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 ▪ mantelzorg, zinvolle inzet achter de schermen

 ▪ belang van vroegdetectie van dementie

 ▪ bouw gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat van start

enquête kinderopvang

voldoende opvang voor 
kleine Zoerselaars
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WEGWIJS Enkele tegemoetkomingen 
van de FOD Sociale Zekerheid voor men-
sen met een handicap.

4
DOSSIER Sport en ontspanning op één 
locatie in de nieuwe gemeenschapsinfra-
structuur aan de Achterstraat.

6
WEGWIJS Vindt u in onze gemeente vol-
doende kinderopvang? Dat moest blijken 
uit onze enquête kinderopvang.

8
IN ‘T KORT antenne Halle open op zater-
dag - onderduikadressen én gastgezinnen 
gezocht - en meer....

9
ZOERSEL DAG NA DAG | FOCUS Evene-
menten voor jong & oud, van 9 april tot en 
met 16 mei - Week van de Amateurkunsten.

13
BETROKKEN Hoe kunt u uw steentje 
bijdragen om de bodemkwaliteit in de toe-
komst veilig te stellen?

14
LEEF! Vroegdetectie van dementie is erg 
belangrijk! Maar wat zijn nu precies de sig-
nalen of symptomen die hierop wijzen?

16
CLOSE-UP Rik Moorkens en Sabine Toté 
vertellen over hun leven dat volledig in het 
teken staat/stond van ‘zorgen voor...’.

18
IN BEELD Ligt er in uw straat al riolering? 
Of vraagt u zich af waarom er bij u nog 
geen of helemaal geen riolering komt?...

zo is Zoersel!
‘Hallucinant, gewoon onwezenlijk’, is dat ook het gevoel dat u 
bekruipt als u de beelden ziet na de verwoestende aardbeving 
en tsunami in Japan? Om dan nog maar te zwijgen over de mo-
gelijke verdere gevolgen.
Zo’n rampen doen ons toch telkens weer eventjes stilstaan bij 
onze kleinheid als mensen, en beseff en dat we met al onze 
technologie en intellect helemaal niet opgewassen zijn tegen 
echte natuurkracht. Eigenlijk zijn wij allemaal zondagskinde-
ren, niet? Dat we het  geluk hadden dat onze wieg op dit stukje 
van de wereldbol stond, niet iedereen kan het zeggen.
Maar natuurlijk is het ook hier niet allemaal rozengeur en ma-
nenschijn, en hebben ook zondagskinderen noden en bekom-
mernissen.
Neem nu onze jonge mama’s en papa’s: ‘Het kindje groeit, maar 
het broekje niet’, zegt het spreekwoord. Inderdaad, kinde-
ren kosten veel geld. En dus gaan ouders ook vaak beiden uit 
werken. Maar, wat dan met de kroost? De werkdag is niet om 
half vier gedaan en oma en opa hebben ook niet altijd tijd. En 
wat in de vakanties of als uw oogappel ziek is? Onze gemeente 
scoort goed wat betreft het aanbod aan kinderopvang. We wil-
len echter nog beter. Zo kunnen na voltooiing van het complex 
in de Achterstraat, dat nu in de kinderschoenen staat, dubbel 
zoveel kindjes terecht bij Teuntje en Stekelbees.
Op hetzelfde terrein is de voorbije maand overigens ook het 
project van de sporthal en de turnhal uit de startblokken ge-
schoten. Daarmee wordt het uithoudingsvermogen dat de 
sporters aan de dag legden de voorbije jaren, eindelijk beloond. 
Het is ook een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ver-
enigingen en gemeente, van zorgvuldig omgaan met ruimte en 
middelen, en van zorg voor heel onze gemeenschap. En daar 
zijn we al wie hier mee zijn schouders onder wil zetten, heel 
dankbaar voor.
Zorgen voor, en dankbaarheid, dat zijn ook twee termen die 
perfect passen bij onze mantelzorgers. In dit magazine getui-
gen twee zorgende Zoerselaars over de vreugde en voldoening 
die zij ervaren in hun inzet.
Mooi woord overigens, ‘mantelzorgers’. Als een warme jas om-
heen onze medemens, zoals je een baby draagt in een deken-
tje, zo zorgen zoveel mensen zomaar voor anderen.
‘Wie heeft zo’n woord uitgevonden?’, denk ik dan wel eens. Hoe 
ontstaat en evolueert een taal eigenlijk? Spelen met woorden, 
genieten van taal, dat is ongetwijfeld wel spek naar de bek van 
onze boekenwurmen. Wel, voor hen is er goed nieuws, want 
vanaf 7 april kunnen zij een halve dag per week terecht in het 
nieuwe leescafé aan de bib in Zoersel.
‘Mantelzorg’, het moet zijn uitgevonden in een winterperiode, 
niet op een moment dat zoals nu de eerste lentedagen ieder-
een al doen verlangen naar een mooie zomer, en zin geven om 
alle winterkleren en mantels overboord te gooien.
Maar wie ons klimaat kent, weet dat we ook dan wel een jasje 
nodig hebben. Geen dikke wintermantel, maar een zomerjasje 
of een regenjas kunnen we onmogelijk missen. Net zoals onze 
mantelzorgers: in alle leeftijden, op alle momenten, in diverse 
vormen, maar een heel jaar nodig!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

tegemoetkoming voor men-
sen met een handicap

Voor mensen met een handicap is het niet altijd mogelijk om evenveel te verdienen als een 
valide persoon. Omdat ze uiteraard ook recht hebben op een minimuminkomen, riep de FOD 
Sociale Zekerheid de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), de integratietegemoet-
koming (IT) en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) in het leven.

drie tegemoetkomingen
Wanneer u, als gevolg van uw handicap, 
minstens tweederde minder verdient dan 
een valide persoon, hebt u mogelijk recht 
op zo’n inkomensvervangende tegemoet-
koming. Het bedrag van de tegemoetko-
ming is afh ankelijk van uw gezinssituatie: 
leeft u alleen of samen? Hebt u kinderen 
ten laste?

Daarnaast komt u misschien ook in aan-
merking voor een integratietegemoetko-
ming (IT). Zo’n tegemoetkoming helpt u 
om de extra kosten te dragen die u moet 
maken om uzelf te kunnen behelpen.
Bent u 65 jaar of ouder, dan hebt u mis-
schien recht op een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden (THAB). Dit is het-
zelfde als de integratietegemoetkoming, 
maar dan onder een andere naam.

voorwaarden
Om recht te hebben op één van deze drie 

FOD Sociale Zekerheid

tegemoetkomingen, moet u voldoen aan 
bepaalde voorwaarden die tegelijkertijd 
vervuld moeten zijn:
- uw handicap moet erkend zijn door de 

artsen van FOD Sociale Zekerheid
- uw inkomsten, en die van uw partner, 

mogen niet hoger zijn dan een bepaalde 
maximumgrens

- u moet minimum 21 jaar oud zijn (mits 
enkele uitzonderingen)

- u moet ingeschreven zijn in het bevol-
kingsregister (mits enkele uitzonderin-
gen)

- u moet gedomicilieerd zijn in België en 
er ook werkelijk verblijven (mits enkele 
uitzonderingen)

voordelen
Afh ankelijk van bepaalde factoren (onder 
meer uw medische score, al dan niet tege-
moetkoming …) hebt u ook recht op een 
aantal sociale en fi scale voordelen, zoals 
een parkeerkaart of nationale verminde-

MEER WETEN?
Bel 0800 12 113, sociale dienst (Katrien 
Malcolm of Kim Off enberg) of mail naar 
welzijn.wereld@zoersel.be. Meer info 
vindt u op www.rechtenverkenner.be, 
www.handicap.fgov.be of 0800 987 99. 

ringskaart voor het openbaar vervoer, een 
vermindering van inkomstenbelasting of 
onroerende voorheffi  ng, vrijstelling van 
autobelastingen, sociaal telefoontarief, 
sociaal tarief gas en elektriciteit.

