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 ▪ vrijwillig brandweerkorps rukt bijna dagelijks uit

 ▪ unieke samenwerking Huize Monnikenheide en Ecomat

 ▪ milieuvriendelijk productgebruik: wat? wanneer? hoe?

sporten in Zoersel

ontdek de voordelen van 
bewegen in de vrije natuur
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3
WEGWIJS Gemeente en provincie geven 
een sociaal pedagogische toelage aan ge-
zinnen met een gehandicapt kind.

4
BETROKKEN Wist u dat u 10.000 keer 
meer kans hebt om een brand mee te ma-
ken dan om de lotto te winnen?

6
IN ‘T KORT Kampioenen gezocht - nieu-
we collectie groteletter- en luisterboeken 
- juni compostmaand - en meer…

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 2 mei tot en met 24 
juni.

11
BETROKKEN Koopt u nog geen milieu-
vriendelijke producten? Dan willen we u 
graag overtuigen om dit toch te doen.

12
CLOSE-UP Rein De Pooter vertelt hoe de 
samenwerking tussen Huize Monniken-
heide en Ecomat tot stand kwam.

14
LEEF! We sommen de voordelen van 
sporten in openlucht op en geven u met-
een een aantal actieve sporttips.

zo is Zoersel!
Als een boom omvalt in een bos en er is niemand in de buurt 
die dit hoort, maakt het dan eigenlijk wel geluid? En als een 
bloem bloeit in een uitgestrekte wei waar niemand voorbij 
komt, is ze dan nog even mooi? 
Over de eerste vraag mag u gerust wat fi losoferen. Op de twee-
de vraag is er volgens mij maar één antwoord: Ja! Bloemen 
bloeien, ook als er niemand naar kijkt. Maar als we niet kijken, 
missen we veel. Want bloemen geven wat ze zijn: schoonheid 
en vreugde! 

Waar kunnen we beter van die schoonheid genieten dan bui-
ten, in de natuur, waar bloemen thuis zijn. Nu het lente is en 
zomer wordt, verschillen wij immers niet veel van zonnebloe-
men. Ook wij zoeken toch graag de zon op? En die hebben we 
dit voorjaar al in overvloed gekregen. 

Gelukkig hebben we in Zoersel nog de ruimte en de openheid 
om volop te genieten van de natuur. Rustig genieten, dat kan 
volop, bijvoorbeeld gewoon met een boek onder een boom. En 
worden de kleine  lettertjes wat moeilijk, waarom dan niet met 
een grootletterboek of een luisterboek? 

Hebt u het liever actiever, dan is bewegen in de natuur zeker 
uw ding: zo kunt u profi teren van de geneugten van het spor-
ten én  overweldigd worden door de geur van de natuur. Een 
kampioen hoeft u daarmee niet te worden, gewoon bewegen 
is genoeg. Maar als u toch een prestatiesporter bent, dan ge-
raakt u misschien wel mee op een schavotje tijdens onze kam-
pioenenviering.

Buiten zijn, het zal u ongetwijfeld bewuster maken van de 
waarde van de natuur. Vandaar ook onze oproep tot milieu-
vriendelijkheid. Dat kan op verschillende manieren: compos-
teren, eerlijke producten kopen, geen afval achterlaten, gaan 
fi etsen in plaats van in de auto kruipen… 
Iedereen kan - en moet - daartoe bijdragen. Dat bewijzen ook 
de gasten van Huize Monnikenheide in hun kurkatelier. Daar 
sorteren zij kurk, zodat die verwerkt kan worden tot ecologisch 
bouwmateriaal. Als u dus voortaan toast op iets, gooi dan de 
kurk niet weg, maar spaar mee voor het kurkatelier, en dus 
voor ons milieu.

Ook tussen de mooiste bloemen groeien brandnetels, zegt het 
spreekwoord. Inderdaad, gevaar schuilt vaak in een klein hoek-
je. Bewijze daarvan het feit dat onze brandweer bijna dagelijks 
moet uitrukken. En daarvoor verdienen ook zij een bloemetje.

 ‘Zeg het met bloemen’, is al jaren een topper in de reclameslo-
gans. Inderdaad, letterlijk of fi guurlijk, een bloem kan zoveel 
uitdrukken. Zonder dat er woorden voor nodig zijn.
En als we iets een beetje willen verhullen, dan is ‘verbloemen’ 
misschien nog altijd een oplossing...

Laat de kurken maar knallen: hier komt de zomer!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

een gehandicapt kind
thuis verzorgen

Onze gemeente telt heel wat ouders die thuis dagelijks zorgen voor hun gehandicapt kind. 
Dit betekent vaak de nodige aanpassingen doen aan de woning, deeltijds gaan werken … Ook 
een aangepaste opvang, de juiste school ... brengen vaak hoge kosten met zich mee. Om die 
reden bieden gemeente en provincie hen een sociaal pedagogische toelage aan.

fi nanciële ondersteuning
De gemeentelijke toelage bedraagt € 150 
en wordt jaarlijks in december uitbetaald. 
“Met deze toelage willen we de ouders 
fi nancieel ondersteunen”, aldus het be-
stuur. 
U moet wel aan enkele voorwaarden vol-
doen: 
- U neemt thuis de verzorging en de op-

voeding op van uw gehandicapt kind.   
- Uw zoon/dochter heeft een handicap 

van 66% (aan te tonen aan de hand van 
een attest van de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid). Op de huidige 
attesten staan drie pijlers vermeld. Als 
uw kind minstens vier punten heeft bij 
pijler één, dan heeft hij/zij een handicap 
van minstens 66%.

aanvraag  
Wilt u dit jaar graag zo’n sociaal pedago-
gische toelage aanvragen, dan doet u dit 
vóór 1 december bij onze sociale dienst. U 
brengt het volgende mee: 

sociaal pedagogische toelage

- een ingevuld aanvraagformulier (te be-
komen bij de sociale dienst of op www.
zoersel.be, E-loket - formulieren - sociale 
zaken & ocmw)

- een attest van de FOD Sociale Zekerheid 
waaruit blijkt dat uw kind een handicap 
heeft van minstens 66%

- de identiteitskaart van uw zoon/dochter
- uw bankrekeningnummer
U hoeft uw aanvraag niet jaarlijks te her-
halen. Enkel indien het attest van de FOD 
eindigt, moet u ons het nieuwe attest 
bezorgen.   

gelijkaardige premie bij provincie
De provincie Antwerpen heeft een gelijk-
aardige premie. Daar bedraagt de toelage 
€ 300 voor kinderen die thuis verblijven 
en € 150 voor kinderen die een semi-inter-
naat, dagcentrum of een school bezoe-
ken.

De voorwaarden zijn: 
- uw zoon/dochter is maximum 21 jaar oud

- u ontvangt verhoogde kinderbijslag voor 
uw zoon/dochter

- uw netto belastbaar inkomen van 2009 
(en dat van uw partner) mag niet hoger 
zijn dan € 23.000. Dit maximaal inko-
men wordt verhoogd met 10 procent 
voor elke persoon fi scaal ten laste.

Opgelet! U moet het aanvraagformulier 
(te bekomen op www.provant.be - wel-
zijn - zorg en hulp - gehandicapten) voor 
deze toelage vóór 1 juli 2011 opsturen naar 
provinciehuis Antwerpen, departement 
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, 
dienst Welzijn en Gezondheid, Boom-
gaardstraat 22, bus 101, 2600 Antwerpen.

