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 ▪ Vlaams minister Vandeurzen over ‘vermaatschappelijking van de zorg’

 ▪ verenigingen op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

 ▪ ‘griepcommissaris’ Marc Van Ranst over het nut van griepvaccinatie

‘zorgeditie’

zorg op maat,
een heel leven lang
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zo is Zoersel!
Vrijwillig

Zomaar, voor niets
Zomaar, zonder reden
Een schouderklop, een ruggensteun
Een luisterend oor, een helpende hand
Jij, met je hele ik
Zomaar voor een ander.
Zomaar, of toch niet
Maar uit engagement
Groter dan eindeloos
En zo broodnodig in ons samenzijn
Daarom verdien jij
1.000 keer dank
En ons warm hart
Niet zomaar, voor niets
Niet zomaar, zonder reden
Maar om al jouw keren ‘zomaar’.

Zorgen voor, het kan op duizend en één manieren.
Het gebeurt ook op zoveel manieren, in onze gemeente. Door 
tal van professionelen in de diverse instellingen die in Zoersel 
gevestigd zijn. Door ontelbaar veel vrijwilligers ook die onze 
gemeente rijk is.

Tijdens het Europees jaar van de vrijwilliger willen we die zorg 
in dit magazine eens speciaal in de kijker zetten.
Onbegonnen werk, zo werd me gezegd, om alle initiatieven 
in onze gemeente op een rijtje te zetten. Da’s inderdaad waar, 
maar een aantal belichten we graag even verder. 

Wat onmiddellijk duidelijk wordt: zorgen, dat kan je een heel 
leven lang, en zorg heb je ook een leven lang nodig, van piep-
jong tot ouder, van bemoedigende glimlach tot zorgwoning.

Honderden vrijwilligers zijn dagelijks actief bezig in onze ge-
meente: in tal van verenigingen, in instellingen, in buurtcomi-
tés, in scholen, of gewoon individueel. 
En als lokaal bestuur ondersteunen wij dit met volle overtui-
ging. Samen maken wij van Zoersel een hartelijke gemeente, 
waar mensen mekaar helpen en zij die zorgnood hebben vol-
waardig deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. 

‘Iedere morgen nieuwe zorgen’, zegt het spreekwoord. Bedoeld 
wordt dat elke dag wel zijn eigen vragen meebrengt. 
Als we dit voortaan nu eens anders lezen? ‘Iedere morgen nieu-
we zorgen’. Inderdaad, elke dag weer zoveel helpende handen, 
zoveel schouderklopjes, zoveel vriendelijke woorden, zoveel…

Hartelijk dank, Zoerselaars: als mensen voor mekaar meer zor-
gen, maken we een gemeenschap met minder zorgen!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ REPORTAGE

‘zorginitiatieven’ dui-
delijk statement
“Mensen met specifi eke zorgnoden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan het dage-
lijkse leven, om een ‘gewoon’ leven te leiden en opgenomen te worden in de maatschappij”, 
dat is in een notendop waar ‘vermaatschappelijking van de zorg’ voor staat. Dé aangewezen 
persoon om u hierover een woordje meer uitleg te geven, is ongetwijfeld Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, die ons met veel plezier te woord stond.

zorg dragen voor
“De term ‘vermaatschappelijking van de 
zorg’ is oorspronkelijk afk omstig uit de 
psychiatrie”, zo start minister Vandeurzen 
zijn verhaal. “Daar staat het voor het feit 
dat mensen met psychiatrische proble-
men na een opname in een thuissituatie 
of sociaal netwerk moeten kunnen opge-
vangen worden. Dat is immers de beste 
manier om de participatie in de samenle-
ving terug mogelijk te maken. Maar… wat 
mij betreft is vermaatschappelijking van 
de zorg vandaag de dag veel ruimer dan 
dat. Mensen met nood aan zorg in het 
algemeen, mensen met een beperking, 
kwetsbare mensen, ex-psychiatrische pa-
tiënten, ex-gedetineerden … één voor één 

vermaatschappelijking van de zorg

zijn zij op zoek naar die thuissituatie of 
naar die maatschappij waarin ze zich aan-
vaard en opgenomen voelen. Dat bete-
kent dat ‘zorg dragen voor’ niet louter een 
taak is van professionele voorzieningen, 
maar evenzeer thuishoort op het lokale 
niveau: bij het lokale bestuur, in het ver-
enigingsleven, in ieders sociaal leven.” 

Of dit dan een pleidooi is tégen de profes-
sionele voorzieningen? “Allerminst”, stelt 
minister Vandeurzen duidelijk. “Het is wel 
een pleidooi vóor een goede samen- en 
wisselwerking tussen de professionele 
voorzieningen enerzijds en de samenle-
ving anderzijds. Ze moeten elkaar betrek-
ken bij wat ze doen. Zo is het belangrijk 

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

dat mensen die verblijven in een voor-
ziening aan het gewone leven kunnen 
participeren. Andersom moeten ontmoe-
tingsruimten binnen die voorziening ook 
toegankelijk zijn voor buurtbewoners.”
Onze gemeente telt heel wat zorgvoor-
zieningen én -initiatieven. Zorgen voor 
mensen met een beperking is hier al lang 
geen vreemde eend meer in de bijt, maar 
iets waar we als samenleving oprecht aan 
willen werken - en dat is ook minister Van-
deurzen niet ontgaan. “De zorginitiatie-
ven die jullie in Zoersel nemen, maken een 
duidelijk statement! Professionele voor-
zieningen en mensen met nood aan zorg 
zijn een geïntegreerd deel van jullie wereld 
geworden, en dat is knap!”

onmisbaar
Dat vrijwilligers en mantelzorgers onmis-
baar zijn in dit verhaal, is duidelijk. “We 
zetten tijdens dit ‘jaar van de vrijwilliger’ 1 
miljoen euro extra in voor de ondersteu-
ning van vrijwilligers in de zorgsector”, zo 
besluit de minister “We willen deze mid-
delen bewust inzetten om mensen die 
vanuit een vrijwillig engagement zorg en 
hulpverlening versterken, te waarderen. 
Zij nemen niet de plaats in van een profes-
sionele zorgverlener, maar bieden wel een 
niet te missen aanvulling op dit aanbod!” 
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Zoersel is een warme en zorgzame gemeenschap. In tegen-
stelling tot heel wat andere gemeenten met bijvoorbeeld een 
uitgebreid bedrijventerrein, wordt onze gemeente geken-
merkt door heel wat gespecialiseerde zorginstellingen. Niet 
alleen deze zorginstellingen, maar ook het gemeente- en 
ocmw-bestuur en tal van vrijwilligers, organisaties en vereni-
gingen dragen zorg hoog in het vaandel, zo blijkt uit heel wat 
uiteenlopende ‘zorginitiatieven’. Ze hebben allemaal hetzelf-
de doel voor ogen: iedereen de zorg bieden die hij of zij, op 
dat moment in z’n leven, nodig heeft.

kersverse ouders
Wie heeft er meer behoefte aan continue 
zorg dan een pasgeboren kindje? De eerste 
levensjaren is uw zoon of dochter immers 
volledig afh ankelijk van u als ouder. Maar 
ook u staat er niet alleen voor. Zo zorgen 
we er samen met heel wat verschillende 
partners voor dat u in onze gemeente vol-
doende professionele kinderopvang vindt. 
Wilt u eens van gedachten wisselen met 
andere kersverse ouders, dan kan dit van-
af begin oktober tijdens onze ‘babybab-
bels’ (zie ook pagina 19). Vraagt u zich af 
wat u kunt doen om uw kleuter ’s avonds 
makkelijker in bed te krijgen of hoe u best 
omgaat met de driftbuien van uw puber? 
Dan staat ook de deur van de opvoedings-
winkel altijd voor u open. Heeft uw zoon 
of dochter een mentale handicap, dan 
staat thuisbegeleidingsdienst Kadodder 
op zijn beurt voor u klaar met opvoedings-
advies en hulp waar nodig. 

een nieuwe wereld
Van zodra uw kind naar school gaat, gaat 

er een volledig nieuwe wereld voor hem 
open. Hij zal ook snel leren dat niet ieder-
een hetzelfde is of over dezelfde mogelijk-
heden beschikt.

Een lovenswaardig initiatief in dat opzicht 
is het Doezelbos - een project van Huize 
Monnikenheide, dat een brede waaier van 
diensten verleent aan personen met een 
mentale handicap. Het Doezelbos is een 
belevingsplek van zo’n 5.000 m² op maat 
van bewoners en gasten, met onder meer 
voelbakken, nestkastjes, een reuzennest, 
themakoff ers ... Elke week krijgt het Doe-
zelbos een kleuterklasje ‘over de vloer’. 
De leerlingen maken er aan de hand van 
een kant-en-klaar lespakket kennis met 
het bos en meteen ook met de bewoners 
van Monnikenheide. Zo wordt de afstand 
tussen beide kleiner en de vertrouwdheid 
met elkaar groter. Ook de bewoners van 
ZNA Joostens (dementiekliniek) ontvan-
gen geregeld leerlingen van de kleuter- of 
lagere school voor een gezellige spelletjes-
namiddag.

wonen & werken
En zo verkent zoon- of dochterlief stap 
voor stap de wereld en voor u het weet 
is hij of zij op zoek naar een eigen stekje. 
Voor mensen met specifi eke zorgnoden, 
zoals psychiatrische patiënten of men-
sen met een beperking, wordt in onze 
gemeente een woonbeleid gevoerd dat 
huisvesting op maat aanbiedt. Denken we 
onder meer aan Huize Monnikenheide, 
centrum voor beschut wonen en psychia-
trische zorg aan huis De Sprong, psychi-
atrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 
… Bij heel wat lokale besturen, maar ook 
bij de gespecialiseerde zorginstellingen, 
huisvestings- en tewerkstellingsdiensten 
en vrijwilligers groeit de overtuiging dat 
mensen met specifi eke zorgnoden vlot 
moeten kunnen deelnemen aan het dage-
lijks leven, en dat is ook wat wij in Zoersel 
nastreven. Een woning én begeleiding op 
maat is daar een belangrijk aspect van. 