aanvraag
Kom langs bij onze mensen van de sociale 
dienst, Handelslei 167. Zij geven uw aan-
vraag meteen online door aan de FOD So-
ciale Zekerheid. Denk eraan bij elke wijzi-
ging van gezinssamenstelling, inkomsten 
of medische toestand onze sociale dienst 
onmiddellijk te verwittigen.
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 ■ DOSSIER

bouw nieuwe gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat

sport en ontspanning 
op één locatie 
Houdt u van dansen of maakt u liever muziek? Zijn uw kinderen fervente sporters of kleine 
kunstenaars? Zoekt u strijkhulp of bent u beter geholpen met naschoolse opvang voor uw 
kleuter? Allerlei Zoerselse organisaties bieden voor elk wat wils, maar hebben hiervoor na-
tuurlijk een eigen stekje nodig. Dat komt er binnenkort in de stevig uitgeruste gemeen-
schapsinfrastructuur aan de Achterstraat. De bouw van dit veelbelovende project is intussen 
gestart, met eind 2012 - begin 2013 als vooropgestelde einddatum van het volledige plaatje.
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alles op één locatie
‘Patrimonium en infrastructuur degelijk beheren en uitbouwen’. Dit 
is één van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid. “Daarbij 
willen we niet gelijk waar gebouwen inplanten, maar over alle do-
meinen heen bekijken welke functies we kunnen groeperen”, aldus 
het bestuur. “Vanuit die doelstelling wordt momenteel in de Achter-
straat (Sint-Antonius) heel wat nieuwe gemeenschapsinfrastruc-
tuur gebouwd. Zo kunt u straks op één locatie terecht voor een divers 
en makkelijk toegankelijk aanbod aan diensten en ontspanning.”

als het kriebelt, moet je …
Net naast de gemeentelijke basisschool bouwen volleybalclub VOC 
Amigos en turn- en dansvereniging The Sky is the Limit, met steun 
van de gemeente, nieuwe sportinfrastructuur. Als alles volgens plan 
verloopt, kunnen niet alleen deze twee maar ook nog een heleboel 
andere verenigingen eind 2011 in dit fonkelnieuwe sportcomplex 
terecht. De gemeente zal immers beschikken over een fl ink aantal 
sporturen en deze aan een betaalbare prijs verder verhuren. Onder 
meer tennis, basket, volleybal, badminton en zaalvoetbal behoren 
tot de mogelijkheden. Er komt ook een goed uitgeruste turn- en 
gymhal en twee danszalen.

laat uw creativiteit los
Zingen, musiceren of met woorden toveren: daarvoor kunnen 
kinderen en jongvolwassenen terecht in de Babbelnoot, het 
Zoerselse fi liaal van woord- en muziekacademie ‘Zoltàn Kodàly’ 
uit Wijnegem. De Babbelnoot heeft nu onderdak in de prefab-
gebouwen naast de gemeentelijke basisschool van Sint-Anto-
nius. Binnen twee jaar kunnen lesgevers en cursisten eindelijk 
terecht in de gloednieuwe lokalen. Ook de taalcursussen van de 
gemeentelijke vormingsdienst verhuizen mee.

In de prefabs aan de Bethaniënlei kunnen jonge creatievelingen 
van zes tot elf jaar zich uitleven in het Zoerselse fi liaal van de 
Turnhoutse academie beeldende kunst. Kinderen vanaf 12 jaar 
zijn er welkom in het gemeentelijk tekenatelier. Ook zij krijgen 
nieuwe lokalen in de Achterstraat.

’n avondje uit
Achter de lokalen voor kinderopvang, muziek- en woordaca-
demie en academie beeldende kunst komt een polyvalente 
zaal met podium. De plek bij uitstek dus om een feest of fuif te 
organiseren, of voor de leden van de muziekacademie om hun 
kunsten te tonen.

Tot slot kunnen ook de tieners (+ 14 jaar) binnenkort in een 
volwaardig jeugdhuis ontspannen en uitblazen van de drukke 
week. Jeugdhuis Joeniz, dat nu tijdelijk onderdak heeft in de pre-
fabgebouwen naast de school, krijgt op deze site dus eindelijk 
een volwaardige eigen plek. In het nieuwe jeugdhuis kunnen 
ook muziekgroepjes terecht in een zeer moderne repetitieruim-
te annex opnamestudio. Geen probleem als er eens een valse 
noot weerklinkt, want de ruimte is voorzien van de meest mo-
derne geluidsisolatie.

U leest het. Binnen twee jaar krijgen heel wat organisaties een 
nieuwe stek. Na de bouwwerken wordt ook de omgeving op-
nieuw aangelegd met groene ruimtes, een ruime parking, fi et-
senstallingen en paden voor de zachte weggebruiker. De Ach-
terstraat wordt zo een plaats waar u terecht kunt voor allerlei 
diensten en ontspanning, en waar u uw kinderen graag naartoe 
brengt om te spelen en te sporten.

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 9 04 of mail naar vrije.tijd@zoersel.be. 

opvang voor uw kleine spruit
Iets verder op diezelfde site bouwt de gemeente nieuwe lokalen 
voor kinderopvang, voor de muziek- en woordacademie en voor 
de academie beeldende kunst. Er komt ook een strijkatelier, een 
polyvalente zaal en een jeugdhuis. Deze nieuwe gebouwen, die ver-
moedelijk eind 2012 - begin 2013 klaar zullen zijn, bieden onder meer 
onderdak aan Stekelbees en Teuntje. Zoekt u voor- en naschoolse 
opvang voor uw schoolgaande kinderen (tot het zesde leerjaar), op 
woensdagnamiddag, tijdens vakanties of op snipperdagen? Dan 
kunnen zij momenteel terecht bij Stekelbees in de Handelslei 196, 
waar plek is voor 32 kindjes. In het nieuwe gebouw in de Achter-
straat wordt dit aantal meer dan verdubbeld. Bij af-en-toe-opvang 
Teuntje (nu Achterstraat 79b) krijgen ook de allerkleinsten (van nul 
tot zes jaar) een eigen speelplekje. Ook de administratie van de 
dienst opvanggezinnen, nu nog in de Kerkhofl ei 16, verhuist mee.

VOC Amigos en The Sky is the Limit 

bouwen, met steun van de gemeente, 

nieuwe sportinfrastructuur.

Straks kunt u op één locatie terecht voor 

een divers en makkelijk toegankelijk 

aanbod aan diensten en ontspanning.
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 ■ WEGWIJS

enquête kinderopvang

voldoende opvang voor 
kleine Zoerselaars
Twee roze streepjes op de Predictor-zwangerschapstest. Profi ciat, u verwacht een kindje! Be-
gin dan maar al na te denken over een naam voor uw kleine spruit, een kinderkamer, een ge-
boortekaartje en suikerbonen. Ook de zoektocht naar de gepaste kinderopvang voor zoon- of 
dochterlief kan beginnen. Maar daarvoor bent u in onze gemeente aan het goede adres. Bijna 
tachtig procent van de Zoerselse gezinnen met kinderen jonger dan drie jaar heeft op werkda-
gen immers opvang voor de kindjes, zo blijkt uit een enquête die wij vorige zomer afnamen.

wanneer op zoek naar kinderopvang?
voor zwangerschap 4%

vanaf moment dat zwangerschap gekend is 35%

tussen 0-3 maanden zwangerschap 16%

tussen 3-6 maanden zwangerschap 25%

tussen 6 maanden zwangerschap en geboorte 5%

na geboorte 15%

kinderen < 3 jaar worden opgevangen 
door:
grootouders 66%

kinderdagverblijf 44%

onthaalouder 39%

schoolgaande kinderen worden buiten de 
schooluren opgevangen door:
naschoolse opvang 60%

grootouders 53%

initiatief voor buitenschoolse opvang 7,6%

schoolgaande kinderen worden op woens-
dagnamiddag opgevangen door:
mama of papa 65%

schoolgaande kinderen die op woensdag-
namiddag niet bij mama of papa blijven, 
worden opgevangen door:
grootouders 74%

andere familieleden, buren 18,5%

naschoolse opvang en/of initiatief

voor buitenschoolse opvang 14%

sport- en jeugdbeweging 6,5%

kinderdagverblijf en/of onthaalouder 5,5%
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Barcelona-norm
Wat we al langer wisten, is dat we in Zoersel ruim de Barcelona-
norm halen. Die bepaalt dat er per honderd kinderen van 0 tot 3 
jaar minstens 33 formele opvangplaatsen (bij onthaalouder of kin-
derdagverblijf) moeten zijn. In Zoersel zijn dat er iets meer dan 45. 
Maar vindt iedereen zijn weg naar die opvangplaatsen? En voldoen 
ze aan al uw noden en wensen? Dat moest blijken uit de enquête 
die het gemeentebestuur vorige zomer bezorgde aan 1.568 Zoersel-
se gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Bijna één op vier gezinnen beantwoordde onze vragenlijst. Dit is 
voldoende om ons een realistisch beeld te vormen van de huidige 
situatie. We lichten de belangrijkste besluiten graag voor u toe.

start zoektocht
Meer dan de helft van de (toekomstige) ouders gaat al op zoek naar 
de gewenste kinderopvang vóór drie maanden zwangerschap. Er 
snel bij zijn is dus de boodschap.
Zowel voor schoolgaande kinderen als voor kinderen jonger dan 
drie jaar zoekt 45% van de ouders opvang in deelgemeente Sint-An-
tonius, 29% in Zoersel en 14% in Halle (12% heeft geen voorkeur of is 
in een andere gemeente op zoek).

soorten opvang combineren
Uit deze resultaten blijkt dat ouders verschillende vormen van op-
vang combineren (totaal > 100%). Zo kunnen de niet-schoolgaande 
kinderen bijvoorbeeld drie dagen per week naar een kinderdagver-
blijf gaan en twee dagen naar de grootouders. Schoolgaande kinde-
ren kunnen bijvoorbeeld meestal in de naschoolse opvang blijven, 
maar één dag per week door de grootouders afgehaald worden. Die 
laatste zijn alleszins heel populair als het over de opvang van kinde-
ren gaat.

