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▪ de plannen van uw nieuw gemeentebestuur

▪ zes gemeentescholen zeggen NEE tegen CO2

▪ inhaalbeweging rioleringsgraad 

internationaal gevierd 
multi-artiest Paul Ibou
viert 80ste verjaardag
én ereburgerschap



februari 2019
inhoud 3|16

IN ‘T KORT jobstudenten en monitoren 
gezocht | cultuurprijs 2018 | zwerfvuilactie 
| instappers kleuterschool en meer ...

4
WEGWIJS Even voorstellen. Wie bestuurt 
uw gemeente de komende zes jaar? En 
wat hebben ze voor u in petto?

9
IN BEELD De zes Zoerselse scholen wer-
ken samen rond klimaat en verenigen zich 
in De Klimaatbende!

11
IN BEELD Tijdens de Jeugdboekenmaand 
vieren we dit jaar de vriendschap! Jij en al 
je vrienden zijn welkom in onze bib!

12
CLOSE-UP Beeldend kunstenaar, sculp-
teur, vormgever, typograaf en auteur Paul 
Ibou viert zijn 80ste verjaardag.

14
WEGWIJS Bij de start van een nieuwe le-
gislatuur worden ook onze adviesraden 
opnieuw samengesteld. Interesse?

17
CLOSE-UP Na maar liefst 39 jaar legt Jan 
Vorsselmans zijn journalistieke pen neer. 
Hij vertelt u graag over zijn ervaringen.

18
WEGWIJS Gaat u uw woning verbouwen 
of renoveren, dan biedt het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen u heel wat premies.

19
WEGWIJS We zijn de laatste jaren hard 
bezig met een inhaalbeweging om de rio-
leringsgraad in Zoersel te verhogen.

20
IN BEELD Uw adem stokt, de spots gaan 
uit en het doek valt open: het nieuwe cul-
turele voorjaar is daar.

“Ik wil een burgemeester die tijd neemt voor mijn haast (…)
een burgemeester die medeplichtig is aan het onmogelijke.”
Dit zijn de woorden van de Vlaamse dichter Maarten Inghels 
in aanloop naar de verkiezingen. Soms lijken de uitdagin-
gen zo groot dat een mens meer tijd zou willen en meer zou 
willen kunnen doen. Maar wij Kempenaren houden liever de 
voeten op de grond en steken graag de handen uit de mou-
wen om te doen wat moet. Met veel overtuiging wil ik met 
de verkozen gemeenteraad, het schepencollege en de hele 
ploeg medewerkers van gemeente & ocmw de komende zes 
jaar hard werken aan een mooier Zoersel. 
Die nieuwe bestuursploeg is intussen van start gegaan en ze 
is vastbesloten goed werk te leveren voor Zoersel en voor u, 
de Zoerselaar. Vanaf p. 4 kunt u lezen wie welke functie op-
neemt en welke intenties we willen waarmaken.
Wilt u daaraan meewerken, dan kan dat! Graag zelfs! 
Betrokken burgers zijn nodig, net zoals betrokken mede-
werkers: een hechte gemeenschap maak je met mensen, 
voor mensen. Daarom wijs ik u graag op de uitnodiging op 
p. 14-15 om deel te nemen aan de adviesraden. Ze bieden u 
de kans om u te laten horen. U leest er welke adviesraden er 
zijn in Zoersel en hoe u zich kunt aanmelden om er deel van 
uit te maken. Bij de nieuwe start kunnen ze  de werkwijzen 
eens tegen het licht houden.
Ook onze kinderen zijn betrokken, en hoe! In onze scholen 
zijn ze namelijk, via het project ‘De Klimaatbende’, reeds ge-
start met concrete, echte acties om de klimaatopwarming 
aan te pakken. Een beeld van het startmoment en hun ver-
dere plannen vindt u op p. 9.
U verwacht terecht heel wat van uw gemeentebestuur. 
Maar de doelstellingen waar de kinderen nu al aan werken, 
kunnen we alleen samen in echte resultaten omzetten. De 
schoolkinderen zijn een grote inspiratiebron voor ons allen: 
jong en oud en alles daartussen zullen mee aan de bak moe-
ten. Zoersel heeft veel traditie in engagement en vrijwillig 
werken. Daarom heb ik vertrouwen in wat komen gaat.
En ik hoop u gauw op één van de vele activiteiten in of bui-
ten Zoersel te ontmoeten.

Liesbeth Verstreken
burgemeester
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■ IN ‘T KORT

basisonderwijs in Zoersel

ontdek onze scholen

huisvuilzakken niet langer gratis

Het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat is opgenomen in de Vlaam-
se wetgeving, gaat er van uit dat u zelf betaalt voor uw afval, én 
dat u bijgevolg ook bewust(er) stilstaat bij uw afvalverbruik. Het 
Vlarema (uitvoeringsbesluit van het materialendecreet) legt bo-
vendien ook minimum- en maximumtarieven op voor de inzame-
ling van afval, die wij als gemeente verplicht moeten toepassen. 
Zo is het afvoeren van afval dat gerecycleerd kan worden bijvoor-
beeld goedkoper dan dat wat verbrand (met energierecupera-
tie) of gestort wordt. Vandaar dat wij - mede op aanwijzen van 
OVAM - de huisvuilzakken niet langer gratis kunnen aanbieden. 
Voor Zoerselaars met een beperkt inkomen die een Z|pas hebben 
(op 1/1/’19), voorzien we wel een aangepaste tegemoetkoming. Zij 
worden hiervan persoonlijk verwittigd. Deze beslissing kadert in 
een duurzaam afvalbeleid. We rekenen er op dat u in de toekomst 
verantwoord blijft omgaan met uw afval.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels | T 03 2980 8 46
evelyne.michiels@zoersel.be
Meer weten over de Z|pas: maak een afspraak via 03 2980 0 00. 

inschrijfdagen
2,5-jarige kleuters

De tijd gaat snel: opeens moet 
u al op zoek naar een geschik-
te eerste school voor uw klei-
ne pruts. Onze gemeente telt 
maar liefst zes kleuter- en la-
gere scholen. Aan u de keuze 
waar uw oogappel zijn of haar 
schoolcarrière start. Om u al-
vast op weg te helpen, biedt 
elk van deze scholen u heel 
wat info op hun respectievelij-
ke websites of tijdens de kijk-
dagen en infomomenten. Wat 
overal hetzelfde is, is dat u uw 
kind - geboren in eender welke 
maand van het jaar 2017 - van-
af 1 maart kunt inschrijven in 
één van deze zes scholen.

MEER WETEN?
basisscholen Zoersel
www.zoersel.be > onderwijs en 
vorming > scholen in Zoersel

supertalenten
bedankt vrijwilligers!

Onze gemeente telt heel wat 
vrijwilligers. De één geeft veel 
tijd, de ander wat minder. 
Maar één ding hebben ze ge-
meen: ze zetten zich veelal 
onbezoldigd en uit vrije wil in 
voor een goed doel, bij acties 
en evenementen of binnen 
een organisatie. Ze gebruiken 
hun talenten en doen dat met 
veel plezier en voldoening. 
Bent u één van hen, dan wil-
len wij u - naar aanleiding van 
de 33ste week van de vrijwil-
liger eind februari - van harte 
bedanken! Door uw helpen-
de hand, voor of achter de 
schermen, draagt u bij tot een 
hechte Zoerselse gemeen-
schap. Weet dat wij dit niet 
vanzelfsprekend vinden.

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 7 37
malou.schelfthout@zoersel.be

iets voor jou?
vakantiejob

Ook dit jaar zijn we weer op 
zoek naar jobstudenten en 
monitoren. Alle info over in-
leverdata van je kandidatuur, 
diplomavereisten, jobinhoud, 
kandidaatformulieren ... vind 
je op www.zoersel.be/vacatu-
res. Wees er snel bij!

vacatures thuiszorg
De thuiszorgdiensten zoeken 
voor juli en augustus:
- studenten voor de poetsdienst 

(16+) en de dienst gezinszorg 
(17+) om bij hulpbehoeven-
den te helpen in het huis-
houden. Let wel, bij de dienst 
gezinszorg gelden bepaalde 
diplomavereisten. Deze vind 
je via www.zoersel.be/vaca-
tures. Zorg er ook voor dat je 
je kunt verplaatsen tussen de 
verschillende deelgemeen-
ten en dat je je (bij voorkeur) 
drie weken aanéénsluitend 
kunt vrijmaken.

vacatures jeugddienst
Onze jeugddienst zoekt:
- één hoofdmonitor (18+) om de 

speelpleinploeg aan te stu-
ren. Je wordt tewerkgesteld 
via een arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur (van juni 
tot en met augustus).

- dertig monitoren (16+) met 
een animatorattest op zak 
om onze jeugdwerkingen 
tijdens de zomermaanden 
mee in goede banen te lei-
den. Je wordt per week te-
werkgesteld met een con-
tract ‘tijdelijke tewerkstelling 
socioculturele sector’. Goed 
om weten: in de krokus- en 
paasvakantie worden er 
door enkele organisaties op-
leidingen ‘animator’ georga-
niseerd. Stages in het kader 
hiervan zijn mogelijk tijdens 
onze zomerwerking.

MEER WETEN?
personeel
T 03 2980 9 19 
personeel@zoersel.be
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 ■ WEGWIJS

Op 14 oktober van vorig jaar trok u naar de stembus. Het resultaat: sinds januari staat er een 
nieuw bestuur aan het roer van onze gemeente. De ploeg heeft heel wat ambities voor de ko-
mende zes jaar. Hun belangrijkste doel? Van Zoersel een gemeente maken waarin iedereen 
zijn plaats vindt, waar elke inwoner zich veilig voelt, maar ook zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen. Maak kennis met het nieuwe schepencollege en hun plannen voor onze gemeente.

de plannen van
het nieuwe bestuur

wie staat er de komende zes jaar aan het roer?

Cindy Van Paesschen | zesde schepen 
en voorzitter van het bijzonder comité soci-
ale dienst

bevoegdheden:
welzijnsbeleid/sociale zaken, ocmw, ge-
lijke kansen en integratie, personeel en 
organisatie, kwaliteit en tewerkstelling

Koen Paredaens | derde schepen

bevoegdheden:
fi nanciën, publiek private samenwerkin-
gen (PPS), autonoom gemeentebedrijf 
Zoersel (AGB), informatisering (ICT) en in-
ternationale samenwerking (Noord-Zuid)

Olivier Rul | vierde schepen

bevoegdheden:
jeugd (jeugdhuizen, gemeentelijk jeugdwerk, be-

heer jeugd- en speelinfrastructuur), kinderop-
vang, sport, lokale economie, landbouw 
en toerisme
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 ■ WEGWIJS

Liesbeth Verstreken | burgemeester

bevoegdheden:
coördinatie algemeen beleid en duur-
zaamheidsbeleid, veiligheid, bevolking 
en burgerlijke stand, onderwijs en vor-
ming, burgerparticipatie en communi-
catie, feestelijkheden, protocol, rechts- 
en kieszaken

Marc De Cordt | tweede schepen

bevoegdheden:
ruimtelijke ordening en wonen, kli-
maat-, milieu-, natuur- en afvalbeleid, 
mobiliteit en verkeer

Danny Van de Velde | eerste schepen
bevoegdheden:
openbare werken (wegen, gebouwen, water- 

en energiebeheer, logistieke hulp aan verenigingen, 

uitleendienst), nutsvoorzieningen, open-
baar groen (bermen, parken, bossen, pleintjes, 

begraafplaatsen …), erfgoed en patrimonium

Michaël Heyvaert | vijfde schepen

bevoegdheden:
cultuur, bibliotheek, 11 juli en 11 novem-
ber, wijkwerking, seniorenbeleid, inter-
nationale samenwerking (jumelages) en 
dierenwelzijn

even voorstellen
het schepencollege
Kent u uw nieuw college van burgemeester en schepenen al? Deze 
ploeg, die onze gemeente de komende zes jaar zal besturen, is een 
coalitie tussen N-VA, Groen en Open VLD. Het schepencollege is het 
uitvoerend orgaan van de gemeenteraad en staat in voor het dage-
lijks bestuur. Denk hierbij aan het beheer van de fi nanciën en goe-
deren, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkave-
lingsvergunningen, het aanstellen van personeel ... Iedere schepen 
specialiseert zich in een welbepaald beleidsthema, maar alle beslis-
singen worden wel gezamenlijk genomen. Wie voor welke thema’s 
verantwoordelijk is, vindt u in de kadertjes bij de foto.

gemeenteraad
Elke zes jaar worden de leden van de gemeenteraad tijdens de 
verkiezingen rechtstreeks verkozen. Voor Zoersel zijn dat er 27 (dit 

is afh ankelijk van het aantal inwoners). De raad is het hoogste orgaan 
van onze gemeente en bepaalt het beleid ervan. Zo stelt ze de re-
glementen op, keurt het meerjarenplan en budget goed, voert 
de belastingen in ... De raad neemt de beslissingen om de belan-
gen van de Zoerselaars te behartigen op gebied van ruimtelijke 
ordening, riolering, veiligheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs ...

