
I N F O R M AT I E M AG A Z I N E  |  E D I T I E  3 0  J A N UA R I  2 0 1 1

 ▪ wonen in een passief huis

 ▪ sociale woonprojecten in de kijker

 ▪ programmatie de Bijl en de Kapel

‘wooneditie’

30 januari: woonbeurs
‘wonen voor iedereen’
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Klooster & Jukschot’ van nabij bekeken.
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IN ‘T KORT doe de V-test - de Vlaamse 
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openbare verkoop hout op stam.
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ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 19 januari tot en met 
25 februari.

13
BETROKKEN Komt u in aanmerking voor 
een stookoliepremie van het sociaal ver-
warmingsfonds?

14
IN BEELD De Bijl en de Kapel bieden u dit 
voorjaar opnieuw een uitgebreide waaier 
aan activiteiten.

16
CLOSE-UP Michel van Waegeningh ver-
telt waarom hij er voor koos om in een 
passief huis te wonen.

18
IN BEELD Mobiliteitsambtenaar Katrijn 
Van Beek zet mobiliteit in onze gemeente 
op de kaart.

zo is Zoersel!
Mag ik even bij u met de deur in huis vallen? Met heel gemeen-
de nieuwjaarswensen voor een gezond en gelukkig 2011!

Traditioneel staat het eerste magazine van het jaar in het te-
ken van het nieuwe jaar: wensen, goede voornemens, grootse 
plannen.
Dit jaar is het eerste nummer evenwel een themanummer, 
maar evengoed in het licht van dromen en plannen, namelijk 
wonen. Geef nu toe: huisje, tuintje, boompje, is dit niet voor 
de meesten van ons iets om van te dromen? Iets om voor te 
werken en aan te werken. Zeg maar, aan te blijven werken. Een 
huis leeft immers met u mee en vraagt net zoals wij soms eens 
een grondige opfrisbeurt of een nieuw kleedje.

Een eigen huis, een plek onder de zon. Voor vele jongeren die 
hier zijn opgegroeid, schijnt de zon het mooist in eigen ge-
meente. Hier hun eigen stek kunnen opbouwen, is dan ook een 
echte droom. Alleen: hoe betaalbaar of, beter gezegd, onbe-
taalbaar is dit eigenlijk wel?
Vanuit de gemeente willen we daarom extra inspanningen 
doen opdat jonge Zoerselaars hier thuis kunnen blijven zijn.
Maar niet alleen voor jongeren, ook ouderen en kansarmen 
vergeten we helemaal niet. Een aangepaste woning, de beste 
zorgen, een betaalbare huurwoning, ook daar dromen velen 
van. En ook daar maken we werk van!

Hoe we dit doen, leest u in dit magazine. Nog veel meer komt 
u echter te weten op de wooninfobeurs die we op 30 januari 
organiseren onder de titel ‘Wonen voor iedereen’.
Bent u eigenlijk een échte huismus, dan hebben wij toch een 
perfecte rede om u uw vleugels te doen uitslaan. Richting ad-
ministratief centrum Zoersel en cultureel centrum Bethaniën-
huis, uw gemeentelijke thuis.

Een actief jaar, ook dat wens ik u van harte toe. Passief, dat 
heeft immers een negatieve connotatie. Hoewel ook niet altijd, 
vraag het maar aan de bouwers van een passiefh uis.

Ook cultuur bieden we in Zoersel een eigen onderkomen, en 
wel met de Kapel en de Bijl. Daar staan weer heel wat interes-
sante en mooie activiteiten op stapel.

‘In het straatje van straks staat het huisje van nooit’, een beter 
spreekwoord kon ik voor dit themanummer niet vinden.
Wat uw wensen, dromen of voornemens voor 2011 ook mogen 
zijn, steek de handen uit de mouwen, pak de bouwstenen bij 
mekaar en maak er wat van!

Ons belangrijkste voornemen is elke dag weer te bouwen aan 
een gemeente die voor ieder van u een aangename en warme 
thuis mag zijn!

En laat ons ook niet vergeten in deze barre wintermaanden te 
proberen het zonnetje te zijn in huis!
 
Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

timmeren aan
een sociaal woonbeleid

Zo’n 65.000 extra sociale woningen en kavels, gerealiseerd tegen 2020. Dat is een doelstel-
ling van de Vlaamse regering. Daarmee wil ze het sociaal woonaanbod in Vlaanderen ernstig 
uitbreiden. Deze maatregel - verwerkt in het ‘decreet grond- en pandenbeleid’ - moet ervoor 
zorgen dat iedereen onderdak vindt in zowel een betaalbare als kwalitatieve woning. In onze 
gemeente is sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Voorkempen Helpt Elkander’ daarin een 
onmisbare partner.

“Onze taak bestaat er, kort samengevat, 
in om te zorgen voor voldoende aanbod 
aan sociale huur- en koopwoningen of 
sociale kavels”, zo luidt het bij deze private 
onafh ankelijke vennootschap. “Dit doen 
we door gronden en huizen te verwerven 
voor de realisatie van dergelijke sociale 
woonprojecten en sociale verkavelingen. 
Op die manier dragen wij op onze manier 
bij aan een herwaardering van het wo-
ningbestand.”

op stapel
De Voorkempen heeft, in samenwerking 
met de gemeente, reeds een vijftigtal so-
ciale huurwoningen gezet in Zoersel. “De 
wachtlijsten zijn goed gevuld en we kun-
nen natuurlijk geen woningen toveren”, 
aldus nog De Voorkempen, “maar er staan 
nog wel een aantal grote projecten op sta-
pel, waarvan binnenkort de vruchten kun-
nen geplukt worden.”
“Zo bouwen we in Zoersel momenteel 63 
woongelegenheden, op drie locaties. In de 
Smissestraat komen 35 woongelegenhe-
den. Daar zijn we nu bezig met de afb raak 
van het bestaande pand. Aan de Oostmal-
lebaan werken we volop aan de bouw van 
zes nieuwe woongelegenheden en voor 

De Voorkempen Helpt Elkander

LEZING
Op 30 janu-
ari brengt Peter Van Hoff elen (DVHE) 
tijdens de woonbeurs een presentatie 
over ‘sociale huurwoningen en pro-
jecten van DVHE in Zoersel’, en dit om 
14.30 en 16 uur (administratief cen-
trum, Handelslei 167).

22 woongelegenheden in de Salphense-
baan zitten we momenteel in de aanbe-
stedingsfase.”

voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor zo’n 
sociale woning moet u wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen, meer bepaald:
- meerderjarig zijn
- voldoen aan de inkomens- en eigen-

domsvoorwaarde
- voldoen aan de taal- of inburgeringsbe-

reidheid
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister
Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich, 
als u dat wenst, kandidaat stellen bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij. Voor 
onze gemeente is dit dus De Voorkempen. 

decreet grond- en pandenbeleid
Het decreet op het grond- en pandenbe-
leid voorziet tegen 2020 in Vlaanderen 
65.000 bijkomende sociale woningen. 
Voor Zoersel staan de volgende cijfers in 
dit decreet: 182 sociale huurwoningen, 
86 sociale koopwoningen en drie sociale 
kavels. De Voorkempen zal hieraan zeker 
haar steentje bijdragen, maar staat er niet 

MEER WETEN?
Meer informatie over deze projecten of 
over de huurvoorwaarden verneemt u 
bij de infostand van De Voorkempen op 
onze woonbeurs ‘Wonen voor iedereen’ 
op 30 januari (zie ook pagina’s 4 en 5 
in dit magazine) of via http://www.
devoorkempen-he.be, 03 690 09 20.

alleen voor. Zo is er ook Arro Antwerpen, 
die hoofdzakelijk koopwoningen of kavels 
realiseert. Ook de privé-sector wordt mee 
ingeschakeld om sociale woningen te 
realiseren. En tot slot is er het sociaal ver-
huurkantoor dat woningen en apparte-
menten van privé-eigenaars verhuurt aan 
personen met huisvestingsproblemen.

