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 ▪ een hartverwarmend Tytgat Chocolat

 ▪ al 15 jaar  ‘Boeken aan Huis’ 

 ▪ inhaalbeweging riolering

Zoersel | Dorp in de Kijker
een bruisend jaar vol activiteiten

I N F O R M AT I E M AG A Z I N E  |  E D I T I E  1 5  D E C E M B E R  2 0 1 7

binnenin
afvalkalender

2018



inhoud
december 2017

3
IN’T KORT Meer bewegen dankzij de be-
weegcoach | feestbusticket, nu via sms | 
nieuwjaarszangers komen een dag eerder.

4
IN BEELD De Landelijke Gilden zet onze 
gemeente een heel jaar lang in de kijker. 
Ontdek snel wat er allemaal te doen is!

6
BETROKKEN In hondenpoep stappen, 
komt altijd ongelegen. Mensen of dieren 
kunnen ook fl ink van uw hond schrikken.

7
WEGWIJS Het gemeentebestuur is volop 
bezig met een inhaalbeweging om de rio-
leringsgraad te verhogen. Een overzicht.

8
BETROKKEN Het handwerkgroepje van 
het SAS wordt inclusief: vanaf nu kunt ook 
u kennismaken met deze fi jne mensen.

9
CLOSE-UP Wist u dat de regisseur van de 
Vlaamse televisieserie Tytgat Chocolat in 
Zoersel woont? Wij zochten hem op!

11
WEGWIJS Via ‘Mijn DOSSIER’ van de FOD 
Binnenlandse Zaken kunt u zelf attesten 
opvragen uit het Rijksregister.

12
IN BEELD Wat als een bezoek aan de bib 
lichamelijk zwaar wordt? Doe dan beroep 
op ‘Boeken aan Huis’!

15
WEGWIJS De omgevingsvergunning zal 
de stedenbouwkundige en de milieuver-
gunning vanaf 1 januari vervangen.

16
WEGWIJS Heel wat gronden in Vlaan- 
deren zijn ingekleurd als jachtgebied. We 
geven u graag een woordje uitleg.

gratis

huisvuilzakken

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u, of één van uw offi  cieel inwonende 
gezinsleden, ook dit jaar weer vier gratis huisvuilzakken per gezins-
lid afh alen. Het aantal huisvuilzakken dat u meekrijgt, is gebaseerd 
op uw gezinssituatie van 1 januari 2017.

Afh alen kan vanaf 29 januari tot en met 31 december (tot 12.30 uur) 
- op vertoon van uw identeitskaart - bij het onthaal in ons admini-
stratief centrum of in één van de drie bibliotheken.
(Let op! Op 31 december 2018 zijn onze bibliotheken gesloten.)

Is uw buurman of -vrouw slecht te been? Dan kunt u met de juiste 
identiteitskaart ook zijn of haar huisvuilzakken meebrengen.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

vanaf 29 januari
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 ■ IN ‘T KORT

meer bewegen  dankzij de beweegcoach

Staat ‘meer bewegen’ op uw goede voornemenslijstje voor 2018? 
Dat treft. Op 1 januari stappen we namelijk mee in het project ‘Be-
wegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Ge-
zond Leven met de steun van de Vlaamse overheid. Doel van het 
project? De ‘zittende’ Vlaming - en dus ook Zoerselaars - aan het 
bewegen krijgen.

Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen huisartsen patiënten 
met een verhoogd gezondsheidsrisico doorverwijzen naar een be-
weegcoach. Die coach zal u - tegen een hele lage prijs - helpen om 
meer te bewegen, onder meer via een beweegplan op maat. Het 
doel is dat u uw weg naar een actiever leven op termijn zelfstan-
dig kunt verderzetten. Onderzoek toont aan dat mensen na bege-
leiding dubbel zoveel bewegen, zich beter in hun vel voelen, vaker 
buiten komen en meer sociaal contact hebben.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

feestbusticket
nu via sms

Wilt u zich ook dit jaar veilig 
verplaatsen tijdens de nacht 
van oud naar nieuw? Dat kan 
met de feestbussen van De 
Lijn, als u een ‘oudjaar sms-tic-
ket’ hebt. Een tikje anders 
dan vorig jaar dus. Wilt u zo’n 
sms-ticket? Dan moet u zich 
vooraf even registreren via 
de link die u kunt vinden op 
www.zoersel.be/smsticket.
Na registratie krijgt u een 
e-mail met instructies over 
hoe u het ticket kunt active-
ren. Het ticket is geldig van-
af 31 december 18 uur. Let op: 
per sms-ticket wordt er een 
providerkost van €0,15 aan-
gerekend. Vergeet u toch te 
registreren? Dan kunt u nog 
steeds een oudejaarsnachtbil-
jet kopen bij de buschauff eur 
en kost het u € 3. We wensen u 
alvast een veilige feestnacht!

MEER WETEN?
Kristien Schryvers
T 03 2980 7 17
www.zoersel.be/smsticket

zangertjes
al een dagje eerder 

Het nieuwjaarszingen vindt 
normaal plaats op 31 decem-
ber. Dit jaar zult u de kinder-
stemmen echter al een dag 
eerder horen, op zaterdag 30 
december. Oudjaar valt dit 
jaar immers op een zondag. 
Op die dag zijn de meeste han-
delaars gesloten. Om de zan-
gertjes niet voor gesloten deu-
ren te laten staan, schoof ons 
bestuur het een dagje op. Bo-
vendien zijn er dan meer agen-
ten en verkeersopzichters in-
zetbaar voor de veiligheid.

MEER WETEN?
communicatie
T 03 2980 9 22
communicatie@zoersel.be 

thermostaat
gratis huisbezoeken

Door uw centrale thermos-
taat en thermostatische kra-
nen juist in te stellen, kunt u 
heel wat geld besparen. Heeft 
uw thermostaat te veel knop-
jes? Krijgt u het ding niet in-
gesteld? Geen probleem! De 
verwarmingscoaches brengen 
u deze winter gratis een be-
zoek. Zij geven u tips op maat 
en stellen met plezier uw ther-
mostaat in. Een afspraak ma-
ken kan nog tot 31 maart 2018 
op www.vriendvan.be of via 
de milieudienst. De eerste 50 
gezinnen met een bon (die u 
vindt op de website van ‘vriend 
van’, in onze bibs of het admi-
nistratief centrum) krijgen een 
thermo- en hygrometer.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be 
www.vriendvan.be

woningen 65+
toewijzingsregels

In Zoersel geven we extra aan-
dacht aan de woonnood van 
onze ouderen. De gemeen-
teraad keurde daarom een 
lokaal toewijzingsreglement 
voor 65-plussers goed. Perso-
nen die minstens 65 jaar oud 
zijn (of één van beide part-
ners), komen in aanmerking 
voor een sociale woning in 
Graff endonk of in de Berken-
laan. U hoeft zich enkel in te 
schrijven bij sociale huisves-
tingsmaatschappij De Voor-
kempen of bij het wooninfo-
punt in het administratief 
centrum (Handelslei 167, elke 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). 

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh
T 03 2980 7 34
huisvesting@zoersel.be
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 ■ IN BEELD

In deze brochure ‘dorp in de kij-

ker’ - die u samen met dit ma-

gazine in uw brievenbus vond 

- leest u alles over de activitei-

ten die in 2018 worden georga-

niseerd. 

Onze verenigingen pakken on-

der meer uit met verschillende 

tentoonstellingen, voordrach-

ten, bedrijfsbezoeken, dorps-

feesten, optochten, enzovoort.

Ook de jaarlijks terugkerende 

evenementen kregen hun

plaats in ons programma. Voor 

de gelegenheid werden deze 

een tikje aangepast aan ons 

cultureel jaarthema. Zo zetten 

ze tijdens het evenement bij-

voorbeeld enkele lokale produc-

ten in de kijker.
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 ■ IN BEELD

Sinds 2001 zet Landelijke Gilden, dé vereniging voor mensen met een hart voor het platte-
land, per provincie één dorp in de kijker. Zo wil ze de mensen van het dorp samenbrengen en 
de lokale verenigingen stimuleren om de handen in elkaar te slaan. In de provincie Antwerpen 
viel die keuze op ... Zoersel! Bereid u dus maar voor op een bruisend jaar vol activiteiten! 

Dat onze gemeente een uitgesproken lan-
delijk karakter, een mooie geschiedenis 
en tal van feestelijke tradities heeft, wis-
ten we natuurlijk al. In 2018 krijgen we de 
kans om - samen met de Zoerselse afde-
lingen van Landelijke Gilden en onze so-
cio-culturele verenigingen - al onze troe-
ven een jaar lang extra in de verf te zetten. 

over Landelijke Gilden
Landelijke Gilden is een vereniging die 
mensen die van het platteland houden, 
samenbrengt. In Zoersel hebben we maar 
liefst twee dynamische afdelingen van de 
Landelijke Gilden: Halle-Sint-Antonius en 
Zoersel. Hun doel is om op een ontspan-
nende manier aandacht te hebben en te 
vragen voor het landelijke karakter van 
Zoersel. Ze doen dit door tal van activitei-
ten op poten te zetten. Denk daarbij aan 
de kerstboomverbranding, de ‘dag van 
de landbouw’, de jaarmarkt in Halle, de 
kerstrun met de prachtig verlichte tracto-
ren en nog veel meer. Een bezoekje waard!

leefk ernen bestaan nog
Waarom is een initiatief als ‘dorp in de 
kijker’ eigenlijk nodig? Wel, offi  cieel is 
er geen apart beleid voor onze Vlaamse 
dorpen. In België worden de beleidsni-
veaus immers onderscheiden tot op het 
niveau van de gemeente. Toch vinden ze 
bij Landelijke Gilden dat niemand het be-
staan van de aparte ‘leefk ernen’ - Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel - binnen een ge-
meente kan ontkennen. En dat deze nog 

behoorlijk ‘alive and kicking’ zijn, zult ook 
u volmondig kunnen beamen.