MEER WETEN?
Bel naar 0800 12 113 (Katrien Malcolm 
of Kim Off enberg), mail naar welzijn.
wereld@zoersel.be of surf naar www.
provant.be.
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 ■ BETROKKEN

zorg voor effi  ciënte 
hulp- en dienstverlening

Driehonderdtweeënzestig. Dat is het aantal oproepen dat ons vrijwillig brandweerkorps vo-
rig jaar verwerkte, wat betekent dat zij quasi dagelijks moesten uitrukken. Vooral het aan-
tal dringende interventies steeg aanzienlijk ten opzichte van de vorige jaren. Deze stijging is 
vooral te wijten aan de oproepen in het kader van de Snelste Adequate Hulpverlening (SAH). 
Dit vraagt om een woordje uitleg.

snelste adequate hulp
“De Snelste Adequate Hulpverlening is het 
eerste zichtbare gevolg van de brandweer-
hervorming”, zo legt onze brandweer uit. 
“Waar vroeger de korpsen bijna uitsluitend 
op het eigen grondgebied actief waren, 
wordt nu bij een interventie niet alleen 
het bevoegde korps opgeroepen, ook het 
dichtstbijzijnde korps wordt gealarmeerd. 
Zo zal bijvoorbeeld bij een dringende inter-
ventie in het grootste gedeelte van Halle 
automatisch ook het korps van Zandho-
ven gealarmeerd worden. Het korps van 
Zoersel wordt op zijn beurt gevraagd voor 
interventies op het grondgebied van onze 
buurgemeenten. Dit heeft tot gevolg dat 
het aantal interventies in 2010 aanzienlijk 
steeg ten opzichte van de vorige jaren.” 

schoorsteenbranden 
Ons Zoersels brandweerkorps moest in 

2010 77 keer uitrukken voor een brand. 
Dat is gemiddeld één à twee keer per 
week. Eén keer op vier ging het om een 
schoorsteenbrand. “Schoorsteenbran-
den zijn meestal snel onder controle en 
lijken relatief ongevaarlijk, maar mogen 
zeker niet onderschat worden”, aldus de 
brandweer. “Ze worden veroorzaakt door 
de roetafzetting in de schouw die vuur vat 
bij te hoge temperaturen. Bij een schoor-
steenbrand kan de temperatuur in de 
schouw oplopen tot 1.400 °C - genoeg om 
de binnenkant van de schoorsteen volle-
dig te vernielen. In het slechtste geval kan 
de brand overslaan op de dakconstructie, 
waarbij het hele huis vernield wordt.”

enkele tips
We geven u graag enkele tips om zo’n 
schoorsteenbrand te voorkomen: 
- Let op de constructie van uw schoor-

steen. Vermijd bochten en knikken. 
- Controleer of er geen houten balken, 

vloeren of plafonds doorlopen tot tegen 
of in de schoorsteen, zonder een vol-
doende brandwerende isolatie.

- Stook enkel droog, onbehandeld hout. 
- Zorg dat er zich geen vogels kunnen nes-

telen in de schouw. Het droge nestma-
teriaal vat gemakkelijk vuur en het belet 
een zuivere verbranding, waardoor er 
een reële kans op CO-vergiftiging ont-
staat.

- Scherm de kachel of de open haard vol-
doende af, leg geen tapijten of andere 
brandbare materialen voor of in de buurt 
van het vuur.

- Zorg voor voldoende zuurstofaanvoer. 
- Reinig regelmatig uw schoorsteen.

Loopt het toch mis?
- Blijf kalm.

brandweer 
rukt quasi
dagelijks uit
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U kunt zo’n rookmelder kopen in het ad-
ministratief centrum (Handelslei 167) of in 
onze antennes in Halle (Halle-Dorp 67) en 
Zoersel (Oostmallebaan 15). Zeker doen!

- Verwittig de brandweer (112). 
- Sluit de luchttoevoer van de kachel. 
- Verlaat het huis indien er rook binnen-

komt. 

rookmelders redden levens
In heel ons land zijn er dagelijks maar liefst 
32 branden. Dat betekent dat u 10.000 
keer meer kans hebt om een brand mee 
te maken dan om de lotto te winnen! Bij 
woningbranden vallen in België jaarlijks 
120 dodelijke slachtoff ers. De meesten 
worden in hun slaap verrast door de gif-

te brengen. Jammer genoeg heeft mo-
menteel slechts 29% van de Vlaamse ge-
zinnen er eentje in huis, en daar willen we 
- samen met de provincie - iets aan doen!”

slaap op uw beide oren
In samenwerking met de provincie ver-
koopt het gemeentebestuur een degelijke 
rookmelder aan een goedkope prijs (€ 20). 
Het gaat om een optische rookmelder 
met verzegelde tienjarige lithiumbatte-
rij, waarvoor u in de winkel € 30 tot € 50 
betaalt. 

MEER WETEN?
Mail naar brandweer@zoersel.be of 
surf naar www.mijnrookmelder.be.

U hebt 10.000 keer meer kans om een brand mee 

te maken dan om de lotto te winnen.

tige rook die bij een brand vrijkomt. In te-
genstelling tot wat veel mensen denken, 
maakt de rook u niet wakker, maar versuft 
en vergiftigt hij u in uw slaap. Rook is dan 
ook doodsoorzaak nummer één bij een 
brand. “Met een goed geplaatste rookmel-
der hebt u echter vier keer meer kans om 
een brand te overleven”, zo benadrukt de 
brandweer. “Rookmelders voorkomen de 
brand niet, maar ze wekken u van zodra 
ze rook detecteren. Zo hebt u de tijd om 
uzelf en uw gezinsleden tijdig in veiligheid 

Zo’n rookmelder ophangen is kinderspel. 
Met de bijgeleverde schroeven of met 
kleefb and bevestigt u hem in een hand-
omdraai. En eens opgehangen, slaapt u 
tien jaar lang op uw beide oren. Vergeet 
hem niet regelmatig eens te stofzuigen en 
te testen! De beste plek om een rookmel-
der op te hangen, is aan het plafond in de 
gang waar de slaapkamers op uitkomen. 
Nog beter is om er op elke verdieping een-
tje te hangen. Dit is trouwens al wettelijk 
verplicht bij nieuwbouwwoningen.

INTERVENTIES
Ons vrijwillig brandweerkorps rukte in 
2010 onder meer uit voor: 
- brand (77)
- wateroverlast (69)
- het verdelgen van wespennesten (56 

interventies, 248 wespennesten)
- het opruimen van bomen (26)
- het reinigen van de openbare weg 

(25)
- het verdelgen van de processierups 

(20)
- bijstand voor de ziekenwagen (20)
- verkeersongevallen met geknelden 

(12)
- het redden van dieren (10)
- vals alarm (10) 
- interventie met gevaarlijke stoff en (2)
- …
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Voetbal, volleybal, tennis, dans, rugby, atletiek … Onze 
gemeente telt heel wat sportverenigingen en nóg meer 
sportkampioenen. Op vrijdag 27 mei zetten we alle Zoer-
selse sportkampioenen van het afgelopen seizoen eens in de 
bloemetjes. Kent u iemand die dit seizoen een titel behaal-
de, bezorg ons dan a.u.b. voor 16 mei zijn/haar naam, adres, 
e-mailadres, naam vereniging, behaalde plaats, categorie 
en discipline. Dit kan per brief of per mail naar onze sport-
dienst, Handelslei 167, sport@zoersel.be. 

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 07 of mail naar sport@zoersel.be. 

sportkampioenen 
gezocht

 ■ IN ‘T KORT

Wat doet u met eierschalen, koffi  edik of onkruid? In plaats van 
dit in de vuilnisbak te gooien, kunt u het composteren in een 
compostvat, met als resultaat: kwaliteitsvolle compost voor in 
uw tuin. In juni - de compostmaand - kunt u van onze com-
postmeesters leren hoe u best te werk gaat. U krijgt van hen 
meer uitleg over compost en tips om goed te composteren. Op 
vrijdag 3 juni vindt u hen terug op de braderij in Sint-Antonius 
en op zondag 19 juni staan zij tijdens de gemeentelijke open-
deurdag met een demoplaats aan het administratief centrum 
(Handelslei 167).

