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Dit magazine is
gedrukt op 100%
gerecycleerd papier
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Wij wensen u en uw naasten het allerbeste toe in 2022.
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GEMEENTERAADSZITTINGEN

Gemeenteraad van 21 oktober
1. Goedkeuring van het wegtracé en kosteloze grondafstand: De Bergen 57.
2. Goedkeuring kosteloze grondafstand Bogaereweg.
3. Goedkeuring van de afbakening van het werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij Antwerpen Midden en Noord.
4. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de realisatie Sociaal Woonaanbod voor
de periode 2021-2023. Onthouding: Vlaams Belang & Groen.
5. Akteneming: budgetten van de vijf kerkfabrieken.
6. Akteneming: budgetwijziging 2021 van kerkfabriek Sint Petrus & Paulus van Pulle.
7. Akteneming: budgetwijziging 2021 van kerkfabriek O.L. Vrouw-ten-Hemel-opgenomen van
Pulderbos.
8. Akteneming: opvolgingsrapportering tgv artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur.
9. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot verzekeringen van de
vloot.
10. Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2020 van de gemeente Zandhoven.
11. Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2020 van het AGB Zandhoven.
12. Goedkeuring van de toelage overstromingen.
13. VTC: toelichting stavaza.
14. N-VA Zandhoven verneemt graag de stand van zaken en visie van het gemeentebestuur omtrent
de op til zijnde verkaveling van het binnengebied Rector De Ramstraat-Onze-Lieve-VrouwestraatDriehoekstraat, ook Schalieveld genaamd.
15. Bespreking over opmaak en uitrol van een uitvoeringsgerichte gemeentelijke onthardingsstrategie.

Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober
1. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot de afbraak woning en
bouwen van een noodwoning Liersebaan 153.
2. Goedkeuring om het systeem van minimale levering aardgasbudgetmeter toe te passen tijdens
winterperiode 2021-2022.
3. Akteneming: opvolgingsrapportering tgv artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur.
4. Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2020 van OCMW Zandhoven.

Gemeenteraad van 18 november

4

1. Akteneming ontslag als gemeenteraadslid van de heer Jordi De Vlam.
2. Akteneming nazicht van de geloofsbrieven – eedaflegging en aanstelling van Ward Belmans als
titelvoerend gemeenteraadslid van een plaatsvervangend raadslid.
3. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze m.b.t. de herinrichting van de
parkeerzone en bushalte en inrichting hoppinpunt Pulderbos Dorp.
4. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte m.b.t. erfpacht Hockeyclub Blackbirds vzw.
Onthouding: Vlaams Belang & N-VA.
5. Goedkeuring kosteloze grondafstand Rozenlaan 8A en 8B.
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6. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de
Vlaamse waterweg, de provincie Antwerpen, de gemeente Zandhoven en Natuurpunt beheer
vzw over het uitvoeren van het project ‘PSN 2020 Kleine Netevallei: herstel ruigte als leefgebied
voor habitat typische soorten zomerklokje en blauwborst door afgraven ophoging’ in het kader
van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. Onthouding: Jef Oorts.
7. Goedkeuring van de engagementsverklaring dementievriendelijke gemeente.
8. PONTES: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 16 december 2021.
9. IVEKA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van 14
december 2021.
10. PIDPA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van 17
december 2021.
11. IKA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 14 december 2021.
12. IGEAN DV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van 22
december 2021.
13. IGEAN MV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van 22
december 2021.
14. CIPAL DV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering op 16 december 2021.
15. Stand van zaken evaluatie mogelijke samenwerking Digidak en Beego.

Raad voor maatschappelijk welzijn 18 november
1. Akteneming ontslag als OCMW-raadslid van dhr. De Vlam Jordi.
2. Akteneming eedaflegging dhr. Belmans Ward.
3. IGEAN DV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van het OCMW voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2021.
4. IGEAN MV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van het OCMW voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2021.
5. CIPAL DV: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering op 16 december 2021.

Gemeenteraadszittingen 2022
Donderdag 27 januari 2022
Donderdag 24 februari 2022
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Donderdag 24 maart 2022
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MEDEDELINGEN

Sluitingsdagen
dagen

Gemeentehuis Recyclagepark

Bib

Sportcomplex Het Veld

1 januari

Nvt

X

X

X

2 januari

Nvt

Nvt

Nvt

X

Het volgende gemeenteblad wordt bedeeld in de week van 21 februari. Activiteiten voor UiT in Zandhoven
moeten opgenomen zijn in de UiT-databank vóór 1 februari. Foto’s en verslagjes voor Kort Genoteerd kunnen tot en met 1 februari ingestuurd worden.

Senioren petanque
Vanaf 11 januari is er weer de senioren petanque! Je kan komen petanquen aan Sportcomplex Het
Veld. Vanaf 13.00 uur kan je je inschrijven en om 13.30 vliegen we erin! Deelnemen kost 1,30 euro.
11 en 25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
5 en 19 april
3, 17 en 31 mei
14 en 28 juni
12 en 26 juli
9 en 23 augustus
6 en 20 september
4 en 18 oktober
1, 15 en 29 november
6 december (feest)
Plaats: petanquelokaal, De Lindenpet - naast Sportcomplex Het Veld.
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Pannenkoeken – Maria Lichtmis
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Cursus Beginnende Imker
Denk je er wel eens aan om bijen te houden maar heb je geen idee hoe eraan te beginnen? Dan is de
cursus imkeren voor beginners zeker iets voor jou.
In deze startersopleiding kom je alles te weten over de wondere wereld van de bijen en krijg je
praktische tips om zelf een bijenvolk te houden en heerlijke honing te oogsten. De cursusreeks start op
30 januari 2022 en loopt tot begin juni. Daarna kan je aan de slag en begeleiden de ervaren imkers van
De Bij Hoort Erbij je verder met je eigen bijenvolk. De reeks bestaat uit 8 theorie en 2 praktijklessen die
telkens doorgaan op zondagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur in de gemeentezaal van Pulderbos.
Het volledige programma kan je terugvinden op de website van Imkersbond De Bij Hoort Erbij: www.
imkersbondzandhoven.be
Kostprijs bedraagt 30 euro, incl. cursusboek.
Meer info en inschrijven via info@imkersbondzandhoven.be of 0494/575015
Imkersbond De Bij Hoort Erbij - Zandhoven

Leerlingenvoorstelling Muziek en Woord
Op woensdag 2 februari 2022 vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de Sint-Stephanuskerk in
Massenhoven voor een voorstelling van de leerlingen van de Podiumacademie in Zandhoven. Inkom
is gratis!
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Al deze activiteiten zijn vanwege corona onder voorbehoud.
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Culinaire wandelingen, tot 28 maart!
Geniet van een culinaire wandeling in het Land van Playsantiën. Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en
Zoersel verwelkomen je graag voor overheerlijke wandeltochten. In enkele van hun horecazaken krijg
je een smaakvol voor-, hoofd- en nagerecht voorgeschoteld. Tijdens deze wandeling maak je kennis
met de prachtige omgeving.
Kuieren langs Zandhovense veldwegen!
Langs uniek bosgebied wandel je verder door menig Zandhovens erfgoed met kasteel en weidse
landschappen in rurale open ruimte. Variatie troef! De culinaire invulling zal smaken als een engeltje
dat op uw tong…

Van wat kunnen we genieten?
Voorgerecht
Waar? Den Draver, Liersebaan 120, 2240
Zandhoven
Wat? Scampi stoofpotje
Meer info? www.dendraver.com

Onder voorbehoud

Hoofdgerecht
Waar? De Engel, Langestraat 12, 2240
Zandhoven
Wat? Vol-au-vent ‘Grand-Mère’ met frietjes
of Tilapia filet ‘De Engel’ met aardappelpuree
Meer info? www.deengel.be
Nagerecht
Waar? Den Draver, Liersebaan 120, 2240
Zandhoven
Wat? Wafel met ijsje of room of een ijsje met
2 bollen en sausje naar keuze
Meer info? www.dendraver.com

Praktisch
Reserveren kan via het reservatieformulier
op www.landvanplaysantien.be en moet
minimum 2 werkdagen op voorhand
gebeuren.
Bij reservatie moet je het bedrag van 35 euro/
per persoon storten op het rekeningnummer
BE69 0688 9433 5478 met vermelding van
naam en datum van de wandeling. Je ontvangt een boekje met de nodige vouchers, routebeschrijving
en kaartje. Drank is niet inbegrepen en reken je ter plaatse af.

info@landvanplaysantien.be of 03 310 05 13
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info
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Winterwandeling Pasar
Op 24 januari kan je met Pasar gaan wandelen. Het is een mooie namiddagwandeling naar de
mooiste plekjes van Zandhoven. Met een warme muts en sjaal trotseer je de koude, genietend van
het stiltegebied langs Boutersem en de Voort. Onderweg wordt er een opwarmertje aangeboden.
Breng zeker je mondmasker mee!
Start: 13.30 uur.
Samenkomst aan het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven.
Deelname: 3 euro voor leden, 6 euro voor niet leden.
Inschrijven en betalen vóór 20 januari via paula.henderickx@skynet.be. Betalen kan op het nummer
BE34 7755 9793 4390.

