Sint-Niklaas

Maak tijd voor vrije
tijd!
Laat je inspireren
door de kansenpas.
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Sint-Niklaas
KANSENPAS

VERNIEUW JE
KANSENPAS
ELK JAAR IN
JANUARI!

Wis
Hoe weet ik
of ik recht
heb op een
kansenpas?

Waar kan ik een
kansenpas krijgen?

Wat kan ik
doen met mijn
kansenpas?

Elke ingeschreven
inwoner van SintNiklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft
recht op een kansenpas.

De kansenpas kan
je laten aanmaken
aan de balie van
het welzijnshuis,
Abingdonstraat 99,
9100 Sint-Niklaas.

De kansenpas biedt
recreatieve, sportieve
en culturele voordelen. Zo krijg je
een fikse korting op
inkomgelden,
abonnementen,
cursussen,
dienstverlening
en activiteiten bij
verenigingen en
organisaties in SintNiklaas.

Ook schoolgaande
kinderen van personen zonder wettig
verblijf, mensen met
een leefloon, bijstand,
(collectieve) schuldbemiddeling of een hoge
schuldenlast hebben
recht op een kansenpas in Sint-Niklaas.

Breng zeker je
identiteitskaart/
medische kaart mee
en die van jouw
gezinsleden.
Als je in schuldbemiddeling bent,
breng dan hier van
een bewijs mee.
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Wist je dat...
Je zelf kan nagaan of je recht hebt op
een kansenpas? Neem een recente
klever van je mutualiteit. Links
onderaan de klever staat een nummer.
Als het laatste cijfer een 1 is, heb je
recht op een kansenpas.

NIEUW!
Vanaf 2022 is het ook mogelijk om de kansenpas digitaal
aan te vragen via www.sint-niklaas.be/kansenpas.
Binnen de 5 werkdagen ontvang je jouw kansenpas in je
brievenbus en hoef je niet meer tot bij het welzijnshuis te
komen.
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Kansenpas

RAP OP STAP

Rap op stap is een laagdrempelig reiskantoor voor mensen met een
beperkt budget.
Mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming
kunnen er terecht, maar ook mensen met een leefloon, in
schuldbemiddeling, een hoge schuldenlast en mensen die werken in
een maatwerkbedrijf. Denk je niet in aanmerking te komen maar heb je
een laag inkomen?
Kom dan gerust langs voor een budgetcheck. Wie weet kan je dan
alsnog genieten van dit voordeel!

STAM

OPEN ZONDER AFSPRAAK OP:
DINSDAG
van 15 tot 18 uur
WOENSDAG
van 9 tot 12 uur
DONDERDAG EN VRIJDAG
van 13.30 tot 16.30 uur

Mee

VIND ONS in het welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas
BEL ONS tijdens de openingsuren van het Rap op Stap kantoor op

het nummer 0490 56 77 50. Buiten de openingsuren kan je terecht bij
de coördinator op het nummer 0478 63 92 44.

KLIK DOOR naar www.iedereenverdientvakantie.be
en www.vrijuit.nu om het aanbod te ontdekken.
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE
‘Iedereen Verdient Vakantie’ gelooft in de positieve
effecten van vakantie en wil dat iedereen die kan
ervaren. Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor
lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt in z’n vel,
functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt,
kijkt positief naar de samenleving. Iedereen verdient
vakantie!

EEN GREEP UIT HET AANBOD
VAN DAGUITSTAPPEN:
STAM - 1,60 EUR

Zoo - 7,50 EUR
Sealife - 10,50 EUR

Meerminnen Beveren - 7,80 EUR
Plopsaland De Panne - 25,90 EUR

C-mine - 3 EUR
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Kansenpas
Rap op Stap

EEN GREEP UIT HET AANBOD VAN VAKANTIES
Vayamundo Oostende
Appartement - vanaf 78 EUR/nacht

Upstairs hotel
56 EUR/nacht

Grasp

KaBa Hostel - 19 EUR

Loke

JHB De Roerdomp
(bokrijk) 43 EUR

Zorgverblijf Ter Duinen
36 EUR/nacht
Vakantiepark Molenheide 178 EUR/midweek

6

Kansenpasfolder 2022.indd 6

6/01/2022 16:06:14

VRIJUIT
VRIJUIT (voorheen Fonds VRIJETIJDSPARTICIPATIE) maakt
cultuur- en sportevenementen betaalbaar voor mensen
met een beperkt budget. Jaarlijks bezorgen ze samen met
de lidorganisaties zo’n 20.000 mensen een fijne dag of
avond. Want ook wie het minder breed heeft, verdient het
om vrijuit te ontdekken, ontmoeten en genieten.

