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UIT in Zoersel:
krijg meer zin in cultuur!

 ▪ bouw woonzorgcentrum in stroomversnelling

 ▪ Hendrik Conscience, de Stieg Larsson van zijn tijd

 ▪ spoedarts Gert Vanspringel over risico’s nemen
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LEEF! Elk jaar nog sterven er te veel men-
sen een vermijdbare dood. Orgaandonatie 
kan levens redden.
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BETROKKEN De bouw van het woon-
zorgcentrum aan de Smissestraat zit in 
een stroomversnelling.

6
WEGWIJS Vanaf januari wijzigen de ener-
giepremies. We sommen de belangrijkste 
blikvangers voor u op.
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WEGWIJS Op zoek naar interessante 
uitstappen, tentoonstellingen …? Het ant-
woord vindt u voortaan op UIT in Zoersel!
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IN ‘T KORT onthaalouders gezocht - 
fi etsen gevonden - heropening leescafé - 
François Glorieux viert carrière.
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ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 10 december tot en 
met 20 januari.

13
WEGWIJS Wilt u een boom vellen? Lees 
dan hier welke procedure u daarvoor moet 
volgen.

14
IN BEELD In 1812 werd in Antwerpen Hen-
drik Conscience geboren. In 2012 herden-
ken we de Stieg Larsson van zijn tijd.

16
CLOSE-UP Spoedarts Gert Vanspringel 
deelt zijn ervaringen over de risico’s tijdens 
de eindejaarsperiode.

19
IN ‘T KORT Nieuwjaarke zoete - uw ge-
schenkenlijstje - sluitingsdagen - afvalop-
haling bij sneeuwval.

zo is Zoersel!

Dit is alweer het laatste magazine van dit jaar. Eentje waarin 
we ook al vooruitblikken. Onder meer naar het Consciencejaar, 
waarin we Conscience graag wat meer in het licht zetten. Hij 
was geen leraar, maar als schrijver leerde hij zijn volk wel lezen. 
Hij was geen Zoerselaar, maar wel een auteur die menig inspi-
ratie vond in ons dorp, het Zoerselbos en het Boshuisje. En zo is 
hij onlosmakelijk verbonden met de Zoerselse geschiedenis.
‘De leeuw van Vlaanderen’ en ‘De Loteling’ zijn ongetwijfeld 
zijn bekendste werken. Maar Conscience schreef wel honderd 
boeken. Ik licht er, met de inhoud van dit magazine voor ogen, 
graag een aantal uit.
‘Een goed hart’ (1872) is onontbeerlijk voor de nodige portie ‘Le-
venslust’ (1886). Als geregistreerd orgaandonor bent u er zeker 
van dat, als uw hart na uw overlijden nog een leven kan red-
den, dat ook daadwerkelijk gebeurt. 
‘De keus des harten’ (1873) is vaak om zo lang mogelijk thuis van 
de oude dag te kunnen genieten. Maar soms is het comforta-
beler of gewoon noodzakelijk om naar een woon- en zorgcen-
trum te verhuizen. We zijn dan ook heel erg tevreden dat we na 
jaren voorbereidend werk het startschot hebben kunnen geven 
voor de bouw van een woonzorgcentrum in onze eigen ge-
meente. Zo kunnen mensen uit Zoersel blijven in de omgeving 
waar ze altijd al gewoond hebben. En ‘De grootmoeder’ (1853) 
zal er haar ‘Welopgevoede dochter’ (1880) met open armen 
ontvangen. 
Tijdens de ‘Avondstonden’ (1846) is er misschien tijd voor cul-
tuur. Dankzij UIT in Zoersel weet u snel en gemakkelijk wat er 
op het programma staat. Misschien leert u wel ‘Hoe men schil-
der wordt’ (1843), of ‘Minnezanger’ (1873) misschien?
Een ‘Uitvinding des duivels’ (1864) is het mogelijk nog niet, maar 
fi etsen die gestolen worden, is niet zelden een ‘Plaeg der dor-
pen’ (1855). Gelukkig worden er ook heel wat terug gevonden, 
misschien ook wel de uwe. 
Bent u enkele pagina’s kwijt uit ‘Eenige bladzyden uit het boek 
der natuer’ (1846), dan helpt de gemeentelijke groendienst u 
graag verder. 
‘Het geluk van rijk te zijn’ (1855) beseff en we echter maar goed 
als we ook inzien wat het betekent om arm te zijn. Onze me-
dewerkers zetten daarom met veel overtuiging hun schouders 
mee onder de actie Music For Life.
Wie gezondheidsproblemen heeft, beseft dat gezondheid ech-
ter de grootste rijkdom is. Voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen. Daarom is voorzichtigheid geboden. En als zich toch 
een ongeval voordoet, kunnen wij gelukkig terecht bij de dienst 
spoedgevallen. Spoedarts Dr. Gert Vanspringel is na dertien 
jaar nog even gepassioneerd als een ‘Jonge dokter’ (1860).
Haast en spoed zijn zelden goed, zegt het spreekwoord, maar 
als het nodig is, zijn we allemaal maar al te blij dat we op ‘de 
spoed’ terechtkunnen. 
En met de eindejaarsperiode voor de deur, haast ik me om jullie 
allemaal een gezellige kerstperiode te wensen, veel hartelijk-
heid en warmte, en voor 2012 veel voorspoed. Want al is spoed 
zelden goed, voorspoed, dat kunnen we mekaar nooit genoeg 
toewensen!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ LEEF!

leef mee én 
leef verder
Elk jaar nog sterven er te veel mensen een vermijdbare dood, in afwachting van een geschikt 
orgaan dat hun leven had kunnen redden. Hun gevecht tegen de tijd wordt nog te vaak ver-
loren. Een orgaandonor kan daar verandering in brengen. Hij/zij kan de levenskwaliteit van 
deze patiënten sterk verbeteren en hun leven draaglijk(er) maken. Het Zoerselse gemeente-
bestuur roept iedereen op hier eventjes bij stil te staan, én liefst ook actie te ondernemen.

expliciet instemmen
Volgens de Belgische wet is elke Belg, als 
er niets op papier staat, bij zijn overlij-
den een orgaandonor. In de praktijk kan 
de familie van de overleden persoon zich 
daar echter nog tegen verzetten. De na-
bestaanden reageren dikwijls emotioneel, 
zijn niet op de hoogte van de wens van de 

overledene, het verdriet is nog te groot… 
en weigeren vervolgens de orgaandona-
tie. 
Om dit te vermijden - en dus veel meer 
levens te kunnen redden - kunt u uw wens 
ook vooraf kenbaar maken bij de dienst 
bevolking in het administratief centrum 
of in de antennes door expliciet in te stem-
men met orgaandonatie. In dat geval 
kan uw familie zich niet verzetten bij uw 
overlijden. Uiteraard kunt u hier eveneens 

uw orgaandonatie kan levens redden

terecht om een weigering tot orgaando-
natie te laten invullen.

warm pleidooi
In Zoersel hebben momenteel zo’n 220 
mensen zich opgegeven als donor. 378 
Zoerselaars daarentegen hebben zich er 
expliciet tegen verzet. “Die verhouding 

willen we koste wat het kost in de andere 
richting ombuigen”, aldus het Zoerselse 
gemeentebestuur. “Samen met de Ant-
werpse gouverneur en het provincie-
bestuur willen we werk maken van een 
orgaandonorvriendelijke provincie en het 
acute tekort aan donoren terugdringen. 
De tijd dringt immers!” 
De gemeente Zoersel roept dan ook ieder-
een op om zich snel en kosteloos te ko-
men registreren als donor.

MEER WETEN?
Neem eens een kijkje op 
www.beldonor.be of bel onze dienst 
welzijn & wereld op 03 2980 0 00.

steun
Stan Smits, Martine Jordaens en Franky 
Michielsen zijn één voor één (ex)-Zoer-
selaars die leven met een donororgaan. 
Dankzij een orgaandonor is hun leven ge-
red, en uiteraard wensen ze dit iedereen 
die wacht op een geschikt orgaan ook 
toe! “We hebben allemaal uiteenlopende 
verzekeringen”, vertelt Stan, “maar iemand 
die zich laat registreren als orgaandonor 
heeft ook een verzekering: hij kan er na-
melijk zeker van zijn dat hij verder leeft als 
hij er niet meer is!” 

In het administratief centrum wordt 
momenteel visueel voorgesteld hoeveel 
orgaandonors zich er al hebben geregi-
streerd in onze gemeente. Hopelijk bent u 
er daar binnenkort één van.