Ook een duurzame job kan bijdragen tot 
die integratie in de samenleving. Spelo-

zorg op maat, 
een leven lang

zorgzaam Zoersel

 ■ BETROKKEN
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theek ‘Dobbeltje’ - waar groot en klein 
gezelschapspellen en puzzels kunnen uit-
lenen - is zo’n inclusiegericht arbeidszorg-
project. Bewoners (en begeleiders) van 
onder meer bovengenoemde zorginstel-
lingen helpen u er met veel plezier verder 
en nemen op die manier deel aan het 
maatschappelijk leven. Ook Huize Mon-
nikenheide organiseert voor ruim honderd 
cliënten een aangepaste dagbesteding 
die aansluit op hun mogelijkheden en 
interesses. In het kader daarvan startten 
ze een tijdje terug met een kurkatelier: 
een integratiebevorderend en ecologisch 
recyclageproject waarbij de bewoners de 
kurken sorteren en vermalen tot fi jne kor-
rels. De vermalen kurkpulp wordt vervol-
gens, in samenwerking met de Zoerselse 
fi rma Ecomat, verwerkt in ecologische 
bouwmaterialen. Ook de geschenkdoos, 
die u aan het onthaal van het administra-
tief centrum kunt verkrijgen, bevat onder 
meer producten die in diverse zorginstel-
lingen worden gefabriceerd, waaronder 
zeepjes die gemaakt zijn door de bewo-

ners van Huize Monnikenheide en thee-
lichtjes uit het atelier van PC Bethanië. Zo 
komen de patiënten en de gasten op een 
positieve manier naar buiten en krijgt de 
ontvanger van de geschenkdoos meteen 
wat meer informatie over deze zorginstel-
lingen. 

een jaartje ouder
Tot slot is goede zorg en hulpverlening 
ook onontbeerlijk voor wie een jaartje 
ouder wordt. Ouderen en/of mensen die 
moeilijk te been zijn maar toch graag 
thuis - in hun vertrouwde omgeving - 
blijven wonen, krijgen dankzij heel wat 
zorginitiatieven vaak die kans. Zo bieden 
gemeente en ocmw hen onder meer ge-
zinszorg, warme maaltijden, een poets- 
en gezelschapsdienst aan huis. De Minder 
Mobielen Centrale brengt hen waarheen 
ze maar wensen. Ook verenigingen zoals 
ziekenzorg, Handicar, katholieke ver-
eniging gehandicapten … dragen in dit 
verhaal een ‘grote steen’ bij. Daarnaast 
wordt vandaag de dag ook heel wat zorg 

door familie, vrienden of vrijwilligers - ook 
wel mantelzorgers genoemd - opgeno-
men . Enigszins verborgen zetten zij zich, 
vaak jarenlang, voor hun hulpbehoevende 
naasten in. Deze vorm van zorg is niet al-
tijd zichtbaar, maar daarom niet minder 
noodzakelijk en zinvol! Het gemeente- en 
ocmw-bestuur erkent het belang hiervan 
onder meer door mantelzorgers en vrijwil-
ligers jaarlijks in de bloemetjes te zetten 
tijdens respectievelijk De dag van de man-
telzorger en De week van de vrijwilliger. 

U merkt het: heel wat verschillende part-
ners doen er alles aan om van Zoersel een 
warme en zorgzame gemeente te maken 
waar iedereen zich thuis voelt.

MEER WETEN?
Voor meer info of contactgegevens van 
alle bovenvermelde initiatieven, kunt u 
mailen naar welzijn.wereld@zoersel.be 
of bellen naar 03 2980 0 00. 
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De kinder- en jongerentelefoon ontvangt 
jaarlijks 33.000 oproepen van kinde-
ren en jongeren met een verhaal, een 
vraag of een probleem - en toch blijven 

er nog heel wat in de kou staan. Daarom 
zoekt de kinder- en jongerentelefoon 
extra vrijwilligers die onze jeugd via mail, 

chat, forum of telefoon een luisterend oor wil-
len bieden, raad geven, moed inspreken … Elk 

contact is gratis en volledig anoniem. Uw enga-
gement kan het verschil maken! 

MEER WETEN?
Surf naar www.kjt.org/vrijwilligers, bel naar 02 534 37 43 of 
mail naar info@kjt.org. 

kinder- en 
jongeren-
telefoon

 ■ IN ‘T KORT

U kent ze ongetwijfeld: de gemachtigde signaalgevers die bij 
wielerwedstrijden en wandelingen, maar ook bij allerhande 
andere manifestaties - zoals Parkplezier, fuiven, verkiezingen ... 
- de politie bijstaan. Wilt u graag af en toe mee instaan voor de 
verkeersveiligheid bij dergelijke evenementen?
Of hebt u interesse om op te treden als gemachtigde opzichter 
in de buurt van onze scholen, om zo de Zoerselse leerlingen het 
ganse jaar door veilig op hun bestemming te brengen?

MEER WETEN?
▪ gemachtigde signaalgever: bel Cois Keysers, 0478 38 69 48.
▪ gemachtigde opzichter:

bel politiecommissaris Ludo Jacobs, 03 2980 5 20.

gemachtigde signaal-
gevers en opzichters

psychiatrisch
centrum Bethanië
Het psychiatrisch centrum Bethanië telt, verspreid over zijn 
verschillende locaties, al heel wat vrijwilligers die zich voor een 
korte of een langere periode engageren.
Men is er echter nog op zoek naar:
▪ bezoekvrijwilligers:

Het woord zegt het zelf: u bezoekt een patiënt die weinig of 
geen contact heeft met familie of vrienden.

▪ handige Harry’s:
U trekt een paar uurtjes per maand uit om de bewoners van 
beschut wonen te helpen bij klusjes in huis. 

▪ tuinliefh ebbers:
Samen met de bewoners onderhoudt u de tuin van het psychi-
atrisch verzorgingstehuis.  

▪ voetbaltrainer:
U traint de voetbalploeg, bestaande uit bewoners van beschut 
wonen.

▪ spelotheekbegeleider:
U begeleidt patiënten met psy-
chische problemen die de spe-
lotheek open houden.

▪ linedancer:
U leert de patiënten ‘linedan-
cen’.

▪ priesters:
U vervangt de huidige 
priesters af en toe en gaat 
de eucharistievieringen 
in het psychiatrisch cen-
trum voor.

▪ boodschappers:
U gaat samen met 
de minder mobiele 
patiënten naar de 
winkel.

MEER WETEN?
Sigrid Bauwens,
03 380 30 11,
sigrid.bauwens@
emmaus.be. 

De kind
jaarlij
ren e
vraa

er nog 
zoekt d
extra vr

chat, forum
len bieden, ra

ki
jo
te

6



kriskras akabe
KrisKras Akabe, een scoutsgroep uit 
Halle waar ‘anders zijn’ best kan, is op 

zoek naar durfals (+ 17 jaar) die zich wil-
len engageren om tweewekelijks voor 
spel en plezier te zorgen. 

MEER WETEN?
Bel naar Eva De Raedt, 0478 59 22 95, mail 

naar groepsleiding@kriskras-akabe.be of 
neem een kijkje op www.kriskras-akabe.be.

De Minder Mobielen Centrale zoekt chauff eurs 
om mensen die minder mobiel zijn tot op hun 
bestemming te brengen. Kunt u zich enkele uren 
per week vrij maken en beschikt u over een wa-
gen? Dan staan er binnenkort mogelijk heel wat 
ritjes naar dokters, ziekenhuizen, sportcentra, 
winkels ... op uw kilometerteller. Uw onkosten 
worden vergoed aan € 0,30 per kilometer. 

MEER WETEN?
Bel naar ocmw Zoersel, 03 2980 0 00 - 0800 12 
113, of mail naar ocmw@zoersel.be. 

nachtzorg

“Mijn moeder woont sinds 
enkele maanden bij ons in. Het 
was voor haar niet meer haal-
baar om alleen te wonen. Mijn 
man en ik zorgen nu met plezier voor 
haar. Maar als we bijvoorbeeld samen 
naar een avondfeest moeten, durven we 
haar eigenlijk niet goed meer alleen laten.” In 
zo’n situaties zorgt Nachtzorg ervoor dat u toch 
met een gerust hart kunt vertrekken. De medewerkers 
van Nachtzorg nemen de dagelijkse zorg voor een partner, ouder of kennis ‘s 
nachts (22 - 7 uur) even over. Nachtzorg zoekt nog vrijwilligers om hun dienst 
te versterken: u engageert zich om de zorgtaak ’s nachts op u te nemen (€ 25 
onkostenvergoeding per nacht). U helpt bij een toiletbezoek, u houdt toe-
zicht op het innemen van medicatie, u zet het ontbijt klaar, u helpt iemand in 
en uit het bed … en als het rustig is, kunt u gerust uw ogen even dichtdoen.

MEER WETEN?
Bel naar ocmw Zoersel, 03 2980 0 00. Zij geven uw gegevens dan door aan 
Nachtzorg Antwerpen. 

gezelschapsdienst
De gezelschapsdienst is op zoek naar enthousiaste mensen die senioren, andersvaliden en chro-

nisch zieken - het woord zegt het zelf - gezelschap willen houden. Familie of vrienden die dage-
lijks voor de zorg instaan, kunnen zo even op adem komen en wat tijd voor zichzelf nemen. Bent 

u altijd wel te vinden voor een gezellige babbel, een wandeling of een spelletje ‘kleuren-
wies’, en schrikt u er niet van terug te helpen waar nodig? Dan is dit zeker iets voor u!  

MEER WETEN?
Bel Tinneke Vangeel, 014 86 11 67.

KVG Zoersel zoekt vrijwilligers om mee de handen uit de 
mouwen te steken tijdens haar activiteiten.
Uw taak kan bestaan uit: tappen, opdienen, afrui-
men, afwassen, afdrogen, zaal opkuisen, onder-
steunen en begeleiden van de deelnemers met 
een mentale, lichamelijke of meervoudige 
handicap.

MEER WETEN?
Bel naar Daisy Backx, 03 385 06 14 
of mail naar daisy.backx@kvg.be.

Katholieke Vereniging 
Gehandicapten

113, of mail naar ocmw@zoersel.be. 

gezelscha
De gezelschapsdienst is

nisch zieken - het woord
lijks voor de zorg instaa

u altijd wel te v
wies’, en sch

MEER W
Bel Tinne

Minder Mobielen
Centrale
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 ■ WEGWIJS

rechten en plichten 
bij vrijwilligerswerk
U wilt graag meewerken aan een zorgzaam Zoersel en u inzetten als vrijwilliger? Fantastisch! 
Maar wat verstaan we nu precies onder vrijwilligerswerk? Kan dit ook vergoed zijn? Mag ie-
dereen vrijwilligerswerk doen? We zetten de meest gestelde vragen kort voor u op een rijtje.

wat?
Wanneer u zich binnen een organisatie 
vrijwillig en onbetaald nuttig inzet voor 
een ander, doet u aan vrijwilligerswerk. 
Het kan gaan om mensen helpen, klusjes 
uitvoeren, wandelingen begeleiden, eve-
nementen organiseren … Die activiteiten 
moeten gebeuren in de context van een 
organisatie zonder winstoogmerk, dus 
niet in privé- of familieverband. Vrijwilli-
gerswerk is niet vrijblijvend. Van zodra u 
en uw organisatie ervoor kiezen met el-
kaar in zee te gaan, ontstaan daaruit een 
aantal wederzijdse rechten en plichten. 

voor wie?
Vanaf het jaar dat u zestien wordt, mag 
u vrijwilligerswerk doen. Let op: als u een 
uitkering ontvangt van RVA, ziekenfonds 
of ocmw - ook al gaat het maar om een 
beperkt bedrag (zoals bij loopbaanonder-
breking) - dan bent u verplicht uw vrijwil-
lige activiteit eerst te melden bij die instel-
ling. Bent u gepensioneerd, dan hoeft u 
dit nergens vooraf te melden.

goed geïnformeerd

vergoeding?
Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch laat 
de wet toe dat vrijwilligers een kostenver-
goeding kunnen ontvangen. Daarop be-
taalt u geen belastingen of sociale zeker-
heidsbijdragen. Op die vergoeding staat 
wel een maximum van € 30,82 per dag en 
€ 1232,92 per jaar (2011). Deze bedragen 
worden jaarlijks geïndexeerd.

aansprakelijkheid?
De wet legt de burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid van de vrijwilliger tijdens de 
activiteiten bij de organisatie. Dat bete-
kent dat u als vrijwilliger zelf geen schade 
moet vergoeden wanneer u onopzette-
lijke fouten maakt, maar dat de organisa-
tie zich hiervoor moet verzekeren. Let op: 
sommige kleine, feitelijke verenigingen 
hebben die verzekeringsplicht niet. In die 
uitzonderlijke gevallen bent u als vrijwilli-
ger wel zelf aansprakelijk! Een verzekering 
lichamelijke ongevallen is niet verplicht, 
maar organisaties doen er goed aan dit 
toch te nemen

MEER WETEN?
Bel naar vrije tijd, 03 2980 7 19, mail 
naar vrije.tijd@zoersel.be of surf eens 
naar www.vrijwilligerswerk.be. 

