
OCMW Zelzate 

Kleine Landeigendomlaan 2a 

Marsida.kullolli@zelzate.be  

09 342 29 48 

Openingsuren: 

 Maandag tot vrijdag van 9u tot 11u45  

 Dinsdag ook van 17u tot 19u  

Welzijnsschakel Lichtpunt Zelzate 

Assenedesteenweg 117-121 

lucien.van.de.velde1@telenet.be 

0479 730 537 

Openingsuren tweedehandswinkel: 

 Woensdag  van 9u30 tot 12u30 

    van 13u30 tot 16u30 

 Zaterdag van 9u30 tot 12u30  

 1e en 3e donderdag van 14u tot 17u 

Huis van het Kind Zelzate 

Vredekaai 2A 

Dimitri.van.acker@samenlevingsopbouw.be 

0491 344 117 

Openingsuren: 

 Vrijdag van 9u tot 11u na afspraak 

Volg ons op Facebook! 

 www.facebook.com/huisvanhetkindzelzate 

Huis van het Kind Zelzate is een samenwerking tussen 

de gemeente Zelzate en Samenlevingsopbouw Oost-

Vlaanderen. 

Op zaterdag 20 augustus organiseert Rap op Stap Zelzate 

een groepsuitstap voor jong en oud naar de Zoo van  

Antwerpen.   

We stappen ‘s morgens samen op de bus, maken enkele af-

spraken en bezoeken samen of apart de dieren in hun  

specifieke leefomgeving. ‘s Namiddags vertrekken we  

opnieuw samen naar Zelzate. Meer info over de Zoo vind je 

op www.zooantwerpen.be. Inschrijven kan tot 10 augustus 

in één van de Rap op Stap-kantoren in Zelzate. 

 

 

*Rap op Stap Zelzate is een zeer laagdrempelig reisbemiddelings-

kantoor voor mensen met een beperkt budget. Mensen met een 

beperkt gezinsinkomen, met verhoogde tegemoetkoming of in 

schuldbemiddeling kunnen genieten van een sociaal tarief. Meer 

info in een Rap op Stap-kantoor. 

Praktisch: 

Zaterdag 20 augustus 2016 

Van 9.00u. tot 17.00u. 

Vertrek- en eindpunt:  

Busstation (nabij Leopardtank) 

Prijzen: 

T.e.m. 2 jaar:       gratis 

Sociaal tarief*:       € 10  

Gewone tarieven:  

3 t.e.m. 17 jaar:     €20 

 18 t.e.m. 59 jaar:    €25  

 Vanaf 60 jaar / handicap:  €20 

Inbegrepen: vervoer, toegang en picknick. 

De plaatsen zijn beperkt en kinderen moeten 

vergezeld zijn van een volwassene. 
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