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

leren composteren

groteletter- en 
luisterboeken
Wanneer uw ogen het lezen moeilijker maken, kunt u in de 
bib in Zoersel nog steeds terecht voor een goed boek. U vindt 
er sinds kort namelijk een nieuwe wisselcollectie groteletter- 
en luisterboeken. Groteletterboeken zijn - zoals het woord al 
doet vermoeden - boeken met een groot lettertype. Bij luister-
boeken wordt het verhaal voorgelezen via een cd. Dit is niet 
alleen handig als u moeilijkheden hebt met lezen, maar kan 
ook van pas komen als u op reis gaat met de wagen, bij het 
koken ... . 

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 7 22.

Zoals elk jaar kunt u hulp inroepen om uw belastingsaangif-
te in te vullen. Dit kan op volgende data en locaties: 

- Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15: 19 mei en 9 juni, van 9 
tot 12.30 uur 

- antenne Halle, Halle-Dorp 67: 30 mei, van 9 tot 14 uur (De 
antenne is dan alleen open voor uw belastingsaangifte.)  

- administratief centrum (raadzaal), Handelslei 167: 26 mei, 
van 9 tot 14 uur 

U kunt ook dagelijks van 9 tot 12 uur ( in juni van 9 tot 15 
uur) terecht in het controlekantoor van de belastingen. Let 
wel, het kantoor van Malle is verhuisd naar Spoorwegstraat 
22, 2300 Turnhout. U kunt ook een afspraak maken via 02 
578 19 60.

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

zitdagen
belastingen
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2.05.2011 - 24.06.2011

maandag 2.05
djembé spelen voor kinderen
Ben je tussen zes en twaalf jaar en hou je 
van muziek en beweging, kom dan trom-
melen bij de Senegalese Seydina Djiba. Hij 
heeft engelengeduld en leert de kinderen 
authentieke Afrikaanse melo-dieën op 
djembé spelen. Djembés worden gratis 
ter beschikking gesteld. Vooraf inschrijven 
verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond t.e.m. 27.06
(uitgezonderd de vakanties)
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 Wakerdjiben  

West-Afrikaanse ‘fi tness’
Via opzwiepende dansen verbeteren uw 
conditie én 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. De eerste proefl es is gratis. 
Vooraf inschrijven verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond t.e.m. 27.06
(uitgezonderd de vakanties)
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 Wakerdjiben 

zaterdag 14.05
openbare verkoop:
brand en geriefh out
Het hout is afk omstig van het vellen en 
snoeien van bomen en elk lot is zo’n 3 à 
4 m³ groot. U kunt ter plaatse bieden op 
verschillende loten. Het reglement en bij-
komende inlichtingen kunt u bekomen bij 
de milieudienst.
locatie kasteel gemeentepark Halle
tijdstip 10 uur
info dienst milieu T 03 2980 8 43, milieu@zoersel.be
een activiteit van de gemeente Zoersel 

‘t Vinne en het Schulensmeer
U kunt er volop de natuur beleven en op-
snuiven via avontuurlijke wandelpaden, 
knuppelpaden, uitkijktorens, vogelkijk- 
en schuilhutten. Natuurpunt heeft het 
waardevolste, maar ook het meest natte 
deel van het gebied in beheer. ’s Avonds 
blijven we tot de duizenden spreeuwen 
hun rustplaatsje gevonden hebben in het 
riet. Picknick niet vergeten en eventueel 
verrekijker.

locatie carpoolparking in Zoersel
(we rijden kostendelend met eigen wagens)
tijdstip 13.15 uur
info Valentijn Brems T 03 384 02 96,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

zondag 15.05
familieopstellingendag
Een familieopstelling kan op een ont-
roerende, verwonderlijke manier inzicht 
geven in thema’s die zich steeds maar 
herhalen in uw leven en die vaak te maken 
hebben met onbewuste patronen, ver-
strikkingen, die al vele jaren worden door-
gegeven van generatie op generatie.
locatie Zinzolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 10 tot 17 uur 
prijs € 50 eigen opstelling, €30 representant
info Anne De Vester M 0495 10 88 91 
anne.de.vester@pandora.be
een activiteit van de Zinzolder

maandag 16.05
voordracht: emotionele chantage
Psychotherapeute Genevieve Cooreman 
vertelt ons hoe we hiermee kunnen om-
gaan.
locatie villa ‘de Lichtbron’ park Wijnegem,
Turnhoutsebaan (achter taverne de Swaen)
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info Nicole AiIlet T 03 383 42 99
een activiteit van Markant Zoersel 

dinsdag 17.05 
UPdate computerclub
Wie onze clubavonden bijwoont, kan 
steeds rekenen op een helpende hand 
voor het oplossen van zijn/haar compu-
terproblemen. Met geïllustreerde voor-
drachten, die de meeste aspecten van het 
computergebeuren behandelen, leren we 
de aanwezigen beter met hun machientje 
om te gaan.
locatie  Antoniusschool 
andere data 7.06 en 14.06 
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 18.05
vleermuisobservatie
Net zoals de vorige jaren kunnen de lief-
hebbers samen met de mensen van de 
vleermuiswerkgroep tijdens een korte 

avondwandeling onze fl adderaars beter 
leren kennen. Met een hoop technische 
apparatuur (batdetectors, recorders...) 
proberen we in hun wereldje binnen te 
dringen.
locatie logeerhuis St. Jansburg,
einde Heikantstraat (Westmalle)
tijdstip 21 uur
info Walter d’ Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

donderdag 19.05
pannenkoekentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-11-
17-20 km met de nodige rustposten door 
de bossen van Halle. Als het weer het toe-
laat, staan er bij aankomst heerlijke pan-
nenkoeken te wachten.
locatie Sint-Maarten, Lindendreef 10
tijdstip van 7 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.Joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van de natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 20.05
vertellingen door Marcel Van Giel
In deze algemene vergadering van de Se-
niorenraad is Marcel Van Giel onze gast-
spreker. Hij vertelt verhalen van vroeger, 
“over de school bij de nonnekes, over Dree-
ke, Stafk e en Pol. Verhalen uit een dorp, 
zoals het was, is en zal blijven.”
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip 14 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 7 37, malou.schelft-
hout@zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel 

A world of comedy 
A World of Comedy’ is het vlaggenschip 
van 123 Comedy Club. Variatie is hier troef 
want iedere komiek heeft een eigen, on-
weerstaanbare stijl en iedere show wordt 
bevolkt door de beste huiskomieken uit 
Vlaanderen en/of de rest van de wereld. 
Eén voor één hebben ze gescoord op festi-
vals en wedstrijden (Humo’s Comedy Cup, 
Humorologie, Culture Comedy Award, 
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Comedy Casino Cup, Leids Cabaretfesti-
val, 123 Comedy Award …) of schitterden 
ze op televisie (Comedy Casino, Zonde van 
de zendtijd, De Slimste Mens, De Laatste 
Show, De Bovenste Plank, De Lama’s ...). 
Op 20 mei ontvangen wij Jeroen Leenders, 
Steven Mahieu, Steven Gabriels en Jan-
Bart De Meulenaere. 
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
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 21.05
fi etstocht
Fietsdag van ± 60 km, richting Ekeren - 
Kapellen - Brasschaat. We brengen een 
bezoek aan de platte kaas- en yoghurtfa-
briek De Lelie en kunnen daar ‘s middags 
de meegebrachte boterhammen opeten. 
(koffi  e is ter plaatse te verkrijgen). Met de 
nodige tussenstoppen rijden we huis-
waarts.
locatie parking kerk Sint-Antonius
tijdstip van 10.30 tot 17 uur
prijs gratis
info en inschrijven voor 8.05 bij René Mertens,
T 03 383 26 09, mertensribbens@skynet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

