
  

Lokaal dienstencentrum Het Begin  

Begijnenstraat 65   

1080 Sint-Jans-Molenbeek    

Tel 02 8805157   

dienstencentrum@dewelvaartkapoen.be  
   
  

Een lokaal dienstencentrum (LDC) heeft als opdracht hulpbehoevenden te helpen in het zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. We bieden diensten (zowel in Het Begin, als aan 

huis) en activiteiten aan om dit te realiseren.  

  

Hieronder vindt u ons huidige aanbod :   
  

Pedicure : Sinds maandag 22 maart kunnen we jullie opnieuw onze pedicuredienst aanbieden.   

 

Kapsalon/Manicure :  Elke woensdag van 9u. tot 16u. te reserveren op het nummer 02/880. 51. 57. 

 via e-mail onthaal@dewelvaartkapoen.be of rechtstreeks aan ons onthaal. 

Wassen en strijken :  We bieden deze dienst vanaf nu in Het Begin zelf aan.  

  

Kleine klusjes aan huis: Nieuw! Vanaf maandag 3 mei starten we met een gloednieuwe dienst: De 

Welvaartklus. Na afspraak kan 1 van onze klusjesmannen kleine klusjes aan huis komen doen.  

Opgelet! Voor ‘grotere’ werken verwijzen wij nog steeds door naar BON(FIX) van Buurthuis Bonnevie.  

Hebt u oude werktuigen die u niet meer gebruikt en wenst gratis te schenken aan onze vzw? Laat het 

ons zeker weten.  We komen ze bij u thuis ophalen.  

  

Sociaal restaurant : Wanneer de maatregelen versoepelen openen we opnieuw ons sociaal 

restaurant Vraag naar ons 14-daags menu of bekijk het op onze website.   

Nieuw! Vanaf nu kunnen inwoners van Sint-Jans-Molenbeek die ons een bewijs kunnen voorleggen 

dat zij een leefloon van het OCMW ontvangen, gratis bij ons maaltijden komen afhalen. Het OCMW 

zal onze vzw immers een aantal maaltijden per maand terugbetalen. Zowel het OCMW als wij hopen 

op deze manier de strijd tegen armoede nog beter aan te gaan. Opgelet! Ook hier blijft reserveren 

verplicht. Contacteer ons voor meer informatie.  

Take away : Exact dezelfde maaltijden kunnen ter plekke worden afgehaald aan dezelfde prijs, op 

voorwaarde dat u eigen potjes meebrengt. Wie dat niet doet, betaalt € 1 extra voor ons 

wegwerpmateriaal. Reserveren is verplicht   

  

Vervoersdienst : Voor klanten uit Molenbeek en omliggende gemeenten : € 3,50 per rit. Voor 

klanten uit andere gemeenten : € 0,50 per km.  Reserveren (ruim vooraf) verplicht.  U kan eveneens 

gebruik maken van onze individuele boodschappendienst  .  

mailto:onthaal@dewelvaartkapoen.be?subject=Kapsalon/Manicure%20reservatie


Begeleiden naar ziekenhuis, vaccinatiecentrum of andere medische afspraken : Enkel op afspraak, 

van maandag tot vrijdag prijs :€ 2,50 + vervoer + wachttijd.  

Onze zorgregisseur staat tot jullie beschikking om jullie te helpen bij alles wat met de vaccinatie te 

maken heeft : informatie geven, hulp bij het inschrijven, vervoer aanvragen naar het 

vaccinatiecentrum, tot zelfs begeleiding tot daar.   

Het kostuumatelier : Het kostuumatelier ontwerpt en produceert nieuwe kleding. Ook als particulier 

kan je er terecht voor maatwerk, patronen en eigen collecties  

Retouchewinkel  De Ateliers is nu elke werkdag open van maandag tot vrijdag van 9u30 – 12u en 

12u30 – 16u30.  U kan er terecht voor het herstellen van uw kleding en het maken van nieuwe  

kleding, gordijnen, kussens en accessoires op maat.   

Nieuw is echter dat er nu ook originele accessoires uit onze eigen collectie worden verkocht. 

Originele mondmaskers met opbergzakje, knuffeltjes om cadeau te geven, herbruikbare broodzakjes 

en mooie kussens voor uw interieur. . Informatie over deze collectie en de prijzen kan u ter plekke 

krijgen.  

  

  

  

Voor elke dienst: Altijd verplichte reservatie:  

Reserveer voor elke dienst  telefonisch of per mail, minstens 2 dagen op voorhand.  

  

Op tel.nr. 02/880 51 57   

  

-voor het restaurant, maaltijden aan huis en  take away  of via 

catering@dewelvaartkapoen.be  

-voor de vervoerdienst  en de boodschappendienst of via   

welvaartvervoer@dewelvaartkapoen.be  

-voor de klusjesdienst, wassen en strijken, begeleiding, pedicure, manicure of kapsalon  of via 

dienstencentrum@dewelvaartkapoen.be  

             Op tel.nr. 02/412 39 30  

              -voor het kostuumatelier of de retouchewinkel of via deateliers@dewelvaartkapoen.be  

  