FOTOPROJECT
‘ZORGZAAM ZOERSEL’
Onze gemeente telt al heel wat vrijwil-
ligers, actief binnen het ruime welzijns-
veld. Naar aanleiding van het ‘jaar van 
de vrijwilliger’ werkten de twee plaat-
selijke fotoclubs Obscura en Nenufar, 
op vraag van het gemeentebestuur, 
een uniek fotoproject uit waarbij deze 
‘zorgzame Zoerselse vrijwilligers’ in 
beeld worden gebracht. Op die ma-
nier willen we hen eens - letterlijk en 
fi guurlijk - extra in de picture zetten en 
bedanken voor hun enthousiaste inzet. 
U kunt dit fotoproject met eigen ogen 
bewonderen op 15 en 16 oktober in de 
Kapel (cc Bethaniënhuis) en dit van 13 
tot 18 uur.
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 ■ BETROKKEN

samen zorgen voor 
meer veiligheid
Het aantal buurtbewoners dat zich verenigt om in de wijk een oogje in het zeil te houden, 
blijft toenemen. Via een buurtinformatienetwerk wordt op een snelle manier informatie uit-
gewisseld tussen burgers, politie en overheid met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen.

samenwerkingsverband
Een buurtinformatienetwerk, kortweg 
BIN, is geen groepering van mensen die 
toezichtrondes houden of patrouilleren. 
Een BIN is wel een gestructureerd samen-
werkingsverband tussen burgers in een 
bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot 
doel heeft het algemeen veiligheidsge-
voel te verhogen. Daarnaast kan het ook 
een aantal sociale en preventieve taken 
vervullen. Zo blijkt dat in woonwijken of 
buurten waar een BIN werd opgestart, 
een grote vorm van solidariteit en samen-
horigheidsgevoel groeit, wat de BIN-wer-
king alleen maar ten goede komt.

werking
Als een inwoner van een BIN-zone - al dan 
niet lid van het BIN -  naar de politie belt 
om een verdachte handeling of diefstal te 
melden, dan start de politie indien nodig 
het BIN-netwerk op. Dit betekent dat zij 
via de BIN-foon een ingesproken bood-
schap versturen naar de BIN-coördinator, 
het vaste aanspreekpunt voor de BIN-le-

buurtinformatienetwerk

den en de politie. Die stuurt het bericht, 
dat bv. oproept om waakzaam te zijn en 
alle buitenverlichting aan te steken, op 
zijn beurt door naar alle leden. Via e-mail 
krijgen de BIN-leden ook regelmatig in-
formatie over beveiligingstips of situaties 
waarin zij oplettend moeten zijn. 

BIN ‘Drijhoek’
In de politiezone Voorkempen zijn mo-
menteel 28 BIN’s actief, waarvan acht 
in Zoersel. Begin september werd op de 
grens Zoersel/Schilde gestart met de op-
richting van een nieuw BIN, genaamd 
‘Drijhoek’. Initiatiefnemer Ludo Stevens uit 
Zoersel ging op eigen houtje mensen in 

MEER WETEN?
Contacteer Eddy Van Tichelt,
hoofdinspecteur preventie lokale poli-
tie Voorkempen, op 03 317 09 39 of mail 
naar preventie@politie-voorkempen.be. 

de buurt informeren over de BIN-werking 
en riep zo het BIN ‘Drijhoek’ in het leven. 
Intussen telt dit BIN al 180 leden en werd 
Rudolph Bras (Nachtegalendreef 4) aan-
gesteld als BIN-coördinator.

hoe lid worden?
Onze gemeente telt acht BIN’s: BIN Bloe-
menwijk, BIN Zoerselhoek, BIN Zoersel-
bos, BIN Goudveld, BIN Risschot, BIN 
Kapellenhof, BIN Drijhoek + BIN-Z Sint-
Antonius (voor handelaars). Ligt uw straat 
in één van deze BIN-zones en wilt u graag 
lid worden van zo’n BIN, contacteer dan 
de BIN-coördinator in kwestie. U vindt 
deze gegevens in de informatiebrochure 
op pagina 78 of op www.zoersel.be.

“Een BIN heeft als 

doel het algemeen 

veiligheidsgevoel te 

verhogen.”
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De lokale politie Voorkempen bevraagt haar inwoners (Brecht, Malle, Schilde en 
Zoersel) over thema’s rond veiligheid en politiewerking. Op basis van een steekproef 
ontvangt u volgende maand mogelijk zo’n vragenlijst per post. Neem a.u.b. een tien-
tal minuten de tijd om hem in te vullen en via internet of per post terug te sturen. De 
resultaten bepalen immers mee de prioriteiten van het nieuw Zonaal Veiligheidsplan 
2013-2016, en net daarvoor is uw mening van cruciaal belang. 

MEER WETEN?
Mail naar i.jacobs@politie-voorkempen.be. 

Wilt u graag meepraten en -denken over 
welzijn en gezondheid, meer bepaald 
binnen ons gemeentelijk sociaal beleid?
Dan bent u meer dan welkom op de ver-
gaderingen van onze welzijnsraad, die 
zo’n vier keer per jaar plaatsvinden. De 
raad zoekt immers altijd naar nieuwe, 
enthousiaste leden - al dan niet actief in 
de (gezondheids)zorg.
Iets voor u? Geef ons dan een seintje.

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

meedenken 
en -praten

bevraging over veiligheid

 ■ IN ‘T KORT

225 euro per jaar. Dat is wat meer dan 12.000 huishoudens uit 
de provincie Antwerpen in 2010 gemiddeld bespaarden dankzij 
de groepsaankoop groene stroom en gas. Wilt u zich vrijblij-
vend opgeven voor een volgende editie en zo mogelijk heel wat 
besparen op uw energiekosten én tegelijkertijd uw steentje bij-
dragen tot een beter milieu? Dan kan dit nog tot 2 oktober 2011 
via www.samengaanwegroener.be. Hebt u geen toegang tot 
internet, dan schrijft onze milieudienst (Handelslei 167) u met 
plezier in. Spring gerust binnen en vergeet uw laatste jaarafre-
kening niet.

MEER WETEN?
Bel de gratis groene stroom infolijn 0800 21 134 (op weekdagen 
van 9.30 tot 16.30 uur) of mail naar milieu@zoersel.be.

samenaankoop
groene stroom

gezondheidsgids 
gaat nationaal
Een jaar na de lancering van de gezondheidsgids in Malle en 
Zoersel - een initiatief én bovendien een Vlaams pilootproject 
van beide gemeenten in samenwerking met het Logo Ant-
werpen en een lokale huisartsenpraktijk - werd deze opgepikt 
door de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica. Samen 
met een handleiding verspreidde zij de gids in 2010 onder alle 
Vlaamse huisartsen. 
Het duurde niet lang vooraleer ook Vlaams minister van 
Volksgezondheid Vandeurzen zijn schouders zette onder dit 
lovenswaardig initiatief. Zo pleit hij ervoor dat zoveel mogelijk 
Vlaamse huisartsen in de toekomst gebruikmaken van ‘onze’ 
gezondheidsgids. Wat klein begon in Malle en Zoersel groeit 
nu dus uit tot een nationaal erkende methode.
Bovendien krijgen alle huisartsen, dankzij de steun van de 
minister, sinds juni 2011 een vergoeding wanneer ze voor hun 
patiënten een preventieplan opstellen. Dit betekent dat dit u, 
als patiënt, niets meer kost.

MEER WETEN?
Bel naar onze sociale dienst op 03 2980 0 00 of mail naar wel-
zijn.wereld@zoersel.be.
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18.09.2011 - 11.11.2011

djembé voor kinderen (6-12 jaar)
Kom trommelen bij de Senegalese Seydina 
Djiba en leer authentieke Afrikaanse me-
lodieën. Djembés gratis ter beschikking. 
Vooraf inschrijven verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond tot 12.12 (uitgezon-
derd vakanties) 
tijdstip van 19 tot 20 uur
info en inschrijven Ingrid van Tillo M 0476 81 90 01,
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be
een activiteit van Wakerdjiben

cursus ‘West-Afrikaanse dans’
Via opzwiepende dansen verbetert u uw 
conditie en humeur. De muziek zorgt voor 
de juiste sfeer en de dansleraar, Seydina 
Djiba, voor de ambiance. De eerste proef-
les is gratis. Vooraf inschrijven verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond tot 12.12 (uitgezon-
derd vakanties) 
tijdstip van 20.15 tot 21.45 uur
info en inschrijven Ingrid van Tillo M 0476 81 90 01, 
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be
een activiteit van Wakerdjiben 

42ste yoga-jaar
Yoga vergroot uw weerstand en helpt de 
concentratie te versterken en agressie te 
onderdrukken. Iedereen, ongeacht leef-
tijd, geslacht en ervaring, is welkom. Ook 
nieuwelingen kunnen direct meedoen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag van september tot juni 
(uitgezonderd vakanties) 
tijdstip van 18.30 tot 20 uur 
info Marita Schadick M 0472 33 43 96,
herman.schadick@telenet.be 
een activiteit van Yogaschool Paramanda

kookclub
Wilt u uw kookkunsten verfi jnen, verras-
sende of exotische gerechten leren berei-
den, andere ingrediënten leren kennen? 
Kom dan gezellig meekoken! Voorkennis is 
geen vereiste.
locatie ‘t Zonneputteke
andere data iedere dinsdag en donderdag tot eind 
december
tijdstip van 9 tot 12 uur of van 19 tot 22 uur
prijs € 20 (alles inbegrepen), inschrijven tot 1.10
info en inschrijven Nicole Van Santvliet T 03 311 70 72 
in samenwerking met buurtcomité ‘De Kievit’

zondag 18.09
Monnikenheide feest!
Kom mee genieten van een gezellige zon-
dag met rommelmarkt, gelegenheidsres-
taurant, Vlaamse kermis, karaoke en line 
dance. De PSI Coverband sluit de dag af 
met een ijzersterk repertoire. 
locatie Huize Monnikenheide, Monnikendreef 3 
tijdstip van 9 tot 18 uur
prijs gratis

info info@monnikenheide.be, 03 311 77 67,
www.monnikenheide.be 
een activiteit van vzw Huize Monnikenheide

zaterdag 24.09
jubileumviering en volksdansbal
Viering van ons 25-jarig bestaan met gra-
tis receptie vanaf 18.30 uur. Vanaf 20 uur 
jaarlijks volksdansbal.
locatie PZ Zandhoven, Amelbergastraat 15 
tijdstip vanaf 18.30 uur
info Greet Van Dyck, M 0499 36 49 89,
greet.van.dyck@telenet.be 
een activiteit van volkskunstgroep Jan en Trien

dag van de landbouw
Zaterdag: kinderdisco + boerenbal. Zon-
dag: behendigheidswedstrijd voor trac-
toren, tentoonstelling oude tractoren, 
boerenmarkt, kinderanimatie, boerderij-
bezoek, melkrobot in werking … 
locatie Einhoven Zoersel
andere data 25.09
tijdstip kinderdisco: van 19 tot 22 uur,
boerenbal: van 22 tot 3 uur
info Dirk Kennis T 03 309 18 10
een activiteit van Landelijke Gilde Zoersel

