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1. Новоприбулий у Бельгії  
 

Імміграційна служба  
- Зареєструватися як новий мешканець 

- Подати запит на отримання посвідки на проживання 

- Подати запит на отримання дозволу на індивідуальну підприємницьку 

діяльність. 

    

Ви можете записатися на прийом до Імміграційнoï служби: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 11 

 vreemdelingendienst@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be  
 

 

Агентствo з інтеграції та інбургінгу 
Iнтеграційна програма: 

- Курси нідерландської мови  

- Курси соціальної орієнтації де ви познайомитеся з 

Бельгією   

- Супровiд у питаннях працевлаштування та 

навчання   

Обов'язково для громадян країн, що не входять до ЄС   

Ви можете записатися на прийом до Агентства з інтеграції та інбургінгу:   

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 +322 701 72 70 

 hoogstraten@integratie-inburgering.be   

 www.integratie-inburgering.be 
 

Служба у справах громадян 
- Довідка про склад сім'ї 

- Довідка про місце проживання 

- Посвідчення особи, посвідка на проживання або дитяче посвідчення 

особи 

- Водійське посвідчення 

- Набуття бельгійського громадянства 

- Зміна адреси 

- Зареєструвати народження 

- Шлюб чи співжиття 

 

 

 

 

mailto:vreemdelingendienst@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:hoogstraten@integratie-inburgering.be
http://www.integratie-inburgering.be/
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Ви можете записатися на прийом до Служби у справах громадян:  

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 11 

 onthaal@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be  
 

 

2.  Вчити та практикувати нідерландську мову    

 

Агентствo з інтеграції та інбургінгу  
Курси нідерландської мови, що підходять саме Вам.  

Ви можете записатися на прийом до Агентства з інтеграції та інбургінгу:     

 Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten  

 +322 701 72 70 

 hoogstraten@integratie-inburgering.be   

 www.integratie-inburgering.be 

  

 

Pозмовний клуб 
- Практикувати нідерландську мову з нідерландськомовними волонтерами. 

- Щосереди з 19:00 до 21:00 (крім у святкові дні та під час шкільних 

канікул) 

- Безкоштовно 

 Gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten  

 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться зі Службою 

суспільствa: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 59 

 samenleving@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be  
 

Або за допомогою до Kreatief vzw: 

 +3214 61 52 73 

 kreatief@skynet.be   
 

 

 

 
 

mailto:onthaal@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:hoogstraten@integratie-inburgering.be
http://www.integratie-inburgering.be/
mailto:samenleving@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:kreatief@skynet.be
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Heilig Bloedlaan 252 C 

Бібліотека 
- Безкоштовний прокат книг, журналів, CD, DVD...  

- Книги, які легко читати 

- Aудіокниги 

- Газета "Вабліфт", газета простою мовою 

 

 Lindendreef 1B, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 32 61 

 bibliotheek@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/bibliotheek   
 
 

Поради щодо вивчення нідерландської мови в 

домашніх умовах  
- Читайте газети та/або журнали (онлайн) 

- Дивіться телевізор або фільми 

- Слухайте радіо або аудіокниги 

- Вправляйтеся за допомогою веб-сайтів, програм або ігор 

 

Для отримання додаткової інформації та порад: 

 www.nederlandsoefenen.be  

 

3. Cім'я  
 

Будинок дитини 
Інформація та підтримка у питаннях виховання дитини. Різні організації 

співпрацюють, щоб допомогти Вам.  

 www.huisvanhetkindhoogstraten.be  

 Kind&Gezin (Дитина та сім'я) 
- Безкоштовні медичні обстеження та щеплення 

для дітей віком від 0 до 3 років 

- Інформація та поради про пологи, здоров'я, 

харчування, виховання... 

- Kind&Gezin зв'яжеться з Вами під час вагітності. 

