs Davidsfonds en tentoonstellingen van Duffelse kunstverenigingen
• markttraject: Kiliaanstraat, Kerkstraat, Stationsstraat, Nieuwstraat,
Merodestraat, Leopoldstraat
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georganiseerd door Duffelse verenigingen
• Vlottentocht - www.scoutsengidsenduffel.be
• Oostfeesten - www.oostfeesten.be
• Duffelse braderij - www.facebook.com/winkeleninduffel
• Openlucht-TD - www.facebook.com/OpenluchtTDduffel
• Wereldwinkelterras - www.facebook.com/duffeloww
• Theater Water - www.theaterwater.be
• LochtFest - www.lochtfest.be
• Brakrock Ecofest - www.brakrock.be
• Kaarskensprocessie
• Natuurloop en kinderjogging
• Costa Duffla - www.facebook.com/CostaDuffla
• Natural Highs Festival - www.facebook.com/NaturalHighsFestival
• Rommelmarkt Wilgenhof - www.facebook.com/wilgenhof12
• Rommelmarkt Sint-Cecilia
• Touche in de Bouche - www.facebook.com/toucheindebouche
• Wa Costa-fuif - www.facebook.com/wacostaofficial
• Park-In ’90 - www.facebook.com/Broncoparkinfuif
meer info
www.uitinduffel.be

bibliotheek en discotheek
O.-L.-Vrouwlaan 1 - 2570 Duffel
tel. 015 31 35 43
bibliotheek@duffel.be
www.duffel.be/bibliotheek
inleverbox
Wie buiten de openingsuren materialen wil inleveren, kan de inleverbox aan de ingang van de bibliotheek gebruiken. Bij de inleverbox
hangt een bord met gebruiksaanwijzingen:
• je mag de inleverbox gebruiken voor het inleveren van alle
bibliotheekmaterialen;
• je lidkaart dien je zelf bij te houden;
• eventuele boete dien je later te betalen;
• er is geen automatische verlenging van de uitleentermijn van materialen die je niet inlevert.
De inleverbox wordt dagelijks leeggemaakt en de bibliotheek registreert elke werkdag de inleveringen.

aanbod
romans – strips – informatieve boeken - folders – internet – WiFi databanken - cd’s – kranten – Gopress krantenarchief – dvd’s (film –
muziek) - tijdschriften – jeugdboeken – boeken voor slechtzienden daisyboeken - luisterboeken - films – taalcursussen ….
databanken
De bibliotheek heeft abonnementen op digitale databanken.
• Gopress krantenarchief, als je lid bent van de bib kan je ook thuis
het krantenarchief raadplegen, vraag de unieke code in de bib.
• MOM – meer over Media
grote-letterboeken
Als je wat ouder wordt, willen je ogen soms niet meer zo goed mee.
Geen nood. We hebben een uitgebreide wisselcollectie van boeken
met grote letters.
impala/IBL
Werken die niet in de Duffelse bibliotheek aanwezig zijn, kunnen we
voor je aanvragen in een andere bibliotheek. De kosten hieraan verbonden bedragen 1,50 euro per aanvraag.
kranten
4 dagverse kranten: De Morgen – Het Laatste Nieuws - De Standaard
– Gazet van Antwerpen. Wie moeite heeft met de kleine lettertjes kan
gebruik maken van de leesloepen.
langdurige afwezigheid/vakantieregeling
Bij langdurige afwezigheid of als je met vakantie gaat, kan je de uitleentermijn laten aanpassen en het toegelaten maximum te lenen
werken kan verdubbeld worden.
makkelijk lezen plein
Speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die moeite hebben met lezen
of boeken saai vinden. Hier ontdek je gemakkelijke, leesbare, griezelige en grappige verhalen en informatieve boeken met veel foto’s en
duidelijke tekst. Je kan ook verhalen beluisteren. Alle materialen zijn
prettig te doorzoeken, ze staan met de cover naar voren.
sprintercollectie
Sprinters zijn nieuwe boeken die in de belangstelling staan en iedereen wil lezen of beluisteren. Je kan ze maximum 1 week lenen. Reserveren en verlengen is niet mogelijk.
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tijdschriften
Tijdschriften kan je steeds komen inkijken. Je kan ze eveneens lenen.

Er zijn speciale uitleenvoorwaarden voor leerkrachten, studenten lerarenopleiding, onthaalmoeders en opvoeders.

thuisbezorging
Ben je door ziekte of hoge leeftijd of door een beperking in mobiliteit
tijdelijk of blijvend aan huis gebonden, geef ons dan een seintje en
één van onze medewerkers komt je om de 3 weken verrassen met
een pakket uit de bib.

uitleenmogelijkheden
Je mag in totaal 28 materialen lenen.
Je moet er wel op letten dat je per materiaalsoort niet meer meeneemt dan het toegestane maximum.

lidgeld
Je betaalt 2,50 euro lidgeld voor een volledig jaar.
Gratis voor:
• alle jongeren onder de 18 jaar,
• volwassenen vanaf 60 jaar,
• personen met een leefloon,
• personen met een handicap,
• personen met een OMNIO- of WIGW-statuut,
• nieuwe inwoners.
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materiaal
boeken
stripverhalen
tijdschriften
cd’s
kinder-cd’s
dvd’s
jeugd-dvd’s
taalcursussen

aantal
5
5
2
10
10
5
5
1

termijn
3 weken
3 weken
1 week
3 weken
3 weken
3 weken
3 weken
3 weken

verlengen leengeld
ja
gratis
ja
gratis
ja
gratis
ja
0,25 euro (per doosje)
ja
gratis
ja
0,50 euro (per doosje)
ja
gratis
ja
0,50 euro (per cursus)