3



 ■ WEGWIJS

betaalbaar, gezond en veilig wonen voor iedereen

de woonbeurs die start 
waar andere eindigen
U bent jong en zoekt een betaalbare bouwgrond of woning? Of u bent misschien al iets min-
der jong en bent op zoek naar een kleinere woning of servicefl at? U wilt graag een goedkope 
lening en ook die energiefactuur moet omlaag. U vraagt zich af hoe correct te isoleren of uw 
woning aan te passen en welke premies er daarvoor bestaan? U wil graag meer informatie 
over brand- en inbraakpreventie, hulpmiddelen thuis, diensten aan huis, enzovoort. Dit en 
nog veel meer komt u te weten op onze woonbeurs ‘Wonen voor iedereen’, die plaatsvindt op 
zondag 30 januari van 10 tot 17 uur in het administratief centrum aan de Handelslei 167.
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anders dan anders
‘Wonen voor iedereen’ is geen gewone 
beurs. Zij start precies daar waar de mees-
te andere woonbeurzen eindigen. Betaal-
baar, gezond en veilig blijven wonen in uw 
eigen gemeente of omgeving, dát staat 
centraal op deze beurs. En dat houdt ons 
allemaal wel op de één of andere manier 
bezig.
Ambtenaren, technici en deskundigen 
van meer dan dertig organisaties pak-
ken er uit met infostands, demonstraties, 
workshops en lezingen en staan klaar om 
u een antwoord te geven op al uw vragen. 
Uiteraard vinden de bouwers, verbou-
wers, kopers en verkopers onder u er ook 
alle informatie over de nieuwe wetge-
ving, steunmaatregelen en voorschiften. 
Kortom: op één dag vindt u alle organisa-
ties bij elkaar en hoeft u niet aan het loket 
aan te schuiven of te praten met automa-
tische telefoonlijnen.

betaalbaar wonen
De prijzen van bouwgronden en wonin-
gen liggen in onze gemeente een stuk 
boven het provinciale gemiddelde. Ook de 
huurprijzen zijn niet voor iedereen weg-
gelegd. Jonge Zoerselaars moeten dikwijls 
noodgedwongen de gemeente verlaten 
om een betaalbare woning te vinden. Ook 
kansengroepen moeten elders op zoek 
naar een goedkopere woning.
‘Wonen voor iedereen’ zet een aantal pro-
jecten die deze tendens tegengaan graag 
in de kijker, zoals bijkomende sociale 
koop- en huurwoningen, bouwgronden 
voor Zoerselse gezinnen aan goedkopere 
prijzen, sociale leningen … Zo start weldra 
het woonproject ‘Het Klooster & Jukschot’. 
De prijs van de bouwgronden in dit project 
zal, met de jonge Zoerselaars als doel-
groep, een fl ink stuk onder de marktwaar-
de liggen. U leest er alles over op pagina’s 
6 en 7 van dit magazine.

zo lang mogelijk thuis wonen
Ook u wil ongetwijfeld graag zo lang 
mogelijk thuis of in uw eigen omgeving 
blijven wonen. Om dit mogelijk te ma-
ken, zijn voorzieningen aan huis of, indien 
thuis wonen niet meer mogelijk is, aange-
paste woonvoorzieningen noodzakelijk. 
Met de huidige en toekomstige vergrijzing 
staat de gemeente hier voor een enorme 
uitdaging.
Het ocmw heeft een sterk thuiszorgaan-
bod, maar ook verschillende andere thuis-
zorgdiensten lichten hun aanbod graag 
toe op onze woonbeurs. Bij de thuiszorg-
winkels en mediatheken kunt u heel wat 
materiaal bekijken en uitproberen. Er is 
immers een uitgebreid gamma aan hulp-
middelen die de dagelijkse zorg sterk kun-
nen verlichten.
En wordt uw huis toch te groot of is thuis 
blijven wonen echt niet meer mogelijk? 
Dan biedt een kleinere of aangepaste 
woning of woonvorm vaak uitkomst. 
Een aantal nieuwe sociale woonprojec-
ten richt zich specifi ek op senioren en ge-
handicapten. Sociale Huisvestingsmaat-
schappij De Voorkempen Helpt Elkander 
vertelt u er 30 januari alles over. In af-
wachting daarvan kunt u hierover al meer 
lezen op pagina 3 van dit magazine.

duurzaam en energiezuinig wonen
Duurzaam en energiezuinig wonen is 
verstandig omspringen met het gezins-
budget en het milieu. Meer dan dertig 
procent van de woningen in Vlaanderen 
heeft echter geen of een slechte dakisola-
tie. Gevolg: de energiekosten nemen een 
steeds groter deel van het gezinsbudget 
in beslag.
De verschillende overheden hebben tal 
van voordelen en subsidies om energie-
besparende ingrepen (isolatie, condensa-
tieketel, hoogrendementsglas, zonne-
boiler …) te belonen. Dit maakt dat deze 

PRAKTISCH
• ‘Wonen voor iedereen’:

zondag 30 januari 2011
van 10 tot 17 uur,
administratief centrum,
Handelslei 167

• parking ter plaatse of nabije omge-
ving

• kinderopvang
• cafetaria
• inkom gratis

investeringen meestal zeer snel zijn terug-
betaald.
Maar welke subsidies zijn er dan zoal? Hoe 
moet u te werk gaan? Welke materialen 
en middelen zijn er voorhanden? U ver-
neemt er alles over op onze woonbeurs.

diefstal, brand: beperk de risico’s
Helaas blijft onze gemeente, zeker tij-
dens deze winter, ook niet gespaard van 
inbraken. Door waakzaam te zijn of een 
aantal eenvoudige ingrepen te doen aan 
uw woning, geeft u dieven minder kans. 
Maar veilig wonen betekent ook ‘brand-
veilig wonen’. Gevaar schuilt soms in een 
klein hoekje. Nochtans kunt u zelf heel 
wat doen om brand te voorkomen of de 
schade te beperken. Politie en brandweer 
zijn met infostands, demonstraties en de 
rookmobiel (*) aanwezig op ‘Wonen voor 
iedereen’.
(*) Opdracht voor bezoekers in een brandende 

namaakfl at: Red in 30 seconden een baby uit zijn 
wieg. Gaat u de uitdaging aan?

MEER WETEN?
Bel 03 2980 5 32 of bekijk het volledige 
programma met een lijst van de deel-
nemende organisaties, attracties en 
sprekers op www.zoersel.be.

zondag 30 januari 2011 van 10 tot 17 uur, administratief centrum Zoersel, Handelslei 167
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‘Wonen in Zoersel betaalbaar houden in een veilige omgeving 
met aandacht voor milieu en natuur’. Dat is één van de doel-
stellingen van het gemeentelijk beleid. In het kader hiervan 
werd een projectgebied, genaamd ‘Het Klooster’ - tussen de 
Achterstraat en Het Klooster -, aangeduid voor de ontwikke-
ling van betaalbare kavels en sociale woningen. In samenwer-
king met de intercommunale Igean werd een stedenbouw-
kundig ontwerp voor dit gebied opgemaakt. Binnenkort kunt 
u zich kandidaat stellen voor één van deze betaalbare kavels.

wie komt in aanmerking? 
“We richten ons met dit project in de 
eerste plaats op onze eigen inwoners”, 
aldus het bestuur, “meer bepaald jonge 
gezinnen, éénoudergezinnen, senioren 
en kansarmen. Het streefdoel is om deze 
doelgroepen gronden aan te bieden aan 
prijzen die merkelijk lager liggen dan de 
gangbare marktprijzen. Om dit te be-
werkstelligen, stelde de gemeenteraad 
een aantal voorwaarden vast die bepa-
lend zullen zijn voor het toewijzen van de 
percelen (zie kaderstukje). Het moment 
waarop u inschrijft, beïnvloedt dus op 
geen enkele manier uw kansen.”

in twee fasen
Het project aan Het Klooster werd op-
gedeeld in twee fasen. In een eerste fase 
worden 45 percelen op de markt gebracht 
met een gemiddelde perceelsgrootte van 
ongeveer 500 m². Het gaat om een mix 
van percelen voor vrijstaande bebouwing 
en gekoppelde bebouwing. In een latere 
fase worden nog eens een 22-tal gronden 

en circa 30 sociale koop- en/of huurwo-
ningen voorzien.
Ook in de verkaveling Jukschot, meer be-
paald aan het Stoppelveld, worden zes 
bijkomende kavels gecreëerd. Voor deze 
kavels gelden dezelfde verkoopsvoorwaar-
den als die voor Het Klooster.

kostprijs en erfpacht
“Een exacte prijs per m² kunnen we u van-
daag nog niet meedelen. Die zal immers 
afh ankelijk zijn van de uiteindelijke kosten 
voor alle infrastructuurwerken, zoals aan-
leg van riolering en wegen. Streefdoel is 
een grondprijs die 20 tot 25 procent lager 
ligt dan de huidige marktprijzen.”
Naast de mogelijkheid tot aankoop van 
een perceel grond, kunt u ook opteren 
voor een erfpacht waarbij u als het ware 
de grond huurt. U betaalt dan jaarlijks een 
bepaald bedrag, de canon genoemd, aan 
de eigenaar - in dit geval Igean. De erf-
pacht wordt aangegaan voor een periode 
van dertig jaar, maar u kunt als erfpachter 
het perceel grond op elk moment aanko-

pen. Een gedeelte van wat u tot dan toe 
reeds betaald hebt als canon wordt dan 
van de grondprijs afgetrokken.
 
