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 ▪ u zoekt, u vindt op Zoersel markt

 ▪ werkzaamheden Handelslei/Kapellei weldra van start

 ▪ op pad met buitenlandse Zoerselaars

Eva Jans in ‘close-up’

van poppenspeelster
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zo is Zoersel!
‘Het leven is een schouwtoneel, ieder speelt zijn rol en krijgt 
zijn deel’.

Op tijd en stond speelt iedereen wel eens toneel, en geef toe, 
vaak is dit ook een manier om een boodschap anders te bren-
gen, of ons te bewegen tot wat meer relativering.

Neem nu bijvoorbeeld onze Zoerselse Eva Jans. Zij slaagt er in 
kinderen te boeien met haar poppenspel. En al zijn Jan Klaas-
sen en Katrijn wellicht al lang onderin de poppenkastpoppen-
koff er beland, en vervangen door kleurige spookjes of piraten, 
de magie van het poppenspel blijft en laat het verhaal op een 
heel eigen wijze klinken.

Wie zo ook op hun eigen wijze hun boodschap laten klinken, 
dat zijn onze marktkramers. Van in hun klein theatertje bren-
gen zij op een heel eigen manier hun koopwaar aan de man. 
Het klinkt als een stukje folklore, da’s waar, maar u kunt er ook 
heel wat leuke spullen op de kop tikken aan betaalbare prijzen, 
wel te voldoen in klinkende munt. Zo’n markten, ik hoop maar 
dat ze niet snel van het toneel verdwijnen.

Wat wel verdwijnt, dat zijn de klinkers in de Handelslei. Er zijn 
immers heel wat verzakkingen in de rijweg, maar die klinkers 
zorgen ook voor geluidsoverlast. Hoe zou het ook anders kun-
nen, de naam ‘klinker’, die zegt het toch zelf?

Hebt u thuis ook klinkers of ander bouw- of sloopafval, lees 
dan zeker na hoe u dit best kan afvoeren.

‘Walter, ik ga een klinker kopen’, herinnert u zich dat ook nog? 
Tja, in onze taal zijn klinkers wel echt nodig. Zonder de a’s, e’s, 
i’s, o’s en u’s wordt het Nederlands wel bijna Russisch.
Voor velen die in onze gemeente terechtkomen uit het buiten-
land, klinkt onze taal wellicht bijna Chinees. En dat brengt na-
tuurlijk ook heel wat problemen mee. Hopelijk vindt onze cam-
pagne, om hen mee wegwijs te maken, genoeg weerklank

In dit magazine maken we u via een aantal klinkende cijfers 
ook meer wegwijs in onze gemeente.

Voor vele muziekliefh ebbers zal de naam Bieke Dens al jaren 
bekend in de oren klinken, maar sinds kort schalt de naam van 
dit bezige muzikale bijtje ook in onze lijst van winnaars van de 
cultuurprijs.

Wat binnenkort ook terug weerschalt, is de oproep voor de 
borstkankerscreenings . We gaan dit zelfs letterlijk laten weer-
klinken op de markt van 1 maart, van in ons eigen theatertje. 
Omdat we ook als gemeente mee willen werken aan uw ge-
zondheid.

‘Van klinken en drinken, komt struikelen en hinken’, zegt het 
spreekwoord. Maar klinken op gezondheid, dat kunnen we 
nooit genoeg!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

Handelslei & Kapellei 
klinken weldra anders

De Handelslei en Kapellei zullen vanaf mei helemaal anders klinken. De klinkers - het woord 
zegt het zelf - zullen dan immers verdwijnen en plaatsmaken voor een asfaltlaag. De ‘reno-
vatiewerken’ in opdracht van de Vlaamse overheid zullen in totaal zo’n vier weken duren en 
gaan half april van start. 

klinkers verdwijnen
Alle klinkers op de gewestwegen zullen 
stilaan verdwijnen. Dat gebeurde bijvoor-
beeld zo’n zeven jaar geleden al in Zoersel. 
Ook op de Handelslei en Kapellei in Sint-
Antonius zorgen de klinkers voor geluids-
overlast, trillingen, verzakkingen in de 
rijweg … Maar daar komt dus weldra een 
einde aan! 
De kruispunten Handelslei - Bethaniënlei, 
Handelslei - Zoerselsteenweg - Begijnen-
straat, de zone ter hoogte van de school-
meesterswoning, aan de kerk en het 
stukje net voor het Smeestraatje - als u 
van Schilde komt - worden onder handen 
genomen. De aannemer zal daar de klin-
kers uitbreken tot op de fundering en ver-
vangen door nieuwe asfaltlagen. Tussen 
Liersebaan en Processieweg wordt ook de 
toplaag van het asfalt vernieuwd.
De werken beperken zich tot de rijweg. 
Hier en daar zullen ook verzakte greppels, 
boordstenen of putdeksels worden opge-
trokken. U kunt dus steeds met de fi ets of 
te voet tot bij de handelaars geraken.

wegenwerken Sint-Antonius

april - mei 2011
De werken zullen - als de weersomstan-
digheden het toelaten - in totaal zo’n vier 
weken duren en verlopen in fases:
▪ van 11 tot 15 april:

het kruispunt Handelslei - Bethaniënlei 
wordt afgesloten en vernieuwd.

▪ van 16 tot 25 april:
deze week wordt er niet gewerkt en kunt 
u over de Handelslei/Kapellei rijden.

▪ van 26 april tot 8 mei:
de Handelslei/Kapellei wordt volledig 
afgesloten en vernieuwd tussen Lierse-
baan en Alfons Butsstraat.

MEER WETEN?
Bel het Agentschap Wegen en Ver-
keer Antwerpen - district Brecht op 
03 330 12 60 of onze dienst planning 
infrastructuur op 03 2980 9 15.

Voor zowel de eerste als de derde fase is 
een aangepaste omleiding voorzien, die 
ook geldt voor de bussen van De Lijn. Met 
de fi ets, te voet of via de zijstraten blijven 
de handelaars op de Handelslei en Kapellei 
wel steeds bereikbaar.

actie middenstand
Meer nog, zij zetten een actie op poten 
om al wie de moeite doet met de fi ets of 
te voet te komen, te belonen. U krijgt bij 
elk bezoek aan één van de deelnemende 
handelaars een stempel. Met elke volle 
stempelkaart maakt u kans op één van de 
te verloten fi etsen.

“Met de fi ets, te voet 

of via de zijstraten 

blijven de handelaars 

in Sint-Antonius altijd 

bereikbaar.”
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 ■ IN BEELD

onze gemeente in cijfers

meer dan ooit
een uitdaging
Dat De Lijn in 2010 547 miljoen reizigers vervoerde of dat de Gazet van Antwerpen vorig jaar 
een oplage had van 123.900 exemplaren, daar bent u vermoedelijk niet veel mee. Daarom ge-
ven wij u graag een beknopt overzicht van Zoersels cijfermateriaal.
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belastingen laag 
Terwijl privé-ondernemingen stilaan terug recht klauteren, onder-
vinden heel wat lokale besturen nu pas de gevolgen van de fi nanci-
eel-economische crisis van de afgelopen jaren.
De inkomsten uit aanvullende personenbelastingen dalen, terwijl 
de infl atie er tegelijkertijd voor zorgt dat het grootste aandeel bin-
nen de gemeentelijke uitgaven, namelijk de lonen, aanzienlijk toe-
neemt.
Het opstellen van een evenwichtig budget voor de jaren 2011, 2012 
en 2013 was dus geen eenvoudige opdracht.

personenbelasting
Toch blijven de belastingen in onze gemeente laag ten opzichte van 
het Vlaams gemiddelde. Als inwoner van Zoersel betaalt u 6,5% aan-
vullende personenbelasting betaalt, ten opzichte van een Vlaams 
gemiddelde van 7,2%. Dat wil zeggen dat u 6,5% belasting betaalt 
aan onze gemeente, bovenop de personenbelasting die de fi scus u 
jaarlijks aanrekent.

opcentiemen
Daarnaast stelt elke gemeente jaarlijks opcentiemen op de onroe-
rende voorheffi  ng vast. Die opcentiemen komen bovenop de be-
lasting op het kadastraal inkomen (uit onroerende goederen zoals 
huizen, gronden …). In Zoersel blijven dit voor 2011 935 opcentie-
men, ten opzichte van een Vlaams gemiddelde van 1.322. Concreet 
betekent dit dat u als belastingsplichtige per euro die u verschul-
digd bent aan het Vlaams Gewest, € 9,35 moet betalen voor de ge-
meente.

investeringen
Onder meer dankzij deze inkomsten kunnen volgende investerin-
gen op de agenda geplaatst worden:
▪ rioleringsnet in de Bloemenwijk, de Heideweg, de Waterstraat, 

Kapellenhof 
▪ de kinderopvang, de muziek- en woordacademie en de academie 

voor beeldende kunst in de Achterstraat
▪ een ruim sporthalcomplex in de Achterstraat 
▪ voetbalaccommodatie in Zoersel 
▪ bijkomende gebouwen rondom het administratief centrum voor 

onder meer bijkomende parkeerruimte, de werkwinkel, de op-
voedingswinkel, een knus auditorium en ruimte voor verenigin-
gen 

▪ het herasfalteren van wegen, het opmaken van onverharde voet- 
en fi etspaden en van fi ets- en wandelpaden in het Zoerselbos 

