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 VOORDELENBOEKJE ASSE 

 

Lokale initiatieven  
 
Huis van het Kind 
Info 

Voor al je (kleine en grote) vragen over kinderen. Hobby’s, school, kinderopvang, opvoeden, 
… .  
We helpen je, of verwijzen je door naar de juiste hulp/organisatie.  

 
Voor wie? Iedereen  
Adres Gasthuisstraat 2, Asse Telefoon 02 452 80 67  
E-mail huisvanhetkind@asse.be  

Website www.huisvanhetkindasse.be  
 
 

Geboortegeschenk 
Info  
Bij aangifte van je kindje in het gemeentehuis krijg je een cadeau!  

Voor wie? alle Assenaren  
Prijs: gratis 
 

Boekstart  
Dankzij Boekstart ontvangt elke baby en peuter in Asse een fijn Boekstart-pakket. 
 

Babypakket 
 
Als je kindje 6 maanden oud is, krijg je in het consultatiebureau van Kind & Gezin een zacht 
voelboekje. 

Ga je niet bij Kind en Gezin op controle? 
Vraag dan in de bibliotheek naar je Boekstart-babypakket. 
 

Peuterpakket 
 
Als je kind 15 maanden oud is, krijg je bij Kind & Gezin een bon om je Boekstart-peutertas in 

de bibliotheek op te halen. 
Ga je niet bij Kind & Gezin op controle? 
Vraag dan in de bibliotheek naar de Boekstart-peutertas. 
 

 
 
 

Nederlands oefenen/leren  
 
Taalspeelbad  
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Anderstalige kinderen en jongeren kunnen spelenderwijs hun Nederlands oefenen tijdens de 
schoolvakantie. Voor meer informatie kan je terecht bij de school van je kind. 
 

Voor wie? Op doorverwijzing door de school van uw kind.  

 
Nederlandse les 
Ben je op zoek naar een cursus Nederlands? Het Agentschap 

Integratie en Inburgering kan je helpen! Ze zoeken samen met  
jou naar de cursus en de school die het best bij je past.  
Tijdens een intakegesprek stellen ze jou vragen over je 
verwachtingen, talenkennis, hoogst behaalde diploma, …  

>> Nederlands leren kan je in een Centrum voor Basiseducatie 
Vanaf 16 jaar. 
>> In het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in 

Meise-Jette Vanaf 15 jaar. 
>> In een Universitair Talencentrum (UTC) in Brussel  
Vanaf 18 j. met diploma secundair onderwijs. 

Meer info? 

Neem contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering. 

Ze testen je kennis om je door te verwijzen naar een cursus. 

Ze organiseren zitdagen in het Sociaal Huis, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse.  

Op afspraak: 02 701 76 60. 

Meer informatie vind je op: https://integratie-inburgering.be/contactpunt-asse. 

 
Projecten  
Wil je graag op een praktische manier met Nederlands bezig zijn en mensen ontmoeten? 

- Conversatie 1731 (dinsdag, 09.00 – 11.00 uur in de bibliotheek Zellik) 

- Café Combinne (dinsdag 19.30-22.00 uur in ’t Smiske) 
- Praatgroep Combinne (vrijdag 09.30 tot 11.30 uur Sociaal Huis)  
- Matcha (elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de 

bibliotheek Zellik)  

 

Taalstages 
Dienst Integratie organiseert in de paas-en zomervakantie taalstages en taalworkshops voor 

kinderen.  
 

Coach ‘samen inburgeren’ 
 
De dienst Integratie brengt je in contact met iemand die in Asse woont en die graag 
Nederlands wil oefenen. Hierbij houden we rekening met je interesses. Na de eerste 

kennismaking beslissen jullie zelf hoe vaak en wanneer jullie afspreken en welke activiteiten 
jullie samen doen. 
 

Meer info?  
Dienst integratie  
02 454 19 94  
integratie@asse.be  

 

Infopunten  
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Ze helpen je met vragen over cursus Nederlands, wonen, school, werken, kinderopvang, 
hobby’s, rijbewijs, … 
 

Meer info?  
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse 
Elke donderdag van 09.00-11.30 uur  

Maak een afspraak via: 02 454 19 94 
Asse: 04 75 78 38 62  
Zellik: 04 75 78 38 53 
 

 
 

Opvoedingsondersteuning 
 
Opvoedingsbabbel 
Info 
Een kleine of grote vraag over opvoeden? Kom langs bij opvoedingscoaches Joke en Anneleen 

voor een gratis gesprek. De gesprekken kunnen via videocall of fysiek in Huis van het Kind 
doorgaan. De opvoedingscoach spreekt vooraf telefonisch met jou af.  
 
Maak een afspraak via de website: www.huisvanhetkindasse.be  

Voor wie? Alle Assenaren  
Prijs gratis  
Contact zie Huis van het Kind Asse 

 
 

Opvoedingslijn 
Heb je een opvoedingsvraag? Je kan een vraag stellen via een formulier of via chat. Je kan 
ook bellen met een opvoedingsvraag naar de Opvoedingslijn: 078 150 010 
 
Is je kind tussen 0 en 3 jaar, dan kan je met je vraag ook terecht bij de Kind en Gezin-Lijn 

: 078 150 100 

 
Gezinsbond 
Als nieuwe ouder heb je recht op een jaar gratis lidmaatschap bij de Gezinsbond.  
Neem een kijkje op www.gezinsbond.be  
 

Je kan er terecht voor advies, voordelen en activiteiten.  
 

Asse groeit op  
Info Het vormings- en activiteitenaanbod voor ouders of ouders met hun kinderen, 
georganiseerd door Huis van het Kind Asse.  
Bekijk het overzicht op www.huisvanhetkindasse.be  
 

Voor wie? Alle Assenaren  
Prijs gratis  
Contact zie Huis van het Kind Asse 
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Katrol 
Studie- en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare gezinnen met kinderen in de 3de 

kleuterklas of 1ste of 2de leerjaar. Meer informatie krijg je via de school van je kind. 
 
Voor wie? Op doorverwijzing door de school van uw kind 

 
Contact  
Huis van het Kind Asse  

Telefoon 02 452 80 67  
E-mail katrol@asse.be 
 

VISIT 
Pasgeboren baby?  
Dan bekijken we samen met jou op welke voordelen je allemaal recht hebt.  
 

Voor wie? Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.  
 
Contact 

Huis van het Kind Asse  
Telefoon 02 452 80 67  
E-mail visit@asse.be  

 
 

VONK 
Gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen.  

In samenwerking met de betrokken partners worden de gezinnen intensief begeleid op alle 
levensdomeinen.  
 

Voor wie? Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.  
 
