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 ▪ smoorverliefd op een nette buurt

 ▪ goede afspraken dankzij de fuifgids

 ▪ cultuurprogrammatie in de Bijl en de Kapel

projecten in Rwanda en Cambodja:
geëngageerde Zoerselaars vertellen
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BETROKKEN Een frisse, nieuwe campag-
ne die zwerfvuil aanpakt, want wie is er 
niet ‘smoorverliefd op een nette buurt?!’.

4
IN BEELD Opnieuw bieden de Bijl en de 
Kapel u de komende maanden een diverse 
waaier aan culturele activiteiten.

6
IN ‘T KORT Wie werd ‘bovenste beste 
buur 2011’? - cultuurhuis de Bijl zoekt vrij-
willigers - openingsuren bib - en meer…

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 21 januari tot en met 
22 februari.

11
LEEF! Veilig fuiven dankzij de fuifgids, 
die heel wat tips bevat over veiligheid, ge-
luidsoverlast, verzekeringen, locaties...

12
CLOSE-UP Zoerselaars Brigitte en Jan 
hebben een hart voor Rwanda en Cam-
bodja. Hun verhaal.

15
BETROKKEN De nieuwbouw van het PZ 
Bethaniënhuis biedt plaats voor vijf zorg-
eenheden en 140 patiënten.

plots afscheid van collega
Gilbert Strijbos

Op zaterdag 10 december nam Zoersel af-
scheid van brandweerman en gemeentelijk 
arbeider Gilbert Strijbos, Gilbert kwam op 1 
december tijdens een interventie jammer-
lijk ten val. Ieder van ons bewaart, ieder op 

zijn eigen manier, heel wat beelden van Gilbert. Het beeld van een man uit 
één stuk, één en al dienstbaarheid en hulpvaardigheid. Het beeld van een 
ge  waardeerde collega en een geëngageerde brandweerman, wiens fi ets 
altijd klaar stond, richting kazerne gericht. Het beeld ook van Gilbert, als 
een eenvoudige man zonder grootdoenerij. Al was hij al meer dan een jaar 
bevorderd tot korporaal, de strepen ontbraken nog op zijn uniform. Die 
strepen, daar stond hij immers niet op. Verdienen deed hij ze echter des te 
meer. Voor al zijn inzet past alleen maar dank, 1.000 keer dank.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

zo is Zoersel!

Voor u ligt een nieuw ZOERSELmagazine. Net zoals een nieuw 
jaar voor ons allemaal ligt: ongekreukt, ruikend naar nieuw, vol 
verwachting.
En bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Vooreerst wens 
ik jullie allen dan ook toe dat in 2012 alles naar wens mag ver-
lopen. Geborgenheid en harmonie in de naaste omgeving zijn 
daarin zeker cruciaal: familiaal geluk, een motiverende werk-
omgeving en goed nabuurschap.

Voor dat goed nabuurschap zorgen in Zoersel heel veel men-
sen, gewoon door er te zijn waar nodig, door eens bij de buren 
langs te gaan, een boodschap te doen, een activiteit te orga-
niseren. Met veel plezier zetten we daarom in de kerstperiode 
weer de ‘bovenste beste buur’ in de bloemetjes. Als symbool 
voor zoveel hartelijkheid in onze wijken.

‘Smoorverliefd op een nette buurt’, onder die slagzin willen we 
iedereen oproepen om deel te nemen aan de zwerfvuilopruim-
actie. Een propere buurt is immers zoveel aangenamer om te 
wonen.

Sommige Zoerselaars zoeken het veel verder dan hun eigen 
buurt, maar met evenveel engagement als onze bovenste 
beste buren. Jan en Brigitte bijvoorbeeld, zetten projecten op 
in respectievelijk Cambodja en Rwanda. Avonturiers zijn het 
zeker, maar eigenlijk ook hedendaagse missionarissen. Vreemd 
toch hoe het woord ‘missie’ een metamorfose heeft onder-
gaan. Vandaag heeft iedereen een missie, elke organisatie, elke 
instelling. De missie van Jan en Brigitte is duidelijk: zorg voor 
anderen aan de andere kant van de wereld. Geen goudzoekers 
zijn het, wel een soort gelukzaaiers.

‘Een ieder is smid van zijn eigen geluk’, zegt het spreekwoord. 
Wie het interview met Jan en Brigitte leest, zal dit dadelijk re-
lativeren. Niet iedereen heeft immers hetzelfde geluk in onze 
wereld. Bovendien kan ongeluk in een klein hoekje schuilen.

Daar werden we op 1 december wel heel plots mee geconfron-
teerd, toen onze brandweerman Gilbert Strijbos bij een inter-
ventie om het leven kwam. We blijven Gilbert gedenken als een 
hartelijke en heel gedreven collega, en leven ook mee met zijn 
familie.

Al is dat ongeluk in een klein hoekje nooit helemaal uit te slui-
ten, toch is het van belang de risico’s te beperken. Daarom ook 
maakten we samen met de jeugdraad een fuifb rochure op.
Het is immers belangrijk dat onze jongeren kunnen fuiven, 
maar ook dat dit veilig kan gebeuren. Onveilig feesten, daar be-
danken wij immers feestelijk voor.

Ik wens u allen een veilig en gelukkig jaar, waarin u uw missie 
kunt waarmaken, en dit in een buurt waarop u verliefd kunt 
zijn!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ BETROKKEN

smoorverliefd op een 
nette buurt
Sigarettenpeuken, drankfl essen, lege blikjes, kartonnen dozen … Afval in de bermen is voor 
velen onder u ongetwijfeld een bron van ergernis, en zeker wanneer het uw eigen straat of 
buurt ontsiert. Daarom is het in Zoersel menens en zeggen we “neen” tegen het zwerfvuil. 
Met een frisse, nieuwe campagne én uw hulp willen we deze ergernis aanpakken, want wie is 
er niet ‘smoorverliefd op een nette buurt?!’. 

meer kwaad dan goed
Het opruimen van zwerfvuil kost niet al-
leen een bom geld, maar het vraagt ook 
heel wat tijd en inzet van mensen en 
middelen die eigenlijk voor andere taken 
kunnen ingezet worden. Daarnaast komt 
afval terecht in grachten, op weiden en 
in speelzones, waar spelende kinderen 
en dieren er zich aan kunnen kwetsen. En 
geef toe: het is toch veel leuker wonen in 
een nette buurt, zonder allerlei rotzooi 
op de grond. Kortom, zwerfvuil heeft heel 
wat nadelen en geen voordelen.

samen pakken we het aan
Houdt u ook van een nette buurt en zegt 
u samen met ons “neen” tegen zwerfvuil? 
Dan kunt u de daad bij het woord voe-
gen en op zondag 25 maart 2012 deelne-
men aan een opruimactie in uw straat of 
buurt. De gemeente bezorgt u niet alleen 
het nodige materiaal (zoals vuilniszakken 
en grijpers), maar ook een tentje en drank, 

zwerfvuilcampagne 2012

MEER WETEN?
Mail naar milieu@zoersel.be
of bel naar 03 2980 9 10.

steentje zullen bijdragen en welke straat 
of buurt u onder handen gaat nemen. Dan 
zorgen wij voor de rest.

