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      2300 Turnhout

      014 47 11 00
      info@welzijnsonthaal.be

Verantwoordelijke uitgever: Luc Op de Beeck
Deken Adamsstraat 62, 2300 Turnhout

Bereikbaarheid

Het Welzijnsonthaal bevindt zich in de  
Welzijnscampus,  Stationstraat 80 te 
Turnhout. Voor meer info kan je ter 
plekke terecht of op onze website!

www.welzijnsonthaal.be



Openingsuren

Zonder afspraak:
Maandag tot vrijdag: Iedere voormiddag van 9 tot 11u

Voor zaken die niet dringend zijn, maak je best een 
afspraak via telefoon of e-mail. Zo kan je sneller 
geholpen worden.

Telefonische bereikbaarheid

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 
9 en 12 uur. 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn 
we telefonisch bereikbaar tussen 13 en 17 uur. 

Welkom bij het Welzijnsonthaal

Het Welzijnsonthaal is een plaats in Turnhout waar 
je naartoe kan met al je vragen rond welzijn zoals 
over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, 
opvoeding, premies, inkomen, budget, administra-
tie, … Iedereen uit Turnhout en omgeving kan gratis 
terecht in het Welzijnsonthaal.

Medewerkers van CAW De Kempen en OCMW  
Turnhout werken er samen om iedereen de beste 
ondersteuning te bieden voor zijn welzijnsvraag. 

Kortom, één plek voor al je welzijnsvragen!

Over ons

CAW De Kempen en OCMW Turnhout werken intensief 
samen om één uniek Welzijnsonthaal uit te bouwen voor 
Turnhout en omstreken. In 2012 kondigden de welzijns-
partners CAW De Kempen en OCMW Turnhout de plannen 
aan in de pers, voor het uitbouwen van een gemeen-
schappelijk Welzijnsonthaal vanop één plaats in Turn-
hout, meer bepaald op de site van Janssen Pharmaceu-
tica. We houden rekening met jouw noden en vragen, 
onafhankelijk van het specifieke aanbod van CAW De 
Kempen en OCMW Turnhout. Bovendien zetten we sterk 
in op samenwerking met andere diensten om je vraag 
zo goed mogelijk te beantwoorden. Het Welzijnsonthaal 
ging officieel van start op 18 april 2017.
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