Zoersel in de kijker
Die kernen brengt Landelijke Gilden via 
‘dorp in de kijker’ elk jaar extra onder de 
aandacht. Het belooft dus een uniek jaar 
te worden, waarin wij als Zoerselaars ‘ons’ 
dorpsleven aan de buitenwereld kunnen 
tonen. Het is een mooie gelegenheid om 
de eigenheid van onze gemeente te her-
ontdekken, te promoten en te koesteren. 
Dat is ook ons bestuur en de Zoerselse cul-
tuurraad niet ontgaan.
Zij ondersteunden dit initiatief maar al te 
graag en maakten van ‘dorp in de kijker’ 
het culturele jaarthema van 2018.
Samen met de Zoerselse afdelingen van 
Landelijke Gilden brachten we onze so-
cio-culturele verenigingen bijeen en stel-
den we een gevarieerd jaarprogramma 
op. U zult het geweten hebben: Zoersel 
is een plattelandsgemeente om fi er op te 
zijn! Meer informatie vindt u in de brochu-
re (zie pagina hiernaast).

kers op de taart: landbouwlus
Tussen de vele initiatieven springt één 
project in het oog: de ‘landbouwlus’. Met 
dit project, dat we de komende twee jaar 
zullen uitrollen, willen we onze inwoners 
en bezoekers opnieuw laten kennismaken 
met landbouw en natuur. Het moet een 
leuk en modern landbouwleerpad wor-
den, dat we via drie subthema’s naar alle 
Zoerselse generaties willen brengen.

subthema ‘zien’
Allereerst zal er een fi ets- en/of wandel-
route uitgetekend worden, die de drie 
deelgemeenten met elkaar verbindt. In elk 
van de drie deelgemeenten wordt een ver-
trekplaats voorzien. Bovendien zorgen we 
ervoor dat de lus geschikt is voor iedereen: 
jong, oud, wandelaars, fi etsers, (groot)
ouders met kinderwagens, rolstoelgebrui-
kers ... Volgt u de route, dan zult u vanzelf 
‘zien’ hoe belangrijk landbouw en natuur 
is in onze gemeente. Meer informatie zult 
u ook via de infoborden krijgen die u on-
derweg tegenkomt. TIP: via de QR-codes 
op de borden komt u nog meer te weten!

subthema ‘zaaien’
Daarnaast ‘zaaien’ we de kiemen van de 
plattelandsidentiteit bij onze (school)
kinderen via de ‘schooltuinen’. Daar leren 
de kinderen de natuurwonderen kennen 
door te zaaien, verzorgen en oogsten.

subthema ‘zorgen’
Samen met onze Zoerselse zorginstellin-
gen ‘zorgen’ we er ten slotte voor dat ook 
zorgbehoevenden en andere kwetsbare 
doelgroepen perfect kunnen deelnemen 
aan de Zoerselse landbouwlus.

MEER WETEN?
Annemie De Meester
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

2018 wordt een bruisend jaar vol activiteiten

Zoersel een heel jaar 
lang Dorp in de Kijker
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Als u uit uw wagen stapt op de parking van een chique restaurant, net voor u binnengaat bij 
een sollicitatiegesprek, als u de eerste keer op bezoek gaat bij uw schoonouders ... In honden-
poep stappen, komt altijd ongelegen! Daarnaast kunnen viervoeters mensen of dieren ook, 
vaak ongewild, doen schrikken. Vandaar onze oproep om onderstaande regels te respecteren.

stoten van een ongeboren kalf. Ook kinderen, die langs velden in de 
bermen ravotten en zo in aanraking komen met hondenpoep, kun-
nen hierdoor gezondheidsproblemen krijgen.

zo trouw als een hond
Kort samengevat: op de openbare weg en op voor publiek toegan-
kelijke plaatsen moet uw hond steeds aan de leiband. En u bent ver-
plicht een hondenpoepzakje bij u te hebben en het ook eff ectief te 
gebruiken. Houdt u zich trouw aan deze regels? Dan hebt u niets te 
vrezen. Indien niet, dan loopt u het risico op een GAS-boete.

blaff ende honden bijten niet
Of toch? Hebt u een viervoeter? En durft u stiekem zijn leiband 
wel eens losdoen, zodat hij eens goed kan rondrennen? Dan re-
deneert u ongetwijfeld hetzelfde als quasi elke hondeneigenaar: 
‘Mijn hond is een braaf beestje, hij zou nooit iemand bijten!’ 
Toevallige voorbijgangers of joggers worden echter vaker ge-
beten door loslopende honden dan u misschien denkt. De eige-
naars in kwestie zijn dan altijd erg verwonderd dat hun geliefde 
huisdier toch in staat is iemand kwaad te doen.

Natuurlijk is niet elke hond ‘gevaarlijk’, maar een loslopende 
hond kan ook op andere manieren risicovol zijn. Hij kan onge-
wild andere mensen of dieren erg laten schrikken of een ver-
keersongeval veroorzaken als hij van zijn pad afdwaalt.

Laat het u en uw hond niet overkomen en hou hem daarom aan 
de leiband. U moet de lijn ook kort genoeg houden zodat u uw 
hond altijd perfect onder controle hebt.

geen weer
om een hond door te jagen
Vindt u het ook heerlijk om samen met uw hond een verkwik-
kende winterwandeling te maken? Iets minder leuk wordt het 
misschien als het van dat guur hondenweer is, en u eigenlijk 
liever gezellig binnen zou blijven. U kunt er uw klok op gelijk 
zetten dat uw hond net dan een grote boodschap doet. Komt u 
dan wel eens in de verleiding om de hondenpoep, voor één keer-
tje maar, niet op te ruimen en snel terug, lekker warm, naar bin-
nen te gaan? Dan willen we u uitdrukkelijk vragen om, uit res-
pect voor uw omgeving, de hondenpoep toch op te kuisen. Zo 
bespaart u anderen (ook onze medewerkers die het openbaar 
domein netjes houden) heel wat vies en vervelend schrobwerk 
aan de schoenzolen. Het is bovendien verplicht om altijd een 
hondenpoepzakje op zak te hebben. Er één bij u hebben, is na-
tuurlijk maar het halve werk: u moet het ook gebruiken.

Wist u trouwens dat hondenpoep besmet kan zijn met de 
Neospora-parasieten?
Als koeien, bijvoorbeeld, de eitjes van die parasiet via het voer 
of het drinkwater binnen krijgen, dan kan dit leiden tot het af-

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 8 46
milieu@zoersel.be

baasjes houden rekening met 
hun omgeving

honden aan de leiband en hondenpoep in een zakje

 ■ BETROKKEN
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Het gemeentebestuur is volop bezig met een inhaalbeweging 
om de rioleringsgraad in Zoersel te verhogen. Maar welke 
straten krijgen prioriteit en welke rioleringsdossiers zitten er 
dan momenteel in de pijplijn? Een overzicht.

IN DE PIJPLIJN

Het project Herentalse-
baan/Biekorfstraat is het 
verst gevorderd. Eind de-
cember wordt het bestek 
gepubliceerd, zodat de wer-
ken in het voorjaar gegund 
kunnen worden.

Bij de volgende projecten 
wordt de laatste hand ge-
legd aan de noodzakelijke 
grondafstanden en werd in-
tussen reeds een bouwver-
gunning aangevraagd:
- wijk Sint-Martinus 
- wijk Meerheide

Deze projecten ontvingen 
recent subsidies en kunnen 
dus van start gaan:
- Wandelweg tweede fase
- verbindingsriolering 

Sint-Antoniusbaan
- verbindingsriolering De 

Hulsten
- wijk De Hulsten
- Populierenlaan, Kiwilaan, 

Boslaan, Kleistraat en Ru-
benslaan

- Medelaar, Zoerselhoek, 
Boskant en Heidehoeven

- Salphensebaan (tussen De 

Ster en Maalstraat), Maal-
straat, Diamantstraat

- Graff endonk, Salphense-
baan (tussen Oostmallebaan en 

De Ster), Broekstraat

Zij kunnen dit echter niet zonder de no-
dige subsidies van de Vlaamse Milieu-
maatschappij. Aquafi n en Pidpa dienen 
voor onze gemeente dan ook jaarlijks 
subsidieaanvragen in, die vervolgens ge-
bundeld worden met de aanvragen van 
andere gemeenten. Afh ankelijk van de 
budgettaire mogelijkheden en de priori-
teiten keurt de minister van Leefmilieu 
die subsidieaanvragen al dan niet goed. 
Projecten die geen subsidie krijgen, wor-
den voorlopig niet uitgevoerd.

raadplegen
Wilt u weten wat de plannen zijn voor uw 
straat? Raadpleeg dan het zonerings- en 
uitvoeringsplan via https://www.vmm.
be/data/zonering-en-uitvoeringsplan.

In welke straten is er al riolering voorzien, 
welke staan er op de - al dan niet nabije 
- planning en in dewelke moet het afval-
water individueel gezuiverd worden? Dit 
alles wordt, tot op huisniveau, weergege-
ven in het zoneringsplan van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM).
Uw woning kan dus gelegen zijn in één 
van de volgende zones:
- centraal gebied: Er is reeds geruime tijd rio-

lering aanwezig en die is aangesloten op 
een waterzuivering.

- collectief geoptimaliseerd buitengebied: Er is 
recent riolering aangelegd en die is aan-
gesloten op een waterzuivering.

- collectief te optimaliseren buitengebied: Er is 
riolering gepland of er is riolering aanwe-
zig, maar die is nog niet aangesloten op 
een waterzuivering.

- individueel te optimaliseren buitengebied: Er is 
geen riolering voorzien. Het afvalwater 
moet individueel gezuiverd worden met 
een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor 

afvalwater).

Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
(GUP) bouwt op zijn beurt verder op het 
zoneringsplan en bepaalt de prioriteiten 
voor zowel toekomstige rioleringspro-
jecten als IBA’s. Criteria hierbij zijn onder 
meer de kostprijs en de milieu-impact van 
het project. Het GUP geeft meteen ook 
aan wie het project moet uitvoeren - in 
Zoersel zijn dit Aquafi n of Pidpa - en bin-
nen welke termijn.

subsidies
De aanleg van gemeentelijke sanerings-
infrastructuur wordt in principe betaald 
door bovengenoemde  rioolbeheerders. 

zonerings- en uitvoeringsplan

regelt riolering tot op huisniveau

inhaalbeweging riolering

 ■ WEGWIJS

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
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Twintig jaar geleden werd in ontmoetingshuis Kameleon een handwerkgroepje opgericht. 
Mensen met een psychische kwetsbaarheid vinden er elke week een luisterend oor, een plek 
om mensen te ontmoeten en te handwerken. Nu groeit het groepje uit tot het inclusieve pro-
ject ‘Den Insteek’ en is iedereen welkom om er enkele handtechnieken te gaan ‘opsteken’.

een brede waaier aan technieken, zoals 
breien, smyrna (knooptechniek), haken en 
borduren. Iedereen kiest zelf met welke 
techniek hij of zij verder wil. Mijn collega 
Gitte Vlaminckx en ik leren de verschillen-
de technieken dan aan.” Sonja, die enkele 
jaren geleden lid werd, springt Mieke en-
thousiast bij: “Ik mis geen enkele hand-
werknamiddag. Het is een warme plek 
waar ik mezelf kan zijn en onder de men-
sen kan komen. Het is mijn wekelijkse 
portie vitamientjes!”

Den Insteek
In het kader van het Zoerselse zorgstra-
tegisch plan - waarmee gemeente & 
ocmw het sociaal beleid de komende ja-
ren verder wil uitbouwen - ontstond bij 
Kameleon het idee om het groepje open 
te stellen voor alle inwoners van Zoersel, 
zonder daarbij te willen concurreren met 
opleidingscentra die handwerkcursussen 

aanbieden. Gezien Zoersel een zorgzame 
en inclusieve gemeente is, waren we bij 
Kameleon natuurlijk meteen voor het idee 
gewonnen.

Vanaf nu is dus iedere Zoerselaar welkom 
om mee te handwerken. En ... dit vroeg 
ook om een nieuwe naam! Mieke en Gitte 
kozen voor ‘Den Insteek’. “We zijn namelijk 
geen traditionele naailes”, vertelt Gitte. 
“Waar het bij ons allemaal om draait, is 
het gezellig samenzijn en nieuwe mensen 
leren kennen. Het handwerk is slechts een 
bindmiddel of - inderdaad - de ‘insteek’.”

