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 ▪digidak neemt u mee

op de digitale weg

 ▪diftar uit de doeken

 ▪gastgezin bij Eurozoersel



Wegens een nijpend tekort aan gemachtigde opzichters, zullen er 
binnenkort gevaarlijke kruispunten op de invalsroutes naar onze 
scholen onbemand zijn.
Hebt u zelf nog wat tijd vrij en wilt u (aan € 16,53 bruto per uur) - bij het 
begin en het einde van de schooldag - graag mee instaan voor de 
veiligheid van de Zoerselse kinderen? Laat dit dan zeker weten aan 
wijkinspecteur Hans Clippeleyr.

MEER WETEN?
Hans Clippeleyr
T 03 2980 5 20
M 0479 50 48 03
l.jacobs@politie-voorkempen.be 

binnenkort
onbemande 
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nood aan
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 ■ IN ‘T KORT

gemeenschapscentrum gemeenschapscentrum bundelt cultuur

Cultuurhuis de Bijl en de Kapel zijn al enkele jaren vertrouwde 
namen in het culturele leven. Vorig jaar kwam daar nog zaal het 
Klavier bij, die z’n deuren opende in de gemeenschapsinfrastruc-
tuur ‘De Vleugel’ in de Achterstraat. Mogelijk dient er zich in de 
toekomst nog nieuwe culturele infrastructuur aan… Om het u, als 
cultuurliefh ebber, makkelijker te maken om uw weg te vinden in 
ons cultuuraanbod zullen we voortaan alle cultureel geïnspireer-
de initiatieven die in deze locaties plaatsvinden, bundelen onder 
de noemer ‘gemeenschapscentrum Zoersel’.  Ziet u die naam dus 
ergens staan, dan weet u meteen dat het om een initiatief gaat in 
één van onze gemeentelijke, culturele locaties. 

Wijzigt het aanbod daarom drastisch? Niet onmiddellijk. Zo zal 
cultuurhuis de Bijl in eerste instantie de focus blijven leggen op 
tentoonstellingen. Daarnaast blijven fi lmvertoningen en kleine 
podiumactiviteiten, met een eerder intiem karakter, deel uitma-
ken van de programmering in deze ruimte. De Kapel in het cultu-
reel centrum Bethaniënhuis leent zich uitstekend voor de grotere 
podiumactiviteiten, zowel van verenigingen als eigen initiatieven. 
Het Klavier is bij uitstek een ruimte voor een activiteiten en voor-
stellingen gericht op kinderen en jongeren.     

programma voorjaar
U blijft graag op de hoogte van de programmaschema’s voor het 
komende half jaar (februari - juni 2014)? Dat kan, via:
- onze halfj aarlijkse programmabrochure die u kunt afh alen of 

opvragen in het administratief centrum en de bibliotheken
- onze maandelijkse digitale Nieuwsbrief waarop u zich kunt in-

schrijven via www.zoersel.be. Krijgt u hem liever op papier, be-
zorg ons dan uw naam en adres en we sturen hem op. 

- de dag na dag-kalender achteraan in elk Zoersel magazine
- de UIT-kalender op www.zoersel.be.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 9 04
cultuur@zoersel.be

overhangendeoverhangende
takken

Overhangende takken kunnen 
een goede doorgang en/of een 
vlotte afvalophaling belem-
meren. Takken moeten min-
stens 4,2 m boven de rijbaan 
en 2,5 m boven de berm, voet- 
of fi etspad hangen. Is dat niet 
het geval bij uw bomen, dan 
moet u takken korter snoeien.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

gemeente in beeldgemeente in beeld
fotoverslagen

Sinds april zorgen een tien-
tal vrijwillige ‘huisfotografen’ 
voor mooie en professionele 
foto’s bij gemeentelijke eve-
nementen, voorstellingen, in 
dit Zoersel magazine ... Vanaf 
nu kunt ook u al hun werk be-
wonderen op www.zoersel.
be > huisfotografen. Elk nieuw 
fotoalbum wordt aangekon-
digd via onze digitale Nieuws-
brief.

MEER WETEN?
Caroline Wouters
T 03 2980 9 22
communicatie@zoersel.be

klusjes te doen?klusjes te doen?
karweidienst KINA

Hebt u omwille van leeftijd, 
ziekte of beperking hulp no-
dig, dan kon u tot voor kort 
beroep doen op de karwei-
dienst van de sociale dienst 
voor het uitvoeren van klussen 
aan en rond uw woning. Dit 
kon gaan van kleine herstel-
lingen aan sanitair, over het 
leggen van vloerbekleding of 
laminaat, het uitvoeren van 
kleine tegel- en bezettings-
werken of behang- en schil-
derwerken tot het onderhoud 
van uw tuin. Door het grote 
succes van de karweidienst 
groeide het aantal karweien 
ons echter al een tijdje boven 
het hoofd, met als resultaat 
dat de wachttijd vaak opliep.
Omdat meerdere ocmw’s een 
gelijkaardige problematiek 
vaststelden, richtte de veren-
ging van ocmw’s KINA een ei-
gen karweidienst op. Daarom 
zal voortaan de KINA karwei-
ploeg (aan het huidige uurtarief van 

€ 13,5 en een verplaatsingsvergoeding 

van € 0,35 per km) uw vraag naar 
klussen op zich nemen. Op die 
manier bent u beter en sneller 
geholpen.

MEER WETEN?
KINA
werkdagen 8.30 tot 16.30 uur
T 03 218 72 09
karweidienst@kina.be

3



 ■ REPORTAGE

Digidak is sinds 2003 
actief en is intussen 
aanwezig in 23 
Vlaamse gemeenten. 
In Zoersel blaast 
digidak dit jaar vijf 
kaarsjes uit. Via 
deze weg willen wij 
dan ook graag alle 
vrijwillige lesgevers 
van de afgelopen vijf 
jaar extra bedanken! 

MEER WETEN?
digidak Rita Lenaerts
 T 014 71 11 33
 www.digidak.be

bib Erik Breuls
 T 03 2980 7 23
 erik.breuls@zoersel.be 

© Paul Hoet
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We mailen, googlen en facebooken. We gebruiken een smartphone, een tablet en een smart 
tv. We boeken onze reis online en geven onze belastingsbrief in via tax-on-web. Kortom, we 
leven meer en meer in een digitale wereld. Digidak wil - met gratis cursussen op maat - ieder-
een de kans bieden om gebruik te maken van al deze mogelijkheden.

Rita Lenaerts, projectleider van digidak 
provincie Antwerpen, licht graag toe hoe 
diep de huidige digitale kloof is en hoe di-
gidak die wil proberen te overbruggen.
“Vroeger werden mensen die niet konden 
lezen en schrijven van een heleboel zaken 
uitgesloten uit de maatschappij”, begint 
Rita haar verhaal. “Anno 2013 kunnen we 
ons nog maar moeilijk voorstellen dat er 
nog veel analfabeten zijn, maar wordt de 
focus wel gewoon verlegd naar digibe-
ten. Mensen die - om welke reden dan 
ook - geen gebruik kunnen maken van een 
computer en internet of niet beschikken 
over (voldoende) digitale vaardigheden wor-
den uitgesloten.”

wat cijfergegevens
Uit de resultaten van een ict-enquête (ict 

staat voor informatie- en communicatietechnologie) 

uit 2011 bij bijna 6.000 Belgen van 16 tot 
75 jaar blijkt dat 23 % - of bijna één vier-
de - van de Belgische huishoudens geen 
internettoegang heeft en 14 % van de be-
vraagden nog nooit op het internet heeft 
gesurft. 21 % van de gezinnen heeft geen 
computer in huis en 13 % van de bevraag-
den heeft ook nog nooit een computer 
gebruikt. Van het kwart huishoudens dat 
geen internet heeft, laat 75 % weten dat 
dit voornamelijk omwille van fi nanciële 
redenen is of omdat de nodige ict-vaardig-
heid ontbreekt. “Dit maakt duidelijk dat 
de digitale kloof zelf ook evolueert en nog 
steeds verdiept en verbreedt”, gaat Rita 
verder. “Daar waar het probleem vroeger 

vooral het bezitten van het nodige materi-
aal was, is er nu duidelijk een verschuiving 
merkbaar naar digitale vaardig heden en 
gebruik. We denken hierbij niet alleen aan 
de computer aanzetten en het internet 
opstarten, maar ook aan het begrijpen 
van een websitestructuur, de gewenste 
informatie kunnen opsnorren en het inter-
net inzetten om tijd en/of geld te bespa-
ren. In deze steeds meer digitaliserende 
samenleving moet je dus heel wat kennis 
hebben van allerhande ict en ict-toepas-
singen om actief te kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. Wie die 
ict-kennis en -vaardigheden mist, wordt 
uitgesloten van heel wat voordelen en 
mogelijkheden om vooruit te komen in 
het leven.”