zondag 22.05
joggings & 10 mijl Parel der Kempen
Zowel jong als oud zijn van harte welkom !
locatie park de Renesse (Oostmalle)
tijdstip 13.15 tot 17 uur
info Michael Coninckx M 0495 23 98 56, www.acdal.be
een activiteit van atletiekclub DAL vzw

handboogschieten op doel
Jaarlijkse doel schieting, volgens de kalen-
der van de Hoge Gilde Raad der Kempen. 
Tien gilden uit de Noorderkempen komen 
bij ons kampen om de meeste punten te 
schieten bij een gezellig broederlijk sa-
menzijn.
locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42 
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde 

zaterdag 28.05
brevet 150 km voor wielertoeristen
Fietstocht op een mooi afgepijld parcours. 
Tussencontroles: Lint en Grobbendonk. 
locatie gemeentelijke basisschool, Kerkstraat 7 
tijdstip van 7.30 tot 9.30 uur
prijs € 2
info Cyriel Van den Bulck M 0473 96 12 17
een activiteit van WTC De  Windklievers 

opendeurdagen Zuid-Afrikaanse plan-
ten en cactussen
Gratis drankje en Zuid-Afrikaans plantje 
voor elke bezoeker. Ook groepen en ver-
enigingen welkom, mits afspraak ook op 
andere dagen.

locatie Antwerpsedreef 30
andere data zondag 29.05
tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
info Frank Thys T 03 383 50 06, frank-diane@skynet.be
een activiteit van
vereniging cactussen & vetplanten

tentoonstelling glashelder/glasexpo
In de glaskunst kan men verschillende 
technieken onderscheiden. Glasbeeld-
houwkunst bijvoorbeeld is een techniek 
waarbij verschillende glasdelen worden 
geassembleerd tot één sculptuur. Bij glas-
fusing wordt het glas dan weer gesmol-
ten en bewerkt tot het gewenste eind-
resultaat. Glasblazen is een vrij moeilijke 
techniek om glazen voorwerpen op een 
artisanale manier te vervaardigen en ver-
eist veel vaardigheid. In de tentoonstelling 
Glashelder gingen we op zoek naar een 
zestal kunstenaars die zowel op artistiek 
als technisch vlak aanzien verworven in de 
glaskunst.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 19.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 
18 uur
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@
zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 29.05
Canzoenia bestaat 25 jaar
Om ons jubileumjaar extra in de verf te 
zetten, luisteren we de 11 uur-viering op in  
de Sint-Pauluskerk in Westmalle. We bren-
gen voor u de “Missa brevis alla capella” 
en “Rorate coeli desuper” van J. Haydn, 
het “Laudate Dominum” van W.A. Mozart 
en de prachtige liederen van M. Van den 
Broeck, J. Rutter en Ch. Ives. Dirigente In-
grid Anthonissen. 
locatie Sint-Pauluskerk, Sint-Pauluslaan 2,Westmalle
tijdstip 11 uur
info www.canzoenia.be
een activiteit van Canzoenia 

Dag van het park
Meer groen, ’t zou deugd doen! Dat is de 
slogan voor Dag van het park 2011. Zoals 
ieder jaar neemt de gemeente weer deel 
aan dit evenement. In samenwerking 
met het Regionaal Landschap de Voor-
kempen zal er weer vanalles te beleven 
zijn in het park. Het programma is te 
verkrijgen bij de dienst milieu.
locatie gemeentepark Zoersel 
tijdstip 13 uur
info Monique De Feyter T 03 2980 9 10,
milieu@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van milieudienst in samenwer-
king met Regionaal Landschap de Voorkempen

fi etstocht zwaluwen en weidevogels
Na een korte uiteenzetting in ons lokaal 
springen we op de fi ets en volgen een uit-
gestippelde route. Wij verwachten broed-
plaatsen van gierzwaluw, boerenzwaluw, 
huiszwaluw en oeverzwaluw te vinden. 
Het wordt een rustige fi etstocht van on-
geveer 15 km.
locatie vertrek oude pastorie van Westmalle
(Berckhovenstraat)
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van
de Natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

seizoensafsluiter jazzdans
Al onze leden dansen het voorbije jaar uit 
in een korte, krachtige dansvoorstelling.
locatie provinciaal vormingscentrum, Smekensstraat 
(Oostmalle)
tijdstip van 15.30 tot 17 uur
prijs € 5
info en tickets Hans Clippeleyr M 0479 26 23 91, 
een activiteit van
Conditie- en Dansvereniging Zoersel

maandag 30.05
cursus ‘kleur in uw eigen interieur’
Eéndaagse cursus waar u kleuren leert ge-
bruiken en combineren voor uw interieur. 
Leren werken met kleurstalen, behangpa-
pieren, stoff en... Nadien kunt u alles toe-
passen bij u thuis.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch en syllabus inbegrepen
info Christel Bauwens M 0479.62 20 11, ananasbau-
wens@hotmail.com, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

dinsdag 31.05
theatervoorstelling ‘Witte rozen’
Een theaterstuk dat ons vertelt hoe een 
zoon zijn moeder langzaam maar zeker 
ziet wegwandelen aan de hand van dokter 
Alzheimer. Witte rozen is soms ontroe-
rend, soms hilarisch, vaak herkenbaar, 
maar de hele tijd beklijvend. 
locatie de Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip 20 uur
info T 03 2980 0 00, welzijn.wereld@zoersel.be 
een activiteit van
zorgpad dementie Malle en Zoersel

donderdag 2.06
99cent fuif
Alle dranken slechts 99 cent!
locatie feesttent Sint-Teunisplein
tijdstip van 20 tot 2 uur
prijs € 6
info Kristel Cavents T 03 383 57 89,
info@devriendenband.be, www.devriendenband.be 
een activiteit van de Vriendenband

vrijdag 3.06
orgelconcert
Deze keer speelt Jaroslaw Tuma uit Praag 
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op het historische Pescheurorgel in de 
kerk. Deze organist is laureaat van de 
wedstrijd voor orgelimprovisatie van 
Haarlem. Het voorziene programma zal 
muziek omvatten van Tsjechische com-
ponisten. Er zal gespeeld worden op het 
orgel en op pianoforte en er komt ook een 
programma improvisatie. Dit uitzonderlijk 
concert wordt gevolgd door een receptie 
in de Bijl. 
locatie Sint-Elisabethkerk 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8 te storten op rekening BE58 7330 1059 7379 
kassa € 10 
info Marc Aillet M 0478 78 81 72 of 0497 43 8 4 24
een activiteit van het Pescheurgenootschap 

zaterdag 4.06
ecotuinweekend Velt
Tijdens de Velt-ecotuindagen geven meer 
dan 100 schitterende moestuinen, siertui-
nen en boomgaarden in België en Neder-
land hun geheimen prijs. Tuin- en natuur-
liefh ebbers kunnen er zonder schroom 
komen neuzen. Dit jaar kunt u in onze 
afdeling zes ecotuinen bezoeken.
locatie meer info volgt op de website
andere data zondag 5.06
info Kristel De Bie M 0478 45 43 08,
kdebie@belgacom.net, www.durftuinierenzonder.be
een activiteit van VELT 

eindspektakel circusateljee Spelati
Na een succesvol eerste werkingsjaar slui-
ten we af met een spetterend optreden 
van al onze circusartiesten en hun leraar.
locatie Sporthal GBH, Halmolenweg 
tijdstip 13.30 tot 18 uur
info Peter Geudens M 0472 48 47 37, peter@spelati.be, 
www.spelati.be
een activiteit van circusatelier spelati