Bijna 80% van de kinderen jonger dan drie jaar wordt overdag op-
gevangen door grootouders of professionele opvang. Dat betekent 
dus dat vier op vijf gezinnen met kleine kindjes voldoende opvang 
vindt. Zo’n 11,5% van de ouders wenst geen opvang voor hun baby 
of peuter. Tien procent wenst dit wel, maar vindt het niet. Dit laat-
ste percentage zien we ook bij ouders van schoolgaande kinderen 
terugkomen. Dit is een duidelijk knelpunt dat we moeten trachten 
aan te pakken.

Een ander knelpunt is het einduur van de opvang. Meer dan de helft 
van de schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen wordt op-
gehaald tussen 17.30 uur en 18 uur. Gemiddeld 12,5% van de ouders 

wenst echter een later einduur, meer bepaald minstens 18 uur 
maar indien mogelijk zelfs 19.30 uur of later. 

specifi eke behoeften
Zo’n 35% van de gezinnen met schoolgaande kinderen heeft op 
woensdagnamiddag behoefte aan kinderopvang. Dat wil zeg-
gen dat bij twee op drie ouderparen minstens één van beide 
ouders thuis blijft op woensdagnamiddag. Is dit niet het geval, 
dan zijn opnieuw de grootouders de favoriete babysit. Acht pro-
cent van de ouders vindt geen opvang op woensdagnamiddag.

De schoolvrije dagen en de korte schoolvakanties zijn een 
groter probleem. Bijna 20% van de ouders met schoolgaande 
kinderen vindt dan geen opvang. Zij wensen dan liefst opvang 
in een initiatief voor buitenschoolse opvang, via speelpleinwer-
king en sport- of andere jeugdkampen.

Is zoon- of dochterlief ziek, dan hebben ouders het liefst opvang 
thuis. Grootouders springen hier massaal in. Bijna de helft van 
de ouders van niet-schoolgaande kinderen geeft echter aan 
dat ze geen geschikte opvang vinden voor hun zieke spruit. Er 
wordt relatief weinig gebruik gemaakt van het aanbod van de 
mutualiteiten om zieke kinderen thuis op te vangen, zo blijkt 
nog. 

actie ondernemen
Om in te spelen op de vraag naar meer buitenschoolse opvang, 
wordt in de Achterstraat momenteel gebouwd aan een nieuwe 
kinderopvang, waar plaats is voor Teuntje (af en toe-opvang 
met 14 plaatsen voor kindjes tot zes jaar) en Stekelbees (initia-
tief voor buitenschoolse kinderopvang met 70 plaatsen - dub-
bel zoveel als nu). Hierover leest u meer op pagina 4-5. Ook in 
de projecten voor de heraanleg van Zoersel- en Halledorp is de 
bouw van een buitenschoolse opvang voorzien.
Uiteraard leggen wij de resultaten van deze bevraging ook voor 
aan de aanbieders van kinderopvang en aan de gemeenteraads-
commissie die zich buigt over sociale zaken en  welzijn. Op basis 
van hun adviezen kunnen we verdere acties ondernemen.

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 0 00 (Janne Verstrepen).

Ouders combineren vaak

opvang door grootouders

met professionele opvang.
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Thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘confl ict’. 
Naar aanleiding van dit thema willen we in Zoersel een 
‘oorlogsroute’ uitstippelen, maar niet zomaar een route… In 
onze gemeente moeten er tijdens Wereldoorlog II ongetwij-
feld woningen geweest zijn die als onderduikadres hebben 
gediend voor bijvoorbeeld Joodse medeburgers, gestrande 
Engelse gevechtspiloten … Naar deze woningen en hun ver-
haal zijn wij dus op zoek. Kent u zo’n 
adressen of bewoont u zelf nog 
een huis dat in Wereldoorlog 
II een onderduikadres was, 
laat het ons weten.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 13 (Bart Van 
Santvliet) of mail naar 
cultuur@zoersel.be.

Van woensdag 3 tot en met zondag 7 augustus 2011 zullen 
naar aanleiding van Eurozoersel opnieuw tientallen Europe-
se medeburgers uit de vier windstreken te gast zijn in onze 
gemeente. Voor een aantal deelnemers zijn we nog op zoek 
naar gastgezinnen die bereid zijn om, gedurende vier dagen, 
gasten thuis te ontvangen. Een unieke gelegenheid om een 
Europese medeburger te leren kennen en wellicht vriend-
schapsbanden voor het leven aan te knopen.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 13 (Bart Van Santvliet) of mail naar cultuur@
zoersel.be. 

haal Europa in huis
gezocht...
onderduikadressen

 ■ IN ‘T KORT

Ga je graag om met kinderen en verdien je graag iets bij tijdens 
de schoolvakanties? Dan is een job als monitor bij de speelplein- 
of grabbelpaswerking zeker iets voor jou! Maar… daarvoor 
moet je eerst een attest van animator in het jeugdwerk op zak 
hebben. Ben je actief in het Zoerselse jeugdwerk, dan komt het 
gemeentebestuur zelfs tussen in de inschrijvingskosten. Bezorg 
ons dan wel je naam, adres, rekeningnummer en je deelname-
bewijs. Waar en wanneer deze cursussen tot animator plaats-
vinden, kan onze jeugddienst u vertellen.

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

cursus animator 
in jeugdwerk

antenne Halle
open op zaterdag
Moet u uw identiteitskaart vernieuwen, maar geraakt u tij-
dens de week niet tot in het administratief centrum? Wilt u 
uw rijbewijs aanvragen, maar zit u de hele week op kot? Dan 
hebben we goed nieuws voor u. Vanaf 1 mei is onze antenne in 
Halle (Halle-Dorp 67) ook op zaterdag open van 10 tot 12 uur, 
behalve tijdens de schoolvakanties.

Dit houdt wel in dat de openingsuren van de antenne in Halle 
tijdens de week wijzigen:
maandag: 13 - 20 uur
woensdag: 13 - 17 uur
De openingsuren van het administratief centrum in Sint-An-
tonius en de antenne in Zoersel blijven ongewijzigd. U vindt ze 
op www.zoersel.be.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.
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09.04.2011 - 16.05.2011

nieuwe cursussen digidak
Vanaf april starten weer nieuwe cursussen 
computerwegwijs, Word, Excel, Power-
Point, digitaal creatief en internet bij digi-
dak. U kunt inschrijven op onderstaande 
momenten.
locatie bibliotheek ‘t Zonneputteke
tijdstip dinsdag 05.04 van 9 tot 12 uur,
donderdag 07.04 van 18 tot 20 uur
locatie AC Bethaniënhuis
tijdstip maandag 04.04 van 13.30 tot 16.30 uur en 
donderdag 07.04 van 18 tot 20 uur
info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00
een activiteit van
digidak in samenwerking met gemeente Zoersel

zondag 10.04
voorjaarsbloeiers in het Schildehof
Wandelen in Schildehof is kennismaken 
met drie toch wel sterk verschillende ge-
bieden: het natuurreservaat De pont, het 
kasteelpark met zijn beukenbos en het 
opgehoogde stuk tegen de waterwerken. 
We ontdekken er de voorjaarsfl ora en met 
een beetje geluk zien we de ijsvogel en een 
paar vroege trekkers. Gids: Lode Rubbe-
recht. Waterdicht schoeisel aanbevolen.
locatie orangerie van het park Schildehof in Schilde
tijdstip 9.30 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel

dinsdag 12.04
zwermverhindering
Het zwermgebeuren bij honingbijen is 
het splitsen van één kolonie in twee of 
meer kolonies. Voor de imker betekent dit 
meestal verlies van bijen. Door zwermver-
hinderende ingrepen kan hij dat voorko-
men. Alex Bouters licht de mogelijkheden 
toe.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 23 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01,
http://users.telenet.be/imkerbondzoersel
een activiteit van imkerbond Zoersel