Ви можете записатися на прийом до Kind & Gezin: 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 +3278 150 100  

 www.kindengezin.be  

mailto:bibliotheek@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/bibliotheek
http://www.nederlandsoefenen.be/
http://www.huisvanhetkindhoogstraten.be/
http://www.kindengezin.be/


 

 

5 
Vertaling Nederlands-Oekraïens. Deze vertaling mag 

enkel verspreid worden met de originele brontekst 

Магазин освіти 
Магазин освіти – це місце, куди Ви можете звернутися з усіма питаннями 

щодо виховання дітей та молодi віком від 0 до 24 років. 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 +323 633 98 95  
+32493 31 01 56 

 opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be   

 www.opvoedingswinkelhoogstraten.be  

 

Догляд за дітьми 
Догляд за Вашою дитиною, коли Ви перебуваєте на роботі або навчаєтесь. 

Діти від 0 до 3 років 

- Догляд за дитиною вдома у прийомних батьків або в дитячому садку 

- Ви вагітнi? Зареєструйтесь якнайшвидше. Кількість місць обмежена. 

 www.huisvanhetkindhoogstraten.be/opvang-babys-en-peuters  
 

Далі Ви знайдете список різних дитячих садків та доглядів за дітьми у 

прийомних батьків:  

Ferm Kinderopvang 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 dvo.hoogstraten@samenferm.be    

 www.samenferm.be   
 

Kinderdagverblijf Bolleke De Beer 

 Minderhoutsestraat 71 bus 2, 2320 Hoogstraten  

 +323 292 52 55 

 info@bollekedebeer.be    

 www.bollekedebeer.be   
 

Kinderdagverblijf Spijker + De Gemeltjes 

 Gelmelstraat 58 en 79-81, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 12 36 

 info@kinderdagverblijf-spijker.be   

 www.kinderdagverblijf-spijker.be   
 

Kinderdagverblijf De Toverschommel 

 Vrijheid 144, 2320 Hoogstraten  

 +323 297 37 01 
+3214 73 59 90 

 info@detoverschommel.be    

 www.detoverschommel.be  

 

mailto:opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
http://www.opvoedingswinkelhoogstraten.be/
http://www.huisvanhetkindhoogstraten.be/opvang-babys-en-peuters
mailto:dvo.hoogstraten@samenferm.be
http://www.samenferm.be/
mailto:info@bollekedebeer.be
http://www.bollekedebeer.be/
mailto:info@kinderdagverblijf-spijker.be
http://www.kinderdagverblijf-spijker.be/
mailto:info@detoverschommel.be
http://www.detoverschommel.be/
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Діти віком від 3 до 12 років 

- До та після школи, по середах у другій половині дня та у дні шкільних 

канікул 

- Через школу або позашкільний догляд за дітьми 

- Обов'язкова реєстрація 

 www.huisvanhetkindhoogstraten.be/buitenschoolse-opvang-en-

vakantieopvang  
 

Ferm Kinderopvang  

 Buitenschoolse opvang, Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 68 00 

 bko.hoogstraten@samenferm.be    

 www.samenferm.be 
   

’t Pierelierke 

 Heimeulenstraat 26a, 2322 Meerle  

 +32494 91 87 20 
+32495 25 26 59 

 tpierelierke@gmail.com     

 www.tpierelierke.be  
 

Ігровий майданчик та табори (тільки під час шкільних канікул) 

 Jeugddienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 52 

 jeugd@hoogstraten.be     

 www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten  
 

4. Школа  
 

- Діти починають відвідувати школу з 2,5 або 3 років  

- Освіта є обов'язковою з 5 років  

Початкові школи (від 2,5 до 12 років)  
Gemeentelijke basisschool Hoogstraten  

 Gravin Elisabethlaan, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 84 44 

 directie@gbshoogstraten.be      

 www.hoogstraten.be/gemeenteschool-hoogstraten  
 

Gemeentelijke basisschool ‘De Wijsneus’ 