Elk jaar nog sterven er te veel mensen een 

vermijdbare dood, in afwachting van een geschikt 

orgaan.
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 ■ BETROKKEN

woonzorgcentrum Zoersel

bouwproject in 
stroomversnelling
Gemeente en ocmw werken reeds jaren aan de voorbereiding van een nieuw woonzorgcen-
trum op de terreinen tussen de Smissestraat en het Kermisplein. Om voldoende knowhow 
rond het uitbaten van zo’n instelling in huis te halen, stapten ze samen met de vzw Emma-
us in de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel. Die vzw kreeg intussen de bevestiging van de 
Vlaamse overheid dat de investeringssubsidies voor het woonzorgproject zijn toegekend.
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wat vooraf ging
In 2009 bekwam de vzw vanuit Vlaanderen subsidies voor de 
bouwwerken. Een jaar later volgde de bouwvergunning. Na heel 
wat rekenwerk bleek echter dat de fi nanciering van de ouderenzorg 
onvoldoende was om het woonzorgcentrum te runnen. Gemeen-
te en ocmw bleven niet bij de pakken zitten. Samen met Emmaüs 
bundelden ze de krachten om naar zowel de federale als de Vlaamse 
overheid te stappen met de vraag een betere fi nanciering te voor-
zien voor startende woonzorgcentra.

doorbraak
Eind mei 2011 kreeg de vzw bericht van de overheid over verbeterin-
gen in de fi nanciering van woonzorgcentra. De vzw had ook reeds 
het ticket van de Vlaamse overheid op zak om rusthuisbedden te 
mogen voorzien in Zoersel. Dat ticket loopt echter onherroepelijk 
af in februari 2012. Het was dus nu of nooit! Afgelopen zomer kreeg 
de architect dan ook de opdracht het dossier zo snel mogelijk klaar 
te maken om van start te kunnen gaan met de ruwbouw.  Diezelfde 
periode zocht de vzw naar een aannemer die de opdracht binnen 

het korte tijdsbestek kan realiseren. 
De investeringssubsidies die in 2009 waren toegekend, moesten 
dus worden hernieuwd. Intussen kreeg de vzw de bevestiging van 
de Vlaamse overheid dat dit gebeurd is. 

wat nu? 
Het nieuwe woonzorgcentrum zal bestaan uit 72 woongelegenhe-
den, 8 plaatsen dagverzorging en 8 plaatsen kortverblijf. Dit bete-
kent een huiselijk centrum waar het aangenaam wonen is en waar 
de bewoners de beste verzorging krijgen tegen een marktconforme 
prijs.
Momenteel is de aannemer volop bezig met de ruwbouw. Bouw-
heer, architect en aannemer doen er alles aan om de hinder voor de 
buurt tot een minimum te beperken. Zo is er in samenspraak met 
de lokale politie afgesproken dat het werfverkeer het terrein op rijdt 
langs het Kermisplein en de werf verlaat via de Smissestraat, rich-
ting Krekelenberg. Er wordt alleen op werkdagen gewerkt van 7 tot 
17 uur.  
Fietsers en voetgangers mogen het terrein nog gebruiken om zich 
te verplaatsen tussen het Kermisplein en de Smissestraat. Daartoe 

liet de gemeente een nieuw fi etspad aanleggen aan de zijkant 
van het bouwterrein.

verdere stappen
Na de ruwbouw volgt onder meer nog het plaatsen van cen-
trale verwarming, koeling, keuken, oproepsysteem en liften. De 
afwerking met bepleistering, schilderwerken, vloerbekleding 
en tenslotte de buitenaanleg met tuinen, groenvoorziening, 
buitenverlichting, parking en wegenis vormen de twee laatste 
fases in de bouw van ons nieuwe woonzorgcentrum.

De komende maanden worden aannemers gezocht om die 
fases uit te voeren. Voor de totale bouwtijd rekent de vzw op 
achttien maanden. Dat wil zeggen dat het gebouw in de eerste 
helft van 2013 klaar zal zijn. Na de zomervakantie van 2012 stelt 
de vzw dan ook alles in het werk om de nodige personeelsle-
den aan te werven om de bewoners in het woonzorgcentrum 
te omringen met de beste zorgen. In diezelfde periode kunnen 
mensen die een verhuis naar het nieuwe complex overwegen, 

zich aandienen. Om u hiervan op de hoogte te houden, maken 
we tijdig gebruik van verschillende infokanalen zoals dit maga-
zine, de website, de elektronische nieuwsbrief en onze face-
bookpagina.

contacteer ons
Hebt u nog vragen over het woonzorgproject of over het ver-
loop van de werf en/of de werkzaamheden, aarzel dan niet om 
ons te contacteren. Dit kan via 03 2980 0 00 (vragen naar Kris-
tof Janssens). 

We hopen alvast dat de bouw vlot verloopt en dat de ouderen in 
Zoersel die kwaliteitsvolle zorg nodig hebben zich snel thuis zul-
len voelen in de Smissestraat!

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

Het nieuwe woonzorgcentrum zal bestaan uit 72 woongelegenheden, 

8 plaatsen dagverzorging en 8 plaatsen kortverblijf.
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 ■ WEGWIJS

iedereen gelijk voor 
de wet
Uw huis tijdens de wintermaanden lekker verwarmen én uw energiefactuur toch onder con-
trole houden? Het kan! Isoleren is daartoe de goedkoopste en gemakkelijkste manier. Als 
extra stimulans om te isoleren, wordt het premiestelsel binnenkort nog doeltreff ender ge-
maakt. De nieuwe maatregelen in het ‘Vlaams Warmteplan’ gelden vanaf 1 januari 2012. Wij 
sommen voor u alvast de belangrijkste blikvangers in dit nieuwe premiestelsel kort op.

wijziging energiepremies

dezelfde premies voor 
heel Vlaanderen
In tegenstelling tot het huidige systeem, 
heeft elke Vlaming vanaf 1 januari recht op 
dezelfde premies, ongeacht uw inkomen, 
de grootte van uw woning of onder welke 
netbeheerder u valt. Voortaan zullen de 
netbeheerders álle premies uitreiken en 
in heel Vlaanderen ook dezelfde premies 
aanbieden. 

isolatiepremies
Naast premies voor dakisolatie, worden 
er binnenkort ook premies voor vloer- en 
muurisolatie in het leven geroepen. Vanaf 
1 januari 2012 komt er één premie van zes 
euro per vierkante meter isolatie, en dit 
voor zowel dak, vloer als muur. Schakelt u 
geen professional in, maar klaart u de klus 
zelf, dan hebt u recht op de helft van dat 
bedrag. 

De dakisolatiepremie geldt vanaf de eer-
ste vierkante meter tot maximaal 120 vier-
kante meter. Dit betekent dat ook daken 
kleiner dan 40 vierkante meter in aanmer-

MEER WETEN?
Bel het Vlaams Energieagentschap op 
1700 
of surf naar www.energiesparen.be.

premie voor condensatieketels wel be-
staan en wordt ze zelfs opgetrokken tot 
800 euro.

premies voor innovatie blijven
Tegelijkertijd blijft de overheid investeren 
in toekomstgerichte, vernieuwende tech-
nologieën. Voor nieuwbouw gelden al dui-
delijke energienormen, maar wie veel be-
ter doet dan de verplichte normen, wordt 
daarvoor extra beloond. Zo moedigt de 
overheid voorlopers aan om steeds zuini-
ger te bouwen, terwijl de bouwsector de 
kans krijgt om de knowhow op te doen 
en zich voor te bereiden op de geleidelijke 
aanscherping van de normen. Er komen 
ook hogere premies voor zonneboilers en 
warmtepompen. 

king komen. Voor specifi eke isolatie voor 
de buitenmuren ligt de premie een stuk 
hoger. 

gerichte acties voor wie 
het minder breed heeft
Wie het minder breed heeft, valt in het 
huidige premiestelsel soms uit de boot. 
Misschien hangt u af van de investerings-
bereidheid van een huisbaas of hebt u te 
weinig middelen om te investeren, zelfs 
met een energiepremie erbij. Daarom ko-
men er enkele specifi eke maatregelen bij. 
Zo maakt het ‘Vlaams Warmteplan’ onder 
meer budget vrij voor isolatie van 3.000 
huurwoningen per jaar bij de zwakste 
doelgroepen. 

luxepremies verdwijnen
Een aantal overbodige of minder zinvolle 
premies worden afgeschaft. Luxepremies 
voor bijvoorbeeld domotica of zonnewe-
ring vervallen. Andere premies schieten 
inmiddels hun doel voorbij. Zo zijn con-
densatieketels tegenwoordig standaard. 
Voor de beschermde afnemers blijft de 
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 ■ WEGWIJS

meer mensen, meer 
zin in meer cultuur

Hebt u zin in een danscursus? Wilt u weten welke tentoonstelling u in de Bijl kunt bezoeken? 
Benieuwd wie er op het podium in de Kapel staat? Op zoek naar interessante toeristische 
weetjes? Het antwoord vindt u voortaan op ‘UIT in Zoersel’.

ontdek met UIT wat in u zit
Tot op vandaag kon u op www.zoersel.
be via de evenementenmodule op zoek 
gaan naar het vrijetijdsaanbod van onze 
gemeente. Vanaf 1 december zal u dat 
aanbod kunnen raadplegen via de module 
‘UIT in Zoersel’, een lokale versie van ‘UIT in 
Vlaanderen’.
 
Dankzij deze samenwerking verschijnen 
alle publieke vrijetijdsactiviteiten in onze 
gemeente (sport, jeugd, cultuur, toe-
risme, vorming, recreatie …) - die inge-
voerd zijn in de UITdatabank - in verschil-
lende agenda’s, waaronder uiteraard die 
van www.zoersel.be en die van www.
uitinzoersel.be. Maar ook een heleboel 
regionale en nationale agenda’s (onder 
meer die van het Nieuwsblad, Ketnet, UIT 
in Vlaanderen) halen hun gegevens uit die-
zelfde UITdatabank. 

Kortom, u krijgt als vrijetijdsaanbieder 
de mogelijkheid om uw activiteiten veel 
ruimer bekend te maken. Anderzijds wijst 

UIT in Zoersel

‘UIT in Zoersel’ u de weg naar uw favoriete 
tentoonstelling, fuif, lezing of cursus, in 
én buiten Zoersel. Dé inspiratiebron dus 
voor uw vrijetijds- en culturele leven. Surf 
dus snel naar www.uitinzoersel.be. 