Contact 

Huis van het Kind Asse  
Telefoon 02 452 80 67  
E-mail huisvanhetkind@asse.be 

 
Buddy bij de wieg 
Een buddy begeleidt een kwetsbaar gezin tijdens de periode van de zwangerschap tot de 

eerste verjaardag van het kind. De buddy biedt steun waar nodig en helpt het gezin de weg 
te vinden naar sociale voorzieningen, het gemeentehuis, Huis van het Kind, ... . 
 

Voor wie? Voor kwetsbare gezinnen met een kindje op komst.  
Contact Huis van het Kind Asse  
Telefoon 02 452 80 67  

E-mail huisvanhetkind@asse.be 
 

 
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) 
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Het CAW kan je ondersteunen bij je opvoedingsvragen, bij het werken aan je relatie, 
scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, familiaal geweld, … . 
 

Meer info?  
Poverstraat 75B, 1731 Zellik 
0800 13 500 

onthaal@cawhallevilvoorde.be 
 

 

Jongeren Advies Centrum  

Ze helpen jongeren tussen 12-25 jaar met al hun vragen en problemen die te maken hebben 

met welzijn: persoonlijke, financiële, administratieve, relationele en juridische vragen.  

Meer info:  

Asphaltcosite 20 

1730 Asse 

jac@cawhallevilvoorde.be 

02 613 17 02 

 
 
 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  (Regio CKG 
Sloebernest)  
De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) bieden pedagogische begeleiding 

aan gezinnen met opvoedings- of gezinsproblemen, zolang de problemen nog niet van die 
aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen worden opgelost of verbeterd. 
 
Meer info?  

A&M Hellinckxstraat 45 
1083 Ganshoren 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Tel.: 02 424 22 20 
Email: ckgsloebernest@i-mens.be 

Website: https://www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/ckg 

 
 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
 
Een CLB kan helpen bij vragen over: 

– Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren, … 
– De onderwijsloopbaan: vragen bij studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, …  
– Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, 

grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie, … 
– Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, 
druggebruik, overgewicht, … 
 

Meer info?  
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CLB Noordwest-Brabant 
Nieuwstraat 120, 1730 Asse 
02 452 79 95 

asse@clbnoordwestbrabant.be 
 

CLB Noordwest-brabant – preventieve gezondheidszorg 
Spiegelstraat 1, 1730 Asse 

02 452 79 95 
med.asse@clbnoordwestbrabant.be 
  
CLB GO! De Ring 

Willame 19, 1500 Halle 
02 356 38 58 
clb.halle@g-o.be 

 
1Gezin1Plan 
 

Gezinscoach 
Dit is een kosteloos traject voor gezinnen met kinderen tussen 0-18 jaar. 

Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken en afhankelijk van de vraag worden zij gepast 

toegeleid. 
De gezinscoach vertrekt vanuit de nood en de krachten van het gezin, stelt haalbare 
doelstellingen op en giet dit in één gemeenschappelijk plan. 

  

Eerstelijnspsycholoog 

Een eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt hulp bij psychologische klachten en problemen. Er wordt 
een kortdurend traject aangeboden voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. 

Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken. Indien nodig zal de eerstelijnspsycholoog 
doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 

  

Een aanmelding voor een gezinscoach/eerstelijnspsycholoog gebeurt via een verwijzer (CLB, 

CAW, K&G, huisarts,…). Hulpverleners kunnen een aanmelding doen voor het kind, de jongere 
of het gezin via de website. 

Er is steeds toestemming nodig van het kind, de jongere of het gezin vooraleer een 
aanmelding wordt gedaan. 

 

 
Psychologische hulp 
 

- Eerstelijnspsycholoog voor kinderen: kortdurige hulpverlening aan kinderen en 
jongeren.  

- Eerstelijnspsychologen voor volwassenen: betaalbare psychische hulp te bieden aan 
kwetsbare mensen met lichte tot matige psychische klachten. 

- Meer info?  
https://www.savha.be/eerstelijnspsychologischezorg  
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INKOMEN  
 
Groeipakket (vroegere kinderbijslag) 

Dit is een financiële ondersteuning voor alle kinderen die in Vlaanderen wonen. Sommige 

kinderen hebben ook nog recht op een zorg- en een sociale toeslag als extra ondersteuning. 
 
Het startbedrag krijg je bij de geboorte of adoptie van een kind. Vanaf dan krijg je elke 

maand een bedrag.  
 
Wanneer je kind naar het kleuteronderwijs in Vlaanderen gaat, dan krijg je  
de kleutertoeslag automatisch. Een aanvraag is niet nodig. 

Woont je kind niet in Vlaanderen en is het ingeschreven in een door Vlaanderen erkende 
kleuterschool? Doe je aanvraag voor de kleutertoeslag bij een uitbetaler van het 
Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds). 

 
Er zijn 5 mogelijke uitbetalers:  
Fons, Parentia, Kidslife Vlaanderen, Infino, MyFamliy.  

 

Rechterzijde :  

Meer info? 

www.groeipakket.be of bij Huis van het Kind Asse: 02 452 80 67 

 

Sociale toeslag 

Deze wordt automatisch geregeld op basis van de belastingaangifte. Het is een 

tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen 

dragen. De FOD kijkt hiervoor naar de inkomsten van 2 jaar terug. Je kan jouw bedrag 

controleren met de calculator van een uitbetaler.  

 

Zorgtoeslag 
Hier heeft het kind recht op als een specifieke ondersteuningsbehoefte nodig is.  Het bedrag is 

afhankelijk van het aantal punten: aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap. 

https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/zorgtoeslag-ondersteuningsbehoefte  

Ouderschapsverlof 

Hier heb je recht op als je een jaar op dezelfde plek werkt, je kan dit opnemen tot je kind 12 

jaar is. Laat dit 3 maand op voorhand weten aan de werkgever. 

 

Schulden 
Als je schulden hebt, kan je terecht bij het Sociaal Huis voor 
budgetbegeleiding of budgetbeheer. 

 

Rechterzijde :  
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Meer info? 
Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 

socialedienst@asse.be  
 

Leefloon 
Als je geen recht hebt op een inkomen of je hebt een te laag inkomen,  
heb je mogelijk recht op een leefloon of een gedeeltelijk leefloon. 
 

Rechterzijde :  

Hoe aanvragen ?  

Maak een afspraak met het Sociaal Huis. 

(02 452 80 67) 

 

Alimentatie 
Indien je recht hebt op onderhoudsgeld maar het niet krijgt van de ex-partner kan je bij 

DAVO terecht. Deze dienst betaalt, onder bepaalde voorwaarden, voorschotten op 

alimentatie. 

 

Rechterzijde :  

Meer info? 

Dienst voor Alimentatievorderingen  

DAVO FOD Financiën 

0800 12 302 
Koning Albert II Laan 33/bus 59, 1030 Schaarbeek 

 

Inschakelingsuitkering 

Werkzoekende schoolverlaters (-25j.), die na 12 maanden nog werkzoekend zijn, hebben 

recht op een inschakelingsuitkering. 