wandeling in het Rivierenhof
Dankzij de alerte griffi  er Jozef Schrobbens 
kwam het Rivierenhof in 1921 in beheer 
van de provincie Antwerpen. Zo bleef het 
gespaard van verkaveling. Het is nu een 
toff e, groene oase in het dichtbevolkte 
Deurne. Het loont beslist de moeite om 
deze stedelijke groene biotoop te bezoe-
ken en er de natuur te observeren.
locatie ijspiste aan de Ruggeveldlaan (Deurne)
tijdstip 14 uur
info Fons Waeterschoot T 03 322 12 75
of Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van
Natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

opendeurdag Lindehof 
Begeleide rondleiding in ons servicefl at-
complex door iemand van onze staf. U 
kunt ook gewoon komen smullen van 
een lekkere, gratis pannenkoek in onze 
dagzaal!
locatie Molenbaan 14
tijdstip van 14 tot 17 uur
info An Eelen T 03 312 93 40, lindehof@telenet.be, 
www.lindehof.be
een activiteit van Lindehof vzw 

inschrijven verplicht vóór 15 mei bij Herman Keysers
T 03 383 10 97
een activiteit van
landelijke gilde Halle en Sint-Antonius

zaterdag 11.06
geleide stadswandeling in Mechelen
Tijdens een historische wandeling bezoe-
ken we de belangrijkste bezienswaardig-
heden zoals het stadhuis, de voormalige 
paleizen van Margaretha van Oostenrijk 
en Margaretha van York, Hof van Busley-
den, Koninklijke beiaardschool en de Sint-
Romboutskathedraal.
locatie Toerisme Mechelen,
Toerismehuis ‘De gulden Arent’
tijdstip 14 uur
prijs leden € 2,5, niet-leden € 3,5
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56, inschrijven kan 
tot en met 29.05 door overschrijving met vermelding 
‘wandeling Mechelen’ op nr. IBAN: BE48 7331 4821 5727, 
BIC: KREDBEBB
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius 

zondag 12.06 
Pierentocht + 50 km van Zoersel
Volledig afgepijlde wandeling van 6-12-20-
30-42-50 km met de nodige rustposten, 
door de mooie bosrijke omgeving van Hal-
le/Zoersel. Voor de sportieve wandelaars 
zijn er de lange afstandstochten.
locatie sporthal GBH, Halmolenweg 
tijdstip van 6.30 tot 15 uur 
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

fi etsen en wandelen voor dementie
Keuze uit drie verschillende fi etsparcours, 
twee familietochten van +/- 34 km of +/- 
45 km (voor de recreatieve fi etsers en niet 
écht geschikt voor koersfi etsen) en een 
grotere tocht van +/- 85 km voor de meer 
fervente wielertoerist.
De wandelaars kunnen kiezen tussen 7 km 
(rolstoelvriendelijk) of 12 km.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip vertrek grote fi etstocht tussen 8 en 14 uur 
en kleine fi etstocht tussen 10 en 15 uur, wandeltocht 
vertrek tussen 8 en 14 uur
prijs € 4 inschrijvingsgeld gaat integraal naar het recre-
atiefonds van onze residenten
info Frank Panier T 03 384 56 23, frank.panier@zna.be 
een activiteit van ZNA Joostens

kruidenwandeling Vrieselhof
In het Vrieselhof gaan we samen met loep 
en korf op zoek naar allerlei kruiden.
Zoals u wellicht weet strelen en prikkelen 
kruiden onze zintuigen door middel van 
hun kleur, geur, smaak en vorm, verster-
ken ze onze gezondheid en verhogen ze 
onze levensdrift.
We sluiten af met een heerlijk én gezond 
kruidendrankje en kruidenhapje.
locatie parking van de Remise in park Vrieselhof, 
Oelegem 
tijdstip 14 uur
info Margriet Empereur M 0495 83 43 25
een activiteit van
natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

zondag 5.06
busuitstap steenbakkerij Boom / 
Vlassenbroek
Voormiddag: bezoek industrieel-archeolo-
gische site Noeveren (Boom) steenbakke-
rij. Rondleiding met gids. Namiddag: Vlas-
senbroek (Baasrode) Kunstenaarsdorp 
gelegen aan de Schelde. Poëzie, sculptu-
ren, schilderijen, grafi sche kunst. Middag-
maal in Klein Willebroek.
locatie plein Zoersel 
tijdstip samenkomst 8.15 uur, vertrek 8.30 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 30 - middagmaal apart te 
betalen op de bus € 18
info Charles en Dinora Pauwels - De Waele 
t 03 384 32 06, dinora.charles@telenet.be
een activiteit van ART FAN

natuurwandeling in het Zoerselbos
Met een natuurgids. Laarzen aanbevolen. 
Geen honden.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Will De Clippeleir T 03 384 20 99,
will.declippeleir@scarlet.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos 

donderdag 9.06
cursus
‘decoratief schilderen van meubels’
Eéndaagse cursus waarin u zelf aan de 
slag gaat. Kalken, witten, vergrijzen, 
patineren, doorschuren, ... zijn technie-
ken die u aangeleerd worden en die u zelf 
thuis kunt toepassen op meubels, houten 
vloeren, keukenkasten... Geen voorken-
nis vereist.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens M 0479 62 2 0 11,
ananasbauwens@hotmail.com,
www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

vrijdag 10.06
cursus
‘verven met ecologische verven’
Eéndaagse cursus waarin u zelf aan de 
slag gaat met ecologische verven zoals 
kalk- en leemverf. De verschillen met de 
klassieke verven worden uitgelegd. Geen 
voorkennis vereist.
locatie Ecomat, Kwikaart 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens M 0479 62 2 0 11,
ananasbauwens@hotmail.com,
www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

uitstap isotopolis Dessel
Bezoek aan het informatiecentrum over 
radioactieve afvalstoff en van Belgo Pro-
cess en Niras.
De rondleiding (3 uur) behandelt radioac-
tiviteit ,de verwerking en de berging van 
het afval.
locatie vertrek kerk Halle 
tijdstip 19 uur 
prijs € 10
info en inschrijven Marcel Cools M 0494 24 85 83,
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trappistenfeesten
Hebt u zin om eens één of meer van onze 
trappistenbieren te proeven of van een 
portie kaas te knabbelen? Kom dan naar 
de jaarlijkse trappistenfeesten. Er zijn na-
tuurlijk ook frisdranken te verkrijgen. Voor 
randanimatie hebben we ook gezorgd, 
zowel voor klein als groot.
locatie KLJ lokaal De Reiger
tijdstip van 15 tot 21.30 uur
info Gunter Sleeckx M 0486 87 23 36,
guntersleeckx@hotmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel 

maandag 13.06 
Risschotse feesten 
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-12 
of 18 km (3x6km). Wandelen voor het 
goede doel in het groene kader van de 
trappistenbossen en de bosrijke omgeving 
van het Risschot. In de namiddag is er ani-
matie op de speelweide.
locatie Speelweide, Acacialaan
tijdstip van 8 tot 14 uur
prijs € 2 
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

dinsdag 14.06 
groepswandeling
van +/- 8km, waarna men zijn meege-
brachte picknick kan gebruiken. Rond 13 
uur wandelen we opnieuw tot +/- 15 uur.
locatie de Stroopop , Liefk enshoek 151 
tijdstip van 10tot 15 uur
prijs € 2 
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

fi ets- en wandeltocht
Achtentwintig km fi etsen of acht km 
wandelen. Een leuke slotactiviteit voor al 
onze leden van de vereniging, met eindre-
ceptie. Wie toch nog even wil proeven van 
de laatste conditielessen voor het nieuwe 
seizoen in september begint, is steeds 
welkom op onze avond- en daglessen tot 
9 juni. 
locatie turnzaal GBZ , Kerkstraat 7
tijdstip fi etstocht vertrek van 18.30 tot 19.30 uur , 
wandeltocht vertrek 19.30 uur
prijs leden gratis, niet-leden € 3
info Anne Peetermans  T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van
conditie- en dansvereniging Zoersel

vrijdag 17.06
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data zaterdag 18 en zondag 19.06  
tijdstip van vrijdag ca. 12 uur tot maandag in de vroege 
morgen 
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zondag 19.06
gemeentelijke opendeurdag
Het is weer zover! Op zondag 19 juni 
stellen heel wat gemeentelijke diensten 
en locaties hun deuren voor u open tij-
dens onze opendeurdag. Thema dit jaar 
is ‘Zoersel… van A tot Z’, wat betekent 
dat u die dag ongetwijfeld heel wat te 
weten zal komen over gemeente en 
ocmw. Het programma volgt later. 