timing en kandidatuurstelling 
Normaalgezien zullen de gronden in de 
loop van dit jaar beschikbaar zijn. U kunt 
zich kandidaat stellen voor één van de 
percelen. De inschrijvingstermijn voor 
de koop of erfpacht loopt van 1 februari 
tot en met 15 maart 2011. Dit doet u door 
een brief te sturen met daarin uw naam, 
adres, telefoon- of gsm-nummer naar Ig-
ean, Doornaardstraat 60, 2160 Wommel-
gem 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 
vervolgens zo spoedig mogelijk gecontac-
teerd.

rangorde
Op basis van de totale tijd die u in Zoersel 
woont/werkt of gewoond hebt, zal tussen 
de kandidaat-kopers - die aan alle voor-

wonen betaal-
baar houden

project Het Klooster & Jukschot

 ■ INGEZOOMD
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waarden voldoen - een rangorde opgemaakt 
worden. Hierbij wordt de kandidaat die in 
totaal het langst in Zoersel woont, gewoond 
heeft of werkt als eerste gerangschikt en kan 
deze als eerste een bouwperceel kiezen. Ver-
volgens is het aan de tweede hoogst gerang-
schikte kandidaat om te kiezen … en zo ver-
der tot alle bouwpercelen zijn toegewezen. 
Let wel, ieder echtpaar of alleenstaande kan 
slechts één bouwperceel bekomen.
Als personen zich samen kandidaat stellen, 
moet één van beiden voldoen aan de vast-
gestelde voorwaarden. Voldoen beiden, dan 
wordt de termijn van diegene die het langst 
in Zoersel woont in aanmerking genomen.

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor een perceel bouwgrond in deze nieuwe verkave-
ling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- minstens 18 jaar oud.
- geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik 

hebben, tenzij u deze binnen de drie maanden na het betrekken van de nieuwe 
woning verkoopt. U bezorgt ons dan een attest waarin de verkoop van het eigen-
dom wordt bevestigd.

- Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2008, aanslagjaar 2009, mag 
niet meer bedragen dan:
▪ 45.000 euro voor een alleenstaande
▪ 62.000 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 

euro per persoon ten laste
▪ 62.000 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen 

met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. 
De rangorde tussen de kandidaat-kopers - die aan deze drie voorwaarden voldoen 
- wordt bepaald op basis van de totale tijd die zij in Zoersel wonen/werken of ge-
woond hebben.

MEER WETEN?
Bel de dienst ruimtelijke ordening op 03 
2980 9 11 of mail naar ruimtelijke.orde-
ning@zoersel.be. U mag uiteraard ook 
altijd even binnenspringen in het admini-
stratief centrum aan de Handelslei 167.

LEZING
Om 11.30 en om 13.30 uur wordt er een presentatie gegeven 
over de woonprojecten ‘Het Klooster’ & ‘Jukschot’. Wil u zeker zijn van een plaats bij 
deze presentatie? Schrijf u dan in via www.zoersel.be. Wij geven immers voorrang 
aan mensen die zich ingeschreven hebben.
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Op www.vreg.be, de website van de Vlaamse Reguleringsin-
stantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kunt u de V-test 
doen. De V-test? Deze test vergelijkt voor u het aanbod van 
alle leveranciers van elektriciteit en aardgas op de markt, en 
dit op maat van uw behoeften. Zo vindt u de gepaste energie-
leverancier, met het juiste product tegen de juiste prijs. En wie 
goed vergelijkt, kan op die manier heel wat geld besparen. 
Bent u van plan om te verhuizen? Dan moet u uw leverancier 
hiervan op de hoogte brengen. Bij de dienst ruimtelijke orde-
ning in het administratief centrum Zoersel vindt u hiervoor 
handige formulieren terug.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 11 of mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be.  

Op zaterdag 22 januari verkoopt het gemeentebestuur een 
aantal eiken. Deze eiken staan nog op stam en moeten 
geveld worden voor de uitbreiding van de voetbalterreinen 
aan de Kievitheide, en dit vóór 28 februari (n.v.d.r.: u staat 
zelf in voor het vellen van de bomen).
Interesse?
Kom dan een kijkje nemen op 22 januari om 10 uur aan de 
voetbalterreinen van de Kievitheide. U kunt ter plaatse bie-
den op de verschillende eiken.

MEER WETEN?
Het reglement en bijkomende inlichtingen kunt u bekomen 
bij de milieudienst op 03 2980 8 43 of per mail naar milieu@
zoersel.be.

Huize Monnikenheide vangt sinds 1973 personen met een 
verstandelijke handicap op. Naast bewoners op het domein 
zijn er ook de zogenaamde inclusieve woonprojecten in de 
dorpskern, waar mensen met een handicap zo zelfstandig 
mogelijk wonen. En Monnikenheide blijft groeien. Vorig jaar 
werd op het domein aan de Monnikendreef een nieuwe wo-
ning in gebruik genomen voor negen personen met een hoge 
zorgvraag. Intussen zijn ook de 
bouwplannen klaar voor het Huis 
aan ’t Laar, waar zestien personen 
met een verstandelijke beperking 
kunnen wonen.
De bewoners zullen er kunnen 
rekenen op een intensere begelei-
ding maar ze zullen wel duidelijk 
zelfstandiger leven dan de bewo-
ners die op het domein zelf verblij-
ven. De bedoeling is om dit huis in 
gebruik te nemen in april 2012.

MEER WETEN?
Bel 03 311 77 67 of mail naar info@monnikenheide.be. 

Monnikenheide groeit

openbare verkoop:
hout op stam

 ■ IN ‘T KORT

Bent u van plan om een (sociale) woning te kopen en/of te reno-
veren? Dan kunt u misschien rekenen op fi nanciële steun van de 
Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW). De VMSW 
biedt immers betaalbare woonkredieten aan voor gezinnen en 
alleenstaanden met een klein of middelgroot inkomen. Ook per-
sonen die hun eigen woning willen renoveren of een woning bou-
wen, komen in aanmerking. De voorwaarden waaraan u moet 
voldoen, vindt u terug op de website www.vmsw.be of bij de 
dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum Zoersel.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 11 of mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be. 

Vlaamse woonlening

doe de V-test
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19.01.2011 - 25.02.2011

woensdag 19.01
workshop ‘Fit in je hoofd’:
zeg wat je voelt… voel wat je zegt
Dat u uw gevoelens best niet opkropt, 
wist u misschien al. Maar wat moet u er 
dan mee? Hoe kunt u op een goede ma-
nier met uw gevoelens omgaan? Deze 
workshop helpt u alvast met het uiten van 
uw gevoelens op een gezonde, assertieve 
manier, rekening houdend met verschil-
lende factoren.
locatie ’t Gasthuis, theaterzaal, Turnhoutsebaan 199, 
2110 Wijnegem
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Leen Bosschaert T 03 288 20 80,
cultuur@wijnegem.be, www.wijnegem.be
een activiteit van gemeente Zoersel, Malle, 
Brecht, Zandhoven, Schilde en Wijnegem

donderdag 20.01
fi lm: ‘Babette’s Feast’
‘Babette’s Feast’ is een fi lm over sensu-
ele, kunstzinnige passies en verborgen 
verlangens. Regisseur en schrijver Gabriel 
Axel baseerde zijn fi lm, waarvoor hij de 
Oscar voor ‘Beste Buitenlandse Film’ won, 
op een kort verhaal van Out of Africa’s 
Isak Dinesen. Aan de verlaten kust van 
Denemarken wonen Martina en Philippa, 
de prachtige dochters van een strenge 
Protestantse pastoor die elk aards genot 
afk eurt. Op een dag arriveert de myste-
rieuze Babette in het diep religieuze en 
geïsoleerde dorpje. Zij nemen haar in huis, 
waar zij werkt als dienstmeid. Nadat hun 
vader sterft, organiseren de zusters een 
feest ter nagedachtenis. Het wordt een 
feestmaal (en een fi lm) om nooit te ver-
geten...
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 21.01
tentoonstelling fotoclub
Digitale projecties om 11, 14, 16 en 18 uur. 
Gratis Valentijn-fotoshoot op zaterdag en 
zondag van 11 tot 17 uur. Digidoedagen, al-
les voor digitale opnames.
locatie ’t Zonneputteke
andere data zaterdag 22 en zondag 23.01
tijdstip vrijdag opening om 20 uur, zaterdag van 10 tot 
20 uur, zondag van 10 tot 19 uur
info Paul De Houwer M 0474 32 23 29,
paul.de.houwer@pandora.be,
www.obscura.zoersel.org
een activiteit van fotoclub Obscura vzw