EEN GREEP UIT HET AANBOD 
VAN VRIJUIT:
Night of the Proms
26 EUR

Graspop 21 EUR
Crammerock 10 EUR

Lokerse Feesten vanaf 7,80 EUR

Disney On Ice 7,80 EUR

Pukkelpop 26 EUR
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Kansenpas
EEN SNUIFJE
CULTUUR
Musea

Wist je dat...

je de drie sites van
de stedelijke musea
Sint-Niklaas gratis kan
bezoeken op zondag
tussen 11 en 13 uur?

SteM: 2,50 EUR
Mercatormuseum: 3 EUR
Een éénmalig combiticket voor de twee musea (1 jaar geldig): 3,75EUR

De cultuurcheque
Op vertoon van je kansenpas en bij inlevering van een cultuurcheque krijg
je 80% korting
voor een voorstelling van de lokale culturele verenigingen:
Awaal Nem, Bohemian Productions, Clapaja, De kunstvrienden, Harmonie de
Toekomst, Het Belcantogezelschap,
Jeugdtheater Ondersteboven, Koor Fiori Musicali, Sint-Genisius, Stichting
Klassieke Dans,
Toneelgroep Tijl, Toneelvereniging De Vlasbloem.
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Siniscoop (pathé)
Voor 7,50 EUR kan je naar een ﬁlm naar keuze op vertoon
van je kansenpas aan de kassa.

n

‘Cultuur houdt ons mentaal ﬁt’
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Kansenpas
EEN SNUIFJE
CULTUUR

Cultureel Centrum “De Stadschouwburg”
Als kansenpashouder heb je recht op een aangepast tarief voor tickets van
het cultureel centrum “De Stadschouwburg”. Dit betekent dat je 20% van
de basisprijs betaalt per ticket. De tarieven worden steeds vermeld op onze
website en in onze webshop.
NIEUW! koop je tickets aan kansenpastarief meteen online!
Je kan je tickets aan kansenpastarief aankopen in het reservatiekantoor of
online. Duid in de webshop per voorstelling het tarief ‘Kansenpastarief’ aan
en vul je unieke code in: je rijksregisternummer (zonder tekens: enkel de
11 cijfers).
Let op: per kansenpas en per voorstelling, moet een rijksregisternummer
ingevoerd worden. Als je bv. tickets voor twee mensen met een kansenpas
koopt, moet je het rijksregisternummer van beide personen invoeren. Je
rijksregisternummer is het hele seizoen 2021-2022 geldig.
Ontving je maar recent een kansenpas? Dan kan het zijn dat jouw gegevens
nog niet verwerkt zijn in ons systeem*. Kom langs in het reservatiekantoor.
Op vertoon van je kansenpas bieden we je met plezier het aangepaste
tarief aan.
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Kansenpas

ETEN VOOR
WEINIG GELD

Sociaal restaurant ‘De Variant’
Vanaf heden is het sociaal restaurant ‘De Variant’ gelegen in

‘t Lammeken, Lamstraat 23 te Sint-Niklaas.

Je kan er terecht van 11 tot 14 uur voor een hoofdgerecht of driegangenmenu
(soep-hoofdgerecht-dessert).
Vanaf 14 tot 17 uur wordt het restaurant een tea room waar je pannekoeken, ijs en
wafels kan smullen.
Van 11 tot 17.30 uur kan je doorlopend broodjes en snacks krijgen.

Kansenpastarieven:
Hoofdschotel:

5 EUR (met restaurantsticker betaal je 3 EUR).
Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 3 EUR
(met restaurantsticker betaal je 1 EUR)
Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 1 EUR.

Wist je dat er een speelhoek aanwezig is zodat
ook de kleinsten een leuke
restaurantbeleving kunnen
hebben?