donderdag 14.04
start to bike
locatie parking Carrefour Market Zoersel 
andere data elke donderdag tot en met 12.05
tijdstip van 18.30 tot 21 uur
prijs € 15
info Roland Lepinoy M 0496 16 17 00, 
roland2980@live.be of Guido Mermans,
M 0476 40 49 52, guido.mermans@telenet.be,
www.kwbzoersel.be 
een activiteit van KWB Zoersel

vrijdag 15.04
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein Zoersel
andere data zaterdag 16 en zondag 17.04 
tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend 
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 16.04
vijfde plantenruildag
U kunt plantjes, stekken en zaaigoed ko-
men ruilen. Enkel ruilen, geen verkoop of 
aankoop. Bij een kopje koffi  e of thee kunt 
u ook gezellig tuinervaringen uitwisselen. 
Ook als u pas begint te tuinieren en nog 
geen tuingoed hebt om te ruilen, bent u 
van harte welkom vanaf 15 uur. U kunt 
vast nog wat plantjes op de kop tikken.
locatie Agnes De Kock, Herentalsebaan 77
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Renée Grisolle T 03 383 34 96
reneegrisolle@hotmail.com
een activiteit van VELT

zondag 17.04
lentewandeling in Renesse-Wolfschot
Geen gewone wandeling, maar een ac-
tiviteit met een thema. Natuurgids en 
parkwachter Lief Gilis zal tijdens deze 
parkwandeling een brug slaan tussen na-
tuur en Griekse mythologie. Ook kinderen 
kunnen van de verhalen genieten.
locatie parking taverne Koetshuis, domein Kasteel de 
Renesse
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 23.04
kaartprijskamp ‘slagen halen’
locatie biljartlokaal, Halle-Dorp 116 
tijdstip inschrijven vanaf 19 uur, start 20 uur 
prijs inleg € 3
info Swa Mariën M 0475 42 62 60
een activiteit van biljartclub ‘Onder Ons’

Zoersel proms
onder leiding van Jan Knusseneers: mu-
ziek van Coldplay, Strauss, Clouseau, 
Shostakovich, K3, John Miles, Michael 
Jackson ... Instrumentale en vocale perfor-
mances.
locatie GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip deuren 19.30, aanvang 20 uur
prijs vvk €5, kassa € 6
info Raymond Valckx T 03 312 08 51,
emm.zoersel@hotmail.com
een activiteit van
K.H. Eendracht maakt Macht Zoersel

maandag 25.04
Belgisch kampioenschap
LRV pony-eventing
LRV Sint-Elisabeth Zoersel bestaat dit jaar 
65 jaar en pakt uit met de organisatie van 
het Belgisch kampioenschap LRV pony-
eventing.
locatie LRV-terreinen Herentalsebaan
tijdstip van 8.30 tot 18 uur
info Stef Janssens T 03 309 13 94,
stef_leen.janssens@telenet.be, www.lrv-pc-zoersel.be
een activiteit van LRV Sint-Elisabeth Zoersel

handboogschieten 
De Sint-Huybrechtsgilde viert haar jaar-
lijkse paasviering voor haar leden en 
vrijwilligers, groot en klein. Na de viering 
vindt de driejaarlijkse Koning- en Prins-
schieting plaats.
locatie lokaal Horizon, Bethaniënlei 108
tijdstip vanaf 12 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42 
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

grote activiteit op Brechtse Heide
U kunt samen met ons genieten van 
een prachtige wandeling op de Brechtse 
Heide. Het voorjaar is hiervoor uiteraard 
een ideaal tijdstip. U kunt kiezen uit twee 
wandelingen onder leiding van gidsen, die 
u alles kunnen vertellen over de natuur en 
de cultuur van het gebied.
locatie grote Vraagstraat, ± 500m achter fi rma Luyckx
tijdstip vertrek lange wandeling 13.30 uur,
de korte wandelingen starten om 14, 14.30 en 15 uur 
info Frank Reusens T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk of Ronny Van Soens 
T 03 385 94 63, ronny.vansoens@portima.be 
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel
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dinsdag 26.04
OKRA-activiteiten
Elke donderdag wordt er gefi etst en elke 
dinsdag spelen we petanque. Daarnaast 
kunt u ook deelnemen aan een dagfi ets-
tocht op 26 april, een petanquewedstrijd 
op 3 mei en een wandeling met erkende 
gids op 10 mei.
locatie OKRA-lokaal, Gestelsebaan 104
tijdstip telkens om 13 uur,
vertrek dagfi etstocht om 9.30 uur
info Ver Berne Ludo T 03 385 16 82,
ludo.ver.berne@telenet.be 
een activiteit van OKRA Sint-Antonius

UPdate computerclub
Vragen van de aanwezigen beantwoorden 
en een helpende hand bieden. Tips voor 
een effi  ciënter gebruik van uw computer. 
Verder een beetje Windows, Offi  ce, Inter-
net en e-mail. Hard- en softwarebespre-
king. Iedereen is vrijblijvend welkom en 
kan vragen stellen.
locatie Antoniusschool - langs Achterstraat 
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72, 
updatecc@skynet.be, www.computerclubupdate.tk
een activiteit van computerclup UPdate

zeven weken werken aan uw conditie
Zumba, bodyforming, aerobics… U kunt 
instappen in al onze lessen (duur: zeven 
weken) tot en met 9 juni en dit voor een 
onbeperkt aantal lessen per week.
locatie gemeentelijke turnzalen Zoersel en Sint-
Antonius
andere data: dinsdag, woensdag en donderdag
tijdstip: ’s avonds, op donderdag ook in de voormiddag
prijs € 50 - verzekering inbegrepen
info en inschrijven Anne Peetermans T 03 309 40 56 
M 0476 30 30 53 of anne.peetermans@telenet.be of 
hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van conditie- en dansvereniging

donderdag 28.04
wandeling paastocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-11-
17-20 km door de prachtige bossen van 
Zoersel, met de nodige rustposten. Bij 
aankomst kunt u genieten van spek met 
eieren.
locatie KLJ lokaal, De Reiger 29
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

joggen voor beginners
In de loop van de lessenreeks wordt de 
looptijd stelselmatig opgetrokken zodat 
we uiteindelijk dertig minuten ononder-
broken kunnen lopen.
locatie sportterrein Den Bremberg en gemeentepark 
Halle 
andere data elke maandag en donderdag
tijdstip telkens van 20 tot 20.45 uur
prijs € 20
info Walter Dierckx M 0486 73 64 91, kwb.sintanto-
nius@compaqnet.be, www.kwbsintantonius.be
een activiteit van KWB Sint-Antonius

vrijdag 29.04
toneelvoorstelling
‘Het oneindige verhaal’
Voorstelling van onze jongste kinderen. 
Wanneer het eenzame meisje Roos het 
boek ‘Het oneindige verhaal’ - over het rijk 
Fantasia - leest, heeft ze er geen enkel 
idee van hoe haar leven zal veranderen. 
De kleine keizerin van het rijk Fantasia is 
ziek en haar ziekte zorgt ervoor dat Fan-
tasia wordt opgeslorpt door het ‘niets’. Ze 
stuurt de jonge krijger Atrejoe er op uit om 
een remedie te vinden tegen haar ziekte 
en zo het verval van haar rijk een halt toe 
te roepen. Roos heeft op dat moment nog 
geen idee wie of wat de remedie is en leest 
het boek vol spanning verder. Auteur Mi-
chael Ende, regisseurs Celine Bal en Lies-
beth Faelens.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zaterdag 30.04 
tijdstip 20 uur 
prijs € 7
info en inschrijven Sigrid Leenaards
M 0479 54 00 06 (na 19 uur)
een activiteit van jeugdtoneel Ziezo

quiz Drengel Sport
Reeds de 19de editie van de gezellige Dren-
gel Sport-quiz. Bij ons mogen er geen 
ploegen gebuisd zijn. Maak dus gerust een 
ploegje met uw vrienden.
locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip 20 uur
prijs € 15
u bent ingeschreven als u € 15 per ploeg (max. zes 
personen) stort op rekening 220-0441300-83
info en inschrijven Jos Denies T 03 312 34 27, 
deniesmertens@scarlet.be 
een activiteit van VK Drengel Sport

zondag 1.05
natuurwandeling
‘vroege vogels’ in het Zoerselbos
Natuurwandeling met natuurgids door 
het Zoerselbos. Laarzen aanbevolen, geen 
honden.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2 
tijdstip 6 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