drempel verlagen
“Voor wie de boot heeft gemist, is bijbe-
nen niet zo makkelijk. Een aantal mensen 
neemt zelf het initiatief om een opleiding 
te volgen, maar voor velen is die drempel 
spijtig genoeg te hoog. Voor hen is een an-
dere aanpak nodig, en dat is waar digidak 
in beeld komt. Digidak wil die drempel 
verlagen door kleinschalige, openbare 
computerruimten te organiseren in een 
vertrouwde omgeving, waar iedereen 
die nog niet met een computer kan wer-
ken - gratis en voor niets - uiteenlopende 
ict-initiaties kan volgen. We leren hen ba-
siscompetenties aan (zoals Computerwegwijs, 

internet, e-mail ...), leren hen zinvol omgaan 
met onder andere sociale media en de-

monstreren hoe toepassingen zoals tax-
on-web of het e-loket in elkaar zitten.
Daarnaast besteedt digidak ook aandacht 
aan mensen die al wel met de compu-
ter werken, maar soms nog een vraag of 
probleem hebben. Zij kunnen bij digidak 
vrij binnenlopen voor hulp en advies en/
of gratis gebruikmaken van computer 
en internet. Via enerzijds de initiaties en 
anderzijds de vrije inloop zorgt digidak er 
mee voor dat het aantal mensen die over 
voldoende digitale vaardigheden beschik-
ken groeit en dat die noodzakelijke, maat-
schappelijke inclusie voor meer en meer 
mensen werkelijkheid wordt. Wat tot slot 
mooi meegenomen is, is dat je op deze 
manier ook sociale contacten opbouwt en 
leert van elkaar. Digidak is dus veel meer 
dan alleen ‘wat computerles’.

vraaggestuurd
Hoe zo’n initiatielessen dan precies ver-
lopen? “Wel, wij werken bij digidak zoveel 
mogelijk vraaggestuurd”, legt Rita uit. “De 
vragen, noden en behoeftes van onze be-
zoekers staan centraal. We werken daar-
om bewust in kleine groepjes van maxi-
mum vijf deelnemers, zodat we zoveel 
mogelijk kunnen inspelen op hun vragen 
en behoeftes. Zoals al eerder aangegeven 
zijn onze initiaties bedoeld voor diege-
nen die nog weinig of geen basiskennis 
hebben van de computer. Na een initiatie 
‘computerwegwijs’, heeft men de eerste 
schrik overwonnen om de computer aan 
te zetten en de muis en het toetsenbord 

digidak neemt u mee 
op de digitale weg

computers en zo...
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digidak neemt u mee op de digitale weg ■ REPORTAGE

te gebruiken. Als de tijd het toelaat,   kan 
men in die cursus nog leren hoe men be-
standen opslaat om ze daarna feilloos te-
rug te kunnen vinden. En zo gaat het met 
alle initiaties. Stap voor stap gaan onze 
begeleiders met de cursisten op pad. Het 
tempo van de traagste deelnemer bepaalt 
de snelheid. Meer gevorderde gebruikers 
zijn vaak beter af met een opleiding bij een 
Centrum voor volwassenenonderwijs.”

conclusie
“We worden ons elke dag meer bewust 

met Bibnet en verschillende Vlaamse uit-
geverijen krijgt u toegang tot een digitale 
etalage waar u kunt kiezen uit zo’n 300 
e-boeken om te lezen op uw tablet (Apple 

en Android). Voor € 5 kunt u 3 e-boeken lenen 
voor 4 weken.

bibliotheekaccount
Om te kunnen genieten van het krante-
narchief en de e-boeken moet u, als lid 
van de bib, eenmalig een bibliotheekac-
count aanmaken. Op zoersel.bibliotheek.
be klikt u in de rechterbovenhoek op ‘Mijn 
Bibliotheek’. Volg vervolgens de verschil-
lende stappen om u als bezoeker van de 
digitale bibliotheek van Zoersel te registre-
ren. Beschikt u thuis niet over een com-
puter of internet, dan kunt u in onze drie 
bibliotheken terecht voor gratis internet 
en toegang tot Word, Excel, PowerPoint ... 
In elke bibliotheek kunt u ook documen-
ten afprinten of kopiëren.

Ook onze bibliotheek waagt zich in die 
digitale wereld. De mogelijkheden die ze 
biedt, kunnen voor u misschien een extra 
motivatie zijn om eens te gaan aanklop-
pen bij digidak!

krantenarchief Gopress
Via het krantenarchief ‘Gopress’ hebt u, 
ook van op uw pc thuis, toegang tot mil-
joenen krantenartikels uit alle Vlaamse 
kranten, Knack, Trends en het persagent-
schap Belga. U kunt alle artikels (tot midden 

jaren negentig) gratis consulteren, behalve die 
van gisteren en vandaag. Voor nieuwsbe-
richten uit een verder verleden kunt u op 
een bibliotheekcomputer het hele kran-
tenarchief van de Gazet van Antwerpen 
bezoeken. Dit gaat terug tot 1891. 

e-boeken
In 2014 kunt u minstens een jaar lang 
proeven van e-boeken. In samenwerking 

van het feit dat er altijd groepen zullen 
blijven bestaan die niet over de nodige 
kennis, infrastructuur en/of middelen zul-
len beschikken om digitaal aan de slag te 
gaan”, besluit Rita. “Het is dus noodzake-
lijk dat er blijvend inspanningen geleverd 
worden om hen toch zoveel mogelijk kan-
sen te bieden om digitaal ’te gaan’. En dat 
is wat digidak doet en zal blijven doen.”

praktisch
In onze gemeente telt digidak twee loca-
ties waar u - gratis - terechtkunt voor initi-

atielessen en vrije inloopmomenten:
- in de bib in Zoersel (Zonneputteke 1b),

op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
- in het administratief centrum in Sint-An-

tonius (Handelslei 167),
op maandag van 13.30 tot 16.30 uur.

Inschrijven voor de initiatielessen in het 
voorjaar kan:
- in de bib op 12 december van 10.30 tot 

12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur. 
- in het administratief centrum op 12 de-

cember van 18.30 tot 20 uur en op 16 de-
cember van 14.30 tot 16.30 uur.
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 ■ IN ‘T KORT

100 jaar Groote Oorlog

van bij u thuisvan bij u thuis documenten aanvragen

Na de sluiting van onze antennes in Halle en Zoersel willen wij 
u uiteraard nog steeds zo goed en snel mogelijk van dienst zijn. 
Wist u bijvoorbeeld dat u heel wat documenten en attesten van 
thuis uit kunt aanvragen (surf naar www.zoersel.be > e-loket)? Wij be-
zorgen ze u dan per mail, per post of u kunt ze afh alen aan de 
snelbalie van het onthaal in ons administratief centrum of in de 
bibliotheken van Zoersel en Halle. Bepaalde documenten mogen 
wij wettelijk gezien niet opsturen en moet u persoonlijk komen 
afh alen, maar ook dan verliest u via onze snelbalie zo weinig mo-
gelijk tijd. Voor specifi eke aanvragen zoals een identiteitskaart, 
rijbewijs … is uw komst eveneens noodzakelijk. Is het voor u toch 
moeilijk om tijdens de openingsuren bij ons te geraken, geef ons 
een seintje en dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

