
Toerisme in 

Zandhoven 
Zomert
Een boekje vol inspiratie voor een zomer vol plezier! 

V.U. Luc Van Hove, p/a Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven 
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Je hebt ‘r maandenlang naar uitgekeken
De kouwe winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk daar was ‘ie toch de zon
De nachten kort, de dagen lang
De ochtend vol van vogelzang
‘T Scherpe hoge zoemen van een mug
Dan denk je: “Ha, daar is-t-ie dan”
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw
Maar lieve mensen, oh, wat gaat ‘t vlug

Vandaar, beste mensen,
niet wachten, doen!
Een boekje vol activiteiten
Want Zandhoven Zomer!

PS: Weet u trouwens wie dit liedje zong in 1973?
En wat heeft Steve Goodman hiermee te maken?

En voilà, we zijn al begonnen met Zandhoven Zomert   

Veel plezier !!!
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Looptoertje Zandhoven - Zoersel 

Loop je eens graag over onze dorpsgrenzen heen? Dan 
bieden we jou een hardlooproute aan! 

Let wel op, een zeer goede conditie is vereist!
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Nathan’s toertje

In de bijzondere tijden van COVID-19 droomde
Nathan ervan om zelf een kindvriendelijk 
toertje in elkaar te steken. Het resultaat van 
zijn ‘projectje’ kan je hier terugvinden.

De tocht van +- 3,5 km vertrekt aan Sporthal 
Het Veld (Schildebaan 22b, 2240 Zandhoven) 
waar je tevens kan parkeren indien je met de 
wagen komt.

Het toertje brengt jullie op rustige plekjes en 
omvat 6 caches. Als je alle tips goed bundelt, 
kan je ook de bonus cache vinden. 
Graag iets meebrengen om te ruilen zodat de 
volgende ook nog een verrassing vindt. Bonus : 
N 51° AB.ECD E4° CF.BAD. 
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Met de rug naar het gemeentehuis 
ga je rechts op de Liersebaan. 
Vervolgens ter hoogte van Café 
Sport ga je opnieuw rechts De 
Linden in. Rond de kerk, rechts 
houden, smal paadje rechtdoor 
volgen en Ringlaan rechtdoor 
oversteken (Gevaar!). Wandel 
rechtdoor door de Boutersemdreef 
tot links de Bruggestraat. Blijft 
deze deze volgen tot links aan 
de Voort (wordt Draaiboom). Ga 
Draaiboom ten einde en ga links de 
Pulsebaan in. De Pulsebaan wordt 
Dorp.

Volg links de Lindelaan, en daarna  links de 
Kapelstraat. Einde weg links in de
Driehoekstraat. Ter hoogte van huisnummer 59 
rechts het paadje in tot Ringlaan en oversteken 
(Gevaar!). Het paadje rechtdoor volgen tot 
Driehoekstraat. Sla links in en onmiddellijk rechts 
een paadje in. Ga vervolgens aan De Linden rechts, 
volg links rond de kerk en wandel links terug naar 
het Gemeenteplein.
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Bloemenweides 
Inwoners van al onze deelgemeenten 
hebben tijdens het voorjaar bloemen 
gezaaid die de hele zomer lang 
bloeien en voedsel voor bijen, 
vlinders en insecten voorzien.
Zandhoven Natuurlijk stippelde 
8 wandelroutes uit langsheen de 
bloemen en een aantal interessante 
lokale duurzame initiatieven.
Alle deelgemeenten worden met 
elkaar verbonden door 1 grote 
fietsroute.

Ga deze zomer op verkenning bij je 
buren en sla een praatje aan een 
wilde bloemenweide, een mooie 
inspiratietuin of een gezellige 
moestuin. Neem tussendoor de tijd 
om onze lokale horeca te bezoeken 
voor een verfrissend drankje, een 
lekker kopje koffie of een heerlijk 
hoeve-ijsje.

Een overzicht van alle lussen vind je 
terug op www.zandhovennatuurlijk.
be. Tussen 1 juli en 1 oktober zullen 
een aantal van deze wandelingen ook 
begeleid worden. Raadpleeg hiervoor 
de agenda op de webpagina 'Dit doen 
we!'
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Zin om meer van onze streek te ondekken? 
Er zijn 2 gloednieuwe wandel - en fietskaarten beschikbaar van Pulderbos en Zandhoven. 

Je kan deze gratis afhalen op het gemeentehuis of in de bib. 

