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VOORWOORD

Beste mensen,
Een burgemeester is ook maar een mens, niet meer, niet minder.
Foutloos door het leven gaan, is ook aan mij niet besteed. Gelukkig maar, want perfect zijn, lijkt mij
niet leuk. In het voorwoord van vorig gemeenteblad stonden alle voornamen van onze medewerkers
vermeld, allee… dat dacht ik.
Helaas ontbraken de namen van onze OCMW medewerkers. Dat was uiteraard niet zo bedoeld en extra
pijnlijk, net omdat zij elke dag schitterend werk verrichten en veel respect verdienen.
Annemie, Jan, Sofie, Ellen, Ingrid, Zoë, Jasmin, Kathleen, Katrin, Astrid, Diane: sorry, hé .
’t Zal niet meer gebeuren :-)
Politiek gezien zijn we weeral in de helft van onze legislatuur. En zeggen dat de eerste drie jaren anders
dan anders waren, is een open deur intrappen.
Het sociaal leven viel volledig stil. Ons bestuur is – in normale tijden - altijd en overal aanwezig. Deze
contacten vielen nu weg. Voor ons was dit letterlijk afkicken.
In 2020 en 2021 planden we ook heel wat participatiemomenten : kick-off mobiliteit, overlegmomenten
detailhandel, buurtbabbels, infomarkt klimaatacties, bomenbeheerplan…
De inwoners betrekken in de opmaak van plannen, naar hun ideeën luisteren… dat was (en is nog) altijd
de bedoeling, maar corona maakte “samenkomen” helaas veel moeilijker.
We roeiden echter met de riemen die we hadden. En dat lukte ook wel.
Maar de toekomst oogt rooskleuriger.
We zullen mekaar weldra in levende lijve en op allerlei evenementen terug kunnen ontmoeten. Het zal
weer effe aanpassen zijn, maar de knaldrang is er.
En ondertussen werken we naarstig verder aan al onze projecten: een kleine greep uit de lijst.
- In opvolging van de infomarkt in de kerk gaan we dit jaar met tal van projecten aan de slag in Viersel
( pastorij, speelbos, speelterrein Salvialaan, poorten van Viersel)
- In Pulderbos dorp komt er een herinrichting van de bushalte en de parkeerplaatsen.
- In Pulle en Massenhoven worden de masterplannen verder afgewerkt
(o.a. voetpaden in Pulle dorp, kerkmuur Massenhoven, bijkomend speeltoestel ..)
- Resultaat buurtbabbels mobiliteit : er komen proefopstellingen in elke deelgemeente (o.a. met
fietsstraten, …) Hou de extra flyer half februari in het oog !!!
- We zetten verdere stappen voor het breed en veilig fietspad Hofstraat/Vierselbaan
- De bouw van het vrije tijdscentrum (VTC) met o.a. nieuwe bib, evenementenzaal en ruimte voor
onze jeugd zal weldra starten
- Allerlei acties voor ons klimaatplan : bloemen, bomen, perkjes, ontharden,…
En tot slot: onze financiën zijn nog gezond.
Onze belastingen worden dus niet verhoogd en … een fusie met Antwerpen is
niet aan de orde :-)
We wensen ieder van jullie een fantastisch voorjaar 2022.
Tot weldra
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Luc Van Hove
Uw burgemeester.

GEMEENTERAADSZITTINGEN

Gemeenteraad 16 december
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1. Goedkeuring van de princiepsbeslissing m.b.t. de buitengewone onderhoudswerken aan wegen dienstjaar 2022.
2. Goedkeuring van de princiepsbeslissing m.b.t. de wegen- en rioleringswerken in de Liersebaan.
3. Rector de Ramstraat: weigeren van het wegtracé.
4. Goedkeuring kosteloze grondafstand Mastenbaan 22-24.
5. Akteneming GECORO: ontslag van een lid van de raad alsmede de aanduiding van een nieuw lid en
diens plaatsvervanger.
6. Goedkeuring van het projectplan KINA m.b.t. de implementatie decreet buitenschoolse opvang en
activiteiten.
7. Goedkeuring van de stopzetting van het project Buurtbus Malle-Zandhoven-Zoersel.
8. Goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 2 – 2020-2025 van AGB Zandhoven.
9. Toekennen van een uitzonderlijke werkingssubsidie aan AGB Zandhoven voor het jaar 2021.
10. Aanstellen van een bedrijfsrevisor voor AGB Zandhoven voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023.
11. Meergemeente politiezone: vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2022.
12. Goedkeuring van de gemeentelijke bijdragen in 2022 van brandweerzone Rand.
13. Vaststellen van de aanpassing meerjarenplan nr. 3 – 2020-2025 van gemeente Zandhoven. Tegen:
Vlaams Belang, Groen en N-VA.
14. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan nr. 3 – 2020-2025 van OCMW Zandhoven. Tegen:
Vlaams Belang en N-VA. Onthouding: Groen.
15. Goedkeuring van een motie m.b.t. de kilometerheffing van de Vlaamse Regering op de gewestweg
N14 vanaf de afrit E34 in Zoersel tot aan de ring van Lier. Tegen: Vlaams Belang, Groen en N-VA.
16. Princiepsbeslissing om de gemeentelijke bouwgronden op Bogaerevelden te bestemmen voor de
bouw van sociale huurwoningen. Tegen: Vlaams Belang, N-VA en CD&V.
17. Stand van zaken m.b.t. haalbaarheidsstudie dossier intergemeentelijk zwembad.
18. CIPAL: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het mandaat
(aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en het
verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door vertegenwoordiger
Betty Bosschaerts en/of plaatsvervanger Jelle Lauwereys.
19. IGEAN Dienstverlening: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van
het mandaat (aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en
het verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door vertegenwoordiger
Paula Henderickx en/of plaatsvervanger Dirk Vercammen.
20. IGEAN Milieu & Veiligheid: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van
het mandaat (aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en
het verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door bestuurder Maria
Van Rompaey en/of vertegenwoordiger Paula Henderickx en/of plaatsvervanger Dirk Vercammen.
21. IKA: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het mandaat (aantal
gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en het verstrekken
van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en beslissingen
die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door bestuurder Luc Van Hove en/
of vertegenwoordiger Luc Verelst en/of plaatsvervanger Rudy Willems.
22. IVEKA: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het mandaat
(aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en het
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verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door vertegenwoordiger
Luc Verelst en/of plaatsvervanger Steven Van Staeyen.
23. PIDPA: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het mandaat
(aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en het
verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door vertegenwoordiger
Luc Verelst en/of plaatsvervanger Jef Oorts.
24. PONTES: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het mandaat
(aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en het
verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten en
beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door vertegenwoordiger
May Peeters en/of plaatsvervanger Oliver Vertruyen.
25. ZONNIGE KEMPEN: Verslaggeving over de afgelopen jaren 2020 en 2021 over de uitoefening van het
mandaat (aantal gehouden zittingen, aantal bijgewoonde zittingen, ontvangen vergoedingen) en
het verstrekken van een toelichting bij het beleid (de behandelde materie, inzonderheid de punten
en beslissingen die invloed hadden of hebben op het beleid van onze gemeente) door bestuurder
Jef Oorts en/of vertegenwoordiger Mieke Maes en/of plaatsvervanger Paula Henderickx.

Raad voor maatschappelijk welzijn 16 december
1. Vaststellen van de aanpassing meerjarenplan nr. 3 – 2020-2025 van OCMW Zandhoven. Tegen: Vlaams
Belang en N-VA. Onthouding: Groen.

Gemeenteraad 27 januari
1. Akteneming ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw De Moor Marie-Jeanne.
2. Nazicht van de geloofsbrieven – eedaflegging en aanstelling van de heer Vanslambrouck Johan als
titelvoerend gemeenteraadslid.
3. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met PIDPA voor wegen- en rioleringswerken in
de Liersebaan.
4. Treffen van een princiepsbeslissing m.b.t. aanleg “poorten van Viersel”. Onthouding: N-VA.
5. Goedkeuring kosteloze grondafstand Vierselbaan 75.
6. Goedkeuring van een addendum bij de handelshuurovereenkomst m.b.t. het molenhuis in Pulderbos.
7. Handicar Zoersel vzw: verderzetten van de solidariteitsbijdrage en aanpassen van de toelage voor
de gebruikers.
8. Vraag van GROEN aan het Schepencollege: zijn er bewoners ingeschreven in de weekendverblijven
aan de Romeinse Weg.

Raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari
Akteneming ontslag als OCMW-raadslid van mevrouw De Moor Marie-Jeanne
Akteneming eedaflegging dhr. Vanslambrouck Johan
Goedkeuring van het projectplan KINA p.v. m.b.t. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Voorkempen
Aanpassen van het reglement m.b.t. de vrijetijdstoelage
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1.
2.
3.
4.
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Sluitingsdagen
dagen
Zondag 17 april - Pasen
Maandag 18 april
Zondag 1 mei

Gemeentehuis Recyclagepark

Bib

Sportcomplex Het Veld

Nvt

nvt

nvt

X

X

X

X

X

Nvt

nvt

Nvt

X

Het volgende gemeenteblad wordt bedeeld in de week van 25 april. Foto’s en verslagjes voor Kort Genoteerd
kunnen tot en met 14 maart ingestuurd worden.

Bib info maart april 22
• De bib is gesloten op 18 april - Paasmaandag
• In 1920 dient de socialistische minister van Kunsten en Wetenschappen, Jules Destrée, een
wetsontwerp in betreffende de openbare bibliotheken. De wet die op 17 oktober 1921 wordt
afgekondigd, voorziet in een financiële tegemoetkoming aan “openbare gemeentelijke”,
“aangenomen” en “vrije” bibliotheken. Die gesubsidieerde bibliotheken moeten voor iedereen
toegankelijk zijn, kosteloze diensten verschaffen, zich aan staatstoezicht onderwerpen en in principe
beschikken over een bibliothecaris met getuigschrift. Op die manier wordt de basis gelegd voor
een actief bibliotheekbeleid.
In 1922 zijn er 1.380 door de staat erkende bibliotheken, waarvan Zandhoven er 1 is. Pas in 1978 komt
er met het cultuurdecreet een verplichting voor alle gemeenten om een bibliotheek op te richten.
De oude bibliotheken worden in 1986 door de gemeente overgenomen en in 1988 officieel erkend.
En de evolutie gaat verder: 2022 honderd jaar na de start begint Zandhoven aan de bouw van de
nieuwe bib!
• E books: www.ebook.yourcloudlibrary.com, wie al geregistreerd is zet best deze link bij zijn of haar
favorieten. Wie nog geen bib-profiel heeft, volg dan de instructies op zandhoven.bibliotheek.be.
Bij problemen of vragen kan je altijd terecht in de bib.

Data en plaats van markten en kermissen in
gemeente Zandhoven
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Data maandelijkse markten 2022
Januari

25/01/2022

Februari

22/02/2022

Maart

29/03/2022

April

26/04/2022

Mei

31/05/2022

Juni

28/06/2022

Juli

26/07/2022

Augustus

30/08/2022

September

27/09/2022

Oktober

25/10/2022

November

29/11/2022

December

27/12/2022

MEDEDELINGEN

GEMEENTE

DATA

LOCATIE

OMSCHRIJVING

Viersel

24.04.2022 t.e.m.
25.04.2022

Parochiestraat

Kermis: 1e zondag na Pasen

Pulle

15.05.2022 t.e.m.
16.05.2022

Torenstraat

Kermis 3e zondag van mei

15.05.2022

Torenstraat (7-13u)

Jaarmarkt

Zandhoven

12.06.2022 t.e.m.
13.06.2022

Liersebaan

Kermis 1e zondag
na Pinksteren

Pulderbos

21.08.2022 t.e.m.
24.08.202

plein Dorp

Kermis 1e zondag
na 15 augustus

21.08.2022

Dorp (7-13u)

Jaarmarkt

Pulle

28.08.2022 t.e.m.
29.08.2022

Torenstraat

Kermis laatste zondag
van augustus

Massenhoven

02.10.2022 t.e.m.
04.10.2022

Kerkstraat

Kermis 1e zondag
van oktober

02.10.2022

Kerkstraat –
Korenbloemstraat (7-16u)

Jaarmarkt

23.10.2022 t.e.m.
24.10.2022

Liersebaan

Kermis 4e zondag
van oktober

23.10.2022

Liersebaan –
Amelbergastraat (7-13u)

Jaarmarkt

elke laatste dinsdag
van de maand

Amelbergastraat –
De Linden (7-13u)

Maandelijkse markt

Zandhoven

Data en plaats van avondmarkten in gemeente Zandhoven - jaar 2022
GEMEENTE

DATA

LOCATIE

OMSCHRIJVING

Zandhoven

6 mei 2022

Liersebaan

Avondmarkt: 1ste vrijdag van mei (tenzij
dat 1 mei is)

Pulderbos

27 mei 2022

Dorp

Avondmarkt: vrijdag na O.H.-Hemelvaart

Winnaars eindejaarsactie
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De eindejaarsactie was een groot succes!
58 Zandhovense ondernemers deden mee aan deze
actie en we deponeerden 1269 volle spaarkaarten.
De winnaars werden ondertussen getrokken door
de onschuldige kinderhandjes van Florette.
3 winnaars kregen elk een hoofdprijs ter waarde
van 500 euro. Daarnaast hadden we nog 10
winnaars met elk een prijs ter waarde van 100
euro en 10 winnaars met telkens een geschenk ter
waarde van 50 euro.
Lokaal winkelen om te winnen, daar draaide deze
actie om en daarin zijn we met z’n allen met glans geslaagd!
Dankjewel aan alle deelnemers! En vergeet niet, koop lokaal!

MEDEDELINGEN

Eerlijke handel groeit !
Een eerlijke prijs voor mijn product: daar droomt elke boer van.
Oxfam Wereldwinkels (OWW) werkt er al 50 jaar aan zodat ook de zwaksten op de wereldmarkt
daarvan kunnen genieten: de kleine producenten in de ontwikkelingslanden. We zijn blij dat dit inzicht
groeit. Ook in onze Zandhovense wereldwinkel zien we dat stilaan meer en meer mensen regelmatig
langskomen voor hun vaste aankopen zoals koffie, thee, chocolade, fruitsap, wijn, … .Waarvoor onze
oprechte dank! Ook het gemeentebestuur zette de stap om naast fruitsap en wijn voor recepties,
enkel nog eerlijke koffie en thee te schenken in de gemeentediensten. Stap voor stap wordt Zandhoven
een echte Fair Trade-gemeente.
OWW handelt met coöperaties van kleine boeren. Ook in de reguliere handel zien we het aandeel van
eerlijke handel toenemen. En dat is goed. Maar de meerwaarde van Oxfam Wereldwinkels bestaat er
in dat niet alleen een eerlijke prijs wordt betaald aan de producenten. OWW voegt er ook nog een
extra ontwikkelingspremie aan toe waarmee in de regio van de coöperatie gemeenschapsdiensten
kunnen worden uitgebouwd zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Kom je ook eens langs?

info

OWW- Zandhoven
Liersebaan 52
Openingsuren: woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 17 uur.

Voorstellingen academie
In maart zijn er 2 voorstellingen! Een dans – en lentevoorstelling!
Dansvoorstellingen door de leerlingen dans van Podiumacademie Lier te Zandhoven, Malle en
Boechout. Op zaterdag 19 maart 2022 in De Populier: om 14.30 uur en om 18.00 uur.
Lentevoorstelling en concert door de Beeld- en Podiumacademie Lier: leerlingen van de beeldacademie
stellen ten toon en muziekensembles brengen samen met leerlingen groepsmusiceren vocaal en
muziekinitiatie een spetterend concert!
Op zondag 20 maart 2022 om 11 uur in de Populier.

Voorjaarsactie De bloem en de bij: bijvriendelijke
bloemenzaadjes en biologische vaste planten
Hoera, de lente komt eraan! Tijd om meer leven in de tuin te brengen…
Hoe ziet jouw tuin eruit? ’50 tinten groen’ of eerder ’50 tinten kleur’?
Draag je steentje bij en maak van je tuin of terras een insectenvriendelijk paradijs!
Klinkt leuk, hoor ik je denken, maar hoe begin ik daaraan? Simpel…

Maak van je tuin een dierentuin!
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Een tuin vol lekkere planten, bloemen, bomen en struiken werkt als een magneet voor vlinders,
insecten, hommels, bijen en vogels.