Fadoconcert: Nuno Gligó
Authentieke Portugese fadomuziek. Fado 
is het Portugese levenslied en ontstond 
begin 19e eeuw in de arme wijken van Lis-
sabon. Deze muziek vertaalt voor iedere 
Portugees de gemoederen van zijn leven: 
verdriet, melancholie, blijheid, weemoed 
en feeststemming.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk: € 8, kassa: € 10 (-16 jaar gratis)
info en tickets T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 25.09
26ste jaarmarkt en kindermarkt
8ste rommel- en antiekmarkt.
locatie centrum Halle en Lindedreef 
tijdstip van 8 tot 14 uur 
info Swa Mariën T 03 384 00 84, M 0475 49 62 60
een activiteit van Biljartclub ‘Onder Ons’

maandag 26.09
vrouwencirkel maanhut 
De maantent is de plaats waar vrouwen 
zich konden terugtrekken tijdens hun 
maantijd en tijd hadden om zich te her-
bronnen en de verbinding met de natuur-
elementen in harmonie te brengen.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 24.10, 28.11 en 19.12
tijdstip van 20 tot 22 uur

prijs € 12 (materiaal inbegrepen)
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 27.09
gratis proefl es tai chi 
Tai chi zorgt voor ontspanning en brengt 
harmonie in lichaam en geest. Wie regel-
matig tai chi beoefent kan stress en licha-
melijke ongemakken voorkomen, terwijl 
rust, concentratie, vitaliteit en soepelheid 
worden bevorderd.
locatie dinsdag turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47, 
donderdag ‘t Zonneputteke 
andere data donderdag 29.09 
tijdstip dinsdag van 10 tot 12 uur,
donderdag van 15 tot 17 uur 
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be 
een activiteit van Tai Chi Zoersel

lezing ‘Ik heb geen tijd meer’
Veel mensen klagen dat ze nog amper tijd 
hebben voor zichzelf en om te doen wat 
ze echt willen. Vanuit de kwantumfysica 
komt er een nieuwe benadering van tijd 
naar voor en leert u hoe u hiermee aan de 
slag kunt gaan. We werken met concrete 
voorbeelden en vaardigheden.
locatie ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven Leen Bosschaerts, dienst cultuur 
Wijnegem, T 03 288 20 80, cultuur@wijnegem.be 
een activiteit i.s.m. gemeente Zoersel

donderdag 29.09
verven met ecologische verven
Eendaagse cursus waarbij u zelf aan de 
slag gaat met ecologische verven zoals 
kalk- en leemverf, leemstructuurverven en 
leemstuck. De verschillen met de klassieke 
verven worden uitgelegd.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens, ananasbauwens@hotmail.com,
M 0479 62 20 11, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

vrijdag 30.09
decoratief schilderen van meubels
Eendaagse cursus voor kalken, witten, 
vergrijzen, patineren en doorschuren. 
Technieken die u zelf thuis kunt toepassen 
op meubels, houten vloeren en keuken-
kasten. Geen voorkennis vereist.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
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tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens, ananasbauwens@hotmail.com, 
M 0479 62 20 11, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

lezing ‘rechten voor senioren’ + alge-
mene vergadering seniorenraad
Wat houdt het omgangsrecht tussen 
grootouders en kleinkinderen in? Wat is 
een onbekwaamheidsverklaring en wan-
neer spreekt men van ouder(mis)behan-
deling? Vrederechter Bert Janssen geeft 
tekst en uitleg.
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 0 00
een activiteit van Seniorenraad Zoersel 

zaterdag 1.10
muziekavond 
Welkom op een concertavond vol muziek. 
De Lindekring en enkele bevriende mu-
ziekmaatschappijen verzorgen optredens. 
locatie lokaal de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 19 tot 22 uur
info Ann Van den Brandt M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

tentoonstelling
Ricky Oudermans & Wannes Lecomte 
Ricky Oudermans hanteert de drukpers 
op een onconventionele manier. Hij ge-
bruikt hardboardkarton, beplakt met 
allerlei structuren om zijn eenmalige 
afdrukken te maken. Wannes Lecompte 
voert, op een lichtjes anarchistische ma-
nier, een schilderkunstig onderzoek rond 
afstand, beweging en ruimte. Dit resul-
teert in schilderwerken en tekeningen die 
organisch en ‘on-af ’ lijken.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 23.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur 
info cultuurdienst T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 2.10 
paddenstoelenwandeling 
De complexe wereld van de paddenstoe-
len barst van de geheimzinnigheid. Wim 
Veraghtert helpt u op pad met de padden-
stoelen. Meteen een gelegenheid om door 
onze mooie Bonte Klepper te wandelen.
locatie de Bonte Klepper, brug 8 aan het kanaal baan 
Oostmalle-Rijkevorsel
tijdstip 9.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

natuurwandeling
in het Zoerselbos met natuurgids. Laarzen 
aanbevolen. Honden niet toegelaten, 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
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos

maandag 3.10
workshop ‘Keltische knopen’
Tijdens deze reeks (vier lessen) maken 
we oorbellen met de knoop ‘drievoudige 
Godin’ en twee halssieraden met basis-, 
voorspoed- en lemniscaatknopen en Kelti-
sche parels.
locatie Antwerpsedreef 117 
andere data 10.10, 7.11 en 14.11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur 
prijs € 48 + € 14 materiaalkost
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 4.10
uitheemse vlechttechnieken 
Tijdens deze workshopreeks (zes lessen) 
worden uitheemse en universele oertech-
nieken aangeleerd, zoals twijnen, weven 
en vlechten. Meebrengen: zie webstek.
locatie Antwerpsedreef 117 
andere data 18.10, 8 en 22.11 en 6 en 13.12
tijdstip van 9 tot 12 uur en van 9 tot 15.30 uur
prijs € 129 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

workshop
‘perfectionisme en loslaten’
Via beeldende vormen uiting geven en er-
varen hoe dit thema in uw leven speelt. 
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs €30 
info Kristel Ogiers, info@zinnebeeld.biz, 0477 42 53 72
een activiteit van Zinnebeeld

woensdag 5.10
vuurvrouw
Als we het levensvuur brandende houden, 
kunnen we onze talenten vormgeven en 
onze dromen in daadkracht omzetten. Via 
dans, beweging, schilderen en kleien wor-
den we ons sneller bewust van waar ons 
levensvuur verborgen zit.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 19.10, 9 en 23.11, 7.12 en 25.1.2012
tijdstip telkens van 10 tot 16 uur 
prijs € 420 alle materiaal inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

danslessen fl amenco
De fl amenco is een dans die afk omstig uit 
de zuidelijke provincies van Spanje. Dit 
najaar kunt u in drie verschillende klassen 
terecht om fl amenco te leren dansen.
We starten met de beginners om 19 uur.
locatie Wandelweg 1 
andere data iedere woensdagavond
tijdstip van 19 tot 20 uur, van 20 tot 21 uur
of van 21 tot 22 uur.
prijs € 80
info Elisa van Nassau M 0494 42 88 09,
elpasodoble@skynet.be
een activiteit van El Paso Doble

van concentratieproblemen tot ADHD
Infoavond met Maurits Wysmans.
locatie gemeentehuis, Lierselei 12, Zandhoven
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij de opvoedingswinkel,
opvoedingswinkel@zoersel.be, T 03 2980 9 74
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel 

donderdag 6.10
opvoeden zonder straff en en belonen 
Infoavond met Jurgen Peeters.
locatie jeugdcentrum, E. Dierckxlaan 24, Schilde
tijdstip 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij de opvoedingswinkel,
opvoedingswinkel@zoersel.be, T 03 2980 9 74
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

vrijdag 7.10
workshop ‘open structuur manden’
Deze manden zijn zeer kunstzinnig en 
decoratief. We maken een klein mandje, 
leren de twijntechniek en verdelen tot slot 
bussels pitriet zodat we volgende vrijdag 
onze grote decoratiemand kunnen star-
ten. U kunt de pitriet ook thuis kleuren.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 14.10
tijdstip telkens van 10 tot 17 uur 
prijs € 100 alle materiaal en broodmaaltijd inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

cursus ‘kleur in uw interieur’
Eendaagse cursus waar u kleuren leert 
gebruiken en combineren voor uw interi-
eur. We leren werken met kleurstalen, be-
hangpapieren, stoff en ... 
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch en syllabus inbegrepen
info Christel Bauwens, ananasbauwens@hotmail.com,
M 0479 62 20 11, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

bezoek aan het MAS
Ganse dag bezoek aan het MAS met gid-
sen. Rondleiding ‘Quick tour’ en ‘Leven en 
dood’ (telkens ± 1,5 uur). ‘s Middags vrij van 
12 tot 13.30 uur. Namiddagbezoek start 
om 13.30 en om 14.30 uur. Het aantal deel-
nemers is beperkt.
locatie Antwerpen
tijdstip 10.30uur
prijs leden € 13, niet-leden € 16
info Katia Pannecoucke M 0496 54 03 45,
katia.pannecoucke@edpnet.be. U bent pas ingeschre-
ven na overschrijving op rekeningnummer Davidsfonds 
Sint-Antonius, BE48 7331 4821 5727, vóór 10 september
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius 

toneelstuk: SLEUTH
Een thriller van Anthony Shaff er, geregis-
seerd door Alex Croes. De steenrijke mis-
daadromanschrijver Andrew Wyke nodigt 
de jonge Milo Tindel uit op zijn landgoed 
om de scheiding met Andrews vrouw te 
regelen. Al snel draait het onschuldige 
gesprek uit op een spannend spel op leven 
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en dood. Maar is alles wel wat het lijkt? 
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 8 en 9.10
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 7
info en reserveren Siegrid Leenaerts M 0479 54 00 06
een activiteit ten voordele van jeugdtoneel Ziezo

humor: Joost Vandecasteele - ‘Otaku’ 
Joost Vandecasteele is auteur, komiek en 
theatermaker. Met de theatrale docu-
mentaire ‘Otaku’ tracht hij een antwoord 
te bieden op de belangrijkste vraag ooit: 
‘Ja, en?’ Stand-up theater over het verlies 
van vrijheid en het heroveren van de toe-
komst. Een mix van powerpoint, perfor-
mance en precisiebommen van grappen.
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 10 / € 8 (-16 jaar), kassa: € 12
info en tickets T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

waksation
Fuif op vrijdag. Quiz op zaterdag.
locatie Kermisplein Zoersel
andere data zaterdag 8.10
tijdstip van 21 tot 1.30 uur
info Maarten Meurisse M 0473 75 99 16,
wakszoersel@yahoo.com, www.chirowakszoersel.com
een activiteit van Chiro WAKS 

zaterdag 8.10
workshop ‘mozaïeken’
Mozaïeken is één van de meest inventieve 
vormen om een oppervlakte te versieren. 
We leren omgaan met een mozaïektang 
en we laten de stukjes als een puzzel in 
elkaar passen. 
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 9.10
tijdstip zaterdag van 11 tot 18 uur, zondag van 11 tot 16 
uur
prijs € 70 voor ronde schaal of houten plaat, € 110 voor 
dienblad - alle materiaal en broodmaaltijd inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