 Worteldorp 13, 2323 Wortel 

 +323 314 50 41 

 directie@dewijsneus.be    

 www.hoogstraten.be/de-wijsneus  

http://www.huisvanhetkindhoogstraten.be/buitenschoolse-opvang-en-vakantieopvang
http://www.huisvanhetkindhoogstraten.be/buitenschoolse-opvang-en-vakantieopvang
mailto:bko.hoogstraten@samenferm.be
http://www.samenferm.be/
mailto:tpierelierke@gmail.com
http://www.tpierelierke.be/
mailto:jeugd@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten
mailto:directie@gbshoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/gemeenteschool-hoogstraten
mailto:directie@dewijsneus.be
http://www.hoogstraten.be/de-wijsneus
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Gemeentelijke basisschool ‘ De Meerpaal’ 

 Terbeeksestraat 6, 2321 Meer 

 +323 315 77 51 

 directie@demeerpaal.be      

 www.hoogstraten.be/de-meerpaal-kiekeboe 
   

Gemeentelijke basisschool ‘’t Dreefke’ 

 Kapelweg 2, 2328 Meersel-Dreef  

 +323 315 80 53 

 directie@dreefke.be      

 www.hoogstraten.be/t-dreefke 
  

Vrije basisschool ‘Scharrel’ 

 Witherenweg 2, 2322 Minderhout 

 info@scharrel.be       

 www.scharrel.be 

Vrije basisschool ‘Klein Seminarie’ 

 Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 40 45 

 basisschool@klein-seminarie.be       

 www.klein-seminarie.be  
 

Vrije basisschool ‘De Klimtoren’ 

 Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle   

 +323 315 82 88  

 directie@deklimtoren.be        

 www.klimtoren.be   
 

 

Vrije basisschool ‘Spijker’ 

 Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 Hoogstraten  

 basisschool@spijker.be       

 www.basisschoolspijker.be   

 

Середні школи (від 12 до 18 років) 
Algemeen secundair onderwijs Spijker 

 Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten  

 www.asospijker.be  

 

Klein Seminarie  

 Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten  

 www.klein-seminarie.be 

  

 

 

mailto:directie@demeerpaal.be
http://www.hoogstraten.be/de-meerpaal-kiekeboe
mailto:directie@dreefke.be
http://www.hoogstraten.be/t-dreefke
mailto:info@scharrel.be
http://www.scharrel.be/
mailto:basisschool@klein-seminarie.be
http://www.klein-seminarie.be/
mailto:directie@deklimtoren.be
http://www.klimtoren.be/
mailto:basisschool@spijker.be
http://www.basisschoolspijker.be/
http://www.asospijker.be/
http://www.klein-seminarie.be/
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Vrij Technisch Instituut Spijker 

 Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten  

 www.vtispijker.be  

VITO (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs) 

 Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten  

 www.vitohoogstraten.be 
  

Центр з виховно-освітнього та медичного 

спостереження за учнями 
- Інформація про вибір напряму навчання 

- Допомога у вирішенні проблем у школі 

- Щeплення для дітей віком від 2,5 до 18 років 

CLB Kempen  

 Gravin Elisabethlaan 2, 2320 Hoogstraten   

 +323 314 39 70 

 hoogstraten@vclb-kempen.be        

 www.clb-kempen.be 
  

Художня освіта з частковою зайнятістю 
- Вчитися грати на музичних інструментах 

- Малювати, писати, ліпити... 