MEDEDELINGEN

In het najaar hebben jullie via het Festival van de bol en de boom al heel wat streekeigen diervriendelijke
hagen, struiken en bomen aangeplant, 2.000 om precies te zijn. Bovendien vonden maar liefst 12.960
biologisch geteelde voorjaarsbollen een plekje in een tuin of bos in Zandhoven. Fantastisch toch!

Heb je geen tuin of enkel een terras? Doe aan tegelwippen
Ook kuipplanten, bloeiende klimplanten tegen een gevel of een groendak zijn mogelijkheden. Of
misschien kan je een stuk terras ontharden. Eén tegel weghalen en er bijvoorbeeld wat kruiden,
ooievaarsbek, zenegroen… in planten geeft dadelijk meer kleur en leven.

Heb je liever een ‘functionele’ tuin?
Ook met kruiden en planten die je als snijbloem kan gebruiken, kan je tuinvogels en nuttige insecten
verwelkomen.

We maken het je graag gemakkelijk
We stelden pakketten met biologisch geteelde
vaste planten samen die de zomer lang tot het
najaar voedsel bieden.
De planten zijn aangepast aan onze lokale
omstandigheden en zijn per kleur samengesteld.
Voor elk wat wils: meng verschillende pakketten
voor een bonte kleurrijke border of kies je
lievelingskleur.
Je kan ook een deel van je tuin inzaaien met het
gekende bloemenzaad Honey Bee. Net zoals
vorig jaar kan je dit bloemenzaad aankopen bij
de plaatselijke handelaars of samen met de vaste
planten bestellen bij Zandhoven Natuurlijk.

Voorbeeld van een bijvriendelijke kleurrijke
border met vaste planten

Alle info over de biologische vaste planten en
een uitgebreide plantenfiche met foto’s vind je
op www.zandhovennatuurlijk.be

Bestellen doe je zo

9

Je kunt de bij-vriendelijke biologische pakketten
vaste planten, kruiden en bloemenzaadjes
bestellen tot donderdag 10 maart
Vul het bestelformulier in en mail het naar
info@zandhovennatuurlijk.be of vul het digitale
formulier in op www.zandhovennatuurlijk.be/
bestelformulier
Resultaat Honey Bee bloemenzaad in een tuin in
Of stop in brievenbus Roosten 30 in Pulderbos
Afhalen van de bestelling op zaterdag 2 april van Pulderbos zomer 2021
9.00 tot 14.00 uur
bij tuincentrum Mampay, Herentalsebaan 59,
Viersel

MEDEDELINGEN


Bestelformulier De bloem & de bij

Naam & voornaam: .......................................................................................................................................
Straat en huisnummer: .................................................................................................................................
Deelgemeente: ..............................................................................................................................................
GSM/Tel: .........................................................................................................................................................
Bestelling
Kruidenpakket: origanum, rozemarijn, salie, tijm, lavendel
aantal: ……. X 9 euro = ………..

Rood/roze: herfstanemoon Prinz Heinrich, rode zonnehoed, ooievaarsbek Berggarten, duizendknoop,
hemelsleutel Herbstfreude
aantal: ……. X 9 euro = ………..

Blauw/paars: dropplant Blue Fortune, zenegroen, aster Mönch, steentijm, ooievaarsbek Brookside
aantal: ……. X 9 euro = ………..

Wit/geel: herfstanemoon Honorine Jobert, aster Starshine, witte zonnehoed, prachtkaars Whirling
butterflies, ooievaarsbek St.Ola
aantal: ……. X 9 euro = ………..

Bloemenzaad Honey Bee: 15 g bloemenzaad/zakje (6m²)
aantal: ……. X 3 euro = ………..
Totaal:………………………..euro
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Bedrag over te maken aan Zandhoven Natuurlijk op rekening BE43 7310 5117 9801 met vermelding
van ‘bloem en bij’ en je naam

MEDEDELINGEN


Duurzaamheidsfestival Zandhoven Natuurlijk
locatie: ’t Groenhof in Pulle
Zandhoven Natuurlijk organiseert haar eerste duurzaamheidsfestival op zondag 15 mei.
Een festival waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en vaardigheden rond
ecologisch leven kunnen doorgeven.
Reeds een 30-tal lokale organisaties en particulieren die actief bezig zijn met duurzaam leven hebben
zich kandidaat gesteld.
We rekenen ook op jouw enthousiaste deelname om mee je schouders onder dit project te zetten en
er een geslaagd feest van te maken. Verzorg je graag een stand of een workshop die dag? Laat het
ons weten voor 1 maart.
Vraag je inschrijvingsformulier aan door een mail te sturen naar info@zandhovennatuurlijk.be

Volleybalclub Zandhoven organiseert ontbijt
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Naar jaarlijkse traditie organiseert VBC Zandhoven, hun heerlijk ontbijt. Je kan komen genieten van een
uitgebreid aanbod aan pistolets, sandwiches, brood, koffiekoeken, spek met ei, charcuterie, yoghurt,
vers fruit, koffie, thee, fruitsap, cava,... en dit aan democratische prijzen. Het ontbijt vindt plaats op
zondag 24 april 2022 in de Populier. Je kan reserveren in verschillende tijdsblokken, 9u-10u-11u zodat
ze coronaproof kunnen werken. Bekijk de komende weken zeker de website , www.vbczandhoven.
be, voor meer info en de inschrijvingslink.

MEDEDELINGEN
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Ruud’s road

MEDEDELINGEN

Grote prijs Juul Marinus 8 mei
Op zondag 8 mei is het koers in Zandhoven. De Rappe Spurt VZW organiseert dan de Grote Prijs Juul
Marinus, een wielerwedstrijd voor elite zonder contract met vertrek en aankomst in Pulderbos dorp.

Het parcours
Dorp Pulderbos – Pulsebaan – Dorpsstraat –
Boudewijnlaan – Pulse Steenweg – Zavelstraat
– Dennenlaan – Hofstraat - Vierselbaan –
Liersebaan – Amelbergastraat - Driehoekstraat
– Goormansstraat – Dorp Pulderbos
Om de wedstrijd veilig te laten verlopen, werden
in samenspraak met de politie ZARA enkele
verkeersmaatregelen afgesproken. Zo mag het
verkeer tussen de verschillende passages wel op
het parcours, maar enkel in de rijrichting van de
renners. De renners rijden wijzerzin. Hinder is
mogelijk tussen 12 en 18 uur.

Buitenschoolse
kinderopvang (BKO)
Zandhoven zoekt
jobstudenten!
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We zoeken voor de zomer vakantie
enthousiaste jobstudenten die in onze
opvang mee willen komen werken.
Wanneer: van 1 juli tot 15 juli en van 1
augustus tot 31 augustus!
Meer info: www.samenferm.be

MUE LDTEUDUERL I &
C
N GTEONE R I S M E

Atelier in Beeld
Atelier in Beeld is hét grote open atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen
en Brussel.
Atelier in Beeld is het ideale moment om zowel beeldend werk te tonen als te ontdekken in het atelier:
dé plek waar je de kunstenaar kan ontmoeten en zijn/haar werkproces van dichtbij kan zien.
Atelier in Beeld focust op ateliers waar het werkproces van de kunstenaar te zien is en streeft naar
dialoog tussen publiek en kunstenaar.
Atelier in Beeld is er voor individuele ateliers, groepsateliers, ateliers van collectieven, ateliers van
deeltijds kunstonderwijs, organisaties of zorginstellingen met een atelierwerking...
De deelnemende kunstenaar(s) beoefent/beoefenen één of meerdere van deze technieken:
beeldhouwkunst, collage, digitale beeldvorming, edelsmeedkunst, epoxyresine, film, fotografie, glas,
grafiek, hout, illustratie, installatiekunst, juweelontwerp, kalligrafie, keramiek, mixed media, mozaïek,
schilderkunst, streetart, strip- en cartoontekenen, tekenkunst en/of textiel.
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Ook Zandhoven neemt deel aan dit project! De eerstvolgende editie zal plaatsvinden op 13,
14 en 15 mei 2022. Meer info volgt in het volgende gemeenteblad.
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Huisvuilkalender
Plaats het afval de dag van de ophaling uiterlijk om
7 uur ’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

TIP: download de Recycle! app om altijd over de
meest actuele info te beschikken.
GFT
Dinsdag 1 maart
Dinsdag 15 maart
Dinsdag 29 maart

Kerkplein Massenhoven:

10.00 – 11.00u.