De Kunstfabriek

de lessen
• Italiaans, Spaans, notenleer, beeldende vorming, muziekinitiatie
klassikaal - wekelijks lessen van 1 ½ uur - uitzondering: 1ste jaar
notenleer 7- tot 12-jarigen en muziekinitiatie = lessen van 1 uur
• lessen instrument en zang
individueel - wekelijks lessen van 30 minuten
• lessen samenspel/kinderkoor
in groep - minimum 6 cursisten - afhankelijk van de cursus sessies om de twee weken van 2 uur of wekelijks sessie van 1 uur
• lessen instrumentaal/vocaal ensemble
met 2 of 3 muzikanten - wekelijks lessen van 1 uur
• Spaans praatcafé: 3-wekelijkse sessie van 2 uur
inschrijven
Een cursusjaar start op 1 september en loopt tot 30 juni (uitgezonderd
schoolvakanties). Inschrijven kan vanaf 7 juli bij het vrijetijdsloket in
het gemeentehuis of via www.duffel.be/webshop.

cursussenaanbod
• taalcursussen: Italiaans, Spaans (cyclus met 4 cursusjaren),
Spaans praatcafé (voor deze cursus is een positief advies van de
lesgever vereist)
• beeldende vorming: 7- tot 12-jarigen, +12-jarigen en volwassenen
(cyclus met 4 cursusjaren)
• notenleer: 7- tot 12-jarigen, +12-jarigen en volwassenen (cyclus
met 3 cursusjaren)
• muziekinitiatie: derde kleuterklas, eerste leerjaar
• individuele muziekcursussen: blokfluit, creatief klavier, drum,
dwarsfluit, gitaar (akoestisch, elektrisch, bas), klarinet, mondharmonica, orgel, piano, saxofoon, viool en zang (voor deze cursussen is kennis van notenleer noodzakelijk)
• musiceren en zingen in groep: samenspel blaasinstrumenten, gitaar, blokfluit, kinderkoor, … Om aan deze cursussen deel te
nemen moet de cursist beschikken over een positief advies van
de lesgever die de cursus geeft.
• instrumentaal/vocaal ensemble: verschillende combinaties zijn
mogelijk. Om aan een cursus vocaal/instrumentaal ensemble deel
te nemen moet de cursist beschikken over een positief advies van
de lesgever die de cursus geeft.
• De gemeente richt deze cursussen jaarlijks, onder voorbehoud
van voldoende inschrijvingen en voldoende lesgevers, in.

locatie
Alle cursussen, met uitzondering van de cursus orgel, kan je volgen
in De Kunstfabriek, Rietlei 103 – 2570 Duffel.
meer info
coördinator van De Kunstfabriek: Lieve Lecluyse
tel. 015 31 81 26
dekunstfabriek@duffel.be
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toerisme
bezoekerssite in Duffel
spoorwegfort

Behalve op maandagen is de site vrij toegankelijk. Je kan er een belevingstentoonstelling over de geschiedenis van het fort en zijn bewoners bezoeken. Een wandeling door de fortsite is eveneens genieten
van de natuur.
Gidsbeurten zijn mogelijk in groepsverband en mits reservatie. Van
maart tot en met september kan je de onderaardse gangen en de
kruitkamer van het fort bezoeken. In de winter zijn die ruimtes gesloten, maar kan je wel de rest van de site met een gids bezoeken. De
prijs voor een gidsbeurt is 3 euro per persoon, met een minimum van
30 euro per groep.
Je kan individueel aansluiten bij een georganiseerde rondleiding, elke
laatste zondag van de maand om 14 u. Deelname kost 3 euro; vooraf
inschrijven is verplicht.

Mechelsebaan 249 – 2570 Duffel
Beheerder: vzw Kempens Landschap
tel. 015 22 82 32
reservatie@gidsenfortduffel.be
www.fortvanduffel.be
Het Duffelse spoorwegfort is gebouwd in het laatste kwart van de
19de eeuw. Het diende als verdedigingsbasis voor de spoorverbinding
tussen Antwerpen en Brussel en maakte deel uit van een versterkte
linie rond de havenstad. Antwerpen was een paar decennia eerder
ingericht als Nationaal Reduit. In geval van oorlog moesten regering
en leger zich daar terugtrekken. Rond de vestingstad bouwde men
toen twee fortengordels. Het Duffelse fort lag op de buitenste linie.
Bij de Duitse inval in 1914 werd het zwaar onder vuur genomen. Grote
betonnen brokstukken in de ringgracht en de gapende wonden in de
kazematten zijn stille getuigen van dit wapenfeit.
Toen de vzw Kempens Landschap in 2009 het fort aankocht, kwam
het na meer dan 40 jaar leegstand in goede handen. Kempens Landschap legt zich immers toe op het herbestemmen van sites, monumenten en landschappen in de provincie Antwerpen.

Ter plaatse kan je iets eten en/of drinken in Brasserie De Krone. Op
weekdagen is die open van 10 tot 21 u., op zaterdag en zondag van 11
tot 22 u.

Een ommetje waard…
De Sint-Martinuskerk werd rond 1150 opgericht. Aanvankelijk stond
hier een eenbeukige romaanse kerk. Op het einde van de 14de eeuw
werd dat romaanse kerkgebouw vergroot met een kleine kruisbeuk
en twee zijbeuken. Zo kreeg het een gotisch uitzicht. In 1486 werd
een hoogkoor aangebouwd. Rond 1860 was de kerk zo vervallen, dat
een nieuwbouw nodig was. Architect Jozef Schadde tekende de plannen voor een vijfbeukig bouwwerk, in neogotische stijl, met volledig
behoud van het 15de-eeuwse gotische hoogkoor. Helaas brandde de
kerk in oktober 1914 volledig uit. Pas in 1921 - 1923 volgde de heropbouw, op basis van de plannen van Schadde. Sinds 24 oktober 1995
is de Sint-Martinuskerk een beschermd monument. Van 2000 tot
2012 werd ze grondig gerenoveerd.
De gebouwen van het klooster van het Convent van Betlehem omgeven het kerkplein. De kloosterorde ontwikkelde zich uit een NoordBrabantse begijnengemeenschap, die zich in 1652 in Duffel vestigde.
Naast ziekenverzorging en onderwijs aan meisjes, startte zij in 1790
met de verpleging van geesteszieke vrouwen. Het klooster groeide
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uit tot een indrukwekkend geheel van gebouwen, inclusief scholencomplex, psychiatrisch centrum en algemeen ziekenhuis. Na de
verwoesting van 1914 werd het klooster heropgebouwd volgens
een ontwerp van architecten Van Hoenacker en Van Beurden.
In de periode 2000-2006 ondergingen het gebouw en de kloosterkapel een grondige renovatie.

