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Een realisatie van: 

 
 

 
 

 

Een woordje vooraf 
 
 
 
 

Beste jongeren en ouders, 

 

 

Je hebt de recente editie van de jeugdgids in handen en het 

doel van deze gids bestaat erin een handige leidraad te zijn 

tijdens de zoektocht naar een geschikte jeugdbeweging en een 

overzicht te geven van het aanbod in onze gemeente. 

 

In de jeugdgids 2018 vind je: 

 een overzicht van de verschillende jeugdbewegingen  

 het gemeentelijk jeugdaanbod 

 contactpersonen inzake jeugd 

 

Veel jeugdig plezier in Zandhoven! 

 

 

 

de Burgemeester    de Schepen voor jeugd 

Luc Van Hove    Hans Soetemans 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Jeugdverenigingen

 
 
 
 
 

 

Chiro ’t Reigersnest Zandhoven 
 
Verveel je je wel eens op zondagmiddag? Heb je zin om nieuwe mensen te 

leren kennen, om je uit te leven en je eindeloos te amuseren? Dan is het 

hoog tijd om eens een kijkje te komen nemen bij ons op de chiro! Van 14 

uur tot 17 uur (of 18 uur afhankelijk van je leeftijd) staat een enthousiaste 

leidingploeg voor je klaar met een heleboel leuke activiteiten. 

Maar er is meer: mosselfeesten, 24-urenspel, kerstfeestje, ontbijtmanden-

actie, ... en natuurlijk een spetterend zomerkamp als kers op de taart! Bin-

nen of buiten, rustig of wild, ontspannend of juist heel actief? Je maakt het 

allemaal mee op de chiro! 

 

Naam contactpersoon Andy Geerts 

Adres contactpersoon Fruithoflaan 4 te 2240 Zandhoven 

Telefoon contactpersoon 0477/92.52.03 

E-mailadres chirozandhoven@hotmail.com 

Website vereniging www.chirozandhoven.be 

 

Doelgroep van 6 tot 18 jaar 

Wanneer is er werking? Zondagnamiddag van 14u tot 17u 

Lidgeld € 25 

Plaats Chirolokalen Zandhoven, Voetbalstraat 5 

 
 

 

 

 



Chiro Valentijn Viersel 
 
Elke zondag vanaf 14.00u zetten we ons beste beentje voor en blazen we 

nieuw leven in het anders zo stille Viersel, nu eens met een spetterende ac-

tiviteit met veel lawaai en actie, dan weer met een rustig spel om opnieuw 

op adem te kunnen komen. Ben je tussen de 6 en 18 jaar oud en wil je wel 

eens iets anders dan je zondagnamiddag slijten in je luie zetel? Dan ben je 

bij ons zeker welkom! 

Naast deze wekelijkse werking proberen we ook met de organisatie van en-

kele grotere activiteiten ons dorp op de been te brengen. Chirocafés, kerst-

boomverbranding en natuurlijk onze chirofeesten, tijdens het tweede week-

end van oktober, weten elk jaar opnieuw heel wat mensen te bekoren. 

 

Naam contactpersoon Ties Van Dyck 

Adres contactpersoon Beemdstraat 16 te 2240 Viersel 

Telefoon contactpersoon 0473/27.11.20 

E-mailadres tiesvd@hotmail.com 

Website vereniging www.chiroviersel.be 

 

Doelgroep van 6 tot 18 jaar 

Wanneer is er werking? Zondagnamiddag vanaf 14u 

Lidgeld € 15 

Plaats Chirolokalen Viersel, Parochiestraat 5 

Chiro Massenhoven 
 
Wat is Chiro nog meer dan spel, een stuk van jezelf, 't zit onder je vel, 

waar iedereen mee beweging maakt: dat is chiro als je 't mij vraagt… Zo 

luidt het refrein van een bekend chirolied, maar wil je weten wat chiro 

echt is? Kom het dan zelf ontdekken! Elke zondag komen we samen en 

spelen een hele namiddag samen: een gekke verkleedpartij, een megaspan-

nend bosspel, onze eigen t-shirts schilderen, vlotten bouwen, … we doen 

het allemaal! In juli trekken we er met heel chiro Massenhoven 10 dagen 

tussenuit, dan gaan we op bivak. Dat zijn altijd de leukste 10 dagen van 

het jaar! Ook organiseren we elk jaar een (kinder)fuif, spaghettidag, kerst-

feestje, gaan we schaatsen en doen we acties voor het goede doel. Een en-

thousiaste leidingploeg met een pak chiro-ervaring staat elke zondag klaar 

voor jullie. Hopelijk tot snel! 