KVG Horizonfeesten 
Zaterdag: stilaan beruchte quiz in ploegen 
van max. zes personen, waarbij u niet al-
leen uw hersenen nodig hebt, maar ook 
uw krantensnuff eltalent en uw smaakpa-
pillen.
Zondag: gezellige namiddag met pannen-
koeken, vlaaien, spek met eieren en ook 
de nodige ‘natjes’! Bij voorbaat dank voor 
uw aanwezigheid en steun.
locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108 
andere data 9.10
tijdstip zaterdag 20 uur en zondag 13.30 uur
info en inschrijven quiz verplicht bij Daisy Backx
T 03 385 06 14 of Walter Van Bouwel T 03 383 49 15 
een activiteit van KVG Zoersel

zondag 9.10 
Tripple Bikers toertocht 
Afstand: 15, 25 en 45 km door de mooiste 
plekjes van groot Zoersel. tachtig procent 

over onverharde weg. Voorzien: bevoor-
rading onderweg, douches, bike wash en 
bewaakte fi etsenstalling. Bij zonnig weer 
is er een buitenterras.
locatie vertrek den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 8 tot 13 uur 
info Marc Van Overveld, M 0477 61 93 16,
marcvanoverveld@telenet.be, www.tripplebikers.be 
een activiteit van Tripple Bikers

bio-ontbijt en fi lm 
Neem de tijd en kom samen met uw gezin 
genieten van een heerlijk bio - Fairtrade 
ontbijt. Na het ontbijt is er de fi lm ‘Water 
for elephants’, een fi lmdrama van Francis 
Lawrence (2011), of voor de kinderen: ‘Rio’ 
(Vlaamse versie, 2011). Deelnemers aan de 
lezing ‘Ik heb geen tijd meer! in Wijnegem 
op 27.09 krijgen een gratis glaasje cava. 
locatie Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
tijdstip 9 uur
prijs € 5 voor volwassenen, € 1 voor kinderen
info en inschrijven Eva Engelbeen, dienst Sociaal Wel-
zijn Schilde, T03 380 16 24, sociaal.welzijn@schilde.be
een activiteit i.s.m. gemeente Zoersel

vers geperst 
Voorstelling van het nieuwe boekenpak-
ket en de CD’s voor het komende werkjaar. 
Er worden enkele boeken verloot onder 
wie vandaag zijn lidmaatschap vernieuwt 
of lid wordt. 
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 11 tot 16 uur
info Lionel Van den Berghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
of bastijns.jules@edpnet.be 
een act. van Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel

tweedehandsbeurs 
van baby-, kinder-, en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden. Speelhoek 
en cafetaria voorzien. 
locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43 
een act. van de vriendenkring van het gemeentepersoneel

dinsdag 11.10
groepswandeling
We vertrekken om 10 uur voor een wan-
deling van +/- 8km, waarna u uw meege-
brachte picknick kunt opeten. Om 13 uur 
wandelen we opnieuw tot +/- 15 uur. 
locatie ontmoetingscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 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

clubavond UPdate computerclub 
Lessen Windows 7, Word en Internet. 
Muziek en grafi sche toepassingen, pro-
grammabespreking. Iedereen is uitgeno-
digd een clubavond mee te volgen. 
locatie Antoniusschool, Handelslei 72 
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur 
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.be 
een activiteit van UPdate computerclub

donderdag 13.10 
psyloswandeling
Afgepijlde wandelingen van 3-6-11-16-20 
km. Een midweekwandeling, waaraan 
ook wandelaars uit diverse geestelijke ge-
zondheidsinstellingen deelnemen, door 
de Trappistenbossen met uitgebreide ca-
tering en animatie.
locatie zaal Waterweg, A. Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs leden € 1,1, niet-leden € 1,5
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be 
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

infosessie ‘HELP, ik ga verbouwen’
Bij een (ver)bouwproces doet u beroep op 
heel wat mensen, zoals architect en aan-
nemer. Maar wat met al die andere partij-
en: de EPB-verslaggever, de veiligheidsco-
ordinator, de overheid …? Wat kunt u van 
hen verwachten? Hoe kunnen ze u helpen 
om duurzamer te bouwen?
Spreker: Stijn Van Thienen.
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167, lokaal één.1.
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
info Evelyne Michiels T 03 2980 9 10,
milieu@zoersel.be, www.zoersel.be 
een act. van dienst milieu, met de fi nanciële steun 
van EFRO, Europese Unie, Vlaamse overheid en de 
provincie Antwerpen.

workshop ‘Mijn dagdagelijkse ont-
moetingen anders beleven’
Ervaart u sommige ontmoetingen als 
moeilijk of als ‘niet echt’? Hebt u last van 
stoorzenders die ontmoetingen bemoeilij-
ken, zoals zenuwen, onzekerheid, te hoge 
verwachtingen? Wilt u tips om uw contac-
ten met mensen te verbeteren, kom dan 
zeker naar deze workshop. 
locatie de Notelaar, Lierselei 17 - 19, 2390 Malle
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven Karen Bruylandts,
Sociaal Huis Malle, T03 312 49 61, 
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit i.s.m. gemeente Zoersel

genen, grillen, grenzen: omgaan met 
confl icten in opvoedingssituaties
Infoavond met Lutgart Van der Veken. 
locatie Sociaal Huis, Blijkerijstraat 51, Oostmalle
tijdstip 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij de opvoedingswinkel,
opvoedingswinkel@zoersel.be, T 03 2980 9 74
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

vrijdag 14.10 
papierslag 
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data 15 en 16.10
tijdstip van vrijdagvoormiddag 12 uur tot zondagavond 
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

Meet & Greet:
ontdek de jeugdhuizen van de voorkempen
Maak kennis met de jeugdhuizen in de 
voorkempen en maak nieuwe vrienden. In 
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elk jeugdhuis kunt u deelnemen aan een 
‘jeugdhuisspel’ en uw dorst lessen met de 
drank van het huis. Verzamel zes stempels 
in zes verschillende jeugdhuizen en maak 
kans op een gratis vat.
locaties 9 deelnemende jeugdhuizen in de voorkempen
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Kristien Schryvers, jeugddienst Zoersel,
T 03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be 
een activiteit i.s.m. gemeente Zoersel

zaterdag 15.10 
KREA-heksenwandeling 
Een spannende avond onder “den bloten 
boshemel” in de vorm van een heuse 
heksenwandeling voor een goed doel. 
Zorg voor aangepaste kledij. Laarzen zijn 
verplicht en zaklampen verboden.
locatie parking ingang Kristus Koning instituut, Sint-Job
tijdstip vertrek per groep vanaf 19 uur
info en inschrijven verplicht voor 8.10 via Rik en Rey-
nilde Geysen T 03 383 15 94 of M 0472 33 59 48.
Het aantal groepen is beperkt. 
een activiteit van KREA vzw

zondag 16.10
herfstbusreis Hoegne en Malchamps 
We begeven ons naar de rand van de 
Hoge Venen. We wandelen in de vallei 
van de Hoëgne bij Solwaster, eten 
onze boterhammen op in een typisch 
Waalse afspanning en bezoeken het 
gebied Malchamps bij Spa. Stevige 
wandelschoenen of laarzen aanbevolen.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 8.10 uur
prijs lid € 12, niet-leden € 17, 10-18 jaar € 6, < 10 jaar 
gratis 
info Walter D’Hertefelt T 03 312 40 15,
inschrijven door overschrijving op rekeningnummer 
BE31 0682 2990 2555 van Natuurpunt Voorkempen, 
Leeuwerikenlaan 8, 2390 Malle (adres vermelden), 
met vermelding van ‘hoge venen’, aantal personen en 
opstapplaats (minstens 14 dagen op voorhand)
een act. van Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

15 jaar ART FAN
Busuitstap en boottocht ‘de stille waters’ 
met barbecue en livemuziek.
locatie vertrek met bus richting Temse vanop dorps-
plein Zoersel
tijdstip 8.30 uur (samenkomst 8.15 uur), terug ± 18 uur
info Charles Pauwels, Sint-Antoniusbaan 118,
dinora.charles@telenet.be
aan activiteit van ART FAN

maandag 17.10
workshop ‘Wie ben ik ?’
Reeks van vijf lessen. Wie ben ik? Hoe sta 
ik in contact met de ander? Hoe ga ik om 
met grenzen? Via creatieve vormgeving 
jezelf in contact met de ander ontdekken.
locatie De Knod 36
andere data 24.10, 7 - 14 en 21.11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs €145
info Kristel Ogiers, info@zinnebeeld.biz, 0477 42 53 72
een activiteit van Zinnebeeld

dinsdag 18.10
workshop ‘Wat wil ik ?’ 
Stilstaan, ontdekken en via beeld vorm 
geven aan uw wensen en verlangens.
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs €30
info Kristel Ogiers, info@zinnebeeld.biz, 0477 42 53 72
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 20.10
fi lm ‘Babel’
In een afgelegen berggebied in Marokko 
spelen twee jongetjes met een jachtge-
weer. Een kogel doorboort het raam van 
een toeristenbus en raakt een Amerikaan-
se vrouw. Terwijl een Mexicaanse babysit-
ter met twee Amerikaanse kinderen pro-
blemen krijgt bij de grens, schreeuwt in 
Tokio een doofstom tienermeisje in stilte 
om aandacht. Deze fi lm combineert een 
aantal zeer dramatische verhaallijnen in 
één fi lm.
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