De gemeenteraad vergadert maandelijks 
in het administratief centrum. De zittin-
gen zijn openbaar, met uitzondering van 
de besloten zitting (waar er over personen, 

benoemingen ... wordt gesproken). U kunt 
zich op onze website steeds abonneren op 
de agenda en het goedgekeurde verslag 
van de raadszitting.
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gemeente- en ocmw-raad
 1 Katrien Schryvers (CD&V)

 2 Luc Kennis (CD&V)

 3 Liesbeth Verstreken (N-VA)

 4 Wim Govers (CD&V)

 5 Jos van Dongen (VLAAMS BELANG)

 6 Danny Van de Velde (N-VA)

 7 Roel Van Elsacker (CD&V)

 8 Jos Vekemans (h-EERLIJK ZOERSEL)

 9 Michaël Heyvaert (N-VA)

 10 Jan De Prins (CD&V)

 11 Koen Paredaens (N-VA)

 12 Rita Laureyssens (N-VA)

 13 Marc De Cordt (Groen)

 14 Marcel De Vos (N-VA)

  voorzitter gemeente- en ocmw-raad

 15 Paul Van Wesenbeeck (CD&V)

 16 Kitty Busschodts (N-VA)

 17 Wouter Bollansée (VLAAMS BELANG)

 18 Jan Van Melkebeek (CD&V)

 19 Alex Verbergt (CD&V)

dezelfde voorzitter. De agenda’s wor-
den wel nog steeds apart behandeld; 
de ocmw-raad vindt in principe aanslui-
tend op de gemeenteraad plaats.

- De ocmw-raad krijgt een uitvoerend 
orgaan: het vast bureau. Het vast bu-
reau is samengesteld uit dezelfde leden 
als het schepencollege en staat in voor 
het dagelijks bestuur van het ocmw, 
personeelsaangelegenheden, interne 
werking ... De agenda’s worden apart, 
maar wel na elkaar behandeld; het vast 
bureau vindt aansluitend op het college 
plaats.

- Er werd een ‘bijzonder comité voor de 
sociale dienst’ opgericht. Dit comité 
neemt alle beslissingen met betrekking 
tot de individuele aanvragen tot het be-
komen van fi nanciële en materiële hulp 
en bekrachtigt de beslissingen van haar 
voorzitter op het vlak van dringende 
hulp.

Het Vlaamse Parlement stem-
de op 21 december 2017 een 

belangrijk nieuw decreet: 
het ‘decreet lokaal be-
stuur’. Dit decreet her-
vormt de werking van 
de Vlaamse gemeen-

ten, ocmw’s en de inter-
gemeentelijke samen-

werkingen.
Eén van de belangrijkste 

pijlers van het decreet is de 
ambtelijke en politieke inte-

gratie van gemeente en ocmw. 
Zoals u misschien weet, zijn we in 

Zoersel reeds in 2007 vrijwillig gestart 
met het integratietraject. Toch zijn er en-
kele nieuwe regels in het decreet, waar-
door de Zoerselse integratie verder wordt 
uitgebouwd:
- Voortaan bestaan de gemeente- en 

ocmw-raad uit dezelfde personen met 

vast bureau
en
bijzondercomité sociale dienst
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 ■ WEGWIJS

 20 Cindy Van Paesschen (N-VA)

 21 Olivier Rul (Open Vld)

 22 Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL)

 23 Maxim Van den Bossche (N-VA)

 24 Steven Laureyssens (N-VA)

 25 Katrien Seynaeve (Groen)

 26 Karin Verbiest (N-VA)

 27 Charlotte Vercruyssen (h-EERLIJK ZOERSEL)

Waar wil de nieuwe bestuursploeg 
met Zoersel naartoe? Welke klemto-
nen willen ze leggen? In de beleids-
nota 2019-2024 zetten de coalitie-
partners de bakens voor de komende 
zes jaar uit. De zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties* vormden de inspire-
rende leidraad.
In dit artikel vindt u enkele concrete 
doelstellingen uit de beleidsnota die het 
nieuwe bestuur graag in 2019 of 2020 
wil realiseren. Wilt u de volledige be-
leidsnota lezen? Surf dan naar www.
zoersel.be en typ ‘beleidsnota 2019-2024’ 
in de zoekbalk.

bijzonder comité sociale dienst
 20 Cindy Van Paesschen (N-VA)

  voorzitter bijzonder comité

 28 Wannes Van de Velde (N-VA)

 29 Geert Heeres (N-VA) 
 30 Lander Severins (Groen)

 31 Emery Frijters (Groen)

 32 Wencke Keysers (CD&V)

 33 Inge Diels (CD&V)

 34 Frederika Houwelijckx (h-EERLIJK ZOERSEL)

 35 Constant Meeusen (VLAAMS BELANG)

voetgangers en fi etsers centraal
De komende jaren moet de verkeersvei-
ligheid voor voetgangers en fi etsers in 
Zoersel verbeteren. Daarom wordt er op 
korte termijn werk gemaakt van:
- een parallel fi etsnetwerk ten noorden 

en zuiden van Halledorp, zodat fi etsers 
en voetgangers de drukke hoofdbaan 
niet meer hoeven te gebruiken.

- een fi etsbibliotheek, waar alle kinde-
ren tot twaalf jaar een fi ets kunnen 
uitlenen.

- twee permanente fi etsoefenroutes 
waar onze leerlingen hun verkeers-
vaardigheid kunnen verbeteren.

- een fi etsbeleidsplan dat de veiligheid 

van de fi etser structureel verbetert. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij naar:
▪ het creëren van veilige schoolfi ets-

routes, ook deze die de gemeente-
grenzen overschrijden.

▪ het creëren van een netwerk van 
fi etsstraten in de dorpskernen.

Het bestuur gaat daarnaast onderhan-
delen met De Lijn om de dienstverlening 
in onze drie deelgemeenten te verbete-
ren. 
Ten slotte wordt er nagedacht over een 
duurzaam parkeerbeleid, waarbij de 
behoeftes en mogelijkheden voor extra 
parkeerplaatsen voor fi etsers en auto’s 
onderzocht worden.

prioriteiten voor 2019 en 2020

* De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Gedurende de komende 
vijftien jaar vormen de zeventien doelstellingen een actieplan om armoede terug te dringen en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.
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 ■ WEGWIJS

duurzame leefomgeving
“We willen een duurzaam verschil ma-
ken dat leidt tot een verbetering van de 
Zoerselse leefomgeving”, aldus de nieuwe 
bestuursploeg. De waslijst aan doelstellin-
gen om hun ambities te staven, liegen er 
niet om. De komende twee jaar maken ze 
alvast werk van:
- de uitwerking van het bugemeesters-

convenant in een klimaatplan. Hierin 
worden concrete acties opgenomen 
die een duidelijke impact hebben op de 
CO2-uitstoot. (De ambitie is om de uitstoot 

tegen 2030 te verminderen met 40 %.)

- zonnepanelen voorzien op alle gemeen-
telijke gebouwen. Dit gebeurt - waar 
mogelijk - via een burgercoöperatie 
(waarbij inwoners mee kunnen investeren).

- de versnelde overschakeling van het 
openbaar lichtnet op ledverlichting. Het 
gemeentelijk lichtplan wordt daarbij 
geëvalueerd met de netbeheerder. De 
verbindingen tussen de deelgemeenten 
in het weekend krijgen hierbij extra aan-
dacht, zodat de Zoerselse jongeren zich 
veilig kunnen verplaatsen.

- een actieve en strenge handhaving rond 
sluikstorten, waarbij mobiele camera’s 
ingezet worden op probleemplaatsen.

- het voorzien van een hondenloopzone in 
elke deelgemeente, die waar nodig om-
heind wordt.

- de aankoop van de grond aan de Ge-
stelsebaan. Op het stuk wil het bestuur 
inheemse bomen, struiken en kruidach-
tige begroeiing aanplanten om er een 
heus natuurbelevingspark te creëren.

inhaalbeweging riolering
De afgelopen jaren werd er reeds hard ge-
werkt om de historische achterstand op 
het vlak van riolering in onze gemeente 
weg te werken. Deze trend wordt de ko-
mende jaren verdergezet. Op pagina 19 
van dit magazine komt u te weten welke 
rioleringsprojecten er precies op de plan-
ning staan.

rijk verenigingsleven
Zoersel kent een bruisend verenigingsle-
ven en dat wil het nieuwe bestuur ook zo 
houden.

Zo willen ze:
- een verenigingenschuur bouwen voor 

de vaste gebruikers van het Zonneput-
teke. Dit gebeurt in samenspraak met 
de betrokken verenigingen.

- de schoolinfrastructuur beter benut-
ten door de gebouwen open te stellen 
voor verenigingen. Goede afspraken, 
geen extra belasting voor de scholen 
en een coördinerende rol van de ge-
meente zijn hiervoor belangrijke voor-
waarden.

van gemeente naar gemeenschap
Van een gemeente een gemeenschap 
maken, dat is de échte uitdaging. Het 
belang van het sociale weefsel in buur-
ten en wijken moet naar waarde ge-
schat en bijkomend ondersteund wor-
den. Het bestuur wil daarom:
- regelmatig wijkoverleggen organise-

ren. Dit zorgt voor een vlotte commu-
nicatie tussen de bewoners, de ge-
meentelijke diensten en het bestuur.

- een systeem met wijkbudgetten intro-
duceren om duurzame ideeën en initi-
atieven van buurtbewoners te onder-
steunen.

- buurtzorgnetwerken realiseren in sa-
menspraak met de bestaande wijk-
werkingen zoals wijkcomité’s en ver-
enigingen. Zorgzame buurten bieden 
immers weerwerk aan vereenzaming 
en detecteren mee waar er zorgnoden 
zijn.

bouwprojecten
Een aantal investeringen werd tijdens 
de vorige bestuursperiode al goedge-
keurd en worden de komende jaren uit-
gevoerd:
- In de Smissestraat wordt - vermoede-

lijk vlak na de paasvakantie - gestart 
met de bouw van tien zorgwoningen. 
Die zullen een centrale woonplek bie-
den aan mensen met een beperking in 
de Zoerselse dorpskern.

- We dienden in december 2018 een 
aanvraag in voor een omgevingsver-
gunning voor een nieuw gebouw voor 
onze afdeling openbare werken aan de 
Achterstraat. We wachten momenteel 

op de resultaten van het openbaar on-
derzoek.

- Vorig jaar werd ook de omgevingsver-
gunning voor de bouw van de nieuwe 
dorpszaal in Halle aangevraagd. Deze 
procedure is nog lopende.
Het bestuur hoopt om ook de vergun-
ning voor de omgevingsaanleg rondom 
de zaal snel te kunnen aanvragen.De 
bedoeling is om de werken op hetzelfde 
moment uit te voeren.

vrijetijdsbeleving
Voor elk segment van de vrijetijdsbele-
ving wil het bestuur een doelgericht beleid 
voeren. Daarbij laten ze de adviesraden 
(zie pagina 14-15 in dit magazine) volop hun rol 
spelen. Concrete doelstellingen voor de 
komende twee jaar zijn:
- Samenwerkingen op poten zetten met 

de buurgemeenten op het vlak van cul-
tuur.

- Zoeken naar geschikte locaties voor bij-
komende loopinfrastructuur.

- Zorgen voor een rolstoelvriendelijke 
wandelroute in het centrum van elke 
deelgemeente en rond de bestaande zor-
ginstellingen.

betrokken jongeren
Onze jeugd heeft momenteel minder voe-
ling bij wat er reilt en zeilt in de gemeen-
te. Daarom zetten we meer in op sociale 
media om jongeren te bereiken. Zo wil 
het bestuur binnenkort een sensibilise-
ringscampagne lanceren rond alcohol- en 
drugsgebruik. Sociale media zullen een 
belangrijk kanaal vormen in het commu-
nicatieplan.

Plan Ruimte Zoersel
Voor een doordacht beleid op het vlak van 
ruimtelijke ordening is een breder kader 
nodig. Met het ‘Plan Ruimte Zoersel’ wil de 
nieuwe bestuursploeg een visie op ruimte-
gebruik ontwikkelen, waarbij ze de over-
gang maakt naar een duurzaam en toe-
komstgericht ruimtegebruik.

digitalisering
Er worden de komende jaren verdere stap-
pen genomen op het vlak van digitalise-
ring:
- Er wordt momenteel hard gewerkt aan 

een nieuwe website, die de digitale 
poort moet vormen naar onze gemeen-
telijke dienstverlening.

- Verder wordt er intern ingezet op een 
optimale digitale informatiedoorstro-
ming en de verdere digitalisering van 
procedures.

“Van een gemeente een gemeenschap maken, 
dat is de échte uitdaging.”

8
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De zes Zoerselse basisscholen gingen dit schooljaar de uitda-
ging aan en vormen samen de ‘Klimaatbende’. De bedoeling 
van het project is om met z’n allen enkele klimaatdoelstellin-
gen te behalen, zoals minder CO2 uitstoten.

gemeente zijn ingestapt. (MOS ondersteunt 

scholen om er een milieuvriendelijke en duurza-

me leeromgeving van te maken.) Samen met 
de medewerkers van de Antwerpse afde-
ling van MOS hebben we het traject ge-
boetseerd en aangepast aan de vragen en 
noden van de Zoerselse scholen.”

iedereen mee
“Tijdens een eerste stap in het traject wer-
den alle leerkrachten ingelicht over de kli-

Met 220 zijn ze, de leerlingen van het vijf-
de en zesde leerjaar die elke basisschool 
van Zoersel afgevaardigd heeft als trekker 
voor de Klimaatbende.