AFVALKALENDER
OP UW SMARTPHONE
De papieren afvalkalender hangt intus-
sen vermoedelijk aan uw koelkast of 
in uw berging. Vergeet u er echter wel 
eens naar te kijken, dan kunt u onze af-
valkalender vanaf nu ook downloaden 
naar uw smartphone. Al wat u moet 
doen is surfen naar www.zoersel.be of 
naar www.afvalkalenders.be. Op beide 
websites kunt u per deelgemeente de 
afvalkalender 2012 downloaden.

zodat u samen met uw helpende buren 
het nuttige aan het aangename kunt kop-
pelen. Na afl oop haalt de gemeente de ge-
vulde zakken op en wordt er op een goed 
zichtbare plaats een campagnebord ge-
plaatst, zodat iedereen weet dat uw buurt 
de handen uit de mouwen heeft gestoken 
voor een nette buurt! Op die manier laat 
u weten dat u het vuil van een ander niet 
tolereert!
Bent u overtuigd? Trommel dan nog en-
kele enthousiaste buren op en maak er 
samen een gezellige buurtactiviteit van, 
met als resultaat een zwerf-
vuilvrije straat of 
buurt! Bezorg 
ons, via milieu@
zoersel.be, voor 
10 februari de 
naam van een 
contactpersoon + 
gsm-nummer, hoe-
veel mensen er hun 
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 ■ IN BEELD

cultuurprogrammatie voorjaar

de Bijl en de Kapel
draaien op volle toeren
Cultuurhuis de Bijl en de Kapel bieden u de komende maanden opnieuw een diverse waaier 
van culturele activiteiten aan. De Bijl focust daarbij, nog meer dan anders, op tentoonstellin-
gen, fi lm en lezingen. De Kapel, die een grotere capaciteit heeft, biedt u tal van podiumacti-
viteiten, georganiseerd door de cultuurdienst en verschillende verenigingen. Tijdens al deze 
evenementen kunt u, met een glaasje in de hand, gezellig napraten met cultuurminnend 
Zoersel.
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voor elk wat wils
We beginnen het nieuwe seizoen met een tentoonstelling van 
Bruno Vekemans. Zijn tekeningen en schilderijen hangen weliswaar 
niet in musea en toonaangevende galerieën, maar verzamelaars 
uit de States, Australië, Frankrijk en Nederland zijn gretige afne-
mers van zijn werk. Als inspiratiebron gebruikt Vekemans foto’s uit 
tijdschriften of gaat hij met bevriende fotografen in Kinshasa en Ha-
vana op stap om zijn beelden vast te leggen. Voor deze tentoonstel-
ling kunt u ook rondleidingen aanvragen (zie kaderstukje). 

De fi lm ‘Winter’s Bone’, op donderdag  9 februari in de Bijl, sleepte 
meer dan honderd prijzen en nominaties in de wacht. De rauwe 
groezeligheid, het realisme en de gestileerde beelden maken van 
deze prent een betoverende ervaring. 

De klassieke muziekliefh ebbers kunnen op zaterdag 28 januari 
nog even in de Bijl terecht voor Trio Energico. Daarna speelt het 
muzikaal gebeuren zich vooral in de Kapel af. Op 8 maart sluit het 
Vlaams Radiokoor haar winterprogramma af met werk van Haen-
del. De virtuoze muziek van Dixit Dominus wordt gevolgd door het 
emotioneel geladen funeral anthem ‘The ways of Zion do mourn’, 
dat Haendel dertig jaar later componeerde voor de begrafenis van 
de zeer geliefde Queen Caroline. Omstaanders omschreven het 
werk zelfs als ‘the fi nest cruel touching thing that was ever heard’. 
Ongetwijfeld zullen ook de optredens van de Koninklijke Harmonie 
Sint-Martinus Halle, Cantemus Novum en de gemeentelijke Mu-
ziek- en Woordacademie uw hart weten te veroveren. 

schoon volk zakt af naar Zoersel - enkele blikvangers
Thé Lau vertrekt in de productie ‘Water en vuur’ vanuit de improvi-
satie. De opening staat vast, het slot staat vast, verder vrijwel niets. 
Zoals in het leven zelf. Iemand uit het publiek roept, ‘Thé, doe die 
song nog eens, die hoor ik graag.’ Met graagte zal hij die spelen. 
OK, de hits. Thé Lau houdt niet van artiesten die hun hits versma-
den. ‘Blauw’, ‘Iedereen is van de wereld’, die zal hij blijven spelen tot 
hij niet meer kan spelen. Tot de rock-‘n-roll hem te machtig wordt. 
En met plezier. Zangers verdwijnen, de songs niet. Ongedwon-
gen spelen. Dat is precies wat hij voor de komende tour voor ogen 
heeft. Samen met Alan McLachlan ter plekke besluiten welk lied ze 
zullen doen, misschien zelfs een grap hier en daar, wie weet. Lab on 
stage. Hoe meer interactie met het publiek, hoe beter. U kunt Thé 
aan het werk zien op 15 maart in de Kapel. 

Wedden dat u binnenkort aan Stijn Meuris denkt als u naar de he-
mel kijkt? In ‘Stijn en de sterren’ voert Meuris u op 20 april mee naar 

zijn favoriete ruimte, en stelt daarbij vragen als: ‘waar komt het 
heelal vandaan en waar gaan we met z’n allen in godsnaam 
naartoe?’ Wetenschappelijk verantwoord, maar ook voorzien 
van fi losofi e en springerige gedachten.  Na de Canvas-reeks 
‘Stijn & het heelal’, die op haar beurt leidde tot het boek ‘Stijn & 
de sterren’, kunt u Stijn dus in al zijn stoff elijkheid in de Kapel 
ontmoeten.

Jan Hoet wordt wel eens als de kunstpaus van ons land om-
schreven. Met zijn vurige, gepassioneerde en gedurfde aanpak 
gaat hij nooit de controverse uit de weg. Zijn kunstkennis is on-
uitputtelijk en hij weet die op zeer boeiende wijze, gekruid met 
een aantal stevige oneliners, aan zijn publiek over te brengen. 
In ‘Taboes en extremen’ toont hij aan de hand van voorbeelden 
dat het een vast stramien is dat kunstenaars met nieuwe ideeën 
botsen met de gevestigde waarden. Jan geeft op 10 mei het 
beste van zichzelf in de Bijl.

RONDLEIDINGEN IN DE BIJL
De Bijl organiseert regelmatig rondleidingen tijdens de ten-
toonstellingen. Deze rondleidingen duren ongeveer 40 mi-
nuten, kosten € 1 per persoon (met een minimum van € 18) 
en worden gegeven door ervaren gidsen. De Zoerselse scho-
len leiden we gratis rond. Voor hen werken we telkens een 
pedagogisch programma uit. Voor meer 
informatie kunt u steeds terecht op 03 
2980 7 15, debijl@zoersel.be.

MEER WETEN?
De programmafolder, met nog 
meer boeiende personaliteiten en 
evenementen, kunt u meenemen 
in het administratief centrum, 
de gemeentelijke antennes of in 
één van de bibliotheekfi lialen.
Op www.zoersel.be vindt u 
ons digitaal programma.
Wenst u uw zitje nu al te 
reserveren? Bel of mail ons via 
03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be.

Cultuurhuis de Bijl en de Kapel 

bieden u de komende maanden 

opnieuw een diverse waaier van 

culturele activiteiten aan.

oor meer 
t op 03 
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programmatie februari - juni 2012

film
TAMBIEN    LA    LLUVIA

expo
DOLF GEUDENS

EXPO MONNIKENHEIDE 
CONCERT

THE LAU - WATER EN VUUR
FEEST 20 JAAR OXFAM

lezing
JAN HOET

concert

VLAAMS RADIOKOOR  DIXIT DOMINUS
LUCIA Y EL SEXO      film

lezing      LEO CAUTEREELS -HENDRIK
CONSCIENCE IN DE KEMPEN EN ZOERSEL 
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De provincie Antwerpen roept u, in samen-
werking met een aantal partners, op om 

bomen bij kapelletjes en kruisen, of bomen 
met boomkapelletjes, op te sporen en door 
te geven. Kent u toevallig nog bijhorende ver-
halen, gebruiken of mythes, vermeld die dan 
zeker ook mee zodat dit levend erfgoed niet 
verloren gaat. U kunt deze gegevens nog tot 
31 mei via een webformulier (zie ‘meer weten’) 

of schriftelijk versturen naar het Pro-
vinciaal Instituut voor Hygiëne, 
Kronenburgstraat 45, 2000 Ant-
werpen. Uit alle inzendingen krij-
gen twintig gelukkige deelnemers 
een prachtige publicatie cadeau. 