workshop papier scheppen
Tijdens deze workshop maken we papier-
pulp van oude, gebruikte broodzakken en 
scheppen we hiermee een zestiental A5- 
vellen en een tweetal A4-vellen waarmee 
we later een mooi fotoboekje kunnen 
maken.
Ook kinderen vanaf 9 jaar zijn welkom.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 11 tot 16 uur
prijs € 25, basismateriaal inbegrepen - zelf meebren-
gen: een schort, acht gebruikte broodzakken (100gr), 
gescheurd (NIET KNIPPEN) in stukjes van ongeveer 
2x2cm geweekt in een grote emmer, twee houten plan-
ken A3-formaat om het geschept papier mee naar huis 
te kunnen nemen, een staafmixer en uw picknick.
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van in den Ateljee

maandag 2.05
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 9,16,23 en 30.05
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 145 per lessenreeks (vijf lessen) incl. materiaal 
info en inschrijven Kristel Ogiers M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 6.05
optreden Vlaams Radio Koor
‘Contemplation Francaise”
Frankrijk aan het einde van de negentien-
de eeuw. Een aantal Franse componis-
ten uit die periode toont een hernieuwde 
interesse voor de religieuze muziek. Naast 
de meer omvangrijke missen en orato-
ria, komt vooral het motet in een nieuw 
daglicht te staan. Met Charles Gounod, 
Théodore Dubois en Jules Massenet groeit 
het genre uit tot een waar concertstuk, 
enerzijds contemplatief en ingetogen, 
anderzijds vol wellust en pathos. Koor en 
solistische passages wisselen elkaar af, in-
strumentale solisten - vertolkt door viool, 
cello of harp - onderbreken de gezangen, 
het geheel ondersteund door krachtige 
bastonen en rijke harmonieën. Hier en 
daar sluipen zelfs enkele dissonanten de 
muziek binnen, volledig in overeenstem-
ming met de moderne tijdsgeest.
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, www.zoersel.be 
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

zaterdag 7.05
garageverkoop
Hebt u nog spullen die te goed zijn voor 
het kringlooppark ? Zet ze te koop in uw 
garage of voortuin of reserveer een plaats-
je op het pleintje van het Catharinahuis. 
Wij zorgen voor reclame. Opbrengst is vol-
ledig voor eigen rekening.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 5
info Walter Dierckx M 0486 73 64 91,
kwb.sintantonius@compaqnet.be,
www.kwbsintantonius.be 
een activiteit van KWB Sint-Antonius
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gedreven
door de liefde
voor kunst
In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief in één 
of andere kunstdiscipline. Zij hebben van hun kunst geen 
beroep gemaakt, maar toch hebben ze er hun hart aan ver-
loren, spenderen ze er al hun vrije tijd aan en is geen moeite 
hen teveel. Zij zijn door kunst gedreven.

Kunstkring ‘De Schuine Boom’ in de Bijl | van 30.04 tot en met 22.05
Rosine Braeckmans, Lea De Vos, Loes Ducro, Nicole Gaspard, Eddy Huygen, Carina Ver-
hulst, Kelly Verhulst en Roel Verstraeten volgen les bij Werner De Wree, oprichter en be-
zieler van Kunstkring ‘De Schuine Boom’. Jarenlang maakte hij hen vertrouwd met een 
brede waaier aan technieken. Figuratieve en abstracte werken wisselen elkaar af zoals de 
seizoenen, die in hun landschappen gestalte krijgen.
de Bijl, Dorp 1-3
zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 18 uur - een activiteit van werkgroep de Bijl

‘Park en natuur’ in het kasteel van Halle | van 30.04 tot en met 8.05
Jean Coen, Lieve De Houwer, Diana De Koninck, Belinda De Wilde, Maria Dieltjens, An-
toine Leonard, Jean Loeman, Lydie Maes, Rik Poels, Annemie Roovers, Min Spillemaec-
kers, Georgette Truyens-Sanders, Karel Van Den Langenbergh, Alfons Van Dyck, Gilberte 
Van Troyen, Ria Van Uff el, Line Zielens. Deze Zoerselse kunstenaars, actief in verschillende 
disciplines (schilderkunst, beeldhouwkunst, assemblage …), lieten zich inspireren door 
het thema ‘Park en Natuur’. De keuze voor de tentoonstellingslocatie was dan ook vlug 
gemaakt: het kasteel (het voormalige gemeentehuis) in het gemeentepark van Halle.
kasteel Halle, gemeentepark
weekdagen van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 13.30 tot 18 uur

zorgzaam Zoersel in beeld
2011 is het ‘Europees Jaar van het vrijwil-
ligerswerk’. Vrijwilligers zijn alom tegen-
woordig, in het bijzonder in de amateur-
kunstensector. In de eerste plaats zijn 
amateurkunstenaars zelf vrijwilligers die 
hun hart volgen en hun liefde voor kunst 
gepassioneerd bedrijven. De vrijwilli-
gers van fotoclubs Nenufar en Obscura 
gaan nog een stapje verder. Op vraag van 
het gemeentebestuur verlenen zij hun 

 ■ FOCUS |  Week van de Amateurkunsten van vrijdag 22 april tot en met zondag 1 mei

MEER WETEN? 
Bel onze dienst cultuur (Bart Van 
Santvliet) op 03 2980 7 13 of mail naar 
cultuur@zoersel.be.

medewerking aan de realisatie van 
een uniek fotoproject. Gedurende een 
aantal maanden zullen zij een heel 
aantal vrijwilligers binnen onze lokale 
zorginstellingen letterlijk en fi guurlijk 
‘in the picture’ zetten. In oktober zal dit 
uitmonden in een fototentoonstelling 
in de Kapel van het cultureel centrum 
Bethaniënhuis. We bezorgen u hierover 
uiteraard tijdig meer info.

In onze gemeente vinden er naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten twee 
tentoonstellingen plaats met werk van Zoerselse amateurkunstenaars. Onze twee foto-
clubs, Nenufar en Obscura, zijn intussen naar aanleiding van het ‘Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk’ ook volop bezig met een uniek fotoproject.
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bloemenverkoop
Ter gelegenheid van moederdag kunt u 
dit weekend een bloemetje kopen. Met de 
opbrengst worden de bejaarden en zieken 
van Zoersel verwend met enkele leuke bij-
eenkomsten en een mooie uitstap.
locatie Sint-Elisabethkerk Zoersel
andere data zondag 8.05 
tijdstip zaterdag van 16 tot 19 uur, 
zondag van 8 tot 12 uur
info Rita Stevens T 03 312 27 61
een activiteit van Ziekenzorg Zoersel

zondag 8.05
vroegochtendwandeling
op de Kooldries en de Hoofsweer
Voor onze jaarlijkse vroegochtendwan-
deling trekken we dit jaar eens naar de 
Kooldries in Brecht. Ook een deel van het 
aangrenzende domein de Hoofsweer is 
nu toegankelijk. We maken er kennis met 
onze meest voorkomende bos- en tuinvo-
gels. Waterdicht schoeisel aanbevolen.
locatie Cuvée-hoeve, Vaartdijk 4, Brecht
tijdstip 6.30 uur
info Valentijn Brems T 03 384 02 96, 
valentijn.brems@pandora.be 
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel

Martinusfeesten
9.30 - 11.30 uur: brunch
vanaf 10.30u: inschrijven fi etsrally
14 - 18 uur: optredens harmonies Westmal-
le, Schilde, Wijnegem en Sint-Antonius
18.15 uur: uitreiking prijzen fi etsrally. 
In de namiddag doorlopend pannenkoe-
ken, hoeve-ijs en barbecue met hambur-
gers en bakharing.
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip van 9.30 tot 18.30 uur
info Johan Stuyts M 0475 78 90 01, 
info@harmoniehalle.be
een activiteit van
Kon. Harmonie Sint-Martinus Halle-Kempen vzw

chiro-ontbijt
Kom samen met ons genieten van een 
heerlijk ontbijt. Bij goed weer stellen we 
alles buiten op. Moesten de weergoden 
ons toch niet gunstig gezind zijn, maken 
we het in ons chirolokaal reuzegezellig!
locatie chirolokalen Kermisplein
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur
prijs < 12 jaar € 6, > 12 jaar € 9
info Sanne Joostens M 0472 73 56 03, 
wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van chiro WAKS

ijssalon
locatie chirolokalen Achterstraat 70
tijdstip van 12 tot 19 uur
info Esther Smeekens M 0472 30 44 60
een activiteit van chiromeisjes Sint-Antonius

lentefeest
Iedereen is welkom op ons schoolfeest! 
Kom mee smullen van de barbecue. In ons 
openluchtcafé kunt u terecht voor een fris 
drankje. Er zijn allerlei spelletjes voor de 
kinderen zoals eendjes vissen en reis rond 
de wereld. Er is mogelijkheid tot het be-
zoeken van de instapklas.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 11.30 tot 18 uur 
info Petra Lemmens T 03 312 35 10, pep.lemmens@
telenet.be 
een activiteit van
de Sint-Elisabethschool en ouderraad