 

Naam contactpersoon Joris Claes 

Adres contactpersoon Schoolstraat 20 te 2240 Massenhoven 

Telefoon contactpersoon 0479/39.37.54 

E-mailadres joris.claes96@gmail.com 

Website vereniging www.chiromassenhoven.be 

 

Doelgroep Van 1ste leerjaar t.e.m. 6de middelbaar 

Wanneer is er werking? Zondagnamiddag van 14u tot 17u 

Lidgeld € 15 

Plaats Chirolokalen Massenhoven, Kerkstraat 100 



Scouts “De Zandstuivers” Pulle 
 
Elke week opnieuw maken we ruimte om vrienden te ontmoeten en samen, 

met vallen en opstaan, de dingen in eigen handen te nemen. Voor jezelf 

opkomen en toch luisteren naar anderen, keuzes maken en dingen realise-

ren, doorspekt met een flinke portie actie en avontuur.  

De scouts en gidsen van Pulle organiseren ook jaarlijks hun fuif, EFFE HEF-

FE, die ondertussen al aan zijn 17de jaargang is. Ook de griezeltocht, spa-

ghettidag, … behoren tot de jaarlijkse evenementen van De Zandstuivers, 

Pulle. 

 

De scoutsactiviteiten vinden meestal plaats op zondag van 14u tot 17u. 

Dan spelen we een bosspel, dorpsspel, vuurke stook, graven we putten of 

nemen we samen een zelfgemaakt modderbad! Ons scoutsjaar sluiten we 

traditioneel af met een spetterend kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam contactpersoon Emma Boënne 

Adres contactpersoon Slangenbos 16 te 2243 Pulle 

Telefoon contactpersoon 0478/82.71.71 

E-mailadres Scoutspulle.groepsleiding@gmail.com 

Website vereniging www.scouts-pulle.be 

 

Doelgroep 6 tot 18 jaar 

Wanneer is er werking? Meestal zondag van 14u tot 17u 

Lidgeld € 50 

Plaats Boudewijnlaan te Pulle 

KLJ Pulderbos 
 
KLJ Pulderbos heeft wekelijks activiteit op vrijdagavond van 19u tot 21u: 

zwemmen, bosspel, carnavalsfeestje, pleinspelen, volleybal, quiz, bowling, 

film,… . Voor elke leeftijdscategorie is er een weekend voorzien en begin 

zomer is er het gezamenlijke kamp. Na het kamp komen dan de sportfees-

ten eraan, waar wij als afdeling bijzonder sterk in staan. We hebben een 

grote groep die ’s zomers reikhalzend en met plezier komt oefenen om ’s 

zondags prijzen te pakken, maar vooral zich te amuseren samen met de 

andere afdelingen. Onze harde lopers, sterke piramidebouwers en uitge-

breid dans- wimpel- en vendelkorps hebben zich al meer dan eens bewe-

zen.   

Wees dus niet bang om eens langs te komen of online naar ons te surfen, je 

weet (nog) niet wat je mist! 

 
 

Naam contactpersoon Brent Kesselaers 

Adres contactpersoon De Bergen 93 te 2240 Zandhoven 

Telefoon contactpersoon 0478/91.48.04 

E-mailadres 
klj_pulderbos@hotmail.com of  

brentkes1@gmail.com  

Website vereniging www.kljpulderbos.be 

 

Doelgroep 12 tot 35 jaar 

Wanneer is er werking? Vrijdagavond van 19u tot 21u 

Lidgeld € 18 of € 8 (2de kind of zomerleden) 

Plaats KLJ-lokaal – Goormansstraat 20A 

 

mailto:klj_pulderbos@hotmail.com
mailto:brentkes1@gmail.com


KLJ Zandhoven 
 
Plezier, vrienden, uitdaging, enthousiasme! Het zijn 

slechts enkele kernwoorden die KLJ Zandhoven om-

schrijven. Om de twee weken staat de leiding klaar voor 

een namiddag vol pret! De meeste activiteiten vinden  

plaats op zondag (-9, +9, +12). Voor onze oudere leef-

tijdsgroepen +12 en +20 organiseren we maandelijks 

nog een aparte activiteit op vrijdag en/of zaterdag. 

Engagement staat centraal in KLJ Zandhoven! Daarom zijn we het hele 

jaar bezige bijtjes. Kermisweekend, leidingsweekend, kerstfeestje, ... in het  

najaar. Ledenweekend, WC-papierverkoop, ... in het voorjaar. En in de  

zomer beleven we knotsgekke tijden op het kamp en is samenhorigheid  

troef tijdens de sportfeesten. Kortweg, met KLJ Zandhoven beleef je het  

hele jaar door talrijke momenten die je eeuwig bijblijven. 