MEER WETEN?
Surf naar www.provant.be/erfgoedbomen. 

op zoek naar...
kapelbomen

 ■ IN ‘T KORT

Sinds begin januari hanteert de bib in Zoersel nieuwe openings-
uren, meer bepaald op donderdag. Nieuw is dat u er dan ook in 
de voormiddag, van 9.30 tot 12.30 uur, terechtkunt. Aansluitend 
kunt u rustig een krant of tijdschrift lezen in het leescafé. Men-
sen met een computerprobleem kunnen op hetzelfde moment 
terecht bij digidak. Tussen 12.30 en 16 uur sluit de bibliotheek 
dan haar deuren om vanaf 16 uur weer te openen tot 20 uur.  

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

aanpassing
openingsuren bib

vacature voor...
vrijwilliger ‘de Bijl’
Bent u vertrouwd met beeldende kunsten en hebt u de moge-
lijkheid contacten te leggen binnen deze sector? Kunt u realisti-
sche voorstellen formuleren betreff ende de programmatie van 
tentoonstellingen, fi lms, concerten, lezingen en bent u bereid 
mee te helpen met de praktische en inhoudelijke uitwerking 
ervan? Beschikt u over de nodige kennis om tentoonstellings-
aanvragen te selecteren en atelierbezoeken af te leggen? Kunt 
u zich tot slot één keer per maand vrijmaken om te vergaderen? 
Dan bent u mogelijk één van de vrijwillige medewerkers waar-
naar cultuurhuis de Bijl op zoek is. Stel u voor 10 februari kan-
didaat door uw cv te versturen naar cultuurdienst gemeente 
Zoersel, t.a.v. Franky Michielsen, Handelslei 167, 2980 Zoersel of 
per mail naar debijl@zoersel.be.

MEER WETEN?
Mail naar debijl@zoersel.be. 

Midden in de nacht klaarstaan als er iemand ziek is, een luis-
terend oor en toeverlaat zijn in moeilijke momenten, de kin-
deren uit de buurt altijd even warm ontvangen, de motor zijn 
van de lokale vereniging voor nierpatiënten, en ga zo maar 
door. Redenen te over dus voor de mensen van de Wandel-
weg om hun buren Stan (67) en Maria (64) te nomineren voor 
‘bovenste beste buur 2011’. Het gemeentebestuur besloot dan 
ook om hen deze symbolische titel toe te kennen. “Wij zijn 
enorm vereerd, maar toch ook wel een tikkeltje geschrokken”, 
aldus een geëmotioneerde Maria na de bekendmaking op 19 
december. “Wat wij doen, doen we met heel veel plezier! Bij 
deze: Buren, het is enorm graag gedaan!” “Stan en Maria zijn 
het levende bewijs dat de kloof tussen oudere en jongere ge-
neraties toch niet zo groot hoeft te zijn”, aldus nog de buren, 
die op 19 december massaal aanwezig waren. “We kunnen hen 
niet meer missen en hopen nog lang buren te mogen zijn!” 

MEER WETEN?
Zelf uw buurman of -vrouw nomineren? Dit kan via 
03 2980 5 33 of per mail naar communicatie@zoersel.be. 

Stan en Maria
in de wolken
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07.01.2012 - 25.03.2012

zaterdag 7.01
overzichtstentoonstelling
(1968 - 2011) Herman Geluyckens
De wereld van Herman Geluyckens her-
bergt een occasionele bevallige dame, 
heiligen, zatlappen en andere malloten. 
In kleurrijke schilderijen geeft hij uiting 
aan een rijke verbeeldingswereld met veel 
symboliek. Hoewel de ernst vaak ver te 
zoeken is, verwijst Geluyckens zijn werk 
vaktechnisch naar de vroeg-Nederlandse 
en vroeg-Italiaanse paneelschilderkunst. 
In essentie gaat Geluyckens werk over zin-
nelijkheid en levenslust. Tegelijk met de 
tentoonstelling verschijnt er een boek met 
een rijk overzicht van zijn werk.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag
tot en met zondag 29.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 21.01
welkom in het psychiatrisch zieken-
huis Bethaniënhuis
Fier stellen we u een nieuwe realisatie in 
het kader van ons masterplan voor: een 
nieuw gebouw met plaats voor 140 pa-
tiënten in diverse zorgeenheden. Komt u 
graag een kijkje nemen? Van harte wel-
kom in onze nieuwbouw!
locatie A. Vesaliuslaan (op uw linkerkant), parkeren 
kan aan het administratief centrum Zoersel (Handelslei 
167) of aan Bethaniënlei 8c
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Lutgart Van Dongen T 03 380 30 11,
lutgart.van.dongen@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis

Tweede Natuur
Recente wandobjecten van Paul Gees, as-
semblages in metaal, hout en steen.
locatie Tweede Natuur, Paardenmarkt 90
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 5.02
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Lia Schelkens T 03 384 21 92,
lia.schelkens@skynet.be, www.liaschelkens.com
een activiteit van Tweede Natuur

zondag 22.01
veldtoertocht Halle-Zoersel
Recreatieve sportieve fi etstocht van ± 15-
25-40 km over landelijke boswegen.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip vertrek van 8 tot 11 uur
prijs € 2,50 tot € 3,50
info Jan Verhoeven T 03 384 30 23, M 0498 20 41 49,
verhoeven.fam@telenet.be
een activiteit van WTC de Trappers Sint-Antonius

toast literair
Nieuwjaarsreceptie met muzikale en poë-
tische omlijsting. Aanwezigen dragen een 
eigen of een uitgekozen gedicht voor.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 11 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
drank en snoepje inbegrepen
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

maandag 23.01
vrouwenhut - maantent
Een uitnodiging om op ontdekkingstocht 
te gaan naar het vrouwelijke in onszelf en 
de kracht van de ontembare vrouw te voe-
den. Via meditatie, zang, dans, oefenin-
gen, tekenen, kleien... worden we bewust 
van onze vrouwenkracht en maken we 
contact met onze Oerkracht, de vrouwe-
lijke essentie.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 13.02
tijdstip van 20 tot 22 uur,
achteraf kunnen we nog een hapje/drankje delen
prijs € 12
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

woensdag 25.01
instaplessen ZUMBA
U kunt ook nog steeds in onze andere 
conditielessen (ruggensteun, aerobics, 
bodyforming) - op dinsdagavond, don-
derdagvoormiddag (Sint- Antonius) of 
donderdagavond - instappen en proefl es-
sen komen volgen. Al onze lessen gaan 
door t.e.m. 7 juni. Wie in een ploegenstel-
sel werkt, kan ochtend- en avondlessen 
combineren.
locatie basisschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data donderdag 26.01
tijdstip woensdag 21 uur, donderdag 19.30 uur
prijs proefl es € 7,
terugvorderbaar bij semesterinschrijving
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

workshop
‘juwelen maken met Keltische knopen’
Gedurende deze vier avonden maken we 
drie verschillende juwelen: oorbellen met 
de drievoudige Godinnenknoop, halsket-
ting met lemniscaatknoop, halssnoer met 
voorspoedsknoop en basisknoopjes. Ie-
dereen werkt op zijn eigen tempo. Er is ge-
noeg documentatie om thuis te oefenen.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 1, 8 en 29.02
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 48 + materiaalkosten
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 27.01
nieuwjaarsdrink en
algemene vergadering seniorenraad
Na een overzicht van de activiteiten van 
de seniorenraad in 2011 en een fotorepor-
tage over de reis naar Dresden, klinken we 
samen op het nieuwe jaar en genieten we 
van mooie nieuwjaarsmuziek.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info senioren T 03 2980 7 37,
malou.schelfthout@zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel

zaterdag 28.01
sprookjesnacht
Gewapend met een zaklamp gaan we in 
het bos op zoek naar een sprookje. Aan de 
hand van tips en opdrachten ontdekken 
we het sprookje. Na de wandeling kunt u 
op de school een lekkere spaghetti komen 
eten. De ouders voorzien zelfgemaakt ge-
bak als dessert. Iedereen welkom!!
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 17.30 tot 22 uur
info Petra Lemmens T 03 312 35 10,
pep.lemmens@telenet.be
een act. van de Sint-Elisabethschool en ouderraad