- Для дітей та дорослих 

Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen 

 Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten  

 +3214 69 95 39  

 info@amwn.be       

 www.amwn.be  
 

Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) 

 Dr. Vermissenstraat 6, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 75 54  

 iko@skynet.be       

 www.iko-dekunstacademie.be 
 

Освіта для дорослих 
Навчання основним мовним навичкам, арифметиці та навичкам 

повсякденного життя 

Ligo (Centrum voor Basiseducatie Kempen) 

 Otterstraat 109, 2300 Turnhout  

 +3214 42 27 87 

 info@ligo-kempen.be  

 www.ligo.be/kempen 

http://www.vtispijker.be/
http://www.vitohoogstraten.be/
mailto:hoogstraten@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be/
mailto:info@amwn.be
http://www.amwn.be/
mailto:iko@skynet.be
http://www.iko-dekunstacademie.be/
mailto:info@ligo-kempen.be
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Тренінги та курси з навчання мов, професій, інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

LBC Turnhout-Hoogstraten  

 Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten  

 +3214 47 13 18 

 turnhout@lbconderwijs.be        

 www.lbconderwijs.be  
 

CVO EduKempen  

 Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout  

 +3214 49 04 10  

 turnhout@edukempen.be        

 www.edukempen.be    
 

Визнання іноземних дипломів 
Для визнання еквівалентності іноземних дипломів  

ви можете звернутися до організації NARIC. 

 +322 553 1700  

 www.naricvlaanderen.be  
 

Комп'ютерні курси 
- Безкоштовні уроки для дорослих, щоб навчитися користуватися 

комп'ютером або планшетом   

- У бібліотеці 

 Lindendreef 1B, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 32 61 

 bibliotheek@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/bibliotheek  
  

5. Діти та молодь  
 

Молодіжні об'єднання 
- Спільні ігри або заняття спортом під куруванням 

- Літні табори  

Jeugddienst Hoogstraten  

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 52 

 jeugd@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/zoekvereniging 

   

mailto:turnhout@lbconderwijs.be
http://www.lbconderwijs.be/
mailto:turnhout@edukempen.be
http://www.edukempen.be/
http://www.naricvlaanderen.be/
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/bibliotheek
mailto:jeugd@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/zoekvereniging


 

 

10 
Vertaling Nederlands-Oekraïens. Deze vertaling mag 

enkel verspreid worden met de originele brontekst 

Спорт 
Існують різні спортивні клуби для всіх вікових  

груп (для дітей, молоді та дорослих) 

Sportdienst Hoogstraten  

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 51 

 sport@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be  
 

МКЦ: Молодіжний консультаційний центр 
- Молоді люди від 12 до 25 років можуть прийти сюди з усіма своїми 

питаннями та проблемами 

- Безкоштовно, анонімно та без зобов'язань 

- Середа, друга половина дня, за попереднім записом   

Ви можете записатися на прийом до JAC Hoogstraten: 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 www.caw.be/jac  

 

Бібліотека велосипедів 
Дитячі велосипеди можна взяти напрокат за €20/рік. 

 Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten  

 Відкрито що 2-ї суботи місяця з 9.30 до 11.30 

 

Або зверніться до Служби у справах суспільствa: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 59 

 samenleving@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/fietsbieb  

 

6. Добробут та здоров'я 
 

Сімейний лікар, аптека та зубний лікар 
Якщо Ви захворіли, зверніться до сімейного лікаря у Вашому районі. 

 www.ikzoekeenhuisarts.be 

 

За ліками Ви можете звернутися до аптеки у Вашому районі. 

 www.apotheek.be  
 

 

mailto:sport@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
http://www.caw.be/jac
mailto:samenleving@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/fietsbieb
http://www.ikzoekeenhuisarts.be/
http://www.apotheek.be/
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Для лікування зубів та при зубному болю зверніться до зубного лікаря у 

Вашому районі. 

 www.tandarts.be 

Чергова служба 
Якщо Ви захворіли вночі або у вихідні, Ви можете звернутися до чергової 

служби. 

Чергова служба лікарів загальної практики:  

 +3214 410 410 

 www.wachtpost.be  

 

Чергова служба зубних лікарів:  

 +32900 55 62 59  

 

Чергова служба аптек: 

 +32900 10 500 

 www.apotheek.be 

 
 

Лікарня 
У разі серйозного захворювання лікар загальної практики направить Вас до 

лікарні.  