Zoerselaar Mieke Vangansbeke  startte 
Kameleon zo’n twintig jaar geleden op. 
Kameleon is een onderdeel van Sociaal 
Actief Samenwerken (SAS), dat op 
zijn beurt een deelorganisatie is van 
Psychiatrisch Centrum Bethanië. Mensen 
met een psychische kwetsbaarheid, die 
op zoek zijn naar een zinvolle dagbeste-
ding, kunnen bij het SAS - en dus ook in 
ontmoetingshuis Kameleon - terecht. 
Om deze werking mee te ondersteunen, 
stelde gemeente & ocmw Zoersel bij de 
opstart een lokaal ter beschikking waar 
Kameleon verder kon uitgroeien tot een 
fi jne ontmoetingsplek.

waaier aan technieken
“Sindsdien komen we elke dinsdagnamid-
dag samen om te handwerken”, vertelt 
Mieke. “Iedereen brengt zijn eigen hand-
werkje mee en kan eraan verder doen 
of iets nieuws beginnen. We gebruiken 

MEEDOEN MET DEN INSTEEK
Ook u bent heel welkom om de handen 
uit de mouwen te steken bij het hand-
werkgroepje ‘Den Insteek’. Meedoen is vol-
ledig gratis en kan elke dinsdagnamiddag 
van 13.30 tot 16 uur in ontmoetingshuis 
Kameleon (Bethaniënlei 108).
Bent u iets minder mobiel? Neem dan ge-
rust uw begeleider mee. Daarnaast is de 
locatie ook perfect toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers.
De activiteiten van Den Insteek  worden 
in goede banen geleid door medewerkers 
Mieke Vangansbeke en Gitte Vlaminckx.
Voor meer info zie meer weten blokje 
hierboven.

MEER WETEN?
Den Insteek, Bethaniënlei 108
M 0497 97 48 18 (Laat zeker een bericht achter 
als u bij de voicemail terechtkomt.)
sas@emmaus.be

de fi jne insteek van Den Insteek

handwerk, ontmoeten en een luisterend oor

 ■ BETROKKEN
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Tytgat Chocolat, de Vlaamse televisieserie die het gros van de 
hoofdrollen gaf aan de ‘Stappers’, kaapte de Diversiteitsprijs 
weg in Cannes en de prijs voor Beste Europese Fictiereeks op 
de European Media Awards. Hoog tijd voor een babbel!

werkt bij het Vlaamse chocoladebedrijf 
Tytgat Chocolat. Daar wordt hij verliefd op 
één van zijn collega’s: Tina, een meisje van 
Kosovaarse afk omst. Wanneer Tina plots 
uitgewezen wordt naar haar land van her-
komst, reist een groepje mede-inpakkers 
haar achterna, met Jasper op kop.

Zoerselse regisseur
De reeks werd geschreven en geregisseerd 
door Filip Lenaerts en Marc Bryssinck. 
Die laatste is ook artistiek directeur van 

Met ‘Stappers’ bedoelen we natuurlijk de 
fantastische acteurs van Theater Stap, 
een professioneel toneelgezelschap voor 
mensen met een mentale beperking.
In Tytgat Chocolat spelen Stapacteurs 
Jelle Palmaerts (Jasper), Jan Goris 
(Spijker), Mira Bryssinck (Tina), Jason 
Van Laere (Max), Gert Wellens (Cédric) en 
Peter Janssens (Django) naast kleppers als 
Wim Opbroeck, Els Dottermans, Frank 
Focketyn en Jan Decleir. De serie vertelt 
het verhaal van Jasper, die als inpakker 

Theater Stap én inwoner van Zoersel. Zijn 
rechterhand bij Stap is Ingrid Van Den 
Bergh, die eveneens in Zoersel woont. 
We zochten de twee op en vroegen hen 
naar hun ervaringen. Uiteraard mocht 
ook één van de acteurs niet ontbreken tij-
dens het gesprek. Gelukkig wilde Katrien 
Lingier (een van de inpaksters in de serie 
die momenteel in een van de huizen van 
Monnikenheide woont) graag mee een 
babbeltje komen doen.

Marc, hoe kwam u op het idee voor de serie?
Marc: Ik liep er al langer mee rond. Ik wil-
de op een professionele manier - zoals 
Theater Stap de dingen steeds aanpakt 
- een serie maken waarin onze gasten 
geen fi gurant meer zijn, maar een keer de 
hoofdpersonages vertolkten. Acht jaar ge-

een hartverwarmend 
Tytgat Chocolat

Zoerselse regisseur valt in de prijzen

 ■ CLOSE-UP

van links naar rechts: Marc Bryssinck, Katrien Lingier en Ingrid Van Den Bergh

►
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 ■ RUBRIEK

leden hebben we een eerste scenario inge-
diend. We kregen toen wel positieve reac-
ties, maar we voelden dat we er toen nog 
niet echt klaar voor waren. Nu was het 
juiste moment er wel, en sprong de VRT 
gelukkig mee op de kar.

natuurlijke rolverdeling
Hoe werden de Stapacteurs gecast?
Marc: Filip en ik zijn al tien jaar wat din-
getjes met de Stapacteurs aan het uit-
proberen. We kennen alle spelers en hun 
verschillende kwaliteiten ondertussen be-
hoorlijk goed. Tijdens het schrijven kwam 
die rolverdeling dus eerder natuurlijk. Ze 
hebben geen auditie of zo moeten doen.

Katrien, welke rol kreeg u van Marc en Filip?
Katrien: Ik speelde Anke, de vriendin van 
Spijker (de rol van Jan Goris, red.). Een hele 
toff e jongen, maar in het echt is dat niet 
mijn vriendje, hé. Anke is een inpakster, 
net als Jelle, Tina en de rest, maar gaat 
niet mee naar Kosovo. Jammer! De leukste 
scènes om mee te doen, vond ik die op de 
kermis, bowling en de karaoke.

Dat zijn inderdaad toff e scènes waarin veel 
acteurs meespelen en waarin veel gebeurt. 
Marc, vraagt dat een aangepaste aanpak?
Marc: Ja, we dachten eerst dat we de hele 
serie op een andere manier moesten aan-
pakken. We hebben steeds met twee ca-
mera’s gewerkt, zodat we meteen twee 
camerastandpunten hadden. Normaal 
gezien fi lm je dan eerst een ‘longshot’, zo-
dat je de hele situatie ziet, dan nog een 
shot waarbij je wat dichter staat, en dan 
pas een close-up. Dat betekent dat de ac-
teurs die scène misschien acht keer na el-
kaar moeten spelen. We waren een beetje 
bang dat dat wat te veel gevraagd was 
van onze Stappers. In het begin deden we 
de close-ups dus eerst. Dan zie je meteen 
of de scène geloofwaardig is of niet. Maar 
eigenlijk zijn we snel terug overgestapt 
naar de klassieke manier van fi lmen.

huis-, tuin- en keukenrealisme
Waren er nog andere uitdagingen of moeilijk-
heden waar jullie tegenaan liepen?
Marc: We hadden zo’n 82 draaidagen. Dat 
zijn er heel wat, dus ‘vermoeidheid’ was 
zeker iets waarmee we rekening moesten 
houden. Dat gold trouwens voor de hele 
ploeg, hoor. Zeker toen we begonnen met 
de afwisseling tussen dag- en nachtopna-
mes. Dat brengt je hele bioritme in de war. 
Toch hadden we vaak geen andere keuze, 
omdat je wist dat het decor de volgende 
dag werd afgebroken. En ja, je MOET die 

dat wel?’. De ouders van Jelle hadden me 
bijvoorbeeld verteld dat wanneer Jelle 
kwaad is, hij dan op de grond gaat zitten 
en met geen stokken meer recht te krijgen 
is. Ja, dan hebben we die reactie in de se-
rie geschreven. En zo hebben we het ook 
gehad over de discussie tussen Jelle en zijn 
vader over het alleen wonen.
Ingrid: Het is logisch dat dit thema in de 
serie aan bod komt. Het gaat ook over 
hen, hé. Het zou zelfs een beetje vreemd 
zijn om er niets over te zeggen.
Marc: Het is wel zo dat het niet de hele se-
rie lang over die beperkingen blijft gaan. Ik 
hoor vaak reacties van mensen die zeggen 
dat ze na afl evering drie vergeten zijn dat 
ze naar mensen met Down aan het kijken 
zijn. Dat is zeer fi jn om te horen!

vreemde contradictie 
De serie heeft net twee prijzen gewonnen. 
Wat doet dat voor Theater Stap?
Marc: Tja ... Ik moet toegeven dat ik toch 
een vreemde contradictie opmerk. Langs 
de ene kant krijg ik reacties van mensen 
die vertellen dat ze veel van de serie heb-
ben geleerd en dat ze meer willen weten.
Ingrid: Ja, het lijkt ook echt ‘hip’ om sa-
men te werken met iemand met Down. 
In Nederland kwam ik op één dag een 
‘Brownies & Downies’ (lunchcafé waar men-
sen met Down werken, red.) tegen, liep ik 
voorbij een zaal waar een voorstelling be-
zig was met mensen met Down én zag ik 
heel wat affi  ches op straat.
Marc: Ja, maar langs de andere kant wordt 
de NIPT-test gratis gemaakt en zullen er 
steeds minder mensen met Down ge-
boren worden. Dus enerzijds worden ze 
steeds meer gewaardeerd en krijgen ze 
hun plek. Anderzijds bestaat de kans dat 
ze er binnen vijftien of twintig jaar mis-
schien niet meer zijn ... 
Ingrid: Voor Theater Stap is de serie na-
tuurlijk ongeloofl ijk geweest. Elke week 
een miljoen kijkers is gigantisch. Ik hoop 
dat het zich nog eventjes laat voelen, 
maar dat kan natuurlijk snel voorbij zijn.

Komt er een vervolg? 
Marc: Neen, een vervolg zeker niet. We 
herhalen ons niet graag. Maar we willen 
wel graag andere dingen maken.

Wij zijn alvast benieuwd!

MEER WETEN?
Theater Stap vzw,T 014 42 85 90
info@theaterstap.be, www.theaterstap.be

scène hebben. Nachtwerk dus.
Maar de grootste uitdaging, vind ik, is 
wat ik het ‘huis-, tuin- en keukenrealisme’ 
noem. Bij Theater Stap hebben we bij-
voorbeeld nog nooit een voorstelling ge-
maakt waarin een persoon thuiskomt en 
een gesprekje met iemand begint, zo van: 
‘Hoe was het op je werk?’, ‘Niet zo goed.’, 
‘Wil je erover praten?’, ‘Neen.’ ... Dat lijkt nu 
heel banaal, maar daar zit eigenlijk heel 
wat psychologie achter, zoals ‘Hebben 
wij gisteren ruzie gehad en nog niet bij-
gelegd?’ of ‘Vermoed ik iets dat jij mij niet 
wilt vertellen?’. Bij Stap zijn we die manier 
van spelen niet gewoon. Wij hebben liever 
fysieke expressie, beweging en soms wat 
taal. Zo’n voorstelling wordt verbeeld ... 
gedanst bijna. Er is ook geen decor. De ac-
teurs en het publiek ‘vullen in’. In de serie 
zit je in dat ‘letterlijke’, in de klassieke en 
logische manier van vertellen. Voor ons 
dus een hele andere manier van acteren. 
Het is dus niet omdat we voor een ‘love 
story’ - en dus een eerder conventioneel 
verhaal - hebben gekozen, dat we het ons-
zelf gemakkelijk hebben gemaakt.