Driegangenmenu:

6,50 EUR (met restaurantsticker betaal je 3,80 EUR).
Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 3,80 EUR
(met restaurantsticker betaal je je 1 EUR).
Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 1 EUR.

Afhaalmaaltijden

Voortaan kan iedereen in het sociaal restaurant De Variant ook maaltijden afhalen.
www.denazalee.be/catering-restaurant/afhaalmaaltijden-de-variant
Met je kansenpas betaal je 4,50 EUR voor een hoofdschotel of 5,50 EUR voor een
driegangenmenu.
12
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Den Dissel, Turkyen 4 bus 0003 te Nieuwkerken

In Den Dissel kan je terecht voor een driegangenmenu met soep, hoofdgerecht en dessert
van maandag tot en met vrijdag vanaf 12 uur (met uitzondering van
feestdagen).
Graag minstens één dag op voorhand reserveren via 03 780 57 06
Kansenpashouders betalen 5 EUR.

Het Lindehof, Kerkstraat 11 te Belsele

In Het Lindehof kan je terecht voor een driegangenmenu met soep,
hoofdgerecht en dessert
van maandag tot en met vrijdag vanaf 12 uur (met uitzondering van
feestdagen).
Graag minstens één dag op voorhand reserveren via 03/778 52 00
Kansenpashouders betalen 5 EUR.

Den Aftrap, Gerdapark 14 te Sint-Niklaas

In Het Lindehof kan je terecht voor een driegangenmenu met soep,
hoofdgerecht en dessert
van maandag tot en met vrijdag vanaf 12 uur (met uitzondering van
feestdagen).
Graag minstens één dag op voorhand reserveren via 03/778 58 02
Kansenpashouders betalen 5 EUR.

De Schutterij, Vleeshouwerstraat 8B te Sinaai

In Het Lindehof kan je terecht voor een driegangenmenu met soep,
hoofdgerecht en dessert
van maandag tot en met vrijdag vanaf 12 uur (met uitzondering van
feestdagen).
Graag minstens één dag op voorhand reserveren via 03 778 59 60
Kansenpashouders betalen 5 EUR.



Wist je dat .... Er in elk dienstencentrum ook afhaalmaaltijden te verkrijgen zijn? Deze maaltijden zijn te verkrijgen van maandag tot vrijdag
tussen 10u30-12u en 13u en 14u30.
Prijs: 5,69 EUR
!Coronavirus!: door de coronamaatregelingen kan het zijn dat het het
antennepunt in Belsele gesloten is voor externen.
13
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Kansenpas

ETEN VOOR
WEINIG GELD

Aan Tafel 1-2-3
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Je kan je inschrijven om
tweewekelijks een
receptenboekje te ontvangen,
in samenwerking met
supermarkt Colruyt, met 6
gemakkelijke recepten die
1, 2 of 3 EUR per persoon
kosten.
Het inschrijvingformulier is
af te halen aan de balie in
het
welzijnshuis, Abingdonstraat
99, Sint-Niklaas.

15

Kansenpasfolder 2022.indd 15

6/01/2022 16:06:25

Kansenpas
KINDEREN

Spelotheek
Wie op zoek is naar een leuk, gevarieerd en betaalbaar speelgoedaanbod vindt dat in de spelotheek in het Huis van het Kind in de
Kazernestraat 35 te Sint-Niklaas.
Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen 2 speelgoedjes ontlenen voor
maximum 4 weken.
Kinderen en volwassenen met een beperking mogen 4 speelgoedjes
lenen, ook voor 4 weken.
Het jaarlijks lidgeld voor kansenpashouders bedraagt 2,50 EUR.
Contact:
03 778 37 00
huisvanhetkind@sint-niklaas.be
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Korting op onderwijs en
buitenschoolse opvang
Schoolgaande kinderen
Sommige Sint-Niklase basis- en secundaire scholen
bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer
bij de school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een
kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het secretariaat van de school.
Op school hoef je de kopie van de kansenpas maar 1x
per schooljaar te bezorgen (ook al heb je in januari een
nieuwe kansenpas aangevraagd).

