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 ▪ hoe ziet Hallehof er over twintig jaar uit?

 ▪ we moeten niet alleen de ijsbeer helpen

 ▪ pastoors in close-up: ‘de dankbaarheid is het mooiste geschenk’

een toekomst voor Zoersel:
uw mening telt!
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3
WEGWIJS De hierziening van het Ge-
meentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
voorspelt een nieuwe toekomst.

4
REPORTAGE Een park met een plan. Een 
Zoerselaar met een mening. De twee sa-
men tijdens een openbaar onderzoek.

6
IN ‘T KORT gebouwen rondom admini-
stratief centrum aangekocht - brandweer 
bestaat 60 jaar - gratis non-fi ctie dvd’s...

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 4 november tot en 
met 9 december.

11
WEGWIJS De herfst komt eraan, de ver-
warmingen gaan aan, maar laat uw ge-
zondheid er niet ‘aan’ gaan.

12
CLOSE-UP Een terugblik op de roeping, 
loopbaan en toekomst van pastoor Mi-
chielsen en pastoor Jacobs.

14
IN BEELD Je huiswerk is niet altijd even 
makkelijk? Dan kan de bib je helpen om de 
taak te verlichten.

15
LEEF! Af-en-toe-opvang voor wanneer 
uw opvang even uitvalt, dat is wat Teuntje 
al 25 jaar doet.

zo is Zoersel!

“Verandering brengt verandering voort.” Charles Dickens leefde 
in de 19de eeuw, wij in de 21ste. Maar hoe hard de tijden ook 
veranderd zijn, deze uitspraak van hem blijft van alle tijden. 

Zo ziet ook Zoersel er weer een beetje anders uit dan bijvoor-
beeld zes jaar geleden. Niet verwonderlijk dus dat onder meer 
het Ruimtelijk Structuurplan aan een herziening toe is. Er is 
van dat plan immers al veel verwezenlijkt, en anderzijds is de 
regelgeving evenmin onveranderd gebleven.

Encyclopedieën zijn veranderd. Studenten van vandaag vinden 
hun inspiratie voor een spreekbeurt niet meer in de boekenkast 
van hun ouders, maar eerder op internet. En daarom is ook de 
bibliotheek veranderd. Gelukkig bewaart die nog schatten aan 
geschreven verhalen, en als je er een zoekt… raadpleeg dan de 
computer.

“Verandering doet leven” (J. Greshoff ). Of niet helemaal? Want 
ook het klimaat verandert. Dat weten we allemaal, maar zijn 
we ons er altijd even bewust van? 11.11.11 vestigt onze aandacht 
erop dat deze verandering ook levensbedreigend kan zijn.

Misschien zeggen we dan beter “leven is veranderen”. Wie al 
heel wat jaren meedraait, zoals pastoor Michielsen en pastoor 
Jacobs, kan hier ongetwijfeld over getuigen.

Weten dat alles onderhevig is aan verandering, maakt ons ook 
nieuwsgierig. Hoe denkt u dat het Hallehof er over 20 jaar zal 
uitzien? Ongetwijfeld anders dan vandaag. Maar omdat ver-
andering veel richtingen kan uitgaan, proberen we die ook te 
‘plannen’. 

Uiteraard zijn er ook heel veel dingen die blijven. En maar goed 
ook. Sommige vaste waarden zijn onmisbaar geworden binnen 
onze leefgemeenschap. Jeugdhuis Zoezel bijvoorbeeld bestaat 
al 10 jaar. De af-en-toe kinderopvang Teuntje wordt dit jaar dan 
weer 25 jaar. En het brandweerkorps van onze gemeente mag 
maar liefst 60 kaarsjes uitblazen. Stuk voor stuk verjaardagen 
die niet ongemerkt voorbij mogen gaan.

“Gewoonten maken oud, jong blijf je door verandering” (A. 
Hörbiger). Laat me dat toch een beetje nuanceren. Want de ge-
woonte van het organiseren van een seniorenweek willen we 
absoluut niet veranderen. Het is immers steeds weer een week 
van beweging, fi jne activiteiten, nieuwe ontmoetingen en har-
telijkheid. Zijn dat geen ingrediënten om jong te blijven?

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

een nieuwe toekomst 
voor Zoersel
De beschikbare ruimte in onze gemeente duurzaam benutten en behouden, met aandacht 
voor wonen, economie, landbouw, sport, recreatie en natuur. Dat is in een notendop wat het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) beschrijft. Het GRS van Zoersel werd bij minis-
terieel besluit goedgekeurd in 2005. Omwille van ruimtelijke evoluties, goedkeuringen van 
beleidsdocumenten van andere bestuursniveaus (Vlaamse overheid en provincie) en maat-
schappelijke veranderingen, is het noodzakelijk om op regelmatige basis het structuurplan, 
of delen ervan, te herbekijken of aan te vullen.

Omdat we ook in onze gemeente de nood 
aan aanpassingen voelden, maakten we 
de voorbije periode werk van de herzie-
ning van het GRS. Zo’n herziening is een 
aanvulling op het bestaande GRS en beide 
documenten kunnen niet los van elkaar 
gelezen worden. Op 30 augustus 2011 
stelde de gemeenteraad die herziening 
voorlopig vast. En nu is het aan u om dit 
voorstel te bekijken en eventueel uw me-
ning te geven.

belangrijkste aanpassingen
Belangrijk element in het aangepaste 
GRS is onder meer de herziening van de 
woonbehoeftestudie. Zo’n studie gaat 
na of het bestaande aanbod aan bouw-
gronden voldoende is om de toekomstige 
geschatte vraag naar zulke gronden op te 
vangen. Verder is het realiseren van bijko-

herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

mende sociale woongelegenheden en ka-
vels om betaalbaar te wonen een blijvend 
aandachtspunt. In dat kader creëert het 
aangepaste GRS extra mogelijkheden in 
deelgemeente Zoersel. 

Op recreatief gebied is een uitbreiding van 
het bestaande aanbod aan terreinen en/
of lokalen noodzakelijk om tegemoet te 
komen aan de groeiende behoefte aan 
nieuwe infrastructuur. Zo behoort een 
uitbreiding van het recreatiegebied aan de 
Westmallebaan tot de plannen.
 
Op ruimtelijk-economisch gebied wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de bestaande bedrijventerreinen 
en aan de mogelijke inplanting van een 
nieuw bedrijventerrein (aansluitend op 
het bedrijventerrein van Malle). Dat is één 

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

van de mogelijke aandachtspunten na de 
realisatie van de omleidingsweg.

uw mening telt
U kunt de herziening van het GRS - tekst-
bundel en kaarten - raadplegen via www.
zoersel.be of u kunt de bundel inkijken bij 
onze dienst ruimtelijke ordening tijdens 
de openingsuren, en dit tot en met 12 de-
cember 2011. Tot dan hebt u ook de tijd om 
uw bemerkingen of bezwaren aangete-
kend op te sturen of tegen ontvangst-
bewijs af te geven ter attentie van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO), Handelslei 167.
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 ■ REPORTAGE

Hallehof

een gemeentepark
met een duidelijk plan
De gemeente heeft samen met SPK, Strategische Projectenorganisatie Kempen, een parkbe-
heerplan voor het Hallehof opgemaakt. Het Hallehof is een waardevol park, dat belangrijk is 
voor de inwoners van Halle en de rest van onze gemeente. Het is niet alleen een deel van de 
groene long van Zoersel, maar zorgt ook voor wandel- en fi etsplezier. Om dat te kunnen be-
houden, zal in de komende jaren het beheer van het park gebaseerd zijn op een plan.
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een onderbouwd beheerplan
  Jan Van den Berghe heeft in opdracht van SPK het beheerplan op-
gemaakt. We vroegen hem wat zo’n beheerplan precies is. “Een be-
heerplan is een uitvoerig document dat voorstellen formuleert op 
basis van een grondige studie, wetenschappelijke en beleidsmatige 
inzichten. Zo kunnen we het park ook in de toekomst op een goede 
manier behouden.”