uitstap ’t Schoonselhof
Geleid bezoek aan dé bekende begraaf-
plaats van Antwerpen.
locatie ingang van het kerkhof
tijdstip 14 uur
prijs leden € 3, niet leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59, 
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van
Davidsfonds - Halle-in-de-Kempen

maandag 9.05
‘Zoerselse sporteldag’
volkssporten voor senioren
U kunt een ganse dag deelnemen aan 
verschillende volkssporten en een fi ets- 
of wandelzoektocht. Aansluitend kunt 
u nog even napraten en genieten van 
een lekkere BBQ. Op voorhand inschrij-
ven en betalen verplicht!
locatie Koetshuis gemeentepark, Kasteeldreef 55 
tijdstip onthaal tussen 9.30 en 10 uur
prijs € 5 
info en inschrijven tot 1 mei aan het onthaal van het 
administratief centrum en de antennes
T 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de sportdienst in samenwer-
king met de seniorenraad, WTC De Doortrap-
pers en de Sint-Huybrechtsgilde

woensdag 11.05
workshop fotoboekje maken van 
eigen geschept papier
Tijdens deze workshop toveren we onze 
mooie handgeschepte vellen papier om in 
een uniek fotoboekje. We leren hierbij de 
Japanse bindtechniek.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 18, basismateriaal inbegrepen - zelf meebren-
gen: uw handgeschepte vellen papier (goed gedroogd 
en geperst), schaar, cuttermes, snijmat, potlood, lat, 
lange stopnaald en krantenpapier, schort en eventueel 
versiering zoals kraaltjes, schelpjes met gaatje
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

donderdag 12.05
fi lm
‘verdwaald in het geheugenpaleis’ 
‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ is de 
debuutfi lm van Klara Van Es over leven 
met dementie doorheen de ogen van een 
groep mensen met de ziekte. De fi lm ver-
telt de levensverhalen van hen voor wie 
dementie het enige is wat hen samen-
brengt ... Een ontroerende fi lm over drie 
dames met Alzheimer. Na de vertoning 
is er een nabespreking door een deskun-
dige van het regionaal expertisecentrum 
dementie.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
info Annick Bartels T 03 2980 9 55,
annick.bartels@zoersel.be, www.zoersel.be 
een activiteit van Welzijnsraad Zoersel, preven-
tieraad Malle-Zoersel en Thuiszorgdiensten ocmw 
Zoersel

vrijdag 13.05
toneelvoorstelling ‘Transit’
Een voorstelling door onze oudste jonge-
ren. Wanneer een groep jongeren op drop-
ping gaat, komen ze op een onbekende 
plaats terecht. Niemand wil hen zeggen 
waar ze zijn, dus zijn ze verplicht om dat 
zelf uit te zoeken. De verbazing is dan ook 
groot wanneer ze ontdekken waar ze zich 
bevinden. Auteur Knarf Van Pellicom, re-
gisseur Koen Boogaerts.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zaterdag 14.05
tijdstip 20 uur
prijs € 7
info en inschrijven Sigrid Leenaards 
M 0479 54 00 06 (na 19 uur) 
een activiteit van jeugdtoneel Ziezo

laat u eens een moment verwennen | 16 mei
Op pagina 16-17 leest u twee getuigenissen van ‘mantelzorgers’. Herkent u zich in 
deze verhalen, en bent u zelf ook een ‘mantelzorger’?
Dan nodigen wij u graag uit op ons verwenmoment.
Het programma ziet er als volgt uit: 13 uur: ontvangst met een drankje
 13.30 uur: drie keer verwennen:
  zit & relax | handverzorging
  beleef & ontspan | aromatherapie
  proef & geniet | wijnproeverij
 15 uur: groepsbabbel
 16 uur: een hapje en een drankje
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip vanaf 13 uur
prijs gratis
info en inschrijven onthaal administratief centrum, verplicht inschrijven vóór 1 mei via thuiszorg@zoersel.be of 
op 03 2980 0 00
een activiteit van gemeente en ocmw Zoersel
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bodem & toekomst 
beschermen

Bodembescherming en -beheer. ‘Dat staat wel heel ver van mijn bed’, horen we u denken… 
Dat klopt echter niet! Ieder van u komt hier ongetwijfeld wel eens mee in aanraking. Denken 
we maar aan het bodemattest dat u nodig hebt bij de aankoop van een huis of grond, aan die 
lek in uw oude mazouttank of aan de pesticiden in uw tuinhuis.

 ■ BETROKKEN

bodembescherming

bodemattest
Zodra u een stuk grond overdraagt of 
verwerft, is een bodemattest noodzake-
lijk. In de praktijk gaat het meestal om 
het kopen, verkopen, ruilen en schenken 
van gronden onder levenden. Wat staat 
er zoal in een bodemattest? Eenvoudig 
gezegd: het biedt u zekerheid. Het attest 
legt namelijk uit welke informatie over 
een grond beschikbaar is in het grond en-
informatieregister.
En wat moet u doen als er op uw grond of 
in uw buurt plots bodemverontreiniging 
optreedt? Het wettelijk kader hiervan ligt 
vast in het decreet ‘Bodemsanering en 
Bodembescherming’. Eén van de grote uit-
gangspunten hiervan is dat de verwerver 
van de grond bescherming moet krijgen. 
Geen onnodige luxe, als u weet dat er 
jaarlijks tienduizenden gronden van eige-
naar veranderen. Concreet kunt u in zo’n 

geval best contact opnemen met een bo-
demsaneringsdeskundige. Doe dit zo snel 
mogelijk, want dan verkleint u het risico 
op extra verspreiding van de vervuiling en 
op onnodige kosten. 

tankslag
En wat met uw oude mazouttank die in 
de grond zit? In zo’n ondergrondse tank 
blijft steeds een hoeveelheid mazout 
achter. Wanneer de tank gaat roesten, 
komt die mazout in de grond terecht, wat 
een grote verontreiniging van bodem en 
grondwater kan betekenen. Hebt u uw 
oude mazouttank nog niet laten ledigen, 
reinigen en opvullen of verwijderen (ver-
plicht binnen 36 maanden na gebruik)? 
Doe dan mee aan de tankslag van IGEAN. 
Zo kunt u voor een voordelige prijs en met 
zo weinig mogelijk papierwerk uw tank 
laten saneren of verwijderen.

zonder is gezonder
Pesticiden doden vaak meer dan alleen de 
plaag of het onkruid. Bij regen komen ze 
in grachten en in de grond terecht, waar 
ze een invloed hebben op de aanwezige 
fauna en fl ora. Breng daarom liever 
bodembedekkers of hakselhout aan, in 
plaats van pesticiden te gebruiken.
Wilt u uw pesticiden kwijt? De restanten 
ervan horen thuis bij het Klein Gevaarlijk 
Afval (KGA).

MEER WETEN?
bodembeheer: www.ovam.be
tankslag: inschrijven vóór 30.06,
milieu@igean.be, 03 350 08 14
pesticiden en zwerfvuilactie:
milieu@zoersel.be, 03 2980 9 10,
www.zonderisgezonder.be 
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 ■ LEEF!

leven met dementie

Iedereen heeft het wel eens voor: naar de kelder gaan en vergeten zijn wat je er ging doen of 
op een feestje komen en niet meer weten hoe iemand heet. Het onderscheid tussen vergeet-
achtigheid en het begin van dementie is heel moeilijk te bepalen. Om deze ziekte en haar 
eerste signalen beter bekend én bespreekbaar te maken, slaan verschillende partners uit de 
zorgsector, gemeenten en alzheimerorganisaties de handen in elkaar. Ook onze gemeente 
zet graag haar schouders onder deze campagne.

“De eerste tekenen waren, achteraf be-
keken, al enkele jaren eerder zichtbaar. 
Mama werd zeer vergeetachtig en her-
haalde vaak hetzelfde. Wij hebben dat 
lang als onaangenaam ervaren, maar 
hadden niet door wat er aan de hand was. 
Ook de huisarts merkte dat ze veran-
derde. Oude koeien uit de gracht halen, 
het oprakelen van pijnlijke, kwetsende 
herinneringen… en het gebeurde altijd 
opnieuw. Maar zij vond dat ze deze dingen 
toch mocht zeggen? Ze werd een beetje 
tactloos, maar wij verbonden dat niet 
meteen aan een ziekte. Op een bepaald 
moment raadde de huisarts ons aan om 
bij een geheugenspecialist testen te laten 
doen en toen kwam het verdict.” 
Aan het woord is Andrea Croonenberghs, 
mantelzorger, actrice en meter van de 

campagne. Bij haar moeder werd acht jaar 
geleden de diagnose dementie gesteld.

wat is dementie?
Veel vergeten, verward of verdrietig zijn 
… Je hebt het vage gevoel dat er iets niet 
klopt, maar je kan niet precies zeggen 
wat. In eerste instantie wijt je deze kleine 
veranderingen aan vermoeidheid, een 
mindere dag, stress, ouderdom ... In veel 
gevallen normaliseert de situatie zich en 
zijn de symptomen inderdaad te wijten 
aan enkele duidelijke oorzaken van voor-
bijgaande aard. 

