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GEZINSONDERSTEUNING

R E G I O -

DE KATROL

Aanbod

Doelgroep

Kostprijs

Contactpersoon

Adres

Telefoon

E-mail

Openingsuren

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis. 
Tijdens een eerste kennismakingshuisbezoek wordt samen 
met de ouders beslist of de Katrol een passend antwoord 
kan bieden op de vragen van het gezin. Een student uit 
een sociaal-agogische opleiding of uit de lerarenopleiding 
biedt, samen met de ouders, op een creatieve manier hulp 
bij het huiswerk. Daarnaast wordt ook ondersteuning 
geboden aan ouders bij bijvoorbeeld het aanleren van 
de Nederlandse taal, zoeken naar tewerkstelling, zoeken 
naar oplossingen bij opvoedingsvragen/moeilijkheden,…
De ondersteuning door de student gaat minimaal 2x/week 
door, bij de gezinnen thuis.

De focus ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen 
met kinderen uit derde kleuterklas, eerste en tweede 
leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden 
echter eveneens betrokken bij de ondersteuningen.

Gratis

Ankerfiguren: Katleen Leus en Ellen Verheyen

Kloosterstraat 40 
9620 Zottegem

0468 12 22 03 of 0495 56 46 77

katrol@ocmw.zottegem.be

Maandag: 9u-12u en 13u30-19u
Woensdag: 9u-12u en 13u30-16u30



R E G I O -

ONTMOETING

ZIBOKAFFEE

Aanbod In het ZIBOkaffee kan je, samen met je (klein)kinderen, 
terecht voor een aangename babbel met andere mama’s 
en papa’s. Gewoon omdat het fijn is om andere ouders 
en kinderen te ontmoeten. Ouders kunnen er genieten van 
een kop koffie, terwijl de kinderen samen kunnen spelen.
Op maandag en op woensdagnamiddag is er 
het Twinkelpraatje, een inloopmoment waarop 
ouders welkom zijn voor ontmoeting en een 
gezellige babbel. Daarnaast zijn ook alle diensten 
beschikbaar om te luisteren naar jouw vragen.
Maandelijks wordt op woensdagnamiddag een 
speelmoment ‘Spelenderwijs’ voorzien voor kinderen 
en hun (groot)ouders. Vraag naar onze kalender 
of volg onze facebookpagina voor meer info. 

Doelgroep Ouders of opvoedingsverantwoordelijken en hun 
kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Kostprijs Gratis

Contactpersoon Onthaal

Adres Kloosterstraat 40
9620 Zottegem

Telefoon 09 339 04 10

E-mail huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be

Openingsuren Maandag: 9u tot 12u en 13u30 tot 16u
Woensdag: 13u30 tot 16u45



R E G I O -

ZORG - OPVOEDING

KIND EN GEZIN REGIO ZOTTEGEM

Aanbod

Doelgroep

Kostprijs

Adres

Telefoon

Email

Website

Openingsuren

Kind en Gezin ondersteunt je tijdens de eerste levensjaren van je 
kind via informatie, praktische tips, een luisterend oor,…  
Je kan al tijdens je zwangerschap kennismaken met ons: 
we informeren je over onze dienstverlening en luisteren naar je 
vragen.  
Meld je aan via de knop ‘Zwanger? Maak kennis met ons’ op 
www.kindengezin.be.  
Na de geboorte komen we op huisbezoek. We bespreken de 
evolutie van je baby, maar ook hoe het met jou gaat. Samen maken 
we afspraken over een dienstverlening op maat.
In het consultatiebureau kan je terecht voor de gehoortest, 
oogtest en vaccinaties en we volgen er de ontwikkeling en groei 
van je kindje op. 
Je krijgt informatie over voeding, verzorging, algemene 
ontwikkeling, veiligheid,… 
Ook met je vragen rond het eet- of slaapgedrag van je kind, het 
huilen van je baby, driftbuien van je peuter, zindelijkheid,… kan je 
op ons rekenen. 