Kerkplein Viersel:

11.15 – 12.15u.

Kerkplein Pulle:

13.00 – 14.00u.

Kerkplein Pulderbos:

14.15 – 15.15u.

Nieuwe parking scholen, naast 15.30 – 17.00u.
de bib (Amelbergastraat)
Zandhoven:
Huisvuil (grijze zak) wordt iedere maandag
opgehaald.

Dinsdag 12 april
Dinsdag 26 april
PMD (blauwe zak)
Let op! Belangrijke wijziging! Vanaf 2022 komt
pmd-ophaling op woensdag
Woensdag 9 maart
Woensdag 23 maart
Woensdag 6 april
Woensdag 20 april
Woensdag 4 mei

Groot huisvuil
Ophaling

Reserveren vóór

Dinsdag 5 april

Dinsdag 30 maart

Dinsdag 3 mei

Dinsdag 27 april

Reserveren kan bij de dienst Milieu via 03-410 16 39.
De ophaling kost forfaitair 40 euro en wordt aangevuld met het bedrag dat op het recyclagepark
verschuldigd is voor de afgifte van betalende
fracties.

Papier en karton
ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 22 maart

ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 19 april

ZH/PB/PL/MH/VI

Dinsdag 17 mei

Winterregeling Recyclagepark - 1 oktober tot 31 maart
Maandag

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
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Het recyclagepak is geopend volgens de winterregeling.
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Duurzaam bouwen en wonen –
lopende groepsaankopen
Via onze intercommunale IGEAN en hun EnergieK loket kunnen al onze inwoners persoonlijke
informatie en advies krijgen over duurzaam bouwen en verbouwen, premies en energieleningen,
energieverbruik en investeren in duurzame energie. De medewerkers van het EnergieK loket geven
onafhankelijk advies en begeleiding op maat.
Momenteel lopen er 2 groepsaankopen binnen het EnergieK loket:
- Groepsaankoop Regenwatertonnen: standaard regenwatertonnen zijn continu verkrijgbaar via
het recyclagepark. Wil je liever een design model? 2x per jaar wordt een bestelling geplaatst.
- Groepsaankoop Spouwmuurisolatie: Spouwmuurisolatie doet het comfort in je woning gevoelig
stijgen en je energiefactuur dalen. Wie beschikt over geschikte spouwen kan deze relatief eenvoudig
na-isoleren. Het Energiek Huis deed het voorbereidende werk voor jou en ging op zoek naar
betrouwbare lokale partners. Het enige wat je nog moet doen is je vrijblijvend inschrijven. Na
je inschrijving komt een expert de spouwmuren grondig inspecteren. Enkel wanneer er 100%
zekerheid is over de geschiktheid van de spouw maakt de aannemer een offerte op en beslis jij
om de werken al dan niet te laten uitvoeren.
Meer info over de lopende groepsaankopen kan je vinden via www.igean.be
Binnenkort komt er ook een groepsaankoop groendaken aan! Ben je geïnteresseerd? Hou dan de
website van IGEAN of het gemeenteblad in het oog!

info

www.igean.be

Onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen
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Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent verbod op de onttrekking van water uit de onbevaarbare
waterlopen in onze gemeente. Dat verbod werd ingesteld door de provinciegouverneur.
Het verbod geldt in onze gemeente voor alle onbevaarbare waterlopen behalve de Molenbeek en de
Gebroken Loop.
Voor de Molenbeek en de Gebroken loop geldt vanaf 1 januari 2022 wel een meldingsplicht. Wie
vanaf dan water wil onttrekken moet een melding doen aan de waterloopbeheerder via het E-loket
wateronttrekkingen.
Het e-loket kan je hier vinden: www.wateronttrekking.be, inloggen met e-ID of ItsMe is verplicht.

GEZONDHEID & OPVOEDING

1 maart complimentendag
Je goed in je vel voelen, dat kan om kleine dingen gaan. Voor onszelf of voor anderen. Bijvoorbeeld
door een oprecht complimentje te geven aan vrienden, familie, collega’s, buren, ….

Doelstellingen
Het oorspronkelijk doel van deze dag is de menselijke waarden zoals respect, liefde en relaties te
bevorderen.
Complimentendag draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke
waardering. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Hoe deelnemen
Niets is makkelijker dan deelnemen aan dit geweldig initiatief. Je moet het gewoon doen! Complimentjes
geven aan mensen die belangrijk voor je zijn.
Verstuur je compliment via een kaartje, brief, mail, sms, Facebook, Instagram,… Of doe het lekker
ouderwets en zeg het gewoon!
Je hebt geen excuses meer!
Vandaar onze oproep om minimum 1 en liefst zoveel mogelijk (!) complimenten te geven op 1 maart
2022.
Een compliment geven is zo gebeurd (ook digitaal), dus waarom doen we het niet eens wat vaker? Je
weet nu hoe het moet, dus niets houdt je nog tegen om ook na
1 maart jezelf, vrienden, familie, collega’s, buren, … een compliment te geven.
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Wij geven alvast het goede voorbeeld
en geven onze inwoner s eens een
complimentje! Want wij hebben zulke
geweldige inwoners die steeds klaarstaan
voor elkaar! We wonen in een warme
gemeente en dat mag gezegd worden!

GEZONDHEID & OPVOEDING

Vormingsaanbod maart – april 2022 (*)
(*) vormingsaanbod onder voorbehoud van corona.
08/03/22

Opvoeden van hooggevoelige kinderen

Essen

09/03/22

Help, ik verveel mij!

Zandhoven

15/03/22

Hoe als (jonge) ouders je relatie gezond houden

Rijkevorsel

17/03/22

Faalangst en perfectionisme

Wuustwezel

21/03/22

Jongerenveerkracht, lijden of leiden

Malle

23/03/22

Blij met mij!

Schilde

30/03/22

Gamen, meer dan alleen een spel?

Hoogstraten

31/03/22

Oorzaken, preventie en aanpak van moeilijke etertjes Stabroek

21/04/22

Het construct van de wildernis, over AHDH

Brasschaat

25/04/22

Puber praten niet, ze luisteren ook niet (online)

Kapellen

27/04/22

Als leren pijn doet

Zoersel

Help, ik verveel mij!
Woensdag 9 maart 2022 om 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. Het wordt een boeiende en
inspirerende avond, met blijvende speelse impact!

Begeleiding: Suzanne Verkuijl, Speelmakers
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
Meer informatie kan je terugvinden op: www.opvoedingswinkelbrasschaat.be en www.olo.be
opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten
Ook al zijn de meeste lezingen en vormingen gratis, gelieve vooraf in te schrijven.
Dit kan via inschrijven@olo.be of bellen naar 03/633.99.05 of 03/270.06.73.
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info

www.opvoedingswinkelbrasschaat.be en www.olo.be
opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten
@olo.be of bellen naar 03/633.99.05 of 03/270.06.73

GEZONDHEID & OPVOEDING

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar kunnen zich om de 2 jaar gratis laten screenen op
dikkedarmkanker door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Ze krijgen een uitnodiging per
post met een afnameset voor een stoelgangstest.
Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij het ontstaan
van dikkedarmkanker heb je eerst geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het
is daarom belangrijk om dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten hebt. Dikkedarmkanker en
de voorlopers ervan kunnen met een stoelgangtest vroegtijdig worden opgespoord. De behandeling
is dan meestal minder zwaar en je hebt meer kans om te genezen.
Vanaf 50 jaar worden mannen en vrouwen aangeraden om via hun huisarts een stoelgangtest aan te
vragen. De Vlaamse overheid stuurt mannen en vrouwen vanaf hun 55ste een tweejaarlijkse uitnodiging
en een stoelgangtest om zo deel te nemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.
In 2020 liet 70% van de Zandhovenaren tussen 50 en 74 jaar zich screenen.
Laat je preventief onderzoeken en wie weet halen we in 2022: 100 op 100! Nog 30% te gaan!