klassiek concert ‘Trio Energico’
Wie vreest dat klassieke muziek saai en 
oubollig is, moet dringend een concert 
van Trio Energico bijwonen. Met de ener-
gie en het lef van een heuse rockband 
zet Trio Energico klassieke muziek om in 
een maalstroom van klanken en emo-
ties. Viool, klarinet en piano strijden met 
en tegen elkaar in de muzikale arena. De 
winnaar is zonder twijfel de muziek, die u 
fris, helder én meeslepend in vervoering 
brengt! Hans Van Kerckhoven (viool), Raf 
De Keninck (klarinet) en Erwin Deleux (pi-
ano) banen zich swingend door de muziek 
van Katchaturian, Aratiunian, Menotti en 
Schickele.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs kassa € 10, vvk € 8 (-16 jaar gratis)
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl
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zondag 29.01
workshop ‘kip uit wilgentenen’
Heel decoratief voor binnen of buiten. 
Eens u de opbouw onder de knie hebt, 
kunt u later andere dieren vlechten.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs € 25 + materiaalkosten
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

maandag 30.01
djembé voor kinderen (zes - twaalf jaar)

De Senegalees Seydina Djiba leert op 
zijn eigen authentieke en ludieke manier 
djembé spelen. Plezier verzekerd! Djembés 
zijn gratis ter beschikking. Vooraf inschrij-
ven is wel een MUST!
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandag tot 26.03
tijdstip beginnelingen van 18 tot 19 uur
tijdstip gevorderden van 19 tot 20 uur
prijs € 48 (voor acht lessen)
info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01
info@wakerdjiben.be of ivantillo@hotmail.com,
www.wakerdjiben.be
een activiteit van Waker Djiben

West- Afrikaanse dans
Is het een ontspannende inspanning of 
een inspannende ontspanning? Het is 
beiden en nog veel meer. De Senegalees 
Seydina Djiba laat u elke week genieten 
van de West-Afrikaanse dans en muziek. 
Ambiance verzekerd. Vooraf inschrijven 
verplicht.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandag tot 26.03
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs € 76 (voor acht lessen)
info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01
info@wakerdjiben.be, www.wakerdjiben.be,
ivantillo@hotmail.com
een activiteit van Waker Djiben

vrijdag 3.02
reeks ‘vreugde vrouw’
Tijdens deze reeks van zeven dagen gaan 
we samen op zoek naar de intense vreug-
de. Wat maakt u blij? Wat zijn uw wensen? 
Waar verlangt u naar? Hoe krijgt u inzicht 
in de kunst van bewust creëren? Hoe kunt 
u uw fysieke u in contact brengen met uw 
innerlijk wezen of bron? Welke vibratie 
straalt u uit ten opzichte van bepaalde 
verlangens?
locatie In den Ateljee , Antwerpsedreef 117
andere data 17.2, 9 en 23.3 , 27.4, 11 en 25.5
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 420
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

Zoerselkermis - Blasiuskermis
Een tweede editie van Zoerselkermis in 
een spiegeltent op het dorpsplein. Speel 
op vrijdag mee met onze prettig opgeluis-
terde BINGO! Eerste kaart is gratis! Zater-
dag in de namiddag start onder meer een 

heuse caféloop, ’s avonds is er het ‘Ambi-
ance Festival’ met Kontrair en De Schorre! 
Zondag is er kinderdisco en animatie. We 
sluiten de kermis af met een après-skifes-
tijn.
locatie spiegeltent, dorpsplein Zoersel
andere data zaterdag 4 en zondag 5.02
tijdstip vrijdag vanaf 19 uur,
zaterdag en zondag vanaf 14 uur
prijs vrijdag en zondag gratis
info Zoerselkermis@live.be, Facebook, in de kermisga-
zet of Jef Van Rossum M 0477 46 46 05
een act. van Zoerselkermis vzw
in samenwerking met Monnikenheide vzw

quiz volleybalclub Zoersel
Reeds de dertiende editie van deze suc-
cesvolle quiz. Ploegen van maximaal zes 
personen.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 15
info en inschrijven Peter Schryvers T 03 311 71 83 of 
peter@schryvers.be, dirk.verrycken@pandora.be 
(tijdig inschrijven is zeker aanbevolen)
een activiteit van volleybalclub Zoersel

zaterdag 04.02
tentoonstelling Bruno Vekemans
‘Een overzicht’
Bruno Vekemans toont verstilde stads-
gezichten, portretten van jazzmuzikan-
ten, dansers en cafégangers (vroegere 
periode) en werken uit zijn Congoreeks en 
Havanareeks. Als inspiratiebron gebruikt 
Vekemans foto’s uit tijdschriften of gaat 
met bevriende fotografen in Kinshasa en 
Havana op stap om zijn beelden in real life 
vast te leggen. Deze beelden zuivert hij 
met de computer uit tot hij lijnen en vlak-
ken overhoudt. Dit resulteert in grafi sch, 
gestileerd schilderwerk met afstandelijk 
onderkoelde situatieschetsen die een vage 
connectie met het werk van Edward Hop-
per hebben.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 26.02
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

champagneconcert
Een nieuwe locatie en een nieuwe datum, 
maar alle andere troeven blijven behou-
den. Kom dus genieten van een gezellige 
avond vol muziek. Ook ons jeugdensem-
ble treedt dit jaar op, ook niet te missen. 
Jongeren tot 16 jaar mogen trouwens gra-
tis binnen. Tot dan!
locatie provinciaal vormingscentrum Malle,
Smekenstraat, Malle
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be
een act. van Koninklijke fanfare De Lindekring

zondag 5.02
ganzentocht - busuitstap
’s Winters staan Schouwen-Duiveland 

en Goeree garant voor een uniek vogel-
spektakel met duizenden overwinterende 
ganzen, roofvogels en zowat alle eenden-
soorten die de winter in de Lage Landen 
doorbrengen. Ook al schuilt er in u geen 
echte vogelfreak, toch blijft de aanblik 
van middeleeuwse polders vol ganzen een 
unieke natuurbelevenis. Meebrengen: 
picknick, stapschoenen, verrekijker, even-
tueel telescoop of vogelgids.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip vertrek 8.10 uur
prijs € 12 (volw.lid), € 17 (volw. niet-lid), € 6 (10-18 jaar), 
< 10 jaar gratis.
info en inschrijven door storting (vóór 23 janu-
ari) van het vereiste bedrag op rekeningnummer 
BE69 7512 0545 9578 van Natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel, Rodenbachlaan 5, 2980 Zoersel (adres vermel-
den), met vermelding “ganzentocht + aantal personen 
+ opstapplaats”, Wim Veraghtert M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com of
Jenny Torfs T 03 383 18 06, torfsjenny@gmail.com
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

dag van de Ambacht
Tijdens deze dag kunt u de ateliers van 
een aantal kunstenaars in onze gemeente 
bezoeken.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 17uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 7.02
UPdate computerclub
Oplossen van computerproblemen en 
beantwoorden van vragen van de aanwe-
zigen. Tips en trucs om effi  ciënter met de 
computer te werken. Een beetje Offi  ce, in-
ternet en e-mail, grafi sche toepassin-gen 
en muziek, hardware en software. Ieder-
een 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,
vicvancal-ster@updateclub.net,
www.computerclubupdate.tk
een activiteit van UPdate computerclub

donderdag 09.02
fi lm ‘Winter’s Bone’
De zeventienjarige Ree woont samen met 
haar broertje, zusje en zieke moeder, voor 
wie zij zorgt. Wanneer zij hoort dat haar 
criminele vader hun huis als borg heeft 
opgegeven om onder zijn gevangenisstraf 
uit te komen, en vervolgens verdwijnt, be-
sluit ze hem te gaan zoeken. Met gevaar 
voor eigen leven begint Ree een zoektocht 
langs leugens en bedreigingen van verre 
familieleden om zo de waarheid achter 
haar vaders geheimen te achterhalen. 
‘Winter’s Bone’ kaapte de hoofdprijs weg 
op het ‘Sundance Filmfestival’, de hoogmis 
voor de onafh ankelijke fi lm, en won tal 
van andere fi lmprijzen en onderscheidin-
gen, waaronder vier Oscarnominaties. In 
een sociaal-realistische stijl beschrijft de 
fi lm op ontroerend mooie wijze een milieu 