▪ een lokaal opvang initiatief

2010 IN CIJFERS
Wist u dat:
▪ onze gemeente eind december afk lopte op 21.457 inwo-

ners, waarvan meer dan 7.000 55-plussers
▪ er 176 kleine Zoerselaartjes werden geboren en er 194 men-

sen overleden
▪ er 1.100 mensen Zoersel achter zich lieten, terwijl er 1.263 

nieuwkomers arriveerden
▪ er 69 koppels in het huwelijksbootje stapten en 38 stapten 

weer uit
▪ onze gemeente maar liefst 62 verschillende nationaliteiten 

telt, waarvan onze noorderburen de grootste groep vormt
▪ onze kleuter- en lagere scholen dagelijks 1.944 kinderen 

verwelkomden 
▪ onze gemeente meer dan 175 actieve verenigingen telt
▪ onze drie bibliotheken maar liefst 170.856 boeken, dvd’s … 

uitleenden (verlengingen inbegrepen) - zo’n 465 per dag
▪ 6.815 Zoerselaars onze bib bezochten
▪ ‘Gerechtigheid’ (Millennium) van Stieg Larsson het meest 

uitgeleende boek was bij de volwassenen
▪ onze strooiploegen 24 keer buiten de werktijden werden 

opgeroepen, goed voor zo’n 385 werkuren
▪ onze dienst openbare werken 3.425 werkopdrachten af-

handelde, inclusief suborders komt dit op 5.600
▪ we 164 fi etsendiefstallen, 81 woninginbraken en 32 pogin-

gen tot woninginbraak registreerden
▪ we 203 verkeersongevallen vaststelden, waarvan 61 met 

letselschade - in totaal betreurden we 4 hierbij doden
▪ er 88 snelheidscontroles werden gedaan, waarbij we 

42.459 voertuigen controleerden, 2.094 bestuurders kre-
gen een bekeuring

▪ 74 aanvragen voor het bouwen van een ééngezinswoning 
werden ingediend

▪ 494 beginners een voorlopig rijbewijs aanvroegen
▪ de gemeente 1.101 reispassen/paspoorten afl everde voor 

bestemmingen buiten de EU
▪ er (tot en met november) 17.858 warme maaltijden aan 

huis werden geleverd
▪ de wereldraad 13 ‘Zoerselse projecten’ steunde - dit zijn pro-

jecten in ontwikkelingslanden die gedragen of gesteund 
worden door mensen uit Zoersel

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 17 of mail naar fi nancien@zoersel.be.
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Schuimt u op vakantie ook graag de lokale marktjes af? Niets 
leuker toch dan te kuieren langs de verschillende kraampjes 
en te snuisteren tussen de typische, lokale producten? Maar… 
u hoeft het zo ver niet te gaan zoeken! Elke eerste dinsdag 
van de maand stellen in Zoersel immers meer dan tachtig 
marktkramers hun kraam op(en) voor ‘Zoersel markt’. Groen-
ten & fruit, wafels & snoep, textiel & naaimateriaal, hand-
tassen & sieraden, bloemen & wenskaarten … U zoekt het, u 
vindt het op Zoersel markt! Ik ging er alvast de sfeer eens op-
snuiven.

weer of geen weer
Dinsdagochtend, één februari. Ik heb een 
dagje verlof en kijk ernaar uit om deze 
voormiddag nog ‘ns over de markt in Zoer-
sel te gaan. Omdat ik er moeilijk m’n auto 
kwijt geraak, neem ik om 9.30 uur bus 41.1 
van De Lijn aan het AZ St.-Jozef. Ze brengt 
me, onder meer via de halte aan de Betha-
niënlei, precies tot op mijn bestemming. 
Mmm, de geur van vers gebraden kippe-
tjes komt me al tegemoet.
“Ik doe deze job al achttien jaar”, vertelt de 
dame achter het kippenkraam me. “Het zit 
in m’n bloed, want ook mijn vader is jaren-
lang marktkramer geweest. Ondanks het 
feit dat het door de jaren heen duidelijk 
kalmer is geworden op de markt, zijn wij 
heel tevreden. We staan heel graag hier in 
Zoersel op de markt en we hebben goed te 
doen, dus ons hoor je niet klagen (lacht).”

Een beetje verderop komt een volgende 
aangename geur mijn richting uit: die 
van vers gebakken wafels. De Zoerselse 
Marleen is al sinds 5 uur deze ochtend op 
de been.
“Ik maak meestal ’s morgens m’n deeg. 
Rond half acht stel ik mijn kraam op, om 
rond half twee opnieuw op te kramen. 
Maar, in tegenstelling tot wat veel men-
sen denken, zit mijn dag er dan nog niet 
op. Ik moet dan immers nog uitladen, al-
les sorteren en afwassen, voorbereidingen 
treff en voor de volgende dag …”
“Ik denk dat dat wel eens een reden kan 
zijn waarom ons beroep stilaan uitsterft. 
Je moet niet alleen graag maar ook hard 
willen werken. Je moet vroeg opstaan, 
veel uren kloppen, vaak in de kou staan ... 
Daarop haken de meesten af, denk ik. Wat 
niet wegneemt dat ik mijn werk ongeloof-

lijk graag doe! Ik heb ‘ne leuken artikel’ en 
ik ben ook graag veel buiten, weer of geen 
weer. En ook al verkoop ik bij slecht weer 
minder, ik kan het me niet permitteren 
om m’n vaste klanten - letterlijk en fi guur-
lijk - in de kou te laten staan.” 

met de glimlach
“Niet alleen ons beroep, maar ook onze 
doelgroep sterft jammer genoeg stilaan 
uit”, aldus marktkramer Ronny. “Ons pu-
bliek wordt alsmaar ouder. Jongeren gaan 
tegenwoordig meestal met twee werken 
en hebben gewoon geen kans en/of tijd 
meer om naar de markt te komen. Boven-
dien hebben zij nu heel wat alternatieven, 
zoals shopping centra, die vroeger niet 
bestonden. Maar… ik ben ervan overtuigd 
dat je op de markt nog producten vindt 
die je elders niet vindt.” “Je wordt hier nog 
persoonlijk, met de glimlach én voor een 
klein budget verder geholpen”, pikt markt-
kramer Frank in. “In een supermarkt gaat 
het er toch vaak onpersoonlijker aan toe, 
vind ik.”

kraam ‘t uit

u zoekt, u vindt op Zoersel markt

 ■ REPORTAGE

Marleen: “Ik heb ‘ne leuken artikel’ en ik ben ook 

graag veel buiten, weer of geen weer.”
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Dat wordt me door heel wat marktgan-
gers bevestigd. “Aanbiedingen zoals hier 
op de markt vind je vaak niet in de super-
markt. Hier is ook niet alles voorverpakt. 
Je kan bijvoorbeeld kiezen hoe groot dat 
spietje kaas of paté moet zijn. Je krijgt ook 
vaak de kans om eerst eens te proeven. 
Heerlijk vind ik dat (lacht). Bovendien ben 
ik ervan overtuigd dat hier de meest verse 
en kwalitatief goede producten verkocht 
worden, ook wat kleding en dergelijke 
betreft.”

sociaal aspect 
Twee boezemvriendinnen vertrouwen me 

VRIJE PLAATS?
Bent u marktkramer en wilt u met uw 
kraam graag op ‘Zoersel markt’ ko-
men staan? Bezorg ons dan uw naam, 
adres, telefoonnummer, onderne-
mingsnummer, vermelding van het 
product dat u verkoopt en een kopie 
van uw ‘machtiging ambulante handel’. 
Dit doet u per aangetekende brief of 
mail met ontvangstbewijs gericht aan 
gemeentebestuur Zoersel, Handelslei 
167, 2980 Zoersel, gemeente@zoersel.
be. U mag deze documenten ook tegen 
ontvangstbewijs afgeven op dit adres.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 48.

toe dat ze al tien jaar lang samen naar de 
markt komen. “Dat is stilaan een traditie 
geworden die we echt niet meer kunnen 
missen! We komen hier ook altijd nog heel 
wat andere bekenden tegen. De markt is 
echt een sociaal gebeuren waar mensen 
elkaar ontmoeten, wat bijkletsen, een 
koffi  etje drinken. Ik ben niet zo voor al dat 
computer- en gsm-verkeer. Op ’t laatst 
komt er niemand meer samen. De markt, 
met haar gemoedelijke en ongedwongen 
sfeer, gaat daar tegenin. Zoiets mogen we 
niet kapot laten gaan!”

NOTEER IN UW AGENDA
Weer of geen weer. Feestdag of geen 
feestdag. Onze Zoerselse markt vindt 
zonder uitzondering elke eerste dins-
dag van de maand plaats. Noteer deze 
data dus alvast in uw agenda: 1 maart, 
5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 
6 september, 4 oktober, 1 november, 6 
december.

Frank: “Je wordt hier 

nog persoonlijk, met 

de glimlach én voor 

een klein budget verder 

geholpen.”
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De langdurige regenval van 11 tot en met 17 november 2010 
wordt erkend als algemene ramp. Heeft u toen ook schade 
geleden, dan kunt u nu dus - bij de gouverneur van uw 
provincie - een offi  ciële aanvraag indienen om een tussen-
komst van het rampenfonds te verkrijgen. De termijn voor 
het indienen van uw aanvraag loopt nog tot 31 maart 2011. 
Let wel, sinds 1 maart 2007 zijn het de verzekeringen die het 
merendeel van de ‘gewone’ slachtoff ers (woonhuizen en 
hun inboedel) vergoeden. De tussenkomst van het ram-
penfonds geldt dan enkel voor het schadebedrag dat u niet 
hebt teruggekregen van de verzekeringsmaatschappij. 

MEER WETEN?
Surf naar www.civieleveiligheid.be of bel 03 2980 7 32. 