Klimaatbende zegt u?
Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n 
Klimaatbende? We vroegen het aan onze 
klimaatmedewerker Els Beeckx: “Het pro-
ject ‘De Klimaatbende’ is een tweejarig 
traject van MOS Vlaanderen waar we als 

maatverandering en kregen ze te horen 
wat ze er precies aan kunnen doen”, ver-
telt Els nog. “Met die info konden ze zelf 
aan de slag met hun leerlingen. Daarna 
werd een echte ‘Klimaatbende’ opgericht. 
Dit zijn een aantal klassen uit de verschil-
lende scholen die de krachten bundelen 
om de CO2-uitstoot actief te doen dalen 
in de scholen. Op die manier worden de 
leerlingen aangezet tot duurzaam denken 
en handelen. Ze gaan aan de slag in hun 
eigen school, dagen andere scholen uit 
en leren - met de nodige ondersteuning 
van MOS - hoe ze echt kunnen helpen om 
de klimaatopwarming te beperken. Als 
kers op de taart hebben ook de gemeen-
te, MOS Antwerpen en de directies van de 
scholen hun engagement bevestigd door 

NEE tegen CO2
zes scholen werken samen rond klimaat

 ■ IN BEELD
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OPROEP

De Klimaatbende is uiteraard niet het 
enige project rond klimaat in onze 
scholen. Om onze leerlingen iets bij te 
brengen over de ‘ecologische voetaf-
druk’, werken onze gemeentescholen 
samen met de Landelijke Gilden. Zij cre-
eren moestuinen waar ze samen met 
de kinderen ‘hun eigen’ groenten kwe-
ken. Want groenten groeien immers 
niet in de rekken van de winkel ...
Samen met de leerlingen wordt er ge-
zaaid, gewied, geoost ... noem maar 
op. Een hele ervaring voor jonge groen-
tekwekers.

Aan enthousiasme ontbreekt het dus 
niet in de schooltuintjes, maar wel en-
kele helpende handen met groene vin-
gers en een hart voor kinderen.
Hebt u zin om tijdens het schooljaar 
samen met kinderen een moestuin te 
onderhouden? Laat dan snel iets weten 
via vrijwilligerspunt@zoersel.be. (Het 

tijdstip en de plek wordt met u afgesproken.)

Zegt een moestuin u wel iets, maar ge-
niet u liever van een rustige tuin? Geen 
probleem, we zoeken ook nog vrijwilli-
gers die de moestuintjes verzorgen tij-
dens de schoolvakanties.

MEER WETEN
vrijwilligerspunt Zoersel
T 03 380 13 03
(maandag: 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur)
vrijwilligerspunt@zoersel.be

Landelijke Gilden, Alfons Christiaensen
T 03 384 36 85
a.christiaensen@yahoo.com

groene vingers
voor onze schooltuintjes

een klimaatbendecharter te onderteke-
nen. Hiermee legden de partners de af-
spraken vast om eff ectief werk te maken 
van de voorgestelde klimaatacties.”

mysterieuze uitnodiging
Oké, we zijn weer helemaal mee. Maar 
hoe kwam deze bonte bende eigenlijk tot 
stand? Daarvoor blikken we even terug 
naar oktober vorig jaar. Toen ontvingen de 
vernoemde trekkersklassen een zeer mys-
terieuze enveloppe met een uitnodiging. 
Een papier met enkel een datum en een 
plek - 25 oktober, sporthal van gemeente-
lijke basisschool Beuk & Noot -, maar geen 
reden waarom ze precies daarheen moes-
ten komen.

belangrijke vraag
Alle trekkersklassen tekenden present op 
de juiste dag én plek, waar ze werden op-
gewachten door ... de burgemeester! Zij 
had een belangrijke vraag voor de leerlin-
gen: “De aarde warmt op en we moeten 
dringend iets ondernemen. Alleen … de 
grote mensen lijken dat maar niet in te 
zien. We hebben dus dringend hulp nodig. 
Willen jullie ons helpen?” En of ze dat wil-
den: de Klimaatbende was een feit.

En wat nu?
Terug in de klas was de opdracht duidelijk 
voor de spiksplinternieuwe leden van ‘de 
Bende’: we moeten iets doen aan de kli-
maatopwarming ... maar wat? Gelukkig 
doken er om de paar weken ineens weer 
mysterieuze enveloppen in de trekkers-
klassen op, die hen een duwtje in de goe-
de richting gaven:
- ‘Ga de strijd aan met de ‘klimaatpestkoppen’: 

Bij deze opdracht moesten de leerlingen 
op zoek naar de ‘klimaatpestkoppen’ op 
school. Met een CO2-calculator op zak, 
(onder)zochten ze onder andere alle toe-
stellen die veel energie verbruiken, ook al 
staan ze niet aan. Door alle klimaatpest-
koppen op te sporen en er alternatieven 
voor te bedenken, zorgt de Klimaatbende 
ervoor dat hun school tegen het einde van 
het schooljaar 5 % minder CO2 uitstoot.

- ‘Bescherm je ijsblok!’: Tijdens deze op-
dracht was elk groepje leerlingen ver-
antwoordelijk voor een ijsblok, die aan 
het einde van de dag zo weinig mogelijk 
gesmolten mocht zijn. Hierbij maakten 
de leerlingen kennis met ‘isoleren’ en op 
welke manieren ze dat het beste doen.

nog op de planning
De twee laatste opdrachten moeten de 
leerlingen nog in de loop van dit school-

jaar tot een goed einde brengen. Wat ze 
precies moeten doen, wordt hen weer 
verteld via de mysterieuze enveloppen. 
Spannend!

een echte klimaattop
Tegen het einde van dit schooljaar wordt 
het de Bende menens. Binnen een paar 
maanden zijn de leerlingen immers dé 
klimaatspecialisten van de school en dat 
mogen ze komen bewijzen in de raadzaal 
van ons administratief centrum op 14 mei.

Op die datum staat er namelijk een ‘echte’ 
internationale klimaattop gepland. Elke 
trekkersklas bereidt zich samen voor en 
stuurt haar afgevaardigden naar de top. 
Deze leerlingen vertegenwoordigen ieder 
een land in de internationale klimaaton-
derhandelingen en proberen een akkoord 
te bereiken over een wetsvoorstel. Geen 
gemakkelijke opdracht, aangezien de lan-
den heel verschillende standpunten ver-
dedigen! De onderhandelingen worden 
in goede banen geleid door medewer-
kers van het WWF (World Wide Fund for 
Nature).

hijs de vlag(gen)!
Het Klimaatbendeproject krijgt op het 
einde van het schooljaar nog een mooie 
afsluiter. Dan organiseren de scholen een 
heuse klimaatmars - mét vlaggen, toeters 
en bellen - en stappen de leerlingen van 
aan hun school tot aan het administra-
tief centrum. De Bende doet dit uiteraard 
niet zomaar. Ze hebben tijdens het traject 
verschillende klimaatacties en - tips ver-
zameld die het klimaat in de gemeente 
beter kunnen maken. Deze acties geven 
ze aan het einde van hun mars af aan onze 
burgemeester. Dan is het aan het sche-
pencollege om de voorgestelde punten te 
bekijken en er uiteraard ook echt iets mee 
te doen. Ze hebben niet voor niets het kli-
maatbendecharter ondertekend! 
Na de klimaatmars worden alle bende-
leden aan de Dwergenbergen achter ge-
meentelijke basisschool Beuk & Noot ver-
wacht voor een spetterend afsluitfeest. 
Meer info over ‘De Klimaatbende’ vindt u 
op www.mosvlaanderen.be.

MEER WETEN?
Els Beeckx
T 03 2980 8 49
els.beeckx@zoersel.be

zes scholen werken samen rond klimaat ■ IN BEELD
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Tijdens de Jeugdboekenmaand vieren we dit jaar de vriendschap! Er zijn goede vrienden, bes-
te vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, oude vrienden, nieuwe 
vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre 
vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Ze zijn allemaal welkom in onze bib!

vrienden voor altijd

de bib, uw vriend

‘SJIEKEN BAK’ DOOR MENEER ZEE
Meneer Zee brengt een bezoek aan bib 
Zoersel met zijn ‘sjieken bak’ en tovert ver-
halen uit een reuze Japanse vertelkast op 
wielen. Met een paar prachtige vleugels 
vliegen de verhalen naar wie ze wil horen. 
Hij brengt zo hulde aan kamishibai, een 
eeuwenoude verteltechniek waarbij de 
vertellers rondreden met een fi ets, met 
een klein houten theatertje achterop.

wanneer: zondag 17 maart, 10.30 uur
voor wie: alle kinderen van 5 tot 9 jaar
tickets: € 2, vooraf te koop in de bib of te 
reserveren: via bibliotheek@zoersel.be
of 03 2980 7 22.

Kat en Vis
van Alain Clark
Kat en Vis wonen samen in een huis. Vis 
woont in zijn kom op het tafeltje bij het 
raam en Kat ligt vaak in een hoekje van 
de kamer te slapen. Vis is nieuwsgierig en 
stelt Kat veel vragen over de wereld bui-
ten zijn kom. Kat lust geen vis en dat treft, 
want Vis lust ook geen kat. Dan kunnen ze 
vrienden worden!

Moemf heeft een vriend
van Annette Herzog
Als Moemf wakker wordt uit zijn winter-
slaap staat zijn vriendin Sneeuwuil al op 
hem te wachten. Samen gaan ze op zoek 
naar de lente. Onder de sneeuw ontdek-
ken ze het gras, weliswaar nog bruin, 
maar het is gras! In de dagen die volgen, 
spelen ze steeds samen: ze maken een 
kampvuur, bouwen een sneeuwpop,gaan 
sleeën en organiseren een groot lente-
feest.

Kikker en de vallende ster
van Max Velthuijs
Kikker en zijn vriendjes zitten buiten en 
kijken naar de mooie sterrenhemel. ‘Als 
je een vallende ster ziet, dan mag je een 
wens doen,’ zegt Haas. ‘Let goed op, want 
het gaat heel snel.’ Allemaal zien ze plots 
een ster vallen. Behalve Kikker, die keek 
net de verkeerde kant op. Eerst is hij ver-
drietig, maar dan bedenkt hij hoe hij zijn 
vrienden gelukkig kan maken. Maar ook 
zij hebben een plan...

Het Ding
van Simon Puttock
Op een dag komt Het Ding uit de lucht ge-
vallen. Vier vreemden komen het toeval-
lig tegen en raken met elkaar in gesprek. 
Want wat is Het Ding? Van wie is het en 
wat doet het? En waarom bestaat het ei-
genlijk? Een geestig prentenboek dat over 
veel dingen gaat, maar misschien nog wel 
het meest over vriendschap.

MEER WETEN?
Erik Breuls
T 03 2980 7 23
bibliotheek@zoersel.be

■ IN BEELD
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Paul Ibou wordt 80. Deze beeldend kunstenaar, sculpteur, vormgever, typograaf, auteur en 
publicist heeft een omvangrijk oeuvre gecreëerd. Gezien zijn rijke staat van dienst is enige er-
kenning voor de eigengereide maker van talloze logo’s, affi  ches, boekontwerpen, beelden en 
schilderijen wel op zijn plaats. Op 7 maart wordt hij dan ook gehuldigd als Zoersels ereburger.

internationaal gevierd 
multi-artiest Paul Ibou 

80ste verjaardag én ereburgerschap

 ■ CLOSE-UP
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Vlaanderen zendt zijn zonen uit. Dat 
was vroeger zo, en het is nog altijd zo. 
Daardoor klinkt de naam van veel Vlaamse 
en Belgische kunstenaars, wetenschap-
pers en topdiplomaten in verre uithoeken 
van de wereld bekender in de oren dan 
in de eigen contreien. Dat lot is ook Paul 
Ibou beschoren, zo lijkt het.

mini-museum
Nochtans staan de zeer herkenbare logo’s 
van onder meer de provincie Antwerpen, 
de politie, de paardentiercé, OVAM, 
Teleonthaal, het Ballet van Vlaanderen... 
in ons collectief geheugen gegrift. Het is 
slechts een greep uit een unieke lijst van 
zo’n 400 items die geen handtekening 
dragen, maar wel creaties zijn van de man 
die nu vijf jaar in Zoersel woont.

Met zijn enorme walrussnor lijkt Paul Ibou 
wat schrikbarend, maar zijn minzaamheid 
en zijn openhartigheid stellen me met-
een gerust. Onbevangen leidt hij me rond 
in zijn appartement. Daar woont, eet en 
slaapt hij ook wel, maar het oogt toch 
vooral als een archief en museum van zijn 
leven en werk, dat op een te kleine ruimte 
bijeengepakt zit. Ik kom ogen tekort om 
de vele foto’s en documenten aan de wan-
den en in etalagekasten tot mij te nemen, 
laat staan te onthouden wat hij er aan 
anekdotes en verhalen bij vertelt. Onze 
rondgang eindigt aan een computer, waar 
de bijna 80-jarige me met resolute muis-
klikken verder kennis laat maken met zijn 
reusachtige productie.

eigenzinnige eenling
Schilderijen, beelden, logo’s ... passeren de 
revue. “Ik zie niet meer zo goed,” zegt Paul 
Ibou, als hij op het scherm even niet vindt 
wat hij zoekt. Het treft me dat bij een man 
die zijn leven aan visuele kunst heeft ge-
wijd, net het kijkzintuig het medisch ge-
zien laat afweten. Zijn enthousiasme, ge-
heugen en vlijmscherpe formulering zijn 
evenwel onaangetast.