foto’s gezocht
In het kader van deze opendeurdag zijn 
we nog op zoek naar foto’s:
- van nieuwjaarszangertjes in onze ge-

meente
- van jeugdhuis de Vjel, dat in de jaren 

’70 heel wat volk lokte
- van een sportwedstrijd (volleybal, 

voetbal, ...)
Beschikt u toevallig over zulke foto’s - 
die wij mogen gebruiken tijdens onze 
opendeurdag -, dan kunt u ons die be-
zorgen via communicatie@zoersel.be, 
of aan het onthaal in het administratief 
centrum, antenne Zoersel of antenne 
Halle. Alvast hartelijk bedankt! 
locatie cultureel en administratief centrum Zoersel 
(+ andere locaties)
tijdstip van 12 tot 18 uur
info dienst communicatie T 03 2980 5 33, communi-
catie@zoersel.be 
een activiteit van gemeente Zoersel

zomerfeest
Jaarlijks zomerfeest ten voordele van het 
bezoekerscentrum Zoerselbos. Verzorgde 
warme en koude dranken. Maatjesharing, 
boterhammen met kaas en kop. Lekkere 
vlaaien. Er is animatie voorzien.
locatie Boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2 
tijdstip van 11 tot 18 uur
info Leo Cautereels T 03 384 20 99,
leo.cautereels@skynet.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos 

dinsdag 21.06
wat als genezen niet meer kan? 
door professionele hulpverlener Frank Wil-
leme (Coda) en een mantelzorger.
locatie blauwe zaal, café Trappisten
tijdstip 13.30 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 7 37 
een activiteit van
dwaallicht - regionaal praatcafé dementie

zondag 10.07
Vlaamse Feestdag: Breughelbuff et

Op zondag 10 juli vieren we in de ge-
meente het Feest van de Vlaamse Ge-
meenschap. Van 11 tot 17 uur kunt u in 
en rond het cultureel centrum Bethani-
enhuis terecht voor tal van optredens 
voor jong en oud. Het programma biedt 
onder meer een optreden van vendeliers 
De Ronckaert, Harmonie Eendracht 
maakt Macht, doorlopende circusiniti-
atie door Circusateljee Spelati en een 
optreden van de folkgroep Sakura. ’s 
Middags kunt u mee genieten van een 
uitgebreid warm en koud Breughelbuf-
fet: frikadellen met krieken, beuling met 
appelmoes, boerenpaté, kaasplank, 
groentenboeket, rijstpap of choco-
mousse. Om deel te kunnen nemen 
aan dit Breughelfestijn moet u vooraf 
inschrijven voor vrijdag 1 juli.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis, Handels-
lei 167
tijdstip van 11 tot 17 uur (Breugheltafel van 12 tot 13 
uur)
prijs volwassen € 6, kinderen € 2
info en inschrijven dienst onthaal, T 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep 11 juliviering 
culturele raad
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milieuvriendelijke
producten

We winkelen budgetvriendelijk, we kopen kindvriendelijk speelgoed voor onze bengels … 
maar houden we hierbij rekening met milieuvriendelijke producten? Weet u niet precies wat u 
daaronder moet verstaan, dan komen volgende tips zeker van pas.

 ■ BETROKKEN

lang leve het milieu

milieuvriendelijke producten
Milieuvriendelijke producten zijn produc-
ten uit gerecycleerde materialen, zoals 
kringlooppapier, een fl eece trui, com-
post …  of producten uit duurzame of 
ecologische materialen. Denk maar aan 
(tuin)meubels van duurzaam geëxploi-
teerd hout of speelgoed uit gerecycleerde 
kunststoff en. Ook producten die biolo-
gisch afb reekbaar zijn, zoals ecologische 
schoonmaakproducten, vallen onder deze 
categorie.

enkele tips
U weet nu wat milieuvriendelijke produc-
ten zijn, maar waar vindt u deze produc-
ten? Als u naar de winkel gaat, dan kiest u 
voor biologische of Fairtradeproducten. 
Deze producten zijn op een natuurlijke 
wijze geteeld, want bij biologische land-
bouw worden geen chemisch-syntheti-
sche meststoff en of pesticiden gebruikt. 

Hetzelfde geldt voor Fairtradeproducten: 
eerlijke handel in biologische producten.

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan is er 
isolatiemateriaal met een bio-ecologische 
achtergrond, zoals celullosevlokken, hen-
nep of vlas. Schilder muren met natuur-
verf en gebruik duurzaam geëxploiteerd 
hout. In huis kiest u voor energiezuinige 
toestellen met een A-label. Vervang gloei-
lampen en spotjes door spaarlampen en 
LED’s. Voed uw tuin met zelfgemaakte 
compost (hierover leest u meer op pagina 
6 van dit nummer).

Koop een wagen met een hoge ecoscore. 
Een hoge ecoscore betekent dat de wagen 
milieuvriendelijk is (kijk even op www.
ecoscore.be). Een wagen op LPG voldoet 
alvast aan deze vereiste. U kunt ‘helemaal 
groen’ gaan en kiezen voor een elektrische 
of hybride wagen. 

ecologische voetafdruk
U ziet, kiezen voor een milieuvriendelijk 
product hoeft helemaal niet moeilijk te 
zijn. U vindt deze producten in bijna alle 
winkels en moet er vaak niet meer voor 
betalen. Als u toch twijfelt aan de milieu-
vriendelijkheid van een product, kijk dan 
even of er een milieulabel aan vast hangt. 
Zo is er het ecolabel, de blauwe engel, 
FSC-hout … . U helpt het milieu een hand-
je en verkleint uw ecologische voetafdruk, 
wat betekent dat u minder grondstoff en 
nodig hebt om te voldoen aan uw levens-
stijl. Goed nieuws voor onze aarde dus.

MEER WETEN?
dienst milieu, milieu@zoersel.be, 03 
2980 9 10, www.milieukoopwijzer.be, 
www.ecolabel.be.

HET GOEDE VOORBEELD
Als gemeentebestuur willen 
we natuurlijk het goede voor-
beeld geven: we gebruiken 
duurzaam geëxploiteerd hout 
en COPRO-gekeurd steen-
puin. Aan onze medewerkers 
en tijdens gemeentelijke eve-
nementen serveren wij Fair-
tradeproducten, zoals thee, 
koffi  e, suiker … 
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 ■ CLOSE UP

samenwerking Ecomat en 
Huize Monnikenheide

Drinkt u ook wel eens graag een glaasje wijn of champagne? 
Staat u er dan, bij het ontkurken van de fl es, bij stil dat de 
kurk een natuurproduct is dat perfect recycleerbaar is? Als je 
kurken fl esstoppen vermaalt tot pulp, krijg je namelijk een 
uitstekend isolatiemateriaal om in de bouw te gebruiken. In 
het kader daarvan werkt de fi rma Ecomat nauw samen met 
de vzw Huize Monnikenheide. Een aantal verstandelijk ge-
handicapten maakt er deel uit van het ‘kurkatelier’. Ze verza-
melen kurken stoppen, die ze vervolgens vermalen tot pulp. 
De gemalen kurk gaat in een volgende fase naar Ecomat, dat 
de kurkpulp als isolatiestof verkoopt.