zaterdag 22.01
tekenen, aquarelleren en schilderen 
met olieverf
Heeft u enige artistieke aspiraties en ziet 
u het wel zitten om met potlood of pen-
seel bezig te zijn, dan bieden wij de mo-
gelijkheid om uw vaardigheden verder te 
ontplooien. Wij organiseren een infona-
middag waarop u zich kunt inschrijven 
voor een cursus tekenen, aquarelleren en 
schilderen met olieverf.
locatie Olmenlei 129
tijdstip elke zaterdag van 14 tot 17 uur en elke donder-
dag van 19 tot 22 uur
info bij J. Claesen, T 03 384 19 88, werner.de.wree@
telenet.be
een activiteit van Kunstkring ‘De Schuine Boom’

zondag 23.01
workshop vlechten
‘kip in wilgentenen’
Deze kip is zeer decoratief zowel voor bin-
nen als buiten. Eens u de opbouw onder 
de knie hebt, kunt u later andere dieren 
vlechten.
locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs € 25 + prijs wilgentenen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee

nieuwjaarsreceptie
met muzikale en poëtische omlijsting.
locatie koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 11 uur
prijs niet-leden € 3, leden gratis
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van
het Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

dinsdag 25.01
instaplessen
zumba en bodyforming
locatie turnzaal GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip
w  oensdag van:
21 tot 22 uur zumba
donderdag van:
18.30 tot 19.30 uur zumba
19.30 tot 20.30 uur zumba
20.30 tot 21.30 uur combi cardio bodyforming
locatie turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47
donderdag van
tijdstip 11.15 tot 12.15 uur bodyforming 2
prijs € 5 per proefl es, aftrekbaar bij semester abon-
nement
info en inschrijven
conditie Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
anne.pee  termans@telene  t.be,
een activiteit van
Conditie- en Dansvereniging Zoersel

vrijdag 28.01
algemene vergadering seniorenraad
Alle Zoerselse senioren zijn welkom op 
de eerste algemene vergadering van 2011. 
Programma:
- overzicht activiteiten 2011,
- toelichting brandpreventie,
- fotoreportage reis Bloemenrivièra,
- nieuwjaarsdrink.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 14 tot 16.30 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 0 00,
senioren@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel

oudertraining kinderen ADHD
Voor kinderen basisschoolleeftijd. Er zijn 
in totaal acht sessies (zeven basissessies 
en één terugkomsessie).
locatie Triade, Kapellei 71
andere data 9.02, 23.02, 16.03, 30.03, 27.04, 11.05 en 
22.06
tijdstip van 19.30 tot 21.45 uur
prijs € 380 per koppel
info Liselotte Verfaillie M 0493 21 34 92
of Chris Vandewiele M 0478 06 33 66
een activiteit van Triade

zaterdag 29.01
concert: ‘Moskito Quintet’
Het Moskito Quintet brengt eigen werk, 
standards en traditionals. Hun oeuvre 
overspant nummers vanaf de jaren ‘20 tot 
helemaal in het millennium. Songs die u 
kent, maar die u nog nooit op die wijze 
hoorde. Zij onderscheiden zich met hun 
geheel eigen sound en hun ‘cut-to-fi t, tay-
lor made Moskito’ kostuums. Het Moskito 
Quintet bestaat uit Ben Van Camp (zang 
en gitaar), Luk Vermeir (piano), Tom Cal-
lens (tenor sax), Matthias Debusschere 
(contrabas) en Wouter Van Tornhout 
(drums). Kom gewoon luisteren en genie-
ten, u zal er geen spijt van krijgen.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 30.01
wintertenenwandeling
Gezellige en familiale wandeling van on-
geveer 9 km langs vele mooie plekjes in 
Zoersel. Halverwege houden wij traditio-
neel een tussenstop voor een hartig op-
kikkertje.
Opgelet! U moet uw deelname voor 27 ja-
nuari bevestigen.
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locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip 13.30 uur
info Danny Van Rompaey M 0477 75 24 20,
danny.van.rompaey@telenet.be
een activiteit van Pasar Zoersel

maandag 31.01
djembéspelen
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
Kom trommelen bij de Senegalese Seydina 
Djiba. Hij heeft engelengeduld en leert de 
kinderen authentieke Afrikaanse melodie-
en op djembé spelen. Vooraf inschrijven is 
een must. Djembés worden gratis ter be-
schikking gesteld.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond uitgezonderd tijdens 
de schoolvakanties
tijdstip reeks 1: absolute beginners van 18 tot 19 uur, 
reeks 2: met ervaring van 19 tot 20 uur
info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01,
info@wakerdjiben.be, www.wakerdjiben.be
een activiteit van Waker Djiben

West-Afrikaanse ‘fi tness’
Via opzwiepende dansen verbetert uw 
conditie èn uw humeur. Afrikaans dansen 
is een beleving en een uiting. De bijbeho-
rende muziek zorgt voor de juiste sfeer en 
de dansleraar, Seydina Djiba, zorgt voor 
de ambiance. Iedereen kan het. Kom eens 
proberen. Eerste les = proefl es = gratis. 
Vooraf inschrijven is verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond uitgezonderd tijdens 
de schoolvakanties
tijdstip van 20.15 tot 21.45 uur
info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01,
info@wakerdjiben.be, www.wakerdjiben.be
een activiteit van Waker Djiben

dinsdag 01.02
UPdate computerclub
Vragen van de leden beantwoorden. Tips 
om vlotter met uw computer te werken. 
Effi  ciënter werken met Windows 7 en Of-
fi ce. Grafi sche toepassingen. Hard- en 
software besprekingen.
locatie Antoniusschool, ingang via de Achterstraat
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 UPdate computerclub

woensdag 02.02
oosterse gerechten uit de wok
Snel en makkelijk overheerlijke gerechten 
bereiden. Door aandacht voor de juiste 
snijtechniek en gebruik van oosterse in-
grediënten komt u tot een verrassend 
resultaat! 
Geen voorkennis vereist. Vijf lesmomen-
ten van telkens 3 uur.
locatie ‘t Zonneputteke
andere data 23.02,16.03,11.05 en 25.05
tijdstip 9 tot 12 uur of 19.30 tot 22.30
prijs € 20/les, alles inbegrepen
info en inschrijven Nicole Van Santvliet T 03 311 70 72
een activiteit in samenwerking met
buurtcomité De Kievit

donderdag 3.02
Peter Holvoet-Hanssen en Wolf / 
literair concert
Naar aanleiding van Gedichtendag 2011 
staat het duo Wolf samen met Peter 
Holvoet-Hanssen op het podium. Wolf, 
met actrice Laura Verlinden (die onder 
meer acteerde in ‘De smaak van de Keyser’, 
‘Ben X’, ‘Loft’) en dichter Joris Vercammen, 
brengt een combinatie van poëzie en 
muziek. De zoektocht van het duo is niet 
wars van experiment. Langsheen het ver-
leden komen ze bij eigenzinnige en eigen-
tijdse liederen terecht. Vorig jaar gingen ze 
een samenwerking aan met de stadsdich-
ter van Antwerpen, Peter Holvoet-Hans-
sen. In de totaalcompositie Peter & Wolf 
ontstaat een betoverend wandtapijt van 
poëzie, muziek en beeld. In De Standaard 
luidde het vorig jaar als volgt: ‘een frisse, 
verrassende en veelzijdige productie’.
locatie de Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info cultuur T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

vrijdag 4.02
Zoerselkermis - Blasiuskermis
Vrijdag bingoavond met animatie, zater-
dag caféloop en ambiancefestival, zondag 
kinderdisco en après-skibar.
locatie spiegeltent in Zoerseldorp
andere data zaterdag 5 en zondag 6.02
tijdstip vrijdag vanaf 19 uur, zaterdag vanaf 16 uur, 
zondag vanaf 14 uur
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05,
jefvanrossum@yahoo.com
of café de Lindeloo T 03 336 70 10
een activiteit van Zoerselkermis vzw in samen-
werking met Monnikenheide en de seniorenraad

quiz12
Schrijf tijdig in, want we moeten vaak 
ploegen weigeren.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur stipt
prijs € 15 per ploeg (max. 6 personen), bedrag te stor-
ten op rekeningnummer 412-4019301-87 (VC Zoersel) of 
avond zelf te betalen
info en inschrijven Peter Schryvers T 03 311 71 83,
peter@schryvers.be (ploegnaam en contactgegevens 
vermelden -inschrijving enkel geldig na bevestigings-
mail)
een activiteit van VC Zoersel

zaterdag 5.02
tentoonstelling Jean Coen
Jean Coen maakt objecten en assembla-
ges in glas, brons en ijzer. De golvende 
lijnen van een vrouwenlichaam fascineren 
hem mateloos. De Afrikaanse kunst, die 
meer vanuit de onderbuik tot stand komt, 
boeit hem vanwege haar eenvoud en 
eerlijkheid. Deze twee elementen vinden 
we in vele variaties terug in het werk van 
Coen. De laatste jaren refereert zijn werk 
ook naar maatschappelijke thema’s zoals 
milieu, de Belgische politiek, migratie ... 