Werkloosheidsuitkering 
Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering, als je in de periode voordat je werkloos werd, 

een bepaald aantal arbeidsdagen hebt gewerkt in loondienst. Arbeidsprestaties als 

zelfstandige tellen niet mee. Als je zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt 

je meestal geen recht op een uitkering. 

Hiervoor kan je best gaan naar een uitbetalingsinstelling: een vakbond of de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen (voor wie niet aangesloten is bij een vakbond). 

 

WONEN  

 

Sociale woning 
Personen met een beperkt inkomen kunnen voor de huur van een huis hulp krijgen via de 
sociale huisvestingsmaatschappij of via het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

about:blank
about:blank
about:blank


9 
 

Rechterzijde : 
 
Meer info? 

Om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt, kan je best een afspraak maken met het 
Sociaal Huis of het Woonloket. 

- Sociaal Huis – Dienst wonen, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00  

- Woonloket, Gemeenteplein 1, 1730 Asse, 02 454 19 85,  woonloket@asse.be  
 
Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je onmiddellijk inschrijven bij SVK Webra en/of 
SHM Providentia. 

 

Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders sociale woning 
 
Je kan deze krijgen als je 4 jaar of langer op de wachtlijst staat voor een sociale woning. 
Hiervoor moet je contact opnemen met Wonen Vlaanderen. 
https://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen 

 

Klusjes in huis en tuin  
Inwoners van Asse die ondersteuning nodig hebben bij huishoudelijke taken, klein 

tuinonderhoud, kleine herstellings-en onderhoudswerken kunnen terecht bij volgende diensten:  
- Intercommunale Haviland, Stacy Vandervelden Tel: 0470 11.26.04   
- 3WPlus: 02 486 64 00 

 

Sociale renovatiebegeleider 
 
Is je inkomen niet zo hoog of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je je woning echt 
energiezuiniger maken? Schakel dan de sociale renovatiebegeleider van 3Wplus in voor 
gratis ondersteuning.  

 
De renovatiebegeleider komt bij je langs om je woning te screenen en stelt op basis daarvan 
een prioriteitenlijst en een stappenplan op. De renovatiebegeleider bekijkt samen met jou 
welke werken realistisch zijn en hoe ze gefinancierd kunnen worden. Tijdens en na het 

renovatietraject kan je gratis een beroep doen op de renovatiebegeleider voor de 
werfopvolging en het aanvragen van premies.  
 

Meer info?  
Mimi.aerden@3wplus.be 
0491713855 
 

Energie 
 

Verwarmingstoelage 
Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar 
een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. 
 

Deze financiële hulp is voor:  
• Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- 
& invaliditeitsverzekering 
• Gezinnen met een laag inkomen  
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• Personen met schuldenoverlast: in collectieve schuldenregeling 
of schuldbemiddeling 
 

Rechterzijde :  

Meer info? 

Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 

socialedienst@asse.be  

 

 

Budgetmeter voor gas en elektriciteit 
Gezinnen die hun facturen voor elektriciteit en aardgas niet meer 

kunnen betalen, krijgen een budgetmeter. Op deze budgetmeter kan je krediet zetten voor 
een minimale levering van gas en elektriciteit. Zolang het bedrag niet opgebruikt is, kan je gas 
en elektriciteit verbruiken.  
 

Rechterzijde :  

Hoe aanvragen ? Maak een afspraak met het Sociaal Huis. Een 

maatschappelijk werker zal een sociaal financieel onderzoek 
doen. Hiervoor heeft men een overzicht nodig van de inkomsten 
en uitgaven. 

 

Sociaal tarief gas/elektriciteit/internet/telefoon 
Het sociaal tarief is voor personen die een uitkering 

of tegemoetkoming krijgen van het Sociaal Huis, de Zorgkas, 
de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een 
handicap.  

 
Je krijgt dit automatisch door de energieleverancier bij de verrekening van de jaarfactuur. Bij 
twijfel kan je informeren bij je energieleverancier of bij het Sociaal Huis. 
 

 
Rechterzijde : 
 

Meer info? 
Raadpleeg het Sociaal Huis om na te gaan of je hiervoor in 
aanmerking komt. 
 

Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 
socialedienst@asse.be  

 

Energiescan 
Wil je weten hoe je meer energie kan besparen in je woning? Dan kan je een energiescan 

laten uitvoeren. Onder bepaalde voorwaarden is dit gratis. Vraag dit na bij je netbeheerder. 

 
Waterscan 
Wil je meer weten over duurzaam omgaan met water? Of hoe je kan besparen op je 
waterfactuur? Dan kan je een waterscan laten uitvoeren. Onder bepaalde voorwaarden is dit 
gratis. Vraag dit na bij je watermaatschappij. 
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De goedkoopste energieleverancier 
Ben je niet tevreden van je energieleverancier? Of ben je gewoon op zoek naar een 
goedkopere? Doe online een vergelijkende V-test via vtest.vreg.be.  

 

Huren 
 

Huursubsidie 
Wanneer huurders van een woning met slechte kwaliteit naar een conforme en aangepaste 
woning verhuizen, hebben ze recht op een financiële toeslag.  
 

Huurpremie  
Kandidaat-huurders die 4 jaar op de wachtlijst van Providentia staan, hebben recht op de 
huurpremie. Wonen Vlaanderen stuurt automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te 
vragen.  

 

Sociale lening 
Ben je op zoek naar een sociaal krediet? Informeer dan zeker eens bij het Vlaams 

Woningsfonds.  
 
 

Vermindering van onroerende voorheffing als huurder  

 
Voor gezinnen met twee kinderen of met een persoon met een beperking, moet de huisbaas 

minder belastingen betalen. Hij moet de korting die hij krijgt éénmalig van de huur aftrekken.  
Let op! De huurder moet de vermindering de eerste keer zelf aanvragen.  
 

Rechterzijde : 
 
Meer info? 

Je vindt het aanvraagformulier op de website www.belastingen.vlaanderen.be. 
 

Huurdersbond 
Als huurder kan je met vragen of problemen rond huren steeds terecht bij de Huurdersbond.  
 

Bemiddeling uithuiszetting 
Moet je je huis gedwongen verlaten? Dan kan je bemiddeling bij uithuiszetting aanvragen bij 
het OCMW.  

 

 
VRIJE TIJD  
 

Spel-en ontmoetingsruimte  
Info  
Een plek om samen te spelen met je baby, peuter of kleuter. Ook een rustige plaats om een 

luier te verversen of je kindje eten te geven.  

about:blank
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Voor wie? iedereen  
Prijs? gratis  
Waar? Huis van het Kind Asse 

 

Aanbod bibliotheek  
In de bibliotheek kan je terecht voor het gratis uitlenen van boeken en DVD’s of gratis op een 

computer op internet. Daarnaast organiseert de bib ook regelmatig voorleesuurtjes en 
activiteiten voor kinderen en volwassenen. 
Meer info?  