Buitenschoolse opvang
Maakt jouw kind gebruik van de stedelijke buitenschoolse
groepsopvang ‘De Sprinkhaan’? Met de kansenpas geniet je van een korting van 50% bij voor- en naschoolse
opvang en vakantieopvang.
Ook bij de Sportkampen van Vakantie Op Maat geniet je
van een kansenpaskorting.
(Opgelet, niet geldig voor de Vrije Ateliers)
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Kansenpas
POSITIEF
SPORTIEF

Sinbad

Elke hobby heeft een
prijskaartje. Daarom is het
belangrijk om te weten dat er
heel wat kortingen mogelijk
zijn: het attest vrijetijdsparticipatie, tussenkomst van
de mutualiteit...

Zwemmen in het Sinbad kan met jouw kansenpas aan 1,50 EUR per
beurt of 12,50 EUR voor een 10-beurtenkaart.
Je kan ook lessen volgen.
10 lessen van 1 uur voor +12 jarigen kosten 18 EUR.
10 lessen van een halfuur voor +12 jarigen kost 9 EUR

Aquafitness
Vanaf september tot eind juni kan u doorlopend (uitgezonderd
schoolvakanties) deelnemen aan aquafitness.
De lessen vinden telkens plaats op donderdag van 20u tot 20.45u
en op vrijdag van 16u tot 16.45u.
Het kansenpastarief is 3 EUR (toegang + les) per les en 26 EUR voor
een 10 beurtenkaart (toegang + les).

Fietslessen voor volwassenen
In 10 lessen leer je fietsen, krijg je de theorie ‘de fietser in het verkeer’ en leer je fietsen op straat.
Voor de lessen kan je een fiets van ons gebruiken.
Als kansenpashouder betaal je 11 EUR voor 10 lessen.
Inschrijven doe je via https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/sport/sportlessen
18
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Wekelijks sporten?
Vanaf september tot eind juni kan je doorlopend (uitgezonderd) deelnemen aan verschillende sportactiviteiten:
- Badminton op dinsdag in sporthal ‘Ter Beke’ te Sinaai
- BBB spierversterkende oefeningen op woensdag en
vrijdag in sporthal ‘De Witte Molen’ te Sint-Niklaas en
sporthal ‘De Klavers’ te Belsele.
- Gym en Omnisport voor ouderen op dinsdag in sporthal
‘De Witte Molen’ te Sint-Niklaas en sporthal ‘De Klavers’
te Belsele.
- Turnen en Omnisport voor personen met een beperking
op maandag in sportzaal ‘Sinbad’ te Sint-Niklaas.
Het kansenpastarief is 1,50 EUR per les en 13,50 EUR
voor een 10-beurtenkaart.
Deze korting kan je altijd de dag zelf aan de kassa of aan
het sportveld vragen.

!Coronavirus! Naar gelang de maatregelen die gelden in
verband met het coronavirus is het mogelijk dat werkingen on hold worden gezet of reserveren noodzakelijk is.
Neem zeker een kijkje op de stadswebsite!
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Kansenpas
POSITIEF
SPORTIEF

Leg je gsm even aan
de kant, wij weten
wat te doen met je
vrije tijd!

Korting van jouw mutualiteit
Elke mutualiteit biedt zijn leden voordelen aan wat betreft
deelname aan sport.
Bij elke mutualiteit verschillen deze kortingen.
Je kan de kortingen en voorwaarden terug vinden bij de
ledenvoordelen op hun website of eens langs gaan bij
jouw mutualiteit om meer informatie te vragen.
Bond Moyson
www.bondmoyson.be/ovl
Christelijke Mutualiteit
www.cm.be
Liberale Mutualiteit
www.lm.be/Oost-Vlaanderen
Onafhankelijk Ziekenfonds
www.vnz.be
Partena
www.partena-ziekenfonds.be
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Attest vrijetijdsparticipatie
Wie een kansenpas heeft, heeft ook recht op een
attest vrijetijdsparticipatie.