AZ Turnhout Campus Sint-Jozef 

 Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout  

 +3214 40 60 11 

 info@azturnhout.be   

 www.azturnhout.be   
 

AZ Turnhout Campus Sint-Elisabeth – Швидка допомога 

 Rubensstraat 166, 2300 Turnhout  

 +3214 40 60 11 

 info@azturnhout.be   

 www.azturnhout.be   

 

AZ Malle 

 Oude Liersebaan 4, 2390 Malle 

 +323 380 20 11 

 azsintjozef@emmaus.be  

 www.azsintjozef.be   
 

 

http://www.tandarts.be/
http://www.wachtpost.be/
http://www.apotheek.be/
mailto:info@azturnhout.be
http://www.azturnhout.be/
mailto:info@azturnhout.be
http://www.azturnhout.be/
mailto:azsintjozef@emmaus.be
http://www.azsintjozef.be/
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Медичне страхування 
- Приєднання до системи медичного страхування є обов'язковим у Бельгії 

- Часткове відшкодування медичних витрат  

- Допомога у разі хвороби або вагітності 

Інформація та огляд: 

 www.vlaanderen.be/ziekteverzekering 

Бельгійське соціальне забезпечення включає медичне страхування. Кожна 

особа повинна мати страхування та вступити до визнаної каси медичного 

страхування на свій вибір. Якщо Ви не бажаєте вступати до фонду медичного 

страхування, Ви можете безкоштовно вступити до "Допоміжної каси 

страхування на випадок хвороби та інвалідності". 

ХФМС (Христианский фонд медичного страхування)  

 Vrijheid 168, 2320 Hoogstraten  

 +323 221 93 39 

 www.cm.be  
 

Де Вурзорг (социалистический фонд медичного страхування)  

 Vrijheid 48 bus 1, 2320 Hoogstraten  

 +323 285 44 44 

 kempenlan@devoorzorg.be  

 www.devoorzorg-bondmoyson.be  
 

Хелан (Независимый фонд медичного страхування)  

 Gelmelstraat 21, 2320 Hoogstraten 

 +322 218 22 22 of +3232878859 

 www.helan.be  

 

ЛМ Плюс (либеральный фонд медичного страхування)  

 Victoriestraat 30, 2300 Turnhout 

 0800 17 417 of 014 41 70 99 

 Turnhout@LMPlus.be  

 www.lm-ml.be/nl/lm-plus  

 

Фламандский нейтральный фонд медичного страхування 

 Kasteelplein 10 bus 1, 2300 Turnhout 

 +3215 36 90 40 

+3215 28 90 90 

 afspraak@vnz.be  

 www.vnz.be  
 

Нейтральный фламандский фонд медичного страхування 

 Turnhoutsebaan 45 bus 1, 2100 Deurne 

 +3253 76 99 99 

 www.nzvl.be  

http://www.vlaanderen.be/ziekteverzekering
http://www.cm.be/
mailto:kempenlan@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg-bondmoyson.be/
http://www.helan.be/
mailto:Turnhout@LMPlus.be
http://www.lm-ml.be/nl/lm-plus
mailto:afspraak@vnz.be
http://www.vnz.be/
http://www.nzvl.be/
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Допоміжний фонд страхування на випадок хвороби та інвалідності 

 Frankrijklei 81 - 83 bus 3, 2000 Antwerpen 

 +323 220 75 55  

 www.caami-hziv.fgov.be  
 
 

Психосоціальна пропозиція для біженців з України 
Військова ситуація, стати свідком насильства, раптова потреба залишити 

Вашу країну та безліч питань, які у Вас виникають. Для біженців, у тому числі 

від російської військової агресії в Україні, психічне здоров'я та психологічний 

добробут перебувають під величезним тиском. Крім того, відіграють роль 

почуття страху, тривоги та невпевненості. Люди опиняються в країні, звичаї 

та соціальні структури якої їм невідомі. Центр загального добробуту також 

пропонує психосоціальну допомогу біженцям з України. 