gebruik als pastorie. In 1799 werd het kasteel door de Franse bezetter
aangeslagen en verkocht. Ruim zeventig jaar later kreeg het domein
een industriële bestemming. Tot de Eerste Wereldoorlog was er een
steenbakkerij actief. Na zware beschadigingen in 1914, takelde het kasteel verder af. In 1972 kocht de gemeente de kasteelruïne aan. Het
monument is inmiddels beschermd.

Het gemeentehuis werd gebouwd in 1926 - 1928 naar plannen van
architect Ed. Careels, en vervangt het eerste gemeentehuis, dat in
1846 op ongeveer dezelfde plaats stond. Tot 1971 huisvestte het gebouw naast de gemeente- en politiediensten ook het vredegerecht
van het kanton Duffel. In 1993-1996 werd het neobarokke gebouw
vergroot en gemoderniseerd zonder aan de oorspronkelijke stijl te
raken. Ook het statige karakter van het gemeentehuis bleef volledig
behouden. In de raadzaal is een ereplaats voorbehouden voor Kiliaan
(Duffel, ca. 1530 - Antwerpen, 1607), die het eerste wetenschappelijk
etymologisch woordenboek van het Nederlands schreef. Een standbeeld van hem kijkt uit over het Muggenbergpark. Dit park is gelegen
aan de Hondiuslaan, laan genoemd naar Hendrik Hondius. Geboren
te Duffel in 1573, staat hij bekend als graveerder, wiskundige en
bouwkundige.

Terug langs het Muggenbergpark, via het groene kader van de Netedijken, komt men aan domein De Locht. Het domein was oorspronkelijk een bedrijfsterrein. Het kasteelgebouw deed dienst als woning
voor de directeur van de fabriek. De bedrijvigheden ter plaatse volgden elkaar snel op. In 1856 werd er een jeneverstokerij annex papierfabriek opgestart. Nadien kwamen er achtereenvolgens een stokerij,
een meststoffenfabriek, ‘den bougie’ (kaarsmakerij), een conservenfabriek, een oliepletterij en een margarinefabriek. Met uitzondering
van één bijgebouw zijn alle industriële sporen van deze site verdwenen.
Nadat het een lange periode onbewoond bleef, kocht de gemeente
dit kasteeldomein aan en vormde het om naar een park. Het bijgebouw is grondig gerenoveerd. Voor allerlei activiteiten kan je er terecht in de zaal @ De Locht. Op de site zijn verschillende verenigingen
actief.

Aansluitend op het Muggenbergpark omgeeft het Ter Elstpark de beschermde (1973) kasteelruïne Ter Elst. De oorsprong ervan gaat terug
tot in de verre middeleeuwen. In de 15de eeuw werd het uitgebouwd
tot een prachtig slot. Regelmatig verbleven er hoge gasten, zoals Margaretha van York en Filips De Schone. Vanaf de 17de eeuw was het in

In dezelfde stijl als kasteel De Locht werden ook kasteel Perwijs, gelegen aan het Perwijspark, Handelsstraat, en kasteel ‘Gevers’ (Rooienberg) opgetrokken. Dit laatste werd ontworpen door architect Jan
Pieter Cluysenaar, bekend van o.m. de Brusselse Sint-Hubertusgalerij.
Oorspronkelijk was het een buitenverblijf van de Antwerpse industriëlenfamilie Gevers. Na de Eerste Wereldoorlog fungeerde het een
tijdlang als ziekenverblijf. Vanaf 1946 deed het een halve eeuw dienst
als onderwijsinstelling voor verpleegkundigen. Het gebouw had van
2006 tot 2015 een museumfunctie. Nu organiseert de gemeente er
regelmatig erfgoedtentoonstellingen.
Via het Perwijspark, langs het bibliotheekcentrum (1973), komt men
aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil. Oorspronkelijk
was deze kerk een bedevaartskapel. Ze werd gebouwd in 1640 op de
plaats waar een mirakuleus beeldje van O.-L.-Vrouw was aangetroffen. In de 17de eeuw groeide Duffel uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. In 1936 werd het gebouw beschermd en vergroot. De
eenvoud van het gebouw contrasteert met het verrassend rijke interieur. Tot de voornaamste stukken behoren het marmeren hoofdaltaar
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in weelderige barokstijl met de “Tenhemelopneming van Maria” door
Thomas Willeboirts (1653-1654), de twee houten zijaltaren (1683) en
een bloemstuk van de hand van Jan Breugel de Jonge. Het grote
brandglasraam achteraan (1952) is een werk van kunstglazenier Jan
Wouters.