vrijdag 21.10
quiz
Het gemeentebestuur van Zoersel legt de 
quizliefh ebbers onder u opnieuw het vuur 
aan de schenen met de tiende gemeente-
quiz. De opbrengst van deze avond schen-
ken we aan het goede doel.
locatie de kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven vóór donderdag 14 oktober via 
03 2980 7 24/26/44, rob.belmans@zoersel.be, gilberte.
cravillon@zoersel.be, nadia.kerschot@zoersel.be.
prijs 15 euro per ploeg (maximum zes personen), ter 
plaatse betalen of via een overschrijving (vóór 10 
oktober) op rekeningnummer 083-9562661-16, met 
vermelding “quiz 2011 + ploegnaam”
een activiteit van gemeente Zoersel

zaterdag 22.10
workshop ‘dromenvanger maken’
Terug naar de oorsprong! Tijdens deze 
workshop maken we een kleine dromen-
vanger. Heel tof om in uw auto te hangen. 
Kinderen vanaf negen jaar ook welkom! 
locatie Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 10.30 tot 12.30 uur 
prijs € 18 alle materiaal inbegrepen
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

zondag 23.10
veldtoertocht
Omloop 28 en 42 km.
locatie en vertrek kantine KFC Zoersel, Kievitheide
tijdstip inschrijven kan van 8 tot 10 uur
info Cyriel Van Den Bulck M 0473 96 12 17, vandenbulck-
belis@pandora.be 
een activiteit van WTC De Windklievers Zoersel

herfstwandeling - Renesse-Wolfschot
Dit is de derde ‘kalenderwandeling nieuwe 
stijl’ van de Natuurgidsen. Net zoals de vo-
rige wandeling wordt ook dit er één met 
een thema. 
locatie parking taverne Koetshuis Kasteel de Renesse, 
Oostmalle
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een act. van Natuurgidsen Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 25.10
tieners op vrijersvoeten
Infoavond met Saartje Smet (Sensoa).
locatie cc Bethaniënhuis, lokaal één.1, Handelslei 167
tijdstip 20 tot 22 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij de opvoedingswinkel,
opvoedingswinkel@zoersel.be, T 03 2980 9 74
een activiteit van opvoedingswinkel Zoersel

woensdag 26.10
grootouderfeest
Grootouders en ouders worden getrak-
teerd op een spetterende show vol muziek 
en dans.
locatie Heybleukenstraat 21
tijdstip van 9 tot 12 uur
info Birgit Engel T 03 383 25 95, bs.zoersel@sgr3.be, 
www.klim-op.net
een activiteit van basisschool Klim-Op 

donderdag 27.10
infosessie ‘warmtepompen voor wo-
ningverwarming’
De warmtepomp, een goed alternatief 
voor fossiele brandstoff en. Maar hoe 
werkt een warmtepomp en kan zo’n 
pomp elk gebouw verwarmen? Wat met 
sanitair warm water? Is een warmtepomp 
duurder dan een klassieke cv? 
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167, lokaal één.1 
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
info Evelyne Michiels T 03 2980 9 10,
milieu@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van de dienst mileu, met de fi nan-
ciële steun van EFRO, Europese Unie, Vlaamse 
overheid en de provincie Antwerpen.

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. Verder maakt ze organische vormen 
in vlasporselein. Francis Van Gaever ver-
trekt voor zijn portretten van zelfgemaak-
te foto’s. Zijn beelden worden opgebouwd 
volgens de klassieke schildermethodes.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot en met 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
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we zien ze graag
We zien onze kinderen graag, letterlijk én 
fi guurlijk. We zien ze graag omdat het zo’n 
geweldige kadees zijn, maar we willen 
ook graag dat ze gezien worden in het ver-
keer. E  en fl uovestje dragen is alvast een 
goed begin. Om onze kinderen te stimule-
ren om zo’n vestje te dragen, loopt tijdens 
de donkere maanden van het schooljaar 
de fl uoactie. Tot vorig jaar namen enkel 
middelbare scholen deel aan deze actie, 
maar dit jaar zetten ook de lagere scholen 
van de politiezones Voorkempen en ZaRa 
hun schouders mee onder dit initiatief. 
Concreet houdt deze actie in dat elk kind 
met een fl uovestje aan - van eind oktober 
tot en met de paasvakantie - kans maakt 
op een beloning. In deze periode zal de 
politie op geregelde tijdstippen leerlingen 
met én zonder fl uovestje tegenhouden.

wij loodsen hen veilig 
door het verkeer
Al sinds enkele weken worden de schoolbanken opnieuw ingenomen en is de zomervakantie 
weer een deel van onze herinneringen. Ook op de wegen en aan de schoolpoort merken we 
dat de vakantie voorbij is. Die ochtend- en avondspits zorgen vaak voor heel wat ongeduld en 
haast. Om te voorkomen dat onze kinderen op weg van en naar school het slachtoff er wor-
den van die haast, lopen er in onze gemeente verschillende initiatieven die hen, maar ook de 
andere weggebruikers, veilig doorheen het verkeer willen loodsen.

 ■ BETROKKEN

veilig naar school

plaats waar een gemachtigd opzichter 
jouw veiligheid garandeert.

veiligheidsmaand 
Daarnaast proberen ook onze Zoerselse 
leerkrachten tijdens hun lessen de nodige 
aandacht te besteden aan (verkeers)veilig-
heid. Zo organiseert de gemeente om de 
twee jaar, in samenwerking met politie, 
brandweer en rode kruis, een ‘veiligheids-
maand’ waarbij de leerlingen spelender-
wijs leren hoe ze zich moeten gedragen in 
het verkeer, waar er brandgevaar schuilt, 
enzovoort. Op het programma dit jaar on-
der meer: een zichtbaarheidsspel, bezoek 
aan de brandweerkazerne, fi etsparcours, 
fi etscontroles …

MEER WETEN?
Bel 03 2980 5 20 (politie) of surf naar 
www.zoersel.be (links klikken op 
‘onderwijs en vorming’ en vervolgens 
op ‘veilige schoolfi etsroutes’ of ‘veilig 
oversteken’).

VEILIG NAAR HUIS NA FUIVEN
Voor de iets oudere jeugd is het ook be-
langrijk om na het fuiven veilig thuis te 
geraken. Ga bijvoorbeeld nooit alleen 
naar huis. Neem niet de kortste, maar 
wel de veiligste weg. Hou uw gsm bij 
de hand en als u iets verdacht opmerkt, 
bel dan aan bij het dichtstbijzijnde huis.

“Ochtend- en avond-

spits zorgen vaak voor 

heel wat ongeduld en 

haast.”

Maar… kinderen moeten zich ook bewust 
zijn van hun eigen rol in het verkeer. Daar-
om zorgde de gemeente bij het begin van 
het schooljaar voor een brochure met tips 
om veilig naar school te gaan. Denken we 
onder meer aan: volg de veilige school-
fi etsroutes als je met je tweewieler naar 
school rijdt en steek steeds over bij een 
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Zorg dragen voor uw gezondheid. Dat kan op heel wat uit-
eenlopende manieren. Griepvaccinatie - in de eerste plaats 
bij 65-plussers en risicogroepen - is er daar één van, al zijn de 
meningen over het nut ervan verdeeld. Wij legden ons oor te 
luisteren bij prof. dr. Marc Van Ranst, ‘griepcommissaris’ en 
viroloog aan de KU Leuven.

“Je al dan niet laten vaccineren tegen de 
griep is een vrije keuze”, wil professor Van 
Ranst bij aanvang duidelijk stellen. “Er is 
in België, behalve polio bij kinderen, geen 
enkele vaccinatie verplicht. Dus áls je het 
doet, dan is dat omdat je er zelf van over-
tuigd bent dat dit voor jezelf - of voor an-
deren in jouw omgeving - voordeel heeft.”

De griepprik wordt doorgaans sterk aanbevo-
len aan 65-plussers en risicogroepen (onder meer 

zwangere vrouwen, diabetici, mensen met hart- en vaat-

ziekten of longziekten). Bent u het daarmee eens? 
Marc: Tot voor 2009 - en dus tot voor de 
Mexicaanse griep - was het element leef-
tijd inderdaad erg belangrijk. Intussen is 
dat argument echter deels weggevallen. 
Blijkt immers dat de 65-plussers in 2009 
en in 2010 bijzonder weinig last hebben 
ondervonden van de Mexicaanse griep. 
Hoe komt dat? Wel, heel wat onder hen 
hebben tussen 1918 en 1957 een broertje 
van deze griep meegemaakt. Nu, meer 
dan vijftig jaar later, beschermen die an-
tilichamen die ze toen hebben opgedaan 
hen nog steeds zeer goed. Wat niet weg-

neemt dat eens de 65 gepasseerd, er meer 
en meer andere risicofactoren opduiken. 
Maar een kerngezonde 65-jarige triatleet 
zal van mij niet te horen krijgen dat hij 
zich omwille van zijn leeftijd moet laten 
vaccineren. Dat betekent wel dat we ons 
meer en meer gaan richten op vaccinatie 
van de risicogroepen, wat een moeilijker 
af te bakenen categorie is dan de 65-plus-
sers. Je moet je dan immers eerst al afvra-
gen: wie zijn de risicogroepen en maak 
ik daar deel van uit? Een voordeel van de 
Mexicaanse griep in 2009 was dat meer 
mensen zichzelf die vraag stelden. 

U haalt het zelf al aan: wie zijn dan die risi-
cogroepen? 
Marc: Er bestaan lijsten van wie nu precies 
tot een risicogroep behoort en wie niet. 
Daarnaast raad ik zeker ook zwangere 
vrouwen, in het tweede en derde trimes-
ter van hun zwangerschap, aan een griep-
spuit te gaan halen. Met het huidige type 
griepvirus lopen zij immers zeven keer 
meer kans dan vroeger om in het zieken-
huis te belanden. Wie twijfelt, bekijkt best 

eens samen met z’n huisarts wat in zijn/
haar situatie aangewezen is.

Waarom lopen net risicogroepen meer ge-
vaar? 
Marc: Omwille van twee redenen. Je hebt 
risicogroepen die omwille van hun ziekte - 
of omwille van de medicatie die ze nemen 
- beduidend vatbaarder zijn voor de griep. 
Anderzijds zijn er risicogroepen die, eens 
ze de griep te pakken hebben, er veel meer 
hinder van ondervinden en meer kans 
hebben om andere bacteriële infecties op 
te doen. Voor wie perfect gezond is en de 
griep doormaakt, zal dit eventjes verve-
lend zijn, maar de kans dat zo iemand in 
het ziekenhuis belandt en sterft, is bijzon-
der klein.