(Aanstaande) gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Gratis

Consultatiebureau Kloosterstraat 40, Zottegem
Consultatiebureau Kasteelstraat 28, Brakel
Consultatiebureau Kloosterstraat 42, Herzele
Consultatiebureau Hundelgemsesteenweg 690, Merelbeke

078 150 100 (elke werkdag van 8u tot 20u)

ninove.zottegem@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Huisbezoeken en consultatie op afspraak
Inloopmoment zonder afspraak:
- Consultatiebureau Zottegem: maandag 10u - 12u
- Consultatiebureau Herzele: vrijdag 9u30-11u30



R E G I O -

TWINKELTJE

GEZINSONDERSTEUNING

Aanbod

Doelgroep

Kostprijs

Contactpersoon

Adres

Telefoon

E-mail

Openingsuren

In Twinkeltje kan je terecht om baby- en kinderkledij, 
baby- en peuteruitzet en speelgoed te ruilen of 
te schenken. Je brengt proper gewassen kledij 
of ander bruikbaar materiaal naar Twinkeltje. Elk 
stuk dat je binnen brengt, bezorgt je punten op je 
klantenkaart. Voor dit aantal punten kan je naar 
hartenlust shoppen in Twinkeltje, meteen of bij 
een volgend bezoek. Heb je niet meteen iets om te 
ruilen, maar toch iets nodig? Wij helpen je graag verder.

Iedereen kan terecht in Twinkeltje.

In de ruilwinkel kan enkel betaald worden met punten 
op de klantenkaart.

Katleen Leus of Ellen Verheyen

Kloosterstraat 40
9620 Zottegem

0468 12 22 03 (Katleen Leus)
0496 56 46 77 (Ellen Verheyen)

twinkeltje@ocmw.zottegem.be

Maandag: 9u tot 12u en 13u30 tot 16u
Woensdag: 13u30 tot 16u45



R E G I O -

ZIBOTHEEK

VRIJE TIJD

Aanbod

Doelgroep

Kostprijs

Contactpersoon

Adres

Telefoon

E-mail

Website

Openingsuren

De Zibotheek is een speel-o-theek, een plaats waar 
degelijk en verantwoord speelgoed kan worden ontleend. 
Zo hebben álle kinderen op elke leeftijd 
toegang tot een variatie aan speelgoed. 
Naast fietsen, glijbanen, gezelschapsspelen, blokken en 
poppen is er ook feestmateriaal met verkleedmateriaal 
voor kinderen van 3 jaar tot en met 6 jaar. 
Je kan 5 stuks speelgoed meenemen voor een 
periode van 3 weken. Reservaties zijn niet mogelijk.

Iedereen kan speelgoed ontlenen

Lidmaatschap is gratis. Ben je reeds lid van 
Bibliotheek Zottegem, dan ben je ook automatisch 
lid van de Zibotheek. Nog geen lid? Via je e-ID 
kunnen we je lidmaatschap kosteloos registreren.

Maria-Elena Perez Moyado

Kloosterstraat 40
9620 Zottegem

09 339 04 10

Zibotheek@ocmw.zottegem.be

https://zottegem.bibliotheek.be/, 
doorklikken naar ‘Filialen en collecties’, kiezen voor 
‘ZIBOtheek’

Maandag:     13u30 – 19u
Woensdag:   9u -12u en 13u30 – 16u45
Wij vragen om ten laatste een kwarter voor sluitingstijd 
binnen te komen



R E G I O -

ZORG

CLB GO! ZOTTEGEM
VCLB ZUID-OOST VLAANDEREN
Aanbod In een CLB of Centrum voor LeerlingenBegeleiding 

kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten, directies terecht 
voor onthaal, informatie, diagnostiek en begeleiding. 