MEER WETEN?
Eva Loos
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

gezochtgezocht
voorwerpen ‘14-’18

In 2014 herdenken we dat 100 
jaar geleden ‘de Groote Oorlog’ 
begon. Naast een heleboel 
andere initiatieven staat er in 
november een tentoonstelling 
op het programma met ma-
teriaal dat in het bezit is van 
onze inwoners. Een kunstig 
bewerkte obus, foto’s van aan 
het front, een stuk ‘doden-
draad’, misschien een dagboek 
van een grootvader… Indien 
u over dergelijk materiaal be-
schikt en u wilt het tijdelijk in 
bruikleen geven, laat het ons 
weten! Het zal ons boeien te 
horen hoe deze souvenirs in 
uw bezit zijn gekomen.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

gratis feestbusgratis feestbus
oudejaarsnacht

Ook dit jaar kunt u zich op ou-
dejaarsavond en -nacht veilig 
verplaatsen met het openbaar 
vervoer. Tussen 20 en 6 uur 
zullen er immers twee extra 
feestbussen rondrijden tussen 
West- en Oostmalle, Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel. De 
gratis feestbustickets kunt 
u vanaf 19 december afh alen 
aan het onthaal (administratief 

centrum) of in de bibs van Halle 
en Zoersel. Een ticket is geldig 
op de extra ingelegde feest-
bussen tot 6 uur ’s ochtends en 
op alle andere reguliere lijnen 
tot 1 januari - 24 uur. Ook met 
een abonnement kunt u gratis 
gebruikmaken van deze feest-
bussen.

MEER WETEN?
Kristien Schryvers
T 03 2980 7 17
jeugd@zoersel.be
www.delijn.be

65-plussers eerst65-plussers eerst
busabonnement

Om het reizen nog eenvoudi-
ger te maken, vervangt De Lijn 
sinds september 2013 geleide-
lijk aan de huidige vervoerbe-
wijzen door de MOBIB-kaart. 
Op deze elektronische kaart 
kunnen verschillende soorten 
vervoerbewijzen en diensten 
opgeladen worden. De invoe-
ring van de MOBIB-kaart ge-
beurt gefaseerd. De eerste 
groep die overschakelt, zijn de 
65-plussers. Zij zullen automa-
tisch een brief van De Lijn toe-
gestuurd krijgen.

MEER WETEN?
De Lijn
T 070 220 200
www.delijn.be

monitorenmonitoren
zomerwerking

Onze dienst jeugd is reeds 
volop op zoek naar monito-
ren voor de zomerperiode. Als 
hoofdmonitor (18+) stuurt u de 
speelpleinploeg aan. U wordt 
tewerkgesteld via een arbeids-
overeenkomst van bepaalde 
duur in de maanden juni, juli 
en augustus.
Interesse? Bezorg uw brief & cv 
vóór 20 maart aan personeel@
zoersel.be.
Daarnaast zoeken ze ook nog 
monitoren (16+) met een ani-
matorattest op zak. U wordt 
als monitor tewerkgesteld 
met een contract ‘tijdelijke 
tewerkstelling socioculturele 
sector’. Interesse? Bezorg een 
ingevuld kandidaatsformulier 
(www.zoersel.be > vacatures) en de 
nodige activiteitenvoorstellen 
vóór 15 februari aan jeugd@
zoersel.be.

MEER WETEN?
Kristien Schryvers
T 03 2980 7 17
jeugd@zoersel.be

7



 ■ BETROKKEN

het verschil maken

een betere wereld 
in ’t verschiet

Een drukke job, een gezin en als het even 
kan nog wat tijd voor vrienden en familie. 
We leven vaak in ons eigen wereldje, 
houden steeds minder rekening met elkaar 
en ergeren ons aan futiliteiten. Je eens 
volkomen onbaatzuchtig inzetten voor 
een ander lijkt niet meer van deze tijd. 
Onze eindredactrice Caroline probeert een 
week lang van onze wereld - te beginnen in 
Zoersel - een betere plek te maken... 
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 ■ BETROKKEN

Met 1 januari in het vooruitzicht neem ik me 
alvast voor om in m’n drukke leven en overvolle 
agenda toch wat meer tijd vrij te maken voor 
een ander, om écht iets te betekenen, om het 
verschil te maken - al is het maar met een klein 
gebaar. Maar waarom wachten op het nieuwe 
jaar, als ik er vandaag al mee kan starten?

↑ dag 2
bye bye oude kledij
6.30 uur ’s ochtends. De ochtendrush kan beginnen. Nadat ik de 
kindjes heb gewassen en aangekleed, sta ik zelf enkele minuten 
twijfelend voor mijn kleerkast. Zó veel kleren en toch niets hebben 
om aan te doen. Ik besluit er vanavond korte metten mee te maken. 
Alles wat ik al een jaar niet meer heb gedragen, verdwijnt onverbid-
delijk in een zak. Ook enkele oude voetbalshirtjes van m’n man en 
babyspulletjes die te klein zijn geworden, moeten eraan geloven. 
Op weg naar de kledingcontainer van de kringwinkel bedenk ik dat 
een collega binnenkort naar Gambia reist. Misschien zijn ze daar 
ook wel blij met m’n spullen, waar eigenlijk nauwelijks iets aan is. 
Zo gezegd, zo gedaan! Zelfs mijn mans oude voetbalploeg is bereid 
om nog een heleboel extra shirtjes en shoes mee te geven, wat een 
schot in de roos blijkt te zijn!

← dag 1
Jeroen Meus achterna
Iets goed doen voor een ander... Het toeval wil dat op 
nog geen 100 meter van mijn vaste werkplek het Psy-
chiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen ligt. Een 
extra paar helpende handen zijn hier altijd erg welkom 
- om met de bewoners naar de winkel te gaan, om hen 
te helpen bij een naaiwerkje of simpelweg om hen wat 
gezelschap te houden. Vandaag verwachten Jeanine 
en Magda van woning 92 me. Het is hun beurt om te 
koken voor hun medebewoners. Samen met vrijwillig-
ster Paula zijn ze al hard in de weer als ik arriveer. De 
pompoensoep staat te pruttelen op het vuur; de blinde 
vinken en de gekruide krielpatatjes liggen op mij te 
wachten om gebakken te worden. Ik snij nog snel een 
uitje en stel me dan op achter het fornuis. Een keuken-
prinses kan je me allerminst noemen, maar ik ben vast-
beraden om de bewoners een lekkere maaltijd voor te 
schotelen. Een uurtje later zitten ze met z’n allen aan 
tafel. “Bedankt Caroline, ’t is lekker”, klinkt het una-
niem, en dat doet me ongeloofl ijk veel plezier! 

← dag 3
ik ben bobette
Het is zaterdagavond. Mijn man en ik zijn on-
derweg naar een trouwfeest van vrienden als 
in de auto dé vraag de kop opsteekt: wie is er 
bob vanavond? We hebben alle twee wel zin in 
een fris pintje of een glaasje witte wijn. De eer-
lijkheid gebiedt me echter om te zeggen dat ik 
na één glas - hooguit twee - al (fi guurlijk) op m’n 
hoofd sta en dan zekerheidshalve maar over-
schakel op water. Misschien niet echt de moei-
te dus om van manlief te verlangen bob te zijn. 
Bovendien krijg ik hem veel beter mee de dans-
vloer op als hij wat pintjes uit heeft. Ik hang 
vanavond dus met plezier de gele bob-sleutel-
hanger aan míjn sleutelbos...