Www.huisartsenmallezoersel.be. Op deze website vindt 
u sinds kort heel wat informatie terug over eerstelijnsge-
zondheidszorg in de gemeenten Zoersel en Malle. U vindt er 
een overzicht van alle huisartsen, kinesisten, osteopaten, 
logopedisten …, maar ook een oplijsting van zieken-
huizen, rust- en verzorgingstehuizen, me-
dische centra, enz. Uiteraard kunnen ook 
een aantal noodnummers, de gegevens 
van de wachtdiensten en een beperkte 
medische bibliotheek- met onder meer 
informatie over stoppen met roken, de 
gezondheidsgids, een globaal medisch 
dossier, reisadvies, vaccinaties … - niet 
ontbreken.

MEER WETEN?
Surf naar www.huisartsenmal-
lezoersel.be. 

doktersurfen regenval erkend
als ramp

 ■ IN ‘T KORT

Maakt u uw fi ets niet of foutief vast - zoals op deze foto?
Dan is er kans dat u hem kwijt raakt.
Fietsendieven maken het zichzelf namelijk graag gemakkelijk. 
Investeren in een degelijk slot loont dus, op voorwaarde dat u 
het goed vastmaakt: haal het slot door het frame en het voor-
wiel en bind het om een paal. Werd uw fi ets toch nog gestolen? 
Dan vindt u hem mogelijk terug op www.gevondenfi etsen.be. 
Op deze site wordt namelijk een databank bijgehouden van 
fi etsen die werden teruggevonden, onder meer in de provincie 
Antwerpen. Via een eenvoudige zoekactie kunt u nagaan of uw 
fi ets er ook tussen zit. Fietsen die in onze gemeente werden 
gevonden en na zes maanden nog niet zijn afgehaald, worden 
per opbod verkocht tijdens de driemaandelijkse fi etsverkoop, 
elke vierde donderdag van de maand. De eerstvolgende is op 24 
maart in het Zonneputteke. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of surf naar www.gevondenfi etsen.be. 

vermiste fi etsen online

cultuurprijs
Op 16 januari ontving Beatrijs (Bieke) Dens - uit handen van 
het gemeentebestuur en de culturele raad - de cultuurprijs 
2010. Deze 80-jarige kranige dame heeft al een lange car-
rière achter de rug binnen de ruime muziekwereld. In onze 
gemeente is ze al vele jaren de bezielende kracht van het Sint-
Maartenkoor uit Halle. Het koor luistert maandelijks 1 of 2 eu-
charistievieringen op en treedt geregeld op in rusthuizen. In-
tussen bespeelt Bieke Dens ook één tot twee maal per maand 
tijdens de misvieringen het orgel in de kerk van Sint-Antonius.

cultuurprijs 2011
Ook in 2011 reiken we opnieuw de cultuurprijs uit. Dit jaar 
kennen we de prijs toe aan een Zoerselse vereniging die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt in één of meerdere culturele dis-
ciplines. U kunt een vereniging voordragen waarvan u vindt 
dat ze die prijs absoluut verdient. Gemotiveerde voordrachten 
richt u aan onze dienst cultuur, Bart Van Santvliet, Handelslei 
167 - en dit voor vrijdag 9 september. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 04. 
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26.02.2011 - 08.04.2011

vrijdag 25.02
vierde KFC Eendracht Zoersel - quiz
Algemene quiz voor zowel gelegenheids - 
als quizploegen.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 19.30 tot 01 uur
prijs € 15
info Maarten Van Hofstraeten M 0495 84 09 54,
quiz.kfcezoersel@gmail.com
een activiteit van KFC Eendracht Zoersel

zaterdag 26.02
digitale week - workshop
‘Hoe een LAN-party opbouwen?’
Heel wat jongeren experimenteerden in 
de jaren ‘90 in garages met Local Area 
Networks (LAN). Verschillende computers 
werden met elkaar verbonden, zodat alle 
deelnemers tegen en met elkaar konden 
spelen.
Tegenwoordig zijn de garages ingeruild 
voor grote sporthallen waar honderden 
mensen samenkomen.
Met onze workshop leert u zelf hoe u een 
LAN opbouwt. We doen de test met een 
strategiespel.
locatie bib Zoersel 
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs gratis
info en reserveren eric.corluy@digidak.be
of tijdens de vrije inloopmomenten van digidak
www.digitaleweek.be
een activiteit van digidak Zoersel

spaghettidagen
Ook dit jaar willen wij iedereen uitnodigen 
om te komen genieten van een heerlijke 
spaghetti of koude schotel. Voor de lief-
hebbers staat er ook een jeneverke klaar in 
onze bekende jenevertent.
locatie chirolokalen, naast Kapellei 37 
andere data zondag 27 .02
tijdstip zaterdag van 16 tot 20 uur,
zondag van 11 tot 19 uur
info Stijn Leirs stijntje01@hotmail.com
een activiteit van chirojongens Sint-Antonius

avondzoektocht
Groepen van drie tot acht personen. Een 
goede zaklamp is aanbevolen.
locatie KLJ-lokaal, De Reiger 29
tijdstip inschrijven tussen 19 en 20 uur,
start tussen 19 en 20.30 uur
prijs € 5 pp, < 15 j € 3 pp, leden landelijke gilde gratis - 
prijs inclusief 2 consumpties
info Toon Vanderburgt T 03 312 55 91
een activiteit van de Landelijke Gilde Zoersel

concert
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus
Onder leiding van dirigent Patrick Van de 
Voorde brengt de harmonie een avondvul-

lend, gevarieerd programma met aange-
name muziek.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Johan Stuyts T 03 464 04 65,
johan@johanstuyts.be
een activiteit van
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus

maandag 28.02
workshop Keltische knopen
Op drie avonden worden er juwelen ge-
maakt: oorbellen met de drievoudige 
Godinnenknoop, halsketting met lemnis-
caatknoop, halssnoer met voorspoeds-
knoop en basisknoopjes.
locatie Antwerpsedreef 117 
andere data maandag 21 en 28.03 
tijdstip van 19.30 tot 22 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 1.03
samenzangnamiddag
Van harte welkom op onze gezellige sa-
menzangnamiddag vol bekende liedjes 
van vroeger en nu!
locatie cafetaria servicefl ats De Loteling, Kapellei 109 
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Herbert Tuerlinckx T 03 385 06 14
of Suzy Kooyman T 03 484 43 03
een activiteit van gemengd koor Sint-Maarten

woensdag 2.03
digitale week - TV Zoersel
Wat is Onze TV? Wat ziet u op Onze TV? 
Hoe kunt u fi lmpjes opladen via de web-
site? Onder begeleiding van digidak kunt 
u leren hoe u met Onze TV aan het werk 
kunt gaan!
locatie administratief centrum Bethaniënhuis, Han-
delslei 167 - lokaal 1.1
tijdstip van 9 tot 12 uur
info Tineke Weverbergh T 03 2980 7 16,
tineke.weverbergh@zoersel.be, www.digitaleweek.be 
prijs gratis
een activiteit van digidak Zoersel

ontdek uzelf in contact met de ander 
via creatieve therapie
Via een creatieve reis uzelf beter leren ken-
nen? Een cursus vol beleving en bewust-
wording.
locatie De Knod 36
andere data woensdag 16, 23 en 30.03 en 6.04
tijdstip van 9 tot 11.30 uur
info en inschrijven Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@
zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz
prijs € 145 per lessenreeks (5 lessen) incl. materiaal 
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 3.03
digitale week - dia’s/fotonegatieven
van analoog naar digitaal
Heeft u oude dia’s of fotonegatieven? 
Maak kennis met het digitaliseren ervan: 
kinderspel! Breng uw oude fotonegatie-
ven en dia’s mee (beperkt aantal) en graag 
ook een USB-stick. We leren u hoe u moet 
digitaliseren!
locatie voormiddag bib Zoersel, namiddag administra-
tief centrum Bethaniënhuis, Handelslei 167 - lokaal 0.2
tijdstip vm van 9 tot 12 uur, nm van 13.30 tot 19 uur
info Tineke Weverbergh T 03 2980 7 16,
tineke.weverbergh@zoersel.be, www.digitaleweek.be
prijs gratis
een activiteit van digidak Zoersel

digitale week
wenskaarten en adresetiketten
Kerstmis, Pasen, een verjaardagsfeestje of 
gewoon creatief zijn: een wenskaart komt 
altijd van pas. Zet uw eigen tekst of foto 
op uw kaart naar keuze en personaliseer 
zo uw eigen wenskaartjes. Hoe gaat u te 
werk? Kom kijken en we leggen het u uit! 
Wilt u deze wenskaarten opsturen naar 
familie of vrienden, kom dan ook even kij-
ken hoe we adresetiketten afdrukken. Wij 
leggen het u stap voor stap uit.
locatie administratief centrum Bethaniënhuis, Han-
delslei 167 - lokaal 0.1 
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Tineke Weverbergh T 03 2980 7 16,
tineke.weverbergh@zoersel.be, www.digitaleweek.be 
een activiteit van digidak Zoersel

movienight - kinderfi lmavond
met praatcafé voor ouders
Op groot scherm kan uw kind genieten 
van een leuke kinderfi lm op maat. Tijdens 
de vertoning kunnen ouders vertoeven in 
ons praatcafé.
locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21 
tijdstip 18.30 uur
prijs € 2 (fi lmticket en consumptie)
info Joriska Geeraerts T 03 383 25 95
een activiteit van Basisschool Klim-Op