toeristische publicaties en routes
toeristische publicatie
De gratis brochure ‘Laat je Induffelen’ kan je krijgen bij het onthaal in
het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Iets verderop richting Netedijk vind je de Handelsstraat met de vermaarde Cinema Plaza. In de jaren 1920 opende Arthur Vercammen
hier cinema ‘Het Ankerpaleis’. Toen hij in 1937 de naam van zijn bioscoop in neonletters wilde laten vereeuwigen, bleek dit te duur. Hij
doopte zijn filmpaleis dan maar om naar het kortere - en dus goedkopere - ‘Plaza’. De volgende jaren beleefde de cinema gouden tijden.
De Plaza bleef actief uitgebaat als wijkbioscoop tot 2004, wat de cinema de status van uniek én beschermd monument opleverde. Nadien kocht de gemeente Cinema Plaza aan om er een culturele
ontmoetings- en evenementenruimte op maat van Duffel van te
maken. De opening ervan is gepland voor eind 2018.
In de Mijlstraat bevindt zich de derde kerk van de gemeente, toegewijd aan Sint-Franciscus van Sales. De gelijknamige parochie werd
in 1894 opgericht. Aanvankelijk maakte de gemeenschap er gebruik
van een voorlopig kerkgebouw. In 1903 werd de definitieve kerk gebouwd in neogotische stijl, naar plannen van bouwmeester Eduard
Careels. De aanpalende pastorie dateert van 1904. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de kerk beschadigd. Van de oorspronkelijke glasramen in het hoogkoor bleef er slechts één bewaard.
Onder de belangrijkste hoevegebouwen vermelden we tenslotte de
beschermde Maltahoeve (Maltahoevelei) (18de eeuw - met oudere
gedeelten); de Rooienberghoeve (Rooienberg) (18de eeuw), die destijds deel uitmaakte van het kasteel Rooienberg; en de Dijkstaphoeve
(Mechelsebaan), in de 16de eeuw opgetrokken als ‘hof van playsantie’.
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toeristische routes
fietsen
Bij het onthaal in het gemeentehuis kan je tijdens de openingsuren
volgende fietskaarten kopen of gratis krijgen:
•
•
•
•
•
•

Fair Trade Ecocyclo, twee fietslussen langs locaties die een link
hebben met fair trade en/of duurzaamheid (2 euro)
Fietskaart ‘Antwerpse Kempen’ (9,95 euro)
Fietskaart ‘Mechelen en omgeving’ (6,95 euro).
Hoevepad, 38 km (gratis)
Pallieteren langs de Nete, 55 km (2 euro)
Fietskaart ‘Scheldeland’ (6 euro)

wandelen
Bij het onthaal in het gemeentehuis kan je tijdens de openingsuren
volgende wandelkaarten kopen of gratis krijgen:
• Kiliaanpad: een historische wandeling door Duffel, 4 km (3 euro)
• Wandelnetwerk Rivierenland: wandelknooppunten langs Nete,
Dijle, Zenne en Rupel (8 euro)
• Wandelgebied Rivierenland: uitgestippelde wandelingen langs
Nete, Dijle, Zenne en Rupel (8 euro)
• Wandelnetwerk Kempense Netevallei: 340 km wandelplezier (8
euro)
• Wandelgebied Pallieterland - Netevallei: 29 wandellussen, goed
voor 200 km wandelplezier - 8 euro
• 10.000-stappenroute door Duffel: ongeveer 6 km wandelen door
groene en verkeersarme stroken in onze gemeente. Onderweg
kom je al eens een monument of een kunstwerk tegen, waar je
even kan stilstaan (gratis).
meer info
communicatie en onthaal
tel. 015 31 12 02
onthaal@duffel.be
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Duffelse lekkernijen
chocoladen duffelcoatjes

Deze opmerkelijke pralines hebben de vorm van de bekende Duffelse
jas en bestaan in de drie traditionele chocoladesmaken, met elk een
eigen vulling:
• pure fondantchocolade, gevuld met frambozenganache;
• melkchocolade, gevuld met pure praliné;
• witte chocolade, gevuld met praliné-nougat.
Duffelse Reus

Voor de Duffelse reus van het eetbare type kan je bij de Duffelse bakker terecht. Cake op een amandelfond, rijkelijk voorzien van appel,
rozijnen en kaneel … een lekker en smeuïg gebak. Twee ingrediënten
zijn fraitradeproducten. Dat maakt van onze Duffelse Reus een (h)eerlijke lekkernij. De (h)eerlijke Duffelse Reus is verkrijgbaar bij drie plaatselijke bakkers:
• Dom - Goos, Perwijsstraat 27;
• Van Rompaey – Van de Poll, Provinciestraat 3;
• Vero, Leopoldstraat 28.

Onderwijs

gemeentelijk onderwijs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrij onderwijs
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Onderwijs
gemeentelijk onderwijs
gemeentelijke basisschool ‘t Kofschip
Kwakkelenberg 51 - 2570 Duffel
tel. 015 31 11 02
directie@tkofschip.be
www.tkofschip.be
gemeentelijke basisschool ‘t Kompas
Nieuwstraat 11b - 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80
secretariaat@tkompas.be
www.tkompas.be
gemeentelijke lagere school De Meyl
Mijlstraat 91 - 2570 Duffel
tel. 015 31 19 06
directie@demeyl.be
www.demeyl.be

gemeentelijk technisch instituut (GTI)
Rooienberg 20 - 2570 Duffel
tel. 015 31 34 37
info@gtiduffel.be
www.gtiduffel.be
technisch onderwijs
studierichtingen:
• elektromechanica
• elektrische installatietechnieken
• mechanische vormgevingstechnieken
beroepsonderwijs
studierichtingen:
• basismechanica (2de graad)
• lassen-constructie (3de graad)
• auto (3de graad)
• 7de jaar:
- 7de specialisatiejaar fotolassen
- 7de specialisatiejaar auto-elektriciteit

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
basisschool Kiliaan
Rooienberg 52 - 2570 Duffel
tel. 015 31 17 52
Borzestraat 17B - 2570 Duffel
tel. 015 31 03 06
info@kiliaan.be
www.kiliaan.be
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vrij onderwijs
school voor buitengewoon onderwijs Ter Elst
Zandstraat 30 - 2570 Duffel
tel. 015 30 75 99
info@schoolterelst.be
www.schoolterelst.be

vrije lagere school De Basis
Stationsstraat 4 - 2570 Duffel
tel. 015 30 38 38
lagereschool@debasisduffel.be
www.debasisduffel.be

vrije basisschool De Basis - Montessori
Kwakkelenberg 5 - 2570 Duffel
tel. 015 31 21 47
info@montessori-duffel.be
www.montessori-duffel.be