Bibliotheek Asse, Huinegem 2, Asse 02 452 56 34 bibliotheek@asse.be 

Bibliotheek Zellik, Brusselsesteenweg 543, Zellik 02 466 04 34 
bibliotheek@asse.be   https://asse.bibliotheek.be/ 

 

 

Taalpunt 
Ook heeft de bib een afdeling ‘Taalpunt’ met leesboekjes, leerboeken, beeldwoordenboeken 

en informatieve boeken voor anderstalige volwassenen om Nederlands te leren. De bib heeft 
ook een ‘Taalpunt Jeugd’ voor kinderen met eenvoudige boekjes en spelletjes om Nederlands 
te leren. 

 

Voorlezen in bib  
Elke laatste zaterdag van de maand kan je in de bibliotheek gratis komen luisteren naar 

spannende en leuke verhalen die worden voorgelezen. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Je moet 
niet vooraf inschrijven. 
Bibliotheek Asse: vanaf 16.00 tot 16.30 uur  
Bibliotheek Zellik: van 11.00 tot 11.30 uur 

 

Digidokter  
Af en toe komt een gratis specialist in de bibliotheek voor praktische digitale vragen: bv. het 

zoeken op het internet, het installeren van apps op je smartphone, …  

 
Meer info?  Bij de bibliotheek of via https://www.avansa-hallevilvoorde.be  
info@avansa-hallevilvoorde.be  02 454 54 01 

 
 

Aanbod jeugd- en vrijetijdsdiensten  

De dienst Jeugd en de dienst Vrije Tijd in je gemeente bieden ook heel wat activiteiten aan 

voor kinderen en jongeren zoals bv. sportkampen.  
 

Jeugdbeweging  
Zoek je een leuke activiteit voor je kind tijdens het weekend? Misschien is er een 

jeugdbeweging in je buurt.  

Meer info? dienst Jeugd, Asphaltcosite 20,1730 Asse 

02 452 47 60 

 

Tip: Soms heeft de jeugdbeweging tweedehands uniformen die je kan overkopen aan het 

verminderd tarief.  
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Speelplein  

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen terecht bij een speelpleinwerking in de buurt. 
Afhankelijk van het gekozen speelplein kan je er terecht vanaf 2,5 of 4 jaar.  

Meer info? dienst Jeugd 02 452 47 60 
 

I-active 
Het is een digitaal ouderportaal voor de voor-en naschool opvang en de opvang tijdens de 

schoolvakantie. Je kan er gegevens, facturen, … terugvinden.   

Meer info? via de school of dienst Jeugd 02 452 47 60 

 

Sport na school-pas 
Zit je zoon of dochter in de middelbare school en wil hij/zij graag sporten? Met de Sport na 
Schoolpas kan je een stuk goedkoper sporten! Vraag dit na bij de LO-leerkracht of surf naar 

www.sportnaschool.be. 
Meer info? dienst Sport van je gemeente 

 

Inloopcentrum Babbelhuisje  
Iedereen is er welkom voor een gezellige babbel of een vrijblijvende deelname aan de 

activiteiten zoals bv. samen koken.  

 
Ook kan je er terecht voor de volgende dienstverlening: vuilniszakken, wassen/drogen, 

postzegels, enveloppen, printen 
 
Meer info?  

Poverstraat 75 b48 
1731 Asse 
ilczellik@cawhallevilvoorde.be 

0470 235191 

Buitenspeelkaart  
Een kaart met een overzicht van alle openbare speelpleintjes in Asse.  
Voor wie? Iedereen 

Prijs? Gratis af te halen bij Huis van het Kind of de Dienst Jeugd.  

Asse Speelt 
De brochure 'Asse speelt' is een handig overzicht van activiteiten en kampen tijdens de 
schoolvakanties. Alle verenigingen in Asse die een aanbod hebben dat openstaat voor alle 

kinderen (niet enkel eigen leden) worden opgenomen in deze brochure. 

Buurtwerk 1730/Instuif Asse 

Jongeren tussen 12-18 jaar zijn elke woensdag van 14.30-18.00 uur welkom in het 
KAJ/gebouw ’t Hoekske. 

Meer info?  GSM: 04 73 52 13 15  
Instagram: BUURTWERK 1730 
Waar? ’t Hoekske, Parklaan 22, 1730 Asse. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Kunstenacademie Asse 

Heb je interesse in beeld, muziek, woord of dans?  

Meer info?  

Neerstraat 19, 1730 Asse  
Tel. 02 452 83 79  
E-mail: secretariaat@kunstenacademie.asse.be  

Cultureel centrum Asse  

Je kan er terecht voor familievoorstellingen, vormingen, films, optredens en tentoonstellingen.  
Waar?  
Huinegem 4, 1730 Asse 

02 456 01 60 

Zwembad ‘Den Aerberg’ 
 
Waar? Potaarde 14, 1730 Asse 02 451 20 30  

zwembad@asse.be  
https://www.asse.be/zwembad-den-aerberg 

Gratis publieke wifi  

Momenteel is er in Asse WIFI4EU beschikbaar op de volgende locaties:  

- CC Asse 

- De bib in Asse 

- De sporthal en het zwembad 

- De sportloods 

- Het voetbalveld naast de sportloods 

- Jeugdcentrum ’t Jass 

Hoe werk het?  

- Je opent via je gsm de wifi-instellingen 

- Je ziet alle mogelijke netwerken verschijnen 

- Je kiest het netwerk WIFI4EU 

- Vul je gsm-nummer in. De code die je ontvangt, geef je in op de landingspagina.  

- Vanaf dan kan je gratis surfen op het internet.  

 

Tussenkomsten 
Tussenkomst mutualiteit  
Als jij of je kind aan sport doet, heb je recht op een tussenkomst van de mutualiteit. Je kan dit 
navragen bij je mutualiteit. 

Je kan ook soms korting krijgen voor bosklassen, zeeklassen, uitstappen, ….  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Participatie en sociale activering (PSA)  

Assenaren kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan hobby’s/ vrije 

tijd.  

