
Eerste hulp bij psychische en 
sociale problemen

Kruispunt Kalmthout is een organisatie van:

Bereikbaarheid
Met de bus:

• Vanuit Essen & Nieuwmoer
Lijn 670 (Essen – Kapellen – Antwerpen)
Halte Kalmthout Achterbroeksesteenweg 

• Vanuit Loenhout & Wuustwezel
Lijn 440 (Herentals – Malle – Essen)
Halte: Nieuwmoer Zilverhoekhoeve overstappen op 
Lijn 670 (Essen – Kapellen – Antwerpen)
Halte Dorpsstraat

• Vanuit Kapellen
Lijn 670 (Antwerpen – Kapellen – Essen) 
Halte: Dorpsstraat

• Vanuit Putte - Stabroek 
Via Kapellen

Met de trein:
• Vanuit Essen

IC of L-trein richting Antwerpen-Centraal. 
Uitstappen in station Kalmthout en wandelen naar 
de Dorpsstraat.

Vanuit Heide-Kapellen
• IC of L-trein richting Essen - Rosendaal. 

Uitstappen in station Kalmthout en wandelen naar 
de Dorpsstraat.

Statielei

Kalmthout



Wat doen we? 
We luisteren naar jouw verhaal en vragen. 
We helpen je verder in één of meer ge-
sprekken.

Indien nodig verwijzen we door naar meer 
gepaste hulp.

Al onze hulpverleners zijn gebonden door 
het beroepsgeheim en onze hulp is gratis.

Wie zijn we?
Wij zijn een team hulpverleners uit verschil-
lende organisaties: AZ KLINA, CGG An-
dante, OLO en CAW Antwerpen.

Waarvoor kan je terecht?
Je maakt je zorgen of zit met vragen over 
jezelf, je relatie, contacten met anderen, ...

Je voelt je niet goed in je vel en loopt vast in 
het leven.

Je hebt last van depressieve gevoelens, 
stress, angst, slaapproblemen, ...

Je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt en 
je kan nergens terecht met je vragen.

Voor wie?
Voor alle volwassenen uit de regio’s: Essen, 
Kalmthout, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen.

Mensen uit de regio Mortsel kunnen terecht 
bij Kruispunt Mortsel: www.kruispuntmortsel.be

Contact
Je bent welkom in: 
Dorpsstraat 3, 2920 Kalmthout

Je kan gewoon binnen wandelen tijdens de 
openingsuren:
• maandag van 11u tot 17u
• donderdag van 11u tot 20u

Telefonisch zijn we bereikbaar tijdens de 
openingsuren op 03 808 28 77 

Je kan ook mailen: 
info.kruispunt@gmail.com

Kijk op onze website voor meer informatie:
www.kruispunt-kalmthout.be