‘Vlieg’ informeert en prik-
kelt de allerkleinsten 
‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt ook voor 
cultuurdeelname. Daarom wil Vlieg meer 
families meer goesting geven in meer cul-
tuur. Het Vlieglabel maakt het cultuur- en 
vrijetijdsaanbod voor kinderen (-12 jaar) 
en families zichtbaar. Via UiTmetVlieg.be, 
de maandelijkse Vliegbrief en Vliegtips die 
doorstromen naar de media geeft Vlieg 
informatie op maat van families. Vliegac-
ties en -evenementen geven families een 
extra duwtje in de rug om van cultuur te 
proeven. 

MEER WETEN?
Bel onze dienst cultuur op 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be.

PLAATS ZELF UW ACTIVITEIT OP 
UITINZOERSEL.BE
Voer gratis en snel uw publieke acti-
viteiten in op www.uitdatabank.be. 
Hierdoor verschijnen ze automatisch 
op www.zoersel.be en www.uitinzoer-
sel.be en bovendien in tal van online 
agenda’s van derden. Een kleine in-
spanning voor een groot rendement 
dus. 

Invoeren in de UITdatabank is niet 
moeilijk. Registreer u op de site, ont-
vang uw gebruikersnaam en u bent 
vertrokken. Hebt u toch een probleem? 
Dan kunt u op www.allesoveruitda-
tabank.be een praktische handleiding 
downloaden, die u stap voor stap op 
weg helpt om snel uw activiteiten in te 
voeren.
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Sinds eind oktober is het leescafé in de bibliotheek van Zoer-
sel op donderdagvoormiddag opnieuw open. U kunt er van 
9.30 tot 12 uur terecht om rustig kranten en weekbladen te 
doorbladeren bij een warm kopje koffi  e of thee. U kunt er 
mensen uit de buurt leren kennen of afspreken met vrien-
den. Vanaf januari zal ook de bib zelf op donderdagvoormid-
dag open zijn. Tot het zo ver is, kunt u in het leescafé uw 
uitgeleende materialen terug binnenbrengen. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be.

leescafé opent op-
nieuw de deuren

 ■ IN ‘T KORT

In november van vorig jaar lanceerde de provincie de web-
site www.gevondenfi etsen.be. Alle fi etsen die de politie en de 
gemeentediensten terugvinden, worden met een foto en een 
beschrijving van hun belangrijkste kenmerken op deze website 
geplaatst. Dit gebeurt ook met de fi etsen die in onze gemeente 
gevonden worden. Zo kunt u, als uw fi ets ooit werd gestolen, 
zelf nagaan of uw fi ets werd teruggevonden. Sinds de lancering 
van deze website vonden al meer dan 300 mensen hun fi ets via 
deze weg terug. De moeite dus om eens een kijkje te nemen op 
www.gevondenfi etsen.be. Vergeet uiteraard ook niet om aan-
gifte te doen bij de politie als uw fi ets gestolen werd.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 94 
of mail naar onderhoud.infrastructuur@zoersel.be.

wie fi etsen zoekt,
die vindt

op zoek naar
onthaalouders

François Glorieux 
viert 55 jaar carrière

Precies 55 jaar na zijn opgemerkt debuut in het Casino Kursaal 
van Oostende werd onze dorpsgenoot, François Glorieux, be-
gin juli in de bloemetjes gezet voor zijn goedgevulde carrière als 
pianovirtuoos. Van klassiek geschoold pianist tot improvisator, 
van arrangeur tot componist en van solist tot dirigent - al 55 
jaar lang staat François vol overgave en passie op het podium. 
Zijn jubileumconcerten begin oktober zijn reeds gepasseerd, 
maar wilt u François alsnog graag eens aan het werk zien? 
Neem dan een kijkje op www.francoisglorieux.com. 

MEER WETEN?
Surf naar www.francoisglorieux.com.

Geniet u van het verzorgen en vertroetelen van kleintjes, kunt 
u rustig en geduldig blijven bij huilende baby’s, beschikt u over 
voldoende pedagogische kwaliteiten om kinderen op te voeden? 
Dan bent u mogelijk de persoon waar-
naar Landelijke Kinderopvang op 
zoek is. Landelijke Kinderop-
vang organiseert opvang voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar, 
en dit bij onthaalouders, in 
kinderdagverblijven en via 
buitenschoolse- en vakantie-
opvang. Omdat binnen de kin-
deropvang de vraag nog steeds 
groter is dan het aanbod, is 
Landelijke Kinderopvang 
op zoek naar onthaalou-
ders en kinderbege-
leidsters.

MEER WETEN?
Bel 070 24 60 41 of 
mail naar LKOZoer-
sel@landelijkekinder-
opvang.be.
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10.12.2011 - 20.01.2012

digidak - “Help, een computer!?”  
Vanaf  januari gaan er opnieuw cursussen 
computerwegwijs, Word, Excel, Power-
Point, digitaal creatief en internet van 
start bij digidak. Inschrijven kan op onder-
staande momenten. 
locatie bibliotheek ’t Zonneputteke
tijdstip dinsdag 20.12 van 9 tot 12 uur, donderdag 22.12  
van 18 tot 20 uur
locatie administratief centrum Zoersel, Handelslei 167
tijdstip maandag 19.12 van 13.30 tot 16.30 uur, donder-
dag 22.12 van 18 tot 20 uur 
info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente Zoersel

lekker lopen
Elke maandag, weer of geen weer, nemen 
we met ons fl uovestje aan een loopje door 
Zoersel. Max. 5 km op een babbeltempo, 
soms hijgen, soms kreunen, maar vooral 
samen genieten. We passen ons tempo 
aan u aan. Wilt u toch eerst rustig oefe-
nen, dan loopt u rond het 200 m lange 
pistje wat rondjes. 
locatie de regenpijp van het tafeltennislokaal, pleintje 
De Reiger 
tijdstip van 19.30 uur tot 20.30 uur
prijs gratis voor leden, indien u geen lid bent en  u wilt 
verzekerd zijn tegen ongevallen, dan betaalt u € 12/jaar. 
info Anne Peetermans T 03 309 40 56, anne.peeter-
mans@ telenet.be
een activiteit van conditie- en dansvereniging 
Zoersel

Tai Chi, QIGONG en meditatieles voor 
nieuwkomers 
Deze heilzame, cirkelvormige bewegings-
leer zorgt voor ontspanning en brengt 
harmonie in lichaam en geest. Tai Chi 
maakt gebruik van ademenergie om in-
nerlijke rust en mentale helderheid te be-
komen. Het stimuleert de bloedsomloop, 
verbetert de lichaamshouding, versterkt 
pezen en gewrichten, ontspant spieren en 
zorgt voor een algemeen gevoel van wel-
zijn. Wie regelmatig Tai Chi beoefent, kan 
stress en lichamelijke ongemakken voor-
komen, terwijl rust, concentratie, vitali-
teit en soepelheid worden bevorderd. 
locatie dinsdag turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47 
van 9 tot 10 uur  Tai Chi  gevorderden
van 10 tot 11 uur  QIGONG/meditatie
van 11 tot 12 uur  Tai Chi beginners
donderdag  ’t Zonneputteke
van 15 tot 16 uur  Tai Chi
van 16 tot 17 uur  QIGONG/meditatie
donderdag turnzaal ‘Pierenbos’ Halle, Halmolenweg 
van 19.30 tot 20.30 uur  Tai Chi 
van 20.30 tot 21.30 uur  Qigong/meditatie 
prijs nieuwkomers gratis, bestaande leden extra uur 
gratis
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Tai Chi Zoersel

zondag 4.12 
kerstkaartwedstrijd 
Grote kaartwedstrijd slagen halen voor 
kalkoenen en kippen. Iedereen prijs! Ook 
reuzentombola. 
locatie cafetaria sporthal ‘Beuk & Noot’, Ter Beuken 1/
Achterstraat 
tijdstip inschrijven vanaf 12.30 uur, aanvang 13.30 uur 
prijs € 3
info Jan VanBaelen T 03 385 27 71, M 0479 60 88 76 
een activiteit van W.S.C. Vooruit Sint-Antonius

zaterdag 10.12
workshop ‘kunstzinnige kalebas’
Tijdens deze workshop gaan we de ka-
lebas omtoveren tot een kunstwerk. U 
hebt hiervoor wel voorkennis nodig van 
de techniek ‘coiling’ en van het maken van 
een dromenvanger of de lussentechniek.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 55, basismateriaal en broodmaaltijd inbegrepen 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

kerstmarkt ‘over de grenzen heen’
De Zoerselse kerstmarkt ‘over de gren-
zen heen’ is uniek in haar soort. Deze 
kerstmarkt is een organisatie van Zoer-
selse verenigingen, Wereldraad Zoersel 
en het gemeentebestuur en staat in 
het teken van solidariteit, integratie en 
informatie. De deelnemers staan bo-
vendien 20 procent van hun opbrengst 
af aan  twee centrale projecten, dit 
jaar ‘Moeders voor Moeders’ en daklo-
zenwerking ‘Kamiano’. Zoekt u 
een prachtige kerstboom, die 
bovendien nog gratis wordt 
thuisgebracht? Speurt u 
naar een niet zo alledaags 
eindejaarsgeschenkje of 
wilt u gewoon bij een 
natje en een droogje 
proeven van de ge-
zellige sfeer? Breng 
dan zeker een be-
zoekje aan onze kerstmarkt. 
locatie administratief centrum Zoersel, cc Bethani-
enhuis (Handelslei 167) en trefpunt Bethaniënlei 
andere data zondag 11.12 
tijdstip zaterdag van 13 tot 19 uur (binnen), van 13 
tot 22 uur (buiten) - zondag van 10 tot 17 uur (bin-
nen), van 12 tot 17 uur (buiten)
info Rob Belmans of Gilberte Cravillon T 03 2980 7 
24/26
een activiteit van gemeente Zoersel en diverse 
verenigingen

zondag 11.12
busuitstap Sittard en Aken
Om 8 uur vertrekken we naar Sittard, ge-
boorteplaats van Toon Hermans, waar 
we bij de koffi  e luisteren naar verhalen 
over deze markante persoonlijkheid. Van 
daaruit gaat het richting Aken, waar we 
na de maaltijd (vrij) een Nederlandstalige, 
begeleide rondrit maken. We bezoeken de 
Dom en één van de mooiste kerstmarkten 
van Duitsland.
locatie plein Zoersel
tijdstip van 8 tot 19.30 uur 
prijs leden € 35, niet-leden € 40 
info en inschrijven Charles Pauwels T 03 384 32 06, 
dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art Fan