Daarom heeft SPK uitgebreid onderzoek gedaan naar het verle-
den en het heden van het park. De cultuurhistorische waarde, de 
natuurwaarde, de beleving van de bezoekers, de bodem en de wa-
terhuishouding: het werd allemaal grondig gescreend. Bovendien 
is er veel aandacht besteed aan wat de bezoekers van hun park ver-
wachten, wat ze goed vinden en wat beter kan.

“Op basis van dat onderzoek hebben we een visie voor het park 
vastgelegd. Die visie hebben we vervolgens omgezet in concrete 
doelstellingen en voorstellen voor het beheer van het bos, de gras-
landen, de beplantingen”, vertelt Jan Van den Berghe.

“De opmaak van het beheerplan werd mee opgevolgd door een 
stuurgroep (het gemeentebestuur en betrokken ambtenaren) en 
een klankbordgroep (de gemeenteraad, betrokken gemeentelijke 
adviesraden en verenigingen zoals de jeugdraad en Natuurpunt). 
De klankbordgroep heeft voornamelijk een adviserende en onder-
steunende rol gespeeld, terwijl de stuurgroep, het gemeentebe-
stuur dus, beslist over de goedkeuring van het beheerplan.”

verandering?
Een parkbeheerplan omvat veel maatregelen. Een greep uit de be-
langrijkste acties:

▪ de zichtassen herstellen:
een zichtas is een kijklijn die de schoonheid van het landschap be-
wust in de kijker zet. Die waren er ook in het Hallehof, maar zijn 
bij gebrek aan beheer in de afgelopen decennia verdwenen. Het 
beheerplan wil deze (gedeeltelijk) herstellen, meer bepaald vanaf 
het kasteel en vanaf het boswachtershuis en dit vooral richting 
poort, het vaasornament en de bomen op het gazon achter het 
kasteel. 

▪ het bos natuurlijker maken:
in het bos komen veel Amerikaanse eiken en andere invasieve 
exotische soorten voor. Invasieve exoten zijn soorten die niet tot 
de inheemse fl ora of fauna behoren en door hun zeer succesvolle 
voortplanting (en andere kenmerken) inheemse soorten verdrin-

gen en bedreigen. Ze leiden tot een eentonig beeld in het park 
en zorgen ook voor een achteruitgang van de biodiversiteit. 
Met een omvormingsbeheer willen we werken aan een meer 
natuurlijk bosbeeld, dat ook de kwaliteit van de biodiversiteit 
ten goede zal komen.

▪ de graslanden bloemrijker maken:
via een omvormingsbeheer kunnen we ook meer bloemen-
pracht in het voorjaar en de zomer realiseren. Daarmee wordt 
tegelijk de esthetiek en de biodiversiteit in het park verbeterd.

▪ het comfort van de bezoeker verbeteren:
er zal een verhard wandelpad door heel het park worden aan-
gelegd zodat de bezoekers het jaar rond met droge voeten 
kunnen wandelen. Er zullen ook nieuwe banken geplaatst 
worden zodat een rustpauze en een blik op mooie landschap-
pen verzekerd zijn. Ook de informatie voor de bezoeker wordt 
verbeterd.

▪ Nadat de riolering aangelegd is in de omgevende wijken zal 
ook de waterkwaliteit verbeteren en zullen de waterpartijen 
in het Hallehof aangepakt worden. Ook dat zal leiden tot een 
mooier beeld en meer natuurwaarde.

Kortom, het park wordt tegelijk mooier, biodiverser en comfor-
tabeler voor de bezoeker.

en nu? en u?
  “Het ontwerpbeheerplan is nu klaar. Conform de richtlijnen voor 
een bosbeheerplan zal het beheerplan onderworpen worden 
aan een openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek wil 
vooral peilen naar de mening van de burger”, aldus Jan Van den 
Berghe. 

Ten vroegste vanaf 2012 zal het beheerplan eff ectief uitgevoerd 
worden. Het voorstel voorziet stappen die gerealiseerd worden 
in de komende twintig jaar.

Zodra we meer concrete info hebben over wanneer het open-
baar onderzoek start, krijgt u meer info. Dan kunnen we tegelijk 
de plaatsen vermelden waar u het onderzoek kunt bekijken en 
hoe u eventuele suggesties kunt doorgeven. We houden u op de 
hoogte.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.
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In de bib van Zoersel vindt u een uitgebreid aanbod aan in-
formatieve boeken over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Maar daarnaast ontdekt 
u er tussen de boeken ook regelma-

tig non-fi ctie dvd’s die een schat 
aan informatie bevatten. Die 

non-fi ctie dvd’s kunt u vanaf 
nu gratis ontlenen om zo 

uw blik op de wereld te 
verruimen. 

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

gratis non-fi ctie dvd’s

 ■ IN ‘T KORT

Het vrijwillig brandweerkorps van Zoersel bestaat zestig jaar! 
Al zes decennia lang staan tal van brandweermannen (en door 
de jaren heen ook enkele -vrouwen) dag en nacht voor u klaar. 
En dat verdient, in dit jaar van de vrijwilliger, een dikke merci! 
Wie echter nauwelijks op de voorgrond treden, zijn de vrouwen 
áchter die brandweerlui. Omwille van hun steun zijn zij, in dit 
feestjaar, de rode draad door de jaarlijkse brandweerkalender. 
Eind oktober start de huis-aan-huisverkoop. 

MEER WETEN?
Hebt u hen gemist, bestel via brandweerkalender@gmail.com.

60 jaar
in vuur & vlam
voor elkaar

seniorenweek
21 - 25 november
Ontbijtcinema met Matthias Schoenaerts, debat over het woon-
zorgcentrum, met uw voeten laten spelen, bowlen … Schrijf u 
vóór 15 november in voor één of meerdere activiteiten van de 
seniorenweek. Ook dit jaar niet te missen: de feestelijke afsluiter 
waarbij een muzikaal optreden, een lekkere maaltijd en dessert 
voor u op het programma staan. Alle 55-plussers ontvangen eind 
oktober een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de 

seniorenweek, een week boordevol actie. 
Hou uw brievenbus dus goed in de 

gaten. Wilt u inschrijven, kijk dan 
goed op het programma hoe dat 

moet. Dat verschilt namelijk 
van activiteit tot activiteit. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail 

naar senioren@zoersel.be.

aankoop gebouwen 
rondom admini-
stratief centrum

In 2005 kocht de gemeente het voormalige Bethaniënhuis aan van 
het Convent van Bethlehem en bracht daarin het administratief 
centrum Zoersel en het cultureel centrum Bethaniënhuis onder. 
Toen waren er ook al ideeën omtrent de latere aankoop van de an-
dere gebouwen vooraan op de site. Het gaat dan om het gebouw 
dat rechts grenst aan het cultureel centrum Bethaniënhuis (de 
Wijnstok) en om de twee afzonderlijke gebouwen links en rechts 
tegen de straatkant (de Rank en Galilea). Recent gaf de gemeen-
teraad groen licht voor de verwerving van deze drie gebouwen. Nu 
wordt volop nagedacht over de invulling ervan, waarbij een degelij-
ke huisvesting voor de werk- en opvoedingswinkel en de komst van 
een podiumzaal en een aantal verenigingslokalen prioritair zijn. 