Rein De Pooter, technisch adviseur in 
bouwtechnische materialen (isolatie, 
luchtdichting, bouwmaterialen) bij Eco-
mat, vertelt ons hoe die samenwerking 
tot stand kwam. 

bio-ecologisch
Waar staat Ecomat eigenlijk precies voor?
Rein: Het bedrijf bestaat tweeëntwintig 
jaar. Twee jaar geleden heeft de pionier 
van de eerste dagen zijn bedrijf overgela-
ten aan een nieuwe eigenaar, die de fi lo-
sofi e verderzet. Ecomat is gespecialiseerd 
in bouwmaterialen die respectvol zijn 
ten aanzien van het leefmilieu en waarbij 
de gezondheid van de bewoner op geen 
enkele manier in het gedrang komt. Dat 
noemen wij bio-ecologisch bouwen of 

verbouwen. Het woordje ‘bio’ staat er bij 
om ons enigszins te profi leren in de hype 
die er tegenwoordig heerst rond ecologie: 
alles is zo’n beetje ecologisch vandaag, en 
dat klopt natuurlijk niet. Vroeger moesten 
we veel overtuigen, vandaag moeten we 
vooral verduidelijken wat echt bio-ecolo-
gisch is en wat niet.

Waarin onderscheidt Ecomat zich dan vooral?
Rein: Bij ons heeft het begrip ecologisch de 
diepgang en de volle betekenis die het ver-
dient. In ons aanbod vind je alternatieven 
voor bouwmaterialen die courant in de 
handel zijn. Ik denk daarbij aan oplossin-
gen voor de bouwmaterialen waarin kan-
kerverwekkende stoff en aanwezig zijn, 
of aan niet-toxische lijmen in de meubel-

afwerking bijvoorbeeld. Het valt op hoe 
mensen vaak voor het eerst bij ons komen 
wanneer ze de kamer van een toekomstig 
kindje willen klaarmaken. Vooral zwange-
re vrouwen zijn zich plots heel erg bewust 
van de omgeving waarin ze hun kind wil-
len laten opgroeien. Wanneer ze hun wo-
ning dan later verder verbouwen, komen 
ze vanzelf terug naar Ecomat.

kurken stoppen sorteren
Hoe bent u bij Monnikenheide terechtgeko-
men?
Rein: Uiteraard kenden we kurkkorrels wel 
als gedegen vloerisolatiemateriaal, maar 
we vonden niet meteen een geschikte 
leverancier. Bovendien is het geen goed-
koop product. Toen de vraag van de vzw 

kurkpulp als eco-
logisch isolatiemiddel
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lijkvloers en een slaapkamer bijvoorbeeld 
werkt zo’n isolatie prima. Bovendien zijn 
korrels handiger dan kurkplaten, omdat 
je de korrels ook tussen de planken of bal-
ken van een houten vloerconstructie kunt 
gieten, waar veelal nog leidingen tussen-
door lopen ook. Met pulp opvullen is dan 
doeltreff ender dan er kurkplaten overheen 
leggen. Op plaatsen waar je met opstij-
gend vocht te kampen hebt, is kurk (fl es-
senstop, weet je wel) trouwens verkies-
lijk boven isolatieproducten op basis van 
houtvezel.

STOPPENTON
Maar zonder kurken stoppen natuurlijk 
geen kurkatelier. U kunt al uw kurken 
stoppen kwijt in een felblauwe stop-
penton in het administratief centrum 
of in onze antennes in Halle en Zoersel. 
Grote voorraden kunt u ook recht-
streeks leveren in Huize Monnikenhei-
de, Monnikendreef 3, Zoersel. 

Huize Monnikenheide spontaan kwam 
of we geen interesse hadden om de kor-
rels die zij zouden vermalen, te verdelen, 
hebben we niet geaarzeld. Huize Mon-
nikenheide wilde een kurkatelier starten 
voor de verstandelijk gehandicapten die 
zij begeleiden bij hun dagactiviteiten. Zij 
zamelen hopen kurken stoppen in bij de 
bevolking en vermalen die tot pulp. Het 
sociaal-economisch ondersteunen van 
zo’n instelling past perfect bij onze bio-
ecologische doelstellingen en dus zijn we 
vol overtuiging samen in zee gegaan.

Wat is de meerwaarde van Huize Monniken-
heide?
Rein: Er is het feit dat dit een lokale sa-
menwerking is, want zowel Huize Mon-
nikenheide als Ecomat zijn in Zoersel 
gehuisvest (n.v.d.r.: Ecomat vindt u in de 
kmo-zone De Kwikaard in Sint-Antonius).  
Verder is het belangrijk dat de ingeza-
melde stoppen goed gesorteerd worden: 
de mensen van Monnikenheide scheiden 
natuurkurk manueel van fl eskurken in 
kunststof, en verwijderen ijzeren en plas-
tic capsules en onderdelen. Door de sym-
pathie voor het project onder de bevolking 
groeit het aantal ingezamelde stoppen 

enorm. Ook de verkoop bij ons loopt ont-
zettend goed. We overwegen dus in over-
leg om - indien haalbaar - de capaciteit in 
de mate van het mogelijke op te drijven.

prima vloerisolatie
Op welke manier steunt Ecomat Monniken-
heide?
Rein: Een vzw mag uiteraard geen winst 
maken. Wij vergoeden met de prijs die 
we voor het kurkpulp betalen, de wer-
kingskost van het kurkatelier: momen-
teel drie ochtendlijke samenkomsten per 
week. Daarvoor moet Monnikenheide een 
ruimte inrichten; de stoppen en het ver-
malen pulp moeten ze ergens stockeren 
in degelijk verpakkingsmateriaal; er is ook 
de hele organisatorische en administra-
tieve opvolging. Deze productie zou quasi 
onbetaalbaar zijn, als ze niet plaatsvond 
in het kader van een sociaal-economisch 
project. 

Waarvoor zijn de kurkkorrels zoal bruikbaar?
Rein: De grootste toepassing is vloerisola-
tie, zowel thermisch als akoestisch. Kurk 
heeft een goede warmtegeleidingscoëf-
fi ciënt en door zijn structuur dempt kurk 
ook uitstekend geluiden. Tussen een ge-

MEER WETEN? 
Mail naar kurk@monnikenheide.be of 
bel naar 03 385 08 41 (Ecomat).

“De samenwerking met Huize Monnikenheide past naadloos in onze bio-ecologische fi losofi e.”
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 ■ LEEF!

sporten in Zoersel

naar hartelust bewe-
gen in de vrije natuur
Het lentezonnetje is er weer en de bomen staan in bloei. Heeft er zich, onder de dikke lagen 
van uw winteroutfi t, misschien ook wat wintervet verstopt? Dan is het nu dé ideale moment 
om dit er af te sporten. Buiten sporten heeft nog meer voordelen. We sommen ze graag even 
op en geven u meteen een aantal actieve sporttips.
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sporten is gezond
Bewegen in de buitenlucht heeft een positief eff ect op zowel uw 
geestelijke als uw lichamelijke gezondheid. De frisse lucht geeft u 
meer zuurstof, en zuurstof zorgt op haar beurt voor een betere ver-
branding en voor meer energie. Ook het hormoon serotonine, dat 
uw lichaam meer aanmaakt nu het langer licht is buiten, geeft u 
energie. De soundtrack van de vogels en de geur van lentebloesems 
doen de rest. Dit alles zorgt ervoor dat u meer plezier beleeft aan 
bewegen in de buitenlucht, en zo houdt u dit ook langer vol. Het 
verfrist uw gedachten, werkt ontspannend en bovendien verbrandt 
u op een gezonde manier uw calorieën en wintervet.

in ‘t groen
Wandelen, lopen en fi etsen zijn drie gezonde duursporten die u 
op uw eigen tempo en wanneer u maar wilt kunt beoefenen. U 
bepaalt zelf uw route en afstand, en kiest of u alleen of in groep op 
pad gaat. Onze gemeente biedt u alvast een ruime keuze aan sport-
mogelijkheden in openlucht.