Зв'яжіться з Центром загального добробуту Де Кемпен : 

 Stationsstraat 80, 2300 Turnhout 

 +32800 13 500 

 onthaal.@cawdekempen.be   

 www.caw.be   
www.caw.be/contacteer-ons/chat/  

 

7. Житло  
 

Газ, електрика та вода 
Для постачання газу або електрики ви можете обрати свого постачальника. 

Всю інформацію можна знайти за адресою: 

 www.vreg.be  

 www.mijnenergie.be  
 

Якщо Вам потрібна допомога у виборі постачальника, Ви можете звернутися 

до житлового відділу: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 19 

 wonen@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be    

 
Питна вода постачається компанією Pidpa. Ви отримуватимете рахунок-

фактуру кожні 3 місяці. 

 +32800 90 300 

 www.pidpa.be   
 

http://www.caami-hziv.fgov.be/
mailto:onthaal.@cawdekempen.be
http://www.caw.be/
http://www.caw.be/contacteer-ons/chat/
http://www.vreg.be/
http://www.mijnenergie.be/
mailto:wonen@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
http://www.pidpa.be/
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Будівництво, реконструкція та оренда 
Інформація про дозвіл на будівництво або реконструкцію. 

Cлужба навколишнього середовища: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 11 

 ruimtelijke.ordening@hoogstraten.be  

 

Інформація та поради щодо сталого способу життя.  

Житлова служба: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 19 

 wonen@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be 
    

Інформація про права та обов'язки під час оренди житла. 

 www.huurdersplatform.be  

 

Соціальне житло 
- Oренда та купівля житла або ділянки під забудову за нижчими ставками   

- Для мешканців з низьким доходом  

- Ви повинні зареєструватися в листі очікування 

De Ark 

 Campus Blairon 599, 2300 Turnhout  

 +3214 40 11 00 

 info@arkwonen.be  

 www.arkwonen.be     

 

Bouwmaatschappij De Noorderkempen  

 Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas   

 +3214 63 95 95 

 www.denoorderkempen.be     

 

SVK Noorderkempen vzw 

 Campus Blairon 441, 2300 Turnhout  

 +3214 39 59 50  

 info@svknoorderkempen.be  

 www.svknoorderkempen.be   

   

mailto:ruimtelijke.ordening@hoogstraten.be
mailto:wonen@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
http://www.huurdersplatform.be/
mailto:info@arkwonen.be
http://www.arkwonen.be/
http://www.denoorderkempen.be/
mailto:info@svknoorderkempen.be
http://www.svknoorderkempen.be/
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8. Транспорт  
 

Громадський транспорт  
Автобус: різноманітні автобусні перевезення в Хогстратен 

 www.delijn.be   

 

Поїзд: станція в Тюрнхауте або Брехте (Нордеркемпен) 

 www.nmbs.be   

 
 

Автомобіль 
Потрібне посвідчення водія. 

 www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto  
 

Страхування автомобіля є обов'язковим. Інформація через страхову контору.  

9. Відходи  
 

- Відходи у Бельгії сортуються 

- Існує календар збору, в якому прописано: 

o Які відходи Ви повинні сортувати   

o Коли буде збиратися відходи 

o Aбо куди звертатися, якщо сміття не зібране 

- Календар збору з датами можна отримати на стійці реєстрації: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 11 

 onthaal@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be   
  

Ви також можете ознайомитися з календарем онлайн: 

 www.iok.be/afvalkalender  
 

Збір відходів за місцем проживання 

Синій мішок 
 

Пластикові пляшки, фляги, 

металева упаковка та картонна 
упаковка для напоїв 

Зелений контейнер 
 
Фруктові, овочеві та садові відходи 

Жовтий контейнер 
 
Папір та картон 

Сірий контейнер   
 

Органічні відходи 

 

http://www.delijn.be/
http://www.nmbs.be/
http://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto
mailto:onthaal@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
http://www.iok.be/afvalkalender
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Контейнери або мішки з відходами повинні бути виставлені надвір увечері в 

день, що передує збору.   