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

In de bib van Zoersel vindt u een uitgebreid aa
formatieve boeken over de meest

onderwerpen. Maar daar
u er tussen de boeke

tig non-fi ctie dvd
aan informatie

non-fi ctie dv
nu gratis o

uw blik o
verruim

MEER
Bel 03
of mai
bibliot
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26.10.2011 - 9.12.2011

woensdag 26.10
zumba
Een dynamische en zeer leuke ontspan-
nende les op Latijns-Amerikaans ritme. 
Hartslagverhogend, dus ook met een 
hoog calorieverbruik.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 (uitgezonderd 10, 17 
en 24.11 in turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47)
andere data iedere woensdag en donderdagavond 
(niet tijdens schoolvakanties) 
tijdstip woensdag 21 uur, donderdag 19.30 uur
prijs proefl es € 7 
info Anne Peetermans T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be of Hans Clippeleyr
T 03 383 31 17 hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

zaterdag 29.10
tentoonstelling Viviane Van Geyt / 
Francis Van Gaever
Viviane Van Geyt is mateloos gefascineerd 
door de mens. Zijn hoofd, het labyrint van 
de geest, is een belangrijk thema in haar 
werk. Al knedend tracht ze niet alleen 
uit te beelden maar ook te verbeelden en 
zichzelf te ontdekken. Verder maakt ze 
organische vormen in vlasporselein. Fran-
cis Van Gaever vertrekt voor zijn portret-
ten van zelfgemaakte foto’s. Zijn beelden 
zijn niet alleen klassiek van compositie 
maar werden ook opgebouwd volgens 
de klassieke schildermethodes namelijk: 
lijmgesso, imprimatura, aanlegtekening, 
doodverven, grisaille en glaceren.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 20.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 to 18 uur 
info cultuurdienst T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 5.11
grote vogeltentoonstelling
Kom tal van vogelsoorten bewonderen.
Op zondag kunt u ook lekkere pannen-
koeken verorberen in onze cafetaria. Har-
telijk welkom!
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39 
andere data zondag 6.11 
tijdstip zaterdag vanaf 18 uur, zondag vanaf 9 uur 
prijs gratis
info Hugo Verheyen T 03 312 14 27
een activiteit van de Vliegenvanger

zondag 6.11
vallende blarentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-12-
20-25 en 30km. Prachtige wandelingen 
door de bossen met de afvallende blade-

ren. Bij aankomst kunt u genieten van een 
lekkere erwten- of ajuinsoep.
locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip van 7.30 tot 15 uur 
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

herfstwandeling in de Halse Bossen
De Halse bossen zijn jarenlang ten onrech-
te ondergewaardeerd. Hun belang mag 
echter zeker niet onderschat worden: 
door hun omvang bieden zij belangrijke 
mogelijkheden voor de fl ora en fauna. Ga 
mee met de wandeling onder begeleiding 
van Frans Van Gils, een Halse Natuurgids 
die ook historische toelichting zal geven.
locatie kerk van Halle 
tijdstip 9.30 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een act. van natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

natuurwandeling
In het Zoerselbos met een natuurgids. 
Laarzen aanbevolen. Honden niet toege-
laten, ook aangelijnde niet.
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

dinsdag 8.11
groepswandeling
We vertrekken om 10 uur voor een wan-
deling van +/- 8km, waarna u uw mee-
gebrachte picknick kunt opeten. Om 13 
uur wandelen we opnieuw tot +/- 15 uur. 
Iedereen is hartelijk welkom.
locatie taverne Lindehoeve, Kerkstraat 2 
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be , www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

UPdate computerclub
Computerproblemen oplossen en vragen 
beantwoorden van de aanwezigen. Tips 
en trucks om effi  ciënter met de compu-
ter te werken. Een beetje Offi  ce, internet, 
e-mail, grafi sche toepassingen en muziek. 
Hardware en software. Iedereen kan een 
kijkje komen nemen.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72 
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

woensdag 9.11
workshop
“Wie ben ik, hoe sta ik in contact met de 
anderen, waar en hoe stel ik grenzen”. So-
ciale vaardigheidstraining voor jongeren 
van 8-12 jaar, via beelden en vormen uiting 
geven en ervaren hoe dit thema in jouw 
leven speelt.
locatie De Knod 36
andere data 16,23 en 30.11
tijdstip van 16 tot 18.uur
info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 10.11
conditielessen
Ideale lessen voor mensen die in ploegen 
werken. U kunt afwisselend de ochtend- 
en de avondles combineren, afh ankelijk 
van uw werktijden.
locatie donderdagvoormiddag turnzaal Sint-Antonius, 
Handelslei 47 ,
donderdagavond in turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
(uitgezonderd op 10,17 en 24.11 - turnzaal Sint-Antonius)
tijdstip donderdagvoormiddag van 11.15 tot 12.15 uur, 
donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur 
prijs gratis proefl es op 10 en 17.11 
info Anne Peetersmans T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be of Hans Clippeleyr
T 03 383 31 17 hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

fi lm: Un long dimanche de fi ançailles
Tijdens de eerste wereldoorlog krijgen 
vijf mannen in de Somme de opdracht 
zich naar de eerste vuurlinie te begeven. 
Een krijgsraad heeft namelijk beslist hen 
te straff en en hen alleen in deze verlaten 
streek achter te laten, zodat ze in de strijd 
gedood zullen worden. Het is daar dat ze 
sterven... Een jong meisje, dat sinds haar 
drie jaar gehandicapt was en verloofd was 
met één van de verdwenen mannen, krijgt 
informatie die haar doet vermoeden dat 
hij het overleefd heeft. Zij besluit zich dan 
in te zetten voor een lange, moeilijke en 
vaak frustrerende opgave om de waarheid 
te ontdekken. ‘Un long dimanche de fi an-
çailles’ is een geweldig mooi in beeld ge-
zette fi lm vol liefde, spanning en verdriet.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur 
prijs € 3 
info cultuurdienst T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

quizavond voor Jan en alleman
U wordt uitgenodigd op onze quizavond. 
De aard en inhoud van deze quiz garan-
deert een leuke avond voor jong en oud. 
Inschrijvingsgeld is de prijzenpot.
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locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs € 15, vvk € 12,5 (max 6 personen per ploeg) 
info Fons de Leeuw T 03 383 21 82
een act. van Koninklijke Harmonie De Vriendenband

vrijdag 11.11
eucharistieviering
Voor de slachtoff ers van oorlog en geweld, 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmo-
nie De Vriendenband. Aansluitend neer-
legging van de krans aan het monument 
van de gesneuvelden.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 10 uur
info Bart Van Santvliet, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een act. van werkgroep 11 novemberherdenking

fi lm: ‘Snuf de hond in oorlogstijd’
Friesland 1945. Tom woont bij zijn oom 
en tante aan de rand van het dorp op 
de boerderij ‘Vredehoeve’. Hij kan maar 
moeilijk aarden op het platteland. Ook 
zit hij vol woede omdat zijn ouders bij de 
Duitse bombardementen van Rotterdam 
zijn omgekomen. Hij wil maar één ding; 
vechten en wraak nemen. Om een maatje 
te hebben heeft Tom een hond gekregen. 
Een prachtige lieve herdershond die hij 
Snuf noemt. Mirjam, zijn Joodse vriendin-
netje die op de ‘Vredehoeve’ ondergedoken 
zit, probeert Tom langzaam te ontdooien. 
Samen met Snuf beleven ze de spannend-
ste avonturen en helpen ze de Canadezen 
om hun dorp te bevrijden van de Duitsers. 
Film voor kinderen vanaf 8 jaar.
locatie de Kapel Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 11.30 uur
prijs gratis
info Bart Van Santvliet, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een act. van werkgroep 11 novemberherdenking