Vlaams Radiokoor
Canticle of the Sun
De Russische componist Dimitri Bortni-
ansky brengt ons met één van zijn Sacred 
Concerto’s meteen in een religieuze sfeer. 
Van daaruit is het maar een kleine stap 
naar het verheven ‘Canticle of the Sun’ van 
de hedendaagse componiste Sofi a Gubai-
dulina.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur
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zaterdag 5.03
opendeur kunstatelier
Charles Pauwels stelt werk tentoon uit 
zijn breed palet van stijlen en vormen. 
Hedendaagse schilderijen in olieverf, on-
gewone weergaven van gewone dingen 
of onzichtbaarheid zichtbaar gemaakt. 
Daarnaast zijn er assemblages met hout 
en metaal waarbij recyclage materiaal 
tijdloos werk wordt. Een drankje en een 
hapje staan klaar voor elke bezoeker.
locatie Sint-Antoniusbaan 118
andere data elke zaterdag en zondag in maart
tijdstip telkens van 11 tot 18 uur
info Charles Pauwels T 03 384 32 06
een activiteit van Kunstatelier Charles Pauwels

‘Diff erences? Similarities!’
door Urban Dialogues

Urban Dialogues© is een samenwerking 
tussen negen kunstenaars die leven en 
werken in diverse continenten. Naast hun 
individuele kunstpraktijk werken zij gere-
geld samen aan collaboratieve kunstwer-
ken en projecten.  Met als voornaamste 
gereedschap de magie van het mondiale 
digitale web, gaan zij in ‘Diff erences? Simi-
larities!’ op zoek naar onze verschillen en 
overeenkomsten.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot 27.03 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

tweedaagse workshop schilderen
Voor mensen die zelfstandig creatief zijn 
en ondersteuning krijgen van een ervaren 
leerkracht uit het kunstonderwijs.
locatie Frans Janssenslaan 13
andere data zondag 6, woensdag 9
en donderdag 10.03
tijdstip van 13.30 tot 17.30 uur
prijs € 80
info Myriam Lahou T 03 236 80 35,
mlahou@hotmail.com
een activiteit van Szymon Gallery

componistenportret Lucien Posman
Leerlingen en leerkrachten van de ge-
meentelijke muziek- en woordacade-
mie Wijnegem, Schilde en Zoersel voeren 
composities uit van Lucien Posman. De 
componist zal ter plaatse geïnterviewd 
worden.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 17.30 uur
prijs gratis
info Luc Moons T 03 482 07 13, l.moons@skynet.be
een activiteit van
muziek- en woordacademie Zoltán Kodály

zondag 6.03
cursus fotografi e
Obscura vzw is een fotoclub voor ieder-
een. Diegenen die willen starten met 
deze boeiende hobby krijgen de kans een 
cursus te volgen die hen zeker een eind 
op weg zet. Ook voor amateur familiefo-

tografen die graag willen weten hoe het 
echt in mekaar zit, is dit een aanrader!
locatie ’t Zonneputteke
andere data zondag 13 en 20.03 en donderdag 17.03
tijdstip van 9.30 tot 12 uur 
prijs € 60, tweede inschrijving gezinslid en volgende 
aan € 45 (cursusboek en onkosten inbegrepen)
info en inschrijven Paul De Houwer T 03 289 38 64,
M 0474 32 23 29, http://obscura.zoersel.org 
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

natuurwandeling in het Zoerselbos
Natuurwandeling met natuurgids. Laar-
zen aanbevolen. Geen honden!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 3.04
tijdstip van 14 uur tot 16.30 uur
info Will De Clippeleir T 03 384 20 99,
will.declippeleir@scarlet.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos

maandag 7.03
lekker leren lopen op 10 maandagen
Geleidelijke opbouw voor wie wil begin-
nen lopen naar een half uurtje of 5 km on-
onderbroken lopen. Hier hoort natuurlijk 
ook bij: wat doe ik aan mijn voeten, hoe 
meet ik mijn hartslag , hoe stretch ik …. 
onder leiding van een gediplomeerde leer-
kracht.
locatie speelplein De Reiger
andere data iedere maandag 
tijdstip vanaf 19.30 uur 
prijs € 50 verzekering inbegrepen
info en inschrijven Anne Peetermans T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van
de conditie- en dansvereniging Zoersel

donderdag 10.03
kinderbowling
Kinderen van zes tot twaalf jaar zijn ver-
kleed welkom op onze jaarlijkse disco-
bowling! Jongere broertjes of zusjes kun-
nen spelen in de binnenspeeltuin.
locatie Thunderball, Kapellei 180
tijdstip van 10.30 tot 12 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 9, speeltuin € 4/kind
info en inschrijven Bea Van den Bosch T 03 288 95 92,
M 0497 29 20 90, bvdb@live.be 
een activiteit van gezinsbond Halle-Sint-Antonius

de redding van het bier,
chocolade en de rest van de wereld
Het begon allemaal met bier en chocolade 
... maar het gaat over wereldburgerschap, 
duurzame ontwikkeling in wereldperspec-
tief, globalisering, sociale rechtvaardig-
heid en democratie. We moeten de wereld  
redden, want het is de enige planeet met 
bier en chocolade en dat mogen we onze 
kinderen niet ontzeggen !
Bedoeling is om actief aan de slag te gaan 
met een kwis en met verwondering te le-
ren kijken naar duurzame ontwikkeling.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 20 tot 23 uur
info Erik Fuhlbrügge T 03 2980 0 00,
welzijn.wereld@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

vrijdag 11.03
laatste inschrijvingsdag
TC De Meerheide
Welgezind beginnen we aan een nieuw 
jaar en een nieuw seizoen. Als u in het 
nieuwe jaar wat meer wenst te sporten, 
kunt u onmiddellijk de daad bij het woord 
voegen en u alvast inschrijven. Aanslui-
tend volgt onze algemene vergadering.
locatie cafetaria Zoerselhofdreef 40
tijdstip van 19 tot 21 uur
info Ingrid Schrauwen T 03 309 24 06, www.tcdemeer-
heide.be 
een activiteit van TC De Meerheide

kaartavond slagen halen
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven vanaf 19, start 20 uur
info Gerarda Janssens T 03 290 95 89
een activiteit van OKRA Halle

toneelstuk ‘Kapper aan de kapstok’
Een blijspel van Luc Kerkhofs in regie van 
Bart Laureyssens.
locatie parochiezaal, Kapellei 1 
andere data vrijdag 18.03, zaterdag 12 en 19.03 en 
zondag 13 en 20.03 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs vvk € 6, kassa € 7
info Jef Laureyssens T 03 384 36 24 ,
Bea Vochten T 03 384 08 18, M 0473 39 77 77
een activiteit van toneelkring ’t Jukschot

zondag 13.03
pannenkoekenbak & carwash
Wanneer u een pannenkoek komt eten, 
kunt u tegelijkertijd uw auto laten was-
sen. Alles aan democratische prijzen.
locatie GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur 
info Marie Monballiu M 0479 29 70 46,
Tinne Laenen M 0498 71 44 41 
een activiteit van chiro WAKS

maandag 14.03
maanhut
De maantent is de plaats waar de vrou-
wen zich konden terugtrekken tijdens hun 
maantijd. Tijd voor zichzelf en tijd om over 
vrouwenkwesties te praten, tijd om tot 
rust te komen, tijd om VROUW te zijn.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data maandag 4.04 en 2.05 
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 15 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van in den Ateljee vzw

dinsdag 15.03
Digidak: infosessie elektronische 
identiteitskaart (eID)      
Tijdens deze infosessie bekijkt u welke ge-
gevens er op een eID staan en hoe u met 
eID kunt werken.
locatie
maandag - administratief centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167,
dinsdag - bib Zoersel Zonneputteke 1b
andere data maandag 21.03   
tijdstip maandag van 13.30 tot 16.30 uur,
dinsdag van 9 tot 12
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info en inschrijven verplicht op maandag 21.02 van 
13.30 tot 16.30 uur in het administratief centrum of 
dinsdag 22.02 in de bib van Zoersel van 9 tot 12 uur of 
tijdens de vrije inloopmomenten 
prijs gratis (waarborg € 5)
een activiteit van digidak Zoersel

praatcafé - ‘Wat is dementie?’
Door professionele hulpverlener dokter 
Boudewijn Michielsens en een mantel-
zorger.
locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 
Westmalle
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Inge Vandekerkhove T 03 218 72 09,
M 0479 96 38 22, inge.vandekerkhove@kina.be
een activiteit van Dwaallicht