8



dat ruw is als de bast van stevige eik.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (reserveren niet nodig)
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

vrijdag 10.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 11 en zondag 12.02
tijdstip van vrijdag ca.12 uur tot maandag in de vroege 
morgen
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel

lezing Leo Cautereels
‘Hendrik Conscience in de Kempen en Zoersel’
Naar aanleiding van de opening van het 
Consciencejaar organiseert de Heem-
kundige Kring Zoersel een lezing door Leo 
Cautereels, beheerder van het bezoekers-
centrum en gedreven amateurhistoricus. 
Conscience had een sterke band met de 
Kempen. Hoe hij de Kempen ontdekte, 
wat zijn familie daarmee te maken had, 
het echte verhaal over zijn legerdienst en 
wie zijn literaire nalatenschap opvolgde. 
We komen het allemaal te weten in deze 
inspirerende lezing. Aansluitend openen 
we het Consciencejaar feestelijk in de Bijl.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis (reserveren niet nodig)
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van de Heemkundige Kring Zoersel
in samenwerking met werkgroep De Bijl

zaterdag 11.02
dag van het deeltijds kunstonderwijs
Thema van deze dag is ‘kleur bekennen’. 
Leerlingen van de woordacademie in Zoer-
sel spelen toneel.
locatie Achterstraat 70
tijdstip van 10 tot 12.30 uur
info academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van de muziek- en woordacademie

workshop slaginstrumenten
In Wijnegem kunnen kinderen tussen 
zeven en tien jaar een workshop volgen 
rond slaginstrumenten, gevolgd door een 
concert met alle groepen samenzang van 
de school.
locatie academie van Wijnegem, Bergenstraat 2, 
Wijnegem
tijdstip workshop van 10 tot 15.30 uur, concert 16 uur
info en inschrijven tot 3.02 kristel.janvier@telenet.be
een activiteit van de muziek- en woordacademie

valentijnsconcert - thema ‘Liefde is’
Een romantische avond met muziek uit 
Romeo en Juliet, My Fair Lady, Chess, 
James Bond, Pomp en Circumstances.
locatie Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs leden € 24, niet-leden € 33
info Hélène Beckers T 03 383 35 43, M 0486 87 54 77
een activiteit van de Gezinsbond

zondag 12.02
negentiende valentijnsontbijt
Een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuff et, 
georganiseerd ten voordele van de paro-
chiale werking.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs volwassenen € 12, jongeren onder twaalf jaar € 5 , 
kinderen onder drie jaar gratis
info en inschrijven uiterlijk maandag 6.02 in de Pastorij, 
Halle-Dorp 32, T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be.
een activiteit van de parochie Sint-Martinus Halle

tweedehandsbeurs
speelgoed, babyartikelen en kinderkleding
locatie basisschool Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip van 12.30 tot 16.30 uur
info Annemieke Baeten 0476 82 41 05
een activiteit van de Ouderraad

dinsdag 14.02
groepswandelingen
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van +/- 8km, waarna we onze pick-
nick kunnen gebruiken. Om 13 uur wande-
len we opnieuw voor een lus van 7 à 8 km 
tot +/- 15 uur. U kunt ook alleen voor- of 
namiddag meestappen.
locatie café Plein, Halle-Dorp 44
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

vrijdag 17.02
Israël - Palestina
Lezing door Brigitte Hermans (Pax Christi 
en Broederlijk Delen). Waarom geraakt dit 
bloedig confl ict niet opgelost?
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

dia-avond Jurareis 2011
Onze afdeling vertrok op 2 juli 2011 naar 
de streek van de vijverrijke Dombes en 
naar het middelgebergte van de Franse 
Jura, voor een volle week natuurexplora-
tie. Heel wat foto’s laten u mee genieten 
van deze reis. Een echte gelegenheid om 
Natuurpunt Voorkempen (beter) te leren 
kennen.
locatie ‘t Zonneputteke, Zonneputteke 1 B
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Frans Kerstens T 03 383 19 40 frans.kerstens3@
telenet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

maandag 20.02
carnavalkoken
Kook je graag? Doe mee met het carnaval-
koken. Wat we gaan koken, verklappen 
we nog niet, maar carnaval zal het zeker 
zijn! Meebrengen: schort en dozen om 

uw gerechtjes mee naar huis te kunnen 
nemen.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 10 tot 12 uur (voor het 1e, 2e en 3e leerjaar), 
van 14 tot 16 uur (vanaf het 4e leerjaar)
prijs € 6 leden, € 9 niet-leden
info Heidi Rymen, heidi.rymen@hotmail.com
of M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

dinsdag 21.02
workshop
‘uitheemse vlechttechnieken - reeks B’
Kleine en grote open-structuur manden. 
De techniek twijnen komt aan bod. Twee 
verschillende bodems.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 28.02
tijdstip van 9 tot 12 uur en van 9 tot 15.30uur
prijs € 67
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

carnavalsfeest
Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een 
warm opkikkertje. Na wat ontspannende 
animatie, smullen we lekkere pannenkoe-
ken. Een mooie gelegenheid om mekaar 
nog eens terug te zien in een gezellige 
sfeer.
locatie Elisabethzaal, Zandstraat 39
tijdstip van 13.30 tot 17 uur
info Rita Stevens T 03 312 27 61
rita.stevens1@hotmail.com
een activiteit van Ziekenzorg Zoersel

woensdag 22.02
kinderbowling
De ballen gaan rollen en tijdens het spel 
wordt er een glaasje fris aangeboden.
locatie Thunderball, Kapellei 180
tijdstip van 10.30 tot 12 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info Bea Van Den Bosch T 03 288 95 92,
M 0497 29 20 90, BVDB1@live.be
een act. van Gezinsbond Halle en Sint-Antonius

carnavalkoken (kleuters)

Kook je graag? Doe mee met het carnaval-
koken (voor kleuters). Wat we gaan ko-
ken, verklappen we nog niet, maar carna-
val zal het zeker zijn! Meebrengen: schort 
en dozen om uw gerechtjes mee naar huis 
te kunnen nemen.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 6 leden, € 9 niet-leden
info Heidi Rymen, heidi.rymen@hotmail.com
of M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

donderdag 23.02
Lucia y el Sexo
Lucía, een jonge serveerster in een restau-
rant in het centrum van Madrid, vlucht 
naar een rustig, verlaten eiland in de Mid-
dellandse zee wanneer ze hoort dat haar 
vriend, een schrijver met wie ze al zes jaar 
samenwoont, verdwenen is.