Tot 18 jaar heb je ook recht op een tussenkomst per kind (tot 18j.) voor boeken, 

schoolfacturen, bijlessen, … 

De tussenkomst kan betrekking hebben op: 

 lidmaatschap sportclub 

 inschrijvingsgeld muziek- of kunstacademie 

 uitzonderlijke schoolkosten (bijvoorbeeld deelname bosklassen) 

 uitstappen en toegangsticketten voor recreatieparken 

 toeristische attracties 

 culturele of sportieve participatie 

 initiatieven die de digitale kloof verkleinen  

 inkom zwembad 

 

Voor wie is deze financiële tegemoetkoming? 

 recht op leefloon of op equivalent financiële hulp en hun kinderen ten laste  

 tewerkgesteld in het kader van art 60§7 van de organieke wet en hun gezinsleden ten 
laste  

 in schuldbemiddeling en leefgeld = max. overeenstemmend leefloon 

 gebruikers van de dienstverlening van het OCMW-Asse die na betaling van de 
maandelijkse vaste kosten (huur, hypothecaire lening, energie) een bedrag overhouden 
dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van het overeenstemmend leefloon 

 
Meer info? 
Raadpleeg het Sociaal Huis om na te gaan of je hiervoor in 

aanmerking komt. 
 
Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 

socialedienst@asse.be  
 
 

UiTPAS 
Algemene info  
Punten sparen en omruilen voor korting op een vrijetijdsactiviteit, een cadeau of een ander 

voordeel.  
Voor wie? alle Assenaren  
Prijs Een UiTPAS kost € 5,00. Er is ook een voordeeltarief voor jongeren -18 jaar en een 
kansentarief voor personen met een beperkt inkomen.  

Meer info? dienst Jeugd 02 452 47 60 
E-mail uitpas@asse.be  
Website www.uitpasasse.be 

 
 

about:blank
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UiTPAS met kansentarief 
 

Een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd met kansentarief.  

Voor wie ? 

 Attest VT (verhoogde tegemoetkoming) ziekenfonds 

 Attest CSB (collectieve schuldbemiddeling) 

 Attest budgetbeheer  
 
Wat ? 80 % korting bij deelname aan sociale/culturele/sportieve 
activiteiten/lidmaatschappen.  

Zoals:  

- Inkom zwembad 

- Inschrijvingsgeld kunstenacademie Asse 

- Lidgeld babytheek 

- Lidgeld speel-o-theek 

- Activiteiten van CC Asse (cultureel centrum)  

- Speelplein 

- Spinibo 
 

Meer info? 

Huis van het Kind Asse 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 

Huisvanhetkind@asse.be 
 

De ziekenfondsen / mutualiteiten 
Ga bij je mutualiteit na welke geboortevoordelen en voordelen voor jonge kinderen ze geven.  
 
Meer info? 

Contacteer je ziekenfonds / mutualiteit:  

 Socialistische mutualiteit, Stationsstraat 9, 1730 Asse. 02 452 65 73 

 Liberale mutualiteit Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse, 0800 17 417 

 Christelijke mutualiteit, Steenweg 24, 1730 Asse, 02 240 85 31 

 Liberale mutualiteit van Brabant, Nieuwstraat 106, 1730 Asse, 02 452 29 63 

 Vlaams en neutraal ziekenfonds, Gemeenteplein 7, 1730 Asse, 02 460 55 85 

 Neutraal ziekenfonds Vlaanderen, Kalkoven 12, 1730 Asse, 02 300 29 45 

 Socialistische mutualiteit van Brabant, Brusselsesteenweg 636, 1731 Asse, 02 468 57 
41 

 

Iedereen verdient vakantie  
(het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie) 

Toerisme Vlaanderen heeft een aanbod uitgewerkt voor 

mensen met een laag inkomen. De brochure kan geleend 
worden bij het Sociaal Huis. 
Iedereen verdient vakantie (het vroegere Steunpunt 
Vakantieparticipatie) heeft zowel daguitstappen als vakanties. 

Reservaties kunnen gedaan worden door de maatschappelijk 

werkers van het Sociaal Huis.  

Meer info? 

about:blank
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Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 
socialedienst@asse.be  

 

 

SCHOOL  
 
Inschrijven school 
Wordt je kind volgend jaar 2,5 jaar?  
Tijd om je zoon of dochter in te schrijven voor school!  
 

Meld je aan bij een school via aanmelden.asse.be of vraag hulp bij Huis van het Kind Asse. 
 

Studietoelage  

 
De vroegere ‘school- en studietoelage’ van de Vlaamse overheid is geïntegreerd in het 
Groeipakket. Voor kleuters, lager en secundair onderwijs moet je geen aanvraag meer 

indienen. Als je in aanmerking komt, ontvang je de toelage automatisch.  

 
Studietoelagen voor het hoger onderwijs 

Vanaf augustus kan je een aanvraag voor het hoger onderwijs 
indienen voor het academiejaar dat start in september. 
Een aanvraag indienen kan online via de website www.studietoelagen.be 

 

Meer info? 

Je kan terecht bij Huis van het Kind Asse 
• Elke voormiddag behalve woensdag van 8.30 tot 11.30 uur 

Gasthuisstraat 2, 1730 Asse 

• 02 452 80 67 (Sociaal Huis Asse) 

 

Ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften  
Heeft je kind een beperking of is er sprak van een leer-of opvoedingsstoornis? Dan heeft het 

misschien recht op ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vraag dit 

na bij de school van je kind.  

 

Tijdelijk onderwijs aan huis 
Kinderen die langdurig ziek of afwezig zijn van school hebben recht op tijdelijk onderwijs aan 

huis (TOAH). Ook Bednet kan je inschakelen. Vraag dit na bij de school van je kind of het CLB. 

 

Blokspot 
Tijdens de examenperiodes voor secundair en hoger onderwijs organiseren de jeugddienst, 

JAC en bib een blokspot waar jongeren samen kunnen studeren. Er worden plaatsen 
vrijgehouden voor kwetsbare jongeren, ze kunnen worden toegeleid via partnerorganisaties.  

 

 

Kinderopvang  

about:blank
about:blank
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Inschrijven kinderopvang  
Zoek een plaats via de website Opvang.Vlaanderen 

Hulp nodig? Kom langs bij Huis van het Kind Asse.  

 

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Er is gezinsopvang (onthaalmoeder) en 

groepsopvang (kinderdagverblijf/creche).  

Je betaalt een vaste prijs per dag of volgens je inkomen.  

- Betaal je een vast prijs per dag dan hebt je recht op een kinderopvangtoeslag via het 

Groeipakket. 

- Betaal je volgens inkomen dan ligt de prijs tussen € 5,47 en € 30,37 per dag.  

 

Je kan dit bedrag berekenen via www.kindengezin.be  

 

Tarief kinderopvang  
Bij de onthaalmoeder of kinderopvang betaalt de ouder een prijs berekend op het 

basisinkomen.  
Online te berekenen via: www. Kindengezin.be of je kan hiervoor terecht bij Lokaal Loket 

Kinderopvang of de kinderopvang.  

 

Een verminderd tarief is aan te vragen indien de ouder  

- een invaliditeitsuitkering, een leefloon, faillissementsuitkering of een 

werkloosheidsuitkering van 6 opeenvolgende maanden voltijds ontvangt.  