Jazza 2021
In februari en maart is iedereen weer welkom in enkele lokale cafés voor een heerlijke jazzy
vrijdagavond, de inkom is GRATIS. Omwille van corona zal het dit jaar een beetje anders verlopen,
maar dat maakt het niet minder gezellig.
Rein De Vos van Cafe Z is een muzikant in hart en nieren. Hij speelt intussen vijfentwintig jaar
accordeon en heeft zich ontplooid tot een veelzijdige muzikale duizendpoot.
Datum: 5 februari 2021
Onder voorbehoud
Locatie: Parochiecentrum Viersel

NEEMA is een stem, een piano, weemoed
en warmte. Of het nu jazz, folk, blues of alles
daartussen is.
Datum: 12 februari 2021
Locatie: De Lelie, Pulle

Freddy Sunder & bigband
In 1996 besloten een aantal vrienden/
muzikanten om een bigband op te starten.
Datum: 19 februari 2021
Locatie: Fanfarelokaal De Kempenzonen,
Pulderbos

Triple Eight
Onder leiding van Jelle Van Giel startte een
aantal muzikanten een nieuwe jazzband op.
Datum: 26 februari 2021
Locatie: lokaal van de Koninklijke Harmonie
Sint-Amelberga, Zandhoven

Blue Bop Quintet, jazzband bestaande
uit 5 jonge jazzmuzikanten die elkaar leerden
kennen op de Kunsthumaniora in Antwerpen.

9

Datum: 5 maart 2021
Locatie: De Lindekens, Massenhoven
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Wij zijn klaar voor Atelier in Beeld 2022, jij ook?
Atelier wat? Atelier in Beeld is het nieuwe jaarlijkse open atelierweekend voor beeldend kunstenaars
in Vlaanderen en Brussel. Op 13, 14 en 15 mei 2022 zetten beeldend kunstenaars de deuren van hun
atelier open. Deelnemen en bezoeken is gratis.
Meedoen en je atelier tonen? Van 1 februari tot en met 7 maart 2022 kunnen beeldend kunstenaars
zich zelf inschrijven via www.atelierinbeeld.be. Ontdek via de website alvast wat de voorwaarden zijn
om deel te nemen.

Erfgoeddag 2022 - oproep
Op zondag 24 april 2022 is het
Er fgoeddag, met als thema
‘Onderwijs‘.
Het wordt een bijzondere 21ste
editie: in de Kempen maken we er
een heus Erfgoedweekend van, met
publieksactiviteiten van vrijdag 22 tot
en met zondag 24 april, gevolgd door
een Erfgoeddag-week voor scholen
van 25 tot 29 april!
Deze gelegenheid grijpen de vier
Kempense erfgoedcellen Erfgoed
Voorkempen, Kempens Karakter, Stuifzand en Erfgoed Noorderkempen graag aan om cultureel erfgoed
onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Ons plan is om een brochure uit te
brengen die gratis verspreid wordt in de 44 Kempense gemeenten waar wij actief zijn.
De vormgeving van de brochure zal herinneren aan een oud schoolschriftje met opstellen en collages.
De inhoud wordt heel divers: oude opstellen en hedendaagse artikels, foto’s uit de oude doos, een
recept uit de les Huishoudkunde, instructies van pleinspelletjes,… afkomstig uit de 44 gemeenten.
Via de brochure verwijzen we ook naar onze website waarop het up-to-date programma van het
Kempense Erfgoedweekend te vinden is.

OPROEP: Geef jij het opstelschriftje mee vorm?
Heb jij goesting en inspiratie om 1 van de 44 artikels voor de opstelschrift te schrijven? Stuur dan ten
laatste 9 januari een e-mail naar erfgoed@rldv.be met daarin je idee samengevat in 1 zin. Bijvoorbeeld:
• een scan uit een schoolschriftje van ca. 100 jaar geleden
• een beknopte biografie van een markante meester, inspecteur of directrice
• de beschrijving van een bijzondere schooltraditie
• bijzonder didactisch materiaal met wat uitleg erbij
• het verhaal achter een markant glasraam, standbeeld of ander element uit een schoolgebouw

10

Uit alle inzendingen maken wij een zo gevarieerd mogelijke selectie. Uiterlijk 14 januari laten wij
je weten of je je voorstel verder mag uitwerken voor ons opstelschriftje. Tegen 1 februari moeten
alle artikels ingeleverd zijn zodat wij eindredactie kunnen doen en de brochure mooi kunnen laten
vormgeven.
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Huisvuilkalender
Plaats het afval de dag van de ophaling uiterlijk om
07.00u. ’s ochtends duidelijk zichtbaar op de stoep.
Bij onvoorziene omstandigheden kan de ophaling
vroeger of later plaatsvinden dan normaal.

KGA wordt opgehaald zaterdag 23 maart

GFT

Kerkplein Massenhoven:

10.00 – 11.00u.

Kerkplein Viersel:

11.15 – 12.15u.

Kerkplein Pulle:

13.00 – 14.00u.

Dinsdag 4 januari

Kerkplein Pulderbos:

14.15 – 15.15u.

Dinsdag 18 januari

Nieuwe parking scholen, naast 15.30 – 17.00u.
de bib (Amelbergastraat)
Zandhoven:

Dinsdag 1 februari
Dinsdag 15 februari
Dinsdag 1 maart
PMD (blauwe zak)
Let op! Belangrijke wijziging! Vanaf 2022 komt
pmd-ophaling op woensdag
Woensdag 12 januari
Woensdag 26 januari
Woensdag 9 februari
Woensdag 23 februari

Huisvuil (grijze zak) wordt iedere maandag
opgehaald.

Groot huisvuil
Ophaling

Reserveren vóór

Dinsdag 4 januari

Dinsdag 28 december

Dinsdag 1 februari

Dinsdag 25 januari

Dinsdag 1 maart

Dinsdag 22 februari

Woensdag 9 maart
Woensdag 12 januari
Papier en karton
ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 25 januari

ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 22 februari

ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 22 maart

Kerstboom ophaling:
13 januari



Winterregeling Recyclagepark - 1 oktober tot 31 maart
Het recyclagepak is geopend volgens de winterregeling.
Gesloten

Dinsdag

09.00-16.30 uur

Woensdag

09.00-16.30 uur

Donderdag

09.00-16.30 uur

Vrijdag

09.00-16.30 uur

Zaterdag

08.30-12.30 uur

Zondag

Gesloten

12

Maandag
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Klimaatwerf. Jouw werfleider voor een duurzame
toekomst.
Iets doen tegen de klimaatopwarming…
Allemaal goed en wel, maar hoe begint je
eraan? Energiecoöperatie Zonnewind zet
alvast een stap in de goede richting met
het project Klimaatwerf.
Met het projec t Klimaat wer f wil
Zonnewind je aanmoedigen om in je
bestaande woning zo veel mogelijk
energie te besparen en zelf groene
stroom op te wekken. Zie je door het bos
de bomen niet meer? Dan zorgen zij voor
het juiste advies.

Zonnewerf
Een zonnedak is wel degelijk een
duurzame en goede keuze, al bestaan
daar soms nog misverstanden over. Met
een helder advies en door voldoende
tijd te besteden aan een traject, neemt
Zonnewind met het project Zonnewerf
de drempels weg. Een doorlopende
samenaankoop van zonnepanelen
garandeert bovendien interessante
prijzen. Maak een vrijblijvende afspraak
via het online inschrijvingsformulier

Renovatiewerf
Ben je overtuigd om iets te doen aan je energieverbruik,
maar weet je niet goed waar te beginnen? Dan zorgt
een BENOvatiecoach van de Renovatiewerf voor
een persoonlijk en deskundig begeleidingstraject
van een optimale energetische renovatie. Want een
geBENOveerde woning biedt naast energiebesparing
ook voordelen op gebied van leefkwaliteit, onderhoud
en comfort. Maak een vrijblijvende afspraak met een
BENOvatiecoach via het online inschrijvingsformulier.

Benieuwd wat Klimaatwerf
voor jou kan doen?