Jean Coen is vooral een kunstenaar met 
een tomeloze fantasie die tot soms verras-
sende kunstwerken leidt.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 27.02
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

jonggiverquiz
Een leuke quiz met tombola. De op-
brengst hiervan gaat naar het jonggiver-
kamp van scouts Halle.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16 
tijdstip 20 uur
prijs € 15 per ploeg(max. 6 personen) 
info Annelies Clemens M 0472 29 49 71,
jonggivers@scoutshalle.be
een activiteit van scouts Halle

zondag 6.02
ganzentocht
Schouwen-Duiveland en omgeving staat 
garant voor een ongezien vogelspektakel. 
Wie er vorig jaar bij was, herinnert zich 
wellicht nog de kol-, brand- en rietganzen 
en de tientallen wilde en kleine zwanen. 
De ganzentocht staat open voor groot en 
klein, leken en gevorderden … en is meer 
dan vogels alleen: wandelen, uitwaaien 
en genieten van Zeelandse polders.
locatie 8 uur gemeenteplein Westmalle,
8.10 uur kerk Sint-Antonius
prijs volw. niet lid € 17, volw. lid € 12 euro,
10-18 jaar € 6 euro, < 10 jaar gratis
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79, inschrijven (voor 
23 januari) door storting van het vereiste bedrag op 
rekeningnummer 068-2299025-55 van Natuurpunt 
Voorkempen, Leeuwerikelaan 8, 2390 Malle (adres 
vermelden), met vermelding ‘ganzentocht + aantal 
personen + opstapplaats’
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 7.02
vrouwenhut - maantent
Iedere vrouw heeft haar wijsheid en 
daardoor is iedere vrouw in onze kring 
evenwaardig. Via meditatie, zang, dans 
en oefeningen maken we contact met de 
scheppende kracht van onze baarmoe-
der, met Moeder Aarde en Grootmoeder 
Maan. We gaan in de stilte om te luisteren 
naar onze innerlijke stem...
locatie Antwerpsedreef 117
andere data maandag 14.03
tijdstip telkens 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 de Ateljee vzw

dinsdag 8.02
wondverzorging met honing
Marcel Van Damme is verpleegkundige in 
Sint-Niklaas. Hij heeft de dokters in het 
ziekenhuis waar hij werkt kunnen overtui-
gen van het nut van honing bij moeilijk te 
genezen wonden. Een niet te missen voor-
dracht voor imkers en niet-imkers.
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locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01,
users.telenet.be/imkerbondzoersel
een activiteit van Imkerbond Zoersel

donderdag 10.02
juwelen maken
Deze avond gaan we juwelen maken on-
der leiding van een ervaren lesgeefster.
locatie koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 19.15 tot 22 uur
prijs niet-leden € 7, leden € 5 + de prijs van het juweeltje
info Bea Van den Bosch T 03 288 95 92,
M 0497 29 20 90, Bvdb1@live.be
een activiteit van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

vrijdag 11.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 12 en zondag 13.02
tijdstip van vrijdagvoormiddag +/-11 uur tot maandag 
in de vroege morgen
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiewerking Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 12.02
Valentijnsontbijt
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zondag 13.02
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 12,5 per persoon
info parochie Halle T 03 383 09 56
een activiteit van parochie Halle

familieopstellingendag
Een familieopstelling verbindt u met uw 
familiesysteem, uw voorouders en hun 
lot. Daardoor krijgt u inzicht in de onbe-
wuste patronen die ten grondslag liggen 
aan wat zich steeds maar herhaalt in uw 
leven, waar u in vastloopt en wat vaak al 
vele generaties doorgegeven wordt.
locatie Zinzolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
prijs eigen opstelling € 50, representant € 30
info Anne De Vester M 0495 10 88 91,
anne.de.vester@pandora.be
een activiteit van de Zinzolder

Valentijnsconcert
Onder leiding van hun nieuwe dirigent 
organiseert Cantemus Novum, het vier-
stemmig gemengd koor uit Halle-Zoersel, 
zijn jaarlijks dubbelconcert. Op de voor-
avond van het naamfeest van de patroon-
heilige van de verliefden wordt het een 
Valentijnsconcert.
Niet alleen modern koorwerk komt aan 
bod, maar ook pareltjes van eeuwen ge-
leden werden herontdekt. Cantemus No-
vum betekent immers ‘laat ons iets nieuw 
zingen’ en het koor is het dus aan zijn 
naam verplicht om telkens weer nieuwe 
uitdagingen op te zoeken. Een vleugje 
instrumentale muziek zorgt voor een in-
termezzo.

locatie de Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
andere data 13.02
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 16 uur
prijs vvk € 15, kassa € 15
info Hugo De Bleser T 03 383 14 68, hugodb@telenet.be
een activiteit van Cantemus Novum

donderdag 17.02
Hannelore Bedert / Helemaal Alleen
Met haar debuut ‘Wat Als’ leverde Han-
nelore een indrukwekkend visitekaartje 
af. Singles als ‘Janker’, ‘Helemaal’ en ‘Altijd 
nooit meer’ doen het uitstekend op de 
radio. Lovende kritieken alom voor deze 
West-Vlaamse die haar roots niet ontkent, 
dialect én algemeen Nederlands als stan-
daardtalen hanteert en tóch verstaanbaar 
is tot in het uiterste noorden van Neder-
land. Ze werd daar door Bart Peeters om-
schreven als ‘één van de beste zangeressen 
van Vlaanderen’. Bijna 2,5 jaar na haar fel 
bejubelde debuutplaat ‘Wat als’, komt de 
langverwachte tweede cd ‘Uitgewist’ half 
januari uit. Enkele weken later kunt u alles 
vrolijk komen meezingen in de Kapel.
locatie de Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info cultuur T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be,
www.zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

vrijdag 18.02
voordracht ‘De toekomst van België’
De spreker, Prof. dr. Bart Maddens, staat 
bekend voor zijn ‘Maddensdoctrine’. Hoe 
ziet hij de toestand van België, Vlaande-
ren, Wallonië, Brussel evolueren in het Eu-
ropa van morgen?
locatie koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs niet-leden € 5, leden € 3
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van
het Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

zaterdag 19.02
Europese avond - Kroatië
Volgens het gekende stramien zetten 
we onze jaarlijkse trip doorheen Europa 
verder. Na het inleidende informatieve ge-
deelte door Johan de Boose volgt traditie-
getrouw het gastronomisch gedeelte.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 19 uur stipt
prijs niet leden € 45, leden € 35
inschrijven voor 10 februari door overschrijving op 
bankrekening: BE48 7331 4821 5727 BIC: KREDBEBB met 
vermelding ‘deelname Europese avond en het aantal 
deelnemers’
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

zondag 20.02
Trappistentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-10-
15-20-25-30-40 km door de bossen van 

Westmalle en Sint-Job, met de nodige 
rustposten.
locatie GSA Ter Beuken 1
tijdstip van 7 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV de Natuurvrienden Zoersel vzw

bezoek aan Anderstad in Lier
Het natuurgebied Anderstad is gelegen 
ten zuidwesten van Lier tussen het Ne-
tekanaal en de Nete. De Anderstadvijver 
met haar mooie rietkragen is eigendom 
van Natuurpunt. Natuurpunt beheert 
tevens het aangrenzende Stryckersbroek 
dat naast de dode arm van het Neteka-
naal ligt. Samen vormen zij een brok na-
tuur van 14 ha.
locatie we rijden kostendelend naar Anderstad, af-
spraak op de carpoolparking aan de Rodendijk
tijdstip 8.45 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

spirituele beurs
Kom ons bezoeken op de spirituele beurs 
en ontdek een magische wereld! Er wor-
den heel de dag gratis demonstraties 
en lezingen gegeven, met onder andere 
Naomi Appachi om 15 uur. Wie weet komt 
u wel aan bod.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 18 uur
info Ingrid M 0499 26 70 85, www.spirituelebeurs.be
een activiteit van Spiritueel Onderweg vzw

maandag 21.02
workshop juwelen maken
met Keltische knopen
Gedurende vier avonden maken we drie 
juwelen: oorbellen met de drievoudige 
Godinnenknoop, halsketting met lem-
niscaatknoop, halssnoer met voorspoed-
knoop en basisknoopjes.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data maandag 28.02 en maandag 21 en 28.03
tijdstip telkens van 19.30 tot 22 uur
prijs € 48 voor vier lessen + vaste materiaalkosten € 14
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw

dinsdag 22.02
workshop uitheemse vlechttechnie-
ken (reeks B)
Tijdens deze vijf lessen worden basistech-
nieken aangeleerd zoals twijnen, open 
structuur manden, weven, twill …
locatie Antwerpsedreef 117
andere data dinsdag 1 en 22.03 en 5 en 26.04
tijdstip telkens van 9 tot 12 uur
prijs € 110 basismateriaal inbegrepen (bindtouw, papie-
ren stroken, pitriet, platte en afgeronde schenen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw

UPdate computerclub
Vragen van de leden beantwoorden. Tips 
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om vlotter met uw computer te werken. 
Effi  ciënter werken met Windows 7 en Of-
fi ce. Grafi sche toepassingen. Hard- en 
software besprekingen.
locatie Antoniusschool, ingang via de Achterstraat
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 UPdate computerclub

cursus ‘vogelzang in de tuin’
Een van de mooiste natuurervaringen 
blijft toch nog altijd het beluisteren van 
het ochtendconcert van de vogels. Voor 
heel wat mensen is het frustrerend dat 
ze vaak niet weten wie er achter de micro 
zit. In deze basiscursus leren we stap voor 
stap de courantste vogelzangen herkenen
locatie Landschapshuis, Kasteeldreef 55
andere data
theorie: dinsdag 1 en 8.03
praktijk: zondag 20.03 en 10.04
tijdstip
theorie van 19.30 tot 22.30 uur
praktijk van 7 tot 10 uur
prijs niet-leden € 30, leden € 25 + cursusnota’s indien 
gewenst. Betaling door overschrijving op rekening-
nummer 068-2299025-55 van Natuurpunt Voorkem-
pen, Leeuwerikelaan 8, 2390 Malle (adres vermelden) 
met vermelding ‘cursus vogelzang en aantal personen’
info Frank Reusens T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

zaterdag 26.02
concert ‘Lof Der Strijkers’
Op dit concert maken onze jongste leer-
lingen(7-10 jaar) uit de samenzangklassen 
en creatieve vorming van alle afdelingen, 
kennis met de strijkinstrumenten (viool, 

altviool, cello, contrabas). De kinderen - 
samen een 100-koppig koor -  worden in 
hun liederen begeleid door de leerling- en 
leraar-strijkers van de academie. De strijk-
instrumenten komen ook aan bod. Ruim 
zestig leerling-strijkers nemen deel.
locatie Onze-Lieve-Vrouw kerk,
Wommelgemsteenweg 34-36, Wijnegem
tijdstip 16 uur
prijs gratis
info Ria Van Lier T 03 2980 8 37
een activiteit van de academie voor muziek en 
Wood ‘Z. Kodaly’ van Wijnegem/Schilde/Zoersel

concert Koninklijke Harmonie Sint-
Martinus Halle
Onder leiding van dirigent Patrick Van de 
Voorde brengt de harmonie een gevari-
eerd programma. Het begin is iets klas-
sieker getint, na de pauze wordt het swin-
gender. Verschillende gekende melodieën 
en populaire deuntjes worden daarbij 
soms in een verrassend kleedje gestoken. 
Gepaard met een aangepaste verlichting 
wordt het ook fi jn om naar te kijken.
locatie de Kapel, cultureel centrum 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 Halle

digitale week
In het kader van de digitale week organi-
seert digidak diverse activiteiten. U kunt 
deelnemen aan één van volgende initi-
aties: foto’s digitaliseren, wenskaarten 
maken op pc, opzetten van en deelnemen 
aan een LAN-party, leren werken met 

Zoersel TV. Bijkomende informatie volgt 
later.
locatie administratief centrum Zoersel,
Handelslei 167, bibliotheek Zoersel
andere data tot en met 4.03
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak Zoersel

januari-februari-maart

babyspeelgoed- en boekenmarkt
Ten voordele van Kadodder, dienst voor 
vroeg- en thuisbegeleiding van personen 
met een verstandelijke beperking.
locatie Oostmallebaan 50
tijdstip maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9 
tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, woensdag van 9 tot 
12 uur of na afspraak
info Kadodder T 03 312 45 41
een activiteit van Kadodder

zondag 20.03
tweedehandsbeurs
Een tweedehandsbeurs van baby-, kin-
der- en tienerkleding alsook speelgoed en 
babybenodigdheden. Inschrijvingen om 
hieraan deel te nemen, kunt u bekomen 
op vrijdag 25 februari vanaf 19 uur. Eén lijst 
kost € 3. Wegens het grote succes mag 
er maar één lijst per deelnemend adres 
verkocht worden. Wie niets te koop of te 
kopen heeft, is uiteraard ook van harte 
welkom in onze cafetaria. Er is tevens een 
speelhoek voor de kindjes voorzien.
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 gemeentepersoneel

Op 27 juli 2010 overleed Pol Van Esbroeck. Pol zou op 14 december 2010 99 jaar geworden zijn. Om de herinnering aan deze kun-
stenaar - beeldhouwer van onze Zoerselse trots ‘de linde’ - levend te houden, plantten we op zondag 19 december een nieuwe lin-
de op het pleintje naast de gemeentelijke basisschool in Zoersel. Dit was meteen de start van een feestelijk Pol Van Esbroeck-jaar.
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voorwaarden
Daarnaast zijn er nog enkele andere 
voorwaarden. U hebt recht op zo’n tus-
senkomst als u een verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering hebt, of als u 
beschikt over een jaarlijks bruto belast-
baar inkomen van maximum € 15.364,99 
(verhoogd met € 2.844,47 per persoon ten 
laste), of als u in schuldbemiddeling of col-
lectieve schuldenregeling bent. Behoort 
u tot één van deze drie categorieën, dan 
kunt u bij het ocmw uw aanvraag indie-
nen. Let wel, dit moet binnen de zestig 
dagen na levering.

tussenkomst
Ongeacht de prijs per liter kunt u een 
tussenkomst ontvangen voor maximum 
1.500 liter. Die tussenkomst schommelt 
tussen de € 210 en de € 300. Uiteraard kan 
elk gezin maar één keer per jaar het maxi-
mumbedrag krijgen.

toelage voor een 
graadje meer

Vergis u niet. U vernam mogelijk in het 
nieuws dat de verwarmingstoelage van 
de FOD Economie, die u in 2009 eenmalig 
kon aanvragen, werd afgeschaft. De tus-
senkomst van het sociaal verwarmings-
fonds - via het ocmw - blijft dus wel dege-
lijk bestaan.

documenten 
Wilt u graag een aanvraag voor zo’n ver-
warmingstoelage indienen? Vergeet dan 
niet volgende documenten mee te bren-
gen:
- leveringsfactuur of -bon. Woont u in een 

gebouw met meerdere appartementen, 
vraag dan aan de eigenaar of beheerder 
van het gebouw een kopie van de fac-
tuur en een attest met vermelding van 
het aantal appartementen.

- uw identiteitskaart
- bewijs van inkomsten van uw gezin (het 

meest recente aanslagbiljet)
- kleefb riefj e van uw mutualiteit.

Koning Winter is al een tijd lang in het land, waardoor ook u uw verwarming ongetwijfeld een 
graadje hoger zet. Wist u dat u mogelijk in aanmerking komt voor een stookoliepremie van 
het sociaal verwarmingsfonds - aan te vragen via het ocmw? Voorwaarde is wel dat u uw wo-
ning verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas.

 ■ BETROKKEN

sociaal verwarmingsfonds

gespreid betalen
U heeft ook de mogelijkheid om uw ma-
zoutfactuur gespreid te betalen. De lijst 
van brandstofh andelaars die deze gesprei-
de betalingen aanbieden, vindt u via http://
economie.fgov.be > energie > de energie-
factuur > gespreide betalingen. Ook bij 
brandstofh andelaars die in deze lijst niet 
voorkomen kunt u in bepaalde omstandig-
heden uw geschatte jaarverbruik in schij-
ven betalen. Informeer u dus ook bij uw 
gebruikelijke brandstofh andelaar.