 
 

Naam contactpersoon Kaat Soetemans 

Adres contactpersoon Herenteugellaan 33 te 2242 Pulderbos 

Telefoon contactpersoon 0479/09.34.34 

E-mailadres info@klj-zandhoven.be 

Website vereniging www.klj-zandhoven.be 

 

Doelgroep 6 tot 35 jaar 

Wanneer is er werking? 
Tweewekelijks op zondag van 13u tot 16u 

Vrijdagavond voor de +12-jarigen 

Lidgeld 

1ste kind: €25 (zonder uniform), €30 met 

uniform 

2de kind van eenzelfde gezin: €20 (zonder 

uniform), €25 met uniform 

Plaats KLJ-lokaal, Schriekweg 5 te Zandhoven  

Jeugdhuis ’t Licht vzw 
 

Jeugdhuis ’t Licht wordt draaiende gehouden door een aantal geëngageerde 

jongeren die zichzelf als doel hebben gesteld de jeugd van Zandhoven een 

aangename vrije tijd te bezorgen, en liefst zo dicht mogelijk bij huis. Zo 

hebben we een eigen stekje waar jongeren tijdens het weekend iets kunnen 

komen drinken en waar sfeer en gezelligheid troef zijn! Daarnaast organi-

seren we op geregelde tijdstippen ook grotere evenementen zoals fuiven en 

optredens: Lichtgerockt, Beachparty, Spirit On Stage enz. Ook hier is de 

Zandhovense jeugd massaal aanwezig. Zoals het een goed jeugdhuis past, 

hebben we uiteraard ook een eigen feestweek: de Week van ’t Licht.  Gedu-

rende een hele week in augustus is ieder-

een welkom in het jeugdhuis om zich over 

te geven aan een divers gamma aan acti-

viteiten. 

Wil je zelf eens kijken hoe het er aan toe 

gaat in ’t Licht? Twijfel dan niet en 

breng ons een bezoekje.  
 
 

Naam contactpersoon Simon Stoop 

Adres contactpersoon Beemdstraat 10 te 2240 Viersel 

Telefoon contactpersoon 0495/65.43.60 

E-mailadres info@tlicht.be 

Website vereniging www.tlicht.be 

 

Doelgroep 16 tot 29 jaar 

Wanneer is er werking? 
Vrijdag en zaterdag van 20u tot 02u en  

in vakanties op woensdag van 20u tot 24u 

Lidgeld € 5 (niet verplicht) 

Plaats Liersebaan 12a te Zandhoven 

 



Jeugdharmonie Pulle 
 
Wij zijn een jonge, toffe jeugdgroep die samen muziek maakt die jong en 

hip in de oren klinkt! We repeteren wekelijks op woensdagavond van 19u 

tot 20.30u. Naast onze vaste repetities hebben we natuurlijk ook enkele 

randactiviteiten zoals onze alom bekende jaarlijkse fuif, De Pulse Nacht, en 

onze eigen jeugddag die in april plaatsvindt. Ook organiseren we een mu-

ziekkamp waar er naast repeteren ook plaats is voor amusement!  

De jeugdharmonie wordt ondersteund door enkele enthousiaste leden van 

de grote harmonie. Het is dan ook de bedoeling dat onze jongeren later 

deelnemen aan de grote harmonie en op hun beurt de nieuwe muziekleden 

ondersteunen! 

 
 

Naam contactpersoon Rudy Willems 

Adres contactpersoon Lijsterlaan 8 te 2243 Pulle 

Telefoon contactpersoon 03/484.64.44 

E-mailadres willems.rudy@pandora.be 

Website vereniging www.harmonie-pulle.be 

 

Doelgroep Muzikale jongeren tussen 10 en 25 jaar 

Wanneer is er werking? Woensdag van 19u tot 20.30u 

Lidgeld Gratis (enkel huur instrument) 

Plaats Zaal De Lelie, Dorpsstraat 80 te Pulle 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jeugdfanfare Pulderbos 
 

 

Is het jouw droom om muziek te leren spelen? Dan kan Fanfare De  

Kempenzonen uit Pulderbos jouw droom helpen waar maken. Wij starten  

namelijk jaarlijks in september met een notenleercursus voor leerlingen 

 van het 2e t.e.m. het 6e leerjaar. Naast het leren lezen van noten, wordt 

er ook kennis gemaakt met alle instrumenten van de fanfare. 