- een minderjarige tienermoeder is  

- zorgt voor een pleegkind  

 
Maak hiervoor een afspraak bij het Sociaal Huis, 02 452 80 67. 
 

Voor- en naschoolse kinderopvang  
Heb je vóór of na school opvang nodig? In Asse kan je terecht bij Spinibo. 

 
Tarief 
 
Gezinnen met meer dan 1 kind krijgen 25% korting. 
Gezinnen met een sociaal tarief krijgen 50% korting. Dit is aan te vragen bij de 

verantwoordelijke.  
Korting sociaal tarief en meerdere kinderen zijn cumuleerbaar. 
Gezinnen met een UiTPAS kansentarief/per kind krijgen 80 %. De UiTPAS kan je kopen in bib, 

Huis van het Kind, zwembad, spinibo, … Dit kost 1 euro per persoon.  
 
Meer info? IBO Spinibo 

Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09, spinibo@asse.be 

 

 

Babysit 

about:blank
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Ben je op zoek naar een babysit in Asse? Dan kan je terecht bij de kinderoppasdienst van de 

Gezinsbond Asse. Ook via de websites Babysits en Bsit vind je makkelijk een babysitter in de 

buurt.  

 

Meer info? 

Gezinsbond Asse: 02/453.03.93 Nathalie De Laat 

Babysits: https://www.babysits.be/babysitten/asse/ 

Bsit: https://bsit.com/nl/ 

 

Je kan uiteraard ook beroep doen op ‘informele opvang’. Iemand die je goed kent die bij jou 

thuis komt. Hou er rekening mee dat je hiervoor niet altijd verzekerd bent. 

 

Thuisopvang zieke kinderen  

 
Je hebt nood aan opvang voor je zieke kind? Dan kan je terecht bij de thuisopvangdiensten. 

De begeleidsters zijn gespecialiseerd in het omgaan met en de verzorging van zieke kinderen 

van 0-14 jaar. 

Meer info?  

Thuisopvang Zieke kinderen 3W-PLUS VZW  

https://3wplus.be/kinderopvang 

 

CM-Skoebidoe  

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/oppashulp/zieke-kinderen  

 

 

GEZONDHEID 
 

Vermindering kosten 
Voor financiële tegemoetkomingen kan je terecht bij de mutualiteit. Misschien heb je recht op:  
 

• De verhoogde tegemoetkoming: voor gezinnen met een 
laag inkomen. 
Je kan zien op de klever van je ziekenfonds of je hier recht 

op hebt. Op deze klever staat een cijfercode. Eindigt deze 
code op het cijfer ‘1’, dan heb je recht op een verhoogde  
tegemoetkoming. 
• Derdebetalersregeling: je betaalt enkel jouw deel van de gezondheidskosten. De dokter 

wordt betaald door het ziekenfonds. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming heb je 
ook recht op de derdebetalersregeling. 
• Een tegemoetkoming voor brillen, glazen en lenzen. Ga  

met een afleveringsattest of factuur van de opticien langs bij je 
ziekenfonds. 
• Een tegemoetkoming orthodontie kinderen. Vraag aan de 
orthodontist een aanvraagformulier dat je aan je ziekenfonds 

bezorgt. Deze aanvraag moet gebeurd zijn voordat je kind 15 
jaar is! 

about:blank
about:blank
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Naar de tandarts gaan is gratis tot 18 jaar !  
Ga je niet jaarlijks naar de tandarts met je kinderen, dan moet je 
wel betalen! Orthodontie is niet gratis! 

 
Meer info? 
Contacteer je ziekenfonds / mutualiteit zie p. 

 
 

Globaal medisch dossier 
Het is een elektronisch medisch dossier van jou bij je huisarts. Het bevat al de medische 
gegevens van de patiënt en geeft een totaalbeeld van je gezondheidssituatie.  
Als je een GMD aanvraagt, krijgt je meer terugbetaald. Het percentage is afhankelijk van de 
situatie.  

Als je een GMD aanvraagt, krijgt je tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van je 
huisarts. Het percentage is afhankelijk van je situatie. 

 

CoZo 
Het is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen 
toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.  

 
Als patiënt kan je volgende gegevens terugvinden:  

- Medische verslagen  

- Onderzoeksresultaten  

- Medische beeldvorming laboresultaten 

- Vaccinatie- en medicatieschema’s 

- … 

 
(Filmpje: hulpmiddel bij inloggen: https://www.youtube.com/watch?v=CuJgaxOc2-Q) 
Misschien een QR-code zetten?) 

 

Itsme 

Je kan de app gebruiken om je belastingen in te vullen, om je pensioen te raadplegen, om je 

vakantiegeld te raadplegen, om je medisch profiel en je vaccinaties te bekijken, om de 

resultaten van je Covid-19- test te kennen, bij je mutualiteit of ziekenfonds, … 

 

Hospitalisatieverzekering 
Een hospitalisatieverzekering betaalt je medische kosten terug na een hospitalisatie. Dat 
gebeurt nadat eerst de tussenkomst die je al kreeg van de mutualiteit of de Hulpkas voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering werd verrekend. 

 

Tegemoetkoming van pijnstillers voor chronisch zieken 
Sommige chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming voor paracetamol.  

Meer info? adviserend geneesheer ziekenfonds of huisarts 

 
Dringend medische hulp 
Voor personen zonder wettig verblijf is er het recht op dringend medische hulp via het 
OCMW.  

about:blank
about:blank
about:blank#paragraph-0
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Centrum ambulante revalidatie 
 

 

 
Hulp in huishouden  

De verzorgende komen aan huis en bieden praktische ondersteuning op maat bv. 
huishoudelijke taken, administratieve taken, verzorgende taken, … Hiervoor betaal je een 
bijdrage per uur. Er wordt rekening gehouden met het inkomen en je kan hiervoor een 

tussenkomst krijgen van het ziekenfonds.  
 
Meer info? 

Dienst gezinszorg OCMW Asse  02/452.80.67 
Familiezorg      09/225.78.83 
Familiehulp      02/543.79.10 

Ferm Thuiszorg vzw    02/800.112.05 
i-mens      078/15.25.35 
 

Minder mobielen centrale 

De minder mobielen centrale is een vervoerdienst voor mensen die zich moeilijk kunnen 

verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom,... 

Meer info?  

Dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg: dgat@asse.be 

 

Hulp en ondersteuning bij en na de bevalling  
 

Gynaecoloog 
Voor de medische begeleiding tijdens je zwangerschap kan je terecht bij een gynaecoloog of 

bij je huisarts. Je kan er ook voor kiezen om een aantal consulten te doen bij je gynaecoloog 

en een aantal bij jouw huisarts of vroedvrouw. 

 

Hoe aanvragen? 

Vind een huisarts bij jou in de buurt via de website Mediwacht. 