► ►
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een betere wereld in ‘t verschiet ■ BETROKKEN

dag 5
fi etsen voor het milieu
Een toertje lopen en tegelijkertijd het 
zwerfvuil op uw pad in een zak steken. 
Dat is wat de ‘ecorunners’ doen! Omdat 
ik deze week ook absoluut iets goeds wil 
doen voor Moeder Aarde kan ik me mis-
schien bij hen aansluiten? Al ben ik niet 
echt een loperstype: ik heb al meermaals, 
tevergeefs, geprobeerd het loopprogram-
ma ‘start to run’ tot een goed einde te 
brengen. Ik beslis daarom om er mijn ei-
gen invulling aan te geven en ga ‘ecocy-
clen’. Ik neem sowieso dagelijks de fi ets 
naar het werk, maar hou dus vanaf nu her 
en der halt om blikjes, plastic fl essen ... in 
m’n fi etstas te laden. De rare blikken van 
voorbijgangers neem ik er graag bij. Moe-
der Aarde zal me dankbaar zijn...

dag 7
een eerlijk kerstmenu
We vieren Kerst dit jaar bij ons thuis. 
Samen met mijn man - lees: de kok in 
huis - stel ik een eerlijk menu samen. 
Dat wil zeggen met ingrediënten van 
de Oxfam wereldwinkel, één voor één 
producten waar de boeren in de derde 
wereld meer centen aan overhouden. 
Op het menu staan: mojito met palm-
harten in een lookdipsausje | noedelsa-
lade met scampi’s en mango | reege-
braad met rodevruchtensaus en tot 
slot een heus dessertenbuff et. Ik maak 
meteen van de gelegenheid gebruik 
om in de wereldwinkel ook origine-
le kerstcadeaus op de kop te tikken. 
Zo koop ik voor mijn broer een geit. In 
werkelijkheid krijgt hij geen echte geit 
- gelukkig maar misschien - maar een 
wenskaart met een foto van een geit. 
De opbrengst van dit geschenk gaat 
naar projecten binnen het thema ‘leven 
van landbouw’. Een dubbel gebaar dus 
dat echt het verschil maakt!

← dag 6
kleingeld doneren
Ik heb een hekel aan te veel kleingeld in mijn portemonnee. Gevolg: het spaarvarkentje 
op de kast thuis begint al goed vol te zitten. Eigenlijk waren die muntjes bedoeld om mee 
te nemen op vakantie en onszelf eens te trakteren op een extra grote ‘crème glace’. Er zijn 
echter andere mensen die dit geld veel beter kunnen gebruiken en ik besluit het daarom 
te doneren aan een goed doel. Maar aan welk goed doel? Er zijn er zo veel en één voor één 
doen ze levensnoodzakelijk werk. ‘Lotje trek’ dan maar, en ondertussen spaar ik verder 
voor een ander goed doel volgend jaar.

MEER WETEN?
Caroline Wouters
T 03 2980 9 22
communicatie@zoersel.be

dag 8 →
voor de (winkel)kar gespannen

Mijn oog valt op een zoekertje naar 
mensen die vrijwillig boodschappen 

willen gaan doen voor dames of heren 
die niet meer goed te been zijn. Ideaal! 

Ik meld me aan en enkele uren later 
heb ik al een eerste aanvraag. Ik spreek 

af bij de 90-jarige Monique thuis om 
haar winkellijstje op te halen. Mijn eer-

ste halte is de apotheker. Blijkt dat de 
gewenste medicijnen niet op voorraad 
zijn. Wat nu? Euhm, zelf beslissen dan 

maar en bestellen om later op te ha-
len. Bij de kruidenier koop ik gekookte 

hesp want de gevraagde beenham is 
op. Mmm, toch niet zo gemakkelijk om 

boodschappen te doen voor iemand 
anders. Ik hoop dat Monique tevre-
den zal zijn. En of ze tevreden is! Ze 

straalt en is me erg dankbaar, want nu 
hoeft ze niet altijd een beroep te doen 

op haar kinderen. Haar welgemeen-
de “dankjewel” doet mij op mijn beurt 

stralen!

dag 4 ↗
Zalig Kerstmis!
E-mail, facebook, WhatsApp ... Je zou denken dat het onmoge-
lijk is om je vrienden in deze digitale tijden uit het oog te verlie-
zen. En toch zijn er een aantal die ik jammer genoeg al even-
tjes niet meer heb gehoord of gezien. Daarom neem ik pen en 
papier en schrijf hen - op de gezellige, ouderwetse manier  - een 
kerstkaartje. Ik nodig hen meteen ook uit voor een etentje bij 
ons thuis, hét perfecte excuus om nog eens goed bij te kletsen.

Met dank aan çava-magazine (CM) voor dit 
inspirerend idee.
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wie bepaalt
en wie betaalt?

 ■ WEGWIJS

wegen- en rioleringswerken

toestand van de weg
Wie kiest hoe dat totaalplaatje eruit ziet? 
Kunnen onze inwoners mee bepalen welke 
wegen onder handen worden genomen?
Rudy: In het ideale totaalplaatje zijn er 
uiteraard óveral goede wegen. Maar om 
dat totaalplaatje na te streven, gaan we 
stap voor stap te werk. Onze collega’s van 
onderhoud infrastructuur zijn elke dag 
op de baan en houden een lijst bij met de 
huidige toestand van de wegen. Die lijst, 
en in de mate van het mogelijke, de bin-

U wilt ongetwijfeld een straat zonder putten, een fi etspad 
dat goed rijdt en een propere gracht. Maar aan ieders wen-
sen voldoen, is niet mogelijk. “We gaan voor het totaalplaat-
je”, vertelt Rudy Reynders, afdelingshoofd openbare werken.

nengekomen meldingen, bepalen welke 
wegen eerst aan bod komen. We hante-
ren daarbij twee categorieën: een slecht 
wegdek en een heel slecht wegdek. Een 
slecht wegdek telt hier en daar putjes die 
we zelf kunnen vullen of waar we met 
een laag gietasfalt de gescheurde asfalt 
weer waterdicht kunnen maken. De heel 
slechte wegen worden opgelijst en om de 
twee jaar door een externe fi rma volledig 
opnieuw aangelegd.
Alles hangt dus af van de staat waarin de 

wegen zich bevinden. Is er dan geen plan op 
langere termijn?
Rudy: In principe heeft asfalt een levens-
duur van ongeveer acht jaar. In theorie 
kan je dus stellen dat als we vandaag 
straat x een nieuwe laag asfalt geven, dat 
die dan over acht jaar weer aan de beurt 
is. Maar in praktijk zijn er zo veel factoren 
die meespelen, dat dit onmogelijk is. ‘Is 
er veel verkeer in de straat?’ ‘Was het een 
strenge winter?’ Dit zijn maar enkele van 
de vele oorzaken die mee bepalen hoe de 
straten er (zullen) uitzien.
Niet alle wegen zijn eigendom van de ge-
meente. Hoe kunnen we daar een rol in spe-
len?
Rudy: Inderdaad, bij een gewestweg bij-
voorbeeld is dat minder vanzelfsprekend. 
Dan hebben we niet zo veel in de pap te 
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 ■ WEGWIJS wie bepaalt en wie betaalt

werken in uitvoering
stand van zaken

RIOLERINGSWERKEN RAYMOND DELBEKESTRAAT
Het nieuwe betonnen fi etspad is aangelegd vanaf de Turnhoutsebaan tot en met het 
kruispunt met de Bethaniënlei. De grachten langs de kant Zoersel zijn voor het groot-
ste deel getrokken en geprofi leerd. De opritten worden momenteel nog verder afge-
werkt. Wanneer dit magazine uitkomt, zou het kruispunt Raymond Delbekestraat - 
Bethaniënlei terug open moeten zijn voor het verkeer van Sint-Antonius naar Sint-Job. 
Als dit niet het geval moest zijn, zit Koning Winter daar vermoedelijk voor iets tussen.
In het voorjaar zal de aannemer het gedeelte van de Turnhoutsebaan tot het kruispunt 
met de Bethaniënlei, inclusief kant Schilde, verder afwerken. Daarna wordt er gestart 
met het gedeelte tussen de Bethaniënlei en Brecht. Vermoedelijk zullen deze werken 
volledig afgerond worden eind 2014.

BIBLIOTHEEK ZOERSEL
De bouw van de nieuwe bibliotheek en de twaalf woongelegenheden in Zoerseldorp 
vordert met rasse schreden. De grondwerken zijn intussen achter de rug. Twee kranen 
en twee metsersploegen zijn dag in dag uit in de weer om de betonnen ruwbouw te-
gen de kerstvakantie klaar te hebben. Dan krijgt u alvast een eerste indruk van hoe de 
bibliotheek er zal gaan uitzien. In het voorjaar wordt er vervolgens gestart met de ge-
velsteen. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2015.
 