UPdate computerclub
UPdate Computerclub is er om zijn leden 
niet alleen effi  ciënter met de computer te 
leren werken, maar vooral ruggensteun te 
geven bij het oplossen van hun compu-
terproblemen. Een clubavond begint dus 
steevast met het beantwoorden van uw 
vragen.
locatie Antoniusschool, langs Achterstraat 
andere data dinsdag 5.04
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk
een activiteit van computerclup UPdate

donderdag 17.03
fi lm - ‘Departures’
Daigo Kobayashi krijgt te horen dat het 
orkest waarin hij speelt, wordt opgedoekt 
en beslist om zijn peperdure cello te verko-
pen. Hij gaat op zoek naar een nieuwe job 
en botst per toeval op een vreemde vaca-
ture: het ceremonieel afl eggen van lijken, 
waarna die vredevol naar hun laatste rust-
plaats kunnen vertrekken. De voortdu-
rende confrontatie met de dood verplicht 
hem na te denken over de dierbaren die 
hem ontvallen zijn.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 18.03
Zingen aan Tafel…
een culinaire cantus
Zingt u graag, en liefst van al niet al-
leen? Geniet u ondertussen graag van 
een heerlijke op en top Vlaamse schotel 
(stoofvlees of vol-au-vent met friet)? 
Dan is de zevende editie van ‘Zingen 
aan Tafel’ zeker wat voor u! Inschrijven 
kan tot 11 maart.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur 
prijs € 15 
info en reserveren dienst cultuur, T 03 2980 7 13, 
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van het gemeentebestuur in 
samenwerking met Eurozoersel vzw

muziekquiz II De Non FC
Kent u alles van Aha tot Muse en van 
Natalia tot ZZ Top, of wilt u gewoon een 
leuke avond beleven met vrienden en goe-
de muziek, doe dan zeker mee aan onze 
muziekquiz!
locatie het Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip 20 uur
prijs € 20 euro per ploeg (max 5 p.), bij voorkeur op 
voorhand over te schrijven op rekening 850-8115389-76 
met vermelding ‘de non fc kwis + ploegnaam’
info en inschrijven Bart Maerschalck,
bartmaerschalck@hotmail.com 
een activiteit van voetbalploeg de Non FC

toneelstuk: ‘zondag vaderdag’
Een tragikomedie door Bob Larbey. Verta-
ling en regie door Frank De Kaey.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 25.03, zaterdag 19 - 26.03
en zondag 27.03
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 7 betalen via rek.nr. W.I.K. BE 67 750-9045276-87
info en reserveren Ludo Van Den Eynden T 03 383 19 44, 
www.wik.zoersel.org - reservatie is geldig wanneer 
kaarten betaald en afgehaald zijn.
Kaarten worden niet terugbetaald. 
een activiteit van toneelkring WIK

zaterdag 19.03
dropping van de Long Man
Met kampvuur, soep, chocomelk, jenever 
en pintjes.
locatie kerststal Einhoven 
tijdstip 19 uur
prijs € 5 pp
info en reserveren Robbe Knaepkens M 0498 44 49 50
een activiteit van scouts Zoersel

zondag 20.03
ontbijt op bed
Volleybalclub Zoersel brengt u een oven-
vers ontbijt aan de deur.
tijdstip vanaf 8 uur 
prijs € 5 kinderontbijt, € 8 gewoon ontbijt,
€ 45 champagneontbijt 
info en bestellen Herman Geens T 03 312 32 16 
een activiteit van volleybalclub Zoersel

workshop oceandrum
We brengen de rust van waterenergie in 
handbereik via oefeningen, dans, medita-
tie en het opbouwen van je oceandrum.
locatie Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 10.30 tot 18 uur 
prijs € 72
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van in den Ateljee vzw

tweedehandsbeurs
De Vriendenkring van het gemeenteper-
soneel organiseert een tweedehands-
beurs van baby- en tienerkledij. Op deze 
tweedehandsbeurs vindt u ook een ruime 
keuze speelgoed en babybenodigdheden. 
Geniet na in onze cafetaria waar wij ook 
een speelhoek voor de kindjes vindt.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van de Vriendenkring van het ge-
meentepersoneel

wandeling in het Molenbos
We gaan vandaag de evolutie van de na-
tuur na in dit zeer mooi Mals gebied. Hoe 
staan de bossen er voor na beheer door de 
bosgroepen? Wat is de huidige toestand 
van het Zandven, het kom-op-tegen-kan-
ker bos en de poel aan Drieboomkens-
berg?
loc atie parking tegenover café Trappisten 
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63, ronny.vansoens@
portima.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 22.03
nacht van de geschiedenis
voordracht ‘Erfgoed in Zoersel’
De gebouwen die een speciaal embleem 
hebben gekregen worden vanuit histo-
risch oogpunt besproken. Jan Denissen, 
voorzitter van de Heemkundige kring, 
geeft een toelichting aan de hand van 
wondermooie beelden.
locatie bibliotheek Halle
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3 , niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
of lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds nationaal i.s.m. de 
Heemkundige Kring Zoersel

zingen is gezond
De samenzangklassen en het volwasse-
nenkoor van Wijnegem, Schilde en Zoersel 
sloegen de handen in elkaar en brengen 
samen een concert.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20.15 uur
prijs gratis
info Luc Moons T 03 482 07 13, l.moons@skynet.be
een activiteit van
Muziek- en woordacademie Zoltán Kodály

woensdag 23.03
voordracht
‘ontstaan en evolutie van het heelal’
Door Charles Ramsdonk, ingenieur. Hij 
schreef verschillende cursussen over kos-
mologie en kwantummechanica en geeft 
les over kosmologie in de basiscursus 
sterrenkunde en de meer gespecialiseerde 
cursussen van de Sterrenwacht in Hove.
locatie parochiezaal, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 3 
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

donderdag 24.03
fi lm - ‘The Constant Gardener’
In een afgelegen gebied in Kenia wordt de 
gepassioneerde mensenrechtenactiviste 
Tessa Quale (Rachel Weisz) op brutale 
wijze vermoord.
Tessa’s reisgezel, een lokale dokter, is 
nergens meer te vinden en alles wijst in 
de richting van passionele moord. Justin 
Quale wil geen vrede nemen met de gang 
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van zaken en hoe dieper hij graaft, hoe 
dichter hij bij de waarheid komt.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info cultuur Franky Michielsen T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl in samenwer-
king met derde wereldraad Zoersel

vrijdag 25.03
quiz Pierenbos
Gezellige quiz van de school Pierenbos 
met maximum 6 personen per ploeg. 
Deelnemers onder de 16 jaar moeten ver-
gezeld worden van een volwassene.
locatie sporthal Halle, Halmolenweg
tijdstip 20 uur
prijs € 15 per ploeg te storten op reknr. :751-0032600-
48 met vermelding van Quiz 2011 + ploegnaam
info Karin Daneels M 0498 10 35 76,
karin.daneels@skynet.be
een activiteit van
de gemeentelijke basisschool Halle

Isbells+IZA
Sinds meer dan een jaar draaien Radio 1 en StuBru de 
liedjes van de Isbells grijs! De zanger, Gaëtan Vande-
woude, speelde reeds jaren in allerlei rockbandjes uit 
de ondergrond, maar achtte in 2009 de tijd rijp voor 
een eigen project.locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15 
info cultuur Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 26.03
garageverkoop Halle
locatie vertrek Cools, Medelaar 11
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs € 5 deelname verkoop, deelnamelijst € 1
info en inschrijven via mail of na 18 uur - voor 12.03 
E. Backx T 03 384 36 85
of G. Vangenechten M 0477 24 81 69, kvlv@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

Krokusconcert
met als gastsolist fl uitist Luc Borms.
locatie zaal de Vriendenband , Bethaniënlei 108b
andere data zondag 27.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs gratis
info Jef Bogaerts T 03 383 57 89 
een activiteit van
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

Earth Hour
Vandaag organiseert WWF voor de 
derde maal in België ‘Earth Hour’. Vorig 
jaar deden wereldwijd meer dan 100 
landen mee aan deze globale actie. Van 
20.30 tot 21.30 uur doven meer dan één 
miljard mensen wereldwijd symbo-
lisch de lichten. Een krachtig signaal 
dat mensen, door samen te werken, 
eff ectief een verschil kunnen maken in 
de strijd tegen de klimaatverandering. 
Doe mee en doof uw lichten. Laat dit 
weten via www.earthhour.org.
locatie wereldwijd
tijdstip 20.30 uur tot 21.30 uur
info dienst milieu T 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be
een activiteit van WWF

zondag 27.03
jeugdboekenweek met voorstelling
‘piratensoep met balletjes’
Kapitein Korneel en Jacobus proberen het 
geheim van hun gestolen piratensoep met 
balletjes op te lossen. Deze voorstelling 
van meespeeltheater Jeuk voor kinderen 
van vier tot negen jaar is een bruisende, 
muzikale, absurde, maar vooral onverge-
telijke gebeurtenis voor de toeschouwer.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 10.30 tot 12 uur
prijs € 1 en in vvk te verkrijgen in de bib
info T 03 2980 7 22, zoersel@bibliotheek.be,
www.jeugdboekenweek.be of in één van de drie bibs
een activiteit van bibliotheek Zoersel

donderdag 31.03
Vlaams radiokoor / Les Flandriens
Wie kent ze niet, de Flandriens van wel-
eer? De wielerhelden die onverwoed, door 
weer en wind, hellingen en kasseien trot-
seerden en zich een weg naar de overwin-
ning baanden? Maar ook op muzikaal ge-
bied zijn de Flandriens een begrip.
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info cultuur Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

Fair trade-koken - ‘eerlijk koken’
In de winkel vindt u meer ‘eerlijke’ produc-
ten. Maar wat doet u ermee?
Op deze avond leert u koken met eerlijke 
producten, waarbij de nadruk op choco-
lade ligt.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs € 5
info Erik Fuhlbrügge T 03 2980 0 00,
welzijn.wereld@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

vrijdag 1.04
quizavond
Quiz voor volwassenen en jeugd (tien 
t/m veertien jaar). Apart klassement voor 
jeugdploegen.
locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip 19.30 uur
prijs € 2,5 per persoon (3 tot 6 personen per ploeg) 
info Joriska Geeraerts, T 03 383 25 95
een activiteit van Basisschool Klim-Op, in samen-
werking met Vriendenkring en Oudervereniging

voordracht ‘ecologie en de Bijbel’
Een unieke voordracht door een combina-
tie van twee onderwerpen door Dr. Egbert 
Rooze (gewezen dominee van de Ant-
werpse protestantse gemeenschap).
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5 
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
of lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle-id-Kempen

zaterdag 2.04
culturele daguitstap
‘Keulen en bruinkoolwinning’
Met de bus en onder begeleiding van een 
gids gaan we naar de streek gelegen in de 
driehoek Aken, Duisburg en Keulen.
tijdstip 7.30 tot 20.30 uur
prijs € 48 (inbegrepen busreis, gidsbegeleiding, ’s mid-
dags drie-gangenmenu en ’s avonds broodmaaltijd) 
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56
reserveren voor 28.02 door overschrijving op DF-
rekeningnr. BE 48 7331 4821 5727, BIC KREDBEBB met 
vermelding ‘deelname culturele daguitstap’ 
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