13

Kijk naar de troeven en laat je begeleiden, met
rendement voor het klimaat én jouw portemonnee!
Want investeren in jouw woning, is investeren in de
toekomst en een gezondere wereld.
www.klimaatwerf.be
www.zonnewind.org
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Asbest verwijderen
D e V laam s e Re g ering he ef t d e
opdracht aan OVAM gegeven om een
asbestafbouwbeleid uit te werken
zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld
asbestveilig gemaakt wordt.
In het kader hiervan organiseer t
IGEAN in samenwerking met ons een
ophaling aan huis van hechtgebonden
asbestmaterialen. Dankzij budgetten
die vanuit de gemeenten en OVAM
hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen
inwoners aan een gunstig tarief big
bags, plaatzakken en/of containers
en bijhorend beschermingsmateriaal
bestellen om het hechtgebonden*
asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest
verwijderen?

14

Asbest is een materiaal dat vroeger
veel in de bouwsector gebruikt werd.
Het is opgebouwd uit kleine vezels
die je met het blote oog niet kunt
zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze
ingeademd worden.
Asbestvezels komen vrij bij verwering
( s l i j t a g e e n a f b r o k ke l e n d o o r
b l o o t s te llin g aa n ve r s c hill e n d e
we e r s o m s t an digh e d e n) of bij
bewerking zoals zagen, slopen, slijpen,
snijden, schuren, boren of reinigen
onder hoge druk.
Je bent als par ticulier vandaag
niet verplicht om asbesthoudende
toepassingen in jouw gebouw of
woning te verwijderen, tenzij het asbest
in slechte staat is of ingesloten zit en bij
renovatiewerken bloot komt te liggen.
Toch neem je asbest in jouw gebouw
best zo snel mogelijk weg, zeker
tijdens renovatiewerken. Dat is alleen
maar positief voor de waarde van het
gebouw.
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Samen verslaan we het asbestbeest!
Wij en IGEAN, in samenwerking met OVAM helpen je graag om veilig en vakkundig je woning
asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.Concreet levert Igean plaatzakken, big
bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s). Je vult deze dan
zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Meer informatie en specifieke voorwaarden vindt u op www.igean.be/asbest.

15

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in
het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest
in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

2100462_ZANDHOVEN_jan-feb 2022.indd 15

14/12/2021 20:52

GEZONDHEID & OPVOEDING

DOMO Antwerpen: infomoment 25 januari 2022
DOMO Antwerpse Kempen - of Door Ondersteuning Mee Opvoeden - werkt met vrijwilligers die
kwetsbare gezinnen 2 uurtjes per week in de thuissituatie ondersteunen. Hierbij focussen ze op
gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Wat doen vrijwilligers: helpen bij huiswerk, knutselen en spelen
met kinderen, op activiteit gaan met het gezin, een babbeltje doen, helpen zoeken naar een hobby,
helpen met papierwerk,… Wat je precies doet bij jouw gezin is afhankelijk van wat jij als vrijwilliger
graag wil doen en de noden van een bepaald gezin.
Op dinsdag 25/01/2022 zal er een fysiek infomoment doorgaan van 18.00 – 20.00 uur (indien de
coronamaatregelen dit toestaan). Het infomoment zal plaatsvinden in CKG Het Open Poortje te
Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde. Tijdens dit infomoment krijgen jullie meer uitleg over de werking,
vrijwilligers,... en krijgen jullie natuurlijk een antwoord op alle vragen die jullie hebben.
Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Zou je zelf geholpen zijn met een
vrijwilliger? Of ken je zelf misschien een gezin dat graag een vrijwilliger zou willen hebben? Kom dan
zeker. Iedereen is welkom!
Kan je er op dit moment niet bij zijn? Geen enkel probleem, we maken graag tijd om onze werking
persoonlijk te komen voorstellen.

joyce@domoantwerpsekempen.be of bellen naar 0499 64 46 78

16

info

2100462_ZANDHOVEN_jan-feb 2022.indd 16

14/12/2021 20:52

GEZONDHEID & OPVOEDING

17

Interactieve lezing #mediaopvoeding
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Neem een kijkje op de nieuwe website van het Huis
van het Kind Voorkempen!
Op de website van het Huis van het Kind Voorkempen kunnen (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren
en professionelen van de regio Zoersel, Brecht, Zandhoven, Wijnegem en Schilde terecht voor alles
rond opvoeden en opgroeien.
Het Huis van het Kind Voorkempen helpt je graag op een toegankelijke manier met kleine en grote
vragen. Op de website is informatie te vinden over opgroeien en opvoeden van een kind in de buik
tot een volwassene van 24 jaar. Er wordt doorgelinkt naar bestaande websites voor meer informatie,
zodat alle informatie up to date blijft. Op de website kan je ook via een formulier opvoedingsvragen
stellen. Over zindelijkheid, woede of slapen van kinderen bijvoorbeeld. Die vragen komen terecht bij
de Opvoedingswinkel. Zo hoef je niet meer altijd langs te gaan. Naast al deze informatie vind je ook
een activiteitenkalender met infosessies, workshops…. Neem dus zeker en vast een kijkje op www.
huisvanhetkindvoorkempen.be.

www.huisvanhetkindvoorkempen.be
info@huisvanhetkindvoorkempen.be
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Help, ik verveel mij!
Woensdag 9 maart, 20.00 uur
In het vrije spel van onze kinderen zit de grote ‘magie’. Ze ontdekken er zichzelf, anderen en de hele
wereld. Ze verleggen hun grenzen, experimenteren, komen zichzelf soms tegen, groeien en bloeien.
Maar kan dat nog in 2022? Kunnen kinderen nog vrijuit spelen thuis en in hun buurt, mogen ze in
plassen springen of een grote put graven in de tuin? Hebben ze nog échte vrije tijd om helemaal hun
ding te doen? Om helemaal kind te zijn?
Dat bepalen wij als volwassenen. Soms bewust, vaak onbewust. Verruim je speelervaring en leer hoe
je ook met simpele materialen kinderen kan prikkelen - binnen en buiten.
Tot dan voor een boeiende en inspirerende avond, met blijvende speelse impact!
Begeleiding: Suzanne Verkuijl, Speelmakers
Locatie: Gemeentehuis Zandhoven (raadzaal)
Inschrijven kan vanaf 10/01/2022, bij voorkeur via mail naar
inschrijven@olo.be ofwel (in de voormiddag!) bellen naar
03/633 99 05 of 03/270 06 73, met vermelding van je naam,
e-mailadres en telefoonnummer.

info

inschrijven@olo.be
(in de voormiddag!) 03/633 99 05 of 03/270 06 73,

Praten over seks
Internet, TV, sociale media, … kinderen en jongeren kunnen vandaag via allerlei kanalen informatie
over seks opzoeken of ervaringen delen. Maar als je hen vraagt wie ze de belangrijkste personen
vinden als het op seksuele opvoeding aankomt, dan noemen ze hun ouders. Hoe pak je dat aan, met
je kind praten over seks?

Start zo vroeg mogelijk

20

Kinderen worden van kleins af aan geconfronteerd met seksualiteit en seksuele gevoelens. Praat
daarom zo vroeg mogelijk over seksualiteit. Seksuele opvoeding gaat over meer dan ‘seks’ alleen; het
gaat ook over verschillen tussen jongens en meisjes, verliefdheid, je eigen grenzen leren kennen,…
Je zoon of dochter hoeft zeker niet alles in één keer te weten: probeer hem/haar beetje bij beetje op
zijn niveau te begeleiden in zijn seksuele ontwikkeling. Omdat elk kind daarin zijn eigen ritme heeft,
zijn er geen algemene richtlijnen over wanneer je het bijvoorbeeld best eens over anticonceptie hebt
met je kind. Bovendien vertellen de meeste jongeren hun ouders niet wanneer ze seksueel actief zijn.
Het is beter om wat te vroeg te zijn met je ‘veilig vrijen’ boodschap. Rond het veertiende jaar van je
kind is het niet verkeerd om iets te laten vallen over het gebruik van de pil of het condoom. Praat ook
gerust al eens met je dochter over menstruatie nog voor ze ongesteld is, of met je zoon over wat een
‘natte droom’ is.
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Spreek klare taal
Veel ouders vinden het niet gemakkelijk om met hun zoon of dochter een gesprek over seks aan
te knopen. Een tip is om meer ‘alledaagse’ onderwerpen aan te grijpen voor een gesprek, zoals
lichaamsbeharing of een pakje maandverbanden in de kast. Zo toon je je kind dat er thuis over
seksualiteit mag gepraat worden en dat het bij jou terecht kan met vragen.
Probeer de verleiding te weerstaan om vage antwoorden te geven of rond de pot te draaien. Spreek
liever klare taal en vermijd moeilijke woorden. Er is bijvoorbeeld geen enkel kind dat het woord
‘geslachtsgemeenschap’ gebruikt. Zij (en wij) hebben het over ‘het’ doen, vrijen, met elkaar naar bed
gaan, … Probeer woorden te gebruiken die passen bij de leeftijd van je kind en waar jij je ook zelf
prettig bij voelt.
Gesprekken over seksualiteit voer je trouwens best niet in de supermarkt of op de bus. Kies liever een
moment uit wanneer jullie voldoende privacy hebben om in vertrouwen met elkaar te praten. Soms
praat het gemakkelijker als je ondertussen iets anders aan het doen bent, zoals samen afwassen of in
de auto onderweg zijn. Zo kan je eens van onderwerp veranderen en hoef je elkaar niet voortdurend
aan te kijken.