STROOIEN MET PEKELZOUT
Bij het ter perse gaan van dit magazine was Koning Winter nog niet in het land, maar 
we zijn alleszins voorbereid op zijn komst. Half januari wordt namelijk een nieuwe 
strooimachine geleverd en vanaf dan kunnen we strooien met pekel in plaats van en-
kel gewoon zout te gebruiken. De oplossing van water en zout (= pekel) is veel effi  ciën-
ter want het goedje blijft meteen op de baan plakken. Zout daarentegen stuitert weg 
waardoor een groot deel bij de planten belandt. Bovendien spelen we zo in op de grote 
zouttekorten die er de afgelopen jaren waren en we sparen enkele duizenden euro’s 
uit - waar we vroeger 5 ton per strooibeurt nodig hadden, beperkt zich dat nu tot 3 
ton. Een extra voordeel is dat we met pekelzout ook preventief kunnen strooien. Als 
Frank Deboosere voorspelt dat er ‘s nachts een sneeuwbui zal passeren, dan kunnen 
we de avond voordien al beginnen strooien.

OEVERZONE GROOT SCHIJN
De Provincie Antwerpen heeft het laaggelegen perceel, gelegen op de kruising van de 
Vorse Beemden en de Medelaar, omgevormd tot een meer natuurlijke oeverzone voor 
het Groot Schijn. Daarbij werkt het perceel eveneens als een opbergplaats of opvang-
mogelijkheid voor overtollig water. Goed nieuws dus voor de omwonenden en de 
natuur: bij zware regenval vangt deze oeverzone immers meer water op en helpt zo 
wateroverlast voor andere omliggende gebieden te verminderen.
Nog enkele ingrepen:
- De Medelaarsloop, die in het Groot Schijn uitmondt, werd verlegd via een nieuwe 

kokerconstructie onder de Vorse Beemden, zodat die nu ook zijn weg vindt naar het 
nieuw ingerichte perceel.

- De oevers langs het Groot Schijn werden afgegraven om nog meer water te kunnen 
bergen en om plaats te maken voor typische moerasvegetatie.

- Er werden een aantal diepere zones voorzien waar permanent water in staat voor 
vissen en amfi bieën.

- Omdat het perceel gelegen is naast een belangrijke recreatieve fi ets- en wandelweg, 
wordt er een rustpunt met zitbanken voorzien.

Het onderhoud van het perceel zal gebeuren door vrijwilligers van de afdeling Voor-
kempen van Natuurpunt.

brokken, maar zetten we toch ons beste 
beentje voor. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
fi etspad langs de Westmallebaan of de 
klinkers op de Handelslei die na jarenlang 
aandringen weggehaald werden.

kostenplaatje 
Ook aan de riolering wordt volop gewerkt. Op 
basis van welke criteria wordt er hier beslist 
welke straten prioriteit krijgen?
Rudy: Ieder jaar bekijken we samen met 
Pidpa Riolering (zij beheren ons rioleringsnet) 
welke dossiers we indienen voor subsi-
dies. Rioleringswerken worden immers 
volledig betaald met subsidies van de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hier-
bij draait het vooral rond kosteneffi  ciënt 
werken. In welke straat kunnen we zo veel 
mogelijk huizen op een korte afstand van 
riolering voorzien? Een straat van een kilo-
meter waar 5 huizen staan of één met 50 
huizen - dan is de keuze snel gemaakt. De 
subsidies worden dan ook gemakkelijker 
toegekend en zonder subsidies kunnen 
we niet aan de slag. Uiteraard speelt ook 
de ligging van een straat een belangrijke 
rol. Een lager gelegen gebied komt hoger 
op de lijst te staan.
Zonder geld, geen riolering dus. Worden ook 
de wegenwerken gesubsidieerd?
Rudy: Nee, die betalen we zelf. En omdat 
we werken zoveel mogelijk willen combi-
neren - om te vermijden dat een straat op 
korte termijn twee keer wordt openge-
broken - komen er bij rioleringswerken 
dus ook vaak meteen wegenwerken aan 
te pas. Aangezien we momenteel bezig 
zijn met een inhaalbeweging wat riolering 
betreft, vragen die werken dus best een 
grote hap van het gemeentelijk budget.
Het merendeel van de werken bepalen we dus 
zelf. Maar hoe verloopt dat met de werken 
voor bijvoorbeeld verlichting, gas, elektrici-
teit …? Bepalen de nutsmaatschappijen zelf 
waar en wanneer?
Rudy: Ook die werken gaan meestal ge-
paard met rioleringswerken. De fi rma’s 
benutten dan de kans om hun netten te 
vernieuwen. Maar af en toe nemen zij ook 
zelf initiatief - los van rioleringswerken 
- om bepaalde werken uit te voeren. Zij 
hebben wel altijd ons akkoord - en dus een 
vergunning - nodig.

MEER WETEN?
Rudy Reynders
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
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AFVALKALENDER
OP UW SMARTPHONE
Vindt u de papieren afvalkalender niet 
meer van deze tijd of wilt u hem eender 
waar en wanneer kunnen raadplegen? 
Download onze afvalkalender dan nu op 
uw smartphone of computer. Surf naar 
www.zoersel.be (klik in de linkerkolom op milieu 

en wonen > afvalkalender) of naar www.afvalka-
lenders.be (en zoek op ‘Zoersel’) om de afval-
kalender per deelgemeente te downloa-
den. Daarnaast biedt de app ‘recycle’ van 
IGEAN, Bebat, Recupel en Fost Plus u ook 
praktische info over het kringlooppark, 
sorteerhulp ... Deze app is beschikbaar 
vanaf 1 januari.

De vervuiler betaalt. Dat is het principe achter het nieuwe diftarsysteem dat eind oktober in 
onze gemeente in voege ging. Voor al wie een gft+-container heeft, is de start van dit nieuwe 
systeem niet onopgemerkt voorbij gegaan. De overschakeling bracht heel wat vragen met 
zich mee. Vragen waarop we u via deze weg graag een antwoord geven.

hoe vermindert u uw gft+-afval?
Een goed alternatief voor de gft+-bak is 
zelf composteren. Of u kunt misschien 
samen met uw buren een composthoop 
aanleggen? U kunt met uw snoeiafval ook 
terecht bij het kringlooppark. Of nog be-
ter: kippen die deels uw afval verwerken 
en u in ruil eieren geven.

wat moet ik nog weten? 
- Wilt u uw gft+-container niet meer ge-

bruiken? Meld hem dan af via de groene 
lijn, anders blijft u gebruiksrecht betalen.

- U kunt een compostvat (280 liter) aanko-
pen via het gemeentebestuur of via het 
kringlooppark. Een compostbak (1.100 

liter) koopt u aan via het kringlooppark. 
- Wilt u zelf gaan composteren, dan geven 

onze compostmeesters u graag tips of 
hulp bij het opstarten (zie p 117 in onze infor-

matiebrochure).

- De chip van de gft+-container is gekop-
peld aan het adres van de woning, dus 
u mag en kan de container niet meene-
men naar een ander adres - ook niet als u 
binnen de gemeente verhuist.

- Als het gezinshoofd of de referentieper-
soon verhuist en de overige gezinsleden 
blijven op dat bepaald adres wonen, dan 
meldt u dit via de groene lijn. Zo niet, 
wordt uw container geblokkeerd aan-
gezien hij actief is via een koppeling met 
het gezinshoofd of de referentiepersoon.

waarom gft+ apart inzamelen?
Het is de Vlaamse overheid die bepaalt 
hoe en waar een selectieve afvalinzame-
ling en -sortering wordt opgelegd. Aan-
gezien onze gemeente is ingedeeld in een 
‘gft+-regio’, zijn wij dus verplicht om elke 
twee weken een gft+-ophaling te doen.

wil de gemeente rijk worden 
met dit nieuwe systeem?
Sinds eind oktober wordt uw gft+-afval 
gewogen en betaalt u dus per kilogram 
aangeboden afval. Het is de gemeente 
niet te doen om u meer te laten betalen, 
maar wel om voor een mentaliteitswij-
ziging te zorgen en u te laten nadenken 
over het afval dat u aanbiedt. Ook hierin 
volgen we de richtlijnen wat betreft af-
valbeleid van de Vlaamse overheid, die de 
aangeboden hoeveelheid afval wil zien 
dalen.

gft+ gewikt en gewogen

 ■ WEGWIJS

diftar uit de doeken

MEER WETEN
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

groene lijn 0800 146 46
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 ■ RUBRIEK

“Er gaat geen maand voorbij zonder dat we contact hebben met onze Duitse gasten. Het zijn 
vrienden voor het leven geworden!” Aan het woord is Ward Gedopt. Ward en zijn vrouw Hu-
guette zijn al sinds de start van Eurozoersel in 1993 één van de gastvrije Zoerselse gezinnen 
die enkele buitenlandse gasten een viertal nachten onderdak bieden. Eurozoersel? Gastgezin? 
Hoort u het nu in Keulen donderen, dan brengt dit artikel ongetwijfeld verheldering.