We zetten ons in de zachte fauteuils, want 
deze kleine man vol energie wordt straks 
ten slotte wel 80. “Ik word sneller moe en 
moet me in acht nemen.” Toch drijft zijn 
rusteloosheid hem bij herhaling naar de 
kasten en rekken om iets te gaan nemen 
dat hij wil tonen. “Je moet het zelf zien, 
dan begrijp je het beter,” onderstreept hij 
bij herhaling.

Tweemaal per week trekt hij naar zijn ate-
lier in Pulderbos, om gasten te ontvangen 

en stukken uit zijn oeuvre te verhandelen 
via de vzw Stichting Paul Ibou. “In deze 
fase van mijn leven ben ik op zoek naar 
een onderkomen voor mijn nalatenschap,” 
vertelt hij. “Als ik sterf, kan ik toch niets 
meenemen. Kinderen heb ik niet en Liliane 
Staal, een halve eeuw lang mijn vrouw, is 
enkele jaren geleden overleden.”

te zien in China
Decennialang heeft Paul Ibou in het epi-
centrum van het Vlaamse artistieke leven 
gestaan. Als huurder en trotse bewoner 
(gedurende 30 jaar!) van de 15de-eeuwse 
waterburcht Hof van Leyere in Zandhoven 
kreeg hij iedereen over de vloer. Ook con-
tacten uit China kwamen met zijn werk in 
aanraking. “Voor ik het doorhad, waren ze 
al bezig om op basis van maquettes enke-
le megawerken van mij neer te zetten in 
de openbare ruimte.” 
Betaald hebben ze hem daar eigenlijk niet 

HULDIGING
VAN
CREATIEVE DUIZENDPOOT

Op 7 maart vindt in het 
administratief centrum 
een huldiging plaats van 
Paul Ibou, naar aanleiding 
van zijn 80ste verjaardag. 
Gemeente & ocmw Zoersel 
reikt bij die gelegenheid het 
ereburgerschap van Zoersel 
aan hem uit. Een mooie 
aanvulling op zijn erelijst, 
waarop al voorkomen: 
ridder in de Leopoldsorde, 
in de Leopold II-orde en in 
de Kroonorde.

Paul Ibou is sinds 1962 zelf-
standig kunstenaar (beeld-

houwwerk en schilderijen) en 
ontwerper (ook uitgever) 
van - veelal experimentele - 
boekconcepten, kalenders, 
affi  ches, logo’s en zelfs voe-
dingsverpakkingen. Deze 
maand komt ‘1001 Owls’ 
uit, dat gewijd is aan zijn ui-
lencollectie, en in maart de 
autobiografi e ‘Activa 80’.

voor, maar hij werd wel als VIP uitgeno-
digd om ernaar te gaan kijken. Nadien zou 
hij trouwens nog meermaals naar China 
terugkeren. “Ik heb met dat land metter-
tijd een band opgebouwd.” Ook in andere 
delen van de wereld heeft Paul Ibou jury’s 
voorgezeten, prijzen in ontvangst mogen 
nemen en werk tentoongesteld: Mexico, 
Brazilië, Korea, Japan, Taiwan, Polen ... 72 
landen sieren zijn palmares.
“Het is me als het ware allemaal overko-
men. Rijk ben ik er niet van geworden, 
want ik heb het meeste van wat ik ver-
diend heb, altijd weer gespendeerd. Ik ben 
wel bekend geworden, maar daar heb ik 
eigenlijk nooit bewust naar gestreefd. Ik 
ben altijd een zoeker geweest en geble-
ven - niet naar de waarheid, maar naar de 
schoonheid van de dingen - en daarbij heb 
ik steevast de neiging gehad om mezelf 
niet altijd even ernstig te nemen...”
(tekst: J.H. Verbanck)

HOE DOE JE JE NAAM EER AAN?

Van een naam als Paul Ibou verwacht je dat het een pseudoniem is van een 
man die iets met uilen heeft. En jawel hoor, de Antwerpse grafi cus en beeldend 
kunstenaar Paul Vermeersch (Antwerpen, ° 1939) laat zich al vele decennia Paul 
Ibou noemen, omdat ‘hibou’ Frans is voor ‘uil’ en... omdat hij inderdaad een fas-
cinatie heeft voor uilen.

Uilen duiken dan ook in allerlei gestileerde vormen in zijn werk op. Daarnaast 
heeft hij zelf een aanzienlijke collectie van uilenafb eeldingen uit de hele wereld 
opgebouwd. “Ik heb er al heel wat weggegeven,” geeft Paul Ibou aan, en toch 
blijven ze alomtegenwoordig in zijn woonomgeving.

 ■ CLOSE-UP

MEER WETEN?
Annemie De Meester
T 03 2980 7 13
annemie.demeester@zoersel.be
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welzijns- &
gezondheids-
raad
Wij bieden een forum aan alle wel-
zijns- en gezondheidsorganisaties 
actief in Zoersel en willen zo het con-
tact, het overleg en de samenwerking 
tussen hen bevorderen. Daarnaast 
brengen wij ook advies uit over het te 
voeren sociaal lokaal beleid en maakt 
de werkgroep lokaal overleg kinderop-
vang deel van ons uit.

wie zoeken we?
Leden van zo’n organisatie of indivi-
duen, geïnteresseerd in gezondheids- 
en welzijnsthema’s, die - naast het 
adviseren - mee campagnes en andere 
initiatieven willen uitwerken en zich 
vier keer per jaar kunnen vrijmaken 
om hier mee over na te denken.

meer weten? Celine Beirinckx,
03 2980 9 71,
celine.beirinckx@zoersel.be.

seniorenraad
Wij adviseren het bestuur over thema’s 
die senioren aanbelangen en trach-
ten via deze weg de interesse voor en 
de inspraak in het seniorenbeleid bij 
zoveel mogelijk senioren te bevorde-
ren. Daarnaast organiseren wij ge-
regeld culturele uitstappen, sport-
activiteiten, infoses sies en lezingen 
voor alle 60-plussers - die trouwens 
automatisch lid zijn van onze seni-
orenraad. Meer info hierover vindt 
u in onze gratis seniorenkrant. Nog 
geen abonnee? Geef dan een seintje 
via onderstaande contactgegevens.

wie zoeken we?
Kandidaat-bestuursleden voor 
2020, begeleiders voor sportacti-
viteiten en helpende handen voor 
de vele andere initiatieven.

meer weten? Malou Schelfthout, 
03 2980 7 37, senioren@zoersel.be.

adviescommissie bibliotheek
Bouw met uw persoonlijke ervaringen en ideeën mee aan een bibliotheek die met 
haar dienstverlening en collectie dicht bij onze inwoners staat en ook jongeren blijft 
aanspreken. Volg op de voet hoe de bibliotheek zich de komende zes jaar wil ontwik-
kelen in een digitale wereld, die heel wat nieuwe kansen biedt.

wie zoeken we?
Iedereen - van vakantielezer tot internetsurfer - die zich drie keer per jaar ‘s avonds kan 
vrijmaken om actief mee te denken over de toekomst en het beleid van onze bib.

meer weten? Erik Breuls, 03 2980 7 23, erik.breuls@zoersel.be.

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur worden ook de bestaande gemeentelijke adviesraden 
opnieuw samengesteld. De term verraadt het al: zij adviseren het bestuur over specifi eke on-
derwerpen. Hebt u bijvoorbeeld een bijzondere interesse in sport of cultuur? Bent u een ex-
pert op het gebied van milieu? Of zet u zich liever in voor de Zoerselse senioren? Laat uw stem 
dan horen in één van onze adviesraden. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en betrekken u 
graag bij onze beleidsvoering. Interesse? Lees dan zeker even onderstaande ‘advertenties’.

samenstelling gemeentelijke adviesraden

mee vormgeven aan 
Zoersels beleid

wereldraad
Wij zijn een adviesorgaan omtrent der-
dewereldmateries, ondersteunen én 

nemen initiatieven rond internati-
onale samenwerking en solida-

riteit en bieden een forum en 
ontmoetingsplaats voor ver-

enigingen en individuen.

wie zoeken we?
Mensen die willen mee-

werken aan een be-
leidsvisie over interna-
tionale samenwerking 
en die samen met ons 
een permanent be-
wustmakingsbeleid 
willen voeren.

meer weten?
Erik Fuhlbrügge,
03 2980 9 59,

erik.fuhlbrugge@zoersel.be.

■ BETROKKEN
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jumelageraad Eurozoersel
Via de jumelagecomités onderhoudt Zoersel vriendschappelijke contacten met 
haar partnergemeenten in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Roemenië en Zwitserland. 
De jumelageraad Eurozoersel overkoepelt en ondersteunt de werking van die co-
mités en organiseert zelf onder meer het Eurozoersel-jumelagefeest.

wie zoeken we?
Mensen die nieuwsgierig zijn naar onze Europese buren en mee nieuwe samen-
werkingsprojecten willen uittekenen en/of leuke activiteiten organiseren.

meer weten? Joke Van de Vel, 03 2980 7 19, vrijetijd@zoersel.be.

sportraad
Wij adviseren het bestuur over allerlei sportaangelegen-
heden en signaleren zaken rechtstreeks vanop het sport-
veld. We steken onze handen uit de mouwen op enkele 
jaarlijkse activiteiten en voorzien op onze tweemaande-
lijkse bijeenkomsten ook ruimte voor uitwisseling en sa-
menwerking tussen sportclubs.

wie zoeken we?
Mensen, overtuigd van het belang van beweging, die 
onze gemeente nog beweegvriendelijker willen maken. 
Kom gerust eens luisteren en bepaal later of je aansluit.

meer weten?
Nele Verhoeven, 03 2980 7 27, sport@zoersel.be.

cultuurraad
Wij adviseren het bestuur over 

culturele aangelegenheden, 
brengen verenigingen samen, 
coördineren en organiseren 

ook zelf activiteiten. Denken 
we onder meer aan de poëzie-

week, de erfgoeddag en de 
jaarlijkse uitreiking van de 

cultuurprijs. Diverse 
werkgroepen on-

dersteunen ons 
daarbij.

wie zoeken we?
Mensen met een hart voor 
cultuur, die graag samenwer-
ken en die zich vijf keer per 
jaar ‘s avonds kunnen vrij-
maken om zo de cultuur-
deelname in Zoersel mee 
te bevorderen.

meer weten?
Annemie De Meester,
03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be.

jeugdraad
Wij traceren en bespreken vragen en ideeën van kinderen en 
jongeren en spelen ze door aan het bestuur, zodat het beleid 
meer wordt afgestemd op hun maat. De 
jeugdraad is ook een ontmoetings- en 
overlegplek voor jeugdverenigingen 
en jeugdhuizen.

wie zoeken we?
Jongeren tussen 16 en 35 jaar die 
heel wat frisse ideeën hebben 
met betrekking tot het jeugd-
beleid en die goesting hebben 
om dit jongerenoverlegorgaan 
nog beter en ruimer bekend te 
maken.

meer weten?
Kristien Schryvers,
03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be.

MiNaraad
De MiNaraad werkt, als advies- en inspraakorgaan voor het ge-
meentelijk klimaat-, milieu- en natuurbeleid, de volgende jaren 
actief mee aan de realisatie van het klimaatplan. Dat plan bevat 
onder meer een hele reeks maatregelen om de CO2-uitstoot op 
ons grondgebied tegen 2030 met 40 % te verminderen en om 
duurzame en betaalbare energie te voorzien voor iedereen.

wie zoeken we?
Burgers die het klimaat, het milieu en de natuur een warm hart 
toedragen en zich gemiddeld vier keer per jaar ‘s avonds kunnen 
vrijmaken om samen te komen.

meer weten?
Evelyne Michiels, 03 2980 8 46, milieu@zoersel.be.

GECORO Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Wij geven adviezen over alle zaken die tot de gemeentelijke 
ruimtelijke ordening behoren. Ons doel is de kwaliteit 
van het beleid hieromtrent te bevorderen en er een 
maatschappelijk draagvlak voor te creëren.

wie zoeken we?
We zoeken deskundigen met inzicht in ruimtelijke orde-
ning (professioneel verworven of dankzij interesse en er-
varing), die zich een beeld kunnen vormen van een ruimte-
lijke problematiek en het algemene belang laten primeren.

meer weten?
Jan Koninkx, 03 2980 8 41, ruimtelijke.ordening@zoersel.be.

Stuur uw gemotiveerde kandidatuur voor de adviescommis-
sie bibliotheek, MiNa-raad en GECORO naar het college van 
burgemeester en schepenen, Handelslei 167 of mail naar ge-
meente@zoersel.be.