tentoonstelling ‘Our Soldiers’ – de Nieuw-
Zeelanders en de waanzin van WO I
Bij de veelheid aan informatie over de 
Eerste Wereldoorlog die tijdens de vorige 
eeuw werd verspreid, is de prominente 
rol van Nieuw-Zeeland vrijwel een onbe-
kende gebleven. Zowat 100.000 jonge 
mannen op een bevolking van 1 miljoen 
inwoners kwamen naar het Westelijk 
Front. In verhouding tot hun bevolkings-
aantal brachten de Nieuw-Zeelanders 
het grootste off er. Honderdduizend 
jonge mannen vertrokken, bijna 20.000 
sneuvelden. Meer dan 40.000 werden 
gewond en velen stierven nadien nog aan 
de gevolgen. Nieuw-Zeeland werd een 
land zonder mannen. De rol van de vrouw 
in deze maatschappij kreeg daardoor een 
bijzondere betekenis. Zij werden noodge-
dwongen zelfstandiger dan waar ook ter 
wereld en kregen als eersten stemrecht. 
‘Our Soldiers’ toont hoe dit nog steeds 
verder leeft in de harten van alle families. 
Het tentoonstellingsproject is een initi-

atief van de hedendaagse kunstenaars 
Veerle Rooms (Vlaanderen) en Lieve Bier-
que (Nieuw-Zeeland) geruggensteund 
door een historische achtergrond vanuit 
Nieuw-Zeelands perspectief.
locatie patio Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data van maandag 14.11 tot woensdag 7.12,
tijdstip 11.30 uur, op andere data tijdens de openings-
uren van het administratief centrum
info Bart Van Santvliet, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een act. van werkgroep 11 novemberherdenking

clubdag WSV Natuurvrienden Zoersel
Volledig afgepijlde wandelingen van 7-8-15 
km met vrij vertrek tussen 8 en 13 uur. Een 
groepswandeling van 12 km met vertrek 
om 10 uur. Aan deze wandelingen kan ie-
dereen deelnemen (ook niet-leden). Kom 
die dag kennismaken met de werking van 
onze club.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 8 tot 13 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@nvz.be, www.nvz.be
een activiteit van Natuurvrienden Zoersel

spaghettidagen
Een gezellig samenzijn waar u kunt genie-
ten van een overheerlijke spaghetti of een 
koude schotel. Voor de liefh ebbers staat 
er ook een jenevertentje. Toff e sfeer en 
vlotte bediening gegarandeerd. Tot dan!
locatie lokalen chirojongens, straatje naast Kapellei 37 
andere data 12.11 
tijdstip van 14 tot 18.30 uur
info Stijn Leirs M 0479 25 63 55,
stijntje01@hotmail.com,
http://jongens.chirosint-antonius.be
een activiteit van chirojongens Sint-Antonius

kaartavond slagen halen
Er is ook een gratis tombola voorzien. Ie-
dereen van harte welkom, zowel kaarters 
als niet-kaarters.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11 
tijdstip deuren open 19 uur, start stipt om 20 uur 
prijs inleg is € 3, € 100 vooruit
info Marcel Cools T 03 384 20 25, 
marcel_cools@skynet.be 
een act. van Landelijke gilde Halle en Sint-Antonius

toneelstuk: Daar komen de bokken
Dit blijspel van Luc Kerkhofs speelt zich 
af in de kantine van FC De Bokken, waar 
de bestuursleden samen zijn voor een 
belangrijke vergadering. De voetbalploeg 
bestaat namelijk tien jaar en dat moet ge-
vierd worden. Er is echter een probleem: 
de kassa is zo goed als leeg! Er moet dus 
eerst iets georganiseerd worden om de 
kassa te spekken. Verschillende voorstel-
len worden in overweging genomen, 
maar wat zal het worden?
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
andere data vrijdag 18.11, zaterdag 12 en 19.11,
zondag 13 en 20.11 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, deuren 19 uur, 
zondag 15 uur, deuren 14 uur 
prijs € 7, vvk € 6 - kaarten zijn niet genummerd 
info en kaarten Jef Laureyssens T 03 384 36 24 of Bea 
Vochten T 03 384 08 18 
een activiteit van Toneelkring ’t Jukschot

woensdag 16.11
emotionele ontwikkeling bij zeer 
jonge kinderen
Infoavond met Rik Prenen
locatie zaal één.1 Bethaniënhuis , Handelslei 167
tijdstip 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven opvoedingswinkel,
T 03 2980 9 74, opvoedingswinkel@zoersel.be 
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

vrijdag 18.11
dia-avond:
de Brechtse Heide 35 jaar geleden
Luiter hoe we toen de natuur beleefden, 
en strijd voerden voor dit uitgestrekte 
landschap. Treed binnen in de religieuze 
sfeer van het trappistinnenklooster waar 
we vrij onze gang mochten gaan om het 
monastieke leven in beeld te brengen. Pre-
sentator Frans Kerstens.
locatie ‘t Zonneputteke, zaal 1B 
tijdstip 20 uur
prijs € 1,00
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

toneelstuk “wanneer trouw je met 
mijn vrouw? “
Een klucht van J.Bernard-Luc en JP. Conty, 
geregisseerd door Danny Dermul.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 19, 25, 26, 27.11 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur 
prijs € 7 
info en reserveren T 03 383 19 44 
een activiteit van Toneelkring W.I.K.

paniek! Bijna antiek!
Een toff e fuif voor de ‘oudere’ generatie.
locatie JH Zoezel, Zonneputteke 3
tijdstip van 20 tot 3 uur
prijs € 5
info Kay Tomboy M 0479 48 05 89,
ktomboy@gmail.com
een activiteit van JH Zoezel

zaterdag 19.11
dag van de natuur
Onderhoud samen met ons onze natuur-
gebieden. Hebt u een hart voor de natuur 
kom dan mee helpen. We garanderen een 
leuke werksfeer en voorzien een hapje en 
een drankje. Breng zelf werkhandschoe-
nen en aangepast schoeisel mee.
locatie Marbelen ven op Abdijlaan in Brecht ( even 
voorbij Luyckx, als u van Schilde komt)
tijdstip van 9 tot 16 uur
info Walter Baumer T 03 383 65 26,
walter.baumer@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

pannenkoekenslag
locatie KLJ lokaal Halle, Lotelinglaan 11
tijdstip van 11 tot 19 uur
prijs €3 
info Marlies Huysmans,M 0472 57 56 53, huysmansmar-
lies@gmail.com, 
een activiteit van KLJ Halle
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maandag 21.11
workshop brievenmandje maken
Terug naar de oorsprong! Tijdens deze 
workshop worden de uitheemse oertech-
nieken weven en twijnen aangeleerd. Het 
zijn basistechnieken zoals de oorspron-
kelijke bevolkingen ze toepasten. Deze 
technieken zijn héél eenvoudig en het re-
sultaat is uniek! Geen ervaring vereist.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 22.11
tijdstip telkens van 19 tot 22 uur 
prijs € 50, alle materiaalkosten inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