На стійці реєстрації Ви можете отримати необхідні мішки та контейнери для 

сміття: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 11 

 onthaal@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be    

Відходи, які не забирають 
- Скло: контейнери для скла 

- Інші відходи: парк прийому вторинної сировини 

-  

 Krekelstraat 14, 2321 Meer  

 +323 315 93 17 

 afvalbeheer@iok.be   

Компостування 
Фрукти, овочі та садові відходи Ви також можете компостувати. Ви можете 

купити компостний бункер або діжку в муніципалітеті. Це не є обов'язковим. 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 30 

 frontoffice@hoogstraten.be  

Премія за збирання відходів 
- Підгузникові відходи від немовлят: Ви отримуватимете інформацію 

автоматично 

- Додаткова премія за багаторазові підгузки  

- За медичними показаннями при наявності довідки від лікаря (наприклад, 

нетримання, стомовані пацієнти, домашній діаліз) 

Будь ласка, зв'яжіться з фінансовим відділом: 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten  

 +323 340 19 70 

 financien@hoogstraten.be 

10.  Працювати  
 

Ви шукаєте роботу 
- Ви реєструєтеся у Фламандській службі з працевлаштування та 

професійного навчання як особа, яка шукає роботу. 

- Ви отримуєте підтримку у пошуку роботи 

- Ви можете пройти курс навчання 

 

 

mailto:onthaal@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:afvalbeheer@iok.be
mailto:frontoffice@hoogstraten.be
mailto:financien@hoogstraten.be
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Фламандська служба з працевлаштування та професійного 

навчання 

 Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout  

 +32800 30 700 

 info@vdab.be   

 www.vdab.be     

Вам потрібна додаткова підтримка у пошуку роботи? Тоді зверніться до 

соціальної служби для проведення ознайомчої співбесіди. 

Ви можете записатися на прийом до соціальної служби: 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten   

 +323 340 16 01 

 socialedienst@hoogstraten.be    

 www.hoogstraten.be    

 

11. Дозвілля 
 

Зустрічі для українців 
Щоп'ятниці вілла "Месколанза" відкрита для біженців з України. Тут друзі по 

нещастю можуть зустрітися і підтримати один одного.   

 Begijnenstraat 39, 2300 Turnhout 

 0488 55 93 51  

 

Бібліотека 
- Безкоштовний прокат книг, журналів, CD, DVD...  

- Книги, які легко читати 

- Aудіокниги 

- Газета "Вабліфт", газета простою мовою 

 Lindendreef 1B, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 32 61 

 bibliotheek@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/bibliotheek   

 

Громадський центр 
Кіно, театр та музика в різних місцях за доступними цінами. 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 19 84 

 cultuur@hoogstraten.be of gemeenschapscentrum@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/gchoogstraten   
 

mailto:info@vdab.be
http://www.vdab.be/
mailto:socialedienst@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/bibliotheek
mailto:cultuur@hoogstraten.be
mailto:gemeenschapscentrum@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/gchoogstraten
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Туризм 
Ви бажаєте відкрити для себе чудові та цікаві місця, які пропонує Хогстра-

тен? Тоді обов'язково заглянiть в туристичний офіс, щоб отримати 

інформацію про піші та велосипедні прогулянки, екскурсії. 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 19 55 

 toerisme@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be    

Музей   
У міському музеї Ви знайдете постійну експозицію про історію Хогстратен та 

мінливі виставки про мистецтво, історію та ... 

Вхід вільний 

 Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 19 80 

 museum@hoogstraten.be   

 www.hoogstraten.be/museum    
 

Об'єднання  
Участь разом із іншими в організованих заходах.  

На Хогстратен є різні види об'єднань. Для отримання додаткової інформації 

зверніться до Cлужби дозвілля: 

 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  

 +323 314 19 84 

 vrijetijd@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/zoekvereniging    

  

Де Мостен 
Ставок із пляжем, зоною для засмаги та великим дитячим майданчиком. 