Kan er gewenning optreden als jonge, gezon-
de mensen zich toch laten vaccineren, waar-
door het vaccin weinig of geen eff ect meer 
heeft eens je dan de griep te pakken hebt? 
Marc: De gewenning is omgekeerd. Uit 
studies in Nederland weten we dat be-
jaarden die zich elk jaar laten vaccineren, 

griepvaccinatie 
nog steeds de 
prik waard?

voor- en tegenstanders

 ■ CLOSE-UP
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beter beschermd zijn dan diegenen die dit 
voor de eerste keer laten doen. Je krijgt 
dus een gradueel opgebouwde bescher-
ming. Wat niet betekent dat je me hoort 
vertellen dat het goed zou zijn om ieder-
een van z’n 0 tot z’n 100 jaar elk jaar te 
laten vaccineren. Dat is absoluut onnuttig 
en niet aan te raden. Het is immers niet 
slecht om een ziekte, waartegen mo-
menteel geen levenslang vaccin bestaat 
én waar ook geen medicatie voor bestaat 
die 100 procent werkt, in je jeugd één of 
meerdere keren door te maken. Zo bouw 
je antilichamen op die je nog jarenlang te-
gen deze ziekte beschermen. Uw lichaam 
herinnert zich bovendien het eerste griep-
virus dat je ooit gehad hebt, en daar zal je 
ook het best op reageren. Dat is zoals een 
eerste lief, dat vergeet je niet.

enkele misverstanden
Kan je mét vaccin alsnog griep krijgen? 
Marc: Ja, dat kan. Het griepvaccin is zeker 
en vast niet de Rolls Royce onder de vac-
cins. Er zijn er betere met een hogere ef-
fectiviteit. Bij een gezonde, fi tte 20-jarige 

zal een griepvaccin in meer dan 90 pro-
cent van de gevallen z’n werk goed doen, 
dankzij het sterke immuunsysteem van 
die persoon. Bij een 85-jarige die niet meer 
zo goed te been is, is die eff ectiviteit nog 
maximum 65 procent. Wat betekent dat 
een aantal van hen, ook al zijn ze gevacci-
neerd, toch nog griep zullen krijgen. Is dat 
dan een reden om je niet te laten vaccine-
ren? Nee, absoluut niet! Wat de vaccins 
immers wel erg goed doen, is mensen met 
griep beschermen tegen ziekenhuisop-
name en sterfte. Dat is waarvoor we het 
doen!

Kan je van het griepvaccin op zich ziek wor-
den? 
Marc: Nee, want er zitten geen levende 
virusdeeltjes in. Vanwaar dan dat misver-
stand? Stel, ik vaccineer u vandaag, terwijl 
jij gisteren in aanraking kwam met ie-
mand met een zware verkoudheid. Dan is 
de kans groot dat jij binnen de drie dagen 
zelf ook een verkoudheid te pakken hebt. 
Jij gaat er dan van uit dat je ziek bent om-
wille van het vaccin, en dat is dus fout. 

Mensen maken ook geen onderscheid tus-
sen een zware verkoudheid en griep. Wil 
je hierover uitsluitsel, dan kon je tot voor 
een paar weken de ‘Ella-test’ doen: voel je 
je wat slapjes, heb je wat koorts maar kan 
je ’s avonds nog wel naar je favoriete pro-
gramma, laat ons zeggen ‘Ella’, kijken, dan 
heb je een verkoudheid. Heb je geen zin 
meer om naar Ella te kijken en wil je alleen 
maar in je bed liggen en met rust gelaten 
worden, dan heb je griep. 

Wil de medische wereld alsmaar meer en als-
maar jongere mensen laten vaccineren? 
Marc: Nee, de medische wereld zeker niet, 
de farmaceutische fi rma’s wél. De aan-
deelhouders willen alsmaar meer winst 
maken en dus moet er alsmaar meer 
verkocht worden. Dat is ook normaal. De 
bakker bakt uw brood ook alleen omdat 
hij denkt er winst op te kunnen maken en 
zo zijn familie te onderhouden. Zeker nu 
die fi rma’s ook meer en meer pleiten om 
de mensen elk jaar jonger te laten inen-
ten, is het aan ons om hen om harde be-
wijzen te vragen van het nut daarvan!
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een seniorenwoning 
op uw maat
Wordt u stilaan een jaartje ouder of bent u misschien niet meer altijd even goed te been, 
maar blijft u toch liefst zo zelfstandig mogelijk en in een huiselijke omgeving wonen? Dan 
trachten gemeente en ocmw Zoersel met een uitgebreid aanbod aan thuiszorgmogelijkhe-
den en aangepaste seniorenwoningen aan uw wens tegemoet te komen.

 ■ WEGWIJS

huisvesting voor senioren

Bij heel wat senioren leeft de behoefte 
aan een kleinere woning voorzien van alle 
comfort, gericht op zelfstandig wonen 
maar toch met de nodige sociale controle 
en ondersteuning.

We laten u graag kennismaken met de 
mogelijkheden op dit vlak in Zoersel.

seniorenwoningen
aan de Graff endonk 
Is uw woning te groot om nog zelf te on-
derhouden of wilt u graag wat dichter bij 
het dorp wonen? Dan zijn onze senioren-
woningen aan de Graff endonk mogelijk 
precies wat u zoekt. Met alle woonruim-
tes op het gelijkvloers zijn deze woningen 
ook perfect toegankelijk als u wat minder 
goed te been bent. Elke woning beschikt 
over een kleine inkomhal, een zit- en eet-
hoek, een ingerichte keuken, een slaap-
kamer, een aangepaste badkamer en een 
bergruimte. In het klein maar gezellig 
tuintje kunt u genieten van het zonnetje.

MEER WETEN?
Wenst u meer informatie of wilt u zich graag op de wachtlijst voor één van onze 
woningen/servicefl ats zetten, dan kan dit bij Karine Demuylder (sociale dienst),
03 2980 0 00 of via thuiszorg@zoersel.be.

dellijke nabijheid van de dorpskern. De 
fl ats zijn uitgerust met een inkomhal met 
vestiaire, een zit- en eethoek, een inge-
richte kooknis, een slaapkamer, een aan-
gepaste badkamer en een klein terras. Op 
het gelijkvloers vindt u een gemeenschap-
pelijke ontmoetingsruimte en ook op de 
eerste verdieping, te bereiken met de lift, 
kunt u op het grote terras een glaasje 
drinken met uw medebewoners.

voor wie?
Vanaf uw 70ste komt u in aanmerking 
voor één van deze fl ats. Als koppel is 
het voldoende dat één van beide part-
ners 70 jaar of ouder is. U betaalt dage-
lijks € 17 aan huur.

voor wie?
Vanaf uw 65ste komt u in aanmerking 
voor één van deze zeven huurwonin-
gen. Als koppel is het voldoende dat 
één van beide partners 65 jaar of ouder 
is. De huur wordt vastgesteld volgens 
uw inkomen en bedraagt minimaal 
€ 210 en maximaal € 420. Bovendien 
mag de maandelijkse huur nooit hoger 
zijn dan 1/60 van uw jaarlijks belast-
baar inkomen.

servicefl ats aan de Kapellei
Residentie ‘de Loteling’ aan de Kapellei telt 
24 fl ats die zijn ingeplant in het ruime en 
sfeervolle parkdomein van verpleegtehuis 
Joostens en ligt bovendien in de onmid-
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ouders of anderen die hen regelma-
tig opvangen. Ook ouders in blijde 
verwachting zijn meer dan welkom. 
Vanaf 5 oktober staan de deuren van 
het leescafé (Zonneputteke 1a - naast 
de bib) elke woensdag tussen 8.45 
en 11.30 uur voor u open. U bent vrij 
te komen en gaan wanneer u wenst. 
Deelname, koffi  e en thee zijn gratis.

Betrapt u zich er ook soms op dat u kort na de geboorte van uw zoon of dochter nog maar 
weinig buiten komt? Wilt u best nog wel eens een stapje in de wereld zetten, maar laat u uw 
kleine pruts niet graag achter? Zit u met een heleboel vragen die andere kersverse ouders zich 
ongetwijfeld ook stellen? Heeft u af en toe nood aan een adempauze in een drukke werk-
week? Dan zijn ‘de babybabbels’ zeker iets voor u!

 ■ IN BEELD

ontmoetingscafé voor ouders en kindjes

MEER WETEN? 
Bel Erik Fuhlbrügge op het nummer 03 2980 0 00 of mail naar
welzijn.wereld@zoersel.be.

ontmoetingscafé
Dat onze gemeente een zorgzame ge-
meente is, blijkt onder meer uit de uiteen-
lopende bestaande initiatieven om ou-
ders te ondersteunen waar nodig. Zo is er 
bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod aan 
naschoolse en buitenschoolse kinderop-
vang, speelpleinwerking voor kleuters en 
schoolgaande kinderen, een opvoedings-
winkel ... Vanaf 5 oktober komt daar nog 
een initiatief bij, meer bepaald ‘de baby-
babbels’. Met ondersteuning van Vor-
mingplus en de opvoedingswinkel opent 
het gemeentebestuur die dag de deuren 
van een ontmoetingscafé voor ouders en 
kindjes. 
“Dit initiatief start tegelijkertijd ook in 
Brecht en kent intussen al in verschillende 
andere steden en gemeenten veel succes”, 
zo weet onze sociale dienst. “Bedoeling 
van het ontmoetingscafé is dat u er bij een 
kop koffi  e ervaringen kunt uitwisselen 
met andere jonge ouders terwijl uw zoon-
tje/dochtertje al spelend nieuwe vriendjes 
maakt. Zit u met heel wat vragen? Of hebt 
u misschien een heleboel handige tips 
voor andere kersverse ouders? Dan kunt 
u die tijdens de babybabbel met iedereen 
delen. U kunt er ook zonder problemen de 
kindjes verschonen en er is een microgolf-
oven om fl esjes en voedingen op te war-
men zodat u er een ontspannen voormid-
dag kunt doorbrengen.”

concreet
‘Babybabbels’ is bedoeld voor kindjes 
tussen 0 en 3 jaar en hun ouders, groot 

ervaringen delen
tijdens babybabbels

UITBATERS
Enkele enthousiaste vrijwilligers hou-
den ons ontmoetingscafé open, maar 
we zijn nog volop op zoek naar extra 
helpende handen. Hebt u op woens-
dagvoormiddag wat tijd vrij en wilt u 
zich graag voor dit nieuwe project en-
gageren? Laat dit dan zeker weten via 
onderstaande gegevens.
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cultuur biedt herfst-
warmte
Het najaar is in aantocht. De avonden worden langer en beetje bij beetje ook killer buiten. 
Dat maakt het binnenshuis eens zo gezellig. Een ideaal moment dus om uw avond door te 
brengen in goed gezelschap. De Kapel en de Bijl stellen u daarom graag hun cultuurprogram-
ma voor. 

 ■ IN BEELD

najaarsprogrammatie de Bijl - de Kapel

doet dat met een divers aanbod aan ten-
toonstellingen. In het oog springen daar-
bij zeker de Jubileumtentoonstelling naar 
aanleiding van het tienjarig bestaan van 
de Bijl (elke zaterdag en zondag van 3 tot 
en met 25 september) en de retrospectieve 
Pol Van Esbroeck (elke zaterdag en zondag 
van 26 november tot en met 18 december). 
Op 24 september sluiten we de jubileum-
viering in de Bijl af met authentieke Por-
tugese fadomuziek door het gezelschap 
van Nuno Gligó. Voor info over optredens 

de Kapel
Humor afgewisseld met muzieknoten 
en beelden, dat is wat de Kapel u dit na-
jaar voorschotelt. Van humor bent u op 
7 oktober ongetwijfeld verzekerd met de 
theatrale documentaire ‘Otaku’ van Joost 
Vandecasteele. Met een mix van Power-
Point, performance en een precisiebom-
bardement van grappen tracht hij een 
antwoord te bieden op de belangrijkste 
vraag ooit: ‘Ja, en?’.