Neem de vragen van je kind serieus
Het feit dat je zoon of dochter een vraag stelt, betekent dat hij of zij er mee zit. Wimpel je kind dus
liever niet af met een antwoord als “daar ben je nog te jong voor!”, maar neem zijn/haar vragen serieus.
Probeer op elke vraag een eerlijk en juist antwoord te geven. Heel vaak volstaat de essentie en hoef
je helemaal niet in details te treden. Weet je het antwoord zelf niet of wil je er even over nadenken,
spreek dan af dat jullie er op een later moment op zullen terugkomen.

Gebruik gerust hulpmiddeltjes
Blijf je het moeilijk vinden om een gesprek over seks te beginnen? Maak dan gebruik van momenten
waarop jullie samen in een boek of tijdschrift iets over seksualiteit lezen of dit in een film voorkomt,…
Jouw reacties op die beelden of informatie zijn immers ook een vorm van seksuele opvoeding. Vertel
bijvoorbeeld wat jij ervan vindt of welke waarden jij hebt rond seks.
Een andere tip is om bijvoorbeeld een doos condooms in de badkamer te zetten wanneer je denkt
dat je kind seksueel actief is. Laat je kind weten dat die doos er staat en dat hij/zij ervan gebruik mag
maken. Zo geef je de boodschap dat je open staat voor een gesprek, en dat kan voor je kind de drempel
verlagen om bij jou te komen met vragen. Heb je een dochter, dan kan je bijvoorbeeld ook voorstellen
om een afspraak te maken bij de huisarts om haar opties voor anticonceptie te bespreken. Je dochter
gaat misschien het liefst alleen naar de afspraak, maar door jouw voorstel geef je aan dat ze met jou
over die dingen kan praten.
Er zijn ook heel wat goede boeken, films en websites over seksualiteit die je kunnen helpen om een
antwoord te formuleren, die hier en daar het antwoord in jouw plaats geven, of die je samen met je
kind kan doornemen..
Opgemaakt in samenwerking met Sensoa
Meer informatie over opvoeden vind je op www.opvoedingswinkelzoersel.be
Heb je nog vragen hierover? Of heb je andere vragen die met opvoeden te maken hebben? Hiermee
kan je altijd terecht bij:
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Opvoedingspunt Zandhoven (op afspraak)
Huis van het Kind, Schriekweg 3, Zandhoven
03/633 98 98, opvoeding@zandhoven.be
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Speelbabbel voorjaar 2022
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Zandhoven gaat voor een dementievriendelijke
gemeente!
Diagnose bij dementie
De huisarts kan de diagnose bij dementie zelf stellen of doorverwijzen naar een specialist.
Dementie is nog steeds niet te genezen. Toch zijn er genoeg redenen om te onderzoeken of er al dan
niet sprake is van dementie:
• Uitsluiten van andere ziektes: geheugenproblemen kunnen ook voortkomen uit een depressie,
stress, vitaminetekort of een schildklierafwijking.
• Behandeling: er zijn medicijnen die het dementieproces kunnen vertragen.
• Beroep kunnen doen op gepaste hulp en ondersteuning om de persoon met dementie zo lang
mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten blijven (bijvoorbeeld gezinszorg).
• De diagnose is een hard verdict maar een logische verklaring voor de vele vragen en problemen.
Je kan je voorbereiden op de toekomst: zelf de nodige beslissingen nemen over zorg, wonen en
welzijn, testament, wilsverklaring en vertegenwoordiging.
• Wie behoefte heeft aan steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of ervaringen wil
uitwisselen, kan terecht bij:
- Praatcafé dementie Dwaallicht, Inge Vandekerkhove 03 218 72 09
- Familiegroep Dementie, Conny Hubert 03 340 33 03

Ook de gemeenteraad ondersteunt dementievriendelijk Zandhoven
Zandhoven wil een warme samenleving creëren voor mensen met dementie en hun omgeving.
Deze doelstelling werd extra in de verf gezet tijdens de gemeenteraad van 18 november, waarbij de
‘engagementsverklaring dementievriendelijke gemeente’ werd goedgekeurd.
Met deze engagementsverklaring wil het bestuur duidelijk maken dat ze de inspanningen en de
aandacht rond dementie in onze gemeente ondersteunt.

23

Omdat we steeds ouder worden, zal ook het aantal personen met dementie de komende jaren
toenemen. Zandhoven telde in 2018 naar schatting 277 personen met dementie. In 2035 zou dit aantal
toenemen naar 499. Dit is een stijging van meer dan 80%.
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Ongeveer twee derde van de mensen met dementie leeft thuis. Dementie treft dus niet enkel de
personen met dementie maar ook hun familie en mantelzorgers. In Zandhoven wonen bijgevolg een
groot aantal mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met dementie.
Door middel van concrete acties werken we aan een genuanceerde beeldvorming en willen we
begrijpbare informatie aanreiken over de aandoening en mogelijke hulp. We streven naar een
maximale integratie van personen met dementie in het dagelijks leven en hebben aandacht voor
hun omgeving. Door middel van duidelijke en toegankelijke informatie, persoonlijke aandacht en
ondersteuning willen we mensen geven waar ze recht op hebben.
De gemeente kan hierbij op verschillende partners rekenen om dit aan de hand van een lerend netwerk
samen te realiseren.

Dit logo ga je de komende maanden meer zien opduiken. Het vergeetmij-nietje, een blauw bloemetje, staat voor trouw en oneindige
liefde. Het toont dat we mensen met dementie en hun naasten willen
ondersteunen.

Langer thuis wonen: gelukkig én zinvol ouder
worden
Enkele tips:
De coronacrisis en de bijhorende maatregelen zorgen voor een beperking van onze sociale contacten.
Zeker oudere mensen verliezen het contact met anderen (buren, vrienden, familie…) en voelen zich
eenzamer.
Naast de zorg voor de gezondheid is het leven ook plezier maken, betekenisvolle contacten en zinvol
meedoen aan de samenleving.
Geluk betekent voor iedereen iets anders. Stel jezelf de vraag: wat is voor mij belangrijk? Wat kan ik
zelf doen om gelukkiger te zijn?

24

Je verleden mag dan wel duidelijk maken wie je was, maar het bepaalt zeker niet wie je vandaag bent.
Je kunt niet verder met je leven als je constant met spijt leeft. Stop met ‘wat als…’ of ‘hoe zou het zijn
als…’, maar probeer te LEVEN in het NU.
Mensen die zich langdurig eenzaam voelen, voelen zich ongelukkig. Versterk je sociaal netwerk door
contacten warm te houden en oude contacten weer aan te halen. Ga bijvoorbeeld eens langs bij je
buurman voor een kopje koffie, bel een vriend die je veel te weinig spreekt, stuur familieleden eens
een kaartje en toon interesse in de mensen om je heen.
Durf ook hulp te vragen, mensen doen vaak graag iets voor een ander.
Maar je kan ook anderen helpen, je familie, maar ook je buren door bijvoorbeeld de buurkinderen te
helpen met hun huiswerk.
Wil je graag nog andere mensen ontmoeten, je netwerk vergroten en je dag zinvol besteden?
Word dan lid worden van een lokale vereniging of zet je in als vrijwilliger.
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Kijk op de website van onze gemeente voor een overzicht van alle verenigingen binnen Zandhoven.
Verschillende organisaties, verenigingen, scholen, het OCMW… zijn constant op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Als het echt niet lukt, kan je ook beroep doen op professionele ondersteuning. In een volgend
gemeenteblad gaan we hier verder op in.

