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Diensten vanaf 15.11.2020 

Maximaal 15 personen mogen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn, ongeacht die dienst waarvoor ze komen. Alle 

bezoek·st·ers worden verzocht DoucheFLUX zo snel mogelijk te verlaten na gebruik van een van de diensten. 

 

Algemene openingsuren 

 van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 16u 

opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 zaterdag van 10u30 tot 16u 

 

Douches 

 van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 14u30 

 zaterdag van 10u30 tot 14u30 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 tarief: 1€ 

 

Wasdienst 

 max.15 wasbeurten per dag 

 afzetten vuile was: 

– van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 11u 

– zaterdag van 10u30 tot 12u 

 afhalen propere was: de dag zelf tussen 15u en 16u of tot drie dagen na de dag dat de vuile was werd 

afgegeven 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 opgelet! propere was wordt niet langer dan drie dagen bewaard 

 tarief: 1€/3kg (max.3kg per persoon) 

 

Lockers 

 voor een eerste huur (in functie van de beschikbaarheid van onverhuurde lockers): bied je aan bij het onthaal 

op dinsdag of vrijdag om 14u30 

 voor verlenging van de huur of toegang tot je locker: bied je aan bij het onthaal algemene 

openingsuren van DoucheFLUX 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 tarief: 

– 1€, 1,50€, 2€/week, naargelang de grootte van de locker 

– 4€ voor een verloren of kapotte sleutel (het is mogelijk de sleutel bij DoucheFLUX in bewaring te geven) 

 

Psychosociale dienstverlening 

 van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 15u 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 de maatschappelijk assistente is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 15u 

– telefonisch: 0470 87 42 60 

– via e-mail: valentine.reyniers@doucheflux.be 

 tarief: gratis 
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Verpleegkundige zorg 

 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 zonder afspraak maar gelieve je in te schrijven aan het onthaal 

 tarief: gratis 

 

Kinesitherapie 

 woensdag van 14u tot 16u voor vrouwen 

 zaterdag van 10u30 tot 16u voor iedereen 

 opgelet ! enkel op medisch voorschrift 

 tarief: gratis 

 

Medische pedicure 

 vrijdag van 13u tot 16u 

 inschrijven (verplicht) aan het onthaal 

 tarief: gratis 

 

Voetverzorging 

 basis verzorging: voetbad, verzorging van wondes, vernieuwing verband… (geen medische pedicure) 

 om de twee zaterdagen van 13u tot 16u, vanaf 21.11.2020 

 zonder afspraak 

 tarief: gratis 

 

Optieker 

 elke 2e donderdag van de maand van 10u tot 12u 

 voor een goede dienstverlening is een degelijke kennis van het Nederlands, het Frans of het Engels 

noodzakelijk, zo niet, gelieve vergezeld te worden van iemand die kan vertalen 

 inschrijven aan het onthaal 

 tarief: 1€ 

 

Juridisch advies 

 voor mensen zonder verblijfsvergunning, die een asielaanvraag willen indienen… 

 donderdag van 12u tot 15u 

 talen: Frans, Nederlands, Engels 

 zonder afspraak maar wel aanvragen aan het onthaal bij aankomst 

 tarief: gratis 

 

Naai Repair Café 

 donderdag van 10u tot 13u 

 tarief: gratis 

 

Cyber Café 

 toegankelijk tijdens de gewone openingsuren van DoucheFLUX 

 opgelet! op woensdag is DoucheFLUX enkel toegankelijk voor vrouwen 

 45′ per persoon 

 tarief: gratis 

 aan te vragen bij het onthaal 
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 toegangsvoorwaarde: identificatiekaart hebben van DoucheFLUX (gratis te verkrijgen bij het onthaal) 

 

Mondmaskers 

 beschikbaar tijdens de algemene openingsuren 

 tarief: gratis 

 

 

Buitenshuis 

Straatrondes 

 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 

 twee teams per dag: 

1. Zuidstation – Naamsepoort – Hallepoort 

2. Centraal Station – Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal – Grote Markt 

 verdeling van water, lunch, mondmaskers en hydroalcoholische gel 

 

Street & Read 

 elke vrijdag 

 haltes: 

– Centraal Station: van 11u tot 12u30 

– Zuidstation: van 14u tot 15u 

 tarief: gratis 

 

Activiteiten vanaf 15.11.2020 

Door de coronapandemie moet onze activiteitenkalender permanent aangepast worden. De meest recente info kan je 

vinden op doucheflux.be. 
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