In een CLB- team werken artsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen 
met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school 
zijn talenten, vaardigheden en kennis zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen.
Je kan in het CLB terecht met vragen over:
• leren en studeren: ontwikkeling, leren, lezen en schrijven,..
• onderwijsloopbaan:   studiekeuze,attesten,studierichting,.. 
• psychosociaal functioneren: gedrag, gevoelens, relaties,...
• preventieve gezondheidszorg: opvolging van gezondheid, 

groei en ontwikkeling

Als er gespecialiseerde hulp nodig is, dan zorgt het CLB voor 
doorverwijzing. Als leerling of ouder kan je in 2 
situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:
• Bij problematische afwezigheden
• Deelname aan een systematisch contact (voorheen het 

medisch onderzoek)

Voor alle andere thema’s werkt het CLB op vraag. De 
begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog 
in overleg met alle betrokkenen.
Op de website van je school kan je terugvinden bij welk CLB 
je school is aangesloten.



R E G I O -

Doelgroep Leerlingen uit het kleuter, lager, secundair en 
buitengewoon onderwijs.

Kostprijs De diensten van het CLB zijn gratis

Contactpersoon VCLB Zuid- Oost Vlaanderen - vestiging Zottegem

Adres Kastanjelaan 8
9620 Zottegem

Telefoon 09 361 14 01

Website www.vclbzov.be

Openingsuren 8u30-16u30

Vrij CLB ZOV

CLB Gemeenschapsonderwijs

Contactpersoon CLB Oudenaarde- Geraardsbergen GO! - vestiging Zottegem

Adres Wurmendries 44
9620 Zottegem

Telefoon 09 360 14 15

Website www.clboudenaarde.be
https://www.clboudenaarde.be/contactpersonen-zottegem/

Openingsuren 8u30-16u30
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VOORZIENINGEN

JAC ZUID-OOST-VLAANDEREN

Aanbod Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met 
al hun vragen en problemen. Problemen thuis? 
Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? 
Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? 
Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie 
nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten 
en plichten? Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Doelgroep Elke jongere tussen 12 en 25 Jaar

Kostprijs Gratis

Contactpersoon Karolien Gedopt (teambegeleider)

Adres Ooststraat 27
9620 Zottegem

Telefoon 0471 08 28 88

E-mail jac.zov@cawoostvlaanderen.be

Website www.jac.be

Openingsuren Op afspraak
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OPVOEDING

AWEL

Aanbod Awel luistert naar kinderen en jongeren. Alle kinderen en 
jongeren kunnen hen anoniem contacteren over alles wat 
hen bezighoudt. Awel is er voor hen door te luisteren, mee 
te voelen en mee te denken.
Awel wil een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen 
en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en 
makkelijk bereikbaar contactkanaal. De hulplijn gelooft sterk 
in de kracht van kinderen en jongeren en neemt hen serieus. 
Ze signaleren waar nodig tendensen.

Doelgroep Kinderen en jongeren (6-25j.)

Kostprijs Gratis

Contactpersoon Awel vzw

Adres Henegouwenkaai 29 bus 10
1080 Brussel (Awel werkt voor gans Vlaanderen!)

Telefoon 02 534 37 43

E-mail info@awel.be

Website Awel.be

Openingsuren Telefoon | 102 | elke dag van 16u tot 22u (woensdag al 
vanaf 14u), behalve op zon- en feestdagen.
Chat | elke dag van 18u tot 22u, behalve op zon- en 
feestdagen.
E-mail | eender wanneer | brievenbus@awel.be
Forum | eender wanneer | awel.be
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OPVOEDING

GROEI MEE EN OPVOEDINGSLIJN

Aanbod De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders, 
stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders, ... 
Dus  voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprekspartner 
die luistert, ondersteunt, informeert of adviseert. Groeimee.
be is een website met informatie over opvoeden voor ouders 
en opvoeders. Anoniem en vertrouwelijk

Doelgroep Ouders en opvoeders

Kostprijs Gratis

Telefoon 078 15 00 10

E-mail info@groeimee.be

Website www.groeimee.be

Openingsuren maandag tot vrijdag tussen 10u en 13u en van 14u tot 17u
donderdag van 19u tot 21u
woensdag gesloten