Sint-Norbertusinstituut secundair onderwijs
Stationsstraat 6 - 2570 Duffel
tel. 015 30 38 58
mail@snorduffel.be
snorduffel.be

vrije kleuterschool De Basis
• vestigingsplaats Stationsstraat 2
Stationsstraat 2 - 2570 Duffel
tel. 015 30 38 32
• vestigingsplaats De Beunt
Meertsveldstraat 7b - 2570 Duffel
tel. 015 31 28 82
• vestigingsplaats ‘t Mijltje
Mijlstraat 66 - 2570 Duffel
tel. 015 31 12 64

HBO Verpleegkunde Sint-Norbertus
Rooienberg 23 - 2570 Duffel
tel. 015 30 38 83
verpleegkunde@snorduffel.be
verpleegkunde-duffel.be

kleuterschool@debasisduffel.be
www.debasisduffel.be
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Pedarooienberg
Rooienberg 23 - 2570 Duffel
tel. 0498 90 48 04
pedarooienberg@snorduffel.be
www.pedarooienberg-duffel.be

wonen / milieu & afval

De Woonwinkel
waarheen met afval
samentuinen
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wonen / milieu & afval
de Woonwinkel - gratis advies over al je woonvragen
Woonwinkel Duffel
Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel
tel. 015 28 60 28
woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be
openingsuren
• Elke vrijdag van 9 tot 12 u. zonder afspraak.
• Elke vierde donderdag van de maand van 18 tot 19.30 u. en dit na
afspraak (niet in juli en augustus).
• Je kan ook telefonisch (tel. 015 28 60 28) bij de Woonwinkel terecht van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en op woensdag van
13.30 tot 16.30 u. of via mail woonwinkel@igemo.be. Je kan eveneens naar de Woonwinkels van Berlaar, Bonheiden, Putte en SintKatelijne-Waver.
• Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is de Woonwinkel enkel telefonisch
bereikbaar.

aanbod
De Woonwinkel is een 'loket' in het gemeentehuis (tweede verdieping) waar je terecht kan voor gratis en onafhankelijk woonadvies.
Vragen over premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale woningen en leningen, leegstand en verwaarlozing, energiezuinig wonen,
ecologisch/duurzaam bouwen of verbouwen, woonaanpassingen in
het kader van levenslang wonen, … komen er aan bod.

waarheen met afval
Meer info over de ophaaldatums en wijze van aanbieden van de verschillende fracties vind je in de ophaalkalender. Deze kalender kan je
krijgen bij het onthaal in het gemeentehuis of vind je op www.ivarem.be.
Voor informatie en klachten over huisvuil (DIFTAR), gemengde plastics (roze zakken), PMD, papier en karton, grofvuil, recyclagepark en
glasbollen kan je terecht op het gratis nummer van IVAREM:
0800 90 441.

gewoon huisvuil
Je moet huisvuil aanbieden in een Diftar-container. IVAREM haalt om
de twee weken het huisvuil op. In de ophaalkalender vind je de ophaaldagen. Je container moet ten laatste om 7 u. op de dag van de
ophaling buiten staan op de openbare weg en ten vroegste om 20 u.
de dag voordien.
Sommige gezinnen moeten hun huisvuil aanbieden via een ondergronds collectief systeem voor restafval (OCT).
Infogids, Wonen / Milieu en Afval
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Indien je meer afval hebt dan in de container past, koop dan een piekzak bij het onthaal in het gemeentehuis, in het recyclagepark of in een
warenhuis. De piekzak zet je, samen met jouw container, buiten tijdens de dag van ophaling.

Aanvraag voor ophalen aan huis:
• maak een afspraak via 0800 90 441 (gratis nummer IVAREM)
ten laatste de vrijdag voor de ophaling
• 4 keer per jaar op vastgestelde datums (zie ophaalkalender)

plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons (PMD)

snoeihout

Je plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (blik, kroonkurkjes,
aluminium schaaltjes,...) en drankkartons verzamel je in de blauwe
PMD-zak van de gemeente Duffel. Deze zak wordt om de 14 dagen
aan huis opgehaald (zie hiervoor ophaalkalender) of kan je gratis naar
het recyclagepark brengen.
Je PMD-zak moet ten laatste om 7 u. op de dag van de
ophaling buiten staan op de openbare weg en ten vroegste om 20 u.
de dag voordien.
De PMD-zakken zijn te koop bij het onthaal in het gemeentehuis of in
enkele warenhuizen.

gemengde plastics (roze zak)
Op het recyclagepark kan je terecht met een aantal kunststoffen en
plastic. Indien je gemengde plastics (alle voorwerpen uit harde plastic
met een volume kleiner dan een emmer van 10 liter) wil aanvoeren
naar het recyclagepark, dan moet je een roze zak van IVAREM gebruiken. De roze zakken kan je kopen bij het onthaal in het gemeentehuis, in het recyclagepark of in een warenhuis. Je kan de roze zakken
ook om de acht weken meegeven met de inzamelwagen van IVAREM
(zie hiervoor ophaalkalender). Vanaf 2018 verschilt de ophaaldag
naargelang je in zone West of Oost woont (je vindt in de ophaalkalender in welke zone je woont). Je roze zak moet ten laatste om 7 u.
op de dag van de ophaling buiten staan op de openbare weg en ten
vroegste om 20 u. de dag voordien.

ophaling aan huis:
• snoeihout met een diameter kleiner dan 10 cm
• op voorhand melden en betalen bij het onthaal in het gemeentehuis.
Je kan met snoeihout ook op het recyclagepark terecht.

glasbollen (wit & bont glas)
Glas kan je brengen naar de glasbol (enkel tussen 7 en 22 u.) of naar
het recyclagepark. Wit en gekleurd glas moeten gescheiden worden.
Maak de glazen flessen, flacons en bokalen ook helemaal leeg en verwijder de deksels en doppen.