Later volgen er nog nieuwe kaarten van Viersel, Massenhoven en Pulle. 
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Zin in een zomerzoektocht? Surf naar www.zomerzoektochten.be of scan de QR-code:

Scan 
vertrek ontdekgratis wandeltochtLeer je buurt beter kennen met 

een verrassende tocht langs handige 
en leuke plekjes. 
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Scan, vertrek, ontdek 

Gratis wandeltocht!
De KWB ZaMaVi heeft een gratis 
wandeltocht in elkaar gestoken!

Leer je buurt beter kennen met
een verrassende tocht langs handige
en leuke plekjes.

Jullie wandelen toch mee?

Zin in een zomerzoektocht? 
Surf naar 
www.zomerzoektochten.be 
of scan de QR-code:

Scan 
vertrek 
ontdek
gratis wandeltocht
Leer je buurt beter kennen met 
een verrassende tocht langs handige 
en leuke plekjes. 
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Playsantiën

Tijdens de Playsante Mysterieroutes fiets je 
doorheen de streek en passeer je plaatsen waar 
interessante weetjes of mysterieuze verhalen 
aan vast hangen. Wie al vaker ging fietsen in 
het Land van Playsantiën passeerde allicht al 
heel wat interessante monumenten. Met deze 
brochure vol grappige anekdotes en sappige 
volksverhalen kom je meer te weten over de 
plekken waar je voorbij fietst. 

Meer info? Wie zin krijgt om op pad te 
vertrekken, kan reserveren of brochures 
bestellen via www.landvanplaysantiën.be, 
info@landvanplaysantien.be of kan langs 
komen bij het onthaal in het gemeentehuis van 
Zandhoven, Liersebaan 12. 

Openingsuren:
Maandag: 08.30-12.00 uur & 13.00-16.00  uur 
               & 18.00-20.00 uur
Dinsdag: 08.30-12.00 uur & 13.00-16.00 uur
Woensdag: 08.30-12.00 uur & 13.00-16.00 uur
Donderdag: 08.30-12.00 uur & 13.00-16.00 uur
Vrijdag: 08.30-12.00 uur

Meer info: 03 410 16 20 of info@zandhoven.be
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Zin in meer?
Bekijk het aanbod
www.landvanplaysantiën.be

Combineer fietsen met culinair genieten

Sta je te trappelen om opnieuw terrasjes te 
doen tijdens een mooie fietstocht? De culinaire 
fietstochten van Land van Playsantiën gaan weer 
van start. Lille, Ranst, Zandhoven, Zoersel en 
Malle verwelkomen je graag voor vier smaakvolle 
fietstochten. Deze routes bieden je een sportieve 
dagtocht gekoppeld aan culinaire verwennerij. 
Onderweg stop je bij verschillende horecazaken 
voor een ontvangst, voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht. Je moet zelf niets plannen, want wij 
maken alle reservaties voor jou in orde. 
Stap op je stalen ros en verken onze mooie regio!

Krijg jij ook al het water in de mond?
Tot en met 24 oktober kan je een fietstocht 
reserveren voor 40 euro per persoon (drank niet 
inbegrepen, tenzij anders vermeld).
Meer info vind je op www.landvanplaysantien.be of 
mail naar info@landvanplaysantien.be of bel 03 310 
05 13.
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Kom! Als je durft! 
Tickets via 
www.amaze.eventgoose.com
De Linden, 2240 Zandhoven

De vloek van de parochiezaal 

Er staat iets groots te gebeuren in Zandhoven. Want tijdens de maanden juli en 
augustus nemen we op een wel heel bijzondere manier afscheid van de parochiezaal van 
Zandhoven. Die wordt namelijk gedurende twee maanden omgetoverd tot een pop-up 
escape room! Een nieuwe mysterieuze samenwerking tussen de gemeente Zandhoven en 
A Maze. Wij kunnen niet wachten om jullie vanaf 1 juli te mogen verwelkomen! Een plekje 
reserveren kan vanaf 1 juni, wees er tijdig bij want de plaatsen zijn beperkt. Om op de 
hoogte te blijven van updates en de link terug te vinden om in te schrijven, hou zeker de 
sociale media en website van de gemeente Zandhoven en A Maze in de gaten. Tot dan!
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Nieuw: leen een e-boek!

Als lid van onze bibliotheek kan je vanaf nu ook e-boeken uitlenen om op je e-reader, 
smartphone, tablet of computer te lezen.