Via de website van het OLV Ziekenhuis Asse vind je informatie terug over de gynaecologen 

die aan het ziekenhuis verbonden zijn.  

 

Gratis echo’s 
Recht op 3 echo’s met terugbetaling mutualiteit (1 per semester) bij de gynaecoloog. 

 

Kind & Gezin  
Ga langs bij Kind & Gezin in je regio. Je kan er terecht met opvoedingsvragen, voor medische 

opvolging van je kindje, vaccinaties, ... 

about:blank
about:blank
about:blank
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Wat doet Kind & Gezin?  

- Startgesprek voor de geboorte 

- Contact opnemen na de geboorte 

- Huisbezoek na de geboorte 

- Gehoortest 

 

Consultaties 

Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling is er een consultatie voorzien. De dokter en 

verpleegster kijken naar de groei, gezondheid en ontwikkeling. Op bepaalde consultaties 

krijgt je kind een vaccinatie. 

 

Neem zeker zelf contact op via de Kind en Gezin-Lijn als je 10 dagen na de geboorte nog 

niets van hen hebt gehoord.  

 

Meer info? 

Telefoon 078 150 100  

E-mail: info@kindengezin.be  

www.kindengezin.be 

 

Mijn zwangerschap 
 

Registreer je op ‘’Mijn Zwangerschap’ via eID of Itsme. Je krijgt er week na week tips, leuke 

weetjes, heldere en correcte informatie en getuigenissen op maat. 

 

Vroedvrouw  

 
Het is mogelijk om een vroedvrouw aan te vragen tijdens de zwangerschap en de eerste 

weken na de bevalling. Ze geven begeleiding en advies tijdens de zwangerschap en de 

bevalling, tot een jaar na de geboorte, bij borstvoeding, na een miskraam, bij 

geboorteplanning. 

 

Kostprijs?  

- Bij een geconventioneerde vroedvrouw worden de meeste kosten 100% terugbetaald 

volgens het 3de-betalerrssysteem (de mutualiteit betaalt de vroedvrouw rechtstreeks). 

- Is ze niet geconventioneerd, dan krijg je 75% terugbetaald van de bedragen die het 

RIZIV bepaald heeft. 

- Transportkosten, wachtvergoedingen, enz. mag de vroedvrouw zelf bepalen. Ze 

informeert je dan over de kosten. 

 

Meer info? Via de website van de Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen (VVOB) 

vind je alle gegevens van de vroedvrouwen in Asse.  

 

Kraamhulp  

about:blank
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Een kraamverzorgende helpt de ouder met de verzorging van de baby en de 
andere kinderen in het gezin. Ook springt ze bij in het huishouden. 
 

Kostprijs : hangt af van je inkomen. Je kan soms korting krijgen via 

je ziekenfonds of hospitalisatieverzekering. 

 

Organisaties die kraamhulp aanbieden: 

Ferm Thuiszorg vzw 02 800 112 05  

Familiehulp 02 543 79 10  
Familiezorg 09 225 78 83  
 
Meer info? 

Contacteer je ziekenfonds / mutualiteit zie pagina  

 

WERK/OPLEIDING 
 

Werkzoekend  
Je kan je inschrijven bij de VDAB. Dit kan via de website of ga naar de werkwinkel. 

Meer info? VDAB, Gemeenteplein 5, 1730 Asse. 02 454 15 20  

 
sTeam 
Voor jongeren die hun weg niet vinden naar de arbeidsmarkt en afhaken bij de hulp die 
vandaag al bestaat. Enkel voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die al langer dan 6 
maanden werkloos zijn.  
Meer info?  

steam@groepintro.be 
 

Trajectbegeleiding van het Sociaal Huis 
Voor cliënten van het OCMMW die een leefloon ontvangen en extra hulp nodig hebben bij 
het zoeken naar een gepaste opleiding of tewerkstelling.  
Meer info? 

Maak een afspraak met het Sociaal Huis 
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 58 00 

socialedienst@asse.be  

 

RVA 
Indien je een uitkering ontvangt van de RVA en je een opleiding wil volgen, heb je misschien 

recht op ‘vrijstelling van beschikbaarheid’.  

Alleenstaande ouders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een toelage 

kinderopvang van de RVA.  

 

Volwassenenonderwijs 
Heb je een beperkt of laag inkomen en wil je graag volwassenenonderwijs volgen? Dan heb 

je misschien recht op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Vraag 

dit na bij de school. 

about:blank
about:blank
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Vlaamse aanmoedigingspremie 
Wanneer je in de privésector of socialprofitsector werkt en je neemt één van onderstaande 

soorten verlof:  

- tijdskrediet 

- ouderschapsverlof 

- palliatief verlof 

- verlof voor medische bijstand 

- mantelzorgverlof 

 

Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een 

aanvullende uitkering die je van de Vlaamse Overheid krijgt, boven op de 

onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

 
ICAN-project 
Het project richt zich op kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar. De aanpak van het ICAN-

project bestaat uit outreachende acties, integrale individuele begeleiding - op verschillende 

levensdomeinen - en een wekelijkse groepsvorming.  

 

Buitenlands diploma 
Op de dienst Integratie van de gemeente kunnen inwoners terecht voor de aanvraag van 
gelijkschakeling van hun buitenlands diploma. Inwoners worden er begeleid bij het verzamelen 
van de juiste documenten en vertalingen en bij het indienen van de aanvraag bij Naric. 

https://www.naricvlaanderen.be/nl 

 
Assese fietsregistratiesysteem voor kleuters en lagere 

schoolkinderen  
In alle Assese kleuter- en lagere scholen werd een speciale scanner geïnstalleerd om de 
leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen, te registreren. Met de gescande 
punten kunnen de kinderen dan iets kopen tijdens evenementen van de school of de gemeente 

of bij lokale handelaars.  
 
Meer info?  

- Digitaal platform waar ouders en scholen zich kunnen inloggen en daar de registraties 
van de kinderen raadplegen; https://buck-e.be/ 

- Interesse? koningfiets@asse.be. 
 

Vervoer  
De Lijn 
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Gratis voor kinderen tot 6 jaar  

Kinderen tot 6 jaar reizen gratis met De Lijn. Opgelet, ze moeten altijd begeleid worden door 

iemand die ouder is dan 12 jaar. 
 

Gemeentekorting -50% op een Buzzy Pazz voor kinderen en jongeren  

Kinderen en jongeren tussen 6 en 24 jaar krijgen een korting van 50% op een Buzzy Pazz. Ze 

krijgen deze korting automatisch bij aankoop van hun Buzzy Pazz op basis van je ID (domicilie 

en leeftijd). 
 

Gezinskorting 

Gezinnen (ook gezinnen in co-ouderschap) die meerdere Buzzy Pazz’en met dezelfde 

startdatum en geldigheidsduur aankopen, krijgen gezinskorting bij De Lijn. 