Майданчики для пляжного волейболу, бадмінтону, кегельбану, баскетболу, 

міні-футболу та настільного тенісу, парк скелелазів Де Мостен, канатний парк 

Гудлайф, бар Тріхаус.  

 Hoogeind 74, 2321 Meer  

 +323 315 89 39  

 mosten@hoogstraten.be  

 www.hoogstraten.be/demosten  

 
 

 
 
 

 
    

 

mailto:toerisme@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:museum@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/museum
mailto:vrijetijd@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/zoekvereniging
mailto:mosten@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/demosten


 

 

19 
Vertaling Nederlands-Oekraïens. Deze vertaling mag 

enkel verspreid worden met de originele brontekst 

Спорт Оазис  
Басейн, уроки плавання для дітей, фітнес та 

спортивні заняття у групах. 

 Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten  

 +323 334 40 60 

 info@stedeakkers@sportoase.be  

 www.sportoase.be/nl/stede-akkers 
     

Волонтерська робота 
Ви хотіли б стати волонтером, щоб практикувати нідерландську мову чи 

познайомитися з новими людьми?  

 www.hoogstraten.be/vrije-tijd      

 www.vrijwilligerswerk.be  
 

12. Вам потрібна допомога?   
 

Загальна допомога 
- Допомога в адміністративних питаннях та заповненні документів 

- Допомога в сім'ї, у стосунках чи проблемах з дітьми 

Соціальна служба 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten   

 +323 340 16 01 

 socialedienst@hoogstraten.be    

 www.hoogstraten.be    
 

Фінансова допомога 
- При оплаті шкільних рахунків 

- Дозвілових заходів для дітей  

- За наявності боргів 

- Аванси на виплату допомоги 

- Oрендний депозит 

Соціальна служба 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten   

 +323 340 16 01 

 socialedienst@hoogstraten.be    

 www.hoogstraten.be    

 

Юридична допомога 
- Безкоштовна юридична порада для всіх  

- Зверніть увагу: юрист надає інформацію або направляє до фахівців. Він 

або вона не є адвокатом. 

mailto:info@stedeakkers@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers
http://www.hoogstraten.be/vrije-tijd
http://www.vrijwilligerswerk.be/
mailto:socialedienst@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
mailto:socialedienst@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
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Ви можете записатися на прийом до адвоката: 

 Heilig Bloedlaan 252 C, 2320 Hoogstraten   

 +323 340 16 01 

 socialedienst@hoogstraten.be    

 www.hoogstraten.be    
 

Hевідкладна допомога 
112 Швидка допомога та пожежна бригада 

101 Поліція 
+323 340 88 00 Нетермінова допомога – поліція Нордеркемпен 

(Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten) 

1722 Нетермінова допомога– пожежна бригада 
070 245 245  Центр контролю отруєнь (безкоштовно 24/24) 

www.antigifcentrum.be 
116 000 "Чайлд фокус" 

www.childfocus.be 

102 Дитячий та молодіжний телефон (безкоштовно 
24/24) 

www.awel.be 
106 Телеприйом 

www.tele-onthaal.be 

1813 Лінія для самогубців 
www.zelfmoord1813.be 

1712 Гаряча лінія з питань насильства, жорстокого 
поводження та жорстокого поводження з дітьми 
www.1712.be  

00800 2123 2123  DOC STOP – центральна служба для блокування 
посвідчення особи або бельгійського паспорта 

після крадіжки чи втрати 
070 344 344  Card Stop - центральний сервіс для блокування 

банківських та кредитних карток 

 

Контактні дані 
 

ilv@nkwerkt.be  

 

 

mailto:socialedienst@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/
http://www.antigifcentrum.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.awel.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
http://www.1712.be/
mailto:ilv@nkwerkt.be