lezing ‘Intuïtief confl icten oplossen’
Confl icten kunnen positief of negatief 
uitpakken: ze kunnen vernietigend wer-
ken, maar kunnen ook een productieve rol 
spelen in relaties. Het doel van deze voor-
dracht is om u te helpen een confl ict op 
een rustige, creatieve en vooral intuïtieve 
manier te hanteren.
locatie raadzaal gemeentehuis Zandhoven,
Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven wezlijn & wereld,
Anke Smolders, T 03 2980 9 60,
welzijn.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten Zoersel, Zandhoven, 
Schilde, Wijnegem, Malle en Brecht

dinsdag 22.11
UPdate computerclub
Computerproblemen oplossen en vragen 
beantwoorden van de aanwezigen. De 
overheersende thema’s die besproken 
worden zijn Windows, Offi  ce, internet, 
grafi sche programma’s en onderhoud. Ie-
dereen kan een kijkje komen nemen.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72 
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

kinderen ondersteunen in sociale 
vaardigheden / omgaan met faal-
angst
Infoavond met Ilse Grouwels
locatie CC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven opvoedingswinkel, T 03 2980 9 74, 
opvoedingswinkel@zoersel.be 
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

woensdag 23.11
concert:
Vlaams Radiokoor - L’Abbé Liszt
Wie Franz Liszt zegt, denkt wellicht met-
een aan de pianovirtuoos en bevlogen 
romantische componist, de fanaat die 
zich graag overgaf aan gewaagde harmo-
nische wendingen en pianotechnische 
experimenten. Een minder gekende kant 
van zijn persoonlijkheid is de diep religi-

euze Liszt. Tussen 1861 en 1869 woonde 
en werkte hij in Rome, en legde zich bijna 
uitsluitend toe op het componeren van 
gewijde muziek – waaronder zijn Missa 
Choralis, een ingetogen werk gebaseerd 
op gregoriaanse thema’s. Liszt wilde daar-
mee terugkeren naar de essentie van de 
sacrale muziek, ontdaan van onnodige 
franjes en overdreven romantiek. Diezelf-
de religieuze sfeer is ook terug te vinden 
in zijn latere pianowerken en -transcrip-
ties. Het was in die periode gebruikelijk 
om bekende werken van grote componis-
ten - denk aan opera-aria’s van Wagner, 
symfonieën van Beethoven of liederen van 
Schubert - over te brengen naar de piano, 
zodat het bredere publiek ze ook kon le-
ren kennen. In ‘L’Abbé Liszt’ ontdekken we 
beide kanten van deze unieke componist: 
van zijn acrobatieën op de piano tot de in-
getogen, mystieke gezangen.
locatie de Kapel Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, < 16j € 8, kassa € 12
info en reservatie T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

vrijdag 25.11
toneelstuk: ‘De Parochie van Miserie’
Tilia speelt al 30 jaar toneel! Dit jaar bren-
gen we voor u ‘De Parochie van Miserie’ 
van Jan Christiaens in regie van Hilda Hof-
man. Dit muzikaal, volks toneelstuk uit 
de jaren 1900, wordt door meer dan 30 
acteurs opgevoerd.
locatie GBZ Kerkstraat 7
andere data 26.11, 2, 3, 9 en 10.12
tijdstip 20 uur
prijs kassa € 7, vvk € 6,
info en reservatie verplicht
Lutgard de Kerf T 03 309 15 08, ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelkring Tilia

zaterdag 26.11
tentoonstelling: Pol Van Esbroeck
Pol Van Esbroeck zou dit jaar 100 zijn ge-
worden mocht hij in 2010 niet overleden 
zijn. Ter gelegenheid van zijn geboorte in 
december 1911 organiseren we een retros-
pectieve met werk van deze ereburger 
van Zoersel. Van Esbroeck maakte o.a. het 
beeld van Emile Verhaeren, wijzend over 
de Schelde en beeldhouwde de geschiede-
nis van Zoersel in de oude lindeboom. De 
ranke beelden getuigen van een ongebrei-
delde fantasie en een technisch meester-
schap.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
andere data iedere zaterdag en zondag t.e.m. 18.12
zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 tot 18 uur
info cultuurdienst T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

LUSTRUM-viering Davidsfonds Halle
Met receptie, diner, muzikaal optreden en 
sketches en tentoonstelling over 35 jaar 
Davidsfonds in Halle.

locatie zaal Elite , Lotelinglaan 42
tijdstip 18 uur
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59 of Lionel.
vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle

zondag 27.11 
winterwandeling Zoersel:
“Baron de Caters nodigt uit op zijn 
kasteel te Halle...”
Ook dit jaar zijn er weer vijf winterwande-
lingen in het Land van Playsantiën. Zoersel 
geeft de start aan het kasteel van Halle. 
Een mooie wandeling(8km) in het gebied 
tussen Vrieselhof en Hallehof, sagen en 
legendes uit de streek, lekkere (streek-)
hapjes en drankjes onderweg. Na de wan-
deling kunnen geïnteresseerden deelne-
men aan een winter-BBQ (afzonderlijk in 
te schrijven).
locatie Hallehof,Kasteeldreef 55
tijdstip vertrek tussen 12 en 14 uur, te bepalen bij 
vertrek
info en reservatie verplicht voor 22.11 T 03 2980 0 00 of 
toerisme@zoersel.be, BBQ apart te vermelden
prijs € 4 (BBQ niet inbegrepen)
een activiteit van toerisme Zoersel 

Lekker wandelen met verhalen tus-
sen twee kastelen in Zoersel (12km)
Wilt u met uw familie, vereniging of be-
drijf een leuke dag doorbrengen met lek-
ker eten, een stevige wandeling en een 
gids die sagen en legenden uit zijn mouw 
tovert over het gebied op de grens van 
Halle/Zoersel en Oelegem? Dan is een 
dagje ‘Happen en Stappen’ in Zoersel een 
prima aanbod. In de wondermooie groene 
Schijnvallei tussen de kastelen Hallehof 
en Vrieselhof, ontdekken we een nog vrij 
onbekend maar zeer mooi wandelgebied. 
Gezellige eetgelegenheden zorgen voor de 
noodzakelijke ‘Happen en Stappen’ doen 
we aan een goed tempo met nu en dan 
een stop voor een boeiend verhaal.

locatie vertrek Casteleynshoeve, Kasteeldreef 55
andere data tussen 6.10 en 22.04.2012
tijdstip vertrek tussen 10 en 12 uur,
te bepalen bij reservatie
info en reservatie (min. 10 dagen op voorhand)
T 03 310 05 13 of info@landvanplaysantien.be
prijs € 29 pp (drank niet inbegrepen) + € 50 per gids

maandag 28.11
workshop ‘omgaan met tegenstellin-
gen & confl icten’
Via beelden en vormen uiting geven aan 
het thema en ervaren hoe dat in uw leven 
speelt.
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22.00 uur
prijs €30 
info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

woensdag 30.11
geschiedenis van de hygiëne
Humoristische voordracht.
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tijdstip 20 uur
locatie dienstencentrum ’t dorp,
Jozef Van Craenstraat 1, Schoten
(tegenover muziekschool). 
info en inschrijven Germaine Cornelis T 03 385 26 80
een activiteit van Markant Zoersel

zaterdag 3.12
workshop oceandrum
Bij deze workshop ‘oceandrum’ brengen 
we die rust en waterenergie in handbe-
reik, via oefeningen, dans, meditatie en de 
opbouw van onze zelfgemaakte ocea-
ndrum.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18uur 
prijs € 82 alle materiaalkosten en broodmaaltijd 
inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