‘ahum ahum ...’
Over het jezelf ‘niet makkelijk maken’ gespro-
ken... In de serie raken jullie soms moeilijke 
thema’s aan, zoals al dan niet alleen wonen, 
aan kindjes beginnen ... Zijn dat zaken die op 
voorhand met hen besproken moeten worden? 
Marc: Dat was één van de laatste taboes, 
denk ik. Ze weten en beseff en dat alle-
maal wel, maar niet iedereen praat daar 
even graag over. Ze hebben dan iets van: 
‘Ik wéét dat ik met mijn beperking geen 
piloot kan worden ... wrijf het er nog maar 
eens in, ja.’ Het heeft dus weinig zin om 
dat enkel te benoemen en er verder niet 
echt iets aan te kunnen veranderen.
Ingrid: Maar het is niet zo dat wij eerst een 
sessie met hen hebben moeten doen, van 
‘Ahum ahum ... hoe zit het hier met al-
leen wonen?’ Dat hangt in de lucht. (tegen 
Katrien) Jij wilt dat toch ook, hé?
Katrien: Dat klopt. Dat is trouwens ook 
wat ik hier doe. Ik woon hier alleen, maar 
toch samen. Er zijn begeleiders, maar ik 
heb toch mijn eigen plek.
Ingrid: Het ging trouwens al een jaar aan 
een stuk over dat thema met onze gasten. 

Hoezo?
Ingrid: Marc en Filip hebben een jaar lang 
aan het scenario gewerkt, samen met 
onze gasten van Stap.
Marc: Ja, klopt. We hebben heel lang met 
hen nagedacht over ‘Hoe reageert dat per-
sonage op een bepaalde situatie en klopt 
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Raadpleeg vanaf nu bij de FOD Binnenlandse Zaken uw 
eigen digitale dossier.

 ■ WEGWIJS

vraag uw attesten 

nu zelf online op

Het grootste voordeel van Mijn DOSSIER 
is dus dat u vanaf nu zelf uw attesten uit 
het Rijksregister kunt downloaden en 
(eventueel) afdrukken. De attesten krijgen 
een digitale stempel van het Rijksregister 
en hebben dezelfde juridische waarde als 
de attesten die door onze dienst bevolking 
& verkiezingen worden afgeleverd. U kunt 
er met andere woorden een bezoek aan 
ons administratief centrum mee uitspa-
ren. Bovendien zijn de attesten 24 uur op 
24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. U hangt 
dus niet meer af van onze openingsuren.

Er zijn een tiental attesten online be-
schikbaar via Mijn DOSSIER, zoals het 
attest van gezinssamenstelling, attest 
van woonst, attest van leven, attest van 
Belgische nationaliteit, uittreksel uit de 
registers enzovoort.

contactgegevens aanvullen
U kunt via Mijn DOSSIER ook steeds uw 
persoonlijk dossier raadplegen, uw ge-
gevens nakijken, fouten in uw dossier 
rapporteren en zien wie uw gegevens de 
laatste zes maanden heeft geraadpleegd. 
U kunt - als u dat wenst - zelf ook uw dos-
sier aanvullen met uw contactgegevens 
zoals uw telefoonnummer, gsmnummer, 
faxnummer en e-mailadres. De overheid 
streeft hiermee naar administratieve ver-
eenvoudiging en meer effi  ciëntie.

De federale politie roept u hierbij op om 
minstens uw gsmnummer en e-mail-
adres in te geven, zodat overheids- en po-
litiediensten u snel kunnen contacteren 
wanneer het nodig is. Deze vraag kadert 
trouwens ook in de strijd tegen identi-

INLOGPROBLEMEN?
Wanneer het u niet lukt om 
in te loggen, contacteer 
dan de Helpdesk van Belpic 
via het nummer 02 518 21 16 
of via mail naar helpdesk.
belpic@rrn.fgov.be.

Als u geen toegang hebt 
tot Mijn DOSSIER, omdat 
u bijvoorbeeld geen kaart-
lezer hebt, helpen wij u 
graag verder. Zo kunt u uw 
contactgegevens ook aan 
ons doorgeven via het web-
formulier op onze website 
(www.zoersel.be/mijndos-
sier). Wij passen uw gege-
vens in het Rijksregister 
dan voor u aan. Ten slotte 
kunt u onze dienst bevol-
king & verkiezingen alsnog 
een bezoek brengen in het 
administratief centrum en 
uw gegevens persoonlijk 
doorgeven.

Via ‘Mijn DOSSIER’, de online toepassing van de FOD 
Binnenlandse Zaken, kunt u zelf attesten opvragen uit het 
Rijksregister of uw dossier raadplegen. U moet dus niet meer 
voor elk attest naar het administratief centrum komen.

teitsfraude. Veel criminelen proberen im-
mers identiteitskaarten te stelen of na 
te maken. Als de politiediensten uw tele-
foonnummer en e-mailadres hebben, is 
dat een extra controlemiddel waarmee ze 
uw identiteit kunnen achterhalen.

hoe inloggen?
Om aan te melden bij de toepassing Mijn 
DOSSIER, hebt u uw elektronische iden-
titeitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. 
Zorg dat uw kaartlezer correct geïnstal-
leerd is met de juiste software. Die vindt u 
via https://eid.belgium.be/nl.
Plaats uw identiteitskaart in de kaartlezer 
en surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.
be. Geef de pincode van uw identiteits-
kaart in en druk op de enter-toets.
Nu bent u ingelogd in het Rijksregister.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

‘Mijn DOSSIER’: eenvoudiger en effi  ciënter
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 ■ IN BEELD

DAISY- EN LUISTERBOEKEN

Dankzij de Luisterpuntbibliotheek beschikt onze bib over 

een gevarieerde collectie Daisy- en luisterboeken, zowel 

voor jeugd als volwassenen.

Luisterboeken zijn ingesproken verhalen, die u thuis kunt 

afspelen met een cd- of dvd-speler. Deze boeken zijn er uiter-

aard voor slechtzienden of mensen met een leesbeperking, 

maar ook als u gewoon liever naar een verhaal luistert in 

plaats van het boek te lezen.

Daisy-boeken richten zich wel specifi ek op mensen met een 

leesbeperking. Een Daisy-boek is eveneens een ingesproken 

verhaal, maar moet afgespeeld worden met een speciaal

daarvoor beschikbare Daisy-speler die het voorleestempo kan 

aanpassen en een digitale bladwijzer kan instellen.

Meer informatie over deze boeken vindt u op www.luisterpunt-

bibliotheek.be. Deze website biedt bovendien ook leuke toepas-

singen zoals het online streamen van verhalen of het laten inle-

zen van een zelf gekozen boek als Daisy-boek.

Wilt u een kijkje nemen in de collectie Daisy- en luisterboe-

ken van de bib in Zoersel? Speur dan eens door onze online 

 catalogus op http://zoersel.bibliotheek.be.

Ondervindt u problemen? Wij helpen u graag op weg.
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NIEUWE 
OPENINGSUREN
Vanaf januari veranderen 
de openingsuren van onze 
drie bibliotheekvestigingen.

Ook nieuw is dat u in de bib 
van Zoersel drie voormidda-
gen terecht kunt tijdens de 
zogenaamde zelfuitleenu-
ren. Op deze momenten 
kunt u zelfstandig van de 
bibliotheek gebruikmaken 
terwijl de medewerkers 
op de achtergrond aan het 
werk zijn. Bij een probleem 
staan ze uiteraard altijd 
voor u klaar.

Op een bibliotheekbezoek staat geen leeftijd. Maar wat als 
uw zoektocht naar nieuw leesvoer lichamelijk zwaar wordt? 
Al meer dan vijftien jaar kunt u, als inwoner van Zoersel, in 
dat geval een beroep doen op ‘Boeken aan Huis’.

‘Boeken aan Huis’ is een dienstverlening 
van onze bibliotheek die volgens enkele 
gebruikers te weinig bekend is. Tijd dus 
om hier verandering in te brengen.
Het is een druilerige dinsdagnamiddag in 
residentie Ter Dorpe. André, Bea, Denise, 
Irene, Maria en Tineke zitten samen rond 
de tafel in de ontspanningsruimte. Elke 
maand krijgen zij hier hun boeken gepre-
senteerd met ‘Boeken aan Huis’. Vandaag 
zijn het koffi  e, koekjes en een heleboel 
vragen.

de bib komt naar u
Als ‘Boeken aan Huis’ een vraag was in de 
Slimste Mens ter Wereld, wat zouden jullie 
dan zeker antwoorden?
Tineke: Sinds een tiental jaar is het voor 
mij fysiek moeilijk om in de bibliotheek 
van Sint-Antonius te geraken. Ik heb geen 
auto en met de fi ets of te voet werd het 
me veel te vermoeiend. Met ‘Boeken aan 
Huis’ komt de bib naar mij.
Bea: Ik heb met Tineke nog een tijdje de 
 bibliotheek van het psychiatrisch centrum 
Bethanië bezocht om uit een groter aan-
bod te kunnen kiezen. Maar met ‘Boeken 
aan Huis’ komt de bibliotheek maandelijks 
met een uitgebreide en diverse selectie 
boeken waaruit ik kan kiezen en nieuwe 
interessante schrijvers kan ontdekken. 
Meestal vind ik snel mijn gading tussen de 
verschillende genres en auteurs.
Irene: Bij een eerste kennismaking wordt, 
aan de hand van een vragenlijst, een lees-
profi el opgesteld. De medewerkers van de 

bibliotheek kennen dus mijn leesvoorkeu-
ren en houden aan de hand hiervan mee in 
het oog wanneer bijvoorbeeld het nieuw-
ste boek van Danielle Steel uitkomt. Ze la-
ten me ook schrijfsters zoals Nora Roberts 
en Santa Montefi ore ontdekken.

