
 

BEN JIJ DE KERS OP DE TAART? 
 

‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve 

zorg. Toch is heel veel maar mogeliik met 

de hulp van vele vrijwilligers en jouw steun. 

Ben jij de filmmaat van Jan? Zorg jij voor het 

tuintje van Mark ? Help jij op één van onze 

activiteiten? Maak dan nu een afspraak om 

de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te 

bespreken.  

Of doe een gift op het rekeningnummer 

van dienstencentrum ‘t Klavertje: BE67 8334 

9143 3487 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00.)   

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE 

DAGCENTRUM DE PISTE 

Oudstrijderslaan 44F  

3530 Houthalen-Helchteren 

info@kla.stijn.be 

Tel: 011 52 61 60  

 
ATELIER DE WERKMIX 

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

 
CREA-ATELIER DE BOTERMIJN 

Hoogstraat 10 

3580 Beringen 

 
WOONVORM LAEKERVELD 

Lakerweg 43 

3530 Houthalen-Helchteren 

 
WOONVORM BEUKENVELD 

Beukenstraat 12  

3583 Paal– Beringen 

 
RENÉ ROEX, DIRECTEUR 

directie@kla.stijn.be 

Tel: 011 52 61 60 

 
HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

Tel: 011 80 75 61 

 

 

Dienstencentrumklavertje 

www.dienstencentrumklavertje.be 

 

Dienstencentrum ‘t Klavertje maakt deel uit 

van VZW Stijn. www.stijn.be 

 

Vergund door   

ALVAST BEDANKT ! 

 

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE BIEDT DAGBESTEDING EN 

WOONOPVANG AAN VOLWASSEN PERSONEN MET EEN 

FYSIEKE HANDICAP, AL DAN NIET AANGEBOREN, BINNEN 

DE REGIO MIDDEN – EN WEST – LIMBURG.  

Dienstencentrum ‘t Klavertje is gegroeid, als 

antwoord op een ondersteuningsnood. ’t Kla-

vertje kenmerkt zich hierin door creativiteit, 

dynamisme en respect, zowel naar de per-

soon met een handicap, zijn omgeving, als 

naar het personeel en de vrijwilligers.  

‘t Klavertje heeft twee woonvormen: Lae-

kerveld en Beukenveld. Daarnaast beschikken 

wij over een ruim aanbod aan dagbesteding. 

Zo kan je terecht  in dagcentrum de Piste, 

crea-atelier de Botermijn, atelier de Werkmix. 

en kunstkring Uiter@art. Tenslotte bieden wij 

ook begeleid werk aan. 



WERKEN 

 

ATELIER DE WERKMIX 

In de ruime bedrijfshal van De Werkmix wordt elke 

dag semi-industrieel werk uitgevoerd. Het accent 

ligt niet enkel op het product, maar ook op de 

deelnemer. Het werk is afgestemd op ieders mo-

gelijkheden. Naast de inhoud van het werk, is er 

ook oog voor een aangename werkomgeving, 

waar er voldoende ruimte is voor sociaal contact.  

 

BEGELEID WERK: @WORK 

Kunnen werken geeft voldoening, geeft mogelijk-

heden tot ontplooiing en is belangrijk voor inte-

gratie in de maatschappij. Het team van @work 

begeleidt personen in het vinden van een job, de 

opleiding en de verdere opvolging.  

DAGCENTRUM DE PISTE 

In dagcentrum De Piste kan je deelnemen aan tal 

van activiteiten, zoals: bowlen, koken, sport en 

spel, multimedia, marktbezoek,… enzovoort. Al 

deze activiteiten worden begeleid door een erva-

ren team. Dagcentrum De Piste staat bekend om 

haar huiselijke sfeer en goede zorgen.  

 

CREA-ATELIER DE BOTERMIJN 

Heb jij creatieve vingers? Zit het verkopen in jouw 

bloed? Dan is crea-atelier De Botermijn vast en 

zeker jouw ding! In de Botermijn worden creatieve 

activiteiten aangeboden aan volwassenen met 

een fysieke beperking. De Botermijn richt zich 

doorlopend op het uitbaten van de winkel. 

 

KUNSTKRING UITER@ART 

Heb je creatieve ideeën? Kan je een mooi schil-

derwerk wel waarderen? Of sta je graag eens op 

de planken voor een publiek? Dan ben je welkom 

bij kunstkring Uiter@art! De kunstkring is er voor 

personen met een lichamelijke beperking die hun 

talent willen uiten in toneel, muziek, schilder– en/

of tekenkunst.  

DAGBESTEDING 

JACKY (DEELNEMER): ‘IN LAEKERVELD BEGON MIJN   

TWEEDE LEVEN. DIT IS MIJN NIEUWE THUIS!’  

LAEKERVELD & BEUKENVELD 

Onze woonvormen bieden service op maat aan 

personen met een fysieke handicap, al dan niet 

aangeboren. Laekerveld bevindt zich dicht bij het 

centrum van Houthalen en bestaat uit 32 studio’s. 

Beukenveld gelegen te Paal heeft 20 studio’s.  

De aangepaste, mooie en comfortabele studio’s 

geven de mogelijkheid zelfstandig te leven met 

de nodige privacy. Daarnaast beschikt elke 

woonvorm over een gemeenschappelijke ruimte. 

Deze zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheid 

is tot sociaal contact.  

IN ONZE WOONVORMEN IS ER 24U OP 24U EN 7 DAGEN OP 7  

PERMANENTIE VOORZIEN. VOOR EXTRA SERVICES HELPT DE  

AANDACHTSBEGELEIDER U GRAAG VERDER.  

 
ZORGHOTEL 

Onze woonvormen beschikken over een 

zorghotel. Hierdoor kunnen ze tijdelijke 

woonopvang aanbieden. Gezinnen en familie-

leden die om diverse redenen een tijdelijke on-

dersteuning zoeken voor hun familielid, kunnen 

hier beroep op doen.  

WONEN 