Voor wat de overige raden betreft, stuurt u uw kandidatuur 
naar de contactpersoon die vermeld staat bij de adviesraad 
van uw keuze.

Wilt u niet meteen een vast engagement aangaan, maar 
wel af en toe een vergadering die u aanspreekt bijwonen, 
dan kan dat! De vergaderingen zijn openbaar, behalve die 
van de adviescommissie bibliotheek. Data en agenda’s vindt 
u op www.zoersel.be > bestuur & diensten > adviesraden.
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huurwaarborg
renteloze lening

De Vlaamse Regering keurde 
vorig jaar het Vlaams Woning-
huurdecreet goed, dat op 1 ja-
nuari in werking trad.
Het Vlaams Woninghuur-
decreet bevat de volledige 
herziening van het woning-
huurrecht, waaronder ook de 
huurwaarborgregeling. En dat 
kan interessant zijn als u een 
woning huurt.

drie maanden
Een van de wijzigingen in de 
huurwaarborgregeling is dat 
men sinds 1 januari maximaal 
drie maanden huur mag vra-
gen als huurwaarborg (i.p.v. 
twee maanden).

huurwaarborglening
Hebt u het als huurder moei-
lijk om deze huurwaarborg te 
betalen? Dan kunt u een huur-
waarborglening aangaan bij 
het Vlaams Woningsfonds. 
Deze lening is renteloos en 
kunt u kosteloos aanvragen. 
De lening betaalt u terug in 
vierentwintig maanden.

Om in aanmerking te komen 
voor de lening, moet u vol-
doen aan enkele voorwaar-
den, zoals:
- ingeschreven zijn in het be-

volkingsregister
- het inkomen mag de vast-

gestelde grenzen niet over-
schrijden

- voldoen aan de voorwaarden 
betreff ende eigendomsbezit 
(u mag geen eigenaar zijn)

- mag u geen betalingsach-
terstand hebben naar aan-
leiding van het aangaan van 
een krediet

Alle overige voorwaarden en 
meer info vindt u op
www.vlaamswoningfonds.be/
huurwaarborglening.

MEER WETEN?
huisvesting
T 03 2980 7 34
huisvesting@zoersel.be

cultuurprijs voor bezielers Theater Stap

Elk jaar reiken het gemeentebestuur en de cultuurraad samen de 
Zoerselse cultuurprijs uit. De prijs gaat steeds naar een persoon of 
vereniging die onze gemeente op een culturele en positieve ma-
nier onder de aandacht brengt. Op zondag 20 januari mochten 
we Marc Bryssinck en Ingrid Van den Berg van Theater Stap de 
prijs overhandigen.
Ingrid en Marc - geen koppel, maar ze wonen wel allebei in Zoer-
sel - dragen sinds 1996 de artistieke en operationele leiding van 
Theater Stap. Dit is een professioneel theatergezelschap waarin 
mensen met een mentale beperking centraal staan. 2018 was een 
bijzonder jaar voor hen. Enkele van de ‘Stappers’ speelden immers 
de pannen van het dak in de tv-serie ‘Tytgat Chocolat’, die op Eén 
de top van de kijkcijfers haalde. Sinds de serie kent iedereen de 
magie van Theater Stap en zijn bijzondere acteurs. Een uitzonder-
lijke prestatie die de Zoerselse cultuurprijs meer dan verdient.

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 9 05
cultuur@zoersel.be

verkiezingen
Europees Parlement

Op zondag 26 mei kiezen we 
de 705 leden van het Europees 
Parlement. Wie als burger van 
een EU-lidstaat in België inge-
schreven is, maar niet de Bel-
gische nationaliteit heeft, kan 
hier deelnemen aan deze ver-
kiezing en stemmen voor kan-
didaten op Belgische lijsten. 
Wilt u mee kiezen? Dan moet 
u zich ten laatste op 28 februa-
ri inschrijven op de kiezerslijst. 
Hiervoor vult u het fomulier 
C 1 in en stuurt u dit - samen 
met een kopie van uw identi-
teitskaart - naar onze dienst 
bevolking & verkiezingen. Het 
formulier vindt u op https://
verkiezingen.fgov.be/ > kie-
zers > Hoe inschrijven?

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

zwerfvuilactie
oproep

Wist u dat onze bermmeesters 
in 2018 meer dan 151 zakken 
zwerfvuil hebben ingezameld? 
Ergert u zich ook aan zwerf-
vuil en wilt u mee de handen 
uit de mouwen steken? No-
teer dan alvast 30 en 31 maart 
in uw agenda. Concreet? U 
trommelt nog wat buren of 
vrienden op om samen een 
deel van Zoersel onder han-
den te nemen en zwerfvuilvrij 
te maken. Wij bezorgen u het 
nodige materiaal, om dan na 
afl oop de gevulde zakken en 
het materiaal weer op te ha-
len. Interesse? Bezorg voor 17 
maart uw gegevens via mi-
lieu@zoersel.be.

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

 ■ IN ‘T KORT
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Na maar liefst 39 jaar als journalist bij Gazet van Antwerpen, onder meer als correspondent 
voor Zoersel, legt Jan Vorsselmans zijn pen neer. “Ik ga het wat rustiger aan doen en meer tijd 
besteden aan mijn vrouw, (klein)kinderen, familie en vrienden.” Maar eerst vroegen wij hem 
nog hoe hij zijn job, maar ook onze gemeente en haar inwoners, zag evolueren al die jaren.

achter de feiten aan. Datzelfde geldt voor 
radio en tv, die toch nog iets sneller op de 
bal kunnen spelen. Er wordt verwacht dat 
journalisten het nieuws steeds zo vlug 
mogelijk, heet van de naald, online zet-
ten. De online media hebben duidelijk de 
macht overgenomen, en dat niet altijd in 
gunstige zin. Toch denk ik niet dat de pa-
pieren krant helemaal van het toneel zal 
verdwijnen, maar de oplages zullen wel 
veel beperkter worden. Voornamelijk de 
oudere bevolking leest de krant nog graag 
op papier. De gemiddelde leeftijd van een 
GvA-lezer is 64 jaar, dat zegt genoeg.

Zoerselaars willen hun zegje 
doen
Online media bieden ook heel wat mogelijk-
heden aan de lezer om zich te laten horen. Is 
de Zoerselaar mondiger geworden, vind je?
Jan: Zeker, maar ook in de jaren ‘70 en ‘80 
lieten de mensen van zich horen. Eén van 
mijn eerste artikels ging over een actie 
van de bewoners van de Bethaniënlei, die 
vreesden dat de voetbalvelden van KFC 
Antonia zouden verkaveld worden. Hun 
‘zwarte vlaggenactie’ wierp vruchten af, 
want er kwam geen verkaveling. Ook het 
Zoerselbos werd gered onder impuls van 
wakkere burgers. Na een relatieve wind-
stilte werd tijdens de vorige legislatuur 
nog duidelijker dat de Zoerselaar echt wel 
zijn zegje wil doen. Denk maar aan het 
protest tegen nieuwe appartementsblok-
ken in Sint-Antonius, de commotie rond 
het bouwen van een nieuwe dorpszaal in 
Halle en het actiecomité tegen de Ring.
Welk Zoersels verhaal is jou het meest bijge-
bleven?
Jan: Ik heb heel wat inkt laten vloeien 
over die Zoerselse Ring, bracht met veel 
plezier verslag uit over Fata Morgana of 

het wereldkampioenschap driebanden 
voor dames, maar het verhaal achter 
het Lindepaviljoen (namelijk dat van het 
beeldhouwerspaar Pol Van Esbroeck en 
Mariette Coppens, die de lindeboom ‘le-
vend’ wilden houden), is wat mij betreft 
één van de meest memorabele verhalen 
uit de Zoerselse geschiedenis. Ik was so-
wieso altijd erg geïnteresseerd in de mens 
achter een verhaal of een nieuwsitem.

voelde me vaak direct thuis
Jij was ongetwijfeld al die jaren ook ‘kind aan 
huis’ bij Zoerselse verenigingen?
Jan: Klopt. Door de jaren heen leer je heel 
wat mensen kennen. Ik heb veel plaat-
sen bezocht en voelde me vaak ook direct 
thuis bij verenigingen. Velen beschouw-
den mij ook als één van hen. Dat doet 
goed. Ik heb het bovendien altijd een eer 
gevonden om nieuws te mogen brengen 
over en voor Zoerselaars en hen op die ma-
nier een dienst te kunnen bewijzen.
Wat zijn je plannen in de nabije toekomst?
Jan: Ik ga in de eerste plaats meer tijd be-
steden aan mijn vrouw, (klein)kinderen, 
familie en vrienden, maar ben daarnaast 
ook nog steeds actief bij het tijdschrift 
‘Fietsen Moet Kunnen’, de Vereniging van 
Kempische Schrijvers, de Heemkundige 
Kring van Malle en de Fietsersbond 
Voorkempen. Ik fi ets en wandel graag en 
hou van reizen binnen Europa. Genoeg om 
handen dus! Inmiddels dank ik mijn talrij-
ke lezers voor hun jarenlange aandacht.

Jan, ik kan me voorstellen dat jouw job 39 jaar 
geleden nog nauwelijks te vergelijken valt 
met hoe ze er de laatste jaren uitzag?
Jan: Die evolutie heeft inderdaad meer 
weg van een revolutie. In de beginjaren 
werkten we nog met een typmachine en 
moesten we onze teksten in speciale groe-
ne omslagen verzenden, want die werden 
door de post sneller behandeld dan de 
gewone omslagen. Enkele dagen (!) later 
stond je artikel dan in de krant. Eind ja-
ren ‘80 deed de computer - als veredelde 
schrijfmachine - zijn intrede. Pas vele jaren 
later volgde een aansluiting op het inter-
net, zodat we onze teksten konden door-
mailen naar de redactie, en nu beschikken 
we uiteraard over een programma waarin 
we alles rechtstreeks kunnen ingeven.
Is de krant van vandaag al oud nieuws als we 
ze in onze brievenbus krijgen, vind je?
Jan: De papieren krant holt inderdaad vaak 

MEER WETEN?
communicatie | T 03 2980 9 22
Lees een uitgebreidere versie van dit interview 
op www.zoersel.be > Zoerselmagazine

het was me een eer en genoegen

journalist Jan Vorsselmans gaat met pensioen

■ CLOSE-UP
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Gaat u uw woning verbouwen of renoveren, dan biedt het Agentschap Wonen-Vlaanderen u 
heel wat premies, zoals de verbeterings- en renovatiepremie. Beide premiestelsels zijn in de 
loop der jaren echter zodanig naar elkaar toegegroeid, dat u vaak door de bomen het bos niet 
meer ziet. Daarom werd onlangs één overkoepelende renovatiepremie in het leven geroepen.

mensen goed nieuws is.
- De voorwaarden om tot 30 % van uw on-

kosten terug te krijgen, in plaats van de 
standaard 20 %, zijn eveneens versoepeld. 
Let wel, u kunt maximum € 10.000 aan 
premies ontvangen.

- De nieuwe regeling maakt komaf met de 
premievrije periode van tien jaar voor een 
woning. De aanvraag wordt gekoppeld 
aan de aanvrager en niet langer aan de 
woning.

- De opdeling van de werken in vier catego-
rieën (ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwer-

ken en technische installaties) blijft behou-
den.

- U kunt pas een aanvraag indienen als de 
werken volledig zijn uitgevoerd én gefac-
tureerd (facturen mogen maximaal twee jaar 

oud zijn) en als u offi  cieel gedomicilieerd 
bent in de ‘premiewoning’.

- Uw woning moet (op de aanvraagdatum) 
minstens dertig jaar oud zijn.

enkele belangrijke data
- U kunt de nieuwe, overkoepelende reno-

vatiepremie aanvragen sinds 1 februari.
- Voor de ‘vroegere’ verbeteringspremie 

kan dit nog tot 31 mei.
- De aanpassingspremie kunt u doorlo-

pend blijven aanvragen. Let wel, die kent 
vanaf juni ook enkele wijzigingen.

Voor alle details (voorwaarden, inkomens-

grenzen, wijzigingen ...) verwijzen we u 
graag naar www.wonenvlaanderen.be.

De verbeteringspremie en de Vlaamse 
renovatiepremie vertoonden een gro-
te overlap op het vlak van doelstellingen, 
betoelaagde werken en doelgroep, maar 
elk met hun specifi eke accenten. Omdat 
dit onduidelijkheid in de hand werkte, be-
sloot de Vlaamse regering om deze premies 
samen te brengen in één overkoepelen-
de renovatiepremie, die u sinds 1 februari 
kunt aanvragen. De aanpassingspremie, 
die zich specifi ek richt op welomschreven 
 woningaanpassingen voor senioren, blijft 
wel als aparte premie bestaan.

krachtlijnen
Enkele belangrijke krachtlijnen zijn:
- Om na te gaan of u in aanmerking komt 

voor deze premie, kijkt men (onder meer) 
naar uw inkomsten van twee jaar gele-
den. De nieuwe renovatiepremie han-
teert bovendien ruimere inkomensgren-
zen dan voorheen, wat voor heel wat 

ENERGIEBESPARENDE PREMIES
Ook onze netbeheerders - in Zoersel is dat 
Eandis (sinds kort Fluvius genaamd) - bie-
den u heel wat premies, zij het dan speci-
fi ek voor energiebesparende maatregelen. 
We denken daarbij onder meer aan dak-, 
zoldervloer-, muur- of vloerisolatie, hoog-
rendementsbeglazing, het plaatsen van 
een warmtepomp of zonneboiler. Begin 
dit jaar werden enkele van die premies 
aangepast. Zo krijgt u nu minder terugbe-
taald voor het isoleren van uw dak of zol-
dervloer en werden de voorwaarden voor 
beglazing begrensd. Informeer u vooraf 
dus goed! U vindt alle info op eandis.be of 
op energiesparen.be. 