Geen plastic folies, vuil of vet papier, behangpapier, cellofaan.
IVAREM haalt om de vier weken het papier en karton op. In de ophaalkalender vind je de ophaaldagen. Je papier en karton moet ten
laatste om 7 u. op de dag van de ophaling buiten staan op de openbare weg en ten vroegste om 20 u. de dag voordien.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grofvuil

groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Bij het grofvuil hoort huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld
wordt en te groot is voor de DIFTAR-container of het OCT. Op
www.ivarem.be/grofvuilaanhuis vind je een overzicht van de afvalstoffen die aan huis worden opgehaald.
Je kan met grof huisvuil ook op het recyclagepark terecht.

Indien je graag advies krijgt over thuiscomposteren, kan je terecht bij
de compostmeesters of kan je een kijkje gaan nemen op een demonstratieplaats. Compostmeesters geven gratis informatie en richtlijnen
over goed composteren.

papier & karton
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A.Stocletlaan – Kruisstraat
Arenbergstraat (parking)
Berkhoevelaan – Lindenlei
Berkhoevelaan - Trapstraat (parkeerstrook)
Broekstraat
Dr. Jacobsstraat (parking residentie Cardijn)
Handelsstraat (aan de bibliotheek)
Hogevelden (tegenover Lentestraat)
Hondiuslaan (op parking)
Leopoldstraat (tegenover nr. 58)
Mijlstraat (parking achter de kerk)
Oude Liersebaan – Berkhoevelaan
Schoolstraat - Vrijheidsstraat (parking)
Spoorweglaan - Wouwendonkstraat (parking achteraan)
Spoorweglaan (aan het station)
Winkelstraat (aan garages nr. 19)

Leer je liever door het zelf te doen? Volg dan een gratis spoedles composteren in het voorjaar. In maximum 2 uur tijd heb je de basisvaardigheden onder de knie.
Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je een compostvat of -bak
aankopen. Je kan een compostvat- of bak ook bestellen via
www.duffel.be/composteren.
demonstratieplaats thuiscomposteren
• naast het containerpark, Hoogstraat 158
• elke eerste en derde zaterdag van de maand van 10 tot 12 u. (april
- oktober), groepen ook na afspraak

incontinentiemateriaal
Luiers en incontinentiemateriaal kan je aanleveren op het recyclagepark. Je moet dit wel doen in een speciale incozak. Deze zakken zijn
te koop bij het onthaal in het gemeentehuis, in het recyclagepark of
in een warenhuis.

recyclagepark
Hoogstraat 158 - 2570 Duffel
tel. 0800 90 441 (gratis nummer IVAREM)
Je kan met gesorteerde afvalstoffen (geen huisvuil) terecht op het recyclagepark. Sorteer steeds vooraf en volg de instructies van de parkopzichters.
toegang krijgen tot het recyclagepark
Om toegang te krijgen tot het recyclagepark heb je je elektronische
identiteitskaart (e-ID) nodig. Heb je geen e-ID, dan moet je vooraf
een toegangsbadge kopen (10 euro) via de gratis infolijn van IVAREM
0800 90 441.
Elk gezin heeft recht op 28 gratis bezoeken. Indien je vaker naar het
recyclagepark gaat, moet je een bijdrage betalen per bezoek. Indien
je niet officieel ingeschreven bent in de gemeente, moet je per bezoek
een bijdrage betalen.
KMO’s, zelfstandigen,… kunnen eveneens terecht op het recyclagepark van Duffel.
Meer informatie over de werkwijze en de tarieven voor bedrijven vind
je op www.ivarem.be of via 0800 90 441 (gratis nummer IVAREM).

aanvoer van afvalstoffen
Breng de afvalstoffen gesorteerd naar het recyclagepark. Indien het
afval niet gesorteerd is, kan de parkwachter je de toegang tot het park
ontzeggen. Leg het afval in de juiste container. Vraag eventueel de
parkwachter om hulp of om meer informatie. Je mag 2 maal per dag
afvalstoffen naar het recyclagepark brengen en in totaal niet meer
dan 2 m³ afval per dag aanvoeren.
gratis afvalfracties
• witte en gekleurde glazen flessen, bokalen en flacons
• papier en karton
• piepschuim (EPS)
• plastic flessen en flacons, metalen verpakking en drankkartons
(PMD)
• kunststoffen (PVC van bouw- en sloopwerken, grote harde plastics, gemengde plastics)
• incontinentie-afval
• Klein Gevaarlijk Afval (frituurolie en –vet, lampen, toners en cartridges, kaarsresten, motorolie, batterijen en ander klein gevaarlijk afval)
• herbruikbare voorwerpen
• afgedankte elektrische en elektronische apparaten
• textiel
• groenafval
• snoeihout en boomstronken
• oude metalen
• autobanden
• audio- en videocassettes
betalende afvalfracties
• sloophout
• vlak glas
• treinbielzen
• steenpuin
• grond
• restgrofvuil
openingsuren
maandag: 12.30 – 18 u.
dinsdag, woensdag en vrijdag: 9 – 18 u.
zaterdag: 9 – 15 u.
donderdag, zon- en feestdagen: gesloten
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meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be
www.ivarem.be

Je kan je goederen ook zelf naar onder meer de winkel in Duffel
(Hondiuslaan 46) brengen.

herbruikbare goederen

meer info
info@opnieuwenco.be
www.opnieuwenco.be

openingsuren
maandag tot en met zaterdag: 10 – 18 u.

hinder
Sluikstorten is verboden en strafbaar. Ontdek je een sluikstort laat dat
dan weten aan het omgevingsloket of bezorg je melding via
www.duffel.be/meldingen. Naast een gemeentelijke administratieve
boete (GAS-boete) van maximum 350 euro zal de overtreder ook
moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. Die
kosten bedragen minimum 250 euro, maar kunnen veel hoger oplopen.
meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
www.duffel.be/meldingen
Heb je goederen die je wil weggooien en die nog bruikbaar zijn?
Kringloopcentrum Opnieuw & Co haalt ze binnen de 2 werkdagen
gratis bij je op. Kleding, meubelen, huisraad, boeken, speelgoed, elektrische toestellen… Opnieuw & Co brengt ze opnieuw in omloop. Bel
voor een afspraak naar 03 488 38 83.