Naast muziek maken, organiseren wij ook veel leuke activiteiten, zoals ge-

zellige filmavonden en muzikale uitstapjes. Zin om mee te komen spelen? 

Kom gerust eens langs! 

Kijk ook zeker eens op onze website! 

 

 

Naam contactpersoon Dieter Vandenbergh 

Adres contactpersoon Lindelaan 39 te 2242 Pulderbos 

Telefoon contactpersoon 0488/25.45.94 

E-mailadres secretariaat@dekempenzonen.be 

Website vereniging www.dekempenzonen.be 

 

Doelgroep Jongeren tussen 8 en 15 jaar 

Wanneer is er werking? Lessen tijdens het ganse schooljaar 

Notenleer: maandag 17u tot 18u 

Lidgeld Gratis (enkel huur instrument) 

Plaats Fanfarelokaal, Patrijzenlaan 30, Pulder-

bos 

 

 

 

 
 



JNM Neteland 
 
JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor ie-

dereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders 

niet ophaalt voor het milieu. 

JNM Neteland is de afdeling die actief is in Groot-Zandhoven, Grobben-

donk, Vorselaar, Herentals, … Samen met de Piepers (2e tot 6e leerjaar) en 

Ini’s (1e tot 4e leerjaar) trekken we het hele jaar door op zaterdag op tocht 

in de natuur in en gaan we op zoek naar de zotste waarnemingen. We zijn 

niet vies van onze handen uit de mouwen te steken in natuurgebieden. Bo-

vendien gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het 

leven en proberen we anderen daar ook warm voor te maken. 

En tijdens de zomermaanden? Dan genieten we samen met vrienden van 

de natuur op één van de veertig kampen in binnen- en buitenland. 

 

Naam contactpersoon Iris Van Cleuvenbergen 

Adres contactpersoon Langestraat 177 te 2240 Zandhoven 

Telefoon contactpersoon 0477/90.34.11 

E-mailadres iris.vancleuvenbergen@gmail.com 

Website vereniging www.jnm.be/neteland 

 

Doelgroep 7 tot 26 jaar 

Wanneer is er werking? Tweewekelijks op zaterdag van 14u tot 17u 

Lidgeld 1ste jaar € 5 – daarna € 18 

Plaats Diverse locaties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugddienst en jeugdraad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jeugdraad 
 
 
De jeugdraad bestaat uit een: 

 dagelijks bestuur 

 algemene vergadering 

In de algemene vergadering zetelen alle jeugdverenigingen en deskundigen 

inzake sport. De algemene vergadering is open voor alle geïnteresseerden, 

iedereen die graag mee debatteert over jeugdbeleid in onze gemeente is 

meer dan welkom. De jeugdraad verwacht actieve deelname van alle 

jeugdverenigingen maar ziet het als een grote meerwaarde als ook de 

"niet-geörganiseerde" jongeren deelnemen aan de jeugdraad. Uit deze al-

gemene vergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. 

 

http://jeugdraad.zandhoven.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugddienst 
 
 
Christel Goormans 

Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 

tel: 03/410.16.65 

e-mail: sport@zandhoven.be 

website: www.zandhoven.be 

 

Openingsuren 

maandag van 08.30u tot 12.00u 

van 13.00u tot 16.00u 

  van 18.00u tot 20.00u 

dinsdag  van 08.30u tot 12.00u 

van 13.00u tot 16.00u 

woensdag  van 08.30u tot 12.00u 

van 13.00u tot 16.00u 

donderdag van 08.30u tot 12.00u 

van 13.00u tot 16.00u 

vrijdag   van 08.30u tot 12.00u 

 

Vermits de jeugddienst ook organisatorische taken heeft met buitenop-

drachten, zijn de openingsuren richtinggevend. 

 

 
 
 
 

 
 



Grabbelpas 
 
 
Tijdens alle schoolvakanties (uitgezonderd de kerstvakantie) worden er di-

verse grabbelpasactiviteiten georganiseerd voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze 

activiteiten omvatten o.a. knutselen, koken, sportdagen en -kampen,  uit-

stappen, …  

 

Het gedetailleerde programma per vakantie wordt steeds gepubliceerd in 

het gemeenteblad of in een apart programmaboekje of folder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuke jeugdplekjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Speelpleintjes 
 
De laatste jaren heeft de gemeente zwaar ge-

investeerd in de uitbouw van ingerichte 

speelpleintjes. Zo kan je in elke deelgemeente 

gaan ravotten op de verschillende uitdagende 

speeltoestellen en parcours: 

 