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh
T 03 2980 7 34 
wonenvlaanderen.be/premies
wonen@igean.be
huisvesting@zoersel.be

nog maar één renovatiepremie

door de bomen het bos weer zien 

 ■ WEGWIJS
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U las het waarschijnlijk al in de krant, of hoorde het op de radio: amper de helft van de wonin-
gen in Zoersel is aangesloten op het rioleringsnet. Daarmee scoren we fors onder het Vlaamse 
gemiddelde (87 %). Dat heeft vooral te maken met een historische achterstand. De afgelopen 
jaren werd er hard gewerkt om deze achterstand in te halen. En dat blijven we doen.

binnenkort van start
Van de volgende dossiers is de aannemer 
gekend en starten de werken nog dit jaar. 
Voor de start van deze werken worden de 
bewoners altijd op de hoogte gebracht via 
een bewonersbrief.

wijk Sint-Martinus
- omvat: de aanleg van riolering in een 

deel van de Sint-Martinusstraat, Winkel-
hoeve, d’Eike, Ronkaartweg, Krimveld-
weg en een deel van de Ketelheide

- start werken: maart
De werken worden in drie fases uitge-
voerd.

Herentalsebaan - Biekorfstraat
- omvat: de aanleg van aanleg riolering in 

de Biekorfstraat, Kapelstraat en Heren-
talsebaan + uitbreiding Herentalsebaan 
(Kapelstraat tot Uitweg)

- start werken: eerste helft van 2019

in de pijplijn
De onderstaande dossiers zitten minstens 
in de voorontwerpfase of al verder in het 
stappenplan (zie Zoerselmagazine juni 2018, 

p. 6-8):

- wijk Meerheide
Meerheide, Meerheideweg, Turfstraat, 
Schaddestraat, C.Buysselaan, Hazenpad

- Wandelweg (fase twee)

Wandelweg (deel) en Heidehoeven (deel)

- Bloemenwijk (fase zes)

Hoge Dreef, Binnenweg, Lijsterbeslaan, 
Elzenlaan, Baron de Caterslaan, Gestel-
sebaan (deel)

- wijk De Hulsten
De Hulsten en een klein stukje Sint-An-
toniusbaan

- verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan
Sint-Antoniusbaan vanaf het rondpunt 
met de Medelaar tot de Populierenlaan

- Sint-Antoniusbaas en zijstraten
Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, 
Sint-Antoniusbaan (nr. 50 t.e.m. nr. 242), 
Kleistraat en Rubenslaan

- Medelaar
Heidehoeven (nr. 12 t.e.m. nr. 21), Boskant, 
Medelaar (nr. 94) en Zoerselhoek (t.e.m. 

nr. 27)

- Graff endonk
Graff endonk, Salphensebaan (deel) en 
Broekstraat

- Salphensebaan
Salphansebaan, Maalstraat, Diamant-
straat en Korte Maalstraat

“Heel goed dat jullie met een inhaalbeweging 
bezig zijn ,maar waarom duurt het allemaal 
zo lang?”, horen we u zich al afvragen. Wel, 
een riolerlingsdossier moet een vrij lange 
(lijdens)weg afl eggen vooraleer u er enig 
resultaat van ziet en/of ervaart. In ons 
Zoerselmagazine van juni 2018 (p. 6-8) kon 
u reeds lezen dat er acht belangrijke stap-
pen zijn in een rioleringsdossier.

zeven tot negen jaar
Zowel de uitvoering van de werken als de 
voorbereidende studies en werken (van on-

der meer nutsmaatschappijen) zorgen ervoor 
dat een dergelijk dossier vanaf de toeken-
ning van de subsidie (stap 1) tot de opleve-
ring (stap 8) gemiddeld een zevental jaren 
duurt. Bij deze termijn van zeven jaar is 
dan nog geen rekening gehouden met 
mogelijke gerechtelijke onteigeningen, 
die deze termijn al gauw met een tweetal 
jaren kunnen verlengen.

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

inhaalbeweging riolering

riolering in Zoersel: op de planning

 ■ WEGWIJS
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cultuur in de
schijnwerpers 

INFO EN RESERVEREN
Enthousiast over ons pro-
gramma? U kunt tickets re-
serveren tot een week voor 
de voorstelling via
T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be of 
webshop.zoersel.be.
Daarna kunt u enkel nog 
tickets in voorverkoop ko-
pen in het administratief 
centrum (Handelslei 167). 
Alle verdere info over optre-
dens en fi lmvoorstellingen 
in cultuurhuis de Bijl en de 
Kapel vindt u op www.zoer-
sel.be, in de UIT in Zoersel-
kalender en in onze pro-
grammafolder.

De temperatuur stijgt. Uw bloed begint wat sneller te stro-
men. Muzikanten stemmen hun instrumenten. Stoelen 
schuifelen bedeesd heen en weer. Uw adem stokt, de spots 
gaan uit en het doek gaat open: het culturele voorjaar is daar.

Peter Verlinden
De seniorenraad Zoersel nodigt op vrijdag 
22 maart VRT-journalist Peter Verlinden 
uit. Hij vertelt u hoe de kranten- en 
nieuwsredacties elke dag omgaan met 
de berichtgeving over oorlogen, terroris-
me en politieke veldslagen. Wie bepaalt 
wat er in de media komt? En wat is de in-
vloed van de media op de confl icten zelf? 
De discussie over de rol van de (massa)
media in onze samenleving laait geregeld 
op, met onder meer de kwestie van het 
zogenoemde ‘fake news’, het vertrouwen 
in de media, de vraag of ‘goed nieuws’ ook 
‘nieuws’ kan zijn en de plaats van de soci-
ale media in dit alles. Verlinden - die zich 
baseerde op zijn academische opdracht 
aan de KU Leuven - illustreert zijn lezing 
uitvoerig met beeldmateriaal.

Alicja Gescinska
In de lezing ‘Thuis in muziek: een oefening 
in menselijkheid’ vraagt Alicja Gescinska 
zich op donderdag 4 maart af of muziek 
mens en maatschappij beter maakt. In 
de loop der jaren hebben fi losofen zich 
met grote scepsis over die vraag gebogen. 
Alicja is ervan overtuigd dat muziek ver-
heft en een grote rol kan spelen in onze 
persoonlijke en morele ontwikkeling. 
Daar staan we vandaag de dag te weinig 
bij stil. In het onderwijs speelt muziek bij-
voorbeeld nauwelijks nog een rol, en in 
ons dagelijks leven - in het Spotify-tijdperk 
- zien we muziek vooral als een bron van 
ontspanning, ter verstrooiing of vertroos-
ting. Maar volgens Alicja is muziek eerder 
een fundament dan een ornament van 
ons bestaan, en zou muziek een centrale 
plek moeten krijgen in ons onderwijs.

Fijn dat u overweegt om langs te komen 
bij een of meer van onze lezingen, fi lms, 
tentoonstellingen en concerten tijdens 
het voorjaar van 2019. Hieronder krijgt u 
alvast een voorsmaakje.

Aurélie Viegas & Wim Brabants
Het duo Aurélie Viegas & Wim Brabants 
brengt op 22 maart een charmant reper-
toire uit de periode 1775-1830. De harp 
van Aurélie was ooit nog eigendom van 
Salvator Callault (1791-1839), harpist aan de 
Parijse Opera. De snaarspanning van deze 
enkelvoudige pedaalharp - die vervaardigd 
werd tot ca. 1820 - is lager dan die van de 
moderne harp, wat een zeer virtuoos spel 
mogelijk maakt. De zilveren klank is door-
zichtiger en bezit een briljante resonantie 
die helemaal tot zijn recht komt in de Bijl.

MEER WETEN?
Franky Michielsen
T 03 2980 7 15
cultuur@zoersel.be

nieuw voorjaarsprogramma in de Bijl en de Kapel

 ■ IN BEELD
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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. 

27.02.2019 - 24.04.2019

zondag 24.02
trappistentocht, walk-2-gethertocht, 
walkontocht en te gekke wandeling
Op elk parcours zien de wandelaars minstens één 
en eventueel beide Trappistenkloosters. De langere 
afstanden gaan ook door de Brechtse Heide. Het 
domein van Bethaniënhuis is prominent aanwezig 
op het parcours. Het is nog vroeg op het jaar maar 
de lentekriebels bij de langere dagen voelen we 
komen. Komaan iedereen naar buiten ... na de don-
kere maanden. Gratis lenteplantje. We verwachten 
alle Zoerselnaars. Laat de auto thuis want Sint-An-
tonius zal vol auto´s staan door de vele bezoekers 
van heinde en verre.
Wandelafstanden 6-12-10 miles 20-30-42 km.
locatie gemeenteschool Beuk&Noot
tijdstip tussen 7 en 15 uur
prijs leden € 1,20, niet-leden € 2
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 28.02
cursus tekenen, olieverf-schilderen 
en/of aquarelleren
U heeft enige artistieke aspiraties en u ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn? 
Deze cursus omvat: materialenleer, perspectief, 
compositie, kleurenleer, enz...
locatie Olmenlei 129
andere data elke donderdagavond, elke zaterdag-
voormiddag
tijdstip donderdag van 19 tot 21.30 uur
zaterdag van 9.30 tot 12 uur
prijs € 150 voor 12 lessen van 2 u 30’
info Werner De Wree, T 03 384 19 88,
schuineboom@telenet.be, www.wernerdewree.be
een act. van Kunstkring ‘De Schuine Boom’

conditielessen voor heren
We trachten een les aan te bieden waar prestatie, 
leeftijd, gewicht of conditieniveau niet belangrijk 
zijn, waar u kunt sporten met uw eigen mogelijk-
heden. Onder leiding van een mannelijke trainer, 
gericht op uithouding en spierversterking. Kom ge-
rust even een kennismakingsles volgen: vrijblijvend 
en gratis, maar graag even verwittigen vooraf.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke donderdagavond
(uitgezonderd schoolvakanties)
tijdstip van 19.30 tot 20.30 uur
info Anne Peetermans, M 0476 30 30 53 of
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

zaterdag 02.03
KWB-repaircafé
Herstellen van allerlei zaken waaraan iets hapert: 
kleding, elektrische toestellen, fi etsen, compu-
ters, … beter dan zomaar weggooien!
Langskomen voor een pannenkoek, croque of een 
drankje kan ook.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info Eric Geudens, M 0477 20 04 26
een activiteit van KWB Sint-Antonius

expo Pa’lante’ | Frans Van Roy
Frans Van Roy legt indrukken van zijn wandelingen 
vast in kleine vluchtige schetsen. Deze functione-
ren als vertrekpunt voor zijn groter werk. Hij redu-
ceert en herinterpreteert die realiteit tot krachtige 
beelden, opgetekend in grootse schilderkunstige 
gebaren. Zijn werk resoneert de zoektocht naar de 
essentie van de natuur. Het drukt tevens een weer-
gave van een onrustige geestesgesteldheid uit.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 24.03
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00,
debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