 ■ CLOSE-UP

ontdek vrienden
voor het leven 

word gastgezin
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 ■ CLOSE-UP

Lora del Rio (Spanje), Crucea (Roemenië), 
Laubach (Duitsland), Elancourt (Frankrijk), 
Moutier (Zwitserland) en Gräfenhainichen 
(Duitsland) zijn zes gemeenten waarmee 
Zoersel doorheen de jaren een innige 
vriendschapsband heeft opgebouwd. Een 
Zoerselse delegatie brengt geregeld een 
bezoekje aan deze gemeenten en op onze 
beurt nodigen wij hen elke drie jaar bij ons 
uit voor ‘Eurozoersel’.
In 2014 zullen onze buitenlandse vrienden 
al voor de achtste keer naar Zoersel afzak-
ken. Dat betekent dat zij hier van woens-
dag 6 tot zondagochtend 10 augustus een 
gezellige slaapplek zoeken. Met andere 
woorden: wij zijn nog op zoek naar gast-
gezinnen die hen een warm onderkomen 
willen bieden. En dat dit ongeloofl ijk ple-
zierig kan zijn, bewijzen de getuigenissen 
van Ward Gedopt en Marleen Dieltiens, 
die net als Ward al van bij de start van Eu-
rozoersel actief is als gastgezin.

Hoe zijn jullie indertijd als gastgezin bij Euro-
zoersel terechtgekomen?
Marleen: De eerste editie ontving de volks-
dansgroep van Zoersel zijn Hongaarse 
collega’s. Omdat onze dochter lid was van 
de volksdansgroep was het voor ons van-
zelfsprekend om enkele Hongaren bij ons 
thuis te laten verblijven. En zo zijn we er 
als het ware in gerold.
Ward: Hier exact hetzelfde verhaal, want 
ook onze twee dochters waren lid van die 
groep. Die eerste ervaring viel ongeloof-
lijk goed mee, dus zijn we het al die jaren 
blijven doen.
Krijgen jullie steeds dezelfde mensen over de 
vloer?
Marleen: Wij niet, maar dat ligt vooral aan 
onszelf. Mijn man en ik hebben quasi altijd 
Duitse mensen op bezoek gehad, omdat 
we het Duits goed onder de knie hebben. 
’t Is te zeggen: we spreken goed Duits, 
maar we kunnen het niet schrijven. Dat 
maakt het erg moeilijk om achteraf con-
tact te houden met je gasten.
Ward: Bij ons zijn er twee gezinnen die tel-
kens terugkomen. Ook Duitsers, allemaal 
uit Gräfenhainichen. Met beide gezin-
nen houden we tussendoor contact. Er 
gaat geen maand voorbij zonder dat we 
hen bellen of mailen over uiteenlopende 
nieuwtjes of met foto’s van de kleinkin-
deren. Het zijn vrienden voor het leven 
geworden!
Gaan jullie ook wel eens bij hen op vakantie?
Ward: Absoluut! Dat maakt het net zo 
fantastisch: dat je ook zo veel van hen 
terugkrijgt. Wij worden daar ontvangen 
als koningen en van begin tot eind in de 

watten gelegd. Ze leiden ons rond en we 
mogen zelf geen euro uitgeven. Ja ja, wij 
kennen Gräfenhainichen intussen op ons 
duimpje (lacht).
Hebben jullie wel eens spijt gehad dat je be-
paalde gasten in huis hebt ‘gepakt’?
Marleen: Nee, nooit! Het klikte altijd! Na-
tuurlijk zit er al wel eens een snurker tus-
sen of iemand die wat te diep in het glas 
keek, met alle gevolgen van dien (lacht).

op het programma
Voorzien jullie als gastgezin zelf een invulling 
voor die vier dagen dat zij hier zijn?
Marleen: Nee, de organisatie stelt een 
goed gevuld programma op voor de gan-
se groep, dat wil zeggen voor gasten en 
gastgezinnen. Je hebt meestal één dag en 
twee avonden om naar keuze in te vullen. 
Je kan dan als gastgezin iets samen met je 
gasten doen of zij gaan alleen op ontdek-
king. Daar ben je volledig vrij in.

TAALBARRIÈRE
Bent u geen talenknobbel of 
spreekt u alleen Duits, Frans 
of Spaans met haar erop? 
Laat dit u dan zeker niet te-
genhouden om gastgezin te 
zijn. Duits leunt sterk aan bij 
het Nederlands; u herinnert 
zich ongetwijfeld nog wel 
iets van het Frans op school 
en met wat goeie wil en 
gebarentaal komt u ook in 
het Spaans al een heel eind 
ver! Bovendien zijn er in elke 
groep mensen die de ver-
schillende talen machtig zijn 
en kunnen optreden als tolk.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

Ward: Op zo’n vrije avond wordt er bij 
ons bijvoorbeeld honderduit gepraat! Wij 
hebben al vaak met verstomming zitten 
luisteren naar verhalen over den oorlog en 
de Berlijnse muur. Het is dus nog leerzaam 
ook! En wat ik nog een enorm voordeel 
vind, is dat je sowieso als gastgezin kan 
kiezen aan welke activiteiten je al dan niet 
deelneemt. Staat er bijvoorbeeld een uit-
stap naar het Wijnegem Shopping Center 
op de agenda, dan staat het me vrij om te 
passen (lacht).
Marleen: Anderzijds zorgen die uitstappen 
er ook wel net voor dat je als gastgezin 
deel uitmaakt van de groep. Je leert er ook 
de andere gasten beter kennen en zo ont-
staat een uniek groepsgevoel!
Kort samengevat, waarom raden jullie de le-
zer aan zich op te geven als gastgezin?
Ward: Zonder twijfel: voor de vriendschap! 
Als ge ne sociale mens bent, dan hebt ge 
daar deugd van! Sowieso!

GASTGEZIN ZIJN
U merkt het: Eurozoersel wordt gedragen door de gastgezinnen! 
Misschien ziet u het ook wel volledig zitten om enkele van onze 
buitenlandse vrienden van woensdag 6 tot zondagochtend 10 
augustus bij u thuis te verwelkomen. U kiest zelf welke nationa-
liteit(en) u graag ontvangt. Kunt u zich overdag niet vrij maken? 
Geen probleem! We verwachten minimaal dat u tijd hebt voor uw 
gasten ’s ochtends en ’s avonds. U wordt als gastgezin niet ver-
goed, maar u bent wel een ongeloofl ijke ervaring en - wie weet - 
enkele vrienden rijker! Interesse? Bezorg uw gegevens bij Bart Van 
Santvliet. Nog niet helemaal overtuigd? Kom dan 6 februari om 20 
uur naar de infoavond in het Koetshuis (park Halle).
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 ■ IN ‘T KORT

zelf afh alenzelf afh alen gratis huisvuilzakken

Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huis-
vuilzakken! U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, geba-
seerd op de gezinssituatie van 1 januari 2014. Net zoals vorig jaar 
komt u, of één van uw offi  cieel inwonende gezinsleden, aan de 
hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken afh alen bij 
het onthaal van ons administratief centrum of in één van de bibli-
otheken. Dit kan vanaf 27 januari tot en met 31 december. Is uw 
buurman of -vrouw slecht te been? Dan kunt u met de juiste iden-
titeitskaart ook zijn/haar huisvuilzakken meebrengen. Hebt u 
geen gft+-container meer, dan kreeg u in het verleden twee Zoer-
selcheques. Binnen het nieuwe diftarsysteem is dit stopgezet.