 ■ IN BEELD

de bib tot aan uw deur

al 15 jaar
Boeken aan Huis

André: Ik kies met de hulp van de online 
catalogus van de bibliotheek welke boe-
ken ik wil lezen en welke fi lms ik wil zien 
en laat dit, een week voor ze langskomen, 
weten aan de medewerkers van de bib.
Marie: We vergeten misschien wel het be-
langrijkste: iedereen die minder mobiel is 
- bijvoorbeeld ook wie een tijdelijke fysie-
ke beperking heeft - kan telefonisch of via 
e-mail een afspraak maken. Veel mensen 
die in aanmerking komen voor ‘Boeken 
aan Huis’ denken ook dat hiervoor extra 
betaald moet worden, maar dat is niet 
zo. Als je altijd graag hebt gelezen, houdt 
niets je dus tegen om dit te blijven doen.

net dat duwtje in de rug
Hoe belangrijk is ‘Boeken aan Huis’ voor jullie?
André: Lezen is voor mij geen hoofdzaak, 
maar wel een noodzaak. Het brengt me 
rust en het houdt de geest scherp.
Irene: Ik ben altijd al een veellezer ge-
weest. Ik ontleen elke maand vijf à zes 
boeken via ‘Boeken aan Huis’. In combina-
tie met mijn handwerk, kom ik daar juist 
mee rond. De medewerkers van de bibli-
otheek die langskomen, zorgen er boven-
dien voor dat het net is alsof ik echt in de 
bibliotheek aan het zoeken ben. Ze zijn 

bib Zoersel, Dorp 54
maandag 10 - 14 uur* | 14 - 20 uur
dinsdag 14 - 17 uur
woensdag 14 - 20 uur
donderdag 10 - 14 uur* | 14 - 17 uur
vrijdag 10 - 14 uur* | 14 -  17 uur
zaterdag 9 - 12 uur
 * zelfuitleenuren

bib Sint-Antonius, Handelslei 47
maandag 14 - 17 uur
dinsdag 10 - 12 uur
woensdag 14 - 17 uur
donderdag 16 - 20 uur
zaterdag 9 - 12 uur

bib Halle, Halle-Dorp 67
dinsdag 16 - 20 uur
woensdag 14 - 17 uur
vrijdag 14 - 17 uur
zaterdag 9 - 12 uur
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 ■ IN BEELD

altijd vriendelijk en geven me niet het ge-
voel dat ik hulpbehoevend ben. Ik ben zo-
als elke andere bezoeker van de bib en dat 
vind ik heel belangrijk.
Marie: Ik ben pas beginnen lezen sinds 
ik in de residentie ben komen wonen. 
Vroeger had ik daar geen tijd voor. Nu ik 
minder mobiel ben, is lezen een aantrek-
kelijke tijdsbesteding.
André: Voor mensen die vroeger niet veel 
lazen, kan ‘Boeken aan Huis’ net het duw-
tje in de rug zijn om er mee te beginnen.

elkaar ontmoeten
De bibliotheek is ook een plek waar men-
sen elkaar ontmoeten. In welke mate doet 
‘Boeken aan Huis’ voor jullie hetzelfde?
Bea: In onze woonblok is het contact tus-
sen de bewoners onderling niet erg groot. 
‘Boeken aan Huis’ is voor mij wat dat be-
treft dus wel belangrijk. In deze groep vind 
ik mensen met wie ik boeken kan uitwis-
selen en bespreken, maar met wie ik ook 
gewoon een babbeltje kan doen.
André: Ik heb wel redelijk veel contact met 
de andere bewoners van mijn blok, maar 
door ‘Boeken aan Huis’ heb ik dan weer 
wel enkele lezers uit de andere woonblok-
ken beter leren kennen.

In hoeverre kunnen jullie deelnemen aan de 
activiteiten die de bib organiseert?
Marie: Ik krijg de elektronische nieuws-
brief van de bib in mijn mailbox. Zo blijf 
ik op de hoogte van de activiteiten die er 
worden georganiseerd.
Tineke: Deelnemen is moeilijk, want de 
verplaatsing naar de bib is voor mij niet zo 

MEER WETEN?
Merja Rautiainen
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be

Bij een bibliotheekbezoek komt soms 
heel wat rekenwerk kijken. Vijf dvd’s 
aan € 1,50 per stuk, vijf cd’s aan € 0,50 
per stuk, vijf boeken waarvan u er één 
reserveerde aan € 0,50.Boeken mag u 
één keer verlengen, dvd’s en cd’s niet... 
Vanaf 1 januari 2018 maken we alles 
een stuk eenvoudiger, zodat u ten vol-
le van onze bibliotheekcollectie kunt 
genieten.
- Zo kunt u vrij vijftien materialen (boe-

ken, strips, dvd’s, cd’s ...) combineren.
- Alle bibliotheekmaterialen worden 

gratis uitgeleend.
- Ook voor reservaties worden geen 

kosten meer aangerekend.
- Geleende materialen mag u 28 dagen 

mee naar huis nemen. Is uw boek 
nog niet uit of de dvd-reeks nog niet 
helemaal bekeken, dan kunt u alles 
tweemaal verlengen met 28 dagen 
(als de materialen intussen niet wer-
den gereserveerd).

- Bent u toch te laat, dan betaalt u 
€ 0,15 per materiaal per dag. Wilt u 
dit voorkomen? Dan kunt u ons uw 
e-mailadres bezorgen en ontvangt u, 
drie dagen voor het verstrijken van de 
uitleentermijn, van ons een herinne-
ringsmail. Snel online verlengen via 
‘mijn bibliotheek’ of een telefoontje 
kan u dan die onnodige kosten be-
sparen.

- Iedereen, binnen en buiten Zoersel, 
kan gratis lid worden van onze bib.

Om het voor iedereen nog eenvoudi-
ger te maken, gelden deze regels vanaf 
2018 in alle bibliotheken van Bibburen. 
Dat betekent dus dat u met uw Zoer-
selse bibkaart ook terecht kunt in de 
bib van Borsbeek, Malle, Ranst, Wij-
negem, Wommelgem en Zandhoven. 
Na een korte gratis registratie kunt u 
hier ook vijftien materialen uitlenen en 
gelden dezelfde regels. Dus is een boek 
niet beschikbaar in Zoersel, neem dan 
zeker een kijkje in de catalogus van de 
andere bibliotheken. Let wel, boeken 
die u daar uitleent, brengt u ook daar 
terug binnen.

Het volledige dienstreglement van de 
bibliotheken van Bibburen kunt u nale-
zen op zoersel.bibliotheek.be.

wat verandert er in 

de bib op 1 januari?

evident. Een afspraak met de Buurtbus of 
de vervoersdienst van Ter Dorpe kan wel 
een oplossing bieden.

geen te kleine lettertjes
Een beperkte mobiliteit gaat soms ook ge-
paard met een visuele beperking. Wat als de 
ogen niet meer mee willen?
Bea: Voorlopig lukt lezen me nog met een 
leeslatje, dat ik dan elke regel naar onder 
schuif. Zonder dat latje verlies ik sneller 
het overzicht op een pagina en sla ik ge-
makkelijker een regel over.
Denise: Mijn zicht is ook wel wat achter-
uitgegaan, maar lezen lukt me nog wel als 
de druk niet te klein is. De medewerkers 
van de bib weten dat en houden daar re-
kening mee. Ze zorgen ervoor dat het let-
tertype van mijn boeken groot genoeg is 
en de boeken niet al te dik zijn.
André: Het aanbod Daisy- en luisterboe-
ken is een goede oplossing voor men-
sen die echt problemen hebben met hun 
ogen. Bij een Daisy-speler kan je zelfs het 
voorleestempo en de toonhoogte instel-
len. Dat is ook handig voor mensen met 
dyslexie. (Lees alles over de collectie luister- 
en Daisy-boeken op pagina 12.)

voor iedereen
met een fysieke beperking
Tot slot herhalen we nog even dat ‘Boeken 
aan Huis’ er niet enkel is voor de bewoners 
van woonzorgcentra of servicefl ats.
Hebt u een tijdelijke of langdurige fysie-
ke beperking en geraakt u moeilijk of niet 
zelfstandig in de bib? Laat het ons weten 
en dan komen we graag langs bij u thuis!

de bib tot aan uw deur

“Met ‘Boeken aan Huis’ komt de bibliotheek 
maandelijks met een uitgebreide en diverse 
selectie boeken, aangepast aan mijn 
leesvoorkeuren, tot bij mij!”
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Het vergunningenlandschap zal er vanaf 1 januari 2018 helemaal anders uitzien. De omge-
vingsvergunning zal vanaf volgend jaar namelijk de stedenbouwkundige vergunning en de 
milieuvergunning verenigen en vervangen. De omgevingsvergunning komt er als antwoord 
op de vraag naar vlottere procedures en moet leiden tot een betere besluitvorming.

oplossingsgerichte
vernieuwingen
Indien u dat wenst, kunt u vanaf 1 janua-
ri voor bepaalde ingewikkelde projecten 
een projectvergadering of voorbespreking 
aanvragen.
Daarnaast wordt er ook een administra-
tieve lus ingelegd. Wilt u, als vergunnings-
aanvrager, na het openbaar onderzoek 
of tijdens de administratieve beroepspro-
cedure nog wijzigingen aanbrengen aan 
uw aanvraag, dan kan dat. De mogelijk-
heid om de aanvraag tijdens de procedure 
nog te wijzigen, moet vermijden dat elk 
probleem leidt tot het indienen van een 
nieuwe aanvraag en het heropstarten van 
gans de procedure.

digitalisering gaat voort
Sinds 23 februari 2017 moet u aanvragen 
voor bouwwerken waarvoor de medewer-
king van een architect vereist is, digitaal 
indienen. Die digitalisering wordt nu ver-
dergezet. Aanvragen op Vlaams of pro-

vinciaal niveau kunt u enkel nog digitaal 
indienen. Op gemeentelijk niveau geldt 
hetzelfde voor aanvragen voor bouwwer-
ken met verplichte medewerking van een 
architect, aanvragen voor verkavelingen 
en verkavelingswijzigingen en aanvragen 
voor ingedeelde inrichtingen of activitei-
ten van klasse 2 (*).
Andere dossiertypes, zoals bouwwerken 
waarbij geen medewerking van een ar-
chitect vereist is, kunt u zowel digitaal als 
analoog indienen. In dat laatste geval zal 
de gemeente uw dossier wel digitaliseren. 
De verdere behandeling van een dossier 
gebeurt immers volledig digitaal, wat bij-
draagt tot een aantal vereenvoudigingen 
en een snellere afh andeling van de aan-
vragen.

De regelgeving rond de vrijstelling van ver-
gunning voor een aantal kleine werken en 
de meldingsplicht, tot slot, blijft behou-
den, als ze tenminste niet strijdig zijn met 
bepalingen in stedenbouwkundige veror-
deningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen 
of verkavelingsvergunningen.

(*) De activiteiten, uitrustingen of producten die gevol-

gen kunnen hebben voor het milieu en hun omgeving 

worden ‘ingedeelde inrichtingen’ genoemd en zijn in-

gedeeld in klassen, in functie van het belang van de 

impact die ze kunnen hebben.

geïntegreerde aanpak
Door de integratie van beide vergunnin-
gen kunnen zowel de stedenbouwkundi-
ge als de milieuaspecten van een project 
tegelijkertijd beoordeeld worden. Indien 
een openbaar onderzoek of adviezen ver-
eist zijn, wordt dit gezamenlijk afgehan-
deld, waar dit nu aparte procedures zijn.

voor onbepaalde duur
In tegenstelling tot de huidige milieuver-
gunning zal de omgevingsvergunning 
voor onbepaalde tijd gelden. Zo kunt u, 
als vergunninghouder, bedrijfsinveste-
ringen doen zonder rekening te moeten 
houden met de vervaldatum van uw ver-
gunning. De inspraak van de bevolking en 
de bescherming van mens en milieu blijft 
echter wel gewaarborgd. Zo zal de over-
heid de milieuvoorwaarden van bepaalde 
bedrijven evalueren en krijgen burgers, 
adviesinstanties en vergunningverlenen-
de overheden ook de mogelijkheid om die 
milieuvoorwaarden te laten aanpassen.