Aziatische Resto
locatie parochie Centrum Sint-Martinus,
Sint-Jozefl ei 27, Westmalle
tijdstip 3 shiften: om 12.30uur, 16.30uur en 20uur
prijs info over de menu kunt u vinden via onze 
facebookevenement: Aziatische resto
info en inschrijven tot 22 februari 2019:
resto.akabe@gmail.com.
een activiteit van groepsleiding Kris Kras Akabe

maandag 04.03
spelletjesnamiddag
Gezellig samenkomen koffi  e drinken en een spelle-
tje spelen zoals onder andere scrabble.
locatie de pastorie van Halle, Halle-Dorp 32
tijdstip 13.30 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 3
info Maria Van Wezenbeeck, T 03 383 66 80
een activiteit van kvlv Halle

judo
Judo draagt bij tot de mentale en fysieke ont-
wikkeling van jongeren en volwassenen! Alle 
prestatiebepalende factoren komen aan bod 
zoals kracht, uithouding, snelheid, behendigheid, 
motoriek en concentratie. Men ontwikkelt respect, 
discipline, wilskracht en zelfvertrouwen! Jeugd 
5j-11/12j(m+j)+12/13j &volwassenen(d+h). Onder 
professionele begeleiding door ex-Nationaal & 
Internationaal A-TRAINER BLOSO.
locatie sporthal Pierenbos, Halmolenweg 3
andere data elke maandag
tijdstip 5 - 11/12 jaar: van 17.45 tot 19.15 uur
12/13 jaar + volwassenen (d&h): van 19.30 tot
21.30 uur
prijs afh ankelijk van leeftijdscategorie,
2 gratis proefl essen
info R. Alen, M 0477 68 59 11,
judoschool-alen@telenet.be, www,judoschool-alen.be
een activiteit van Judoteam Alen vzw

yogalessen
Actief sinds 1970. Gediplomeerde leraars doen hun 
best om u op een eenvoudige en duidelijke wijze 
alle facetten van de yogabeleving bij te brengen.
De lessen richten zich tot iedereen, ongeacht leef-
tijd, geslacht en ervaring, zodat nieuwelingen van 
het begin meekunnen.
locatie koetshuis, Kasteeldreef 55, (park Halle)
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 80 voor 10 lessen
(blijven onbeperkt in tijd geldig)
€ 8,5 voor 1 les
info Marita Schadick, M 0472 33 43 96
een activiteit van yogaschool Paramanda

dinsdag 05.03
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand, 02.04
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

woensdag 06.03
inclusie paardenkamp
Paardenkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar met 
en zonder beperking. Er kunnen maximum tien

kinderen deelnemen. Dit kamp is zonder overnach-
ten. Drie dagen vol sport, spel en ontspanning op 
en naast het paard. Vooraf vindt een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek plaats.
locatie Herentalsebaan 49
andere data 07 en 08.03 (krokusvakantie)
10.04 tot 12.04 (Paasvakantie)
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 42/ per dag (inschrijven kan per dag of voor 
3 dagen)
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-librium

koken met kinderen
Moeders, oma’s neem uw (klein)kinderen mee voor 
een gezellige voormiddag samen koken. We maken 
pizza, spaghetti, cupcakes, pannenkoeken, peper-
koekenhuisjes, chocolademousse. Nadien eten we 
samen onze delicatessen op.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 9
tijdstip 9.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9, kinderen gratis
info Marijke Spruyt, marijke.spruyt@gmail.com
een activiteit van kvlv Halle

schrijf ze vrij
Actie met Amnesty International. Vele mensen-
rechtenverdedigers worden lastiggevallen, achter-
volgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en 
alleen maar omdat ze een rechtvaardigere wereld 
willen. Steun hen in hun strijd voor een rechtvaar-
digere wereld.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 9
tijdstip doorlopend van 9.30 tot 21.30 uur
prijs gratis
info kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van kvlv Halle

mozaïekletter
De eerste letter van uw naam versieren met moza-
ieksteentjes. Voor kinderen vanaf 7 jaar.
locatie Violetlaan 34
tijdstip van 13.30 tot 16.00 uur
prijs € 20 (incl. alle materialen)
info en inschrijven: karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van Naturalart

infosessie loopbaancoaching (gratis)
Wil u veranderen van job, u beter voelen in uw 
huidige job of zoekt u over uw loopbaanvragen 
vooral rust en helderheid in uw hoofd? Al eens aan 
loopbaancoaching gedacht? Vergelijk het met fi et-
sen op een tandem. Uzelf zit aan het stuur van uw 
loopbaan. Wij, als coach trappen mee achterop. Wij 
zetten u op weg, supporteren, sturen bij, laten u 
onbekende paden inslaan, … Bij ons geen uniforme 
testjes of standaard oefeningen, wel een uniek 
traject op maat van uw specifi eke loopbaanvraag. 
Als u dit wil, gaan we hiervoor ook letterlijk op pad, 
buiten in de natuur.
locatie zaaltje boven in de Castelijnshoeve, ge-
meentepark Zoersel, Kasteeldreef 52
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven katrien@captainstoker.be en 
peter@nextstepcoaching.be
een act. van Captain & Stoker, Next Step Coaching

donderdag 07.03
fi lm | Va, vis et deviens
Het verhaal van een negenjarig niet-joods Ethio-
pisch jongetje dat door zijn moeder wordt binnen-
gesmokkeld op een evacuatievlucht: ‘’Ga, leef en 
word wat!’’. Men beschouwt de jongen als wees. 
In Tel Aviv wordt hij geadopteerd door een liberaal 
Frans-joods gezin. Vanaf dan heet hij Salomon, 
ofwel Schlomo. Hij groeit op met de angst om 
ontdekt te worden. Als ‘wees’ ontdekt hij de joodse 
en westerse cultuur, de liefde, maar ook het
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racisme en de oorlog in de bezette gebieden. Als hij 
verliefd wordt op een meisje uit een orthodox-joods 
milieu, van wie de vader de Falashas niet als joden 
beschouwt, komt hij in confl ict met zichzelf.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

vrijdag 08.03
maandelijkse infonamiddag
ZNA Joostens Woonzorgcentrum en SP-Psychogeri-
atrie. Tijdens deze infonamiddagen lichten wij onze 
werking en onze visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 12.04
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

zondag 10.03
op zoek naar de waterdraak
Natuurgebied de Kooldries herbergt vier soorten 
salamanders, maar we hopen vooral de Kamsala-
mander te zien. Deze waterdraak is met zijn 18 cm 
onze grootste soort.
locatie Cuveehoeve, Boudewijnstraat 20, Brecht
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Bart Hellemans, M 0473 29 21 63,
bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen,
kern Zoersel

maandag 11.03
infocafé met Riet Van Der Sande
| wat betekent mantelzorg voor een 
persoon met kanker?
Wat kunt u van een mantelverzorger verwachten? 
Hoe zorgt u als mantelzorger voor uzelf?
locatie LDC Cogelshof, lokaal P1/P2,
Deuzeldlaan 49, Schoten
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info en inschrijven
mantelzorg.antwerpen@samana.be, T 03 221 95 70
een activiteit van gemeente Brecht, Malle,
Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

dinsdag 12.03
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
ongeveer 7 km, daarna lunch. Om 13 uur wandelen 
we een tweede lus van eveneens ongeveer 7 km. 
U kunt natuurlijk ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen. Niet-leden zijn meer dan welkom zo-
dat ze kunnen kennismaken met onze wandelclub. 
In de voormiddag wordt er gewandeld door de 
Kotsheide. ’s Namiddags door de Trappistenbossen.
locatie café ‘t Hemeltje, R. Delbekestraat 57, Schilde
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

lezing door Leen Dehouwer
| zingeving
Het leven bruist eens draken vergruisd.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 9
tijdstip 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van kvlv Halle

bijenproducten en apitherapie
door Antoine Maes.
locatie Dorp 54, Dorpszicht 1
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda Van Uff elen, M 0475 60 01 16
een activiteit van Imkerbond Zoersel

woensdag 13.03
knutselen voor vader
Vaderdag, op 19 maart is het zover, we vieren vader-
kesdag! Wil je graag iets maken voor papa ben je 
meer dan welkom. Wat we gaan maken, ga ik nog 
niet verklappen.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 7, € 10 niet-leden (inschrijvingen 
beperkt tot 10 personen)
info en inschrijven heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

donderdag 14.03
bloemschikken
Deelnemers werken onder begeleiding een gepast 
gelegenheidsthema af.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data 11.04
tijdstip van 13.30 tot 16 uur
info en inschrijven bij Ria Van Loey, M 0472 98 30 39 
of riavanloey@hotmail.com
een act. van Gezinsbond Halle en Sint-Antonius

infocafé mantelzorg
| wegwijs in tegoetkomingen
en voorzieningen
voor zorgbehoevenden en mantelzorgers
Door ziekte, beperking of ouderdom worden 
mensen geconfronteerd met extra hoge kosten 
door hogere medische uitgaven, maar ook de 
extra uitgaven om de zorg op een goeie manier te 
organiseren. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een 
algemeen overzicht van de verschillende mogelijk-
heden en is er ruimte voor uw concrete vragen
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
(deuren open om 19uur)
prijs gratis, maar graag inschrijven
info mantelzorg.antwerpen@samana.be of
T 03 221 95 70
een activiteit van gemeente en ocmw Zoersel
in samenwerking met Samana

zaterdag 16.03
tweedehandsbeurs
Op onze tweedehandsbeurs kunt u terecht voor 
kleding en speelgoed. Kleding zowel voor baby’s, 
peuters, kleuters als tieners. Cafetaria en babysit-
hoek zijn voorzien zodat u rustig kunt rondkijken.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 12.30 uur
prijs gratis
info rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

startweekend samentuin
De start van het nieuwe seizoen in de samentuin 
met kennismaking, infomomenten, rondleiding en 
mogelijkheid tot inschrijving.
locatie Veldstraat 79/1
tijdstip verwelkoming om 14 uur,
info en rondleiding om 14.30 uur
prijs gratis
info bart@develdstraat.be
een activiteit van deVeldstraatzoersel vzw

champagneconcert
Jaarconcert onder leiding van Rudi Versweyveld.
Bij een lekker glaasje kunt u met vrienden komen 
genieten van een gezellige, muzikale avond!
locatie fanfarelokaal, Kapelstraat 19
tijdstip 19 uur
prijs € 7 (tot 16 j gratis, geen reservatie nodig)
info M 0473 74 64 40 of info@delindekring.be
een activiteit van Fanfare De Lindekring

lenteconcert
Cantemus Novum brengt een gevarieerd boeket 
van opgefriste werkjes van diverse aard met tus-
senin een muzikaal intermezzo, gevolgd door een 
gezellige naklankreceptie.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 17.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 16 uur
prijs € 15
info en tickets, www.cantemusnovum.be of
alfons.vanmieghem@skynet.be
een activiteit van Cantemus Novum

maandag 18.03
lezing door Saskia Vloeberghs
| omgaan met kanker
Erkend psychologe, Saskia Vloeberghs, legt uit hoe 
kanker relaties treft. Ze geeft ook tips om hiermee 
om te gaan.
locatie ontmoetingscentrum De Notelaar,
Lierselei 19, Oostmalle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven sociaal huis Malle,
Karen Bruylandts, T 03 312 49 61,
karen.bruylandts@malle.be
een activiteit van gemeente Brecht, Malle,
Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

dinsdag 19.03
nacht van de geschiedenis
met als thema ‘Meesterschap’
Bezoek aan Snijders-Rocockxhuis te Antwerpen.
locatie Keizerstraat 10, Antwerpen
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 11, maar voor leden die een KBC kaart 
hebben € 5 niet-leden € 13, niet-leden met KBC 
kaart € 7
info en inschrijven voor 27.02, betaling op reke-
ningnummer BE46 9730 9407 0836, ten name van 
Davidsfonds, met vermelding ‘Bezoek Snijders- Ro-
cockxhuis’ en aantal deelnemers.
een activiteit van
Davidsfonds Zoersel, Sint-Antonius en Halle

donderdag 21.03
fermenteren
Een keukentechniek voor dagelijks gebruik: 
eenvoudig, lekker en supergezond. Workshop met 
demonstratie waarbij de deelnemer ook even aan 
de slag kan. Aantal deelnemers is beperkt met 
voorrang voor leden.
locatie KLJ-lokaal, Lotelinglaan 9
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs leden Velt en KVLV € 3, niet-leden € 8
info Monique De Temmerman, T 03 383 46 25, 
monique.detemmerman@telenet.be
een activiteit van Velt Voorkempen
in samenwerking met KVLV Halle

praatcafé Dwaallicht
| Wat is dementie?
Sprekers: Professor Dr. Patrick Cras en een mantel-
zorger.
locatie cafetaria woonzorgcentrum ter Bleeke, 
Blijkerijstraat 71, Oostmalle
tijdstip onthaal: 19.30 uur, start: 20 uur,
einde: 22 uur
prijs gratis
info Inge Vandekerkhove, M 0479 96 38 22,
info@dwaallicht.be
een activiteit van ocmw Brecht, Malle, Ranst, 
Schilde, Zandhoven en Zoersel

toneel | Snoepgoed en Stoeipoezen
Colette, de kuisvrouw werkt al 22 jaar voor de 
familie De Stoter, die al jaren een familiebedrijf in 
snoepgoed hebben. Colette kent enkele pikante 
anekdotes van deze familie. Ze wil meedoen aan 
een soundmixshow als haar grote idool Tina Turner. 
Hiervoor heeft ze geld nodig.
locatie zaal Klavier, Achterstraat 22
andere data 22,23,24,28,29,30 en 31.03
tijdstip donderdag, vrijdag, zaterdag om 20 uur
zondag om 15 uur
prijs € 10
info tickets zijn enkel online te reserveren via de 
website www.jukschot.be, Marc Van Looy,
T 03 383 49 28
een activiteit van toneelkring ‘t Jukschot

vrijdag 22.03
lezing door Peter Verlinden
| Massamedia:
Vredesduiven of Oorlogsstokers
Peter Verlinden, journalist bij de vrt, gaat dieper in 
op de werking van de massamedia, vooral in het 
kader van confl ictsituaties. De discussie over de rol 
van de massamedia in onze samenleving en onder 
meer de kwestie van het zogenoemde ‘fake news’ 
komen aan bod.
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locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info onthaal, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel

concert
| duo Aurélie Viegas & Wim Brabants
Wim Brabants verzamelt al heel wat jaren oude 
partituren voor zowel harp met fl uit, als kwar-
tetten en trio’s met harp. Hij wil dit charmante 
repertoire uit de periode 1775-1830 graag terug voor 
het voetlicht brengen. De harp van Aurélie Viegas 
was nog eigendom van Salvator Callault (1791-1839), 
harpist aan de Parijse Opera.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00,
cultuur@zoersel
een activiteit van werkgroep de Bijl