Je kan van deze dienst gratis gebruik maken via 'Mijn Bibliotheek-profiel'.

Je kan telkens 2 e-boeken uitlenen en 2 e-boeken reserveren.
Je mag elk boek maximum 6 weken houden, je kan dit niet verlengen en ook geen 
boetes krijgen. Je wordt automatisch per mail verwittigd wanneer de uitleentermijn 
bijna verstreken is, maar je kan het boek uiteraard ook altijd vroeger inleveren.
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 Schatten van Vlieg

Ontdek de Schat van Vlieg deze zomer van 
1 juli t.e.m. 31 augustus.

Vlieg zijn gratis activiteiten die je als gezin 
kan doen met kinderen van 3 tot 12 jaar.
Zo kan je ook het tabletspel Bibster spelen, 
ontdekken hoe een vlieg ziet, van wie de 
billen zijn, je eigen monster creëren,…
Er is een route voorzien in Zandhoven (7 
km) en in Massenhoven (4 km). 
Je kan starten waar je wil en je hebt 2 
maanden de tijd om alle opdrachten te 
voltooien.

Volg het event op de Facebookpagina van 
de gemeente. Pik je boekje op in de bib, het 
gemeentehuis of Sportcomplex Het Veld. 
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 De bib daagt uit! 

We dagen alle kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar uit 
om 6 boeken te lezen deze zomer.
Pik je gratis ‘reispas’ vanaf 1 juli op in de bibliotheek, elke 
leestrip staat voor een genre. Voor elk gelezen boek krijg je 
een stempel in je reispas. 

Heb je zes stempels verzameld? Lever hem terug in bij de 
bib vóór 5 september. 

Je maakt dan kans op mooie prijzen zoals dagtrips, 
boekenpakketten en boekencheques.

Boekenpas

De ideale manier om je zoon of dochter te 
stimuleren om tijdens de zomer te blijven 
lezen
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Kom in september langs in de 
bib van Zandhoven en ontdek de 
illustraties van Boekenpauw-winnaar 
Sebastiaan Van Doninck. 
De Boekenpauw is de prijs voor het 
mooist geïllustreerde kinder- en 
jeugdboek.

Voor de kinderen werd er een 
boekje met allerlei opdrachten rond 
deze tentoonstelling uitgewerkt. 
Kom langs met je bubbel en laat 
je meeslepen in de prachtige, 
magische sfeer van deze 
fantastische illustraties.

Je kent Van Doninck onder andere 
van De fantastische vliegwedstrijd, 
Monsterlijke microben, Mijn steen, 
De meest eenzame walvis in de 
zee,…

Tentoonstelling  
‘De fantastische vliegwedstrijd’
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Niets is beter dan een vakantie in eigen land in combinatie met leuk leesvoer.
De bibliotheek maakt plaats voor nieuwe boeken! Stapels vakantielectuur en uren 
leesplezier! Je kan dus voor een prikje een nieuw boek kopen.
Kom van donderdag 1 tot donderdag 15 juli snuisteren tussen de boeken tijdens de 
openingsuren in bib Zandhoven!

Wel vragen we de coronamaatregelen te respecteren.

Openingsuren:
ma 10.00 – 12.00 17.00 – 20.00
di 10.00 – 12.00 
wo 10.00 – 12.00 14.00 – 20.00
do 10.00 – 12.00 
vr 10.00 – 12.00 15.00 - 17.00 
za 10.00 – 12.00 
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 Familie fit bubble battle

Familie Fit daagt jullie uit in de Bubble Battle. Doe met je gezin mee aan alle 
opdrachten en bepaal wie de snelste, de spring-in’t-veld of de krachtpatser 
van jullie bubbel wordt!

De opdrachten zijn opgedeeld in 6 categorieën:
• Meesterbrein
• Krachtpatser
• Handigste Harry
• Snelste Speedy
• Spring-in’t-veld
• Alleskunner

Je vindt alle info via www.familiefit.be/beweegtip/de-familie-fit-bubble-battle

Olympische meerkamp 

Regent het de hele dag? Organiseer 
dan je eigen Olympische meerkamp 
met leuke opdrachten en een heuse 
medailleceremonie!

Bekijk de opdrachten op 
www.zandhoven.be! 
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 Strava battle Zandhoven

Haal die wandel-en loopschoenen maar boven. Of smeer die fietsbenen maar in voor 
onze Strava battle. Per deelgemeente wordt één fiets- en één wandel/loopgroep 
gecreëerd. 