 

Korting voor personen met een beperking  

Personen met een beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden een gratis 

jaarabonnement ontvangen van De Lijn. 

 

Korting bij leefloon of verhoogde tegemoetkoming  

Wie recht heeft op een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming kan een Omnipas of 

Buzzy Pazz kopen aan een sterk verminderd tarief. 

 

NMBS 

 

Kortingskaart voor grote gezinnen  

Wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt, kun je bij de NMBS een kortingskaart voor 

grote gezinnen aanvragen. 

 

Gratis voor kinderen tot 12 jaar  

Neem je kind gratis mee met jou mee op de trein. De kinderen reizen zonder biljet, jouw 

vervoersbewijs geldt ook voor hen. Reist je kind alleen? Als je in het bezit bent van een 

kortingskaart grote gezinnen kan dat gratis en zonder biljet in 2de klasse.  

 

Geen kortingskaart voor grote gezinnen? Koop dan een kidsticket voor je kind aan -50%. 

 

Korting voor werkzoekenden 

Wanneer een werkzoekende de trein neemt om te gaan solliciteren of deel te nemen aan een 

examen, heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht op een korting bij de aankoop van zijn 

treinticket. Ga langs bij de VDAB voor meer informatie. 

 

Korting verhoogde tegemoetkoming 

Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, hebben recht op een kortingskaart 

‘verhoogde tegemoetkoming’ van de NMBS. Met deze kaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ van 

de NMBS heb je ook recht op sociaal tarief voor het reizen met de bus via de STIB/MIVB. 
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MATERIËLE HULP 
Via Huis van Het Kind Asse 
 

Luiers/melkpoeder/verzorgingsproducten   

Na een financieel onderzoek kan Huis van het Kind je helpen met de aankoop van luiers, 

melkpoeder en verzorgingsproducten. 

 

Ruilwinkel Ditjes & Datjes  
In de ruilwinkel kunnen spulletjes voor kinderen tussen 0 en 16 jaar geruild worden: kleding, 

babymateriaal, bedlinnen en speelgoed, alles is welkom. Heb je geen materiaal om te ruilen? 

Geen probleem, we kunnen je hiermee zeker helpen!  

 

Babytheek  
De babytheek is een bibliotheek, maar dan met babymateriaal. 

Voor wie? 

- Alle gezinnen met baby’s of kinderen uit Asse  

Hoeveel betalen? 

- Lidgeld kost €20/jaar.  

- Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €4/jaar.  

Maak je lid via onze website: www.huisvanhetkindasse.be en reserveer je spullen online.  

Meer info? 

Neem contact op met het Huis van het Kind, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse. 02 452.80.67 

 

Speel-o-theek  

De Speelotheek is een bibliotheek, maar dan met speelgoed. 

Voor wie? 

Voor kinderen uit Asse van 0-12 jaar. 

Hoeveel betalen? 

- Lidgeld kost €6/jaar.  

- Heb je recht op korting via UiTPAS, betaal je €1.5 

Waar en wanneer? 

Open op woensdagavond, om de twee weken, van 19.30 tot 21.00 uur.  

Bergestraat 6E 1730 Asse 

Openingsmomenten en meer info: www.huisvanhetkindasse.be/speel-o-theek/ 

 

 

Kringwinkel Vites Asse  
Winkel voor tweedehandsmateriaal zoals kledij, meubels, elektro,… 

Je kan er ook spullen binnenbrengen.  

Voor wie? Iedereen 

Adres? Weverstraat 34, Asse  

 

about:blank
about:blank
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Verkoop vuilniszakken  
Je kan de zakken ook kopen aan de infobalie in het gemeentehuis en het OCMW binnen 

bepaalde uren.  

 

Afvalstraten  

 
Het is een straat met ondergrondse afvalcontainers voor papier en karton, glas en restafval. 

Je vindt de ondergrondse afvalcontainers onder meer in volgende Assese straten: Mergelweg, 

Muurveld, Molenstraat, Hopmarkt, Gentsesteenweg, Kapellestraat, Koensborre, Prieelstraat en 

Noorderlaan.  

 

De containers voor glas en papier en karton zijn gratis en vrij voor iedereen te gebruiken.  

 

Voor het gebruik van de restafvalcontainer moet je betalen. Je kan hiervoor een afvalkaart 

aanvragen (10 euro), waarmee je toegang krijgt tot de container.  

 

Meer info?  

- Dienst Milieu gemeente Asse 02 454 19 19  of milieu@asse.be 

- Intradura : Dorent 5, 1620 Drogenbos 02 334 17 40  

dispatching@intradura.be  https://www.intradura.be/ 

 

 

2e handsbeurs Gezinsbond Asse 
Tweedehandsbeurs voor babyspulletjes en kinderkledij tot 14 jaar  

Speelgoed - Boeken – Fietsen 

Meer info?  

tweedehandsbeurzen@gezinsbond.be of 02 507 89 66  

 

 

Juridische hulp 
 

Pro-Deo advocaat 
Als je inkomen beperkt is, is er kans dat je beroep kan doen op een gratis pro-Deoadvocaat. 
 

Rechterzijde :  

Hoe aanvragen ?  Aanvraag voor pro-Deoadvocaat via BJB  
Eerstelijnsbijstand Kanton Asse: Elke eerste en derde maandag  

van de maand, van 16.30 tot 18.00 uur in Oud Gasthuis.  
Meer info? 
Maak een afspraak met het Sociaal Huis 

Gasthuisstraat 2, 1730 Asse, 02 452 80 67 
socialedienst@asse.be 
of www. baliebrussel.be   

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Gratis juridisch advies 
Voor gratis juridisch advies kan je terecht in een justitiehuis. Ook in het sociaal huis kan je 

terecht voor juridische eerstelijnsbijstand. 

 

Juridische tweedelijnsbijstand 
Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand 

(vroegere pro deo advocaten). 

 

Collectieve schuldenregeling 
Heb je (hoge) schulden? Maak een afspraak bij de sociale dienst in het Sociaal Huis. Misschien 

kom je misschien in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. Ook als je niet in 

aanmerking komt voor collectieve schuldenregeling kan je geholpen worden met 

schuldbemiddeling of budgetbeheer 

 

 

Overvloed informatie  
Er zijn zoveel diensten en organisaties. Bij Huis van het Kind kan je terecht met al jouw vragen.  
Het Huis van het Kind werkt samen met alle diensten en 

organisaties voor kinderen en hun ouders. Je kan er terecht met 
vragen over opvoeding, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, het 
groeipakket, studietoelagen, … 

 

Meer info? 

Je kan terecht bij Huis van het Kind Asse  
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse 

• 02 452 80 67 (Sociaal Huis Asse) 

 

 

 

 