Steps Shopping Day 
Het hoeft niet altijd een grootstad te zijn. 
Ook in Sint-Antonius kunt u heerlijk shop-
pen. Zondag 11.12 houdt Steps haar aller-
eerste Shopping Day. Trek uw comforta-
belste stappers maar aan want heel wat 
zaken staan voor u klaar om er een leuke 
dag van te maken. Bovendien ook tal van 
leuke geschenkjes en waardebonnen te 
winnen.
locatie Handelslei en Kapellei
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Elle Van Loy, anima.elle@telenet.be
een activiteit van Middenstand Sint-Antonius en 
Steps

dinsdag 13.12
workshop ‘twijnen’
De basis is pitriet en we twijnen met 
zeegrastouw. Twijnen is een universele 
techniek, makkelijk en geen voorkennis 
vereist.
locatie In den Ateljee vzw, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 22, basismateriaal inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

groepswandelingen 
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van +/- 8km, waarna we onze lunch 
kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen 
we opnieuw voor één lus van 7 à 8 km tot 
+/- 15 uur. U kunt ook alleen voor- of na-
middag meestappen. 
locatie café De Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 
Malle 
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@nvz.be, 
www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel 
vzw
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praatcafé 4 ‘Een andere dementie in 
muziek’
Door professional Hanne Deneire en een 
mantelzorger. Geen inschrijving vooraf.
locatie Blauwe zaal café De Trappisten, Antwerpse-
steenweg 487, Malle 
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Inge Vandekerkhove, M 0479 96 38 22, inge.vande-
kerkhove@kina.be, info@dwaallicht.be
een activiteit van dwaallicht - regionaal praatcafé 
dementie

UPdate computerclub
Oplossen van computerproblemen en be-
antwoorden van uw vragen. Tips en trucs 
om effi  ciënter met de computer te wer-
ken. Een beetje Offi  ce, internet en e-mail, 
grafi sche toepassingen en muziek, hard-
ware en software. 
locatie Antoniusschool, Handelslei 72  
andere data 10.01
tijdstip  van 19.30 tot 21.30 uur 
info Vic Van Calster,  M 0495 70 05 72, vicvancalster@
updateclub.net,  www.computerclubupdate.tk
een activiteit van UPdate computerclub 

vrijdag 16.12
papierslag 
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data zaterdag 17 en zondag 18.12
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 Zoer-
sel

concert Vlaams Radiokoor ‘O mag-
num mysterium’ 
Een winteravond in februari 1934. In een 

aantal Britse woonkamers weerklinkt de 
eerste uitvoering van ‘A Boy was Born in 
Bethlehem’, geschreven door de twintigja-
rige Benjamin Britten in opdracht van de 
BBC Singers. De rode draad doorheen het 
werk is de geboorte van Christus, een the-
ma waarop Britten zes variaties tot een 
tekstueel en muzikaal geheel modelleert. 
De mix van Engelse volkszang, middel-
eeuwse poëzie en liturgische aanbidding 
werpt  een nieuw licht op de traditionele 
kerstboodschap. Net als de uitvoering 
door het Vlaams Radio Koor, dat voor de 
gelegenheid versterkt wordt met het kna-
penkoor In Dulci Jubilo. 
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, -16 jaar € 8, kassa € 12
info cultuur T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 17.12
kerstconcert
Koninklijke Harmonie De Vriendenband 
nodigt u uit op haar jaarlijks kerstcon-
cert onder leiding van Erwin Pallemans. 
Samen met het Sint-Caeciliakoor onder 
leiding van Tony Dieltiens brengen zij een 
verzameling van oude en nieuwe kerst-
liedjes, maar ook enkele bijzonder knappe 
stukken voor harmonieorkest. 
locatie de Kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs € 8, kinderen -12 jaar gratis 
info Erna Naulaers T 03 383 57 89, info@devrienden-
band.be 
een activiteit van Koninklijke Harmonie De Vrien-
denband

zondag 18.12
kerstmarkt
Wij bieden u geschenkartikelen, snoep-
goed, kerstkaarten en -wensen, zelf-
gemaakte kerststukjes, verwenkoffi  e, 
croque monsieurs en hotdogs ... te koop 
aan. 
locatie Residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip tussen 14 en 18 uur
info Monica Van Dorpel, T 03 380 12 00
een activiteit van Residentie Halmolen

maandag 19.12
vrouwencirkel - maanhut
Een uitnodiging om op ontdekkingstocht 
te gaan naar het vrouwelijke in onszelf en 
de kracht van de ontembare vrouw te voe-
den. Om thuis te komen in onszelf, in ons 
lichaam, om te herbronnen en te aarden, 
om te helen in verbondenheid met andere 
vrouwen. Via meditatie, zang, dans, oefe-
ningen, tekenen, kleien... worden we be-
wust van onze vrouwenkracht en maken 
we contact met onze Oerkracht, de vrou-
welijke essentie. 
locatie In den Ateljee vzw, Antwerpsedreef 117
andere data 23.01.12
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 12
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 20.12
workshop ‘brievenmandje maken’
De technieken die we aanleren zijn twij-
nen en weven. We werken met platte, 
afgeronde schenen, pitriet, verschillend 

 ■ FOCUS |  ‘Kerstmis op Einhoven’

kerstspel ‘Kerstmis op Einhoven’
Zoersel zou Zoersel niet zijn zonder het 
kerstspel op Einhoven tijdens de einde-
jaarsperiode. Tradities zijn er om in ere 
te houden… Voor deze jaargang zijn de 
initiatiefnemers blij dat ze u kunnen ont-
vangen in een vernieuwde omgeving. Na 
de nodige voorbereidingen heeft de Lan-
delijke Gilde Zoersel de voorbije maan-
den de bestaande kerststal op Einhoven 
grondig gerenoveerd. Het resultaat mag 
er zijn en kunt u op donderdag 22, vrijdag 
23, maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 
28 december komen bewonderen. Bent 
u dus nog op zoek naar een leuke einde-
jaarsactiviteit voor familie, vrienden of 
vereniging, dan is dit kerstspel zeker een 
aanrader! 
locatie gehucht Einhoven
tijdstip  20 uur
prijs gratis
info toerisme@zoersel.be, www.zoersel.be, T 03 2980 
0 00
een activiteit van Gidsenbond Zoersel, Landelijke 
Gilde Zoersel en de gemeentelijke toeristische 
dienst

U kunt het kerstspel ook combineren met:

vrijdag 23.12
hoornblazers 
Optreden van jachthoorngroep Halali uit 
Arendonk met aansluitend het kerstspel.
locatie gehucht Einhoven
tijdstip voor het kerstspel
prijs gratis 
info toerisme@zoersel.be, www.zoersel.be, T 03 2980 
0 00
een activiteit van Gidsenbond Zoersel, Landelijke 
Gilde Zoersel en de gemeentelijke toeristische 
dienst

maandag 26.12
kerstwandeling 
Bewegwijzerde wandeling van 5 tot 12 km. 
Vertrek vanaf 11 uur op Einhoven. Tussen 
12 en 18 uur kunt u pannenkoeken smul-
len aan de kerststal. Vanaf 17 uur optreden 
middagzang Sint-Elisabethschool.
locatie vertrek aan de kerststal op Einhoven
tijdstip van 11 tot 16 uur
info dirk.kennis@verz.kbc.be, M 0495 23 43 90
een activiteit van De Landelijke Gilde

dinsdag 27.12
fakkeltocht 
Fakkeltocht naar het kerstspel op Einho-
ven, met voorafgaand optreden van het 
koor Splash uit Westmalle. 
locatie vertrek Sint-Elisabethkerk Zoersel
tijdstip 18.30 uur
prijs  gratis,  fakkels kunt u ter plaatse kopen 
info toerisme@zoersel.be, www.zoersel.be, T 03 2980 
0 00
een activiteit van Gidsenbond Zoersel, Landelijke 
Gilde Zoersel en de gemeentelijke toeristische 
dienst

woensdag 28.12
kooroptreden 
Optreden van het koor Splash uit West-
malle met aansluitend een voorstelling 
van het kerstspel op Einhoven.
locatie kerststal op Einhoven
tijdstip 19.45 uur
prijs gratis
info toerisme@zoersel.be, www.zoersel.be, T 03 2980 
0 00
een activiteit van Gidsenbond Zoersel, Landelijke 
Gilde Zoersel en de gemeentelijke toeristische 
dienst
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koord. Geen voorkennis vereist.
locatie In den Ateljee vzw, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs € 50, basismateriaal inbegrepen.
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 23.12
lekkere kerstwandeling
Wandeling langs de Zoerselse kerststal-
len met animatie en lekkers onderweg. 
We sluiten af met een voorstelling van het 
kerstspel op Einhoven. 
locatie vertrek kerk Zoersel
tijdstip 18 uur
prijs € 3,50 
info en inschrijven T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.
be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw en de 
gidsenbond