9



locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (reserveren niet nodig)
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 25.02
praktijkles snoeien van fruitbomen 
en bessenstruiken
door Stephan Eyckerman
locatie tuin Hilde Moorkens, Heideweg 65
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs leden gratis, niet-leden € 2
info Hilde Moorkens T 03 383 66 47,
hilde.moorkens@gmail.com
een activiteit van VELT Zoersel

zondag 25.03
tweedehandsbeurs
Een tweedehandsbeurs van baby-, kinder- 
en tienerkleding, speelgoed en babybe-
nodigdheden. Inschrijvingen om hieraan 
deel te nemen, kunt u bekomen op vrijdag 
2 maart vanaf 19 uur (gelijkvloers Zonne-
putteke). Eén lijst kost € 3. Wegens het 
grote succes mag er maar één lijst per 
deelnemend adres verkocht worden. Wie 
niets te koop of te kopen heeft, is tijdens 
de beurs ook van harte welkom in onze 
cafetaria. Er is ook een speelhoek voor de 
kindjes 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

voorjaar 2012
‘paddenoverzetactie’ 
voor de jeugd
‘hallo coole kikkervrienden’,
Voelen jullie de lentekriebels 
ook al in de onderbuik nu 
het ’s avonds terug war-
mer begint te worden? Ook 
onze padden, kikkers en 
salamanders merken dat 
ze terug uit hun winterrust 
mogen komen. Wie mee 
wil helpen om amfi bieën de 
straat over te zetten, kan 
zich melden (zie info). Je zal 
er helemaal van opkikkeren. 
Beloofd!
locatie we komen samen aan het 
begin van de Drengel, (aan de elek-
triciteitscabine)
tijdstip vermits de paddentrek moei-
lijk te voorspellen is, vragen we je om 
je e-mailadres of telefoonnummer 
aan Walter mee te delen in de loop 
van januari. Je wordt dan verwittigd 
wanneer er een paddenoverzet met 
jeugdbegeleiding plaatsvindt. Je kan 
ook onze website in het oog houden.
info en begeleiding Bart Hellemans 
of Walter d’Hertefelt, bart.helle-
mans@skynet.be
of walter.dhertefelt@scarlet
een act. van Natuurpunt Voor-
kempen kern Zoersel

 ■ FOCUS

Stroom is ritme, een vloeiende en ongrijpbare beweging 
van A naar B, dankzij een teveel aan de ene of een tekort 
aan de andere kant. Stromen kunnen uit woorden be-
staan, uit lading, gedachten, uit informatie, stoff en of 
dingen. ‘Stroom’ is er altijd en overal. Poëzie en beelden-
de kunst laven zich aan al deze stromen. Stroom inspi-
reert. Alles stroomt.

een zaterdagvoormiddag vol gedichten
Op zaterdagvoormiddag 28 januari heeft de bib een unieke ontmoeting gepland. 
We hebben dan zowel woord- als beeldende kunstenaars uitgenodigd ter gele-
genheid van ‘Gedichtendag 2012’. Het thema van dit jaar is, u raadt het al, stroom.

bib Zoersel
In het leescafé in Zoersel kunt u komen luisteren naar leerlingen van de afdeling 

Woord van de muziek- en 
woordacademie. Van 10.30 
tot 11.30 uur brengen ze een 
gevarieerd gedichtenpro-
gramma rond het thema 
‘stroom’. Ook de leerlingen 
van het gemeentelijk kinder-
atelier hebben zich helemaal 
uitgeleefd rond dit centrale 
thema. Het resultaat daar-
van kunt u komen bewonde-
ren in de hal van de bib.

bib Halle
In de bib van Halle laten op 
hun beurt kunstschilders van 
de school ‘Aquamarijn’ het 
beste van zichzelf zien. Kort-
om, voor ieder wat wils!

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 7 22 of 
mail naar zoersel@biblio-
theek.be. Meer informatie 
over Gedichtendag in 
Vlaanderen en Nederland 
vindt u op www.gedich-
tendag.com.

bibliotheek 
onder stroom

gedichtendag 2012
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goede afspraken
Een geweldige DJ en véél volk zijn na-
tuurlijk van tel, maar een feestje bouwen 
gebeurt liefst ook zonder te veel overlast 
voor de buurtbewoners. Op evenemen-
ten waar veel volk samenkomt, is ook 
veiligheid een belangrijk aandachtspunt. 
Om die redenen wil de gemeente graag 
op de hoogte zijn van wanneer er wordt 
gefuifd in Zoersel. We verwachten dat 
de organisator de fuif op tijd meldt en de 
nodige toelatingen aanvraagt. Voor tent- 
en openluchtfeesten plant de gemeente 
samen met de veiligheidsdiensten vooraf 
een coördinatieoverleg met de organisa-
tor.

fuiven doe je zo

Bal Marginal, het Aspibal, het Grote Bosgebeuren, de KLJ-oudejaarsnachtfuif, de Sint-Teunis-
feesten, de Nacht van de Long Man … en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Onze om 
en bij 3.000 Zoerselse jongeren krijgen geregeld de kans om in onze gemeente eens goed uit 
de bol te gaan. Maar een fuif is pas geslaagd als alles rustig en zonder zorgen verloopt. Daar-
om lanceerde de gemeente Zoersel de fuifgids. Daarin vinden fuiforganisatoren tips over vei-
ligheid, het beperken van geluidsoverlast, verzekeringen, vergoedingen, materiaal, locaties 
enzovoort.

 ■ LEEF!

goede afspraken dankzij fuifgids

veilig fuiven
Op zo’n coördinatieoverleg wordt onder 
meer het veiligheidsplan van de fuif over-
lopen. Dat plan beschrijft alle maatrege-
len die de organisator moet treff en. Wie 
werkt er allemaal mee aan de fuif en wat 
zijn hun taken? Hoe is dit team te bereiken 
tijdens de fuif? Zijn de juiste verzekerin-
gen afgesloten? Werden alle toestellen 
gekeurd? En als er toch iets misloopt, hoe 
gaan we dan precies te werk?  
Niet alleen de organisator, maar ook de 
gemeente heeft voor een evenement 
heel wat huiswerk te maken. Er worden 
verkeersmaatregelen afgesproken, de 
brandweer controleert de nooduitgan-
gen, er wordt een medische risicoanalyse 
gemaakt en de politie houdt tijdens het 
evenement een oogje in het zeil. Heel wat 
werk dus voor iedereen, maar met een 
goed doordacht veiligheidsplan kunnen 
risico’s beperkt worden en kan er, indien 
nodig, snel worden ingegrepen.

MEER WETEN?
Bekijk de fuifgids op www.zoersel.be, 
of mail naar vrije.tijd@zoersel.be.

music maestro?
Een goeie fuif zonder een stevige portie 
muziek bestaat natuurlijk niet, maar ui-
teraard willen we de geluidshinder zoveel 
mogelijk beperken. In de fuifgids geven 
we ook daarvoor tips mee. We verwach-
ten dat de organisatoren vooraf duidelijke 
afspraken maken met de DJ’s. Een aantal 
technische ingrepen, zoals een goede 
opstelling van de boxen, kunnen ook al 
helpen. Met de fuiforganisator wordt ook 
afgesproken hoe laat de muziek wordt 
stopgezet. Mits de juiste maatregelen 
hebben de buren minder last van de fees-
telijkheden, en wordt ook het risico op ge-
hoorschade bij het publiek beperkt.

Een fuif is pas geslaagd 

als alles rustig en 

zonder zorgen verloopt. 
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Brigitte Bernaerts en Jan Mutsaers hebben alvast één ding 
met elkaar gemeen: het zijn geëngageerde Zoerselaars met 
een hart voor de derde wereld. Brigitte, vroedvrouw van op-
leiding en momenteel docente ‘vroedkunde’ in een bachelor-
opleiding in het Antwerpse, geeft haar kennis door in één 
van de recent opgerichte vroedvrouwenscholen in Rwanda. 
Tandarts Jan trekt op zijn beurt geregeld naar een Cambod-
jaans dorpje, waar hij samen met een vijftiental andere vrij-
willigers een plaatselijk hospitaaltje uit de grond stampt.