Marie Christine Devriendt 
Minimaal Tonaal / expo
Het werk van Marie Christine Devriendt 
is minimaal tonaal, dit wil zeggen dat zij 
spaarzaam omspringt met de weergave 
van haar onderwerpen en binnen dezelfde 
tonen van een kleur blijft. De gebruikte 
beelden, zoals honden en runderen, heb-
ben een universeel karakter.
locatie de Bijl, dorp 1-3
andere data elke vrijdag en zaterdag tot 24 april
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur 
info cultuur Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

Djembéfeest: exotisch feesten
Jules M’Bengue en zijn leerlingen brengen 
warmte en kleur uit Afrika met authentie-
ke djembémuziek, dans, Senegalese hap-
jes en drank. Actie en ambiance in één.
locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip vanaf 20 uur
info Philip Vanleene T 03 311 63 66, Stefan Vanderstrae-
ten M 0472 45 93 94
een activiteit van Nangadef in samenwerking met 
Zoersel Wereldraad

donderdag 7.04
Film - ‘Frozen River’
‘Frozen River’ is een krachtig drama over 
de implosie van de Amerikaanse droom en 
de menselijke aard. Het zit allemaal ver-
pakt in deze spannende fi lm die u krachtig 
bij kraag, hart en ribben grijpt.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info cultuur Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

 

maandag 11.04
voetbal-fun-stage
voor jeugdvoetballers door ex-profvoet-
baller en rode duivel Stephan Van Der 
Heyden.
locatie terreinen KFCE Zoersel, Kievitheide 
andere data dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15.04
info en inschrijven www.voetbal-fun.be 
een activiteit van KFCE Zoersel
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aan de bron
Wie van plan is om binnenkort te bouwen of verbouwen, kan zich 
beter op voorhand goed informeren over de verschillende moge-
lijkheden om bouw- en sloopafval af te voeren. Een container ge-
mengd bouwafval kost u immers meer dan een container zuiver 
steenpuin. De verwerking van niet-gesorteerd afval is namelijk 
duurder dan gesorteerd bouw- en sloopafval. Afvalstoff en sorteren 
aan de bron - op uw werf - is dus de boodschap.

bouw- en sloopafval
selectief afvoeren

Tien miljoen ton. Zoveel bouw- en sloopafval komt er ongeveer jaarlijks vrij in Vlaanderen. 
Dat is drie keer zoveel als huishoudelijk afval. Een reden te meer om bouw- en sloopafval 
goed te sorteren. U spaart er immers aardig wat centen mee uit.

 ■ WEGWIJS

bouw- of verbouwplannen?

deze verwijderen door een professionele fi rma. Nadien kunt u 
de niet-gevaarlijke afvalstoff en - zoals glas, hout, kunststof-
fen … - afzonderlijk inzamelen en afvoeren naar het kringloop-
park. Voor kleine hoeveelheden is het kringlooppark meestal de 
goedkoopste oplossing. Voor grotere hoeveelheden kunt u toch 
best een container huren of een bouwafvalzak kopen in een 
doe-het-zelfzaak.
Op het einde van de rit hebt u misschien enkel een container 
nodig voor het zuivere steenpuin van uw werf. Als u een aanne-
mer onder de arm neemt, maak dan op voorhand goede afspra-
ken over het afvoeren van de afvalstoff en.

milieu
Bouwafval sorteren loont dus zeker de moeite. Bovendien 
wordt zuiver steenpuin hergebruikt voor de productie van stabi-
lisé of nieuw beton. Ook het afval dat u naar het kringlooppark 
brengt, wordt gerecycleerd. Eens u de smaak van het selectief 
slopen te pakken hebt, zult u tussen al dat afval nog materiaal 
terugvinden dat u misschien nog wel kunt gebruiken.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 10 of mail naar milieu@zoersel.be.

Voor kleine hoeveelheden is het 

kringlooppark meestal de goedkoopste 

oplossing om afvalstoff en af te 

leveren.

sorteren
U kunt onmogelijk voor elke afvalfractie een container huren, maar 
vaak is dat ook niet nodig. Eerst verwijdert u de gevaarlijke afval-
stoff en - zoals asbesthoudende materialen - of, bij voorkeur, laat 
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Weet u wat hij in onze 

gemeente kan beleven? 

Want...

...MALIKMALIKKIKIK
weet het niet.

Weet u waar hijeen boek kan lenen? Want...

...KETEVAN
KETEVVANANANANANNANANANANANNANANANANANANNNNNNNNNNNNNNANNNNANNNNNweet het niet.

.........M

n? 

Weet u waar zij

kan fuiven? Want...

...GABRIELAGABRRRRRRRIEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
weet het niet.

maakt u deze
Zoerselaars wegwijs
“Ik ga wekelijks naar de bibliotheek. Ik lees heel graag en ik vind het heerlijk om er gezellig wat 
rond te neuzen. De laatste tijd neem ik Ketevan regelmatig eens mee naar de bibliotheek. Hij 
geeft me goede tips over vreemde schrijvers en ik maak hem wegwijs in onze eigen schrijvers.”

 ■ BETROKKEN

samen op pad

“Ik breng mijn dochter iedere woensdag naar de turnles. Zij geniet 
daar echt van. Sinds kort komt ook Nahide mee turnen. Als zij of 
haar ouders ergens vragen over hebben, kunnen ze altijd bij mij te-
recht. Ik ben een beetje hun aanspreekpersoon geworden voor de 
turnles. Terwijl de kinderen samen turnen, kletsen wij gezellig bij.”

“Ik ga bijna dagelijks naar de supermarkt. Ik vind het belangrijk 
om elke dag verse producten in huis te hebben. Eén keer per week 
spreek ik met Maysa af om samen te gaan winkelen. Dan leg ik haar 
uit wat er op het etiket staat en waar de goedkopere spullen staan. 
Zij geeft me soms uitleg over recepten uit haar thuisland. Zo heb ik 
al verrassende dingen klaargemaakt.”

“Ik ga regelmatig naar de Bijl om een tentoonstelling te bekijken. Ik 
heb met Elena de programmatiefolder bekeken en we spreken nu 
en dan eens af om samen te gaan kijken. Verrassend hoe iemand 
met een andere cultuur soms een totaal andere en soms net dezelf-
de kijk heeft op kunst.”

“Ik schuim met mijn vriendinnen iedere fuif in de buurt af. Sinds kort 
komt Gabriela mee. Haar Nederlands wordt steeds beter en we 
amuseren ons te pletter. Echt vet.”

af en toe
Het is voor buitenlandse Zoerselaars niet evident om op korte tijd 
hun weg te vinden in onze gemeente. Waar kunnen ze terecht om 
een boek uit te lenen, of om te sporten, te fuiven of boodschappen 
te doen? Spreekt het u ook wel aan om hen af en toe eens mee op 
pad te nemen en wegwijs te maken in onze gemeente? Laat het ons 
dan zeker weten. 

MEER WETEN?
Contacteer Heidi Heeren (sociale dienst) op 03 2980 0 00 of 
via sociale.dienst@zoersel.be. 

Deze actie kwam tot stand met de medewerking van de Wereldraad en de Vlaamse 
overheid. 

Weet u waar hij

kan voetballen? Want...

...CARLOSCARLOLLLLLO
weet het niet.

WeWeeeeeeeeeettt u waar

kaaaannnnn ffuiven? W

WWeet u waar hijee

Weet u waar zijkan turnen? Want...

...NAHIDENAHIDDDDDEEEEEweet het niet.

nnzzzzeeee 

eevvvveeeennn? 

WWWaWaWanantnt ....

Weet u waar hij
kan volleyballen? Want...

...EMINEMIN
weet het niet.

OO
hh
O

r 
WWaaaannnnt..t. .

Weet u waar zij naar
een tentoonstelling kan? 
Want...

...ELENAELENA
weet het niet.

ar hijj
aaaaallllenllenllenllenllenn?? Wa? Wa? Wa? Wa tntnt...

wwwaaaa
lllllleeyeyeyeybeybaeybaybaybaybababa

ar
ka

Weet u waar zij

kan shoppen? Want...

...MAYSAMAYSAAAAAAA
weet het niet.
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en de kanker in een vroeg stadium ontdekt werd. 
Dames, doen dus!”

mammografi e
Zoals blijkt uit deze getuigenis kan het - 
letterlijk en fi guurlijk - van levensbelang 
zijn om borstkanker vroegtijdig op te 
sporen. Vrouwen tussen de 50 en 69 
jaar oud kunnen tweejaarlijks gra-
tis naar hun borsten laten kijken. 
Als de diagnose in een begin-
stadium wordt gesteld, is de 
kans op sterfte aanzienlijk 
kleiner. En laat de angst voor 
zo’n onderzoek u zeker niet 
tegenhouden. Alles verloopt 
rustig en vertrouwelijk, en u bent 
er hooguit een half uurtje mee kwijt. 
Akkoord, het is niet het meest aange-
name onderzoek, maar het is in heel veel 
gevallen wel levensbepalend.

Jammer genoeg kennen we allemaal wel iemand binnen onze 
naaste familie- of vriendenkring die geconfronteerd werd 
met borstkanker. Maar liefst één vrouw op negen krijgt vóór 
haar 75ste met deze ziekte te maken. Dat maakt borstkanker 
meteen ook de meest voorkomende tumor bij vrouwen.