Aspibal
De grote namen tijdens deze 21ste editie 
zijn niemand minder dan de befaamde DJ 
Coone en de veelgeprezen The Oddword. 
Daarnaast zullen ook de Partysluts, DJ 
Skinnie en DJ Tronix van de partij zijn, 
zodat dit weeral het feestje van het jaar 
wordt. Dat mag u zeker en vast niet mis-
sen.
locatie Sint-Teunisplein
tijdstip 20 uur
prijs  vvk  € 6, kassa  € 8
info aspibal.be, alanverresen@hotmail.com, wardpele-
man@gmail.com, sanderke696@hotmail.com  
een activiteit van de jongenschiro van Sint-
Antonius

zaterdag 24.12
middernacht- en Kerstmis 
Beide vieringen worden opgeluisterd door 
het meerstemmig gemengd Sint-Caecilia-
koor onder leiding van Tony Dieltiens. 
locatie kerk Sint-Antonius 
andere data zondag 25.12
tijdstip zaterdag 24.12 middernacht en zondag 25.12 
om 11 uur 
info Nora Verbruggen T 03 383 60 10
een activiteit van het Sint-Caeciliakoor 

maandag 26.12 
‘U zijt wellekome’ - Vlaanderen zingt 
Kerst 
Iedereen is uitgenodigd om oude en nieu-
we kerstliederen samen te zingen. Daarna 
bent u van harte welkom op onze gezel-
lige receptie.
locatie Sint-Martinuskerk, Halle
tijdstip 16 uur
prijs gratis (toegang en zangbundel ), vrijwillige bij-
drage voor de organisatie ‘Welzijnschakels’
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59, Lionel.vanden-
berghe@telenet.be
een activiteit van de drie Davidsfondsafdelingen, 
i.s.m. enkele parochiekoren

woensdag 28.12
fakkeltocht
We verkennen een stukje Zoersel met fak-

kels en aangepaste winterdranken. Stap 
mee met jeugd Zoersel!
locatie JH Zoezel
tijdstip 20 uur
prijs € 5 
info Pauline Van Peer, paulinevanpeer@hotmail.com
een activiteit van JH Zoezel

vrijdag 30.12 
driekoningen- en smoutebollentocht 
Volledig afgepijlde wandelingen van 5-10-
15-20-25 km met de nodige rustposten. 
Onze laatste dagwandeling van het jaar 
voert ons door de prachtige Halse bossen. 
Voor iedere wandelaar zijn er gratis smou-
tebollen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs niet-leden € 1,50, leden € 1,10
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be 
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

avondwandeling naar een kerststal 
Wandeling van 8 km naar de kerststal om 
de drie koningen te vinden. De wandeling 
kan in groep of alleen. Onderweg is er een 
post waar de fi guren van Felix Timmer-
mans klaar staan met een neut en wat 
muziek. 
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 19 tot 20 uur
prijs niet-leden € 1,50, leden € 1,10 
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

zaterdag 31.12
nieuwjaarszingen 
Alle nieuwjaarszangers kunnen van-
daag een chocomelk komen drinken aan 
ons kraampje op het dorpsplein. Voor de 
mama’s en papa’s is er ook jenever of glüh-
wein. 
locatie dorpsplein Halle 
tijdstip in de voormiddag 
info Marlies Huysmans M 0472 57 56 53, marliesje01@
hotmail.com, www.KLJ-Halle.be
een activiteit van KLJ Halle

zaterdag 7.01
tentoonstelling Charles Pauwels 
‘abstract’
Na veertig jaar fi guratieve olieverfschilde-
rijen en assemblages is er voor het eerst 
abstract werk te zien van deze Zoerselse 
kunstenaar. 
Een wereld van organisch verweven ab-
stract wisselt af met spetterende en felle 
tinten in kosmisch abstract. Meer willen 
we hierover niet kwijt. Zien is de bood-
schap. Vanaf februari is er Open Deur elke 
eerste zondag van de maand.
locatie Sint-Antoniusbaan 118
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 29.01
tijdstip van 11 tot 18 uur
info Dinora De Waele T 03 384 32 06

een activiteit van kunstgalerij Charles Pauwels 

Overzichtstentoonstelling (1968 - 
2011) Herman Geluyckens
De wereld van Herman Geluyckens her-
bergt een occasionele bevallige dame niet 
te na gesproken, heiligen, zatlappen en 
andere malloten. In kleurrijke schilderijen 
geeft hij uiting aan een rijke verbeeldings-
wereld met veel symboliek. Tegelijk met 
de tentoonstelling verschijnt er een boek 
met een rijk overzicht van zijn werk.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 29.01
zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis 
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

kerstboomverbranding Zoersel 
locatie KLJ-lokaal De Reiger 29 
tijdstip 16 uur 
info Raymond Valckx T 03 312 08 51 
een activiteit van Harmonie Eendracht Maakt 
Macht 

zondag 8.01
glühweinwandeling
Onze traditionele nieuwjaarswandeling  
vindt dit jaar plaats in de omgeving van De 
Kluis. Nadien kan er gratis genoten wor-
den van glühwein en chocomelk.
locatie Kruis van Blommerschot (Kruisdreef)
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van Natuurpunt  Voorkempen kern  
Zoersel

inschrijvingsdagen TC De Meerheide 
Welgezind beginnen we aan een nieuw 
jaar en een nieuw seizoen. Als u in het 
nieuwe jaar wat meer wenst te sporten, 
kunt u onmiddellijk de daad bij het woord 
voegen en u alvast inschrijven tijdens één 
van onze drie traditionele inschrijvingsda-
gen. Heeft u uw tennisvrienden tijdens de 
winter gemist, dan moet u zeker langs-
komen op onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 8.01.  
locatie cafetaria Zoerselhofdreef 40
andere data zaterdag 4.02 en vrijdag 16.03 
tijdstip 8.01 van 15 tot 17 uur, 4.02 van 10 tot 12 uur 
en 16.03 van 19 tot 21 uur, gevolgd door de jaarlijkse 
algemene vergadering 
info Paul Tondeleir T 03 385 16 12, www.tcdemeerheide.
be
een activiteit van TC De Meerheide

dinsdag 10.01
nieuwjaarswandeling
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van +/- 8 km, waarna u uw meege-
brachte picknick kunt opeten. Om 13 uur 
wandelen we opnieuw verder tot 15 uur. 
Iedereen kan gratis meewandelen, ook 
niet-leden. 
locatie De 4 Seizoenen, R. Delbekestraat 171 
tijdstip van 10 tot 15 uur
prijs gratis
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be 
een activiteit van wsv Natuurvrienden Zoersel vzw
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themaworkshop ‘Wat wil ik? Wensen 
& verlangens’
Stilstaan, ontdekken en via beeld vormge-
ven aan uw wensen en verlangens.  
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30 
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.
biz, www.zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 13.01
Concert Axl Peleman ‘Volksliekes’
Dat Axl Peleman goed wegkomt in zijn 
eigen dialect hoeven we u zeker niet te 
vertellen. Dit seizoen haalt hij authentieke 
‘volksliekes’ van onder het stof. Inspira-
tie vond Peleman bij mevrouw Muys, een 
kranige 83-jarige dame uit Borgerhout. Zij 
reikte hem liedjes, rijmpjes en muzikale 
verhaaltjes aan waarmee haar ouders en 
grootouders zich tijdens familiefeesten 
amuseerden. “Wannes is dood”, zei ze te-
gen Axl, “gij moet zijn werk voortzetten.” 
Het resultaat wordt een avond vol eigen, 
hedendaagse versies van bijna vergeten 
Antwerpse volksliedjes.
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 10, -16 jaar  € 8, kassa € 12
info en inschrijven dienst cultuur T 03 2980 0 00, cul-
tuur@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 14.01
tekenen, aquarelleren en olieverf 
schilderen 

Hebt u enige artistieke aspiraties en ziet u 
het wel zitten om met potlood of penseel 
bezig te zijn? Dan bieden wij de mogelijk-
heid om uw vaardigheden verder te ont-
plooien. Wij organiseren een infonamid-
dag waarop u zich kunt inschrijven voor 
een cursus tekenen, aquarelleren en schil-
deren met olieverf. De lessen hebben we-
kelijks plaats op zaterdagnamiddag (14 tot 
17 uur) of donderdagavond (19 tot 22 uur).
locatie Olmenlei 129  
tijdstip 14 uur  
info J.Claesen, T 03 384 19 88, werner.de.wree@telenet.
be 
een activiteit van Kunstkring ‘De Schuine Boom’

kerstboomverbranding Halle 
locatie Hoeve Cools  Medelaar 11  
tijdstip 16 uur 
info Fons Christiaensen T 03 384 36 85
een activiteit van de Landelijke Gilde Halle / Sint-
Antonius

kerstboomverbranding Zoersel 
Voorafgegaan door een sprookjeswande-
ling. 
locatie Speelweide Moemoe Kiekeboe, Acacialaan
tijdstip  sprookjeswandeling 18.30 uur, kerstboomver-
branding 19.30 uur
info Jef Heivers T 03 384 03 58
een activiteit van Buurtgroep Risschot 

dinsdag 17.01
themaworkshop ‘Perfectionisme en 
loslaten’
Via beeldende vormen uiting geven en er-
varen hoe dit thema in uw leven speelt. 
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30tot 22 uur
prijs € 30 

