
VZW STIJN

De Klimroos is een dienstencentrum dat deel 
uitmaakt van een overkoepelende netwerk- 
organisatie, vzw Stijn. 

“Zorg in dialoog” is ons motto, met respect 
voor ieders eigenheid en autonomie. Elk dien-
stencentrum werkt autonoom en heeft een 
eigen Gebruikersraad, Directie, Raad van Toe-
zicht en Steunfonds. 

In de onderlinge samenwerking tussen de 
dienstencentra is er een evenwicht tussen  
solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Een 
grote meerwaarde is het delen van expertise 
en kennis.

DE KLIMROOS

… is een dienstencentrum voor volwassen 
personen met een fysieke handicap, een niet-
aangeboren hersenletsel en/of een neuro-
logische aandoening. Onze dienstverlening 
situeert zich in de regio Noord-Limburg. We 
zoeken in dialoog een oplossing voor alle 
zorgvragen die men ons stelt. We streven 
naar kwaliteitsvolle zorg op maat.

Een open en directe communicatie staat cen-
traal in onze organisatiestructuur.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot 
onze sociale dienst:

Lieve Van de Broek
011 34 91 54

Iris Jacobs
011 34 01 91

Op zoek naar een 
“gewoon buitengewoon” 

geschenk?

Geschenkenwinkel IDEE
Winkelgalerij ‘FORUM’

Kloosterstraat 10 bus 5, 3910 Neerpelt

 Openingsuren:

 Van maandag 09.00 tot 12.00 uur
 t.e.m. donderdag 14.00 tot 16.00 uur

 Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
  14.00 tot 18.00 uur

 Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur
  14.00 tot 16.00 uur

Uw steun is welkom: 335-0038983-35
BIC BBRUBEBB

IBAN BE57335003898335

Giften van 40,00 euro en meer 
ontvangen fiscaal attest 

aan het begin van het volgende jaar.

V.U. Jos Steensels
p/a Kleine Boemerangstraat 26

3900 Overpelt
☎ 011 34 91 50

klimroos@kli.stijn.be - www.stijn.be

 vzw Stijn: De Klimroos
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DIENSTENCENTRUM

DE KLIMROOS

Dagopvang Woonondersteuning

Dienst Limburgse
Stichting Autisme

Dienstencentrum
De Witte Mol

Dienstencentrum
‘t Weyerke

Dienstencentrum
St.-Oda

• Vliegden Oost 
Boemerangstraat 20,  
3900 Overpelt

 
• Vliegden Noord
 Kloosterstraat 10 bus 5,
 3910 Neerpelt

 

• De dagcentra bieden een 
zinvolle dagbesteding 

 in een aangename en 
aangepaste omgeving.

• Vliegden Oost is rustig 
gelegen in een bosrijke 
omgeving. Vliegden Noord 

 is gelegen in het centrum 
van Neerpelt.

• De Zilverberk 
Kleine Gortenstraat 15,

 3900 Overpelt

• 16 rolstoeltoegankelijke 
huurwoningen, met 1 of 2 
slaapkamers met 

 noodassistentie.

• 1 rolstoeltoegankelijke stu-
dio voor tijdelijk verblijf met 
de nodige (zorg)assistentie.

• Rustig gelegen in een bos-
rijke omgeving op wandel-
afstand van de dorpskern 
van Lindelhoeven.

• Lindelheide 
Kleine Gortenstraat 15,

 3900 Overpelt

• 29 rolstoeltoegankelijke 
huurwoningen, met 1 of 2 
slaapkamers met 

 24/24 uren oproepbare 
 ADL assistentie.

• Rustig gelegen in een bos-
rijke omgeving op wandel-
afstand van de dorpskern 
van Lindelhoeven.

• De Wiek
 De Kempkens 54,
 3930 Hamont

• Geïntegreerde woonvorm 
met 13 rolstoeltoegankelijke 
studio’s waar 24/24 uren 

 de nodige zorgassistentie 
geboden wordt.

• Rustig gelegen op wandel-
afstand van de stadskern 
van Hamont.

• De Open Poort
 Burg. Laenenstraat 7,
 3900 Overpelt

• Geïntegreerde woonvorm 
met 12 rolstoeltoegankelijke 
studio’s waar 24/24 uren 

 de nodige zorgassistentie 
geboden wordt.

 

• Gelegen in het centrum van 
Overpelt.

• De Mistel
 Kleine Boemerangstraat 26, 

3900 Overpelt

• 2 woongroepen met 8 
rolstoeltoegankelijke 

 kamers (Mistel 1) en 
 9 rolstoeltoegankelijke 

studio’s (Mistel 2) waar 
24/24 uren intensieve zorg 
geboden wordt.

 

• Rustig gelegen in een bos-
rijke omgeving op wandel-
afstand van de dorpskern 
van Lindelhoeven.

Dienst Persoonlijke
Assistent

Dienst Ambulante
Begeleiding

Dienstencentrum
‘t Klavertje

Dienstencentrum
Kamiano

Dienstencentrum
Sint-Gerardus
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