Wat?
Met dit attest betaal je slechts 20% van het lidmaatschap van sport-, jeugd- of cultuurverenigingen.
Volwassenen krijgen per jaar één attest voor een
jaarwerking OF twee attesten voor een kortlopende
activiteit zoals een workshop of sportkamp.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je recht op één
attest voor een jaarwerking EN één attest voor een
kortlopende activiteit.
Je kan natuurlijk van meerdere verenigingen lid
worden, maar dan betaal je ofwel het gewone tarief
of een kansenpastarief als de organisatie dit aanbiedt.
Er is ook een financiële tussenkomst van 80% voor
het materiaal en/of sportuitrusting met een maximumtussenkomst van 80 EUR.

Waar?
Je kan een attest vrijetijdsparticipatie afhalen in het
welzijnshuis tijdens de openingsuren.
Je moet op dit moment wel weten bij welke vereniging je lid wil worden, aangezien dit op het attest
vermeld moet worden.
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Kansenpas

Vere

POSITIEF
SPORTIEF
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Verenigingen die attesten vrijetijdsparticipatie aanvaarden:
Atletiek
Kon.Vzw. AC Waasland
Running team Sinaai
Kon.vzw AC Waasland
Turnen
Gymteam Sint-Niklaas
Jong en Blij turnkring
Ritmica
Singym
Turnkring kracht en geduld
Turnkring Rust Roest
vechtsport
Aikido Tugugwaga Dojo
Budokwai
Bujinkan Sint-Niklaas
Dragon & Phoenix kung fu
Galaxy combat Thaiboxing
Ginga Mundo
Fightersacademy Sint-Niklaas
Ippon Sint-Niklaas
Judoclub Sinaai
Ju-Jitsu academie
Robert Clark
Kasajima Ruy Karate
Tai Jutsi Samoerai
Tai Jutsi Saigen
Taekwondo Koryo
Taekwondo academy
Saigen vzw
Seiryoku Zenyo Sint-Niklaas
Sint-Niklase Jodoclub
Shotokan (Sint-Niklase
Karate club)
Rachidsgym
Wase Thaiboxing
MM Academy Falcons
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Volleybal
Triatlon
Belvoc Belsele
WTT Waasland triathlon
Waasland Triatlon en DuGemma Volley
athlon
Nidak Nieuwkerken
Rugby
Ons Geluk
Rugbyclub Jeugdwerking
The Outlaws
Multimove
Vos Reinaert Volleybal
Defendere Cum Fiducia vzw
Damesvolleybalclub
Jeugdbewegingen
Voetbal
Chiro Alleman
Auti-voetbal
Chiro Iris
GFA Sinaai
Chiro Jomokri
GFC Waasland Beveren
Chiro Komverdrom
KFC Herleving Sinaai
KLJ Nieuwkerken
Vos Reynaert Voetbal
KLJ Sinaai
VK White Boys
KSA Reinaert
Badminton
S&G Akabe
De mintons
S&G Kriko + kriko meisjes
Niebali
S&G Sint-Martinus
Circus Circuspunt Circolito
S&G Sint-Tarsicius
Netbal
S&G Sint-Jozef
Femma Belsele
S&G Franciscus
Basketbal
S&G Don Bosco
Sint-Niklase Condors
S&G D’olmen
Watersport
S&G Jin
Swimming team Waasland
S&G Kristoffel
S&G Bermijn
WZK Waterpolo
S&G Tereken
Skeeleren
VKSJ Trapsoet
Rollerclub De Ster
Cultuur, kunstonderwijs
Tennis
Sint-Niklase tafeltennisclub d’Academie beeld
d’Academie podium
Dans
Ferm Nieuwkerken
Ginga Mundo Capoeira
Jeugdtheater Ondersteboven
Dansstudio Eclips
SPONS Vzw (wase speelpStichting klassieke dans
leinen)
Paardensport
Sport na School
Manege Gulden sporen Belsele
Wandelen
Wandelclub reynaertstappers
23
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Kansenpas
DIGITAAL
Digipunten
Wil je iets doen op je computer of smartphone, maar weet je niet goed hoe?
Heb je een vraag en kan je wat hulp gebruiken? Ben je onzeker en wil je niets
verkeerds doen met je toestel Onze deskundigemedewerkers staan voor je klaar
met antwoorden, hulp en advies. En dat helemaal gratis! Kunnen we je niet onmiddellijk helpen? Dan gaan we samen op zoek naar eenpassende oplossing.
WAARMEE KUNNEN WE ZOAL HELPEN?
• allerlei apps installeren zoals itsme®, de app van je bank, een app voor e-mails
• informatie geven over hoe je apps of websites kan gebruiken
• online reservaties maken
• informatie opzoeken
• foutmeldingen oplossen
• updates uitvoeren
WAAR KAN JE ONS VINDEN?
Digipunt welzijnshuis – Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
di
15 uur – 18 uur
wo
9 uur – 12 uur
do
13.30 uur – 16.30 uur
vr
13.30 uur – 16.30 uur
Digipunt hoofdbib – Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas
di-vr
10 uur – 18 uur
zo
10 uur – 12.30 uur
Digipunt ’t Lammeken / De Variant – Lamstraat 23, Sint-Niklaas
ma
12.45 uur – 16 uur
Digipunt Kringwinkel Den Azalee – Heistraat 115, Sint-Niklaas
wo
14 uur – 17 uur
Digipunt Herleving – Westerplein 5, Sint-Niklaas
wo
10 uur – 12 uur
24
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Beego
Omdat computers, internetverbinding en de kennis
hiervan niet altijd evident is, is het van belang dat er ook
wordt ingezet op het ondersteunen van de digitale
vaardigheden van onze cliënten.
Hiervoor biedt Beego individuele hulp aan huis of via
telefoon. Eventueel ook aangevuld met een goedkoper
aanbod aan computer hardware.
Deze hulp komt in de vorm van studenten ICT die je thuis
of telefonisch kunnen begeleiden met jouw probleem.
Aangezien de reële kost van zo’n dienst 40 EUR per uur
bedraagt, kunnen cliënten bij ons Digipunt in het
welzijnshuis een Digicheque aankopen.
1 EUR voor mensen met leefloon
3 EUR voor mensen met kansenpas
20 EUR voor de rest van de bevolking
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Kansenpas
Sinimaat