mosselsouper
Kom proeven van onze heerlijke mosselen. 
Voor de niet-liefh ebbers is er ook koude 
schotel te krijgen.
locatie judozaal fudoshin, Kapelstraat 11 
tijdstip van 17 tot 21 uur
info en reservatie voor 25.11 Patrick Vercammen
M 0499 16 98 95, patrick.vercammen@fudoshin.be, 
www.fudoshin.be
een activiteit van judo Fudoshin

zondag 4.12
‘spek-en-eieren’ wandeling te Wortel-
Castelré
Op het menu eerst een stevige winterse 
landschapswandeling (± 14 km). Vertrek-
kende vanuit het geklasseerde dorps-
centrum van Wortel stappen we via het 
gehucht Poeleinde dwars door de Castel-
reesche heide naar de prachtige beekvallei 
van het Merkske. ’s Middags spek met eie-
ren in Castelré. Meebrengen: aangepaste 
wandelkledij en stevig waterdicht schoei-

sel en eventueel een verrekijker. Begelei-
ding door Wim Vochten.
locatie parking aan de kerk van Wortel (tegenover 
taverne ‘de Guld’ ) 
tijdstip 9 uur 
prijs € 9 te betalen ter plaatse - inschrijven spek en 
eieren à volonté voor 28.11
info en inschrijven Ronny Van Soens T 03 385 94 63
ronny.vansoens@portima.be of Frank Reusens
T 03 384 01 83
een act. van natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

natuurwandeling
In het Zoerselbos met een natuurgids. 
Laarzen aanbevolen. Honden niet toege-
laten, ook aangelijnde niet.
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

woensdag 7.12
hoogbegaafdheid
Hoe omgaan met kinderen die hoogbe-
gaafd zijn? Annick Mertens licht dit toe 
tijdens deze infoavond.
locatie GC Jan vander Noot, Mudausstraat 9, Brecht
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven opvoedingswinkel,T 03 2980 9 74, 
opvoedingswinkel@zoersel.be 
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

voordracht:
China gisteren en vandaag
Jef Abbeel schetst de historische evolu-
tie van 3.000 v.C. tot nu. Hij spreekt over 
de stroomcultuur, de grote fi losofen, de 
denkwereld, de bouw van de Muren, Chi-
nese uitvindingen en ontdekkingstoch-
ten, de relatieve welvaart tot 1800, de 
vernederingen tussen 1840 en 1950, de 
heropleving na 1978, de normen en waar-
den van de huidige Chinese maatschappij, 
de rol van China in de toekomst.

locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs leden €3, niet-leden €5
info Katia Pannecoucke M 0496 54 03 45,
katia.pannecoucke@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

donderdag 8.12
workshop opkomen voor uzelf
Klinkt ‘ja,maar…’ u bekend in de oren? 
Valt ‘neen’ zeggen u zwaar? Komt u niet 
voldoende op voor uzelf en wil u eraan 
werken? Dan is deze workshop iets voor 
u. Aan de hand van een eenvoudig stap-
penplan leert u hoe u voor uzelf moet 
opkomen.
locatie Huize Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven wezlijn & wereld Anke Smolders T 03 
2980 9 60, welzijn.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten Zoersel, Zandhoven, 
Schilde, Wijnegem, Malle en Brecht

vrijdag 9.12
pré kerstmis quiz
Hebt u zin om gezellig samen iets te drin-
ken, plezier te maken en niet te verge-
ten vragen op te lossen? Dan is deze quiz 
zeker iets voor u. Schrijf u snel in met een 
ploeg van max. 6 personen en bewijs dat u 
over de beste hersenen beschikt!
locatie is nog niet gekend maar komt zodra we dit 
weten op www.kriskras-akabe.be
tijdstip 20 uur 
prijs € 15
info en inschrijven op prekerstmisquiz@gmail.com 
een activiteit van Kris Kras Akabe Halle

OPGELET!
De fototentoonstelling van Nenufar die 
oorspronkelijk zou doorgaan op zaterdag 
en zondag 19 en 20 november werd gean-
nuleerd. 

 ■ FOCUS |  11.11.11 van 11 tot 13 november

Iedereen is nu toch al bezig met het ‘klimaat’, zou je denken. 
Toch werd er wereldwijd nooit zoveel CO2 uitgestoten als in 
het voorbije jaar. Bovendien lijkt het altijd weer om onze eigen 
toekomst te draaien, en ook wel om die van de ijsbeer. Maar 
voor miljoenen mensen in het Zuiden is de klimaatverandering 
al lang geen toekomstbeeld meer, maar iets van nu. Ze worden 
al getroff en door overstromingen, droogte, mislukte oogsten … 
Daarom zet de Wereldraad Zoersel de volgende weken haar 
schouders onder de 11.11.11-campagne. Verenigingen worden ge-
vraagd om de placemats van de campagne te gebruiken tijdens 
hun activiteiten. De campagne van 11.11.11 start met het ver-
spreiden van fi etsplaatjes met daarop de boodschap ‘Weer een 
auto minder’. En in het weekend van 11 november zullen tal van 
vrijwilligers u vragen om uw solidariteit te tonen door de actie 
ook fi nancieel te ondersteunen.

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

we moe-
ten niet 

alleen 
de ijs-

beer 
helpen
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kachel als hoofdverwarming?
Wilt u een kachel gebruiken als hoofd-
verwarming, kies dan voor een gesloten 
toestel. Een houtkachel of een open haard 
zijn wel geschikt als sfeerverwarming, 
maar ook omwille van het lage rendement 
niet als hoofdverwarming. U stookt er 
best niet elke dag in want kinderen die in 
huizen wonen waar dagelijks hout wordt 
gestookt, hebben meer last van luchtweg-
klachten. 

het goede hout
Zorg ervoor dat u enkel goed gedroogd 
hout - te herkennen aan scheuren en 
loszittend schors - gebruikt. Nat hout 
geeft in de eerste plaats minder warmte 
en zorgt bovendien voor een onvolledige 
verbranding en veroorzaakt schadelijke 
stoff en. Ook bij het stoken van sloophout, 
geverfd hout, geïmpregneerd of verduur-
zaamd hout, gebeitst hout, multiplex, 
spaanplaat, kunststof, oud papier en huis-
houdelijk afval komen schadelijke stoff en 

stook uw gezondheid 
niet op
Geniet u er ook zo van om tijdens koudere dagen of na een intensieve herfstwandeling bij de 
kachel of open haard te zitten? Gebruik uw houtvuur dan zoals het moet want naast een ge-
zellige sfeer, kan het ook heel wat geur- en rookhinder, en luchtvervuiling veroorzaken.

 ■ WEGWIJS

geur- en rookhinder

vrij. Om het vuur aan te maken, gebruikt 
u best losse houtjes of natuurlijke aan-
maakblokjes.

het juiste weer
Bij windstil of mistig weer blijven de rook-
gassen in en om het huis hangen. Dat is 
schadelijk voor het milieu én voor uw ge-
zondheid. Vooral mensen met gevoelige 
luchtwegen kunnen gezondheidsklachten 
krijgen door de laaghangende rook.

uitbranden
Als u het vuur tempert door de luchttoe-
voer te verminderen, komen er veel scha-
delijke stoff en vrij. Daarom moet het vuur 
vanzelf uitbranden. 

controleer regelmatig
Witte of kleurloze rook uit uw schoor-
steen wijst op een goede verbranding. 
Donkere rook - grijs, zwart of blauw - 
duidt op een slechte verbranding. De 
vlam in de houtkachel moet bovendien 

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

helder geel zijn en mag niet fl akkeren. Een 
oranje, onregelmatige vlam duidt op een 
onvolledige verbranding. Hebt u toch don-
kere rook of oranje vlammen dan moet 
u de luchttoevoer verbeteren en vochtig 
hout vermijden.

onderhoudsbeurt verplicht
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een 
erkend technicus is wettelijk verplicht en 
wordt soms ook als voorwaarde gesteld 
in uw brandverzekeringspolis. Door re-
gelmatig de schoorsteen te laten vegen, 
voorkomt u heel wat problemen. Roet-
deeltjes komen in de omgevingslucht 
terecht en zorgen voor een roetlaag tegen 
de schoorsteenwand, wat het risico op 
een schoorsteenbrand verhoogt.
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Pastoor Michielsen van de parochies in Halle en Sint-Antoni-
us werd op 25 oktober 65. Met de toestemming van de bis-
schop zou hij nog een vijftiental jaren mogen verderwerken 
maar omwille van stress en zijn gezondheid besliste hij om 
het rustiger aan te doen. Zijn collega, pastoor Jacobs van de 
parochie in Zoersel, zal dan nog de enige pastoor zijn in onze 
gemeente. Een moment om even terug te blikken op hun 
loopbaan.