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening
T 03 2980 9 11
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

stedenbouwkundige
en milieuvergunning verdwijnen

nieuw: omgevingsvergunning

 ■ WEGWIJS
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Wist u dat er heel wat bouwgronden in Vlaanderen ingekleurd werden als jachtgebied, zon-
der dat u - de eigenaar - dit weet? Geen paniek: dit wil niet zeggen dat men dan ook mag ja-
gen in uw tuin! Hoe dit kan en wat wel en niet mag, leggen we graag aan u uit. Daarnaast ge-
ven we u een stappenplan mee om uw eigendom uit het jachtplan te laten schrappen.

Nu hebben ze daar - mede dankzij de cam-
pagne ‘Schiet in actie’ (zie verder) - steeds een 
schriftelijke toestemming voor nodig.
Daarnaast moet een jager elk jaar voor 
1 april zijn jachtplan indienen bij de arron-
dissementscommissaris van de provincie 
waarin het jachtterrein ligt. Deze terrei-
nen, worden in eerste instantie echter 
niet gecontroleerd. Enkel wanneer u een 
klacht indient bij diezelfde commissaris, 
wordt er actie ondernomen.

digitale jachtplannen
De discussie over de jachtplannen in 
Vlaanderen is niet nieuw. De plannen wa-
ren - tot in de zomer van dit jaar - moeilijk 
te raadplegen voor het publiek. Daarom 
lanceerde Vogelbescherming Vlaanderen 
in 2015 de campagne ‘Schiet in actie’ om 
de jachtplannen in Vlaanderen transpa-
ranter te maken. Naar aanleiding van de 

campagne beloofde Vlaams minister van 
Omgeving Joke Schauvliege verbetering. 
En die kwam er: momenteel zijn alle plan-
nen digitaal te raadplegen op het geoloket 
van de Vlaamse overheid. De kaart geeft 
aan of een perceel opgenomen werd als 
jachtterrein van een goedgekeurd jacht-
plan. Om privacyredenen worden er geen 
persoonsgegevens weergegeven.
Hoe u uw perceel kunt ‘uitkleuren’, vindt 
u in de kader onderaan. Met vragen kunt 
u ook terecht bij Georges Cauberghs, 
voorzitter van de wildbeheereenheid 
Schijnvallei, op het nummer 0475 85 83 83.

Eerst en vooral willen we u geruststellen. 
Dat uw tuin ingetekend staat als jacht-
gebied, wil niet zeggen dat er binnenkort 
een groepje jagers in uw struiken komt 
bivakkeren. Zij moeten zich immers aan 
strikte regels houden. De vraag blijft ech-
ter: hoe kan uw tuin jachtgebied zijn?

hoe kan dat?
Het zit zo: een jager mag volgens de wet 
enkel op een aaneengesloten terrein van 
40 hectare jagen. Veel jagers en jachtver-
enigingen hebben wel verschillende gron-
den, maar die zijn niet aaneengesloten. 
Daarom kleuren ze vaak percelen kleiner 
dan één hectare (zoals tuinen) ook in als 
jachtgebied om aan die veertig hectare te 
komen of als overbrugging tussen twee 
terreinen. Op deze manier gaat het over 
aaneengesloten percelen. Tot 2014 kon 
dat zonder toestemming van de eigenaar. 

JACHTPLANNEN AANPASSEN 
Via de kaart van Geopunt kunt u makke-
lijk controleren of uw tuin als jachtgebied 
werd ingekleurd. Volg deze stappen:
1. Surf naar www.geopunt.be/kaart
2. Klik rechts in de keuzebalk bij ‘Kaarten 

en plaatsen’ op ‘Natuur en milieu’
3. Klik daarna op ‘Jacht’ en vink het vakje 

‘Jachtterreinen’ aan.
U krijg een kaart te zien waarop bepaalde 
stukken groen zijn ingekleurd. Is uw stuk 
grond onterecht groen, dan kunt u dit la-
ten aanpassen. Hoe u dit doet, vindt u op 
www.vlaanderen.be > typ ‘jachtplan aan-
passen’ in de zoekbalk. Extra info vindt u 
op www.natuurenbos.be/jachtplannen.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

ligt uw tuin in een jachtgebied?

controleer uw eigendom via het geopunt

 ■ WEGWIJS
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

21.12.2017 - 24.02.2018

donderdag 21.12
inschrijfmomenten digidak
computerlessen
locatie - administratief centrum(Handelslei 167)
  van 18.00 tot 20 uur
 - bib Zoersel (Dorp 54)
  van 10.30 uur tot 12.30 uur
  en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak in samenwerking 
met gemeente en ocmw Zoersel

vrijdag 22.12
kerstconcert
Het mannenkoor ‘De Netezonen’ van Lier nodigen 
u uit op hun jaarlijks kerstconcert in Halle. Dit 
jaar bestaat het koor 135 jaar en is zo het oudste 
actieve mannenkoor van Vlaanderen. Onder leiding 
van hun dirigent Dirk Baert brengen zij in de kerk 
van Halle een zeer gevarieerd programma van 
internationale kerstliederen.Het koor wordt hierbij 
begeleid op piano, dwarsfl uit, viool en doedelzak.
locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Richard Van Besauw, M 0476 75 75 75,
richard.van.besauw@telenet.be
een activiteit van de Netezonen

zaterdag 23.12
spelotheek open
Uitgebreid assortiment van gezelschapsspelen, 
puzzels en buitenspelen om te ontlenen.
locatie Handelslei 47
andere data elke woensdag van 13 tot 17 uur en 
elke 2de en 4de zaterdag van 10 tot 12 uur
tijdstip van 10 tot 12 uur
info spelotheek@zoersel.be,
www.zoersel.be/spelotheek
een activiteit van Spelotheek Dobbeltje

wintersalon
Via het Wintersalon biedt cultuurhuis de Bijl de 
Zoerselse kunstenaars een platform aan om op 
jaarlijkse basis hun kunststukken aan het brede 
publiek te tonen. Voor veel kunstenaars is het een 
uitdaging om telkens weer het artistiek niveau 
inhoudelijk uit te diepen en te verbeteren. Laat u 
ook dit jaar verrassen door de verscheidenheid aan 
technieken en vaardigheden.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.em. 30.12 (24.12 gesloten)
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

woensdag 27.12
nieuwjaarszak maken
Heb je nog geen eigen gemaakte Nieuwjaarszak! 
Doe mee met onze activiteit en zo kan je van oud 
op nieuw pronken met uw mooie Nieuwjaarszak 
zodat deze rijkelijk kan gevuld worden met snoep 
en centjes.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs leden gezinsbond € 7, niet-leden €10
info en inschrijving pas geldig na betaling op
rekeningnummer BE09 6528 2573 9157,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van gezinsbond Zoersel

vrijdag 29.12
CHILL 6-9 jaar, 10-12 jaar, 13-16 jaar
Ook voor jongeren ligt de lat hoog met stress en 
spanning tot gevolg. Chill is een training in aan-
dacht. Zo kom je tot rust ook op momenten dat het 
moeilijk gaat en leer je focussen en je automatische 
reactiepatronen opmerken. Zo krijg je de vrijheid 
om bewust te kiezen en eigen verantwoordelijk-
heid op te nemen voor je reactie. Chill: een mix van 
mindfulness, yoga, creativiteit.
locatie De Knod 36
tijdstip 6-9 jaar: van 14 tot 15.30 uur
10-12 jaar: van 16 tot 17.30 uur
13 tot 16 jaar: van 19 tot 20.30 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, www.kiyo.nu
een activiteit van Kiyo

dinsdag 2.01
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

zaterdag 6.01
expo | essentie
Hilde Megens & Frans van Giel
Hilde Megens kreeg de smaak voor de schilder-
kunst te pakken in het atelier van haar grootvader 
Frans Van Giel in Wechelderzande. Beide oeuvres 
kruisen elkaar in hun streven naar de essentie.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 28.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

digitaal café
Vragen over fotografi e, digitale beeldverwerking of 
PC problemen? Wij helpen u graag verder.
locatie Zonneputteke, eerste verdiep
andere data iedere eerste zaterdag van de maand
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info secretariaat@fotoclubobscura.be,
Paul De Houwer, M 0474 32 23 29
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

zondag 7.01
wandeling met natuurgids
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. The-
ma: Hoe overleven bomen in de winter? Op deze 
wandeling mogen honden NIET mee. Laarzen zijn 
sterk aanbevolen.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Luc Fontaine M 0479 73 90 33,
info@zoerselbos.be
een act. van de Vrienden van het Zoerselbos

maandag 8.01
yogalessen (actief sinds 1970)
Gediplomeerde leraars brengen op een eenvoudige 
en duidelijke wijze alle facetten van de yogabele-
ving bij. De lessen richten zich tot iedereen zodat 
nieuwelingen vanaf het begin meekunnen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag

tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 80 voor 10 lessen (blijven onbeperkt geldig) 
€ 8,50 voor 1 les
info Marita Schadick M 0472 33 43 96,
herman.schadick@telenet.be
een activiteit van yogaschool Paramanda

Mindfulness kennismaking
Ook last van stress, spanning, piekergedachten? De 
controle over uw leven kwijt? Mindfulness toont u 
de pauzeknop en brengt u door een mix van prakti-
sche oefeningen en korte theoretische achtergrond 
terug in balans.
locatie De Knod 36
andere data woensdag 10/01/2018
tijdstip maandag van 19.30 tot 21.30 uur
woensdag van 9 tot 11 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
www.zinnebeeld.be, kristel@zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

lu jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks bewe-
gingen die ontwikkeld werden voor zelfh eling en 
stressreductie. Graag zelf een matje, fl eecedeken 
en kussen meebrengen, eventueel fl esje water.
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data elke maandag
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement,
proefl es mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 9.01
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
achttal kilometers , waarna we onze meegebrach-
te lunch kunnen gebruiken.
Om 13 uur wandelen we een tweede lus van 
eveneens een achttal kilometers. U kunt natuurlijk 
ook alleen de voor- of namiddag meestappen. 
Niet-leden zijn meer dan welkom zodat ze kunnen 
kennismaken met onze wandelclub.
locatie 9.01 café Surcele, Oostmallebaan 99
13.02 café ‘t Vermoeden, Antwerpsesteenweg 445, 
Westmalle
andere data 13.02
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 11.01
relax en unwind yoga
Zachte yogafl ow met aandacht voor meditatie en 
ontspanningsmomenten.
locatie Brakkebos 11 (matje, fl eecedeken, kussen 
en fl esje water meebrengen)
andere data elke donderdag- en zaterdagochtend 
(vanaf 25/01/2018)
tijdstip donderdag en zaterdag van 9.30 tot 11 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement,
proefl es mogelijk
info felinea@skynet.be, M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