Sinimaat
Kan je een duwtje in de rug gebruiken op vlak van vrije tijd,
vakantie of cultuur?
Dan kan een cultuurbuddy of ‘Sinimaat’ wel iets voor jou
zijn!
Zo kan een ‘Sinimaat’ meehelpen met de voorbereidingen
en zelf mee gaan op uitstap, evenement of vakantie.
Op die manier kunnen drempels overwonnen worden en
kan je een zalige uitstap beleven!
We organiseren ook workshops om volop in te zetten op het
‘goed voelen’ tijdens je uitstap.
Door onder andere jou te stylen, je van een frisse haarsnit te
voorzien, jou te laten ontspannen en je met een
professionele foto van jezelf naar huis te sturen, hopen we
dat je relaxed kan genieten tijdens jouw uitstap.
Ben je geïntereseerd? Twijfel dan niet om contact op te
nemen met Saavik Gevers via saavik.gevers@sint-niklaas.be
of 0478 63 92 44.
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“Mijn Sinimaat leerde me dat een uitstap
weinig of geen geld kost ! “
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Kansenpas

Met de kansenpas kan je
dus meer dan je denkt!
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Sint-Niklaas
KANSENPAS

Ook in de deelgemeentehuizen krijg je
de kans om jouw kansenpas in orde te
brengen op onze jaarlijkse
zitdagen, telkens van 9 tot 12 uur.
Elke eerste zaterdag van de maand februari
Gemeentehuis Belsele
Belseledorp 76, 9111 Belsele

Elke tweede zaterdag van de maand februari
Gemeentehuis Sinaai
Dries, 9112 Sinaai

Elke derde zaterdag van de maand februari
Gemeentehuis Nieuwkerken
Pastorijstraat 48, 9100 Nieuwkerken
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Meer informatie over de kansenpas?
Adres
Welzijnshuis Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Openingsuren
Maandag van 8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur
Contact
Saavik Gevers
Kansenpaswerker
0478 63 92 44
saavik.gevers@sint-niklaas.be

31

Kansenpasfolder 2022.indd 31

6/01/2022 16:06:37

Kansenpasfolder 2022.indd 32

6/01/2022 16:06:37

V.U. Sofie Heyrman - Welzijnshuis- Abingdonstraat 99- Sint-Niklaas