Regionaal praatcafé dementie Dwaallicht komt
naar Pulle
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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 onze volgende bijeenkomst te Pulle:

GEZONDHEID & OPVOEDING

Wat is dementie?
- Datum & startuur: donderdag 24 maart 2022 om 19u
- Locatie: De Griffel, Dorpsstraat 37 te Zandhoven (Pulle)
- Sprekers: Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs en een mantelzorger
Ook de persoon met dementie zelf is welkom! Tijdens het praatcafé wordt in de aanpalende ruimte
indien gewenst een aangepaste activiteit met begeleiding voorzien voor de persoon met dementie.
Meer informatie over het praatcafé vind je terug op de website www.dwaallicht.be
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info

www.dwaallicht.be
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Langer thuis wonen: gelukkig ouder worden
Ouder worden is verliezen... Veel ouderen voelen zich ongelukkig en eenzaam maar zwijgen en zoeken
geen hulp.
Toch raden we je aan om met iemand te praten. Soms heb je hulp nodig van buitenaf om je weer beter
te voelen.
Neem contact op met je huisarts. Hij of zij kent jou immers het best en heeft een goed zicht op jouw
voorgeschiedenis. Je kan hem/haar in alle vertrouwen vertellen over je problemen.
Je kan ook gratis, voorlopig enkel op afspraak, terecht bij het CAW huis Voorkempen. De hulpverlener
zoekt samen met jou naar oplossingen voor jouw bezorgdheden en vragen. Denk bijvoorbeeld aan:
je goed voelen, administratie…
CAW huis Voorkempen
Handelslei 151
2980 Zoersel

www.caw.be
cawhuisvoorkempen@cawantwerpen.be
03 207 18 40

De dienst maatschappelijk werk van jouw mutualiteit biedt allerhande hulp- en dienstverlening
aan. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale
kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden.
Christelijke Mutualiteit (CM)
Liersebaan 40
2240 Zandhoven

www.cm.be
antwerpen@cm.be
03 221 93 39

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)
Oude Baan 1A
2240 Zandhoven

www.vnz.be
afspraak@vnz.be
03 295 33 24

De Voorzorg
Proxy Delhaize Mobiel kantoor
Amelbergastraat 24
2240 Zandhoven

www.devoorzorg.be
dmw.304@devoorzorg.be
03 285 44 44

Helan
Halledorp 43
2980 Halle-Zoersel

www.helan.be
03 470 15 36

Liberale mutualiteit (LM)
Kruisbogenhofstraat 17
2500 Lier

www.lm-ml.be
Lier@LMPlus.be
03 480 05 36

Op de sociale dienst van het OCMW vind je ook altijd een luisterend oor. Samen met een maatschappelijk
werker zoek je naar een oplossing voor persoonlijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld psycho-sociale
problemen, vragen bij je administratie, zoektocht naar gepaste woonst, ….
www.zandhoven.be
socialedienst@zandhoven.be
03 410 16 20
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OCMW Zandhoven
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
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Misschien heb je liever telefonisch contact? Gratis en anoniem, 24/7 beschikbaar.
Tele-Onthaal

106

Zelfmoordlijn

1813

Indien nodig, kan je door bovenstaande hulpverleners worden doorverwezen naar gespecialiseerde
hulpverlening.

Het lokaal loket kinderopvang breidt uit!
Ouders in Brecht, Schilde, Zandhoven, Zoersel en Wijnegem kunnen al langer terecht bij het Lokaal
Loket Kinderopvang wanneer ze op zoek zijn naar kinderopvang. Vanaf januari 2022 zijn ook de
opvanginitiatieven uit de gemeenten Malle, Ranst en Wommelgem hieraan toegevoegd. Dit maakt
het voor (toekomstige) ouders makkelijker om opvang over de gemeentegrenzen heen te zoeken.
Zo kan je op www.kinderopvangvoorkempen.be kinderopvanginitiatieven in je buurt zoeken, maar
kan je ook een overzicht genereren van opvanginitiatieven die bijvoorbeeld op de route naar het
werk liggen. Ook kan er worden gefilterd op prijs, openingsuren, soort kinderopvang… Om ouders
wegwijs te maken in de wereld van kinderopvang, wordt er op de website ook uitleg gegeven over
de verschillende soorten kinderopvang. Zo wordt het verschil tussen een groepsopvang en een
gezinsopvang uitgelegd alsook het verschil tussen inkomensgerelateerde en niet-inkomensgerelateerde
kinderopvang.
Via de website kan je een aanvraag voor
kinderopvang doen bij verschillende
opvanglocaties. Nadat je enkele gegevens
ingevuld hebt en je je gewenste opvangplan hebt
aangeduid, wordt je aanvraag rechtstreeks naar
de opvanglocatie gestuurd.
De opvanglocatie kan de opvangaanvraag
wel of niet accepteren of een alternatief
opvangplan aanbieden. Wanneer je ingaat op
een opvangvoorstel van een opvanglocatie,
wordt er een plaatsbezoek ingepland waarop
de inschrijving definitief wordt.
Heb je graag persoonlijke hulp bij je zoektocht
naar kinderopvang?
Twijfel niet om ons te contacteren: kinderopvang@
huisvanhetkindvoorkempen.be of 0470-21 51 95.

info
kinderopvang@huisvanhetkindvoorkempen.be
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of 0470-21 51 95
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Week van de valpreventie

De week van de valpreventie gaat door van 25 april tot en met 1 mei
2022 met de slogan ‘Eén tegen allen en allen tegen vallen’
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen.
Eén op drie thuiswonende ouderen komt jaarlijks ten val, waarvan 21 tot 45% herhaaldelijk.
Wereldwijd valt elke seconde een 65-plusser.
Elke 11 seconden wordt een 65-plusser opgenomen op spoed na een val.
De gevolgen van een val zijn ernstig en gaan gepaard met:
- Lichamelijke schade: breuken, kneuzingen en verstuikingen
- Psychologische effecten zoals valangst en depressie
- Sociale isolatie
- Hoge zorgkosten
Vaak wordt gedacht dat vallen bij ouder worden hoort, toch kunnen veel vallen voorkomen worden
als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. Enkele van deze risicofactoren zijn:
• Verminderd evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit: best is om regelmatig aan lichaamsbeweging
te doen.
• Ongezonde voeding: het is belangrijk om spieren en beenderen sterk te houden om zo valrisico
te verminderen. Vooral calcium, vitamine D en eiwitten zij belangrijk voor een goede werking van
de spieren en stevige botten.
• Onveilige omgeving: laat geen spullen rondslingeren op de grond waar je over kan struikelen; zorg
voor voldoende licht, …
• Goed zicht: Goed zien is belangrijk om obstakels te zien die kunnen leiden tot een val. Indien het
zicht verminderd of belemmerd is, moet je nog meer vertrouwen op de houdingscontrole van je
spieren. Zorg bijvoorbeeld voor een goede bril en het onderhoud hiervan.

Blijf in beweging.
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• Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de dag licht intensief te bewegen. Geef bv. de
planten water, doe huishoudelijke taken, speel met je (achter)kleinkinderen. Iedere (bijkomende)
beweging, hoe klein ook, is beter dan niet actief zijn.

GEZONDHEID & OPVOEDING

• Vraag aan je arts of kinesitherapeut een specifiek oefenprogramma met spierversterkende- en
evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan doen.
• Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator indien nodig.