samentuinen
Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren.
In Duffel heb je een samentuin aan de Ganzenkoor. Samentuin Ganzenhofkes is een project van de gemeente in samenwerking met Velt
(Vereniging voor Ecologisch leven en Tuinieren).
Een perceeltje in deze samentuin is ongeveer 50 m² groot en is bestemd voor Duffelaars die het willen inrichten als ecologische moestuin. Je betaalt bij de start een waarborg van 20 euro en elk jaar 50
euro voor het gebruik van het perceeltje.
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meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be
www.duffel.be/samentuinen
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Veiligheid & Verkeer
brandweer
Onze gemeente maakt deel uit van de brandweerzone Rivierenland,
dit is de verzamelnaam voor de gemeenten en steden: Aartselaar,
Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg,
Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle,
Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.
Brandweerzone Rivierenland
Spoorweglaan 2 bus 1 – 2570 Duffel
info@bwzr.be
Post Duffel
Spoorweglaan 2 bus 1 – 2570 Duffel
tel. 015 31 36 66 (administratie – enkel tijdens kantooruren)
tel. 015 28 02 80 (niet-dringende hulp: wespennest, kelder leegpompen, afzetten alarminstallatie,…)
Postoverste Duffel: Kapt. Chris Serneels (chris.serneels@bwzr.be)
tel. 112/100 (noodoproep)
rivierenland.hulpverleningszone.be
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politie
Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone BoDuKaP, dit is de
verzamelnaam voor de gemeenten: Bonheiden, Duffel, Sint-KatelijneWaver en Putte.

Merelstraat, Mouriaulaan, Naalstraat, O.-L.-Vrouwlaan, Perwijsstraat,
Provinciestraat, Schaaruit, Schoolstraat, Stormsschranslaan, Trapstraat, Varestraat, Vinkenstraat, Vrijheidsstraat, Zandstraat, Zomerstraat.

zonaal onthaal

Wijk Mijlstraat
Chris Van Doren – gsm 0476 86 24 39

dringende hulp – tel. 112/101

Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 227
tel. 015 56 51 00
lokale.politie@politie-bodukap.be
www.lokalepolitie.be/bodukap
facebook/twitter
• maandag t.e.m. donderdag van 7.30 tot 19.30 u.
• vrijdag van 7.30 u. doorlopend tot en met zondag 19.30 u.

wijkbureau
Duffel, G. Van der Lindenlaan 22
tel. 015 31 12 01
• maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u.
• woensdag van 13.30 tot 15.30 u. (behalve in juli en augustus)
• donderdag van 18 tot 19.30 u.
• in juli en augustus enkel na afspraak
Duffel is ingedeeld in wijken. Heb je vragen en/of problemen dan kan
je je wenden tot je wijkinspecteur.
Duffel-Oost
Wijk Perwijsveld
An Geeraerts – gsm 0476 86 24 20
Yves Busschots - gsm 0476 86 24 40
Het zuidelijke deel van Duffel-Oost begrensd door: grens Sint-Katelijne-Waver, Handelsstraat, Kwakkelenberg, Hoogstraat tot N108, Katelijnsesteenweg en Leeuwerikstraat.
Volgende straten: Acacialei, Berkhoevelaan, Berthoutstraat, Beukenlaan, Borzestraat, Bruul, Bunderken, Dijkstaplei, Emiel van Hammestraat, Handelsstraat, Hogevelden, Jasmisse, Kapelstraat,
Katelijnsesteenweg, Kievitlaan, Kleuterstraat, Kwakkelenberg,
Leeuwerikstraat, Lentestraat, Lindenlei, Lijsterstraat, Mechelsebaan,

Het noordelijke deel van Duffel-Oost begrensd door: grens Lier en
Sint-Katelijne-Waver, Handelsstraat, Kwakkelenberg, Hoogstraat tot
N108, Kleuterstraat, Lintseheide, Heidestraat en Beukheuvel.
Volgende straten: Beemdstraat, Beukheuvel, Binnenweg, Bleidenhoek, Boomgaardstraat, Bruggelanden, De Meesterstraat, Dokter Jacobsstraat, Enkelstraat, Euster, Halfkousweg, Heidestraat,
Heuvelstraat, Hoogstraat, Itterbeek, Kraanstraat, Lageweg, Lintseheide, Maalderijstraat, Mijlstraat, Neervelden, Neukelstraat, Nijverheidsstraat, Oude Liersebaan, Poederstraat, Residentie Cardijn, Rode
Kruislei, Schorshagen, Straatjesbossen, Voogdijstraat, Wandelingstraat, Waterstraat, Zijpstraat.
Duffel-West
Wijk De Beunt
Werner De Proost - gsm 0476 86 24 15
Het noordelijke gedeelte van Duffel-West begrensd door: grens Kontich, Lint en Lier, Waarloossteenweg, Rooienberg, Kerkstraat, Leopoldstraat en Lintsesteenweg.
Volgende straten: Arenbergstraat, Arkelstraat, Baanvelden, Batavialei,
Beekaardstraat, Beekboshoek, Beuntstraat, Biesaard, Bloemenstraat,
Broekstraat, Draakbosweg, Gasstraat, Guido Gezellelaan, Hoevelaan,
Kasteelstraat, Klokkestraat, Kremerslei, Leistraat, Lintsesteenweg, Lisstraat, Meertsveldstraat, Merodestraat, Missestraat, Nieuwstraat,
Oude Waarloossteenweg, Rechtstraat, Jos Reypensstraat, Rietlei,
Roetestraat, Rooienberg (vanaf Ganzenkoor nr.53 & 72), Segershoef,
Segershoevestraat, Senthout, Uitbreidingsstraat, Veldstraat, Veleplas,
Vier Bunderstraat, Vlakveld, Vlasputten, Waarloossteenweg, Winkelstraat, Wouwendonkstraat, Zeelstraat, Zwarthoutstraat.
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Wijk Ter Elst
Ann Van Oosterwyck - gsm 0476 86 24 13

Wapens te Duffel
An Geeraerts – gsm 0476 86 24 20

Het zuidelijke gedeelte van Duffel-West begrensd door: grens Kontich, Rumst, Lier en de Nete, Waarloossteenweg, Rooienberg, Kerkstraat, Leopoldstraat en Lintsesteenweg.