Zowel de individuele als de intergemeentelijke competitie zal lopen gedurende de 
ganse maand juli.

Individuele competitie:   
1. Verover de segmenten van onze gemeente als loper, wandelaar of fietser door de 
snelste tijd neer te zetten.
2.  Wordt “Local Legend” door onze segmenten het meeste aantal keren volledig af te 
leggen (snelheid speelt geen rol)
3. Wie kan al wandelend, fietsend of lopend een mooie figuur bijeen sporten op 
Strava. Stuur een foto van je figuur door naar sport@zandhoven.be

Intergemeentelijke competitie:
4 weken lang strijden de 5 deelgemeenten tegen elkaar voor de titel van “sportiefste 
deelgemeente” in de wacht te slepen. 
• Per week krijgt de gemeente met de meeste kilometers per onderdeel punten van 
   5-1.
• Alles wordt geteld in kilometers dus tijd is van geen belang.
• De deelgemeente met de meeste kilometers/deelnemer krijgt 5 punten en die met 
  de minste kilometers/deelnemer krijgt 1 punt. 
• Per deelgemeente zal een gemiddelde berekend worden ifv het aantal deelnemers.

Meer info op de gemeentelijke website!
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f Creatief  met vingerafdrukken

Met je vingerafdruk kan je heel wat doen. Wist je dat je er ook kleine kunstwerkjes 
mee kan maken? Je hebt enkel waterverf, keukenrol, papier, een schort, een potlood en 
natuurlijk je vinger(s) nodig.

We geven je hier enkele voorbeelden. Kan je er zelf nog verzinnen?

Verstuur je foto naar communicatie@zandhoven.be 

Meer inspiratie vind je in het boek ‘Creatief met vingerafdrukken’ van Rosa M. Curto in 
onze bib.
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Trendy bloemenkrans

Benodigdheden:

Om een mooie krans te maken is 
het belangrijk dat je steeds per 
groepje werkt. In de foto wordt een 
groepje van eucalyptusblad, een 
witte bloem en stro gebruikt.

Hou deze op de cirkel en bekijk hoe dit het mooiste staat. Ben je 
tevreden? Knip dan een stukje metaal draad en bind het groepje samen 
rond de cirkel. Later kan je nog steeds een bloem of blad er tussen 
steken als je het voller wilt maken. 

Blijf zo de hele cirkel rond in groepjes werken en steek gerust nog 
bloemen of bladeren er tussen. Creaties mag je altijd doormailen naar 
communicatie@zandhoven.be. 

Droogbloemen 
naar keuze

Metalen 
cirkel

Fijne stukjes 
metaaldraad
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f Hoe maak je een egelwegel?

De gemiddelde tuin is veel kleiner dan het leefgebied dat een egel nodig heeft; zo’n tien 
hectare. Door jouw tuin met die van je buren te verbinden, vergroot je het leefgebied van 
de egel en kan die veiliger van tuin naar tuin lopen. Maak een egelwegel door een opening 
in je omheining te maken. De ideale egelwegel is 15 x 15 cm. Dat is voldoende groot voor 
de egel, maar te klein voor de meeste huisdieren.

• Haal een steen weg onderaan je tuinmuur.
• Knip een gat in je omheining.
• Graaf een tunnel onder je muur, hek of poort.
• Bedenk een originele oplossing op maat van jouw tuin.
• Werk je egelwegel veilig af, zodat de egel zich niet schuurt of kwetst aan ruwe kantjes.
• Registreer je egelwegel.
• Overtuig je buren om hetzelfde te doen en 

word een Egelstraat.



C
re

at
ie

f Geef  je stoep deze zomer een make-over met 
stoepkrijt. 

Schrijf een fijne boodschap voor je buren 
of teken een hinkel- of beweegparcours 
voor je deur en zet alle voorbijgangers in 
beweging!

Heb je weinig mogelijkheden voor je eigen 
deur? Ga dan gerust op zoek naar een 
publieke plaats waar veel mensen passeren 
zoals het gemeentehuis of de sporthal en 
misschien vind je daar ook wel een leuk 
plekje om met je stoepkrijt aan de slag te 
gaan!