Regionaal praatcafé dementie Dwaallicht
Het praatcafé Dwaallicht is niet enkel een plaats waar je deskundige informatie krijgt. Het is vooral een
plaats waar mensen die te maken hebben met dementie elkaar kunnen ontmoeten op een informele
manier en in een ontspannen sfeer.
Personen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers zijn van harte welkom op de volgende
bijeenkomsten van Dwaallicht:
1e praatcafé: Wat is dementie?:
- Wanneer: 24 maart 2022, 19.00 uur
- Waar: De Griffel, Dorpsstraat 37, Zandhoven (Pulle)
- Sprekers: Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs en een mantelzorger
2e praatcafé: Herinneringen ophalen met personen met dementie:
- Wanneer: 16 juni 2022, 19.00 uur
- Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
- Sprekers: Herlinde Dely, Stafmedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen én auteur van
de “Schat van je leven”, en een mantelzorger
3e praatcafé: Levenseindeproblematiek bij personen met dementie:
- Wanneer: 15 september 2022, 19.00 uur
- Waar: Woonzorgcentrum ter Bleeke, Blijkerijstraat 71, Malle
- Sprekers: Frank Willeme, Directeur zorg Brecht en voormalig coördinator dagverzorgingscentrum
en thuisbegeleidingsequipe Coda, en een mantelzorger
4e praatcafé: De juridische aspecten van dementie: wilsonbekwaamheid, bewindvoering…:
- Wanneer: 29 november 2022, 19.00 uur
- Waar: de Kapel (Administratief centrum), Handelslei 167, Zoersel
- Sprekers: Herbert Verstreken, vrederechter kanton Zandhoven, en een mantelzorger
Meer informatie over het praatcafé vindt u terug op de website http://www.dwaallicht.be

www.dwaallicht.be
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R e s u l t a t e n b evo l ki n g s o n d e r z o e k va n d e
Zandhovenaren
Baarmoederhalskanker
In Zandhoven, in 2020, was de totale dekkingsgraad 62,3%. Dit betekent dat 37,7 % van de vrouwen in
de doelgroep voor wie vroegeopsporing van baarmoederhalskanker aangewezen is, zich niet preventief
laat onderzoeken. Preventief onderzoek is immens belangrijk! Ook de dekkingsgraad per leeftijd is
verschillend in onze gemeente.

Borstkanker
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In Zandhoven, in 2020, was de totale dekkingsgraad 63,1 %. Dit betekent dat 36,9 % van de vrouwen
in de doelgroep voor wie vroegeopsporing van borstkanker aangewezen is, zich niet preventief laten
screenen. 45,1% nam deel aan het bevolkingsonderzoek. Het dekkingsperentage in onze gemeente
hangt af van de leeftijden waarin de vrouwen zich bevinden. De categorie van 50-54 jaar moet nog
iets harder gemotiveerd worden om zich te laten screenen.

2100462_ZANDHOVEN_jan-feb 2022.indd 26

14/12/2021 20:53

GEZONDHEID & OPVOEDING

Dikkedarmkanker
In Zandhoven, in 2020, was de totale dekkingsgraad 70,0 %. Dit betekent dat 30,0 % van de mannen
en vrouwen in de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken. In onze gemeente nam 55,8% deel
aan het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Dit binnen de 12 maanden na de uitnodiging. Binnen
de leeftijdsgroepen zien we dat de groepen 50-54 en 55-59 zich het minste laten screenen.

27

Met deze cijfers willen we aantonen dat preventie en tijdige opsporing enorm belangrijk zijn. Krijg je
dus een uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek? Neem deel! Het is een kleine moeite!
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EnergieK woonloket
Wil je je energiefactuur verlagen?
Staan er renovatiewerken op de planning?
Neem dan contact op met het EnergieK woonloket
Het EnergieK woonloket (vroeger: WoonInfoPunt) helpt je gratis en zonder afspraak met volgende
vragen:
• Premies voor aanpassingen aan je woning
• energie, ecologie en duurzaamheid
• sociaal wonen
• sociaal lenen
• levenslang en aanpasbaar wonen
• woonkwaliteit
Het woonloket is bereikbaar elke donderdag van 8.30 – 12.00u in het gemeentehuis van Zandhoven
(Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) of via wooninfopunt@igean.be en op het nummer 03-350 08 08.

Uitleendienst kinderfiets: Voor elk kind een
betaalbare fiets
Kinderen groeien zo snel dat ze bijna jaarlijks een nieuwe, grotere fiets nodig hebben… Elke keer
investeren in een aangepast model is echter zowel economisch als ecologisch niet interessant.
De velotheek is een uitleendienst voor kinderfietsen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Net zoals een bibliotheek
De velotheek werkt net zoals een bibliotheek. Door middel van een jaarabonnement ben je altijd
zeker van een kwalitatieve fiets, op maat van zoon- of dochterlief. Dat is niet alleen goed voor je
portemonnee, maar ook voor het milieu. Het gaat immers om tweedehandsfietsen die telkens, voor
ze worden uitgeleend, een grondige opknapbeurt krijgen. Dat verhoogt de levensduur van de fietsen
en zorgt er ook voor dat je kinderen altijd met een veilige fiets op pad gaan.
De fietsen kan je bekijken op de nieuwe website:
www.opwielekes-velotheek.be

Praktische info
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Als je een fiets wil uitlenen, kan je terecht bij sportcomplex Het Veld (Schildebaan 22 b, 2240 Zandhoven)
elke tweede en vierde woensdag van de maand van 13 tot 18 uur.
Meld je aan bij een zaalwachter of bij afwezigheid zaalwachter bij de sportdienst.
– lidmaatschap: je betaalt €30,-/jaar voor het eerste kind, € 20/jaar vanaf het tweede kind. Betalen
is mogelijk via Payconiq of overschrijving.
– waarborg: per uitgeleende fiets betaal je een waarborg van €20,– korting: Heb je een vrijetijdspas, dan krijgt je 50% korting op het lidmaatschap en de waarborg.
– contact:
• Filiaal Zandhoven
Sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22 b
Elke tweede en vierde woensdag van de maand van 13.00 tot 18.00 uur
Telefoon: 03/410.16.65 (tijdens de kantooruren) en 03/410.16.66 (tijdens kantooruren, avonduren
en weekend)
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• Zoersel (hoofdverdeelpunt)
PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39 (achter gebouw 7). Iedere tweede en vierde woensdag van
de maand, telkens van 13.00 tot 15.00 uur
OPGELET: In het kader van de Corona-maatregelen kunnen de openingsuren wijzigen. Check vooraf
zeker even de Facebookpagina

info

www.facebook.com/Velotheek/

Gratis juridisch advies
Wist je dat je in het gemeentehuis terecht kan voor gratis en vrijblijvend juridisch advies over
bijvoorbeeld echtscheidingen, onderhoudsgeld, jeugdbescherming, huurproblemen, erfenis, strafrecht
enz.?
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Elke inwoner van Zandhoven is welkom elke eerste maandagavond van de maand van 19.00 tot 20.00
uur in het gemeentehuis, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. In januari 2022 zal dit doorgaan niet de
1e maandag van de maand maar wel op 10 januari van 19-20u
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Vragen over je pensioen?
De pensioendienst houdt zitdagen in het gemeentehuis, enkel op afspraak
Het Pensioenpunt is terug opgestart vanaf 4 november 2021. Net zoals vroeger kan je terecht bij een
pensioenexpert in het gemeentehuis van Zandhoven op de eerste donderdag van de onpare maanden
(januari - maart - mei - juli - september - november) van 13 tot 15 uur.
Nieuw: Het Pensioenpunt is enkel op afspraak. Op die manier hoef je niet te wachten. Dit laat de expert
ook toe om je dossier eventueel voor te bereiden.

Hoe moet je een afspraak maken?
Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765.
De medewerker van de Pensioendienst zal je eerst vragen waarom je een afspraak wil. De medewerker
bekijkt dan of hij je telefonisch verder kan helpen om te vermijden dat je je onnodig moet verplaatsen.
Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker met je een afspraak vastleggen volgens de
beschikbaarheid.

mypension.be
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Als je vragen hebt over uw pensioen, kijk je best eerst op mypension.be.
Je vindt er veel nuttige informatie (pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata, …). Heb je
geen toegang tot mypension.be of vind je niet wat je nodig hebt? Bel dan de gratis Pensioenlijn 1765.
De pensioenexperten beantwoorden al je vragen.
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Nieuwe wijkagent voor Zandhoven en Pulle
Na 35 jaren dienst, hing wijkagent Werner Horemans op 1 november zijn politiekepie aan de haak
om van zijn pensioen te gaan genieten. Zijn geliefde wijk Zandhoven liet hij achter in de bekwame
handen van inspecteur Carine Frell die op haar beurt haar wijk Pulle overdraagt aan eerste inspecteur
Bart Janssens.
In 2011 gooide Carine haar professionele loopbaan over een andere boeg. Ze werd agent bij de
politiezone Antwerpen. Twee jaar later kwam er een ster bij en sinds 2014 is ze als inspecteur aan de
slag in onze politiezone ZARA. Carine komt je bekend voor? Dat kan best. Tot 1 november was Carine
wijkagent in Pulle. Ze neemt nu de wijk Zandhoven over van Werner.
En Pulle dan? Ook de Pullenaren mogen op hun twee oren slapen. Met Bart Janssens krijgen zij
een inspecteur met 20 jaar ervaring in hun wijk. Bart was de afgelopen jaren actief als wijkagent in
Broechem.

Schakel tussen burger en lokale overheid
De wijkagent (of wijkinspecteur) vormt de belangrijkste schakel tussen de burger en de lokale
overheid. Hij verzamelt nuttige inlichtingen uit de wijk, luistert naar klachten en zoekt actief mee naar
oplossingen. Als een echte bemiddelaar helpt hij bij het opsporen van kleine ontluikende conflicten en
probeert ze op te lossen voordat ze escaleren. Dankzij zijn nauwe contacten met de burgers van zijn
wijk detecteert hij (mogelijke) bronnen van onveiligheid en haarden van criminaliteit.