Meer info? Ga naar www.valpreventie.be of vraag raad aan je arts.
Indien u vragen heeft of inlichtingen wenst betreffende hulpmiddelen in huis, kan je hiervoor contact
opnemen met uw mutualiteit.
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info

www.valpreventie.be

SOCIAAL NIEUWS

Week van de vrijwilliger 2022 van
27 februari tot en met 6 maart
We leven in bijzondere tijden. Wat voorheen zo vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Sommigen
doen elke dag opnieuw vrijwilligerswerk, anderen maken zich met momenten vrij. Maar één ding
hebben jullie gemeen: dat jullie als vrijwilliger ontzettend veel mogelijk maken en een groot verschil
betekenen! Ook met alle uitdagingen waar jullie voor staan, is het belangrijk te laten weten hoezeer
jullie inzet als vrijwilliger gewaardeerd wordt.
Jullie zetten jullie talenten in en doen dat met veel plezier.
Graag wensen wij alle vrijwilligers, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken.
Dit opdat wij jullie inzet niet vanzelfsprekend vinden.
Jullie zijn van onschatbare waarde!
Vandaar een welgemeend dankjewel:
Dankjewel vrijwilliger voor wat je gisteren deed,
vandaag doet en morgen ook weer.
Maar we beperken ons niet enkel tot woorden! Op
31 maart willen we jou als vrijwilliger figuurlijk in de
bloemen zetten. Je krijgt nog bijkomende info! Maar
noteer alvast 31 maart – vrijwilligersfeest in De Populier.

info

Ellen De Vos – ellen.devos@zandhoven.be

Je energiefactuur verminderen?
Vraag een energiescan
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In opdracht van de Vlaamse overheid voert Goed Wonen gratis energiescans uit. Goed Wonen is een
erkend energiesnoeiersbedrijf.
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Om in aanmerking te komen voor de gratis energiescan, dien je te behoren tot één van onderstaande
categorieën:
• Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
• Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit en gas
• Personen met een gezamenlijk inkomen tot en met 31.870,- euro (verhoogd met 1.660,- euro per
persoon ten laste)
• Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het
ziekenfonds eindigt op 1)
• Personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling
• Personen die door OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van
energiefacturen
• Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
• Personen die een woning huren bij een OCMW of lokaal bestuur
• Personen die een woning huren op de private huurmarkt met een euro (of geregistreerd e huurprijs
van max. 528,57 euro
• Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale
Adviescommissie (LAC)
Bij een energiescan komt een medewerker aan huis. Hij zorgt voor een doorlichting van het
energieverbruik, geeft tips om zuiniger met energie om te gaan en zoekt mee naar de beste
energieleverancier.
Daarnaast voorziet hij een pakket energiebesparende maatregelen, zoals spaarlampen, een
spaardouchekop, een timer op de elektrische boiler, buisisolatie, radiatorfolie,..
Dankzij deze kleine aanpassingen bespaar je een flink deel op je energiefactuur!
Meer informatie vind je op www.energiesnoeiers.be/energiescan
Behoor je niet tot de doelgroep en wens je je energiefactuur te verminderen, dan kan je best
energieleveranciers vergelijken. Dit doe je door zelf een V-test te doen op vtest.vreg.be. Hou je factuur
bij de hand.
Heb je hierbij hulp nodig, maak dan een afspraak met het EnergieK woonloket. Breng zeker je
eindfactuur mee
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Voor het aanvragen van de energiescan of het samen invullen van de V-test kan je een afspraak maken
via 03-350 08 08 of www.igean.be/afspraakloket
Een medewerker van het EnergieK woonloket komt dan op donderdagvoormiddag naar het
gemeentehuis te Zandhoven (Liersebaan 12).

SOCIAAL NIEUWS
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Leen renteloos voor energiebesparende werken!

SENIORAMA

Verkeerscursus voor senioren: een aanrader!
Wat zijn de voorrangregels op een rondpunt, hoe moet je wettelijk de N14 over steken met je fiets,
ken je alle nieuwe verkeersborden, moet een fietser richting aangeven, … Ken je als voetganger of
fietser gevaarlijke situaties in onze gemeente, dan is dit het moment om deze aan te kaarten.
Op maandag 28 maart 2022 zal de verkeerscursus voor senioren, zowel fiets als auto, doorgaan in De
Populier vanaf 13 uur.
Deze cursus zal gegeven worden door agenten van Politiezone ZARA.

Wat kan je verwachten:
•
•
•
•

Korte vragenronde
Theorie: aangenaam en interactief
Quiz
Fietstocht: zal afhangen van het weer

Ook al is deze verkeerscursus gratis, gelieve liefst vooraf in te schrijven.
Dit kan via info@zandhoven.be of bellen naar 03-410 16 20.
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We houden rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

VEILIGHEID & MOBILITEIT

Nieuw: anoniem meldpunt voor drugsplantages,
-labo’s en dumping in provincie Antwerpen
Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen werkten
samen aan anoniem meldpunt in de gezamenlijke strijd tegen illegale drugsproductie en de schadelijke
gevolgen ervan: www.drugsplantageontdekt.be.
Illegale drugsproductie kan erg gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Dat stellen we helaas ook
in de provincie Antwerpen steeds vaker vast. Zo kan er bijvoorbeeld brand ontstaan in een woonwijk
door een cannabisplantage, een explosie in een drugslab. Wandelaars of spelende kinderen kunnen
tijdens een boswandeling stoten op chemisch afval. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zowel voor
toevallige voorbijgangers, hulpverleners als voor de directe omgeving en het milieu.

Verontrustende cijfers
De cijfers van de voorbije jaren voor provincie Antwerpen zijn zorgwekkend. In 2020 werden 138
plantages (40.770 planten) en 9 drugslabo’s opgerold. Op nog eens 12 andere plaatsen vonden
speurders materiaal voor de opbouw van een drugslabo en een opslagplaats voor chemicaliën. Op
minstens 13 plaatsen werd bovendien chemisch materiaal gedumpt.
In 2021 ontdekte de politie 88 plantages (20.971 planten) en 11 drugslabo’s. Op 5 locaties werd materiaal
voor de opbouw van een labo gevonden, en één opslagplaats voor chemicaliën. Op 8 plaatsen moest
chemisch afval opgeruimd worden.
Eind vorig jaar nog legde een hevige brand in een loods in Bornem een cannabisplantage bloot. In
maart werd een woonwijk in Kapellen opgeschrikt door luide knallen, gevolgd door een uitslaande
brand. Nadat de brandweer er - in gevaarlijke omstandigheden - de brand onder controle kreeg,
ontdekte de politie er een labo waar synthetische drugs werd geproduceerd. In de zomer van 2015
liepen enkele kinderen brandwonden op toen ze door een plas met giftige stoffen fietsten in het
Limburgse Zutendaal. Ook toen was de dumping van chemisch afval uit een drugslabo de oorzaak.

Meldpunt in de strijd tegen drugs
Om de strijd tegen illegale drugsproductie op te voeren lanceren het Openbaar Ministerie, de politie
en gouverneur Cathy Berx nu een anoniem meldpunt. Op www.drugsplantageontdekt.be vind je
informatie over verdachte elementen rond cannabisplantages, labo's en het dumpen en lozen van
chemisch afval. Wie iets dergelijks opmerkt kan er volledig anoniem melding van maken via een online
formulier.
Een veilige en zorgzame samenleving, daar zorgen we samen voor. We doen dus graag een beroep op
jou als burger om ons te helpen bij het aanpakken van de drugsproductie. Jouw melding is belangrijk
en kan het verschil maken. We garanderen jouw anonimiteit.
Ook wie op zoek is naar preventie en drughulpverlening, kan op www.drugsplantageontdekt.be
terecht.

RAT-fraude, een waarschuwing
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Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen opnieuw voor oplichting via internet en in het
bijzonder voor een nieuwe vorm ‘RAT-fraude’. De afgelopen maanden is het aantal aangiftes gestegen
en vaak met een erg groot nadeel. RAT staat voor remote access tool, software die toegang geeft
vanop afstand, zoals Teamviewer.

VEILIGHEID & MOBILITEIT

Hoe werkt deze fraude?
Net zoals bij vishing of bakkaartfraude aan huis, bellen oplichters hun slachtoffers op. Zogezegd vanuit
een bank om bijstand te bieden om geld veilig te stellen of om je te helpen bij beleggingen, bijvoorbeeld
voor cryptovaluta. Typisch voor RAT-fraude is dat ze je vragen om een computerhelpprogramma als
Teamviewer of Anydesk te installeren, software waarmee ze vanop afstand kunnen inloggen.
Via zo’n programma neemt de oplichter de controle over jouw pc over. Vanaf hier is het een koud
kunstje om bankverrichtingen te doen vanaf jouw rekening. Hij vraagt je pincode, de responscode van
je kaartlezer en voor je het beseft is het geld van je rekening.