info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz   
www.zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 20.01
fototentoonstelling 
Op zaterdag en zondag studiofotogra-
fi e, van 10 tot 17 uur,  “gezinsportret” met 
gratis afdruk. Tijdens het salon ook Digid-
oedagen, alles voor digitale beeldverwer-
king. 
locatie ‘t Zonneputteke 
andere data zaterdag 21 en zondag 22.01 
tijdstip vrijdag opening 20 uur, zaterdag van 10 tot 20 
uur en zondag van 10 tot 19 uur 
prijs gratis
info Paul De Houwer M 0474 32 23 29
een activiteit van fotoclub Obscura vzw 

complimentenfuif voor senioren 
‘Dansen en ontmoeten in de Tover-
fl uit’ 
U wilt graag andere senioren uit de buurt 
leren kennen op een leuke manier? U 
houdt van een leuke babbel, een dansje, 
een goede pint en u wilt graag wat extra 
sociale contacten? Kom dan zeker naar 
onze dansnamiddag in de Toverfl uit. Op 
een leuke manier leert u nieuwe mensen 
kennen en als u wilt, kunt u deelnemen 
aan een workshop ‘line-dance’. Kent u ie-
mand die zo’n namiddag wel kan gebrui-
ken? Neem hem of haar dan zeker mee!
locatie De Toverfl uit, Kapellei 264
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis (consumpties te betalen)
info en inschrijven Anke Smolders of Erik Fuhlbrügge, 
dienst Welzijn & Wereld, T 03 2980 9 60 of welzijn.
wereld@zoersel.be
een activiteit van de gemeenten Zoersel, Zandho-
ven, Malle, Brecht, Schilde en  Wijnegem

 ■ FOCUS |  kerststallen

Tijdens de kerstperiode vindt u verspreid 
in onze gemeente heel wat kerststallen 
terug. We sommen met plezier de ver-
schillende locaties en de eventuele bijho-
rende activiteiten voor u op. 

kerststal Einhoven (met levende 
dieren)
van 19.12 tot en met 2.01 op gehucht Ein-
hoven
info dienst toerisme T 03 2980 0 00, toerisme@zoer-
sel.be
een activiteit van gidsenbond Zoersel i.s.m. De 
Landelijke Gilde 

kerststal Sint-Martinuskerk Halle 
van 17.12 tot en met 8.01 in Halle-Dorp 
kerststal pastorij Sint-Antonius 
van 17.12 tot en met 8.01 aan de Handelslei 
kerststal Kerk Zoersel  
van 19.12 tot en met 6.01 aan de Kerkstraat 
info Herman Van Hofstraeten T 03 289 46 76

kerststal Krekelenberg 
van 18.12 tot en met 1.01 aan de Krekelen-
berg 13 (verlicht tot 22 uur)

info familie Peeters - De Ruysser T 03 311 51 16

kerststal Domein Bethaniën (met 
levende dieren) 
van 25.12 tot en met 8.01 aan de Andreas 
Vesaliuslaan (achter zaal de Waterweg), 
bij bezoek gratis parking AZ Sint-Jozef,
dagelijks (uitgezonderd 31.12) animatie en 
kerstcafetaria met lekkere pannenkoeken 
of gebak van 11 tot 20 uur (8.01 tot 19 uur)
info Fons Van Elsacker T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

kerststal wijk Gagelaars 
van 24.12 tot en met 7.01 (uitgezonderd 
kerst- en oudejaarsavond) in wijk Gage-
laars, hoek Elzenlaan en Gagelaars
dagelijks animatie en kerstcafetaria in een 
feesttent, met pannenkoeken en dagverse 
soep
werkdagen van 16 tot 21 uur, weekend van 
13 tot 22 uur 
info Paul De Klerck T 03 383 34 35, paul.de.klerck@
pandora.be 
een activiteit van wijkraad Gagelaars
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kapvergunning
André heeft een afspraak met een bewo-
ner uit de Sparrenlaan. Hij zou graag een 
spar laten vellen. “De eigenaar had dit via 
onze dienst milieu laten weten. Mijn col-
lega’s noteren dan zijn gegevens, waarop 
ik contact met hem kan opnemen om een 
afspraak te maken.” 
De spar staat dicht tegen de woning en 

helt over. “Na het plaatsbezoek stel ik een 
advies op voor het schepencollege en zij 
nemen de defi nitieve beslissing”, aldus 
nog André. “Achteraf krijgt de aanvrager 
per brief al dan niet een toelating om de 
boom te vellen. Voor elke boom die een 
stamomtrek heeft van minstens 50 cm op 
1,50 meter hoogte is een kapvergunning 
nodig. Ook voor het drastisch snoeien van 
bomen (kandelaren) hebt u een vergun-
ning nodig”. De procedure - van aanvraag 

wat met het vellen 
van bomen?
Hebt u een vraag over de procedure voor het vellen van bomen? Dan bent u bij André Her-
mans (gemeentelijke groendienst) aan het juiste adres. Hij neemt u in dit artikel graag mee 
op sleeptouw. Zo ziet u onderaan deze pagina hopelijk door de bomen het bos weer.

 ■ WEGWIJS

onze dienst helpt u op weg

tot vergunning - kan twee tot drie weken 
duren.

stedenbouwkundige vergunning
De inwoner van de Sparrenlaan heeft 
naast zijn woning nog een onbebouwd 
perceel liggen. Ook hier wil hij enkele bo-
men laten vellen. “Om bomen te vellen op 
een onbebouwd perceel, is een steden-

bouwkundige vergunning nodig”, zo weet 
André te vertellen. “Om zo’n vergunning 
te kunnen verkrijgen, moet hij een dos-
sier samenstellen met een kapmachti-
ging, foto’s … De collega’s van de dienst 
ruimtelijke ordening helpen hier graag bij.” 
De procedure duurt wel iets langer, zo’n 
tweetal maanden, omdat het Agentschap 
voor Natuur en Bos over elke aanvraag 
zijn advies moet geven.

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

natuurvergunning
Als u bomen wilt laten vellen in een agra-
risch, een bos- of een ander kwetsbaar 
gebied, dan hebt u daarvoor een natuur-
vergunning nodig. “De documenten voor 
een natuurvergunning kunt u ophalen bij 
de dienst milieu in het administratief cen-
trum Zoersel”, gaat André verder. De pro-
cedure voor een natuurvergunning duurt 
maximaal drie maanden.

broedseizoen
Tenslotte geeft André nog enkele tips 
mee. “Van 1 april tot en met 30 juni broe-
den tal van vogels. Kappingen gebeuren 
dan ook het best buiten deze periode.” 
Ook als u vragen hebt over bomen op 
het openbaar domein, komt André ter 
plaatse. “Gewoon even doorgeven en ik 
kom kijken.”

“Tussen 1 april en 30 juni broeden tal van vogels. 

Kap dus een boom buiten deze periode.”
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 ■ IN BEELD

2012 wordt Consciencejaar

de Stieg Larsson 
van zijn tijd
Met zijn Millennium-trilogie schreef de Zweedse auteur Stieg Larsson een ongekende best-
sellerreeks. Miljoenen exemplaren van zijn boeken worden momenteel over heel de wereld 
gelezen in de meest exotische talen. Voor velen zijn de Millennium-boeken dé aanleiding om 
te gaan lezen en de fantasie de vrije loop te laten. Op 3 december 1812 werd in Antwerpen de 
Stieg Larsson van zijn tijd geboren: Hendrik Conscience, “de man die zijn volk leerde lezen”.  In 
2012 herdenken we zijn tweehonderdste geboortejaar, een gebeurtenis die we niet zomaar 
willen laten voorbijgaan. Banden tussen Zoersel en Conscience zijn er namelijk bij de vleet.
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Conscience in de wereld
Bij Stieg Larsson kwam het succes en de erkenning pas na zijn 
dood. Hendrik Conscience oogstte op jonge leeftijd al zijn groot-
ste successen met de historische romans ‘In ’t Wonderjaer’ (1836) en 
‘De leeuw van Vlaanderen’(1838). Tegen de overheersende Franse 
cultuur in verschenen zijn boeken in het Nederlands. Veel gewone 
mensen leerden zo genieten van lezen en van boeken. Ook buiten 
de landsgrenzen werden de verhalen gesmaakt. Vertalingen in het 
Duits, Frans, Engels, Pools, Tsjechisch, Armeens … volgden elkaar 
snel op. De verhalen werden jaar na jaar herdrukt en bleven als 
zoete broodjes verkopen.  Hendrik Conscience was de bestseller-
auteur van zijn tijd. Tijdgenoten als de Franse schrijvers Alexander 
Dumas en Victor Hugo waren liefh ebbers van zijn werk en tot aan 
het keizerlijk hof in Duitsland werd er uit werk van deze Antwerpse 
schrijver voorgelezen.  

Conscience in Zoersel
Weg van de internationale erkenning en de roem vond Conscience 
rust in de Kempen. Zo leerde hij tijdens zijn omzwervingen Zoersel 
kennen. Het Zoerselbos bleek voor Conscience de ideale schuil-
plaats voor zijn romanfi guren. ‘In ‘t wonderjaer’ verstoppen rovers 
zich in het Zoerselbos, gevolgd door Graef Hugo van Craenhove 
in ‘De geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zijnen 
vriend Albufaragus’ (1845) en een tovenaar in ‘De duivel uit het Slan-
genbosch’ (1889). 
Het bos had ook zijn donkere kanten. In ‘Janneken en Mieken’ (1853) 
verdwalen twee kinderen in het Zoerselbos en komen van honger 
en kou om. Ze vonden niet op tijd het Boshuisje waar het bekend-
ste verhaal van Conscience in Zoersel zich afspeelt, ‘De Loteling’ 
(1850). Conscience passeerde regelmatig in Zoerseldorp. Volgens de 
plaatselijke overlevering logeerde hij op zijn wandelingen in ‘de Bijl’, 
de huidige Zoerselse tentoonstellingsruimte. Net buiten het dorp 
bedacht hij het sprookje ‘Knagelijntje’ (1853) over een jonge rat in 
de Drengel. Zoersel en het Zoerselbos kregen duidelijk een speciale 
plaats in zijn hart en zijn boeken.