Enkele stoepkrijttips!
• GROTE POPPEN: je kind legt zich op de 
rug op de stoep en mama of papa tekent 
met het stoepkrijt helemaal rond het 
lichaam. Daarna wisselen. Kleur je eigen 
stoepkrijtfiguurtje kleurrijk in.
• HINKELEN: teken een hinkelbaan van 1 
tot 10. Met een steentje of een stokje gooi 
je eerst naar vak 1, je springt (op 1 been 
als je het wat moeilijker wil maken) over 
vak 1 naar vak 2 tot 10 en terug. Je raapt 
het steentje of stokje in vak 1 op en springt 
weer over vak 1. Is vak 1 gelukt? 

Dan volgt vak 2, 3, 4, … tot 10. Wie is 
het eerst uit?
• DAMMEN: teken een groot dambord 
van 10 op 10 vakjes. Als damschijven 
kan je kartonnen bordjes gebruiken 
die je zelf in 2 leuke kleuren kan 
schilderen. En dan ben je klaar voor 
een reuzespelletje dammen!
• SCHIETSCHIJF: teken een 
schietschijf op de grond. De buitenste 
cirkel is 2 punten waard, de middelste 
cirkel 5 punten en de kleine kring in 
het midden 10 punten. Teken een lijn 
op de grond van waar er mag gegooid 
worden. Gooi met steentjes of stokjes 
naar de schietschijf. Wie haalt de 
meeste punten?
• PARCOURS: teken zelf een parcours 
van stapstenen” op de grond en maak 
er een ‘reis rond de wereld’ van. Wie 
geraakt er via de stoepkrijttekeningen 
aan de overkant?

Leuke foto’s van je stoepkrijtcreaties 
mag je ons altijd bezorgen via 
communicatie@zandhoven.be. 
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 Quinoakoekjes met chocolade

Ingrediënten
• 2 kopjes gekookte Fairtrade quinoa
• 3 el pindakaas
• 4 el BIO honingcrème
• ¾ de kopje havermout
• ½ kopje pure Fairtrade chocola, in stukjes
• Snuifje zout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 190°. Voeg de quinoa, 
pindakaas, honing, zout en havermout in een grote 
kom samen. Mix de ingrediënten tot een stevig 
geheel. Voeg eventueel wat extra honing toe om de massa gladder te maken. Voeg 
de stukjes chocolade toe als laatste. Leg bakpapier op de bakplaat en maak kleine 
bolletjes van het deeg. Laat de koekjes ongeveer 20 minuten bakken, tot ze mooi 
goudbruin zijn. 

Tip: laat de quinoa eerst afkoelen vooraleer je de chocolade toevoegt.

Al deze ingrediënten kan je kopen in in          de onze lokale        
Oxfam Wereldwinkel
Liersebaan 52, 2240 Zandhoven

Bron: www.fairtradebelgium.be
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Kom op 11 juli samen met ons feesten 
en genieten van optredens aan de molen 
in Pulderbos! Zandhoven feest ter ere 
van 11-juli! Dit jaar in samenwerking met 
MuMoZa.

Programma:
15.00 uur: M.I.A.
16.45 uur: Checkpoint Charlie

De optredens zullen plaatsvinden volgens 
de geldende maatregelen die dan van 
kracht zijn.

ZANDHOVEN FEEST! 
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KNEUTERROCK 
In de tuin van de pastorie in Pulle

Start: 20.00 uur

01/07 
Lady and 
The Lords

14/07
Last Chance

21/07 
De Schorre

VIERSELS GEROCKT 
In de tuin van de pastorie in Viersel

Start: 20.00 uur

28/07  
J&B Connection

04/08 
Blues and Fun
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V ATV-vertelling

In Zandhoven kan u deze zomer van 
een ATV-vertelling genieten op maandag 
12 juli om 20.00 uur in de tuin van CM 
Zorgverblijf Hooidonk.

Verteller Veerle Malschaert vuurt haar 
komische moppen op onze inwoners af, 
terwijl je geniet van een drankje.

De vertellingen zullen plaatsvinden 
volgens de geldende maatregelen die dan 
van kracht zijn.

Let wel op vol = vol.

TETTENKOTCONCERTEN
Aan tettenboom in Massenhoven

Start: 20.00 uur

11/08 
The Lost Souls

and Friends

18/08 
Enchanté

25/08 
Carl Smets

Bron: www.veerlemalschaert.be



Gemeente & OCMW Zandhoven
Liersebaan 12 
2240 Zandhoven
03 410 16 20
info@zandhoven.be 