Wandelen kunt u natuurlijk overal, maar u kunt ook kiezen voor 
bewegwijzerde paden - zoals het boshuispad in het Zoerselbos - 
of met een wandelkaart via oriëntatiepunten zelf een wandeling 
uitstippelen. Wandelen is een natuurlijke, fysieke activiteit van 
voortbewegen; een veilige vorm om uw uithoudingsvermogen te 
vergroten. Als u fl ink doorstapt en uw armen bewegen actief mee, 
bent u aan het sporten. Met een paar stevige stapschoenen en een 
wandelkaart kunt u onze mooiste plekjes gaan ontdekken.

Onze gemeente telt ook heel wat bospaden die ideaal zijn om op 
te lopen. Omdat dit een verend eff ect heeft, worden de gewrich-
ten immers minder belast. U kunt uw looproute zelf uitstippelen, 
maar u kunt ook kiezen voor de aangeduide looppaden in het ge-
meentebos van Zoersel of in het park van Halle. Op deze looproute 
kunt u bovendien halt houden bij de fi t-o-meter om nog wat extra 
spiergroepen te oefenen. Loopt u liever rondjes op een looppiste 
dichter bij de dorpskern of woonwijk? Dan kunt u kiezen tussen de 
Bremberg in Halle, de sportvelden aan de Bethaniënlei en het Kie-
keboeplein in Zoersel.

Fietsen is op zijn beurt interessant als u wilt sporten zonder uw 
knieën, enkels en heupen te willen belasten. Met de fi ets kunt u ook 
sneller lange afstanden afl eggen en geraakt u op plaatsen waar u 
met de auto niet kunt komen. Wist u dat u bijvoorbeeld in alle vei-
ligheid via bewegwijzerde paden van Halle naar Sint-Antonius kunt 
fi etsen via het Kikkerpadje? 

naar ‘t werk
Wilt u wel sporten, maar zou u niet weten wanneer u dat nog 
moet doen? Dan kunt u uw wandel-, loop- of fi etsschoenen 
aantrekken om naar het werk, de winkel of naar school te gaan. 
Sporten hoeft dus niet noodzakelijk extra tijd te kosten. Gaan 
uw kinderen ’s morgens met de fi ets naar school, dan star-
ten ze met een frisse neus de lessen en hebben ze hun portie 
noodzakelijke beweging en zuurstof meteen gehad. Dankzij de 
uitgestippelde bewegwijzerde fi etsroutes kunnen ze bovendien 
steeds veilig naar school fi etsen.

opgelet
Hebben we u kunnen overtuigen om aan sport te doen? Begin 
dan sowieso zeer rustig en bouw langzaam op. Zorg ook voor 
voldoende rust, maar tracht wel minstens twintig minuten aan 
één stuk te bewegen. Sporten in combinatie met voldoende 
drinken en gezond eten helpt bovendien uw fysieke conditie 
sneller te verbeteren.

praktisch
- wandelkaarten en fi etsroutes: te koop in het administratief 

centrum en in de antennes in Halle en Zoersel
- fi t-o-meter: in het gemeentepark van Halle (start aan de in-

gang) en in het gemeentebos van Zoersel (start aan de Jagers-
dreef)

- sportvelden: sportcentrum De Bremberg (Lotelinglaan), om-
nisportvelden (Bethaniënlei) en omnisportveld Kiekeboe (De 
Reiger)

- veilige schoolfi etsroutes: op te vragen in de scholen of op 
www.zoersel.be (onderwijs en vorming). 

LIEFDE VOOR DE FIETS
Fietsen en liefde, dat is zoals Romeo en Julia... voor elkaar ge-
maakt. Het thema van ‘Met belgerinkel naar de winkel’ staat 
dit jaar in het teken van jawel, de liefde. Als u tussen 7 mei en 
11 juni naar de winkel fi etst, dan krijgt u bij elke deelnemende 
handelaar een stempel. Met elke volle kaart maakt u kans 
op een fi ets. U kunt zelfs voor een originele picknickponcho 
van modeontwerpster Kaat Tilley sparen. De hoofdprijs is een 
fi etsweekend in de hoofdstad van de liefde: Parijs.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 07 of mail naar sport@zoersel.be.

Bewegen in de buitenlucht verfrist uw gedachten, 

werkt ontspannend en bovendien verbrandt u op een 

gezonde manier uw calorieën en wintervet.
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 25 
juni en 23 september moeten ons op vrijdag 13 mei vóór 12 uur 
bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden 
tussen 24 september en 3 november moeten ons op vrijdag 12 
augustus 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.

Let op:
- Stel de aanvraag van uw documenten niet uit 

tot op het laatste moment. Identiteitskaarten 
en paspoorten worden immers niet onmid-
dellijk uitgereikt. Voor een paspoort rekent u 
best minimum acht werkdagen levertermijn. 
Vraagt u het in één van onze antennes in Halle 
of Zoersel aan, dan zijn dat er twaalf. Voor een 
identiteitskaart rekent u best minimum drie 
weken levertermijn.

- Uw documenten moeten minstens geldig zijn 
tot en met de laatste dag van uw verblijf in het 
buitenland. Sommige landen vragen zelfs een 
langere geldigheidsduur. Kijk dit zeker na. 

- Voor niet-Belgische kinderen onder de twaalf 
jaar kunnen tot op vandaag nog géén kids-IDs 
afgeleverd worden. Zij krijgen een wit karton-
nen kaartje met foto (twee jaar geldig). 

Check tijdig, aan de hand van dit afstiplijstje, of 
u beschikt over alle nodige reisdocumenten: 

 • binnen de Europese Unie hebt u nodig:
- Belgische identiteitskaart (eID)
- rijbewijs (als u met de auto gaat) 

 • buiten de Europese Unie hebt u nodig:
- Belgische identiteitskaart (eID)
- paspoort 
- visum (een sticker die in uw paspoort wordt 

gekleefd), dat u in ons land aanvraagt bij de 
ambassade of het consulaat van het land 
waar u naartoe reist. Stel, u gaat op vakan-
tie naar China, dan vraagt u uw visum aan 
bij de Chinese ambassade in Brussel. 

- inentingsbewijzen
- internationaal rijbewijs (als u op reis met de 

auto wilt rijden)

Hebt u reisplannen binnen-
kort? Zorg er dan voor dat 

u tijdig alle nodige reisdo-
cumenten aanvraagt. Voor 

een identiteitskaart, kids-ID 
en paspoort (boekje met bor-

deaux kaft) moet u bij de ge-
meente zijn (administratief 

centrum, antenne Halle 
of antenne Zoersel). 

Denk er ook aan dat 
uw kinderen ook een 

persoonlijke elek-
tronische identi-
teitskaart (kids-ID) 
en paspoort nodig 
hebben. 

vraag tijdig
reisdocumenten aan

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 0 00, mail naar 
bevolking.kieszaken@zoersel.be 
of surf naar diplomatie.belgium.
be.