Conscience anno 2012
Gespreid over het hele jaar 2012 zullen er tal van activiteiten plaats-
vinden om de tweehonderdste geboorteverjaardag van Conscience 
te herdenken. De gemeente nam het initiatief om verschillende ver-
enigingen samen te brengen om een gezamenlijk programma uit te 
werken. Het startschot van de activiteiten wordt op 10 februari ge-
geven met de opening van een historische overzichtstentoonstel-
ling van de Heemkundige Kring Zoersel in het Heemhuisje. Zoersels 
Consciencekenner bij uitstek, Leo Cautereels, zal tijdens de opening 
een lezing geven over ‘Conscience in Zoersel en de Kempen’.

In het voorjaar staan er verder twee lezingen op het programma 
van de lokale Davidsfondsafdelingen. De ene lezing focust op de 
relatie van Conscience tot de Vlaamse beweging (9 maart), de 
andere lezing situeert hem in de tijd waarin hij leefde (25 april).

De zomer is de periode bij uitstek voor buitenactiviteiten. Vol-
gende initiatieven staan onder meer op het programma: de 
gemeentelijke 11 juli-viering en de fi etstocht ‘Van Schors tot 
schuim’, die elk in een Consciencesfeer zullen baden, een literai-
re Consciencewandeling door het Zoerselbos en een openlucht-
vertoning van de verfi lming van de ‘Leeuw van Vlaanderen’. 

In het najaar zullen onze lagere schoolkinderen kunnen genie-
ten van een poppenspel rond het leven en het werk van Consci-
ence. De vertolking ligt in de handen van de poppenspelers van 
het ‘Spelleke van Semini’ uit Antwerpen. 

We sluiten het Consciencejaar af met het jaarlijkse ‘Wintersalon’ 
in de Bijl,  waarbij onze lokale kunstenaars zich zullen laten in-
spireren door de literaire werken van Conscience.

Voor de praktische details van deze uiteenlopende initiatieven 
verwijzen we de komende maanden graag naar www.zoersel.
be en naar onze dagnadag-krant in dit Zoersel magazine.

BOEKEN GEZOCHT
Iemand die zijn volk leerde lezen, moet zeker een plaats 
krijgen in de bibliotheek. Van 1 februari tot 31 maart stelt de 
bib een tentoonstelling samen ‘Conscience tussen bestsel-
lerauteurs’. De vitrinekasten staan klaar maar zijn nog leeg. 
We hebben daarom uw hulp nodig. De kans is groot dat u 
thuis een exemplaar van Conscience heeft liggen. Oud of 
nieuw, luxe-editie of pocket-roman, het maakt niet uit. Alles 
krijgt zijn plaats in de tentoonstelling en helpt mee een beeld 
scheppen van Conscience die zijn volk leerde lezen. Hebt u 
één of meerdere uitgaven van Conscience in uw bezit? Mo-
gen wij het boek gedurende enkele maanden tentoonstel-
len? Breng uw boek(en) dan binnen in de bibliotheek. Wij zul-
len ze met zorg graag mee opnemen in de tentoonstelling, 
en uiteraard krijgt u ze nadien in dezelfde staat terug.

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

Op 3 december 1812 werd in Antwerpen 

de Stieg Larsson van zijn tijd geboren: 

Hendrik Conscience, “de man die zijn 

volk leerde lezen”.
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Dronken rijden, vuurwerk afschieten, winterbarbecueën … 
Heel wat mensen staan pas tijdens de feestdagen stil bij de 
risico’s die hiermee gepaard gaan, net omdat hun aandacht 
er tijdens deze periode vaak extra op gevestigd wordt. Die-
zelfde risico’s gelden echter op eender welk moment, “en daar 
is niet iedereen zich altijd even bewust van”, zo meent Dr. 
Gert Vanspringel, spoedarts in het AZ Sint-Jozef in Malle. Een 
man met kennis van zaken, zo blijkt uit ons boeiend gesprek.

Is het tijdens de eindejaarsperiode opvallend 
drukker op de spoedafdeling? 
Gert: Ja en nee. Tijdens die periode zijn de 
nachten over het algemeen iets drukker, 
maar dat geldt eveneens voor de momen-
ten doorheen het jaar waarop er in de 
buurt grote evenementen plaatsvinden, 
zoals een fuif die veel volk lokt. Je ziet dan 
zatte en zotte mensen die plots dingen 
doen die ze anders nooit doen, zoals bij-
voorbeeld buitensporig veel drinken of 
vuurwerk afschieten. In die zin verschilt 
dit wel van de klassieke weekendnachten, 
al is het zeker niet gezegd dat wij hier elk 
jaar ‘vuurwerkslachtoff ers’ zien passeren. 

Wat zijn de typische ongevallen tijdens een 
doorsnee eindejaarsperiode? 
Gert: Ik denk dan onder meer aan ongeval-
len met vuurwerk, fonduesetjes, winter-
barbecues. Hét grote probleem hierbij is 
dat mensen vaak geen zicht hebben op 
het risico dat ze lopen, of dat hun percep-

tie van dat risico totaal fout is. We weten 
intussen allemaal dat wanneer we op de 
bank gaan ‘spelen’ met aandelen, dat dat 
een risico met zich meebrengt. Mensen 
moeten over het algemeen leren om niet 
alleen te denken aan ‘wat is mooi en leuk?’, 
maar ook aan ‘welk risico hangt daaraan 
vast?’.
  
Als je absoluut veilig met vuurwerk, fon-
duesetjes … omgaat, ís dat ook relatief 
veilig, maar je moet weten waar je mee 
bezig bent. Men moet het afsteken van 
vuurwerk wat mij betreft niet verbie-
den, maar men moet de mensen wel veel 
beter inlichten over de specifi eke risico’s 
die hieraan verbonden zijn, want op het 
moment dat er toch iets fout loopt, is de 
impact ook meteen vrij groot. Denk dus 
op voorhand na over het risico. Doe je dat 
niet, dan stel je mogelijk op een bepaald 
moment vast dat het risico dat je nam, te 
groot was… 

“Denk op voor-
hand na over 
de risico’s.”

spoedarts Gert Vanspringel vertelt

 ■ CLOSE-UP

HOU HET VEILIG
‘Ooooohhhh…’ is de verwonderde zucht die 
u op 31 december om middernacht na enkele 
knallen hoort. Maar niet voor iedereen is 
dat een zucht van blijdschap. Vuurwerk 
kan ook heel wat ellende met zich mee 
brengen. Dieren die losbreken van angst, 
brandende vuurpijlen die op uw dak of dat 
van uw buur belanden, brandwonden … Als 
u toch enkele vuurpijlen wilt afsteken, weet 
dan dat u daarvoor altijd toestemming 
moet vragen via secretariaat@zoersel.be 
(vermeld uw rijksregisternummer, adres en 
plaats en uur van het vuurwerk). 
Tijdens de nacht van oud op nieuw is de 
verleiding ook vaak groot om tijdens het 
feestmaal een lekker glaasje wijn te drinken 
of om klokslag 12 uur te klinken met bub-
bels. Maar hou er ook dan uw gedachten bij 
en kies vooraf een BOB! Want een boete, of 
erger nog: een ongeval, kan uw feestavond 
of zelfs uw leven en dat van anderen com-
pleet vergallen.
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Ga dus bijvoorbeeld niet met je uiterst 
brandbare feestoutfi t naast een winter-
barbecue staan. Kies voor een elektrisch 
fonduevuur, dat is verschillende keren vei-
liger dan ééntje op een staander met olie. 
Mijn hemelse schrik is dat er eind deze 
maand een groepje jongeren, ergens op 
een gezellige zolder en in slechte bran-
domstandigheden, zo’n fonduevuurtje 
gaat gebruiken en dat dat ding gaat om-
vallen - met alle gevolgen van dien! Dan 
spreken we van rampen, hé! 

Merkt u, sinds u hier dertien jaar geleden be-
gon als spoedarts, een evolutie in het aantal 
ongevallen met dronken chauff eurs?
Gert: Daar bestaat weinig of geen cijfer-
materiaal over, maar mijn buikgevoel zegt 
dat het aantal alcoholintoxicaties - ik denk 
dan niet alleen aan dronken chauff eurs, 
maar ook aan mensen met een alcohol-
probleem, mensen die naar de fl es grijpen 
omdat ze depressief zijn, enzovoort - niet 

veranderd is. Wat wél veranderd is, is dat 
de groep patiënten met levensgevaar-
lijke verwondingen - waarbij we alles uit 
de kast moeten halen om hen erdoor te 
halen - kleiner is geworden. De veiligere 
auto’s en de strengere en toegenomen 
alcoholcontroles hebben daar zeker hun 
impact op. 