toneel | gene man in ons kot
Na hun negatieve ervaringen met het mannelijk 
geslacht hebben drie vrouwen resoluut de mannen 
van zich afgeschud. Met z’n drietjes wonen ze 
sindsdien knusjes op een appartement. Gedaan 
met de dwang om ten koste van alle eet- en snoep-
gewoonten, -omwille van de man- toch maar slank 
te willen blijven. Gedaan met de dwang om steeds 
modieus, licht en luchtig gekleed te lopen en zo 
kou te lijden. Eén jaar gaat het goed en dan gaat de 
bel. Op een dag komt de mannelijke overbuur het 
vrouwenappartement binnen gedonderd, totaal 
overstuur. Stilaan zal het mannelijke egocentrisme 
de vrouwelijke samenleving ondergraven.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zaterdag 23,woensdag 27, vrijdag 29, 
zaterdag 30 en zondag 31 maart
tijdstip woensdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur, 
zondag om 15 uur
prijs € 10
info en reserveren vanaf 18.02, M 0470 85 94 10 of
www.wil-ziezo.be
een activiteit van Toneelkring W.I.K. - Ziezo vzw

zaterdag 23.03
cupcake mozaïek
Samen met uw (klein)kind een eigen cupcake 
maken in mozaïek.
locatie Violetlaan 34
andere data 20.04
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs € 45 (incl. alle materialen) voor 1 volwassene 
en 1 kind
info en inschrijven: karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van Naturalart

harmonie in concert
een avondvullend gevariëerd programma met aan-
gename muziek. Verschillende gekende melodieën 
en populaire deuntjes worden daarbij soms in een 
verrassend kleedje gestoken.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 4, kinderen tot 12 jaar gratis
info info@harmoniehalle.be
een activiteit van Koninklijke Harmonie
Sint-Martinus Halle-Kempen

donderdag 28.03
lentekookavond
Kookavond met seizoensgroenten. In de lente is 
er nog niet heel veel te vinden, maar met de eerste 
sappige blaadjes koken we samen smaakvolle 
gerechtjes die we ook proeven.
locatie de Notelaar, Lierselei 15, Oostmalle
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 8
info Erika Vergauts, T 03 312 24 78,
erika.vergauts@gmail.com
een activiteit van Velt Voorkempen

vrijdag 29.03
26ste Avondquiz Pierenbos
locatie sporthal Pierenbos
tijdstip 20 uur

prijs € 18 (max. 6 deelnemers per ploeg)
info en inschrijven ouderraadpierenbos@gmail.com
een activiteit van ouderraad Pierenbos

zaterdag 30.03
garageverkoop
Kwb en Kvlv Halle organiseren de jaarlijkse gara-
geverkoop. Hebt u nog mooie spulletjes die u niet 
meer gebruikt, dan is dit het moment om ze aan de 
man te brengen. Info en inschrijven zie mailadres-
sen onderaan.
locatie de ingeschreven garages in Halle en 
Sint-Antonius
tijdstip vanaf 8 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 5
info info@kwbsintantonius.be of
kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van
KWB Sint-Antonius samen met kvlv Halle

cursus eerste hulp
Eerste hulp leren in modules. Na het volgen van de 
vier modules kan men een diploma behalen.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data 13.04 en 04.05
tijdstip van 9 tot 16.30 uur
prijs gratis
info vorming@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

kennismaken met yoga
Fris en vitaal de lente in met zachte yoga fl ow. We 
starten met aangename activaties, gevolgd door 
een reeks vloeiende sequenties en houdingen die 
zeer stressverlagend werken. We sluiten af met een 
deugddoende relaxatie. Ervaring niet nodig.
locatie felinea, Brakkebos 11
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 15 (kopje thee en versnapering inbegrepen)
info en inschrijven felinea@skynet.be,
M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

equitherapie
| belevingssessie met paarden
Houd u van paarden? Wil u eens van dichtbij 
spelletjes en oefeningen doen met paarden? Wij or-
ganiseren een twee uur durende workshop waarbij 
zowel ouders als kinderen vanaf 6 jaar welkom zijn,
locatie Herentalsebaan 49
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 10, niet-leden € 13
info en inschrijven noodzakelijk bij
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel
in samenwerking met Equi-librium Zoersel

expo Jan Arts
| geschilderde iconen
Jan Arts (69) uit Massenhoven behoort tot het 
kransje van iconenschilders in België. Het schilde-
ren van iconen is een echt monnikenwerk. Het is 
dan ook geen toeval dat veel iconografen priesters 
of broeders waren. Arts prepareert eigenhandig het 
lindenhout, waarop de afb eelding met lijnwaad en 
krijtlagen wordt aangebracht. De tekening wordt 
vervolgens in rode pigmentlijnen op de plank aan-
gebracht en ingekleurd. In Vlaanderen wordt deze 
vorm van religieuze kunst opnieuw populairder, 
“omdat mensen op zoek zijn naar een rustpunt in 
hun huis”, vertelt kunstenaar Arts.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 21.04
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

maandag 01.04
digidak inschrijfmomenten
Nieuwe inschrijfmomenten voor onze volgende 
reeks computerlessen.
locatie administratief centrum(Handelslei 167)
01.04 van 13.30 tot 16.30 uur en 04.04 van 18.00 
tot 20 uur
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 01.04 van 18.30 tot 
20 uur en 04.04 van 10.30 uur tot 12.30 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

namiddagfi etsen
Aan een heel rustig tempo.
locatie parking kerk Halle
andere data elke maandagnamiddag, vanaf april
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis
info Maria Van Wezenbeeck, T 03 383 66 80
een activiteit van kvlv Halle

mindfulness kennismaking
Veel drukte in uw leven en in uw hoofd?
Mindfulness, een eenvoudige wijze om beperkende 
patronen op te merken, te doorbreken en zo met 
meer rust en veerkracht in uw leven te staan. Ont-
dek het tijdens deze kennismakingsmomenten.
locatie de Knod 36
andere data maandag 15.4
woensdag 3.4 en 17.4
tijdstip maandag van 19.30 tot 21.30 uur
woensdag van 9.15 tot 11.15 uur
prijs € 20
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
kristel@zinnebeeld.be, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

dinsdag 02.04
even autisme beleven
Doorlopend receptie en inleefparcours, moge-
lijkheid tot een individueel gesprek. Inleving via 
fi lm, voelen, ruiken, proeven, tips uitwisselen, 
informatie delen.
locatie huis van het kind, Handelslei 230
tijdstip onthaal: 19 uur,
start praatgroep: 19.30 uur en 20.30 uur
prijs gratis
info T 03 270 06 73, huiszoersel@olo.be
een activiteit van afdeling rechtstreeks
toegankelijke en mobiele diensten van OLO vzw
in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel

woensdag 03.04
avondfi etsen
locatie parking kerk Halle
andere data elke woensdagavond, vanaf april
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81
een activiteit van kvlv Halle

donderdag 04.04
creatief met mozaïek
Al puzzelend met kleurrijke mozaïeksteentjes op 
ontdekkingstocht naar uw eigen creativiteit.
locatie Violetlaan 34
andere data elke donderdag
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur en van 19 tot 22 uur
prijs € 11/ uur (inclusief steentjes, lijmen)
info en inschrijven:
karin.ceuppens@telenet.be,
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van Naturalart

lezing door Alicja Gescinska
| Thuis in muziek:
een oefening in menselijkheid
Maakt muziek mens en maatschappij beter? In de 
loop der tijd hebben fi losofen zich met grote scep-
sis over die vraag gebogen. Alicja Gescinska is ervan 
overtuigd dat muziek verheft en een grote rol kan 
spelen in onze persoonlijke en morele ontwikke-
ling. Volgens Alicja Gescinska is muziek eerder een 
fundament dan een ornament van ons bestaan
 en zou muziek centraal moeten staan in ons 
onderwijs.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
in samenwerking met de Bibliotheek
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vrijdag 05.04
nachtvlinderinventarisatie
Met lampen en een mengsel op basis van rode wijn 
proberen we een mooie variatie aan lentesoorten 
onder de nachtvlinders te zien.
locatie kruis van Blommerschot, Kruisdreef
(grens Zoersel, Pulderbos)
tijdstip van 21 tot 23.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 07.04
paaszoektocht
Paaszoektocht voor het hele gezin tijdens de 
paasvakantie. Aan de hand van een vragenlijst, 
volgt u een route en lost u bijbehorende vragen op. 
Na afl oop mag u het formulier binnenbrengen en 
dit kan tot 30/04/2019. De eerste drie deelnemers 
die de vragen het meest correct hebben beant-
woord maken kans op een prijs en worden hiervan 
persoonlijk op de hoogte gebracht.
locatie start Westmallebaan 60
andere data gedurende de Paasvakantie,
vrij te starten t.e.m. 22.04
prijs per formulier, leden € 3, niet-leden € 6
info en formulieren (vanaf 1.04)
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

maandag 08.04
sportkampen
Toff e thematische sportkampen voor kleuters van 3 
tot 6 jaar en kids van 7 tot 12 jaar.
locatie sporthal Beuk & Noot, Ter Beuken 1
andere data 8 tot 12.04 en 15 tot 19.04
tijdstip van 9.15 uur tot 16.15 uur
met naopvang tot 17.30 uur
prijs € 99
info dienst sport, T 03 2980 9 07, sport@zoersel.be, 
inschrijven www.sportievak.be/zoersel
een activiteit van Sportievak vzw

dinsdag 09.04
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
ongeveer 7 km, daarna lunch. Om 13 uur wandelen 
we een tweede lus van eveneens ongeveer 7 km. 
Niet-leden zijn meer dan welkom zodat ze kunnen 
kennismaken met onze wandelclub. Voormiddag 
verkenning van de 1ste tot en met de 5de Bosdreef. 
‘s Namiddags wordt er gewandeld langs de Boon-
hofl oop en de Molenbeek.
locatie café de Toerist, Vlimmersebaan 1,
Wechelderzande
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis

info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

imkeren
De verschillende aspecten van het imkeren in 
functie van de beoogde doelstellingen door Erwin 
Hoebrechts.
locatie Dorp 54, Dorpszicht 1
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda Van Uff elen, M 0475 60 01 16
een activiteit van Imkerbond Zoersel

woensdag 10.04
bloemschikken
Prachtig lente- en Paasstuk
locatie t Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 7 + materiaal
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 11.04
Paastocht
Een vroege lentetocht met het Zoerselbos als 
middelpunt. De eerste bosbloempjes en de eerste 
groene blaadjes worden zichtbaar. Het is ideaal om 
de winter volledig af te schudden en de lentelucht 
op te snuiven tijdens een fi kse wandeling. Het is 
tijd om naar buiten te komen. We verwachten u en 
verwennen u in onze startzaal en rustpost.
locatie KLJ Lokaal, de Reiger 29
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,20, niet-leden € 2
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 12.04
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 13.04 en zondag 14.04
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

zaterdag 13.04
bezoek aan
de beeldentuin Hugo Voeten
In de 15 hectare grote private Beeldentuin in Geel 
staan meer dan 200 werken van meer dan 35

 kunstenaars. Sommige kunstwerken werden 
gecreëerd op maat van de locatie en gaan een 
speciale dialoog aan met het landschap. Een unieke 
gelegenheid om deze collectie te bewonderen. De 
beeldentuin is gereserveerd voor groepsbezoeken.
locatie Hazenhout 17-19, Geel
tijdstip 14 uur stipt
prijs leden € 15, niet-leden € 18
info en inschrijven voor 25.03, betaling op reke-
ningnummer BE46 9730 9407 0836, ten name van 
Davidsfonds, met vermelding “Bezoek beeldentuin 
Hugo Voeten” en aantal deelnemers.
een act. van Davidsfonds Zoersel, Sint-Antoni-
us en Halle

maandag 15.04
tiener paardenkamp (dagkamp)
Een dagje plezier op de paardenboerderij voor 
jongeren van 12j tot 16j met en zonder beperking. 
Van het verzorgen van de paarden tot oefeningen 
doen op en naast de paarden. Er kunnen maximum 
10 jongeren deelnemen. Het gaat door vanaf 5 
inschrijvingen. Vooraf vindt een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek plaats.
locatie Herentalsebaan 49
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 42
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-librium

donderdag 18.04
ski/snowboard- en schaatsdag
We leven ons een halve dag uit op de schaatspiste 
Antarctica. De andere helft van de dag krijg je ski- 
of snowboardles op de skipiste van Aspen.
locatie Aspen en Antarctica Wilrijk
tijdstip 8 tot 17 uur
prijs € 30
info en inschrijven tot 18.03 bij dienst sport,
T 03 2980 9 07, sport@zoersel.be
een activiteit van sportdienst Zoersel en de ILV 
sportregio Midden-Provincie

maandag 22.04
de Paasvos duikt weer op!
Sinds enkele jaren duikt de paasvos opnieuw op 
in onze streken. Op paasmaandag brengt hij in de 
oude pastorij van Westmalle lekkere paaseieren 
voor alle kinderen.
locatie pastorij, Berckhovenstraat 11, Westmalle
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis, maar inschrijven verplicht
info Walter d’Hertefelt, M 0478 65 90 10, walter.
dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Zoersel