Veilig dichtbij
Wijkagenten worden ook wel eens de
‘nabijheidspolitie’ genoemd. Ze zijn
regelmatig in hun wijk te vinden en
zijn daardoor direct aanspreekbaar
voor de inwoners. Carine zul je in
Zandhoven dikwijls op haar fiets
tegenkomen. Ook Bart is meestal op
zijn tweewieler onderweg in Pulle.
Heb je een vraag? Spreek hen gerust
aan als je ze tegenkomt of maak een
afspraak.
Carine Frell, wijkinspecteur Zandhoven

Wie is mijn wijkagent?
Ken jij eigenlijk jouw wijkagent? Surf
naar www.politiezara.be. Onderaan
de pagina kun je doorklikken op ‘Je
wijkagent zoeken’. Geef je adres in
en ontdek wie jouw wijkagent is. De
wijkagenten zijn bereikbaar via ons
algemeen nummer 03 485 65 11 en
via pz.zara.wijk@police.belgium.eu.
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Bart Janssens, wijkinspecteur Pulle
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Slimmer dan een phisher? Zeker, met de nieuwe
Safeonweb-app
Het aantal slachtoffers van phishing is hallucinant: criminelen worden steeds beter en slimmer. Daarom
lanceerde het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) een Safeonweb-app. Zo heb je altijd actuele
informatie op zak en ben je slimmer dan een phisher.
Je hebt het vast ook al eens meegemaakt. Je krijgt een mail, sms of bericht via sociale media die je met
een smoes wil overhalen tot het klikken op een link. Daar moet je je persoonlijke gegevens, code en
wachtwoorden invullen. Zo hebben criminelen toegang tot je rekening en gaan ze met je geld aan de
haal. Het gebeurt ook telefonisch: ze bellen je op, proberen je vertrouwen te winnen en overhalen je
om je bankkaartgegevens en wachtwoorden mee te delen.
In 2020 werden via phishing zo’n 67.000 frauduleuze transacties uitgevoerd. Goed voor 34
miljoen euro. En ook in onze politiezone zien we het aantal meldingen en aangiftes stijgen.

Snel verwittigd
Elke dag krijgt Safeonweb 12.000 verdachte berichten doorgestuurd van alerte burgers. Dankzij deze
meldingen kon het CCB dit jaar al 1,3 miljoen verdachte links blokkeren. Zo lopen minder oplettende
internetgebruikers geen gevaar.
En nu gaan ze nog een stap verder. Met de Safeonweb-app kan het CCB jou onmiddellijk waarschuwen
wanneer een bepaald fenomeen de kop opsteekt. Melden burgers vandaag massaal dat ze een
verdachte sms kregen van itsme? Binnen de 10 minuten krijg jij via de app een melding. Zo weet je dat
je alert moet zijn en kun je ook familie en vrienden verwittigen.
Enkele tips:
• Wees slimmer dan phisher en deel nooit je persoonlijke gegevens, codes of wachtwoorden.
• Download de Safeonweb-app uit de Play of App Store.
• Stuur frauduleuze berichten altijd door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze daarna.
• Hoe je phishing herkent en waar je moet op letten, lees je op www.safeonweb.be.

Wat doe je als je slachtoffer bent geworden van phishing?
•
•
•
•

Bel onmiddellijk Card Stop op 070 344 344.
Breng zo snel mogelijk je bank op de hoogte.
Doe meteen aangifte bij de politie.
Verander je paswoorden en doe eventueel een virusscan, wanneer je denkt malware te hebben
geïnstalleerd.
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info

Lokale Politie ZARA
Gustaaf Peetersstraat 7 | 2520 RANST | 03 485 65 11
Amelbergastraat 52 | 2240 ZANDHOVEN | 03 484 30 05
pz.zara@police.belgium.eu | www.politiezara.be
Klacht of aangifte? Altijd op afspraak! Kies je afspraakmoment op
www.politiezara.be.
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FEEST- & CULTUURKALENDER

Datum Wie

Wat

Waar

07/01

LRV Dennenruiters

Winterjumping en winterbar LRV terreinen

14/01

KWB Pulderbos

Dartstornooi

Chalet Pulderbos

28/01

KWB Pulderbos

Zaklampenzoektocht

Gemeentezaal Pulderbos

29/01

KWB Pulle

Mosselfestijn

De Griffel

02/02

Podium Academie Lier
vestigingsplaats Zandhoven

Grote leerlingenvoordracht
door leerlingen
woord en muziek.

Stephanuskerk
Massenhoven

04/02

Oudervereniging
Klaproosschool

Kwis

Kantine voetbal PB

06/02

LRV Dennenruiters

Z- indoor

LRV terreinen

06/02

Samana Zandhoven

Pannenkoekendag

Evenementenhal
De Populier

18/02

Oudervereniging
VTI Zandhoven

FAMILIEQUIZ voor groepen
van max 6 personen

VTI Zandhoven
Langestraat 199

19/02

KWB Pulderbos

De Doos van Pandora

Gemeentezaal Pulderbos

27/02

Duivenbond De Witpen

Kampioenendag

Gemeentezaaltje

04/03

Chiro 't Reigersnest Zandhoven

Quiz van de Reiger

Tent op de parking
tegenover de
chirolokalen
(Voetbalstraat)

05/03

Ferm Pulle

2de handsbeurs van
kleding en speelgoed

De Griffel

05/03

Ferm Pulle

Kindercarnaval

De Griffel

05/03

Chiro 't Reigersnest Zandhoven

Reigermeister
(kinderfuif + fuif)

tent op de parking
tegenover de
chirolokalen
(Voetbalstraat)

05/03

Koninklijke Harmonie De
Verenigde Vrienden

Jaarconcert

Evenementenhal
De Populier

06/03

Duivenbond De Witpen

Monsterprijskamp

Chalet PB
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Al deze activiteiten zijn vanwege corona onder voorbehoud.
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JEUGDIG HOEKJE

Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie heeft de dienst sport en jeugd weer een leuk programma voor jou in elkaar
gestoken. Kijk snel onder de rubriek sport voor het overzicht en alle info.

Buitenspeeldag
Met de buitenspeeldag worden
kinderen en jongeren gemotiveerd
om buiten te spelen in plaats
van televisie te kijken of achter
de computer te kruipen. De
jeugdzenders op TV zetten daarom
die dag het scherm op zwart en
zenden dus geen programma’s uit.
Ook Zandhoven zal op woensdag
20 april 2022 voor de elfde maal
deelnemen aan de Buitenspeeldag.
Noteer deze datum alvast in je
agenda! Meer informatie over het
hoe en waar van de Buitenspeeldag
krijg je in het gemeenteblad van de maand maart. En hopelijk gooit corona dit keer geen roet in het
eten en kunnen we met z’n allen samen genieten van het buiten speen.

Musicalproject
Diegenen die ondertussen gebeten zijn door de musicalmicrobe na het volgen van de musicalopleiding
of een musicalweek tijdens een vakantieperiode, kunnen nog een stapje verder gaan en mee spelen
in een echte musical!
Wat?

Repeteren, oefenen, zingen en dansen en nog eens repeteren totdat we kunnen
schitteren op de voorstelling van zaterdag 28/05/2022

Wanneer?

lessen op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur vanaf 2 februari 2022 tot en met 25 mei
2022 + extra repetities in het voorstellingsweekend

Voor wie?

enkel voor geïnteresseerden vanaf het 2de leerjaar die al ooit enige vorm van
musicalopleiding hebben gevolgd via ons (opleiding, musicalinitiatie of musicalweek)
en die dus willen meespelen in een musical met een echte voorstelling als resultaat

Prijs:

€ 150

Voorstelling:

zaterdag 28/05/2022
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Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar sport@zandhoven.be met vermelding van de volgende
gegevens: naam, adres, telefoon, geboortedatum, mailadres. Wacht niet te lang want het aantal
plaatsen is beperkt!
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Internaatssportkamp in de Hoge Rielen
Elk jaar trekken we met een groep jongeren op internaatssportkamp naar de “Hoge Rielen” in Kasterlee.
Dit kamp is al jaren een sportieve voltreffer van formaat en wordt gevuld met tal van leuke, sportieve
en avontuurlijke activiteiten en heel lekker eten! Een absolute aanrader dus voor sportieve en ook
minder sportieve jongeren vanaf 10 jaar.
Wanneer?
Van 3 tot en met 11 augustus 2022.
Wie?
Alle sportievelingen geboren in 2012 of vóór 2012.
Verblijf?
Verblijf in de verkeersvrije en bosrijke omgeving van domein” Hoge Rielen” te Kasterlee.
Wat?
Avonturensportkamp met o.a. honkbal, zwemmen in de plonsvijvers, triatlon, allerlei balsporten, spel
zonder grenzen, … en vele leuke avondactiviteiten. Kortom … een spetterende sportvakantie!!!
Prijs?
€ 315,00 voor het eerste kind, € 300,00 voor het tweede kind, € 280,00 voor het derde kind uit eenzelfde
gezin. In deze prijs is alles inbegrepen: de klok rond begeleiding door onze monitoren, verblijf, heerlijke
maaltijden (verzorgd door ons eigen fantastische kookteam), alle activiteiten gedurende het hele kamp,
drank, elke dag een vieruurtje, verzekering, …
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag 17 januari 2022 bij de dienst sport en jeugd. Wacht niet te lang, want
het aantal plaatsen is beperkt!

info

Christel Goormans
Sportdienst Zandhoven – Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

Sport overdag
Wil jij het nieuwe jaar sportief inzetten? Kom dan zeker eens meedoen met onze verschillende
activiteiten onder de noemer “sport overdag”!