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er niet alleen 
vaker alcoholcontroles, maar kunnen chauf-
feurs die graag een glaasje willen drinken ook 
beroep doen op onder meer de feestbus van 
De Lijn, de Responsible Young Drivers …
Gert: Klopt! Op zo’n momenten wijst men 
de mensen niet alleen op de risico’s van 
dronken rijden, maar biedt men hen ook 
een alternatief. Een dergelijke dienstverle-
ning, een voldoende groot aanbod & fre-
quentie en een haalbare kostprijs is nood-
zakelijk om mensen ertoe aan te zetten 
hier ook eff ectief gebruik van te maken. 
Met oudejaarsavond zitten die feestbus-

FEESTEN OP DE BUS
Rijdt u liever niet zelf, dan staan De Lijn 
en de Responsible Young Drivers graag 
voor u klaar! Haal uw gratis feestbustic-
ket vooraf af in het administratief centrum 
of in de antennes. Met dat gratis kaartje 
kunt u op 31 december vanaf 18 uur en op 
nieuwjaarsdag onbeperkt reizen met De 
Lijn. Abonnees rijden sowieso gratis zonder 
extra biljet. Naast een groot aantal be-
staande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook 
een aantal extra feestbussen in die vanaf 
22 uur rijden. Deze rijden naar locaties die 
normaal ’s nachts niet te bereiken zijn met 
het openbaar vervoer. Feestbus zes verbindt 
onze drie deelgemeenten en zet u ook af aan 
de ‘Oudejaarsnachtfuif ’ van KLJ Zoersel.
De vrijwilligers van de Responsible Young 
Drivers brengen u op hun beurt in uw eigen 
wagen naar huis als u te diep in het glas 
hebt gekeken. U kunt hen bellen tussen 
middernacht en 6 uur ’s ochtends op het 
nummer 0902 12345 (€ 1/min).

Dr. Vanspringel wijst nog op de sterkte van het ganse team bij de dienst spoedgevallen! Het is dankzij de kracht van dat team dat ze kritieke situaties onder controle kunnen krijgen.
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MEER WETEN?
Bel communicatie op 03 2980 9 22 of surf naar www.delijn.be, www.ryd.be.

Nog een laatste vraag. Moet iemand voor een 
job als die van u in de wieg gelegd zijn? 
Gert: Ik denk dat niemand daarvoor in de 
wieg gelegd is. Mensen die een medi-
sche opleiding volgen, en dan vooral die 
in de kritische richtingen, maken op een 
bepaald moment een klik en zijn dan in 
staat om hun gevoelens tijdelijk opzij te 
schuiven in het belang van de patiënt. 
Enkel dan kan je adequaat nadenken en 
handelen. Anders begin je te bibberen, te 
twijfelen, schieten de tranen in je ogen … 
Je hebt volgens mij wel iemand in je naas-
te omgeving nodig waar je dan nadien je 
verhaal bij kwijt kan. In mijn geval is dat 
mijn echtgenote. Zij heeft ook jaren op de 
spoed gewerkt. Als ik thuiskom en vertel 
dat ik een kindje heb moeten reanimeren, 
dan weet zij haarfi jn hoe ik me voel.

sen van De Lijn overvol, net omdat de 
jongeren op dat moment de kans krijgen 
om ’s nachts overal te geraken waar ze 
maar wensen, én op een veilige manier. Je 
moet niet tegen jongeren zeggen: ‘Je mag 
niet zat achter het stuur kruipen, maar 
trek er verder je plan mee’. Dat werkt niet. 
Ik vind het dan ook lovenswaardig dat de 
Responsible Young Drivers nu ook meer en 
meer tijdens doorsnee weekends beschik-
baar zijn. Zó creëer je frequentie!

Zou het helpen om jongeren wat vaker te con-
fronteren met harde beelden van verkeers-
ongevallen, à la de diavoorstellingen van dr. 
Beaucourt? 
Gert: Ik ben er zeker voorstander van om 
mensen te confronteren met de resulta-
ten van iemand anders zijn gedrag, om 
dat gedrag bij hen te vermijden. Maar dat 
mag niet de enige manier zijn. Het risico 
dat ze lopen duidelijk kaderen én alterna-
tieven aanbieden, zijn evenzeer noodza-
kelijk. 

HEERLIJK TAFELEN
Fondue, gourmet, winterbarbecue … Dat 
zijn de toppers tijdens het feestmaal van 
oud op nieuw. Lekker eten doet u dan zeker, 
maar is ook uw veiligheid gegarandeerd? 
Schat altijd op voorhand in wat de moge-
lijke gevaren zijn en probeer zo een ongeval 
te voorkomen. Kies bijvoorbeeld voor een 
elektrische fondue, plak het verlengsnoer 
van de toestellen vast zodat ze geen strui-
kelblok zijn of zet een emmer water klaar 
naast de barbecue. Als er kinderen in de 
buurt zijn, hou dan altijd een dubbel oogje 
in het zeil. Pas ook op met kaarsen op on-
bewaakte plaatsen, hou de open haard 
in de gaten en vervang oude kerstlampjes 
tijdig want zij verhogen het brandgevaar. 
Dankzij enkele kleine maatregelen zal deze 
avond niet op uw maag blijven liggen.

“Ik ben er zeker voorstander van om mensen te 

confronteren met de resultaten van iemand anders 

zijn gedrag, om dat gedrag bij hen te vermijden.”
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 ■ IN ‘T KORT

‘Bim bam bom, ’t jaar is om!’ ‘Oud jaar, nieuw jaar, ‘k wens u 
een zalig Nieuwjaar!’ Enkele deuntjes die de kinderen op 31 de-
cember traditioneel aan uw deur komen zingen. Elk jaar gaan 
zangertjes op pad om u het allerbeste voor het volgende jaar 
toe te zingen. In ruil voor hun wensen, ontvangen ze graag 
iets lekkers of een centje. Gaan uw kinderen ook op pad? 
Laat ze dan oversteken bij plaatsen waar politie en gemach-
tigde verkeersopzichters de veiligheid garanderen. Stuur uw 
kinderen ook zeker langs de bibliotheken in onze gemeente 
want ook daar krijgen ze een beloning voor hun zangtalent 
(de andere gemeentelijke diensten zijn gesloten aangezien 31 
december dit jaar op een zaterdag valt). Moet u die dag zelf op 
pad? Let dan als automobilist goed op en matig uw snelheid.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 22 of mail naar communicatie@zoersel.be.

Hebt u iets nodig in het administratief centrum, de anten-
nes, het kringlooppark of de bib? Noteer dan alvast volgen-
de sluitingsdagen in uw agenda: 

administratief centrum, antennes en bibliotheken
maandag 26 december
maandag 2 januari in de namiddag
antenne Halle: ook elke zaterdag tijdens de kerstvakantie
kringlooppark
zaterdag 24 en 31 december vanaf 12 uur

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.
U kunt uw uitgeleende boeken steeds verlengen via http://
zoersel.bibliotheek.be.

Moet u ook een lijstje maken met geschenken die u graag 
onder de kerstboom wilt? Of hebt u geen inspiratie om iets te 
kopen voor de persoon wiens naam u hebt getrokken? Dan 
zijn de Zoerselse geschenkcheque en -doos twee goede tips. 

Met de geschenkcheque kunt u terecht bij meer dan honderd 
deelnemende handelaars in onze gemeente. Elke deelnemer 
toont aan de hand van een sticker dat hij de cheques aan-
vaardt. U kunt ook een kijkje nemen op http://handelsgids.
zoersel.be en daar ‘geschenkcheque’ aanvinken. 

Wilt u graag een op-en-top Zoersels product? De geschenk-
doos bevat allerlei hebbedingetjes met een Zoersels tintje. 
Beide geschenken kunt u kopen in het administratief cen-
trum en in onze antennes in Halle en Zoersel.

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

uw geschenkenlijstje

feestregeling

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, wordt het op-
nieuw een bikkelharde winter met de nodige vrieskou en sneeuw-
val. Dit winterse weer kan ervoor zorgen dat de afvalophaling 
niet altijd zonder problemen verloopt. Het afval wordt opgehaald 
als dat op een veilige en verantwoorde manier kan. Daarom is 
het dus niet altijd mogelijk alle straten te bedienen. Op http://
milieuenveiligheid.igean.be vindt u in dat geval een overzicht 
van de straten waar het afval niet werd opgehaald en of er al dan 
niet een inhaalronde wordt georganiseerd. Gebeurt dit niet, dan 
vragen we u om uw afval terug binnen te halen en het bij de vol-
gende ophaling opnieuw aan te bieden. We hopen alvast op uw 
begrip.

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

afvalophaling 
bij sneeuwval

nieuwjaarke zoete
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Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 2.12 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.01 en 24.02

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
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Music For Life strijdt tegen diarree
en Zoersel doet mee

Laat uw poen spet-
teren en win de pot!
De spetterpoen in de wc-pot in het administratief 
centrum gaat integraal naar de actie van Music For 
Life. Zij strijden dit jaar tegen diarree, één van de 
meest voorkomende doodsoorzaken in ontwikke-
lingslanden.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Kom dan langs in 
het administratief centrum en laat uw poen spette-
ren in de pot. Elke spetter in centjes telt. Ook in de 
antennes, de bibliotheken en bij enkele handelaars 
vindt u een collectebus waarvan de inhoud in de 
Zoerselse pot gaat.

doe een bod 
Kunt u raden hoeveel geld we inzamelen? Dan wint 
u (letterlijk) de pot! Kom langs in het administratief 
centrum, bekijk de inhoud van de pot en doe een 
bod. De actie loopt nog tot 19 december.

steun vanop de pot
Steun het goede doel terwijl u op uw pot zit. Koop 
in het administratief centrum uw toiletpapier en 
strijd zo mee tegen diarree. 

MEER WETEN?
03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be