e-mailadres en gsm-nummer
Ook wij willen meegaan met onze tijd en daarom zullen onze me-
dewerkers u, wanneer u uw huisvuilzakken komt afh alen, om uw 
gsm-nummer en e-mailadres vragen. Zo kunnen we u, als u dat 
wenst, per sms of mail op de hoogte brengen van uiteenlopende 
zaken. Dit is makkelijker, goedkoper en sneller. We denken bij-
voorbeeld aan een sms als uw nieuwe reispas klaarligt of wanneer 
u uw gft+-container moet buitenzetten. Een e-mail met alle info 
over de wegenwerken in uw buurt of over nieuwe boeken van uw 
favoriete auteur in de bib … Dit en nog veel meer wordt mogelijk 
als we uw gsm-nummer en e-mailadres kennen.

privacy
Let wel, we zitten momenteel nog maar in de opstartfase. Eens 
de gegevens verzameld zijn, willen we onze communicatie en 
dienstverlening - voor wie dit wenst - systematisch meer en meer 
via gsm en e-mail laten verlopen. Uiteraard bent u volledig vrij om 
deze gegevens al dan niet ter beschikking te stellen. Wij respecte-
ren ten volle uw privacy en gebruiken ze alleen voor de dienstver-
lening en informatie van gemeente & ocmw. U kunt ook op een-
der welk moment uw gegevens laten wijzigen of schrappen.

MEER WETEN?
huisvuilzakken Evelyne Michiels gegevens Marc Bachot
 T 03 2980 9 10  T 03 2980 9 22
 milieu@zoersel.be  communicatie@zoersel.be

EU-burgerEU-burger
kom stemmen

Bent u geen Belg - maar bur-
ger van een andere Europese 
lidstaat - en ingeschreven in 
het bevolkingsregister van 
Zoersel, dan kunt u deelne-
men aan de verkiezing van het 
Europees parlement op zon-
dag 25 mei. Daarvoor moet u 
geregistreerd zijn als kiezer. 
Wij sturen u hiervoor binnen-
kort een formulier C/1. Dat 
moet u uiterlijk 28 februari 
terugbezorgen bij onze dienst 
bevolking & verkiezingen.
Als u al eerder als kiezer werd 
geregistreerd, hoeft u dat nu 
niet opnieuw te doen.

MEER WETEN?
Eva Loos
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be
www.verkiezingen.fgov.be

kerstbomenkerstbomen
juist afvoeren

Elk jaar vindt onze dienst on-
derhoud infrastructuur in de 
maand januari her en der ach-
tergelaten kerstbomen. Wilt 
u graag van uw exemplaar af, 
dan kunt u hem verhakselen 
en hergebruiken of naar één 
van deze kerstboomverbran-
dingen brengen:
- 4.01 | 16 uur

brandweerkazerne
De Wissel

- 11.01 | 19.30 uur
speelplein moemoe
Acacialaan (enkel buurtbewoners)

- 11.01 | 16 uur
weide boer Cools
Medelaar 11

Stook uw boom dus niet zelf 
zomaar ergens op!

MEER WETEN?
Susy Maes
T 03 2980 8 50
onderhoud.infrastructuur@
zoersel.be

IgeanIgean
energielening

Moeten er dringend een aan-
tal energiebesparende werken 
uitgevoerd worden aan uw 
woning? Wilt u bijvoorbeeld 
isolatie of hoogrendements-
glas plaatsen, een condense-
rende CV-ketel of zonneboiler 
aankopen? En wilt u hiervoor 
geen dure lening afsluiten? 
Dan kunt u via intercom-
munale IGEAN een goedkope - 
en soms zelfs renteloze - ener-
gielening aangaan. U leent 
in principe bij het FRGE (Fonds 

ter Reductie van de Globale Energie-

kost), maar de intercommuna-
le IGEAN treedt hierbij op als 
tussenpersoon en behandelt 
uw dossier van a tot z.

voorwaarden
en voordelen
- U leent minstens 1.250 euro 

en maximum 10.000 euro, 
terug te betalen binnen 
maximum 5 jaar. Let wel, 
dit bedrag moet volledig 
besteed worden aan ener-
giebesparende werken, die 
bovendien op het moment 
van de aanvraag nog niet 
uitgevoerd zijn. De lening 
wordt goedgekeurd op basis 
van off ertes.

- Zowel eigenaars als huurders 
komen in aanmerking, onge-
acht uw inkomen.

- U betaalt geen dossierkost of 
wederbeleggingsvergoeding.

- De intrestvoet is vast en be-
draagt slechts 2 %. Hebt u 
een klein inkomen, dan komt 
u mogelijk in aanmerking 
voor een renteloze lening. 
Onze sociale dienst bekijkt 
dit samen met u.

- U kunt deze lening combine-
ren met andere premies en 
steunmaatregelen.

MEER WETEN?
Sam Van Pelt
T 03 2980 8 47
huisvesting@zoersel.be
IGEAN dienstverlening
T 03 350 08 06
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

21.12.2013 - 21.02.2014

oktober/april

happen en stappen
locatie vertrek de Lindeloo,Dorp 103
tijdstip vertrek tussen 10 en 12 uur
prijs € 29 per persoon (drank niet inbegrepen)
info en reserveren verplicht 2 dagen op voorhand, 
groepen 10 dagen, Land van Playsantiën, T 03 310 05 13, 
info@landvanplaysantien.be
een activiteit van het Land van Playsantiën

december

calorieën verbranden
voor en na de feestdagen?
locatie avondlessen:
 turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
 daglessen: de Zoest, Achterstraat 32
andere data tot en met 23.01
prijs € 35 voor 5 weken onbeperkt sporten
info en inschrijven Anne Peetermans
T 03 309 40 56, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado,
Conditie en Dansvereniging Zoersel

zaterdag 21.12
kerstconcert ‘Lo Bouno Nouvello’
locatie Sint-Martinuskerk
tijdstip 15 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
 betaling voor 20.12 
 op BE39 7509 5307 9019
 met vermelding van uw naam 
info Fries Lefevere
M 0495 70 82 83, leen.vervliet@mac.com
een activiteit van Fries Lefevere, François Stuyts 
en Tom Sleeuwaert

concert ‘helder klinkt ons liedje
door de winterlucht’
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
info en reserveren Jef Bogaerts
T 03 383 57 89, info@devriendenband.be
een activiteit van
Koninklijke Harmonie de Vriendenband

maandag 23.12 
kerstknutselen voor kinderen
locatie Westmallebaan 60
tijdstip kleuters: van 10 tot 12 uur,
 lagere school: van 14 tot 16 uur
prijs € 5 leden, € 8 niet-leden
info Heidi Rymen
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

dinsdag 24.12
herdersstoet 
locatie start hoek Sniederspad/De Bergen
tijdstip om 16.45 uur stipt, jongerenmis 18 uur
prijs gratis
info marc.demaeseneer@skynet.be, M 0498 17 64 92
een activiteit van
de Vormselcatechese Sint-Martinus

woensdag 25.12
kerstviering
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 11 uur
info Nora Verbruggen, T 03 383 60 10
een activiteit van het Sint-Caeciliakoor

donderdag 26.12
U zijt wellekome:
Vlaanderen zingt Kerst
locatie Sint-Martinuskerk
tijdstip om 16 uur
prijs gratis,
vrijwillige bijdrage voor ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’
info lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van de Davidsfondsafdelingen Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel

zondag 29.12
tentoonstelling Wintersalon 2013
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 29.12
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
 zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst,T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

maandag 30.12
driekoningen- & oliebollentocht
locatie kantine van FC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten
T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel VZW

avondwandeling naar een kerststal
locatie kantine van KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip vertrek tussen 19 en 20 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten
T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel VZW

zaterdag 4.01
kerstboomverbranding Zoersel
locatie brandweerkazerne, de Wissel 1
tijdstip 16 uur
info Luc Jochums, T 03 312 17 50, margot.van.bavel@
telenet.be
een activiteit van brandweer Zoersel

tentoonstelling Hendrik Kerstens
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zondag 26.01
tijdstip zaterdag: van 13.30 tot 18 uur
 zondag: van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
in samenwerking met Nunc Contemporary