 Pulle – wijk Slangenbos: een speelpleintje 

met een laag avonturenpad, ooievaars-

nestschommel, speeltoestel met glijbaan, 

petanquebaan en een grasveld om te ra-

votten en te voetballen 

 Viersel – tuin pastorie (Parochiestraat): een gezellige tuin met speeltoe-

stel en veerfiguren voor de allerkleinsten 

 Massenhoven – aan school en parochiezaal (Kerkstraat): een gevarieerd 

speelplein met speeltoestel met glijbaan, petanquebaan, verhard terrein 

voor balspelen, mini-atletiekpiste en een uitdagend avonturenparcours 

 Zandhoven – tuin Bruyneel (Vierselbaan): in dit mooie park werd een 

klim- en klautertoestel geplaatst voor kinderen vanaf 6 jaar en een 

speelhuisje voor de allerkleinsten 

 Zandhoven – aan sportcomplex Het Veld: een klein speelpleintje met 

avonturenparcours, leuke familieschommel, een outdoor pingpongtafel 

en outdoor fitness. 

 Pulderbos – aan de tennisterreinen (Goormansstraat): klein klim- en 

klauterspeeltoestel 

 Pulderbos – Eikenlaan: een grote groene zone met tal van speeltoestel-

len en ook nog veel ruimte om vrij te spelen 

 

 

 

Speelbossen 
 
Onze gemeente beschikt ook over enkele speelbossen waar jongeren dus vrij 

kunnen in rondlopen en spelen. De speelbossen kan je vinden in Zandhoven 

en Pulle: 

 

 Pulle – Heuvelheide  
 Zandhoven – ingang ter hoogte van Oelegembaan en Schildebaan 

 

 

 

 

 



Kinderboerderij ‘t Groenhof 
 
 
In een uniek gelegen 't Groenhof kan het kind op een recreatieve en educa-

tieve manier ontdekken hoe belangrijk de natuur is voor "hun leven" en 

voor het voedsel op hun bord. Met hun gezicht in de wind gidsen wij hen 

door weiden en moestuinen en betrekken wij hen bij planten en oogsten. Ze 

genieten van het contact met de dieren en helpen bij het voederen en het 

proper maken van de stallen. Kaarsen rollen, confituur maken of brood 

bakken, het brengt hen speels van grondstof naar het eindproduct. Met 

sport en spel zorgen wij ook voor de nodige fysieke activiteit.  

't Groenhof beschikt tevens over de nodige accommodatie om maaltijden en 

eventuele overnachtingen aan te bieden. Respect voor de natuur is meer en 

meer een essentieële attitude in de opvoe-

ding van kinderen. 't Groenhof kan je helpen 

hen bewust te maken van deze verantwoor-

delijkheid.  

  

Een ploeg enthousiaste en creatieve mede-

werkers staat klaar om iedereen onvergete-

lijke boerderijklassen, doe-mee-dagen, kin-

derfeestjes of kampen op 't Groenhof te ga-

randeren.  

 

Tot binnenkort?  
 

Adres  Cauwenberglei 46 te 2243 Pulle 

Telefoon  03/464.21.44 of 0485/47.08.50 

E-mailadres info@groenhof.be 

Website www.groenhof.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interessante weetjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Subsidie voor vorming 
 
 
Ben je als jongere gemotiveerd om je wat bij te scholen en zo te kunnen 

fungeren als begeleider in een jeugdverenging of grabbelpas, dan kan je 

hiervoor een financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. 

 

Het enige dat je hiervoor moet doen is een aanvraag binnen brengen bij de 

jeugddienst, samen met je deelnameattest en betalingsbewijs. 

 

Als je de vorming als individu gevolgd hebt (dus los van een Zandhovense 

jeugdvereniging) dan krijg je de helft van je inschrijvingsgeld terug betaald. 

Heb je de vorming gevolgd in functie van een Zandhovense jeugdvereniging 

dan krijg je het volledige deelnamegeld terug. Voorwaarde is wel dat de 

aanvraag dan wordt gedaan door de vereniging. 

 

Alle info en aanvraagformulieren kan je vinden op: 

www.zandhoven.be  

 

 

Wijzigingen of aanvullingen 
 

 

 Is uw jeugdvereniging niet opgenomen in deze editie van 

de jeugdgids? En wilt u toch dat ook uw gegevens ver-

schijnen in deze brochure? 

 Zijn de gegevens van uw vereniging ondertussen gewijzigd 

en moeten er aanpassingen gebeuren? 

 

Neem dan snel contact op met de jeugddienst –  

Christel Goormans 

Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 

tel: 03/410.16.65 

fax: 03/484.62.55 

e-mail: sport@zandhoven.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zandhoven.be/