MEER WETEN?
U bent altijd welkom bij het ocmw, 
administratief centrum, Handelslei 167 
(vragen naar Katrien Malcolm of Kim 
Off enberg). U kunt hen ook telefonisch 
bereiken op 0800 12 113. Meer info vindt 
u nog op www.verwarmingsfonds.be 
of via 0800 120 33. 
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 ■ IN BEELD

programmatie de Bijl/de Kapel

cultuur proeven in
eigen gemeente

Dit voorjaar biedt de programmatie in de gemeentelijke tentoonstellingsruimte de Bijl en in 
de Kapel opnieuw een uitgebreide waaier aan activiteiten. De Bijl blijft bij uitstek de plaats 
voor tentoonstellingen en fi lm; in de Kapel hebben we voor u een fi jn podiummenu samenge-
steld.
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Gedichtendag 2011 met Peter Holvoet-Hanssen en Wolf ‘een frisse, verrassende en veelzijdige productie’ (De Standaard)

toverend gezongen songs waarin hoop en 
vertwijfeling schaduwdansen.’ (recensie 
over de debuut-CD van Isbelss in Humo).

vrijdag 20 mei: A world of comedy
‘A World of Comedy’ verrast telkens weer 
met een originele en uiterst vermakelijke 
comedy line-up. Variatie is hier troef, want 
iedere komiek heeft een eigen, onweer-
staanbare stijl en iedere show wordt be-
volkt door de beste komieken van Vlaan-
deren. Eén voor één hebben ze gescoord 
op belangrijke festivals en wedstrijden 
als Humo’s Comedy Cup, Humorologie, 
Comedy Casino Cup … of schitterden ze 
op televisie in Comedy Casino, De Slimste 
Mens, Comedy Factory, De Laatste Show, 
Zonde van de zendtijd, Mag ik u kussen 
... Op 20 mei ontvangen wij in de Kapel 
Veerle Malschaert, Steven Mahieu, Dimitri 
Desmyter en tot slot Jeroen Leenders. 

concertreeks Vlaams Radio Koor
Net als het voorbije jaar zijn we er trots 
op dat het Vlaams Radio Koor opnieuw de 

TICKETS RESERVEREN?
U kunt voor alle activiteiten tickets reserveren, telefonisch 
op 03 2980 0 00, per mail naar gemeente@zoersel.be of 
rechtstreeks aan de balie van het administratief centrum 
of de antennes. Tickets kosten in voorverkoop € 13, aan de 
kassa betaalt u € 15.

‘Kaddish’ Böhmer duikt op. In het weefgetouw ook echo’s van 
Rilke terwijl het duo eigen teksten vertolkt en Laura’s stem u bij 
het nekvel grijpt. 
Wolf werkt nu geregeld samen met de troubadour Peter Hol-
voet-Hanssen. Hij won de ‘Debuutprijs 1999’ met zijn dicht-
bundel ‘Dwangbuis van Houdini’. In 2008 kreeg de dichter de 
driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor 
zijn vierde dichtbundel ‘Spinalonga’. Sinds januari 2010 is hij voor 
twee jaar stadsdichter van Antwerpen.
In Peter Holvoet-Hanssen en Wolf ontstaat een betoverend 
wandtapijt van poëzie & muziek en theater & beeld waarin nieu-
we gedichten van Holvoet-Hanssen weerklinken.

andere smaakmakers 

donderdag 17 februari: Hannelore Bedert
Met haar debuut ‘Wat Als’ leverde Han-
nelore een indrukwekkend visitekaartje 
af. Singles als ‘Janker’, ‘Helemaal’ en ‘Altijd 
nooit meer’ deden en doen het nog steeds 
uitstekend op de radio. Deze maand ver-
schijnt de langverwachte opvolger ‘Uitge-
wist’. U bent geen overtuigde fan? Deze 
beide heren alvast wel… Raymond van het 
Groenewoud verklaarde over Hannelore 
Bedert haar songs “in lange tijd niet zo ver-
rast geweest te zijn in zijn eigen taal”. Bart 
Peeters omschreef haar op zijn Nekka-
nacht als “één van de beste zangeressen 
die België rijk is”. 

vrijdag 25 maart: Isbells
‘Een zanger met een engelenstem die zich-
zelf begeleidt op een akoestische gitaar: 
‘t is makkelijk om de vergelijking met Nick 
Drake nog maar eens op te duikelen, maar 
soms is ze terecht. Toen wij vier maan-
den geleden voor het eerst een demo van 
Isbells te horen kregen, liepen de koude 
rillingen over onze rug: uitgepuurde, be-

Kapel heeft toegevoegd aan het rijtje van 
unieke plekken voor haar bekende cyclus-
concerten. Noteer alvast de data van hun 
voorziene optredens in Zoersel: vrijdag 21 
januari, donderdag 3 en 31 maart en vrij-
dag 6 mei 2011.

volledige programmatie
Vraag naar de programmafolder met het 
volledige overzicht van alle activiteiten in 
cultuurhuis de Bijl en de Kapel in het admi-
nistratief centrum Zoersel, de gemeente-
lijke antennes of in één van de bibliotheek-
fi lialen. U krijgt de folder liever per post 
toegestuurd? Dat kan! Laat een seintje 
aan de gemeentelijke cultuurdienst via de-
bijl@zoersel.be of op 03 2980 7 15. U kunt 
alle info ook raadplegen op www.zoersel.
be/cultuur.

Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaan-
deren. Traditioneel staat de laatste donderdag van januari de poëzie 
een dag lang in het zonnetje. Naar aanleiding van Gedichtendag 
hebben we, weliswaar een weekje later, op donderdag 3 februari, 
de Antwerpse stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen te gast in de Ka-
pel. Samen met het duo Wolf deelt hij het podium voor een verras-
send literair concert.
Wolf - met actrice Laura Verlinden (die onder meer acteerde in ‘De 
smaak van de Keyser’, ‘Ben X’, ‘Loft’) en dichter Joris Vercammen - 
brengt een combinatie van poëzie en muziek en gaat hierbij een 
experiment niet uit de weg. Wolf komt via het verleden bij eigen 
liederen terecht, maar ook een groot hedendaags dichter als Paulus 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeen-
te@zoersel.be.
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Vier jaar geleden besloot Michel van Waegeningh om zijn 
huis te verbouwen. Eerst had hij graag een nieuw huis ge-
wild, helemaal passief. Architect Dirk Wauters tekende even-
wel een schitterend ontwerp om de bestaande woning zo 
aan te passen dat het een prima passief huis zou worden. 
Michel woont nu wellicht in het meest ecologische huis van 
Zoersel en ruime omstreken!

“De oude buitenmuren van ons huis zijn 
binnen behouden gebleven”, vertelt Mi-
chel van Waegeningh, “terwijl er om het 
oude huis een rond omhulsel in hout is 
geconstrueerd. Er kwam als het ware een 
soort ‘theemuts’ omheen te zitten. Hout 
isoleert beter. Steen neemt warmte - res-
pectievelijk koelte - in zich op en buff ert 
de temperatuur van de woning. Een huis 

diep in de aarde. De licht voorverwarmde 
lucht gaat dan door een balansventilatie 
die de energie van de gebruikte binnen-
lucht overdraagt aan de verse lucht. Het 
verlies is miniem. In de zomer, wanneer 
koelte gewenst is, gebeurt de warmte-
overdracht omgekeerd. Ook binnenshuis 
geproduceerde kook- en persoonswarmte 
en verlichting worden gerecupereerd. Om 

tocht het niet en trekken we dus geen 
koude lucht naar binnen. In elke ruimte 
kan een raam open, hoor, want we willen 
aangenaam wonen, maar de isolatie is 
toch van groot belang. De raamkaders zijn 
extra geïsoleerd, het glas naar buiten is 
dik en in de muren zit een laag papiervlok-
ken van 35 centimeter, in het dak zelfs van 
45 centimeter. De stroomvoorziening ge-
beurt met groene stroom, waardoor ons 
huis volledig CO2-neutraal is.

milieubewust idealisme
Waarom kozen jullie voor een passief huis?
Michel: Uit idealisme! Ik ben een natuur-
liefh ebber en milieubewustzijn voer ik 
hoog in het vaandel. Ik ben verpleger in 
het psychiatrisch centrum Bethanië en ik 
heb geen opleiding in een milieurichting, 
maar mijn bekommernis om het natuur-
schoon maakt dat ik niet de andere kant 
op wil kijken, maar de mouwen opstroop 
om zelf iets te doen. Daarbij wilden we 
het wooncomfort niet uit het oog verlie-
zen. Het is niet de bedoeling dat we - zoals 
vroeger in de winter - ‘s nachts vastvriezen 
aan de wc-bril!

Ik neem aan dat het wel een hele onderne-
ming was?
Michel: De stap zetten is één ding, maar de 
uitvoering is nog een ander paar mouwen! 
Een ‘passief ’ huis of een lage-energiewo-
ning blijft al bij al een redelijk marginaal 
gegeven. Je moet het dus zelf allemaal 
uitzoeken: geschikte installaties, het ven-
tilatiesysteem, de ramen ... We hebben 
geprobeerd zo veel mogelijk materiaal te 
gebruiken van de plaatselijke Zoerselse 
kmo-zone, waar een ecologisch bouwbe-
drijf is gevestigd, maar helaas kon dat niet 
altijd.

wonen in een
passief huis

Michel van Waegeningh

 ■ CLOSE-UP

“Al bij al is een lage-energiewoning absoluut niet 

onbetaalbaar.”

volledig met de grond gelijk maken, heeft 
bovendien vanuit milieuoogpunt nadelen. 
Het oude huis behouden is op zich een 
vorm van recyclage.”

belang van isolatie
Wat maakt jullie huis tot een ‘passief ’ huis?
Michel: We gebruiken zo weinig mogelijk 
energie. Essentieel daarbij is het ventila-
tiesysteem. Verse lucht wordt van buiten 
aangezogen en gaat door een buis van 
honderd meter lang zo’n twee meter 

comfortabel te kunnen wonen, hebben 
we slechts een klein elektrisch bijverwar-
mingselement nodig. Daardoor is ons ver-
bruik beperkt tot amper honderd à twee-
honderd euro per jaar...