Voor het derde jaar op rij ontvangen we 
in de Kapel het Vlaams Radiokoor. 23 
november steken zij van wal met ‘L’abbé 
Liszt’. Onder leiding van Bo Holten ont-
dekken we beide kanten van Liszt: van zijn 
acrobatieën op de piano tot ingetogen, 
mystieke gezangen. 16 december krijgt 
het VRK versterking van het kinderkoor 
‘In Dulci Jubilo’ tijdens de uitvoering van 
traditionele ‘Christmas carols’. Half januari 
staat het ‘Requiem’ van de Franse compo-
nist Alfred Desenclos met religieuze wer-
ken van tijdgenoten op het repertoire.

Muzieknoten zal u ook horen klinken uit 
de gitaar van Axl Peleman. Vrijdag 13 ja-
nuari brengt hij solo eigen, hedendaagse 
versies van Antwerpse volksliedjes ten ge-
hore. Samen met u frist hij dit bijna verge-
ten erfgoed op en belooft u een onverge-
telijke avond.

de Bijl
Ook tentoonstellingsruimte de Bijl wil 
graag deel uitmaken van uw agenda en 

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

en fi lmvoorstellingen verwijzen we graag 
naar ‘Zoersel dag na dag’ (pagina’s 11-14).

reserveren? 
Enthousiast over deze programmatie? Re-
serveer dan alvast uw tickets. Dit kan per 
mail of telefonisch tot één week voor de 
voorstelling, 03 2980 0 00, gemeente@
zoersel.be. Daarna kunt u enkel nog tic-
kets in voorverkoop kopen in het admini-
stratief centrum of in de antennes. Vraag 
ook naar de volledige programmafolder!
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BIBLIOTHEEKWEEK  
Thema van de bibliotheekweek - van 15 tot 23 oktober - is dit jaar 
‘Dankzij de Bib…’. Wat zijn uw ervaringen met de bib? Schrijf ze in 
één van de drie bibs neer op een Post-it stickertje en kom het re-
sultaat hiervan - in de vorm van een grote mozaïek van gekleurde 
papiertjes - tijdens de verwendag op 15 oktober bewonderen. U 
ontdekt er ook wat er in onze gemeente zoal ‘dankzij de bib’ ge-
beurt. Naar goede gewoonte trakteren we u die zaterdagvoor-
middag op een hapje en een drankje, een kookdemonstratie in 
samenwerking met de Wereldraad, een boekenverkoop in het 
leescafé …
Nieuwe leden ontvangen die dag ook een leuk cadeautje.

Dagelijks vinden heel wat Zoerselaars hun weg naar onze bibliotheek, maar ook omgekeerd 
vindt de bibliotheek haar weg naar u! “We willen voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn en 
daarom gaan we maandelijks op bezoek bij mensen die zelf niet meer tot bij ons geraken”, 
vertelt onze bibliothecaris.

 ■ IN BEELD

boeken aan huis

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22 (Margreet Van Dessel) of mail naar
zoersel@bibliotheek.be.

servicefl ats en rusthuizen
De 94-jarige Emma Borghs is één van de oudste leden van de bib. 
Van kindsbeen af was ze verzot op boeken lezen, maar zelf naar 
de bibliotheek gaan lukt haar niet meer. Dankzij het maandelijks 
bezoek van enkele bibliotheekmedewerkers, aan onder meer de 
servicefl ats van Ter Dorpe, kunnen Emma en haar medebewoners 
zich blijven ontspannen met een boek. Terwijl er wordt gesnuff eld 
in een gevarieerd boekenpakket is er steeds de gelegenheid om een 
praatje te maken en suggesties te doen voor het volgende bezoek. 
 
boeken aan huis
De bib komt ook aan huis bij senioren, zieken, slechtzienden of 
mensen met een handicap. Al wat u moet doen is uw ‘bestelling’ - 
boeken, cd’s, dvd’s - doorgeven via 03 2980 7 22 of  zoersel@biblio-
theek.be. Bent u slechtziend, vergeet dan zeker de grootletterboe-
ken, gesproken boeken op cd of daisy-boeken (luistercd-rom met 
uitgebreide opties) niet op uw verlanglijstje te zetten. Op die ma-
nier kunt u ook nog dagelijks genieten van een goed boek! 

vertel het voort
Wilt u graag beroep doen op deze dienstverlening op maat of kent u 
iemand die we kunnen plezieren met een ‘huisbezoek’? Laat het ons 
dan zeker weten!

bibliotheek komt tot 
bij u thuis
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 ■ IN ‘T KORT

Op 14 september opende het gloednieuwe wandelnetwerk ‘de 
Kempense Hoven’ haar paden voor u. De gemeenten Schilde, 
Brecht, Schoten, Ranst, Zandhoven, Vosselaar, Rijkevorsel, Beer-
se, Lille, Malle en Zoersel werkten samen met Regionaal Land-
schap de Voorkempen en Toerisme Provincie Antwerpen aan dit 
wandelnetwerk langs de mooiste wandelpaden in de regio. Naar 
analogie met het populaire fi etsknooppuntennetwerk kunt u zelf 
talloze trajecten uitstippelen met behulp van de knooppunten, 
die u herkent aan de wit-rode bordjes. De wandelkaarten (€ 8) zijn 
te koop in het administratief centrum en in onze antennes.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 00 of mail naar toerisme@zoersel.be. 

nieuw wandelnetwerk

Ruimte in onze gemeente duurzaam benutten en behou-
den, met aandacht voor wonen, economie, landbouw, 
sport en recreatie. Dat is in een notendop wat het Gemeen-
telijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Zoersel beschrijft. Het 
GRS is toe aan een herziening en het ontwerp daarvan kunt 
u tijdens de duur van het openbaar onderzoek, van 14 sep-
tember tot en met 12 december, inkijken via www.zoersel.
be of bij onze dienst ruimtelijke ordening (Handelslei 167).
We lichten het ontwerp graag toe: op 20 oktober in zaal 
Sint-Maarten, op 24 oktober in de Kapel (cc Bethaniënhuis) 
en op 27 oktober in het Zonneputteke, telkens om 20 uur.
Opmerkingen maakt u uiterlijk op 12 december (aangete-
kend of tegen ontvangstbewijs) over aan de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Handelslei 
167 in Zoersel.

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

Van 1 september tot en met 30 oktober 
2011 loopt een openbaar onderzoek over 
het ontwerp ‘gemeentelijk milieubeleids-
plan 2011-2016’. Wilt u hier graag meer over 
weten, dan bent u van harte welkom op 
een infoavond hieromtrent op donderdag 
29 september, om 20 uur in lokaal één.1 
van het administratief centrum. U kunt 
het ontwerp tijdens de duur van het open-
baar onderzoek ook komen inkijken bij 
onze dienst milieu (Handelslei 167) of raad-
plegen op www.zoersel.be. 

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

gemeentelijk
milieubeleids-
plan ter inzage

openbaar onderzoek

van frietpot tot prijzenpot

Wie tijdens de maand 
oktober zijn gebruikte 
frituuroliën of -vetten 
naar het kringlooppark 

brengt -  zodat ze gerecy-
cleerd kunnen worden tot 

biobrandstof - maakt kans op 
heel wat fantastische prijzen: 
fi etsen, friteuses, restaurant-
bons … Voor elke liter gebruikte 
frituurolie of -vet die u binnen-
brengt, krijgt u een tombola-
ticket met unieke code én een 
kortingsbon, te gebruiken bij 
uw volgende aankoop van fri-
tuurolie of -vet. 

MEER WETEN?
Surf naar www.valorfrit.be.
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in de bladkorf, dan wordt dit beschouwd 
als sluikstort. De politie kan hiertegen op-
treden en een boete uitschrijven.

mijn bladkorf zit vol, wat nu?
Er staan zo’n 800 bladkorven in onze 
gemeente. Om al deze korven op een ef-
fi ciënte manier leeg te maken, hebben 
we een route uitgestippeld. We kunnen 
onmogelijk elke bladkorf op aanvraag le-
digen. Zo zou veel kostbare tijd verloren 
gaan. Als de dichtstbijzijnde bladkorf vol 
zit, dan mag u de bladeren altijd in een 
andere bladkorf deponeren. Bladkorven 
die niet door onze groendienst zijn gezet, 
worden ook niet door hen geledigd.

Qua kleurenpalet is de herfst ongetwijfeld het mooiste seizoen: bladeren kleuren in alle varia-
ties bruin, rood, geel … Eens ze beginnen te vallen, komen de harken en de bladblazers boven. 
Hoe u de vallende bladeren van de laanbomen op en langs de openbare weg te lijf gaat, leg-
gen we u graag uit.

 ■ WEGWIJS

wat met bladeren van laanbomen?

MEER WETEN?
dienst milieu, milieu@zoersel.be, 03 2980 9 10
openbare werken, onderhoud.infrastructuur@zoersel.be, 03 2980 7 93

waar vind ik een bladkorf?
Onze groendienst zet bladkorven in stra-
ten waar er laanbomen op het openbaar 
domein staan. Afh ankelijk van het aantal 
en de grootte van de bomen, staan de kor-
ven dichter of verder uit elkaar. Kleine bo-
men hebben immers minder bladval dan 
een groot exemplaar. Het kan perfect dat 
een bladkorf vooraan het perceel van uw 
buur staat. Dat betekent echter niet dat 
u de bladeren van de laanbomen voor uw 
woning daar niet in mag deponeren. Een 
bladkorf is immers geen persoonlijk bezit 
van de eigenaar van de grond waarop de 
korf staat.

wat deponeer ik in een bladkorf?
In de bladkorven mag u enkel bladeren 
van bomen op het openbaar domein ach-
terlaten. Bladeren van bomen op uw pri-
vé-domein moet u zelf verwerken op uw 
eigen terrein, of kunt u afvoeren naar het 
kringlooppark. Dropt u deze bladeren toch 

aan de slag met blad-
korven

een extra bladkorf in de straat?
Vindt u dat een extra bladkorf in uw straat 
toch nodig? Neem dan contact op met 
onze medewerkers van de dienst milieu 
of openbare werken. Zij zullen nakijken of 
uw aanvraag gegrond is en al dan niet een 
bladkorf laten bijplaatsen.

“800 bladkorven leeg 

maken, dat vereist een 

effi  ciënte planning.”
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 23.09 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 4.11 en 9.12
- vóór 21.10 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 10.12 en 20.01

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.

Volg onze gemeente op de voet en word 
fan via Facebook. Zo bent u altijd op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes, vindt u 
fotoreportages van evenementen en kunt 
u uw mening kwijt.

Ga naar www.facebook.com, zoek 
‘gemeente & ocmw Zoersel’ en klik op de 
knop ‘vind ik leuk’. Vanaf dan bent u fan 
van onze gemeente.

MEER WETEN?
communicatie, 03 2980 9 22 of 
communicatie@zoersel.be 