feminine fl ow yoga
Via zachte oefeningen bereiden we ons lichaam 
voor op een aantal dynamische asana’s. Hierdoor 
brengen of behouden we meer evenwicht in de 
werking van de hormonen.
Helend bij PMS, perimenopause -en menopauzale 
ongemakken.
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donderdag 25.01
poezie | Joke van Leeuwen
Voorbij de vanzelfsprekendheid
Joke van Leeuwen schrijft, tekent, doet aan cabaret 
en speelde mee in een fi lm. Tijdens haar optredens 
rijgt ze achteloos het ene gedicht aan het andere 
en brengt ze zware thema’s met lichtheid.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 27.01
poezie en expositie
De leerlingen woord van de academie schreven 
en lezen eigen gedichten voor rond het jaarthema 
‘theater.’ Een aantal gedichten werden door de 
leerlingen van beeldende kunsten verwerkt tot 
prachtige posters. Kom luisteren en kijken én laat u 
verrassen door hun talenten.
locatie bib Zoersel, Dorp 54
tijdstip van 10 tot 11 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
of www.academiewijnegem.be
een activiteit van muziek-en woordacademie

zondag 28.01
vogeltelweekend
Dit weekend worden nationaal zo veel mogelijk tuin-
vogels geteld. Kunt u thuis niet mee doen of twijfelt 
u aan uw vogelkennis? Kom samen met ons tellen.
locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11, Westmalle
tijdstip van 9 tot 13 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, M 0476 66 83 29,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 3.02
open les woord
De woordklas van de academie zet haar deuren 
open op deze ‘dag van het deeltijds kunstonderwijs’. 
Kom mee beleven hoe het er in de lessen algemene 
verbale vorming aan toe gaat! Misschien krijg je zelf 
wel zin om volgend schooljaar te starten.
locatie de Vleugel, Achterstraat 20
tijdstip van 8.30 tot 9.30 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
of www.academiewijnegem.be
een activiteit van muziek-en woordacademie

expo | Buiten - Land
Nele Tas, Frie J. Jacobs, Hans Vandekerckhove, Stefan 
Peters, Greet Van Autgaerden, Bruno Van Dijck en Fik 
van Gestel bevragen het landschap vanuit verschillende 
invalshoeken maar steevast in een hedendaagse context.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 25.02
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 4.02
Natuurfabels | wandeling met na-
tuurgids in het Zoerselbos
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
(honden NIET toegelaten, laarzen sterk aanbevolen)
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Luc Fontaine
M 0479 73 90 33, info@zoerselbos.be
een activiteit van
de Vrienden van het Zoerselbos

woensdag 7.02
lezing | Fik van Gestel
het ontstaan van een kunstwerk
Fik van Gestel vertelt van a tot z hoe een kunstwerk 
ontstaat, vertrekkende vanuit zijn eigen praktijk.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur

locatie Zonneputteke
andere data 20 en 21.01
tijdstip vrijdag 20 uur
zaterdag van 10 tot 22 uur
zondag van 10 tot 19 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer M 0474 32 23 29
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

zondag 21.01
VTT Halle-Zoersel
Recreatieve fi etstocht (40, 25 of 15 km) over bosrijke 
wegen. Nadien kunt u douchen, fi et sen afspuiten 
en een verfrissing nuttigen. Organisatie ondersteund 
door Vlaamse Wielrijdersbond (VWB), sport Zoersel.
locatie start Den Bremberg, Lotelinglaan 11 
tijdstip inschrijven van 8 tot 11 uur
prijs onkosten deelname vergunninghouders € 3, 
niet vergunninghouders € 5
info www.detrapperssintantonius.be of
bestuur@detrapperssintantonius.be,
M0498 20 41 49
een activiteit van de Trappers Sint-Antonius

maandag 22.01
conditielessen tweede jaarhelft,
eerdere instap mogelijk
Sportieve lessen. Ideaal voor mensen die in ploegen 
werken en aan hun conditie willen werken, ze kun-
nen dag-en avondlessen afwisselen en combineren.
locatie maandag- en donderdagvoormiddag
de Zoest, Achterstraat 32
donderdagavond de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke maandag- en donderdagvoor-
middag en donderdagavond 
tijdstip maandag om 9 uur en 10 uur
donderdag om 9 uur
donderdagavond 20.30 uur (gratis proefl es)
prijs proefl es op donderdagavond
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado

lessen Fit & Fun (voor 12 tot 18 jarigen, tweede 
jaarhelft, eerdere instap mogelijk)
Gek van bewegen, stilzitten beu, stevige spieren 
en body kweken op muziek? Zin in een intensieve 
fi tnessles met je vrienden? Dan is dit iets voor jou!
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke maandagavond
tijdstip 18 uur
prijs gratis proefl es
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado

woensdag 24.01
zumba (tweede jaarhelft, eerdere instap mogelijk)
Zumba, een dynamische en zeer plezante ontspan-
nende les, op Latijns-Amerikaans ritme, hartslag-
verhogend, dus ook met een hoog calorieverbruik.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke woensdag- en donderdagavond
tijdstip woensdag 20.30 uur,
donderdag van 19.30 uur
prijs proefl es € 8, terugvorderbaar bij inschrijving
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53
Hans Clippeleyr, M 03 383 31 17
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado

moestuincursus
Wat is lekkerder en gezonder dan onbespoten, 
zelfgekweekte groenten? Jerry Kloeck geeft u 
alle nodige kennis en praktijktips om ze in 2018 
met succes zelf te kweken. Drie theorieavonden 
bereiden u voor op het nieuwe seizoen en op drie 
zaterdagvoormiddagen volgt de praktijk in een 
tuin. Elke deelnemer ontvangt gratis de Velt-publi-
catie ‘Moestuin voor beginners’.
locatie Amelbergastraat 1, 2240 Zandhoven
andere data theorie: 7 en 28.02 van 19.30 tot 22 uur
praktijk 24.03, 28.04 en 26.05 van 10 tot 12.30 uur
prijs leden Velt en samentuin € 40, anderen € 70
info en inschrijven door storting van het inschrij-
vingsgeld op rek.nr. BE02 8002 0633 van Velt 
Voorkempen, Kristel de Bie
kdebie@belgacom.net, M 0478 45 43 08
een activiteit van Velt Voorkempen

locatie Brakkebos 11 (matje, fl eecedeken en kussen 
meebrengen)
andere data iedere donderdag vanaf 11.01
tijdstip van 19.30 tot 21.00 uur
prijs € 100 abonnement, € 12 per losse les,
proefl es mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

fi lm | Kollektivet
Thomas Vinterberg groeide zelf op in een leefge-
meenschap en levert met Kollektivet zijn meest 
persoonlijke fi lm over het leven in een commune af.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 12.01
kinderyoga (6 tot 11 jaar)
Creatief bewegen, ontspannen en plezier beleven!
locatie De Knod 36
andere data lessen om de 14 dagen op vrijdag
tijdstip van 16.30 tot 17.30 uur
prijs eerste les is proefl es, € 10/per les,
korting indien u met meer personen inschrijft
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, www.kiyo.nu
een activiteit van Kiyo

ZNA Joostens Woonzorgcentrum en SP-Psy-
chogeriatrie | maandelijkse infonamiddag
Tijdens deze infonamiddagen lichten we onze 
werking en onze visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 9.02
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34,
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 13.01
watervogels tellen (of op 14.01)
Wie wil deelnemen, geeft best eerst een seintje om 
de juiste datum door te krijgen.
locatie Kooldries-Hoofsweer en omgeving
of Klokkeven-Volharding en omgeving.
andere data 17 of 18 februari
tijdstip van 9 tot 12 uur (ongeveer)
prijs gratis
info Eric Grupping, egrupping@gmail.com,
M 0476 54 69 17
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 14.01
nieuwjaarswandeling in het Heiblok
Verken samen met ons dit unieke vochtig hooiland 
aan de rand van het Zoerselbos. Nadien gezellige 
babbel en geniet van een gageleer of een jeneverke!
locatie start van de wandeling: bezoekerscentrum 
Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info Paul Lemoine, T 03 383 07 12,
lemoinepaul@hotmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

donderdag 18.01
proeven van loopbaancoaching
Ik ga met tegenzin naar het werk. Ik vind geen 
voldoening meer in mijn job. Ik heb geen energie en 
ik voel me stuurloos! Waar ben ik goed in en kan ik 
mijn kwaliteiten en ervaring inzetten? Herkenbaar?
Neem dan deel aan ‘Proeven van Loopbaancoa-
ching’, krijg alle info en ervaar wat loopbaancoa-
ching voor u kan betekenen. Wij voorzien ook 
ruimte voor uw (persoonlijke) vragen.
locatie CC Bethaniënhuis lokaal 0.3, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs gratis
info katrien@captainstoker.be en peter@nextstepcoaching.be
een act. van Captain&Stoker en Next Step Coaching

vrijdag 19.01
fotosalon 2018: quick response
Jaarlijks fotosalon van fotoclub Obscura vzw Zoer-
sel. Vrij toegankelijk voor iedereen.
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kerststallen

dinsdag 12.12
pastorij Sint-Antonius
locatie Handelslei
periode van 12.12 tot en met 6.1
info Maria Sebreghts, 03 383 44 69

maandag 18.12
Einhoven (met levende dieren)
locatie Einhoven
periode van 18.12 tot en met 27.12
info dienst toerisme, 03 2980 0 00
toerisme@zoersel.be

dinsdag 19.12
Sint-Martinuskerk (enkel binnen)
locatie Halle-Dorp
periode van 19.12 tot en met 9.1
tijdstip van 9 tot ongeveer 16 uur
info Marc De Maeseneer, 0498 17 64 92

Sint-Elisabethkerk
locatie Kerkstraat
periode van 19.12 tot en met 6.1
info Herman Van Hofstraeten, 03 289 46 76

zaterdag 23.12
domein Bethaniën (met levende dieren)
Bezoek de sfeervolle kerststal met prachtige 
beelden vlakbij de kerstcafetaria in zaal ‘Waterweg’. 
locatie domein Bethaniën
periode van 23.12 tot en met 7.1, van 11 tot 20 uur, op 
7.1 tot 19 uur. Op 24, 25 en 31.12 en 1.1 gesloten.
info Irma Dingenen, T 03 289 37 44
een activiteit van ‘t Pensioentje
Campus A.Z.-Sint-Jozef - P.C. Bethanië

kerstactiviteiten
zondag 10.12
‘Joke Driesens’ kerstwandeling
Een bewegwijzerde wandeling langs mooi verlichte 
huizen en mooie locaties waar beeldengroepen van 
de hand van een paar eigenzinnige kunstenaars, 
een heel aparte en Kempense interpretatie geven 
aan het kerstverhaal. Afstand 2 km.
locatie vrij vertrek aan de (kerst)stal of aan het 
kapelleke aan de Herentalsebaan (kruispunt met 
Uitweg)
andere data tot en met 7/01 
info www.toerismezoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel  in samenwerking 
met gemeente Zoersel

donderdag 21.12
kerstmis op Einhoven
‘De vlucht uit Einhoven’
Dit jaar wordt voor de 28ste maal een kerstspel ge-
speeld in Einhoven. Het is een verhaal over honger, 
miserie en migratie. Zowat honderd jaar geleden 
vertrokken miljoenen Europeanen met de Red 
Star Line naar Amerika en Canada. De miserie en 
de armoede in de Kempen, dreef mensen naar het 
“beloofde land”. Het kerstspel is een verhaal van een 
boerenfamilie tijdens de periode 1900-1920. Auteur 
Ludo Geluykens liet zich voor zijn verhaal inspireren 

door passages uit een waar gebeurd vehaal en 
plaatste dit in Einhoven.
Een ganse familie laat alles achter en vertrekt naar 
Amerika. De auteur werkte die passages uit tot 
een mooi kerstverhaal waar armoede en verdriet, 
woede, liefde en een vleugje humor, en ... de vre-
desboodschap van Kerstmis verweven zijn.
Na het kerstspel kunt u de kou van december 
vergeten in een verwarmde tent.
locatie kerststal Einhoven
andere data 21.12, 22.12, 23.12, 26.12, 27.12
tijdstip 20 uur (vanaf 19.30 uur sfeermuziek, uitge-
zonderd op 23.12)
prijs gratis
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
in samenwerking met
Toneelgezelschap Tilia en gemeente Zoersel