Brigitte, Jan, dit zijn geen evidente bestem-
mingen of projecten. Hoe zijn jullie respec-
tievelijk in Rwanda en Cambodja terechtge-
komen? 
Brigitte: De school waar ik les geef, is al 
van bij de start betrokken bij het project in 
Rwanda, dat in 2006 werd opgericht door 
de werkgroep ‘Vroedvrouwen verleggen 
grenzen’ - van de Vlaamse organisatie van 
vroedvrouwen (VLOV). Op die manier kon 
ik het van nabij opvolgen en begon het al 
snel te kriebelen om zelf ook mijn steentje 
bij te dragen. Toen men afgelopen zomer 
nog kandidaten zocht om mee te gaan, 
heb ik niet lang getwijfeld. Ik ben wel, 
samen met twee collega’s, als vrijwilliger 
meegegaan, en dus niet via de school, wat 
betekent dat wij zelf voor sponsoring en 
dergelijke hebben moeten zorgen.
Jan: Ik ben vier jaar geleden mee inge-
stapt in een project van een collega uit het 
Stuivenbergziekenhuis. Zijn echtgenote is 

afk omstig uit Cambodja en na een bezoek 
aan haar geboortedorp besloot hij dat hij 
iets wilde doen voor de mensen uit deze 
arme regio. Op die vier jaar tijd ben ik er 
zelf ook erg nauw bij betrokken geraakt. 
Dit jaar alleen al ben ik er vier keer ge-
weest. Er moet vanalles in orde gebracht 
worden, en dat is quasi onmogelijk van op 
afstand.

Wat houden beide projecten precies in?
Brigitte: In Rwanda zijn er quasi geen 
professionele vroedvrouwen. Bevallingen 
gebeuren daar in de kleine missieposten 
door verpleegkundigen zonder onder-
richt in vroedkunde, of in de bergen door 
de ‘wijze’ vrouwen die dit van generatie op 
generatie kregen aangeleerd. Dat brengt 
met zich mee dat er een grote moeder- en 
kindsterfte is. In het kader van Millenni-
umdoelstellingen vier en vijf wil men daar 
aan werken en is er gezegd: Rwanda heeft 

met open
armen
ontvangen

werk in Rwanda en Cambodja

 ■ CLOSE-UP

“We willen de 

plaatselijke dokters 

en verplegers 

uiteenlopende 

technieken aanleren, 

rekening houdend 

met hun cultuur en 

gebruiken.” 
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gekwalifi ceerde, professionele vroedvrou-
wen nodig! Naast de vroedvrouwenschool 
die er reeds was in de hoofdstad zijn er 
intussen al vijf andere vroedvrouwenscho-
len opgericht, verspreid over het land. Elk 
van die vijf scholen heeft nu een Vlaamse 
zusterschool hier en krijgt dus geregeld 
bezoek van Vlaamse docenten, die de lo-
kale docenten begeleiden bij het lesge-
ven. Het programma dat daarvoor werd 
uitgestippeld richt zich voornamelijk op 
vaardigheidsonderwijs. We willen de stu-
denten de kans bieden de nodige technie-
ken en vaardigheden - zoals een bevalling 
doen, een kind reanimeren, moeder en 
kind opvangen na de bevalling - te kunnen 
oefenen, voordat ze het in realiteit moe-
ten gaan doen.
Jan: ‘Medical care for Cambodja’ heeft als 
doel om binnen een tiental jaar een goed 
uitgebouwde ‘health care’ (hulppost) te 
hebben in het district waar wij verblijven, 

die dan uiteraard volledig gerund wordt 
door de Cambodjanen zelf. We willen im-
mers allerminst de ‘kolonist’ uithangen. 
Met onder meer een chirurg, iemand op 
de hoogte van tropische geneeskunde, 
enkele verpleegsters en een aantal tand-
artsen willen we de plaatselijke dokters en 
verplegers helpen en technieken aanleren, 

rekening houdend met hun cultuur en 
gebruiken. Zo is het er bijvoorbeeld de ge-
woonte dat als we ergens voor de eerste 
keer komen, de boeddhistische monnik 
als eerste langskomt. Als hij tevreden is, 
geeft hij een signaal en komen de anderen 
ook. De mensen zijn er ook heel bijgelovig. 
Ze denken bijvoorbeeld dat als ze een tand 
laten trekken, dat ze blind gaan worden of 
dat hun hersenen uit hun hoofd gaan lo-
pen. We proberen hen dan wel duidelijk te 
maken dat dat niet zal gebeuren…
Brigitte: Dat is ook onze doelstelling: de 
plaatselijke docenten op weg helpen 
en handvaten aanreiken, zonder hen te 
vertellen ‘zo is het, en niet anders’. We be-
kijken samen met hen waar ze nu staan, 
waar ze naartoe willen, wat ze al kennen 
en wat ze nog graag willen leren. Wij bie-
den hen daarbij de nodige ondersteuning. 
Zij leren van ons, maar wij zeker ook van 
hen! ▶

 boven: Brigitte tijdens haar missie in Rwanda. onder: Jan werpt een blik op het Cambodjaanse plattelandsleven.

“In Rwanda gebeuren 

bevallingen door 

verpleegkundigen 

zonder onderricht in 

vroedkunde of door de 

‘wijze’ vrouwen.”
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Jullie bekijken het op lange termijn, Jan. Hoe 
ver staan jullie intussen dan met de uitbouw 
van het project?
Jan: Het hospitaal staat er, maar moet 
nog verder afgewerkt worden. Er waren 
al hospitalen in de buurt, hoor, maar daar 
moeten de mensen betalen - wat bete-
kent dat de meesten daar niet terecht-
kunnen. Dat van ons richt zich echt op 
de arme mensen. Tot op vandaag vragen 
we geen geld. Mogelijk willen we dit in de 
toekomst wel doen, in de vorm van bij-
voorbeeld wat hulp in de tuin of zo. Naast 
de bouw van het hospitaal hebben we on-
der andere ook een vaccinatiereeks tegen 
buiktyfus gedaan. Daarnaast willen we 
absoluut ook het goede voorbeeld stellen. 
Zo hebben we al heel wat waterputten 
voor drinkbaar water gestoken, want met 

ten we op verschillende niveaus onder-
handelen om er te mogen komen werken: 
eerst moet de burgemeester zijn toestem-
ming geven, dan de districtverantwoor-
delijke, … en overal rinkelt de kassa. We 
moesten hen ook ons diploma opsturen, 
ook al kunnen ze dat niet lezen (lacht). Al 
begrijp ik uiteraard wel dat ze niet de eer-
ste de beste ‘cowboys’ kunnen toelaten. 
Maar hoe je het ook draait of keert: zij zit-
ten niks in met hun eigen mensen. Dat wij 
daar nu zijn, vinden ze ok, maar hun eigen 
hospitalen wat fatsoeneren en uitbou-
wen, dat zit er niet in.
Brigitte: De Rwandese bevolking is ook 
heel open, leergierig en blij dat je hen wilt 
komen helpen! Ze hebben al heel wat ken-
nis op zak, maar de wil om bij te leren en 
andere dingen te bereiken blijft heel sterk 
aanwezig. Het was ongeloofl ijk tof om sa-
men te werken met zo’n gemotiveerde en 
enthousiaste mensen.

Een slotvraagje: hoe zijn jullie ertoe gekomen 
om zich voor deze projecten in te zetten?
Brigitte: Ik droomde er al lang van om in 
een ontwikkelingsland in de medische 
sector te gaan werken of er bevallingen 
te doen. Maar je moet eerst goed weten 
waar je terechtkan en dan moet je de 
uiteindelijke stap nog durven zetten om 
het ook eff ectief te doen. Ik heb heel wat 
pistes afgelopen, maar nooit toegehapt, 
totdat dit project passeerde. Mentaal was 
ik er al langer klaar voor, dus heb ik niet 
lang meer getwijfeld.
Jan: Ik heb ook altijd gezegd dat ik dit ooit 
wou doen. Nu mijn kinderen groter zijn, 
kwam er tijd en ruimte vrij. Je mag ook 
niet vergeten dat dit vrijwilligerswerk is en 
dat het ook fi nancieel haalbaar moet zijn. 
Net zoals Brigitte moeten wij ook op zoek 
naar sponsoring. Dat geld wordt dan geïn-
vesteerd in ons hospitaal, in vaccins, … 

U merkt het: Brigitte en Jan kunnen alle (fi -
nanciële) steun gebruiken. Bent u overtuigd 
van deze projecten en wilt u graag uw steentje 
bijdragen? Dan vindt u alle nodige gegevens 
op www.proavalanche.org en http://anen-
brigitterwanda.shareyourstory.nl/. Bedankt 
alvast!