Omnisport: elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00
uur – deze 2 uurtjes worden gevuld met een mix van sporten zoals badminton, golf,
tafeltennis, squash … Iedereen vindt hier dus wel iets dat hij of zij graag doet!
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€ 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart
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Curve bowls: elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur – vind je het te koud buiten om buiten te
petanquen? Wel dan hebben wij een leuk alternatief met curve bowls. Echt iets voor de 50-plussers!
€ 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart

Padel: elke vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur kan je vrij komen padellen.
€ 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart

Bodyforming: vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur kan je deelnemen aan een
workout waarbij vetverbranding centraal staat. Aërobic, step en spierverstevigende
oefeningen worden gecombineerd op een rustig niveau.
€ 60 voor 12 lessen

Seniorenzwemmen
Wil jij ook rustig wat baantjes trekken? Dan moet je zeker op vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur komen
zwemmen in het zwembad van Pulderbos want na de middag is het zwembad gedurende 1 uur enkel
open voor senioren.
Enkel de inkom tot het zwembad moet betaald worden.
Alle bovenvermelde activiteiten gaan door in sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22B te Zandhoven,
tenzij anders vermeld! Let wel: op basis van de geldende coronamaatregelen kunnen sommige
activiteiten tijdelijk niet doorgaan.

info

Christel Goormans
Sportdienst Zandhoven – Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

’t Fit-uurtje
Heb jij ook last van wat extra kilootjes van de feestdagen? Wel dan hebben wij het perfecte voorstel
voor jou! In sportcomplex Het Veld kan je wekelijks (behalve op feestdagen en schoolvakanties) op
woensdag van 20.00 tot 21.00 uur terecht voor een lessenreeks waar zowel bodyforming, fatburning,
BBB, aërobic, stepaërobics en … op het programma staan:
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Deze lessen kosten € 60,00 voor 12 lessen. De beurtenkaart, die je kan aankopen op de dienst sport
en jeugd of bij de zaalwachters, is onbeperkt geldig en kan ook gebruikt worden de les bodyforming
op vrijdag.
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Programma krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie (van 28 tot 4/3/2022) staan er weer tal van leuke activiteiten op het
programma. Snel lezen, inschrijven en meedoen is de boodschap!

Padel-omnisportkamp
Tijdens deze 5 dagen worden padel en omnisportactiviteiten (hockey, honkbal, badminton, …)
gecombineerd. Een ganse dag sport- en spelplezier dus!
Wanneer

Van maandag 28/2/22 tot en met vrijdag 4/3/22 van 09.30 tot 16.00 uur

Prijs

€ 75 voor inwoners en € 110 voor niet-inwoners

Wie

Alle sportievelingen vanaf 10 jaar (vanaf geboortejaar 2012)

Meebrengen

Sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor binnen (dus geen schoenen
waar je buiten ook al mee gesport hebt), sportschoenen voor buiten, koek/fruit +
drankje voor tijdens de pauzes + eventueel eigen padelracket (is zeker niet nodig)
+ picknick + eventueel zakgeld

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te Zandhoven

Kleuter-2-daagse
Ook de kleuters kunnen hun sportschoenen aantrekken want zij worden getrakteerd op kleuteratletiek,
loopspelen, balsporten en … Allemaal leuke activiteiten op kleutermaat dus pret gegarandeerd.
Wanneer

Maandag 28/2/22 en dinsdag 1/3/22 van 09.30 tot 12.00 uur

Prijs

€ 10 voor inwoners en € 15 voor niet-inwoners

Wie

Alle kleuters geboren in 2016 en 2017

Meebrengen

Reservekledij, sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor binnen (dus geen
schoenen waar je buiten ook al mee gesport hebt) en sportschoenen voor buiten,
koek/fruit + drankje voor tijdens de pauze

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven

Fit & Fun
3 dagen dolle sport- en spelpret. We trekken onze sportkoffers open en toveren er de leukste sporten
en spelletjes uit. Je beleeft tijdens dit kamp dus niet enkel fun maar je gaat ook nog eens fit naar huis!
Wanneer

Woensdag 2/3/22 tot en met vrijdag 4/3/22 van 09.30 tot 16.00 uur

Prijs

€ 30 voor inwoners en € 45 voor niet-inwoners

Wie

Kinderen geboren in 2013, 2014 en 2015 (1ste tot 3de leerjaar)

Meebrengen

Reservekledij, sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor binnen (dus geen
schoenen waar je buiten ook al mee gesport hebt) en sportschoenen voor buiten,
picknick, koek/fruit + drankje voor tijdens de pauze, eventueel zakgeld

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven

Inschrijven
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Inschrijven als inwoner van Zandhoven kan vanaf maandag 17 januari 2022 om 18.00 uur online op
www.zandhoven.grabbis.be en dan inloggen met naam en geboortedatum. De niet-Zandhovenaren
kunnen vanaf woensdag 19/1/2022 om 09.00 uur inschrijven op dezelfde manier. Als je nog nooit hebt
deelgenomen aan een vakantieactiviteit van de gemeente en dus nog niet in ons grabbisprogramma
opgenomen bent, dan moet je voor 17/1/22 alle gegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum, naam

2100462_ZANDHOVEN_jan-feb 2022.indd 37

14/12/2021 20:53

SPORT

mama of papa voor fiscaal attest kinderopvang) doorgeven aan de dienst sport & jeugd. Wij zetten
je dan tijdig in het programma zodat je op 17/1/22 of 19/1/22 zonder probleem online kan inschrijven.
Natuurlijk kan je ook altijd op de dienst sport & jeugd terecht voor je inschrijving.

info

Christel Goormans
Sportdienst Zandhoven – Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

Multimove
Uit onderzoek blijkt dat de fysieke fitheid van kinderen tussen 3 en 8 jaar de laatste jaren enorm daalt.
Door kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan te bieden verbetert de fitheid duidelijk. En
dat is nu net het doel van Multimove.
Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene
ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door
kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12
bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij
centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start
betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
• Start: zaterdag 29 januari 2022
• Voor wie: alle kleuters geboren in 2016, 2017 en 2018
• Uren – zaterdag van 09.30 tot 10.30 uur
• Prijs: € 50 voor 10 lessen + gratis proefles
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info

Christel Goormans
Sportdienst Zandhoven – Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be
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Padelprogramma 2022
Ondertussen heeft bijna iedereen al wel eens balletje komen slaan op onze padelterreinen. En om alle
padelliefhebbers groot en klein extra te verwennen hebben we weer leuke en nieuwe activiteiten op
ons padelprogramma gezet.