Vanaf 1 november gaat u met pensioen. Bent 
u dan vanaf die datum niet langer een pries-
ter?
Pastoor Michielsen: “Wij blijven altijd pries-
ter. Als we eenmaal met pensioen zijn, 
mogen we nog steeds de eucharistie en 
andere vieringen voorgaan en hulp bie-
den. Alle kerkelijke diensten in de federatie 
(dit zijn de zes parochies in Zoersel en Mal-
le) worden vanaf 1 november herschikt. 
We proberen er wel nog voor te zorgen 
dat elke parochie minstens één eucharis-
tieviering per weekend heeft. Daarnaast 
zijn er de woorddiensten waar we samen 
luisteren naar het woord van God. Een 
aantal mensen willen samen deze dien-
sten verzorgen. Dat zijn een voor een erg 
bekwame mensen. Sommigen onder hen 
ervaren het nog als een late roeping.”

Over een roeping gesproken, hoe kwam u tot 
het idee dat ‘priester zijn’ iets voor u was?
Pastoor Michielsen: “Tijdens de humaniora 

vroeg ik mezelf af ‘wat nu?’ en begon ik 
na te denken over de toekomst. Ik twij-
felde tussen leraar wiskunde en priester, 
die jobs lijken mijlenver uiteen te liggen 
maar ik wist wel zeker dat ik iets waar-
devols wilde bijbrengen aan mensen. Na 
lang wikken en wegen en enkele slapeloze 
nachten, wist ik zeker dat ik priester wilde 
worden en vertelde het aan mijn ouders. 
Tijdens m’n studie heeft m’n vader zes jaar 
lang gezegd ‘waaraan zijt ge toch begon-
nen’, maar eens ik gewijd werd als priester 
was hij enorm fi er op me.”
Pastoor Jacobs: “Ik had veel voorbeelden die 
ervoor zorgden dat ik er iets voor voelde 
om priester te worden. Mijn ouders waren 
actief bij de parochie in Borsbeek, zij wa-
ren enorm gevoelige mensen. Die eigen-
schap heb ik, denk ik, overgenomen van 
hen. Ook in de familie had ik een aantal 
heel gelovige mensen. Ik was bij de scouts 
actief en heb er prachtige herinneringen 
aan onze aalmoezeniers.”

Pastoor Michielsen: “Bij de Jezuïeten in  
Turnhout polsten ze of ik in het klooster 
wilde toetreden, maar geen haar op m’n 
hoofd dat daaraan dacht. Het Jezuïe-
tencollege in Turnhout werd in die tijd 
beschouwd als strafcollege. Rond onze 
speelplaats stond een ‘kiekendraad’ van 
5 meter hoog, onder andere om alle jon-
gens die van andere colleges waren weg-
gestuurd, in toom te houden. M’n vertrou-
wen in de Jezuïeten was dus niet erg groot 
(lacht). Uiteindelijk is het toch goedgeko-
men want ik ging aan de slag in verschil-
lende parochies waarna ik in Zoersel te-
recht kwam en twintig jaar bleef.”
Pastoor Jacobs: “Ik ben erg dankbaar dat ik 
mocht studeren bij de Jezuïeten van Xave-
rius. Het was niet altijd even gemakkelijk, 
op studiegebied dan, maar ik heb er wel 
goede herinneringen aan.”

Zo’n loopbaan als die van jullie telt wellicht 
heel wat memorabele momenten?

dankbaarheid
is mooiste 
geschenk

loopbaan van een priester

 ■ CLOSE-UP
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Pastoor Michielsen: “Waar ik zo direct aan 
terugdenk, is mijn eerste ziekenzalving. 
Dat zijn momenten die je nooit vergeet. 
Het is ook dan - bij een overlijden - dat je 
vriendschap en vertrouwen voelt want je 
wordt opgenomen als lid van de familie.”
Pastoor Jacobs: “Onlangs deed ik een zie-
kenzalving in Monnikenheide. Daar er-
vaarde ik de hechte verbondenheid van 
de bewoners. Heel wat volk wilde er na-
melijk bij zijn en samen hebben we de 
hand opgelegd want al die mensen had-
den samen, in gods naam, mee voor haar 
gezorgd. Toen ik vroeg om een lied te zin-
gen, dachten we spontaan aan ‘lang zal ze 
leven’ en dat zongen we dan ook uit volle 
borst. Zij zou immers nog lang leven, in 
hun hart en hoe dan ook.”
Pastoor Michielsen: “De dankbaarheid, de 
vriendschap en het vertrouwen die we 
mogen ervaren in onze job, zijn onbetaal-
baar. Een tijdje geleden gaf iemand me 
na een uitvaart drie kussen - ze had eerst 

gevraagd of dat wel mocht, een pastoor 
kussen - om me te bedanken voor het 
mooie afscheid. Op zo’n momenten ben ik 
absoluut blij met m’n keuze.”
Pastoor Jacobs: “Geloven is niet zo simpel in 
deze tijd, maar als we een beetje dichter 
bij God zouden komen, zouden we ook 
dichter bij de mensen zijn. Bidden en me-
kaar gaarne zien, dat is belangrijk.”

Samen hebben jullie bijna 90 jaar priester-
schap achter de rug. Liggen jullie soms wak-
ker van jullie opvolging? 
Pastoor Jacobs: “Ik denk dat iedereen het 
erover eens is dat de kerk moet verande-
ren. Er zijn zoveel bekwame mannen en 
vrouwen, die met een beetje opleiding een 
dienst zouden kunnen bewijzen.”
Pastoor Michielsen: “We voelen aan dat al-
les moet veranderen en iedereen is daar-
mee akkoord. Maar ‘hoe’ dat moet gebeu-
ren, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt tijd 
raad.”

De parochies van Halle en Sint-Antonius na-
men afscheid van een bekend gezicht. Is voor 
Zoersel het afscheid ook in zicht?
Pastoor Jacobs: “Ik ben zelf niet goed in af-
scheid nemen, maar zolang ik kan blijven 
werken, zal ik als pastoor blijven. Door 
m’n leeftijd wordt het niet eenvoudiger, 
maar we hopen te kunnen blijven reke-
nen op heel wat mensen. En daar zijn we 
dankbaar voor.”

Enkele dagen geleden was er in Sint-
Antonius een overleg waarbij ieder-
een ideeën kon geven om bij te dragen 
aan de verandering van de kerk.

Hebt u een idee of inspiratie, laat het 
dan zeker weten aan de pastoors 
via st.elisabethzoersel@scarlet.be 
en st.martinus.zoersel@parochies.
kerknet.be. 