er nog moest gebeuren als wij weer terug 
weg waren.

doorsneedag
Hoe ziet een doorsneedag er daar voor u uit? 
Jan: Wij slapen bij de mensen thuis. Zij 
staan hun huis af aan ons en gaan zelf bij 
hun familie wonen. We betalen hen uiter-
aard wel om eten voor ons te kopen. Rond 
zes uur ’s ochtends staan ze met een ont-
bijt voor ons klaar. Tijdens het eten komen 
er vaak al ‘patiënten’ kijken waar je blijft. 
Dat zijn dan mensen die de dag ervoor 
niet meer konden geholpen worden en die 
aan het hospitaaltje zijn blijven slapen. 
Rond zeven uur start onze werkdag, die 
loopt tot ± 17 uur. Als er dan nog veel volk 
staat, werken we in het donker verder 
met een ‘petzl lamp’ op ons hoofd, want 

MEER WETEN? 
Bel communicatie op 03 2980 9 22 
of surf naar www.proavalanche.org, 
http://anenbrigitterwanda.shareyour-
story.nl/

drinkbaar water staat en valt alles! Dank-
zij die waterputten hebben we al heel wat 
problemen en ziektes kunnen counteren. 
We willen de dieren van de boerderij ook 
op stal, en niet rondsnuff elend in de keu-
ken, en we willen de mensen leren meer 
variatie te brengen in hun voeding, en niet 
enkel rijst en lemongrass te eten, en ga zo 
maar door.

Wat is het volgende op de agenda? 
Jan: In februari gaan we hepatitis behan-
delen. Probleem is wel dat je dat in drie 
keer moet doen, dus dat moeten we goed 
coördineren. We hebben gelukkig een 
contactpersoon ter plaatse die alle patiën-
ten tijdig verwittigt wanneer ze moeten 
terugkomen, want die mensen werken 
natuurlijk niet met een kalender (lacht).
Brigitte: Wij hebben onze missie in au-
gustus afgesloten met het samenstellen 
van materiaalboxen. Bedoeling is dat de 
studenten in die ene doos al het materi-
aal vinden om elke vaardigheid te kun-
nen oefenen. We hebben verschillende 
dozen gemaakt, zodat ze het principe 
door hadden, en nu is het dan aan hen om 
per vaardigheid zo’n boxen te maken. Zo 
geraken ze ook vertrouwd met het mate-
riaal. Daarnaast hebben we samen met 
hen ook nog een plan opgesteld van wat 

licht is er niet. Gedurende de dag nemen 
we ook wel een aantal ‘breaks’, hoor, want 
het is daar zo ongeloofl ijk warm en voch-
tig dat ge u kapot zweet! Rond negen uur 
kruipen we onder de wol, want verder is 
daar ’s avonds niet veel, om niet te zeggen 
niks, te doen.
Ik vind het ook erg belangrijk om er op tijd 
en stond even tussenuit te knijpen en er-
voor te zorgen dat je zelf in goede gezond-
heid blijft. Na een kleine week gaan we 
dan een paar dagen elders onze batterijen 
opladen om er nadien terug in te vliegen. 
Als je zelf ziek bent, hebben die mensen 
immers ook niks aan u!

welkom
Werden jullie er van bij het begin met open ar-
men ontvangen? 
Jan: Ja, door de plaatselijke bevolking ze-
ker wel! Iedereen is ook snel op de hoogte 
als wij in het land zijn. Toen we in oktober 
het vaccinatieprogramma voor buikty-
fus deden, ging dit nieuws rond als een 
lopend vuurtje. De eerste dag stond er ’s 
morgens tien man, maar in de namiddag 
zijn dat er al vijftig, enzovoort. De mensen 
zijn er ook enorm vriendelijk en rustig. Ze 
willen vooruit in het leven. Anderzijds is 
Cambodja ook heel corrupt. De ‘hoge pie-
ten’ profi teren van onze komst. Zo moes-

“Toen we een vaccinatieprogramma voor buiktyfus 

deden, ging dit nieuws rond als een lopend 

vuurtje.”
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draagt bij tot de energiebesparing. 

Na de realisatie van dit project is het mas-
terplan van het Bethaniënhuis op één 
project na volledig uitgevoerd. Enkel de 
volledige renovatie van gebouw ‘Amarant’ 
staat nog op de planning voor 2013. Dat 
betekent dat nadien alle 621 patiënten tij-
dens hun opname een comfortabele huis-
vesting zullen treff en.    

zorgvraag centraal
“Samen met de verhuis naar de nieuw-
bouw lanceren we intern ook een nieuw 
organisatiemodel, waarbij we nóg beter 
willen inspelen op de vraaggerichte zorg”, 
zo luidt het bij het psychiatrisch zieken-
huis. “De patiënt en zijn zorgvraag staan 
centraal en daarop willen we optimaal 
een antwoord bieden. Zonder één uitzon-
dering heeft iedereen hier hard aan mee-

De psychiatrische spoedopname, het onthaal voor heel het psychiatrisch ziekenhuis en vier 
zorgeenheden voor rehabilitatiepatiënten, dit alles vindt binnenkort zijn vaste stek in de 
nieuwbouw van het psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis. Twee zorgeenheden zijn reeds in 
gebruik, de overige openen eind januari hun deuren. Een woordje uitleg over dit grootse pro-
ject, dat nogmaals beklemtoont dat Zoersel een zorgzame gemeente is.    

 ■ BETROKKEN

nieuwbouw voor PZ Bethaniënhuis

MEER WETEN? 
Bel 03 380 30 11 of surf naar 
www.pzbethanienhuis.be.

huisvesting voor iedereen
Het nieuwe gebouw, met een oppervlakte 
van 8.567,4 m2, bevindt zich vooraan links 
in de Andreas Vesaliuslaan. Aangezien de 
geestelijke gezondheidszorg snel evo-
lueert, is het gebouw multifunctioneel 
opgevat en vlot aanpasbaar aan nieuwe 
behoeften. Het is ontworpen met oog 
voor het evenwicht tussen functionaliteit 
en esthetiek, tussen kleinschalig wonen 
en praktische organisatie. Ook duurzaam-
heid en ecologie stonden voorop bij de 
keuze van technieken en materialen. Zo 
zijn er ondergrondse tanks voor de recu-
peratie van regenwater en gebeurt ook 
het spoelen van de toiletten en het vullen 
van de verwarmingsbuizen met regenwa-
ter. Door de installatie van ontdubbelde 
stookplaatsen verloopt de productie van 
warm water op een zuinige wijze en ook 
het gebruik van hoogrendementsketels 

vijf zorgeenheden en 
140 patiënten

gewerkt. Dit doorzettingsvermogen en 
de onuitputtelijke wil om te slagen, tonen 
aan dat onze organisatie een groot hart 
heeft voor haar patiënten.”

EEN KIJKJE NEMEN
Komt u graag eens een kijkje nemen 
in dit nieuwe gebouw? Dat kan, meer 
bepaald op zaterdag 21 januari 2012 tus-
sen 14 en 17 uur. U kunt uw wagen par-
keren aan het administratief centrum 
(Handelslei 167) of aan de brandweer-
post (Bethaniënlei 8c). Van daaruit 
volgt u de pijlen naar de nieuwbouw.
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gemeentelijke basisschool

de Kiekeboes materniteit van het AZ Sint-Jozef

bezoekerscentrum Zoerselbos

offi ciële ondertekening van
‘de stedenband’

Jozef

psychiatrisch ziekenhuis

Bethaniënhuis

atelier Monnikenheideboerderij

p
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administratief centrum Zoersel

Eind oktober 
bracht een zeskoppige 
Beninese delegatie een 
bezoek aan Zoersel, en 
dit in het kader van onze 
nakende stedenband. Het 
bezoek werd ook afgesloten 
met de plechtige onderte-
kening van deze samenwer-
kingsovereenkomst.