Werkt de natuur nog op andere manieren 
mee?
Michel: Via grote ramen op het zuiden la-
ten we het zonlicht binnenstromen, wat 
ons zowel licht als warmte oplevert. Door-
dat het huis goed luchtdicht gemaakt is, 
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voordelen wegen door
Is er een meerkost aan de onderneming ver-
bonden?
Michel: De fi nanciële overwegingen waren 
niet de hoofdzaak in onze beslissing, maar 
wat je er extra in investeert, haal je er op 
lange termijn wel weer uit, hoor. De meer-
kost is moeilijk te becijferen; naar schat-
ting gaat het om tien à vijftien procent. Zo 
enorm is dat dus niet. De terugverdientijd 
moet je dan wel op enkele tientallen jaren 
zien: de energieprijzen blijven almaar in 
stijgende lijn gaan, zodat weinig verbrui-
ken sowieso opbrengt. Al bij al is de onder-
neming zeker niet onbetaalbaar.

Wat zijn zoal de voor- en nadelen van deze 
woonvorm?
Michel: Als je ergens iets openzet, warmt 
een passieve woning iets trager op dan 
het geval zou zijn met een stralingswarm-
tebron, maar daaraan pas je je vlot aan. 
Het huis is zo goed geïsoleerd, dat je de 
haan van de buren of de vogels buiten 
niet meer hoort: zo stil! De ijskast die 
opspringt, hoor je dan weer wel... Bij de 
laatste hittegolf werd het hier nooit heter 
dan 24°C en in de winter blijft het binnen 
aangenaam en gezellig warm. De nade-
len wegen gewoon niet op tegen de vele 
voordelen!

WARM AANBEVOLEN
In één winter kunt u de kosten van 
isolatiewerken aan het dak zo goed 
als terugverdienen. Laat u dus niet af-
schrikken door de prijzen en het nodige 
papierwerk, u kunt immers fl ink bespa-
ren op uw energiefactuur.
Meer info op 03 2980 9 11 of bij onze 
dienst ruimtelijke ordening.

LEZING
Op 30 januari 
brengt Dialoog vzw tijdens de woon-
beurs een presentatie over ‘hoe uw wo-
ning isoleren?’, en dit om 14 uur (admi-
nistratief centrum, Handelslei 167).

“De zonneboiler op het dak 
zorgt ervoor dat in de zomer 
en in het tussenseizoen geen 
extra elektriciteit nodig is om 
het water op te warmen.”
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 ■ IN BEELD

verkeersveiligheid

mobiliteitsambtenaar 
aan het woord
Een nieuwe identiteitskaart? Die vraagt u aan bij de dienst bevolking & kieszaken. Een vraag 
over bouwen? Dan moet u bij de dienst ruimtelijke ordening zijn. Maar wat als u een vraag 
hebt over mobiliteit in onze gemeente, snelheidsmetingen in uw straat of een tijdelijk politie-
reglement voor een straatbarbecue? Slechts één adres: onze dienst mobiliteit.
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Deze dienst bestaat al langer, maar kreeg sinds kort meer gestalte 
in de vorm van de pas aangeworven mobiliteitsambtenaar, Katrijn 
Van Beek. Zij is de persoon die het mobiliteitsbeleid in onze ge-
meente op de kaart zal zetten.

veilige schoolomgeving
Het gemeentebestuur heeft de visie en doelstellingen op het vlak 
van mobiliteit in Zoersel neergeschreven in een mobiliteitsplan. 
“Eén van de doelstellingen uit dat plan is een nog veiligere omge-
ving aan de scholen creëren”, licht Katrijn toe. “Zo zijn we momen-
teel bezig met een evaluatie van de ‘veilig naar school - routekaar-
ten’. Deze kaarten geven voor onze schoolgaande jeugd de veiligste 
routes weer om naar school te wandelen of te fi etsen.”  

“Ook qua infrastructuur willen we de handen uit de mouwen ste-
ken voor een veiligere schoolomgeving. De (her)aanleg van voet- 
en fi etspaden is daar een voorbeeld van. Bij zo’n projecten wordt 
steeds het advies van de mobiliteitsambtenaar ingewonnen. Mijn 
taak bestaat er dan in het project in kwestie in de eerste plaats te 
bekijken vanuit het standpunt ‘verkeersveiligheid’.” 

duurzame mobiliteit
Ook duurzame mobiliteit - te voet, met de fi ets of met het open-
baar vervoer - krijgt aandacht in het mobiliteitsplan. “Zo is het ook 
mijn taak om, in overleg met De Lijn, het netwerk van openbaar 
vervoer in onze gemeente te optimaliseren”, gaat Katrijn verder. 
“Ook vragen van onze inwoners betreff ende het openbaar vervoer 
tracht ik zoveel mogelijk aan te kaarten bij De Lijn. Daarnaast wil-
len we als gemeente ook meer mensen op de fi ets krijgen. De actie 
‘Met belgerinkel naar de winkel’ is daar een goed voorbeeld van.”  

signalisatie plaatsen
Stel: u gaat verhuizen. Wist u dat u dan een toelating moet aan-
vragen om tijdelijk een verhuiswagen of een container voor uw 
woning - op het openbaar domein - te mogen plaatsen? Ook daar-
voor moet u bij de mobiliteitsambtenaar zijn, en niet - zoals velen 
denken - bij de politie. “U moet die aanvraag minstens vier dagen op 
voorhand indienen”, aldus nog Katrijn. “Aannemers die starten met 
wegenwerken, moeten tien werkdagen op voorhand een signalisa-
tievergunning aanvragen.”
Voor beide formulieren en extra informatie kunt u terecht op www.
zoersel.be (doorklikken op veiligheid en verkeer - dienst mobiliteit) 
of uiteraard bij Katrijn zelf.

campagnes
Om u te laten zien dat mobiliteit een erg ruim begrip is, lichten 
we graag nog kort enkele lopende mobiliteitscampagnes toe.

▪ trage wegen
 Trage wegen zijn wegen die niet toegankelijk zijn voor gemo-

toriseerd verkeer. Met de actie ‘Trage Wegen’ willen we deze 
verwaarloosde of verdwenen trage wegen weer open ma-
ken. Ze zijn immers ideaal voor verkeersveilige fi ets- of wan-
deltochten. Het toegankelijkheidsreglement voor de Halse 
bossen is hiervan alvast een eerste verwezenlijking. 

▪ Ik ben graag gezien
 Omdat elk kind graag gezien is tijdens zijn weg van en naar 

de school, zetten verschillende gemeenten - waaronder ook 
Zoersel -, enkele scholen en de politiezones Voorkempen en 
ZaRa (Zandhoven - Ranst) al sinds 2007 elk jaar een fl uoactie 
op touw. Bij het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe 
leerlingen - fi etsers en stappers - een gratis fl uovestje van de 
politie. Zo willen alle partijen ervoor zorgen dat de automo-
bilisten weggebruikers met een fl uovestje beter opmerken.

▪ veilig naar school - routekaarten
 De scholen in Zoersel en Sint-Antonius maken reeds een 

aantal jaren gebruik van schoolfi etsroutes. Leerlingen kun-
nen best deze routes volgen als ze met de fi ets naar school 
komen. Dit zijn immers de meest veilige routes, voorzien van 
beveiligde oversteekplaatsen, fi etspoortjes, de nodige sig-
nalisatie en speciale ‘schoolfi etsroute-bordjes’. Momenteel 
worden de huidige routekaarten geëvalueerd en indien nodig 
bijgestuurd.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 8 48 of mail naar mobiliteit@zoersel.be.

“Verkeersveiligheid aan de scholen 

is één van onze voornaamste 

bekommernissen.”
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dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer
Marc Bachot, Kristof Janssens, Jan Koninkx, Sam Van Pelt, 
Monique De Feyter, Katrien Malcolm, Bart Van Santvliet, J.H. 
Verbanck, Dhr. en Mevr. Smits, Mevr. Deemes, De Voorkem-
pen Helpt Elkander, Tineke Weverbergh, Caroline Wouters en 
Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
Jo Clauwaert, Stijn Willekens, Luc Kennis, De Voorkempen 
Helpt Elkander, IGEAN, Monnikenheide, Koen De Ridder, Joke 
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grafi sche vormgeving
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
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verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en Zoersel

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 26 
februari en 8 april moeten ons uiterlijk op vrijdag 21 januari vóór 
12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvin-
den tussen 9 april en 13 mei moeten ons uiterlijk op vrijdag 25 
februari 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.