 ■ LEEF!

een mammografi e, geen overbodige luxe

REIZENDE TENTOONSTELLING
Hebt u nog vragen, of bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u altijd een kijk-
je komen nemen op de reizende tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’, die van 1 
tot en met 31 maart staat opgesteld in AZ Sint-Jozef, Oude Liersebaan 4. Het volledige 
programma - met onder meer infoavonden - vindt u zodra het helemaal bekend is op 
www.zoersel.be.

getuigenis
Sofi e Janssens (n.v.d.r.: de redactie gebruikt een 

fi ctieve naam voor deze persoon) is één van de vele 
vrouwen die de diagnose ‘borstkanker’ te 
horen kreeg. Ze vertelt u haar verhaal. 

“Een gewone dag begint. Opstaan, bad-
kamer, ontbijt, naar het werk vertrekken. 
Zoals meestal is het een drukke dag. Nog 
een vergadering en dan naar het zieken-
huis waar ik om 19 uur een afspraak heb 
voor de screening. De vorige keren was er 
niets aan de hand. Ik maakte mij dus niet 
echt veel zorgen … maar er zat ‘iets’! Dins-
dag 7 februari 2006 was geen gewone 
dag! Al snel volgden meer onderzoeken 
die uitmaakten dat ik borstkanker had. 
Het was een moeilijke periode: je weet 
dat je kanker hebt, je wil meer informa-
tie maar tegelijkertijd heb je schrik voor 
wat je gaat horen en wat er je te wachten 
staat. Ik werd geopereerd, ik verloor mijn 
borst, maar er waren geen uitzaaiingen. 
Ik herstelde van de operatie, er volgden 
geen andere behandelingen en in het na-
jaar ging ik terug werken. Gelukkig was ik 
in die periode omringd door de warmte en 
genegenheid van mijn omgeving. Ik blijf 
sindsdien twee maal per jaar onder con-
trole. In 2008 liet ik een borstreconstruc-
tie doen.  Dat u dit kunt lezen heb ik waar-
schijnlijk te danken aan het feit dat ik voor 
de derde keer inging op de uitnodiging 
voor een screening, een afspraak maakte 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 60 of mail naar welzijn.wereld@zoersel.be. 

borsten bekijken
redt levens
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Van 19 maart tot 3 april 2011 vindt de jeugdboekenweek 
plaats (zie kadertekst), met als thema dit jaar ‘geheim’. Met die in-
steek trokken we naar de Zoerselse kleuterleidster Eva Jans, 
die zich sinds kort jeugdschrijfster mag noemen. Uitgeve-
rij Clavis gaf in het najaar van 2010 immers het boek ‘Hocus 
Pocus Appelmoes’ uit, dat Eva samen met haar collega Flora 
Mariën schreef. De illustraties werden verzorgd door Bart De 
Keyzer, een neef van Eva.

Eva Jans woont in Sint-Antonius en is 
kleuterjuf in een kleuterschool in Schilde. 
Al tijdens haar opleiding was ze gefasci-
neerd door het poppenspel als werkvorm 
om met de kleuters in interactie te gaan. 
Samen met Flora Mariën, die al ruim tien 
jaar haar collega is, speelt ze wekelijks 
poppenkast voor de leerlingen. Voor der-
gelijke poppenspelen is eigenlijk niets op 
de markt... Excuseer, wàs er niets op de 
markt. Eva en Flora hebben alles wat ze 
in de loop van de jaren aan verhalen en 
spelsituaties zelf verzonnen, immers net-
jes opgeschreven. Dertig van hun eigen 
poppenspelscenario’s werden intussen in 
boekvorm uitgegeven. De verhaaltjes vol-
gen de thema’s die in een schooljaar aan 
bod komen.

levendige fantasie
Waarom zijn jullie zo verknocht aan het pop-
penspel?
Eva: We zijn er destijds met z’n tweeën 
aan begonnen, omdat scenario’s voor vier 
handen rijker zijn en meer mogelijkheden 

bieden dan voor twee handen. Omdat het 
klikte, zijn we ermee doorgegaan en we 
spelen nog steeds vol vuur. Via het pop-
penspel kun je de taalontwikkeling van 
kinderen goed stimuleren, zowel actief als 
passief. Ook wanneer kinderen zelf spe-
len, sta je soms versteld van wat ze via de 
poppen te vertellen hebben. Poppen bie-
den een ongeloofl ijke meerwaarde!

Is het vooral het mysterieuze dat kinderen zo 
boeit?
Eva: Wellicht wel. Door je hand in een pop 
te steken, wek je een slap, dood voorwerp 
helemaal tot leven. Bovendien zit er in de 
spelsituaties altijd enige spanningsop-
bouw, wat de verbeelding van de kinderen 
prikkelt. Ze weten wel dat het uiteindelijk 
goed komt, maar ze zijn vol verwachting 
over hoe het verhaal zich zal ontwikke-
len, en ze leven mee met de personages. 
Elke poppenkastdag is als de onthulling 
van een geheim, waarnaar ze enthousiast 
uitkijken. In veel verhalen neemt een of 
andere pop het kinderpubliek in vertrou-

wen, waardoor de kinderen helemaal mee 
zijn en erin opgaan.

spoken en hokuspokusdieren
Waar halen jullie de inspiratie voor de spelsi-
tuaties?
Eva: Elk thema, elke toff e verhaalwending 
kan aanleiding zijn voor een poppenspel-
situatie. Rond het thema ‘kleur’ bijvoor-
beeld hebben we een verhaal over een 
spookje dat niet meer wit wil zijn. In een 
toverboek vindt het hoe het andere kleu-
ren kan aannemen. Uiteindelijk blijkt dat 
toch ook allemaal niet ideaal te zijn, en 
na een aantal avonturen besluit het maar 
blij te zijn met wit... Humor is zeker een 
belangrijk ingrediënt. Zo vindt een hokus-
pokusdier groen de enige mooie kleur, en 
dus verwijdert het alle kleurrijke versie-
ring uit de kerstboom. Dat leidt tot allerlei 
hilarische tafereeltjes. Of de Paashaas die 
de kluts kwijt is en denkt dat het Carna-
val is... De situaties werken niet louter in 
schoolverband. Ouders of grootouders, of 
iets oudere kinderen zelf, kunnen ermee 

poppenspeel-
ster wordt 
jeugdauteur

jeugdboekenweek 2011

 ■ CLOSE-UP
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aan de slag. Alles is hapklaar.

Jullie doen meer dan alleen scenario’s aanrei-
ken?
Eva: Poppenspel is als het ware nog ge-
heimzinniger, doordat je met je verbeel-
ding een hele wereld kunt opbouwen rond 
het verhaal. Daar geven we in het boek bij 
elk scenario ook tips voor. Kinderen kun-
nen de scène ‘aankleden’ door attributen 
of decoronderdelen in elkaar te knutselen. 
Dat hoeft niet heel uitgewerkt te zijn: zo 
kan een bloempot een heel bos verbeel-
den. Het gaat vooral om de inleving en het 
prikkelen van de verbeeldingskracht. Het 
draait ultiem allemaal om de fantasie.

ontspannen leren
Er is ook een educatieve invalshoek, neem ik 
aan?
Eva: Poppenspel laat je toe om gevoelssi-
tuaties educatief aan te brengen, zonder 
dat het schools of belerend wordt. De 
kinderen spelen met de poppen mee, de-
len het geheim en de magie van het spel 

met hen, en leren zo op een ontspannen 
manier hoe ze gepast op situaties kunnen 
reageren. Het spel met de poppen is op die 
manier attitudevormend. De interactie 
met de poppen laat daarin veel toe.

Voel jij je nu een heuse jeugdschrijfster, Eva?
Eva: Ach, het vertellen komt als het ware 
als een tweede natuur in me op. Hoe dat 
komt, weet ik zelf ook niet. Vanuit de ei-
gen didactische behoefte groeit dan zo’n 
boek, waar ik best wel heel fi er op ben, 
maar of ik nu een ‘jeugdschrijfster’ ben... 
Het was me niet te doen om het schrijven 
zelf; het is zo gekomen en gegroeid, en - 
welja, nu is er dus een heus jeugdboek van 
mijn hand!

PIRATENSOEP MET BALLETJES
Op zondag 27 maart bezoeken stoere 
piraten onze bibliotheek. Kapitein Kor-
neel en Jacobus van meespeeltheater 
Jeuk stranden op een mysterieus eiland 
waar hun piratensoep met balletjes op 
geheimzinnige wijze verdwijnt. Hoog 
tijd om samen het ruime so(e)p te kie-
zen! Een bruisende, muzikale, absurde, 
maar vooral onvergetelijke gebeurtenis 
voor de jonge en oudere toeschouwers. 
Meer info in onze dag na dag op p 12.

Tijdens de Jeugdboekenweek daagt 
de bibliotheek ook speciaal de leerlin-
gen van het tweede leerjaar uit om het 
geheim van de bibliotheek te komen 
ontrafelen.