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van RAT-fraude?
Bescherm altijd en overal je eigen bankgegevens. In een bankkantoor zorg je ervoor dat er niemand
over je schouder meekijkt. Laat dus ook online nooit iemand meekijken als je bankverrichtingen doet.
Wil je beleggen? Controleer altijd goed waarin je wilt investeren en toets dat af bij officiële instanties.

Werd je toch het slachtoffer van deze fraude?
• Probeer de financiële transactie te laten blokkeren;
• Doe zo snel mogelijk aangifte bij de bank en bij de politie;
• Verzamel alle informatie, zoals afbeeldingen van het gesprek
of van het mailverkeer, mogelijke gegevens van de oplichter
en andere relevante info en geef dit door aan de politie.

Nieuw telefoonnummer voor Card Stop
Bankkaart kwijt of gestolen? Heb je een vermoeden van phishing? Je bankkaart blokkeren doe
je via Card Stop.
Let op! Card Stop heeft een nieuw nummer: 078 170 170.
Sla dit nummer zeker op bij je contacten, zo heb je het altijd bij de hand!
Meer info op www.cardstop.be.
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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.

FEEST- & CULTUURKALENDER

Datum Wie

Wat

Waar

04/03

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven

Quiz van de reiger

Tent op parking
over chirolokaal

05/03

Ferm Pulle

2de handsbeurs voor
kleding en speelgoed

De Griffel

05/03

Ferm Pulle

Kindercarnaval

De Griffel

05/03

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven

Reigermeister

Tent op parking
over chirolokaal

05/03

Harmonie Verenigde
Vrienden Pulle

Jaarconcert

De Populier

06/03

Duivenbond de witpen

Monsterprijskamp

Chalet Pulderbos

06/03

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven

BBQ

Tent op parking
over chirolokaal

06/03

Samana Pulderbos

Pannenkoekendag

Fanfarelokaal Pulderbos

06/03

Samana Massenhoven

Pannenkoekendag

Sint-Stefaan centrum

13/03

GVBS De Klaproos

Brunch

Fanfarelokaal Pulderbos

13/03

LRV Dennenruiters

Dressuurdag

LRV terreinen

19/03

Podiumacademie Zandhoven

Dansvoorstelling

De Populier

20/03

Podiumacademie Zandhoven
en beeldacademie Pulle

Lentevoorstelling

De Populier

24/03

Gemeente Zandhoven

Gemeente- en OCMW raad

Gemeentehuis

26/03

KFC Heidebloem

Pizza en pasta

Afhaal kantine Pulderbos

27/03

KWB Pulderbos

Solidair culinair

Gemeentezaal Pulderbos

31/03

Gemeente Zandhoven

Vrijwilligersfeest

De Populier

01/04

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven

Oudleidingfeest

Chirolokaal Zandhoven

02/04

ASPO

Kastelenloop

SC Het Veld

16/04

KWB Pulle

Paaseierentocht

De Griffel

17/04

Pasen

20/04

Gemeente Zandhoven

Buitenspeeldag

SC Het Veld

22/04

Rotary

Scala

De Populier

24/04

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven

Ontbijtmanden

Levering aan huis

24/04

KWB Pulderbos

Wandeldag

Gemeentezaal en
chalet Pulderbos

24/04

Gemeente Zandhoven

Erfgoeddag

28/04

Gemeente Zandhoven

Gemeente- en OCMW raad

Gemeentehuis

30/04

KFC Heidebloem

Jeugdtornooi

Voetbalterrein Pulderbos

01/05

KWB Pulderbos

Familieknutselzoektocht

Gemeentezaal Pulderbos

07/05

Parochie Pulderbos

Eerste communie

Kerk Pulderbos
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Al deze activiteiten zijn vanwege corona onder voorbehoud.

JEUGDIG HOEKJE

Paasvakantie
Tijdens de paasvakantie heeft de dienst sport & jeugd weer een leuk programma voor jou in elkaar
gestoken. Vraag de uitgebreide programmafolder op de dienst sport en jeugd of kijk snel op onze
website onder de rubriek vrije tijd. Een overzicht kan je terugvinden in dit gemeenteblad onder de
rubriek sport.

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 televisie zetten daarom die
namiddag het scherm op zwart en zenden dus geen programma’s uit. Ook Zandhoven zal dit jaar op
woensdag 20 april opnieuw deelnemen aan de Buitenspeeldag.
Alle kinderen van 4 tot 16 jaar: kom uit je luie zetel, zet je computer af en kom op 20 april a.s. naar
sportcomplex Het Veld. We palmen daar de parking, de straat, het grasveld en alle beschikbare ruimte
in en je zal er kunnen genieten van tal van spelen zoals badminton, wackitball, turnball, volksspelen,
smart goals, reuze spelen, springkastelen, … Met andere woorden: dit mag je niet missen!
Waar? Sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22b te Zandhoven
Wanneer? Woensdag 20 april 2022
Hoe laat? Van 13.00 tot 16.00u.
Deelname is gratis! Op voorhand inschrijven is niet nodig.
De buitenspeeldag kan enkel doorgaan indien de coronamaatregelen dit toelaten!

Musical
Ben jij al lang gebeten door de musicalmicrobe of droom je ervan om je creatieve geest te uiten in
zang en dans?
Wel dan hebben wij iets voor jou!
Omdat het coronabeestje al enkele malen roet in ons musicaleten kwam strooien, starten we vol goede
moed een aangepaste versie van onze musicallessen.
Wie? Iedereen vanaf 2de leerjaar met of zonder musicalervaring/musicallessen
Wanneer? Woensdagnamiddag van 13.30u tot 16u op 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 en 25/5/2022
Waar? SC Het Veld, Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven
Prijs? € 75
Info en inschrijvingen via sport@zandhoven.be met vermelding van naam en geboortejaar.
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info

sport@zandhoven.be

JEUGDIG HOEKJE

Sportnieuws
• Onze gemeente kocht een mobiele pannakooi aan. De bedoeling is dat de pannakooi onze gemeente
zal rond trekken en telkens gedurende enkele weken op een vaste plaats in elke deelgemeente
wordt geplaatst. We plannen nog een feestelijke opening met leuke pannawedstrijdjes en
demonstraties. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer nieuws. Houd dus zeker onze website
en sociale media in de gaten!
• Begin juni worden naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten gevierd. Als jij in het voorbije
sportseizoen individueel of met je ploeg een schitterend resultaat behaalde geef dit dan door aan
de sportdienst via sport@zandhoven.be.

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

Dienst sport en jeugd – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven
Christel Goormans
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

Tennis – lidkaarten 2022

33

De lidkaarten 2022 zijn verkrijgbaar op de sportdienst, Schildebaan 22B te Zandhoven. Er kan enkel
op gravel gespeeld worden en kost € 50 per persoon.

SPORT

Programma paasvakantie
Ook tijdens de paasvakantie barst ons programma van de leuke en sportieve activiteiten. Duik snel in
de mand van de paashaas en schrijf je in voor een vakantie vol pret en Paasplezier!

PAARDENKAMP
Vijf dagen aan een stuk slaan we onze tenten op voor een ganse dag plezier in manège De Heide. In
de voormiddag verzorgen we de paarden, kuisen de stallen en uiteraard gaan we ook paardrijden. De
namiddag wordt gevuld met crea-activiteiten en spelletjes en dit allemaal in het thema ‘paarden’. Een
echte aanrader dus voor de paardenliefhebbers!
Wanneer

Van maandag 4 april t/m vrijdag 8 april 2022 van 9.30 tot 16 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 100
Niet-inwoners: € 150

Wie

Jongeren vanaf geboortejaar 2015 en vroeger

Meebrengen

(fiets)helm, jogging + regenlaarzen, picknick, koek/fruit + drankje, eventueel
zakgeld
Zeker geen korte broeken voor het paardrijden!

Plaats

Manège De Heide
Boskant 41 - Pulderbos

Opmerking

Voor deze activiteit is er geen voor- en/of nabewaking voorzien.
De kindjes worden afgezet en opgehaald aan de manège.