INITIATIE SPORT OVERDAG + PERSONEEL
• Uren: 09.00 tot 11.30 uur voor sport overdag – 12.30 tot 14.30 uur voor personeel
• Data: 21/1 – 18/2 – 18/3 – 22/4 – 20/5 – 17/6 – 16/9 – 14/10 – 18/11/2022
• Prijs: € 2/keer of € 15 voor 10-beurtenkaart + gratis voor personeel
• Wie? Alle geïnteresseerden + gemeentepersoneel

JEUGDPADEL VOORJAAR
• Uren: 12 weken op woensdag van 13.00 tot 14.30 uur
• Data: 9/3 – 16/3 – 23/3 – 20/4 – 27/4 – 4/5 – 11/5 – 18/5 – 25/5 – 1/6 – 8/6 – 15/6/2022
• Prijs: € 120
• Wie? Jongeren vanaf 10 jaar

JEUGDPADEL NAJAAR
• Uren: 8 weken op woensdag van 13.00 tot 14.30 uur
• Data: 7/9 – 14/9 – 21/9 – 28/9 – 5/10 – 12/10 – 19/10 – 26/10/2022
• Prijs: € 80
• Wie? Jongeren vanaf 10 jaar

PADELSTAGES JEUGD
• Uren: van ± 09.00 tot 16.00 uur
• Krokus – van 28/2 t/m 4/3/2022 – padel-omnisportstage
• Pasen – van 11/4 t/m 15/4/2022 – padelstage voormiddag + namiddag
• Zomer – van 12/7 t/m 15/7/2022 – padel-omnisportstage
• Zomer – van 22/8 t/m 26/8/2022 – padelstage voormiddag + namiddag
• Prijs:
o Inwoners: € 50 voor padelstage - € 75 voor padel-omnisportstage
o Niet-inwoners: € 75 voor padelstage - € 110 voor padel-omnisportstage
• Wie? Jongeren vanaf 10 jaar

THEMALESSEN
• Uren: 18.00 tot 20.00 uur (niveau P50 – P200 = ± gevorderd) + 20.00 tot 22.00 uur (vanaf niveau P200
= gevorderd)
• Enige padelervaring is vereist
• Data: vrijdag 18/3 – 22/4 – 20/5 – 17/6 – 16/9/2022
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• Thema per les en niveau moet nog bepaald worden
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SPORT

LESPAKKET
• Uren en data: in onderling overleg met deelnemers
• 3u les op te nemen in 2 blokken van 1,5u
• € 120 voor 3u les (terreinhuur is inbegrepen)

FAMILIEPADEL
• Een gezellige zondagnamiddag gevuld met padellen samen met de familie
• Zondag van 13-16u op 13/3 en 4/9/2022
• Prijs: € 10 pp + drankje

LADIES NIGHT
• Kom samen met andere dames padellen en geniet van een gezellige avond met een hapje en drankje
• Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur op 11/3 – 10/6 – 7/10/2022
• Prijs: € 10 pp

MEN’S NIGHT
• Een gezellige padelavond onder mannen en wij zorgen uiteraard ook voor een hapje en een drankje
• Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur op 28/4 – 23/6 – 22/9/2022
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• Prijs: € 10 pp
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SPORT
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Fijne feesten!
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KORT GENOTEERD
Foto’s en verslagen voor het
volgende gemeenteblad
kan je insturen naar
communicatie@zandhoven.be,
ten laatste voor 1 februari!

Kort genoteerd

21 oktober: Dag Tegen kanker, we steken alle kankerpatiënten en hun families een hart onder de riem.

1
21 oktober: YOUCA-dag, Ellen kwam ons team een
dagje versterken!

2
24 oktober: jaarmarkt in Zandhoven onder een stralende zon!

3

1 november: Reveil, we herdenken alle coronaslachtoffers op 1 november.

4

11 november: Wapenstilstand, herdenking aan het monument.
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NUTTIGE INFORMATIE

Algemene noodnummers
Medische spoedgevallen en brandweer: 112
Dringende politiehulp: 101
Antigifcentrum: 070-245 245
Hulp- en infolijnen
Adviespunt verslaving: 03-256 91 56 - hallo@adviespuntverslaving.be - www.adviespuntverslaving.be
Algemene inlichtingen: 1207
Awel (de vroegere kinder- en jongerentelefoon): 102
Card Stop (bij diefstal of verlies bankkaart): 070-344 344
Centra voor geestelijke gezondheidszorg: www.zorgnetvlaanderen.be
Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum): 0800-12 800
Child Focus: 116000
De druglijn: 078-15 10 20
Docstop (bij diefstal of verlies identiteitskaart of paspoort): 00800-2123 2123
Jongerenadvies JAC: 03-232 27 27 - jac@cawantwerpen.be - www.jac.be/chat
Kankerlijn: 0800-35 445
Kind & Gezin-lijn: 078-150 100
Meldpunt geweld: 1712
Tabakstop: 0800-111 00
Tele-onthaal: 106
Teleblok (studenten): 0800-13 14 4
Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 03-230 41 90
Vlaamse infolijn: 1700
Vlaamse kankertelefoon: 078-151 151
Wegentelefoon: 0800-122 66
Zelfmoordlijn: 1813
Lokaalgebonden nummers
Brandweer Zandhoven: 03-369 85 81
Brandwondencentrum Antwerpen: 03-217 75 95
Lokale politie ZARA: 03-484 30 05
Netbeheerder elektriciteit voor storingen (Fluvius): 078-35 35 34
Netbeheerder gas bij gasreuk (Fluvius): 0800-650 65
Lampentelefoon (defecte straatverlichting): 0800-635 35
Dringende Verzorging
Apotheek van wacht: 0903-99 000 (www.apotheek.be)
NIEUW vanaf 1/4 huisartsen wachtpost Malle 0900-10 512
Tandarts van wacht: 0903-399 69
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Thuisverpleging (Algemeen nummer): 070-222 678
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ONZE GEMEENTE

Gemeentehuis
Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
03 410 16 20 | info@zandhoven.be | www.zandhoven.be
maandag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
dinsdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
woensdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
donderdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
vrijdag
08.30 – 12.00 uur
OCMW Sociale dienst
03 410 16 20 | socialedienst@zandhoven.be
• Open elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur en op afspraak.
• Maak bij voorkeur een afspraak. Zo voorkom je
lange wachttijden.
Opladen budgetmeter
• Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
• Aan de balie voor identiteitskaarten.
Zitdag gratis juridisch advies
• Elke eerste maandagavond van de maand van 19
tot 20 uur.
Dienst arbeidstrajectbegeleiding
• Enkel na afspraak op dinsdag van 8.30 tot 12 uur
en van 13 tot 16 uur en op woensdag van 8.30 tot
11 uur.
Zitdag pensioendienst (werknemers):
• Elke eerste donderdag van de onpare maanden van
13 tot 15 uur in het gemeentehuis.
Wooninfopunt
03-350 08 08 | woonbeleid@igean.be
• Elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in het gemeentehuis. Kijk op www.igean.be voor de data van de
maandagavondzittingen.
Wijk-Werken
melissa.stuyck@vdab.be | vdab.be/wijk-werken
• Elke dinsdag van 9 tot 12 uur.
• Op dinsdag- en donderdagnamiddag op afspraak.

Recyclagepark
Populierenhoeve 20 – 2240 Zandhoven
Openingsuren Winterperiode (1 oktober - 31 maart)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
9 - 16.30 uur
9-16.30 uur
9 - 16.30 uur
9 - 16.30 uur
8.30 - 12.30 uur
gesloten

Openingsuren Zomerperiode (1 april- 30 september)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
9 - 16 uur
9-16 uur
12-19 uur
9 - 16 uur
8.30 - 12.30 uur
gesloten

Wiegwijs
Consultatiebureau voor het jonge kind
Schriekweg 3 – 2240 Zandhoven
Kind en Gezin-lijn: 078-150 100 (enkel om afspraken
te maken)
dinsdag:		 17.30 – 20.00 uur
donderdag:		 13.30 – 16.00 uur
Opvoedingsondersteuning
Opvoedingspunt Zandhoven
03-633 98 98 | opvoeding@zandhoven.be
Enkel op afspraak.
Opvoedingswinkel Zoersel – Handelslei 230
03-633 98 98 | opvoeding@zoersel.be
Open op werkdagen van 9 tot 12 uur en op afspraak.
Arbeid en Werk
Werkwinkel (www.werkwinkel.be)
Je kunt terecht in de werkwinkel van AntwerpenCentrum, Antwerpen-Copernicus, Hoboken, Boom,
Mortsel, Herentals, Brecht of Kapellen.
Werkwinkel Brecht:
Gasthuisstraat 42 – 2960 Brecht
T 03-330 17 61 | F 03-330 17 69
Open op maandag en dinsdag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 16 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur.
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Bibliotheek Zandhoven
Hoofdbibliotheek Zandhoven
Amelbergastraat 42 – 2240 Zandhoven
03-484 54 45 | bibliotheek@zandhoven.be
www.zandhoven.bibliotheek.be
maandag:
10.00 – 12.00 uur en 17.00 – 20.00 uur
dinsdag:
10.00 – 12.00 uur
woensdag:
10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 20.00 uur
donderdag:
10.00 – 12.00 uur
vrijdag:
10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
zaterdag:
10.00 – 12.00 uur
Uitleenpost Pulderbos: Dorp 42 – 2242 Pulderbos
woensdag:
14.00 – 16.00 uur (niet tijdens vakanties)
donderdag:
18.00 – 20.00 uur
Uitleenpost Pulle: Dorpsstraat 41 – 2243 Pulle
dinsdag:
18.00 – 20.00 uur
donderdag:
14.30 – 16.30 uur (niet tijdens vakanties)

Lokale Politie
Amelbergastraat 52 – 2240 Zandhoven
03-484 30 05 | pz.zara@police.belgium.eu
elke werkdag 08.00 – 16.30 uur
maandag
08.00 – 20.00 uur
Klacht of aangifte? Na afspraak via www.politiezara.be
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