In Vlaanderen lijden ongeveer 100.000 
mensen aan één of andere vorm van de-
mentie, met de ziekte van Alzheimer als 
meest voorkomende. Deze ziekte ont-

staat door het neerslaan van bepaalde 
eiwitten in de hersenen. Ze duiken eerst 
op in de slaapkwabben, waar zich ook de 
structuren voor het recente geheugen be-
vinden. Om die reden uit deze ziekte zich 
meestal eerst in de vorm van geheugen-
problemen.
 
Maar er is meer.
Volgens Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs 
van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen 
(ZNA) en Universiteit Antwerpen uiten de 
complexe ziektesymptomen zich op drie 
vlakken: de intellectuele capaciteit (o.a. 
geheugen), het gedrag (o.a. onrust en 
agressie, ook apathie of emotionele on-
verschilligheid) en de toenemende moei-
lijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige 
en dagelijkse activiteiten.

als uw ge-
heugen het 
laat afweten
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“De eerste tekenen waren, achteraf bekeken, al enkele jaren eerder zichtbaar”, vertelt Andrea Croonenberghs. Bij haar moeder werd acht jaar geleden de diagnose dementie gesteld.

CONCLUSIE
Maakt u zich zorgen over uw eigen 
gezondheid, of over die van uw vader, 
moeder of partner? Blijf er dan niet 
mee rondlopen.Spreek er over met uw 
familie en stap samen naar de huisarts. 
Een vroege diagnose kan immers een 
wereld van verschil betekenen!

DRIEMAANDELIJKS PRAATCAFÉ
Dementie komt niet alleen. Personen 
met dementie hebben veel vragen en 
kampen dikwijls met verwarring, on-
rust, moeheid en onmacht. Maar dit 
geldt evenzeer voor hun omgeving. 
Voor hen is er ‘dwaallicht’, een drie-
maandelijks praatcafé over dementie. 
Wanneer?
21 juni, 20 september en 13 december,
Café Trappisten vanaf 13.30 uur.

mooi leven leiden met dementie
Alhoewel de ziekte van Alzheimer tot nu 
toe een ongeneeslijke ziekte is, is vroegde-
tectie belangrijk. Hoe vroeger de signa-
len herkend worden, hoe sneller men een 
juiste behandeling kan starten én op die 
manier de levenskwaliteit van de patiënt 
aanzienlijk kan verbeteren.
“De medicijnen die momenteel beschik-
baar zijn, kunnen de ziekte van Alzheimer 
niet genezen, maar hebben wel signifi can-
te en klinisch relevante eff ecten op cog-
nitie, gedrag en ADL-functies (algemene 
dagelijkse levensverrichtingen)”, aldus nog 
Prof. Dr. Engelborghs. “Door de ontwikke-
ling van nieuwe generaties medicijnen, 
zal het belang van een vroege en accurate 
diagnose toenemen.”

angst voor diagnose
Eigen aan personen die lijden aan demen-
tie is dat ze meestal niet zelf naar de dok-
ter stappen met hun probleem. Soms ver-
bergen ze hun symptomen uit angst voor 
de diagnose, of omdat ze schrik hebben 
om hun familie tot last te zijn. Dit kan een 
gevolg zijn van de vaak ongenuanceerde, 
negatieve beeldvorming over de ziekte.
“Het taboe op dementie is inderdaad nog 
steeds groot”, aldus Prof. Dr. Engelborghs. 

“Bovendien is de beeldvorming over de 
ziekte soms ongenuanceerd negatief. In 
een tijdperk waarin de diagnose steeds 
vroeger wordt gesteld, is het essentieel 
dat het taboe rond de ziekte wordt door-
broken. Dit zal ertoe leiden dat mensen 
zich minder geremd voelen om een arts te 
raadplegen voor een nazicht van geheu-
gen- of andere cognitieve problemen.”

samen staan we sterk
Als de persoon in kwestie niet de eerste 
stap durft te zetten, is het aan de naaste 
omgeving om de signalen van beginnende 
geheugenstoornissen te herkennen, én 
om tijdig hulp in te roepen. Dit is echter 
enkel mogelijk als die signalen of sympto-
men algemeen bekend zijn.
 
En dat is precies wat de verschillende 
partners uit de zorgsector, gemeenten en 
alzheimerorganisaties met hun nieuwe 
campagne willen bewerkstelligen: de-
mentie bespreekbaar maken en iedereen 
vertrouwd maken met de eerste sympto-
men van de ziekte. 
Speciaal voor deze campagne werd een 
nieuwe website gelanceerd, www.geheu-
genproblemen.be, waar u de eerste symp-
tomen kunt leren kennen.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00, mail naar
anke.smolders@zoersel.be, surf naar 
www.geheugenproblemen.be of kijk 
op pagina 12 voor een aantal gemeen-
telijke activiteiten die kaderen binnen 
deze campagne.
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Enigszins verborgen voor de actieve bevolking, zetten men-
sen zich - soms vele jaren lang - met veel overgave in voor 
hun naasten. Ze zorgen voor hun partner, kind of ouder die 
hulpbehoevend is. Die inzet is dan wel weinig zichtbaar, hij 
is er niet minder noodzakelijk en zinvol om. We gingen met 
twee mensen praten die hun leven zowat geheel aan dit 
soort mantelzorg wijden of gewijd hebben.

vertoonde ze echter wel al manisch-de-
pressief en zelfs agressief gedrag, waar-
door je haar eigenlijk ook toen al nauwe-
lijks alleen kon laten. Soms lag ik ‘s nachts 
wakker, om te kunnen horen wanneer ze 
dreigde te gaan dolen. In de laatste jaren, 
toen het contact moeilijk werd, is Irma 
dan bij ZNA Joostens opgevangen. Ik heb 
haar dagelijks urenlang bezocht, haar in 
de rolstoel rondgereden en in de oefenzaal 
kine-oefeningen met haar gedaan, zodat 
ze misschien weer naar huis zou kunnen.

Kreeg je ergens hulp of ondersteuning voor de 
thuiszorg?
Rik: Er bestond in die tijd eigenlijk niets en 
niemand bood iets aan. De dokter volgde 
ons wel op, maar gezinshulp, het Wit-Gele 
Kruis en die dingen - dat is allemaal pas 
in de jaren negentig opgekomen. Ik wilde 
Irma wel niet naar een instelling doen. Ik 
moést het zelf doen. Als je dan wéér niet 
naar het werk kon, tja... Het kon niet blij-
ven duren, maar wat moest je anders? Op 

het laatst kon ze zelfs niet meer van de ze-
tel in het bed geraken. Ik zeulde haar met 
haar 97 kilogram als het ware rond, terwijl 
ze nauwelijks meewerkte.

Kon je fi nancieel de eindjes aan elkaar knopen?
Rik: Je denkt er eigenlijk niet bij na. Je doet 
het met wat je hebt. Ik heb nooit iets 
aangevraagd. Ik wist niet eens of er wel 
voorzieningen bestonden. In 1993 veran-
derde de diagnose in ziekte van Alzheimer 
en toen kwam er automatisch een dossier 
op gang. In al die jaren moest ik voor me-
dicatie zorgen. Elke veertien dagen had ze 
voor zo’n honderdvijftig euro geneesmid-
delen nodig. Het leek alsof ik wat in de 
supermarkt ging shoppen! Verder zorgde 
ik voor alles: inkopen, eten, kleren... en 
altijd heel snel terug, want ik durfde haar 
niet alleen te laten. Er moest maar eens 
iets gebeuren! Ik was nooit gerust. Ach, ik 
heb nergens spijt van. Ik vraag me alleen 
af: had ik niet meer kunnen geven? Alleen: 
hoe?

zinvolle in-
zet achter de 
schermen

mantelzorg

 ■ CLOSE-UP

Irma is pas enkele weken geleden overle-
den. In de dertig jaar die aan dat afscheid 
voorafgaan, heeft Rik Moorkens dag in 
dag uit voor zijn echtgenote gezorgd. Pas 
in de laatste periode was hij thuis, met 
pensioen. Voordien combineerde hij de 
zorg met zijn job. “Er bestond toen niets 
anders”, weet hij maar al te goed. Sabine 
Toté zag het als jonge moeder niet meer 
zitten om te gaan werken en telkens weer 
haar zwaar gehandicapte zoon Jeroen aan 
de zorg van anderen over te moeten laten. 
Ze wilde er zelf voor hem zijn en nu is het 
dan ook haar dagtaak om Jeroen in alles 
bij te staan.

waar naartoe? 
In de zorg voor Irma had je soms zelf amper 
nachtrust?
Rik: In het begin ging het nog. Toen de di-
agnose van haar psychische ziekte in 1980 
kwam, kon Irma zich nog behoorlijk goed 
zelf behelpen. Later pas heeft ze haar 
mobiliteit verloren. In die vroege periode 

16



en Jeroen overdag door derden laten ver-
zorgen, maar daar ben ik van teruggeko-
men. Tien jaar geleden heb ik ervoor geko-
zen om het zelf te doen en thuis te blijven. 
Het begrip ‘mantelzorger’ bestond niet. 
Overdag is Jeroen enkele dagen per week 
een paar uur in de dagopvang. Dat is be-
langrijk voor het sociale contact. Hij heeft 
het er ook erg naar zijn zin.