KLEUTERFEESTWEEK
Drie voormiddagen kunnen onze kleuters zich uitleven in een kampje dat helemaal op hun maat
gemaakt is. Ravotten op het springkasteel, rollen en bollen met de leuke kleuterfietsjes, klimmen
en klauteren op het klimeiland, lasershooten in een donkere sporthal, interactief spelen met de Lü
speelwand en nog veel meer leuks!
Wanneer

Maandag 4 april t/m woensdag 6 april 2022 van 9.30 tot 12 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 15
Niet-inwoners Zandhoven: € 25

Wie

Kleuters geboren in 2016 en 2017

Meebrengen

Sportschoenen voor binnen met kleurvaste zolen, reservekledij, koek/fruit +
drankje voor tijdens de pauze

Plaats

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven

KUNSTWORKSHOP
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In samenwerking met Beeldacademie Lier, vestiging Pulle, bieden we onze tieners een kunstige
workshop aan. Twee dagen lang kunnen alle kunstenaars in wording of creatieve zielen hun inspiratie
de vrije loop laten tijdens de kunstworkshop met als thema “Waar gaat Felix “The Cat” naartoe?”
Wanneer

Donderdag 7 april en vrijdag 8 april 2022 van 9.30 tot 16 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 50
Niet-inwoners Zandhoven: € 75

SPORT

Wie

Jongeren geboren in 2008, 2009 en 2010

Meebrengen

Picknick, koek/fruit + drankje

Plaats

Oude Pastorij – Dorpsstraat 43 – Pulle

PADELSTAGE
Ken jij padel al? Padel is een racketsport die ingrediënten uit tennis en squash combineert. Maar padel
is vooral een sociale sport voor jong en oud! En tijdens de padelstage zijn het onze jongeren die kunnen
proeven van deze sporthype! Gedurende 5 halve dagen leer je alles over padel
Wanneer

Van maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022 van 9 tot 11.30 uur of van 13.30
tot 16 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 50
Niet-inwoners Zandhoven: € 75

Wie

Jongeren geboren in 2012 en vroeger

Meebrengen

Sportieve kledij, propere sportschoenen voor binnen met kleurloze zolen,
koek/fruit + drankje, eventueel eigen padelracket

Plaats

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven

BOERDERIJKAMP
Wat gebeurt er allemaal op de boerderij? Trek je laarzen aan en ontdek het deze week op boerderij
‘t Groenhof. Superleuk voor kinderen die graag buiten spelen en met dieren bezig zijn!
Wanneer

Maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022 van 9 tot 17 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 115
Niet-inwoners Zandhoven: € 150

Wie

Jongeren van 1ste tot 6de leerjaar

Meebrengen

Kleren die vuil mogen worden, laarzen, reservekledij, picknick + drankje, koek/
fruit + drankje voor tijdens de pauze

Plaats

Doe-mee-boerderij ’t Groenhof
Cauwenberglei 46 – Pulle

Opmerking

Voor deze activiteit is er geen voor- en/of nabewaking voorzien.
De kindjes worden door de (groot)ouders afgezet en opgehaald aan de
kinderboerderij.

TIENERSPORTDAG SURF, SUP EN TROPHY

Wanneer

Donderdag 14 april 2022 van ± 8.15 tot 16 uur

Prijs

€ 30 (voor alle deelnemers)

Wie

Geboren in 2006 tot en met 2011

Meebrengen

Zwemgerief, reservekledij, picknick, koek/fruit en drankjes
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Samen met de andere gemeenten van sportregio Midden-Provincie trekken we naar De Lilse Bergen
voor een dag water- en avonturenpret. Ook zin om je watersportskills eens te testen op een sup-of
surfboard? Het andere dagdeel strijden we in kleine groepjes om de eer in verschillende outdoor
proeven.

SPORT

Plaats

Verzamelen aan kleuterschool
Schriekweg – Zandhoven

Opmerking

Het juiste vertrek- en aankomstuur wordt later nog doorgegeven.

Alle activiteiten tijdens de Paasvakantie kunnen enkel doorgaan indien de coronamaatregelen het
toelaten. Bij annulatie door ons wordt het inschrijvingsgeld terug betaald.

VOOR-EN NABEWAKING
Omdat we nu nog niet kunnen inschatten wat de coronaregels op dat moment zullen zijn, voorzien
we zelf opvang tijdens enkele kampen.
Praktische afspraken:
• Voorbewaking: max. 1 uur voor de start van de activiteit
• Nabewaking: max. 1 uur na de activiteit
• Voor- en nabewakingen moeten min. 1 week op voorhand via het online inschrijvingssysteem
geregistreerd worden.
• De opvang voor en na de sportkampen kost € 1 per voor- of nabewaking.

INSCHRIJVINGEN
• Inwoners van Zandhoven die al geregistreerd zijn, kunnen hun kind online inschrijven vanaf
maandag 7 maart 2022 om 18 uur. Surf naar zandhoven.grabbis.be en log in met de naam en de
geboortedatum van je kind.
• Ben je nog niet geregistreerd? Bezorg dan voor 7 maart 2022 deze gegevens aan de sportdienst:
naam, adres en geboortedatum van het kind, een telefoonnummer, een mailadres en de naam van
mama of papa voor het fiscaal attest van de kinderopvang.
• Woon je niet in Zandhoven, dan moet je even wachten met inschrijven tot woensdag 9 maart 2021.
Vanaf 9 uur kan ook jij je kind online inschrijven.
• Inschrijven bij de Dienst sport & jeugd zelf kan natuurlijk ook!

info

Dienst sport en jeugd – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven
Christel Goormans
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

Padel
De komende maanden staan er nog enkele toffe padelactiviteiten op het programma. Zin om mee te
doen? Schrijf dan snel in via sport@zandhoven.be.

JEUGDPADEL VOORJAAR
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•
•
•
•

Uren: 12 weken op woensdag van 13u tot 14.30u
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

SPORT

PADEL THEMALESSEN
• Uren: 18u tot 20u (niveau P50 – P200 = ± gevorderd) + 20u tot 22u (vanaf niveau P300 = gevorderd)
• Enige padelervaring is vereist
• Data:
o vrijdag 18/3 – bewegen als een paar - veldpositie
o vrijdag 22/4 – slagen via de achterwand
o vrijdag 20/5 – bandeja en smash

FAMILIEPADEL
• Een gezellige zondagnamiddag gevuld met padellen samen met de familie
• Zondag van 13-16u op 13/3/22
• 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 19u tot 22u op 11/3/22
• Prijs: € 10 pp

MEN’S NIGHT
• Een gezellige padelavond onder mannen en wij zorgen uiteraard ook voor een hapje en een drankje
• Donderdag van 19u tot 22u op 28/4/22
• Prijs: € 10 pp

Seniorensportdag
Op woensdag 15 juni 2022 kunnen alle 50-plussers hun sportschoenen weer aantrekken voor de
jaarlijkse seniorensportdag.

Prijs?
Inschrijven

Sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven
Er wordt een brede waaier van sporten aangeboden zoals croquet, krolf, petanque,
volkssporten, curling, badminton, pickleball, sportelteam, …
7 euro (verzekering, broodjesmaaltijd, koffie bij onthaal, sportprogramma, …)
Voor inschrijvingen of meer informatie kan je steeds terecht op de gemeentelijke
sportdienst bij Christel Goormans: 03-410 16 65 | sport@zandhoven.be.
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Waar?
Programma?

KORT GENOTEERD

Kort genoteerd

Foto’s en verslagen voor het volgende
gemeenteblad kan je insturen naar
communicatie@zandhoven.be,
ten laatste voor 14 maart!

24 december: onze sportdienst viel in de prijzen!
Jaarlijks is er de uitreiking van de sporters-belevenmeer-awards. Onze sportdienst viel in de prijzen bij de
categorie gezinssport en is tevens de overall winnaar
in de categorie kleine gemeenten. Een prestatie om
fier op te zijn! Een dikke proficiat aan onze collega's!

1
31 december: wat hebben we #inzandhoven toch
goede zangers en zangeressen wonen!
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2

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

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.
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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
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.