‘Joke Driesens’ kerstwandeling
met gids en kerstspel
Gegidste wandeling van ongeveer 2 km. met 
aansluitend vanaf 20 uur het kerstspel. Na de voor-
stelling kunt u nog nagenieten in de tent. Voor de 
wandeling brengt u best een zaklamp mee.
locatie vertrek aan de (kerst)stal Einhoven
andere data 22.12, 23.12 en 27.12 
tijdstip 18.30 uur
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
in samenwerking met
Toneelgezelschap Tilia en gemeente Zoersel

zaterdag 23.12
verlichte tractorenrun
Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren 
rijden in stoet door de Zoerselse straten. Passage 
van de tractoren aan de kerststal met aansluitend 
kerstspel vanaf 19.30 uur. Na kerstspel: uitdeling 
prijzen tractorenrun en nagenieten in de ver-
warmde tent. De route van de tractoren vindt u op 
wwww.toerismezoersel.be.
locatie gehucht Einhoven
tijdstip 17 uur
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be.
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel  in samenwerking 
met
gemeente Zoersel

dinsdag 26.12
pannenkoekenwandelen en kerstspel
Bewegwijzerde wandelingen, geschikt voor gezin-
nen met kinderen. 
locatie vertrek tent kerststal Einhoven
tijdstip Wandelen tussen 11 en 16 uur. Tussen 12 en 
18 uur pannenkoeken eten in een verwarmde tent 
aan de kerststal. Om 19.30 uur optreden van het 
Zoerselse ensemble Kaloem met aansluitend om 20 
uur kerstspel. Na het kerstspel: uitreiking prijzen 
‘mooist versierde woning’ en nagenieten.
prijs gratis
info www.toerismezoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel 
in samenwerking met 
Toneelgezelschap Tilia en  gemeente Zoersel

woensdag 30.12
driekoningentocht | oliebollentocht
Tussen de feestdagen uw lichaam wat laten rusten 
en verpozen door een goede wandeling. Erwten-

soep, een oliebol en een glühwijntje om reeds te 
klinken op het volgende wandeljaar.
Wandelafstanden: 6-12-20-25-30 km.
locatie kantine FC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip tussen 8 en 15 uur
prijs € 1,50, -12 jaar gratis - wel inschrijven
info Jef Joosten, 0477 27 93 11, 
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activitiet van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

avondwandeling naar een kerststal
7 km wandeling in groep op zoek naar de stal en 
de driekoningen. Met huifk ar en muzikanten gaan 
we op stap om de koningen te vinden en samen 
verder te stappen naar een levende kerststal. Bij 
aankomst nog een concert en drankje voor het 
oude en ook reeds voor het nieuwe jaar. 
locatie Kantine FC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip 19 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

kerstboom-
verbrandingen
zaterdag 6.01
kerstboomverbranding Zoersel

locatie Brandweerkazerne, de Wissel 1
tijdstip vanaf 16 uur
prijs gratis
info Luc Jochums, 03 312 17 50, 
luc.jochums@brandweer.zonerand.be
een activiteit van brandweer Zoersel

zaterdag 13.01
kerstboomverbranding Risschot
en sprookjeswandeling

locatie Speelweide Moemoe Kiekeboe, Acacialaan
tijdstip sprookjeswandeling om 18.30 uur,
kerstboomverbranding om 19.30 uur
prijs gratis
info Jef Heivers, T 03 384 03 58 
een activiteit van buurtgroep Risschot

kerstboomverbranding Halle
met winterwandeling
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Landelijke 
Gilde van Halle begin januari de kerstboomverbran-
ding aan de Medelaar.
Dit jaar is de kerstboomverbranding bovendien het 
startschot van het culturele jaarthema ‘Dorp in de 
kijker’. Om die reden is er dan ook extra animatie, 
zijn er lekkere hapjes (haring, pannenkoeken, verse 
soep, hotdogs, …) en heeft u de mogelijkheid om 
een gezinsvriendelijke wandeling te maken (keuze 
tussen ongeveer 5 km en 10 km).
locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip vanaf 16 uur
prijs gratis
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
een activiteit van
Landelijke Gilde Halle, Sint-Antonius

kerstmenu
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11,
Westmalle
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15, M 0478 65 90 
10, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 23.02
lezing | door Hendrik Vos
‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’
Hendrik Vos doceert Europese politiek aan de 
universiteit Gent. Hij is een veelgevraagd commen-
tator over de Europese Unie op radio en televisie 
en is columnist voor De Standaard. Samen met 
VRT-journalist Rob Heirbaut maakte hij de televi-
siereeks “Het IJzeren Gordijn” die in het najaar van 
2014 te zien was op Canvas.
Europese politiek lijkt vreselijk ingewikkeld in 
elkaar te zitten. Maar tegelijk is Europa ook 
heel dichtbij gekomen. De laatste jaren komt de 
Europese Unie echter vooral in het nieuws met 
crisissen: de eurocrisis, de vluchtelingencrisis, het 
terrorisme, en sinds 2016 ook nog eens de Brexit. 
Er zijn ook buitenlandse politieke uitdagingen. 
Hoe gedraagt de Unie zich tegenover Rusland en 
tegenover Turkije?
Hendrik Vos legt uit hoe buitengewoon groot de 
impact van de Europese Unie is geworden, welke 
uitdagingen op tafel liggen en waarom Europa 
dikwijls maar ploeterend vooruit lijkt te raken.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs leden Davidsfonds en studenten € 6, anderen 
€ 9 (inclusief drankje)
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56 of Katia.
pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel, 
Sint-Antonius, Halle in samenwerking met DF 
Afdelingen Zandhoven en Malle

zondag 25.02
35ste Trappistentocht - regionale 
wandeldag regio Antwerpen
Prachtparcours door de bossen van Malle en 
Zoersel. 10 miles van Zoersel ( 16,2 km ). Geocache 
voor kinderen met Kiekeboe strips als beloning. 
Aanwezigheidstombola en animatie. Lenteplantje 
voor elke deelnemer. Grote verzorgde rustposten. 
Een aanrader voor iedereen om de winter af te 
schudden en de lente te verwelkomen.
Wandelafstanden 6- 10- 12- 16,2 (= 10miles) -20 -
24 -30 -42 km
locatie sporthal Beuk & Noot, Achterstraat
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50 - 12 jaar gratis - wel inschrijven
info Jef Joosten, T 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

en basisknoopjes.
locatie in den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 31 maart
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 105 -inbegrepen oefenmateriaal en eenvou-
dige broodmaaltijden
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van in den Ateljee vzw

zondag 11.02
ganzentocht naar Zeeland (busreis)
We gaan op zoek naar grote groepen grauwe, kol-, 
riet-, rot- en brandganzen. Vermoedelijk komen er 
opnieuw tienduizenden voor onze lenzen. Zullen de 
pleisterende zeearenden ook weer van de partij zijn? 
Boterhammen eten we op in een gezellig cafeetje.
locatie Zeeland
tijdstip 8 uur: gemeenteplein Westmalle
8.10 uur: achter kerk Sint-Antonius
einde 19 uur
prijs € 18, jonger dan 18 jaar € 7 Storting (vóór 5 
februari) van het vereiste bedrag op rek. BE69 7512 
0545 9578 met vermelding van “ganzentocht + 
aantal personen + opstapplaats”
info Valentijn Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen/
Natuurpunt Schijnbeemden

25ste valentijnsontbijt
Een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuff et, georgani-
seerd ten voordele van de parochiale werking.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 11.30 uur
prijs volwassenen € 14, jongeren onder de 12 jaar 
€ 6, kinderen onder de 3 jaar gratis
info en inschrijven voor 5.02.2018 bij Maria Van 
Hooghten, Verscheurde Hoeve 18, T 03 383 54 08 of 
bij familie Wouters Halle-Dorp 38
een activiteit van parochie Sint-Martinus Halle

valentijnswandeling (ongeveer 9 km)
Doe deze wandeling al wie u lief of dierbaar is om 
liefdes- en vriendschapsbanden aan te sterken en 
te genieten van winterse lekkernijen (toegankelijk 
voor buggy’s en rolwagens).
Muzikaal optreden tussen 15 en 18 uur.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip vrij vertrek tussen 12 en 15 uur, aankomst 
ten laatste om 18 uur
prijs € 5 (ter plaatse te betalen)
info en inschrijven voor 9.02 is vereist op
www.toerismezoersel.be, T 03 2980 0 00 of
toerisme@zoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel
i.s.m. Land van Playsantiën

donderdag 22.02
nachtvlinders determineren
Weet u niet welke mooie nachtvlinders er op uw 
raam zitten? Neem foto’s en breng ze mee.

prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 9.02
papierslag
De opbrengst van deze papierslag gaat naar de 
missionarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data 10.02 en 11.02
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

honing, zoete verhaaltjes
voor het slapengaan
Joeri Cortens vertelt over de ecologie van de 
honingbij en hun belang voor mensen overal ter 
wereld. Maak er ook kennis met koninginnenbrij, 
was, propolis en stuifmeel.
locatie kasteel de Renesse, Lierselei 30, Oostmalle
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs leden € 8, niet leden € 10
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen en vzw De Renesse

reeks textiele vlechttechnieken (voorjaar)
Zeer eenvoudige oeroude oorsprongkelijke technie-
ken. De techniek wordt aangereikt, de vormgeving 
en grootte bepaalt u zelf. Alle info op de website.
locatie in den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 10.02, 22.03, 30.03, 31.03 en 26.05
tijdstip telkens van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 265 (5 betalen + 1 gratis) inbegrepen: materi-
aal, oefenmateriaal en eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van in den Ateljee vzw

2 daagse open structuur sculpturen
Textiele vlechttechnieken
Zeer eenvoudige, oeroude en oorspronkelijke 
technieken die worden aangereikt. De vormgeving 
en grootte bepaalt u zelf.
locatie in den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 30.03
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 105 -inbegrepen pitriet/touw en eenvoudige 
broodmaaltijden
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van in den Ateljee vzw

zaterdag 10.02
2 daagse van diagonaal weven naar 
handtas (Zweeds model)
Er worden 3 juwelen gemaakt: oorbellen met de 
drievoudige Godinnenknoop, halsketting met 
lemniscaatknoop, halssnoer met voorspoedsknoop 
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