Jouw leven staat helemaal in het teken van 
Jeroen?
Sabine: Het ontbijt, de verzorging ... door-
heen de dag neemt allemaal veel tijd in be-
slag. Jeroen heeft ook zware epilepsie en 
panikeert vaak. Dan heeft hij troost nodig. 
We doen veel samen, ik neem hem zo veel 
mogelijk mee, ook op vakantie. Onder 
de lotsverwanten die je ontmoet, is veel 
vriendschap en vrolijkheid. Ik zou Jeroen 
nooit willen afgeven en mijn situatie nooit 
willen inruilen. Er schuilt een rijkdom in 
het leven met Jeroen. Als gezin zijn wij wie 
we zijn, dankzij onze Jeroen!

dag en nacht
Jeroen is volledig afh ankelijk van de hulp van 
anderen?
Sabine: Achttien is Jeroen nu. Hij is met 
een hersenletsel geboren en kan niet 
lopen, spreken, zich voeden, zelfstan-
dig zitten, zich verzorgen... Hij is volledig 
afh ankelijk, ja. Mentaal kan hij zich ook 
niet uiten. Hij weent, toont welbehagen 
of ongemak, vergelijkbaar met een kind 
van zes maanden tot twee jaar. De zorg is 
een taak voor dag en nacht. Soms schiet 
de slaap er fl ink bij in. Gelukkig hebben 
we een familie die goed samenwerkt en 
elkaar veel ondersteunen.

Op papier ben jij eigenlijk geen ‘echte’ man-
telzorger?
Sabine: Neen, sinds we een Persoonlijk 
Assistentiebudget (PAB) hebben aange-
vraagd, ben ik als het ware in dienst van 
mijn zoon om voor hem te zorgen. De da-
gelijkse handelingen zijn en blijven even-
wel dezelfde. Eerst wilde ik blijven werken 

boven: Rik Moorkens met zijn geliefde echtgenote Irma.
onder: Sabine en zoon Jeroen, twee handen op één buik.

laat u eens een moment 
verwennen | 16 mei
het uitgebreide programma van deze 
verwendag vindt u bij de lokale apothe-
kers, huisartsen ... 
Kijk ook in onze ‘dag na dag krant’ op 
pagina 12!

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 0 00,
mail naar thuiszorg@zoersel.be of 
spring even binnen in het administra-
tief centrum, Handelslei 167. 

l t t

laat u eens een moment verwennen |  16 mei
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Tegen eind 2012 zal 53% van de woningen in onze gemeente aansluitbaar zijn op een riool. U 
vraagt zich misschien af wanneer uw straat aan de beurt is of waarom er bij u nog geen of he-
lemaal geen riolering komt? Dit wordt bepaald in het zoneringsplan.
We leggen u graag kort uit hoe dit in z’n werk gaat.

 ■ IN BEELD

defi nitief zoneringsplan

rioleringsdossier 
onder de loep 
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stappenplan
In 2008 werd door de hogere overheid het 
defi nitief zoneringsplan voor Zoersel vast-
gelegd. In dat zoneringsplan wordt voor 
elk perceel bepaald op welke manier het 
afvalwater moet gezuiverd worden. Dit is 
ofwel collectief - wat betekent dat er een 
riool wordt aangelegd en het afvalwater 
naar een rioolzuiveringsinstallatie wordt 
afgevoerd, ofwel individueel - wat bete-
kent dat er een installatie voor behande-
ling van afvalwater (IBA) op uw perceel 
voorzien wordt.
Het is dus op basis van dit zoneringsplan 
dat rioleringsprojecten en de plaatsing 
van IBA’s worden gepland.

kostenplaatje
Zo’n collectieve rioolaansluiting of het 
plaatsen van een IBA wordt bekostigd 
door Pidpa HidroRio. Deze intercommu-
nale is sinds begin 2006 in onze gemeen-
te verantwoordelijk voor de aanleg van 
nieuwe riolen en IBA’s en voor het onder-
houd van de bestaande riolen en grachten 
in woongebied. Waterzuiveraar Aquafi n 
staat op zijn beurt in voor de aanleg van 
collectoren (de zogenaamde hoofdtrans-
portleidingen).

De gemeente neemt de kosten van de bo-
venbouw (heraanleg wegen, nutsleidin-
gen, beplantingen...) op zich. Via de sane-
ringsbijdrage en de urbanisatiebelasting 
draagt uzelf ook uw steentje bij. 

strenge eisen
Pidpa HidroRio en Aquafi n moeten bij de 
aanleg van rioleringen rekening houden 
met een aantal strenge eisen, opgelegd 
door Europa en de Vlarem-wetgeving. Zo 
is een absolute scheiding van afval- en re-
genwater verplicht. Gevolg daarvan is dat 
er niet alleen langs de straatkant, maar 
ook op uw perceel wordt gewerkt om het 
regenwater van het huishoudelijk afval-
water te scheiden.

Het is ook belangrijk dat het water van 
wegen niet via een buizensysteem naar 
een waterloop gevoerd wordt, maar dat 
het onderweg kan vertragen en maximaal 
in de bodem kan infi ltreren. Daarom ijve-
ren Europa en de Vlarem-wetgeving er-
voor baangrachten goed te onderhouden 
én open te houden.

teel werden er al subsidies toegezegd voor 
negen projecten, verspreid over 34 stra-
ten. Voor elk goedgekeurd project wordt 
een wegen- en rioleringsdossier opge-
maakt en uitgevoerd. Het gemeentebe-
stuur informeert de bewoners in kwes-
tie tijdig over de stand van zaken van elk 
project.

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 9 15 of mail naar planning.
infrastructuur@zoersel.be. 

cijfermateriaal
De laatste tien jaar werden in onze ge-
meente, via veertien projecten, in een 
veertigtal straten riolen en grachten 
aangelegd. De rioleringsgraad (aantal 
woningen dat aansluitbaar is op een riool 
en waarvan het afvalwater ook eff ectief 
gezuiverd wordt) steeg daardoor van on-
geveer 37% midden 2001 tot ongeveer 50% 
begin 2010. Dankzij de lopende projecten 
zal dit percentage nog toenemen tot on-
geveer 53% tegen eind 2012.
Dit betekent dat er nog heel wat werk aan 
de winkel is en dat zal de komende jaren 
zichtbaar zijn in het straatbeeld. Momen-

LEGENDE

▪ al gerioleerd

▪ nog te rioleren

▪ IBA-installatie plaatsen
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 14 
mei en 24 juni moeten ons op vrijdag 1 april vóór 12 uur berei-
ken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 
25 juni en 23 september moeten ons op vrijdag 13 mei 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.

leesvoer
met
een drankje?
Blijft u graag op de hoogte van de 

actualiteit en van de laatste nieuw-

tjes in uiteenlopende tijdschriften, en 

komt u tegelijkertijd graag onder de 

mensen?

Dan kunt u in april, mei en juni elke 

donderdagvoormiddag terecht in het 

leescafé van de bib (tegenover de bib 

van Zoersel).

Van 9 tot 12 uur kunt u er, terwijl u ge-

niet van een drankje, de kranten en 

weekbladen doorbladeren of gezellig 

bijkletsen met mensen uit de buurt. 

Bij heerlijk weer gooien we zelfs de 

terrasdeuren open.

Meer dan welkom vanaf 7 april én de 

eerste consumptie is er eentje van 

het huis!

MEER WETEN?

Bel 03 2980 7 23 of mail naar

bibliotheek@zoersel.be.

NIEUW
vanaf 7 april