Pastoor Jacobs en pastoor Michielsen vertellen over hun roeping.
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de bib verlicht je
huiswerk
Nadert de deadline voor je boekbespreking? Ben je dringend op zoek naar een onderwerp 
voor een spreekbeurt? Zoek je een plaats om te studeren of af te spreken voor een groeps-
werk? De bibliotheek biedt redding en kan je huiswerk verlichten.

 ■ IN BEELD

eerste hulp voor leerlingen

Help, ik zoek een boek!
In de bibliotheek vind ik duizenden boe-
ken, maar hoe vind ik het boek dat ik 
zoek? Met de online catalogus vind je in 
de bib of thuis makkelijk een boek. Tik in 
de zoekbalk de naam van de auteur, een 
titel of een woord ervan en je ziet onmid-
dellijk wat de bib in de aanbieding heeft. 
Met een klik op de titel weet je waar het 
boek is en of het beschikbaar is. De korte 
inhoud geeft je een eerste indruk van het 
boek. De boeken in de bib gaan zelfs inter-
nationaal want je vindt er boeken in het 
Frans, Engels, Duits … 

Help, ik word overspoeld 
met informatie!
Tegenwoordig word je overspoeld met 
informatie via het internet. Zo veel info 
zelfs, dat je door de bomen het bos niet 
meer ziet. En niet alles wat je leest, blijkt 
waar. Check en combineer de informatie 
op het internet met de info van een boek 
en je staat zeker in je schoenen. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be. De online catalogus van de 
bib vind je op http://zoersel.bibliotheek.be.

tie vinden over schrijvers. Met de data-
bank van Mediargus kun je snel artikels 
opzoeken die in de Vlaamse kranten en 
tijdschriften (Knack en Trends) zijn ver-
schenen. 

Help ik zoek een plek 
om te werken!
In de bibliotheek mag je gratis binnen. Er 
zijn verschillende plekken waar je rustig 
kunt studeren. Alleen of in groep, je hebt 
al het materiaal bij de hand om snel en 
goed te werken. De publiekspc’s van de 
bib kun je gratis gebruiken om dingen op 
te zoeken, te schrijven en af te drukken. 
Heb je een eigen laptop dan kun je in de 
bib van Zoersel en Sint-Antonius gratis 
draadloos surfen op het web. 

Help, mijn boek is niet in de bib!
Wat als je boek niet beschikbaar is in de 
bib? Als het boek is uitgeleend dan kan je 
het boek alsnog reserveren aan de balie. 
Blijkt dat de bib het boek niet heeft, kan 
een medewerkster het gevraagde boek 
voor 2 euro laten overkomen van een an-
dere bibliotheek. Zo krijg je op een week 
tijd alles wat je nodig hebt. 

Help, ik zoek een recensie!
Ben je op zoek naar een recensie? Moet 
je een krantenartikel vinden? In de bib 
heb je op de publiekspc’s gratis toegang 
tot online databanken. De databank van 
Biblion is een verzameling van duizenden 
recensies die in kranten en tijdschriften 
verschenen. Je kunt er ook meer informa-
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verblijf vandaag de dag steeds garant voor 
een kwaliteitsvolle opvang met sterke 
pedagogische waarden. 

verhuis
In 2012 zal in de Achterstraat een nieuw 
gebouw in gebruik worden genomen 
waar zowel Teuntje als de naschoolse 
opvang een plek krijgen. Tot zolang huist 
Teuntje in de Kapellei 33/1 in Sint-Anto-
nius. Uw kinderen kunnen er terecht op 

Op 12 november 1986 opende het gemeentelijk kinderdagverblijf Teuntje zijn deuren in de Ach-
terstraat, achter de loketdienst van Sint-Antonius. Teuntje was geen doorsnee kinderdagver-
blijf. Het was een af-en-toe-opvang. Ouders konden er hun kindjes jonger dan zes jaar maxi-
mum vier halve dagen per week laten opvangen. Dat was een nieuwe formule. U moest niet 
op voorhand inschrijven zodat uw ukkie er terecht kon op onverwachte momenten.

 ■ IN BEELD

af-en-toe-opvang

MEER WETEN?
Bel Teuntje tijdens de openingsuren op 03 420 08 41 of Landelijke Kinderopvang 
070 246 041, of mail naar lkdvzoersel@landelijkekinderopvang.be.

niet langer gemeentelijk
In 2010 besloot het gemeentebestuur om 
de organisatie van Teuntje over te dragen 
aan een gespecialiseerde organisatie, Lan-
delijke Kinderopvang (van de groep KVLV). 
Landelijke Kinderopvang zorgt in Zoersel 
ook al geruime tijd voor de naschoolse op-
vang Stekelbees.

opvang als uw vaste
opvang even uitvalt
Vandaag, 25 jaar na de oprichting, blijft 
het occasionele aspect van de opvang 
behouden. Maar Teuntje speelt ook in 
op nieuwe behoeften van ouders. Zo zijn 
de openingsuren verruimd en kunt u uw 
kindje ook enkele dagen brengen wan-
neer uw vaste onthaalouder bijvoorbeeld 
ziek is.
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan 
jonge kinderen tot 6 jaar zonder dat ou-
ders gebonden zijn aan een vaste uurrege-
ling. U betaalt 2 euro per uur per kind en 
1,5 euro vanaf twee kinderen van één ge-
zin. Eten en verzorgingsgerief moet u zelf 
meebrengen. 
In Teuntje kunnen 14 kinderen tegelij-
kertijd opgevangen worden. De mede-
werkers dragen hun steentje bij aan het 
bevorderen van de ontwikkeling van het 
kind. Ze ondersteunen de ouders bij de 
opvoeding. Advies en tips worden met de 
glimlach meegegeven. De kinderbegeleid-
sters volgen regelmatig opleidingen en 
hebben overlegmomenten met collega’s 
en andere partners binnen het grote aan-
bod kinderzorg. Zo staat het kinderdag-

Teuntje viert 25-jarig 
jubileum

MAAK KENNIS!
Wilt u graag eens kennismaken met 
Teuntje? Kom dan een kijkje nemen 
tijdens de opendeurdag op donderdag 
10 november van 8 tot 19 uur. Ieder kind 
krijgt een cadeautje en voor de ouders 
is er koffi  e en een hapje.

maandag, dinsdag en donderdag van 8 
tot 17 uur en op woensdag en vrijdag van 8 
uur tot 13 uur.
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 21.10 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 10.12 en 20.01
- 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
 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.

Zoezel viert feest
  Op vrijdag 25 november viert jeugdhuis Zoezel haar 
10-jarig bestaan. Dit jubileum laat het bestuur van 
het jeugdhuis niet onopgemerkt voorbijgaan. De 
avond gaat van start met een receptie voor alle 
oud-leden die de voorbije tien jaar een steentje 
hebben bijgedragen aan het jeugdhuis. “Al deze 
mensen hebben er samen voor gezorgd dat Zoer-
sel een bloeiend jeugdhuis bezit dat voor plezier 
en vertier zorgt bij het jong gespuis van de deelge-
meente.” Later op de avond zal Band Marginal het 
feest inzetten. Naar goede gewoonte met knallen-
de dansnummers voor jong en oud. “Tot in de late 
uurtjes zal er gedanst worden om de tiende verjaar-
dag van ‘onze keet’ te vieren. Zoezel trakteert ieder-
een op gratis inkom en drie gratis vaten! ”, aldus  een 
lid van de werkgroep ‘feest’.

MEER WETEN?
www.zoezel.be