MEER WETEN? 
Surf naar www.jeugdboekenweek.be,
bel 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be.
Bekijk ook de online catalogus op zoersel.bibliotheek.be. 
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 ■ IN ‘T KORT

Het voorjaarsproject, waarmee de Wereldraad ieder jaar een land 
of thema in de kijker zet, gaat dit jaar nader in op ‘eerlijke handel’. 
Onze titel van FairTradeGemeente bewijst al langer dat Zoersel 
eerlijke handel ernstig neemt. Zelf geven we het goede voorbeeld 
door eerlijke koffi  e en thee, wijn en fruitsap te schenken. FairTra-
deGemeente betekent echter nog veel meer, en dat zullen ook de 
leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van onze scholen ont-
dekken tijdens een workshop over dit onderwerp. Ook nieuwsgie-
rig? Surf dan naar www.fairtradegemeenten.be en bekijk het vol-
ledige programma van het voorjaarsproject in onze dag-na-dag.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar welzijn.wereld@zoersel.be.

eerlijke handel

  Nee, we hebben het hier niet over een work-out voor borsten, 
buik & billen, maar wel over ‘bovenste beste buur 2010’. Die 
erkenning was dit jaar weggelegd voor de familie De Cordt 
- Huygen. Zij stonden enkele jaren geleden hun eigen huis 
voor een week af aan hun buren, die te kampen hadden met 
waterschade. “Niemand kan zich voorstellen wat dat op dat 
moment voor ons betekende, én nog steeds betekent”, aldus 
de familie Lambrechts - Anthoni. “Dit gebaar staat in ons ge-
heugen gegrift.” En omdat er al volop gefeest werd, maakte 
het gemeentebestuur meteen van de gelegenheid gebruik om 
ook enkele ‘laureaten van de arbeid’ en ‘opmerkelijke Zoerse-
laars’ in de bloemetjes te zetten. Deze titel was weggelegd 
voor Christophe Sepot (oceaanroeier), Gerda en Swa Geys - 
Westerlinck (te voet naar S. de Compostela) en Jan Van Mol 
(per fi ets naar S. de Compostela). Profi ciat! 

MEER WETEN?
Zelf uw buurman of -vrouw nomineren? Dit kan via 
03 2980 5 33 of per mail naar communicatie@zoersel.be. 

De zomervakantie lijkt misschien nog veraf, 
maar gemeente en ocmw hebben nu reeds 
een aantal vacatures voor deze periode.
Concreet zoeken wij:
▪ jobstudenten voor de poetsdienst (minimum 

16 jaar) en de dienst gezinszorg (minimum 17 

jaar), die hulpbehoevende mensen graag 
een handje toesteken in het huishouden.

▪ verscheidene monitoren en één hoofdmo-
nitor, die onze speelplein-, grabbelpas- en 
swappaswerking mee in goede banen wil-
len leiden.

MEER WETEN?
Meer info en kandidatuurformulieren vindt u 
op www.zoersel.be,
▪ 03 2980 0 00, thuiszorg@zoersel.be 

(ocmw)
▪ 03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be (jeugd).
Opgelet: u bezorgt ons uw kandidatuur vóór 
1 april (ocmw) en 25 maart (jeugd). 

gezocht... studenten

BBB in de bloemetjes

korting
grabbelpas
Goedkoper op kamp tijdens de krokusva-
kantie, korting bij een pretparkbezoek of 
meedoen aan de Zoerselse grabbelpasac-
tiviteiten. Dit zijn maar enkele mogelijk-
heden van de grabbelpas (€ 2,50) voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar. Haal hem dus tijdig 
af in het administratief centrum of in onze 
antennes in Halle en Zoersel (breng een 
pasfotootje mee). Voor onze tieners, de 13- 
tot 16-jarigen, is er nog wel een swapwer-
king maar wordt er geen swappas meer 
aangeboden.Als u zo’n pas aanschaft, dan 
krijgt u er een gratis Grabbelaar bij, het 
boekje waarin alle activiteiten staan.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 17 
of mail naar jeugd@zoersel.be. 
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 ■ BETROKKEN

recht op inkomensgarantie
voor ouderen?

Het leven wordt alsmaar duurder. Het lijkt een cliché, maar 
voor veel mensen is het de harde realiteit. De inkomensga-
rantie voor ouderen (IGO) dient, onder bepaalde voorwaar-
den, als sociaal vangnet voor 65-plussers zonder of met een 
laag pensioen. 

wat is IGO? 
Inkomensgarantie voor ouderen is een 
sociaal recht en biedt fi nanciële hulp aan 
personen van 65 jaar of ouder die zelf niet 
over voldoende fi nanciële middelen be-
schikken. Deze inkomensgarantie heeft 
dus als doel een toereikend inkomen te 
garanderen voor ouderen zonder of met 
een laag pensioen.

inhaalbeweging
- Wanneer u vandaag op 65-jarige leef-

tijd met pensioen gaat, of wanneer u al 
met vervroegd pensioen was maar nu 
65 wordt, berekent de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RvP) automatisch of u recht 
hebt op een tussenkomst voor de IGO. 

- Ging u vervroegd met pensioen, maar 

inkomensgarantie voor ouderen

bent u intussen ouder dan 65, dan ge-
beurde dit voor u nog niet automatisch. 
De RvP is echter volop bezig met een in-
haalbeweging, waarbij zij voor alle men-
sen in deze situatie gefaseerd nagaan of 
deze 65-plussers hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. 

voorwaarden
Om recht te hebben op IGO moet u vol-
doen aan bepaalde voorwaarden:
- U moet minstens 65 jaar oud zijn.
- U moet tot één van de volgende catego-

rieën behoren: Belg, onderdaan van de 
Europese Unie, vluchteling, staatsloze 
of van onbepaalde nationaliteit. In be-
paalde gevallen komen ook mensen met 
een andere nationaliteit in aanmerking.

- U moet permanent in België verblijven. 
Een verblijf in het buitenland van minder 
dan dertig dagen (in één of meerdere ke-
ren) per kalenderjaar is toegestaan.

Daarnaast neemt de Rijksdienst voor Pen-
sioenen ook uw aanwezige bestaansmid-
delen onder de loep. Dit onderzoek houdt 
rekening met alle eigen middelen en pen-
sioenen, maar ook met de middelen van 
de persoon of personen die uw woning 
delen. Dit omvat de roerende goederen 
(aandelen, obligaties …), de onroerende 
goederen (bebouwd of niet) en de goede-
ren waarvan afstand gedaan werd.

Als u, na het lezen van deze voorwaarden, 
denkt hiervoor in aanmerking te komen, 
dien dan zeker een aanvraag in. Twijfelt u 
nog, dan kunt u op www.rvp.fgov.be (on-
der de subtitel ‘gepensioneerden’) de IGO-
simulator raadplegen.

toegekend bedrag
Afh ankelijk van uw bestaansmiddelen 
wordt bepaald welk bedrag u zult ontvan-
gen. Dit bedraagt, samen met uw pensi-
oen, maximum:
- € 916,33 voor wie alleen woont
- € 610,89 voor wie samenwoont met één 

of meerdere personen
(maandbedragen geldig vanaf 1 september 2010)

aanvragen
U kunt een IGO aanvragen bij onze sociale 
dienst (Handelslei 167) of rechtstreeks bij 
de Rijksdienst voor Pensioenen, waar u 
zich persoonlijk (of via volmachtdrager) 
moet melden. Breng zeker uw identiteits-
kaart mee.

MEER WETEN? 
Bel 0800 12 113, sociale dienst, Katrien 
Malcolm of Kim Off enberg. Meer info 
vindt u op www.rechtenverkenner.be,
www.rvp.fgov.be of via 0800 502 46. 
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redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie
Handelslei 167, 2980 Zoersel
tel. 03 2980 5 33 | fax 03 2980 9 00
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch
dienst cultuur
Handelslei 167, 2980 Zoersel
tel. 03 2980 7 16 | fax 03 2980 9 00
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be

samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer
Rudy Reynders, Marijn Janssens, Rob Belmans, Janne Verstre-
pen, Jeroen Govers, Joke Van de Vel, Bart Van Santvliet, Erik 
Breuls, Renaat Van Dyck, Ludo Jacobs, Danny Lenaerts, Sam 
Van Pelt, Niki Van der Schraelen, Vera Janssen, Hilde Bourbon, 
Betty Brughmans, Evelyne Michiels, Carine Cop, Erik Fuhlbrüg-
ge, Anke Smolders, Katrien Malcolm, Kristien Schryvers, J.H. 
Verbanck, Naboram, Caroline Wouters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
Rudy Reynders, Bart Van Santvliet, Stijn Willekens, monitoren 
jeugdwerking, Caroline Wouters

grafi sche vormgeving
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Handelslei 167, 2980 Zoersel

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en Zoersel

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 9 
april en 13 mei moeten ons op vrijdag 25 februari vóór 12 uur 
bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden 
tussen 14 mei en 24 juni moeten ons op vrijdag 1 april vóór 12 uur 
bereiken.

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden 
ontleend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan 
niet of verkort weer te geven, met respect voor het meest es-
sentiële van de inhoud.

woonproject ‘Het Klooster’ en ‘Jukschot’
Bent u op zoek naar een betaalbare bouwgrond in uw eigen gemeente? Dan is het sociale woonproject 
‘Het Klooster’ en Jukschot misschien iets voor u? U kunt zich kandidaat stellen voor één van de percelen 
binnen deze nieuwe verkaveling sinds 1 februari tot en met 15 maart 2011. We willen graag benadrukken dat 
het moment waarop u inschrijft, geen enkel belang heeft. Of u zich nu kandidaat stelde op 1 februari of op 
15 maart, heeft geen invloed op uw plaats op de lijst.

Inschrijven doet u door een brief te sturen met daarin uw naam, adres, telefoon- of gsm-nummer naar 
Igean, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem of per mail naar grondbeleid@igean.be. U kunt uw 
gegevens ook doorsturen via www.igean.be < dienstverlening < plaats u op de wachtlijst. U wordt dan zo 
spoedig mogelijk gecontacteerd.

Meer info over voorwaarden, rangorde … vindt u op www.zoersel.be of bij de dienst ruimtelijke ordening, 
03 2980 9 11, ruimtelijke.ordening@zoersel.be.