Opvolging van dossier i.v.m. te registreren wapens.

Straten: Ambachtsstraat, Boecksteinweg, Bosstraat, Bruinstraat, Ernest Claesstraat, Erpsel, Franselei, Ganzenkoor, Geleweg, Gemeentestraat, Groenstraat, Heesterbos, Hermansstraat, Hondiuslaan,
Kerkstraat, Kiliaanstraat, Korte Weversstraat, Kruisstraat, Lange
Weversstraat, Leopoldstraat, Liersesteenweg, Maltahoevelei, Molenstraat, Muggenberg, Netelei, Norbertijnerlei, Notmeir, Pastoriestraat,
Rodeweg, Rooienberg (tot Ganzenkoor nr.29 & 60), Spoorweglaan,
Standplaats, Stationsstraat, A. Stocletlaan, Ter Elstlei, Felix Timmermansstraat, G. Van der Lindenlaan, Verbindingsstraat, Verbrandehoeveweg, Walemstraat.
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openbaar vervoer
NMBS
station Duffel
Stationsstraat 40B - 2570 Duffel
tel. 02 528 28 28 (klantendienst NMBS: 7 – 21.30 u.)
www.nmbs.be

•
•
•
•

lijn 550 Mechelen – Duffel – Lier: rijdt ieder uur
lijn 555 Rumst – Duffel – Lier: rijdt ieder uur
Tussen Duffel en Lier rijden 550 en 555 samen ieder halfuur.
lijn 556 Waarloos – Duffel – Duffel-Mijlstraat – Lier: in functie van
de Lierse scholen
lijn 560 Mechelen – Duffel-Mijlstraat – Lier: rijdt ieder uur

2 automaten voor vervoersbewijzen
parkeren
• kosteloos parkeren en gratis fietsenstallingen en fietspomp
• verschillende parkeerplaatsen voor personen met een handicap
• Personen met beperkte mobiliteit kunnen assistentie reserveren
via de klantendienst van NMBS, tel. 02 528 28 28 (7 – 21.30 u.) of
via www.nmbs.be.

meer info
De dienstregelingen worden regelmatig aangepast. Je vindt de meest
recente dienstregelingen op www.delijn.be en aan de haltes. In het
gemeentehuis vind je lijnfolders in de infokiosk van De Lijn.

Vlaamse Vervoermaatschappij - DE LIJN
Grotehondstraat 58 - 2018 Antwerpen
tel. 070 220 200
www.delijn.be
gratis met de bus in Duffel
Alle reizigers die binnen Duffel de bus nemen, reizen gratis. De enige
voorwaarde is dat de op- en afstaphalte van de verplaatsing ook binnen Duffel liggen. Het biljet (0 euro derdebetaler) is enkel op het voertuig verkrijgbaar.
Reis je verder dan de gemeentegrenzen van Duffel dan gebruik je de
gewone vervoersbewijzen. Deze zijn voordeliger in de voorverkooppunten.
Met de feestbus kan je gratis van oud naar nieuw. In december kan je
bij verschillende uitreikpunten in Duffel hiervoor een gratis feestbusticket krijgen (www.duffel.be en www.delijn.be).
De Lijn in de gemeente Duffel
• lijn 2 Duffel – Duffel-Mijlstraat – Lier: rijdt één keer om de twee
uur
• lijnen 52/53 Duffel – Mortsel – Antwerpen-Berchem: rijden ieder
halfuur
Het centrum van Antwerpen kan je bereiken door over te stappen
ofwel aan Berchem station op tramlijnen 9 (snelste verbinding), 4
of 11 ofwel in Mortsel op tramlijnen 7 of 15.
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auto
autodelen

laadpalen voor elektrische wagens

Af en toe een wagen nodig, maar heb je er geen? Dan is autodelen de
geknipte oplossing voor jou. Autodelen betekent dat verschillende
personen of gezinnen om beurten gebruikmaken van één of meer gezamenlijke auto’s. De gemeente deelt buiten de werkuren ook één
van haar wagens. Je kan onze Opel combo lenen op weekdagen tussen 18 en 7 u. In het weekend vanaf vrijdag 18 u. tot maandagochtend
7 u. kan je de wagen de volledige dag of voor meerdere dagen reserveren. Op feestdagen geldt dezelfde regeling als in het weekend.

Je kan jouw elektrische wagen opladen aan de laadpaal in de Merodestraat en aan het gemeentehuis. Heb je een elektrische wagen maar
geen ruimte voor een laadpunt? Vraag dan kosteloos een publieke
laadpaal aan bij Eandis via www.eandis.be/laadpaal-aanvragen. De
plaatsing is gratis, het opladen zelf gebeurt tegen betaling.

meer info
omgevingsloket
tel. 015 30 72 60
omgeving@duffel.be
www.duffel.be/autodelen
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Colofon
je aangeboden door
de gemeente Duffel

eindredactie
communicatie en onthaal

verantwoordelijke uitgever
Marc Van der Linden (burgemeester)
Gemeentestraat 21 – 2570 Duffel

2018
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

publiciteitsregie en realisatie
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bvba
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
tel. 016 25 50 43
www.inforegio.be
foto’s
• gemeente Duffel
• Van Keer Frans

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.
De uitgever acht zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie.
Mochten sommige gegevens intussen gewijzigd zijn, gelieve ons dan
te verontschuldigen en deel het zo snel mogelijk mee aan communicatie en onthaal, tel. 015 30 72 81 of communicatie@duffel.be.
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