maandag 6.01
kinderyoga
locatie De Knod 36
tijdstip wekelijks
 woensdag 9-12 jarigen
 van 15.30 tot 16.30 uur
 maandag 5-8 jarigen
 van 16 tot 17 uur
prijs € 40 per 5 beurten
info en inschrijven Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

dinsdag 7.01
proefl es Tai Chi, qigong en meditatie
locatie de Zoest, Achterstraat 32
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
 van 19.30 tot 21.30 uur
prijs gratis proefl es voor nieuwkomers,
losse les € 10, 10 beurtenkaart € 75
info en inschrijven Christel Roose
M 0485 61 23 94, natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Taichi Zoersel

woensdag 8.01
fi etslabeling
locatie januari politiekantoor, Handelslei 167
tijdstip 13 uur
info en inschrijven onderhoud infrastructuur
T 03 2980 8 50, onderhoud.infrastructuur@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

donderdag 9.01
proefl es Tai Chi, qigong en meditatie
locatie de Zoest, Achterstraat 32
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
 van 19.30 tot 21.30 uur
prijs gratis proefl es voor nieuwkomers,
losse les € 10, 10 beurtenkaart € 75
info en inschrijven Christel Roose
M 0485 61 23 94, natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Taichi Zoersel

zaterdag 11.01
champagneconcert KF De Lindekring
locatie Provinciaal Vormingscentrum,
Smekenstraat 61, Oostmalle
tijdstip 20 uur
prijs € 6, kinderen en jongeren tot 16 jaar gratis
info Ann Van den Brandt
info@delindekring.be, M 0473 74 64 40
een activiteit van KF De Lindekring Zoersel

kerstboomverbranding Halle
locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip 16 uur
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85 of Herman 
Keysers, keysers.herman@aveve.be
een act. van de Landelijke Gilde Halle/Sint-Antonius

kerstboomverbranding Risschot
met sprookjeswandeling
locatie speelweide Moemoe Kiekeboe, Acacialaan
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tijdstip sprookjeswandeling 18.30 uur,
 kerstboomverbranding 19.30 uur
info Jef Heivers, T 03 384 03 58
een activiteit van Buurtgroep Risschot

zondag 12.01
glühweinwandeling
locatie einde weg Nooitrust te Westmalle
(aan huis nummer 17 voor de afsluitbareel)
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens
T 03 385 94 63, ronny.vansoens@telenet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

maandag 13.01
receptie
en voorstelling jaarprogramma
locatie Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Flora Smits, www.bloggen.be/kvlvzoersel
een activiteit van Kvlv Zoersel

dinsdag 14.01
groepswandeling
locatie  de 4 seizoenen,Raymond Delbekestraat 179
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten
T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel VZW

vrijdag 17.01
lezing ‘La terre Promise’
door Pascal Verbeken

locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
in samenwerking met bibliotheek Zoersel

zondag 19.01
veldtoertocht Halle-Zoersel
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven tussen 8 en 11 uur
prijs € 3 voor fi etsers met wielervergunning,
€ 4 voor fi etsers zonder verzekering van een fi etsfede-
ratie
info Jan Verhoeven
T 03 384 30 23, verhoeven.fam@telenet.be
een activiteit van WTC de trappers Sint-Antonius 
ondersteund door de Vlaamse WielrijdersBond

feest van Sint-Antonius
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 11 uur
info Stan Geens, T 03 383 66 03
een activiteit van de parochie van Sint-Antonius
en het Sint-Antoniuskoor

toast Literair
locatie Koetshuis,Kasteeldreef 55
tijdstip 11 uur
prijs  leden gratis
 niet-leden € 5
info lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-Kempen

maandag 20.01
Qigong

locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7,
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs € 100 voor reeks van 10 lessen
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76
molmersie@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado,
Conditie en Dansvereniging Zoersel

dinsdag 21.01
basiscursus naaien

locatie 21.1 de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data 4, 20 en 25.2 Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs per les leden € 3
  niet-leden € 6
info Flora Smits, www.bloggen.be/kvlvzoersel
een activiteit van Kvlv Zoersel

woensdag 22.01
voetzoekers: Het spel over
de ecologische voetafdruk
(jeugdactiviteit 10-14 jaar)

locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
in samenwerking met Velt Voorkempen

Qigong
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
tijdstip van 9 tot 10.30 uur
prijs € 100 voor reeks van 10 lessen
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76
mol-mersie@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado,
Conditie en Dansvereniging Zoersel

donderdag 23.01
fi lm
Mishima: A life in four chapters
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 reserveren niet nodig
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
in samenwerking met bibliotheek Zoersel

vrijdag 24.01
fi lmvoorstelling ‘de Nieuwe Wildernis’
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 18 uur en 20 uur
prijs € 2,50
info Frieda De Ruysser
T 03 311 51 16, peeters.frieda@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

fototentoonstelling
locatie Zonneputteke
tijdstip  20 uur
info Paul De Houwer, T 0474 32 23 29
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

zaterdag 25.01
concert Laïs
‘Midwinter Tales’
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van de cultuurdienst

Kerstmis op Einhoven
in de jaren ‘14 -‘18

Zoersel zou Zoersel niet zijn zonder het 
jaarlijkse kerstspel in het ‘kerstdorp’ Ein-
hoven. Vierentwintig jaar geleden gestart, 
blijft het een evenement om elk jaar op-
nieuw naar uit te kijken. Het nieuwe kerst-
spel van 2012 werd aangepast ter gelegen-
heid van de honderdste verjaardag van het 
uitbreken van de oorlog. Auteur Ludo Ge-
luykens vertrok voor zijn verhaal van enke-
le pakkende passages uit het dagboek van 
de Zoerselse frontsoldaat Jef Vermeiren. 
Jeannine Hens voert de regie.
locatie gehucht Einhoven
data zondag 22, maandag 23, donderdag 26, vrijdag 27 
en zaterdag 28.12
tijdstip 20 uur

zondag 22.12 
kerstrun met tractoren 
Mooi versierde en verlichte landbouwtrac-
toren vertrekken om 17 uur aan de kerst-
stal en rijden in stoet door de Zoerselse 
straten om dan om 20 uur terug aan de 
kerststal te zijn. Wilt u deelnemen, vergeet 
dan niet in te schrijven.
locatie gehucht Einhoven
prijs gratis
info en inschrijven www.landelijkegildezoersel.be

maandag 23.12
live muziek aan de kerststal
locatie gehucht Einhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis

donderdag 26.12
pannenkoekenwandeling
aan de kerststal
Bewegwijzerde wandelingen, geschikt 
voor gezinnen met kinderen. Wandelen 
tussen 11 en 16 uur. Na de wandeling kunt 
u tussen 12 en 18 uur Einhovense pannen-
koeken smullen in een verwarmde tent 
aan de kerststal.
Aansluitend kerstspel om 20 uur.
locatie gehucht Einhoven, vertrek aan kerststal
prijs gratis

vrijdag 27.12
uniek kerstconcert aan de kerststal
door Cristel de Meulder en Jan Van Mol
locatie gehucht Einhoven
tijdstip 19 uur
prijs gratis

zaterdag 28.12
wandeling met oorlogsverhalen
voor het kerstspel
Wandeling in het mysterieuze bosgebied 
rond de Visbeek en de Kerrewerrebossen 
met oorlogsverhalen uit Einhoven, Salfen 
en Blommerschot door de eeuwen heen.
locatie gehucht Einhoven, vertrek aan kerststal
prijs € 4 per persoon (broodmaaltijd met Zoerselse streek-
producten inbegrepen)
info en inschrijven vóór 20.12,
 T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be
(beperkt aantal plaatsen)
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fototentoonstelling
locatie Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 22 uur
info Paul De Houwer, T 0474 32 23 29
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

zondag 26.01
fototentoonstelling
locatie Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 19 uur
info Paul De Houwer, T 0474 32 23 29
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

woensdag 29.01
open Parochieavond
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 19.30 uur stipt
prijs gratis
info parochie Sint-Martinus Halle, T 03 383 09 56
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van de parochie Sint-Martinus Halle

donderdag 30.01
kookles
locatie Zonneputteke
tijdstip 13 uur of 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Lucienne Cavens, www.bloggen.be/kvlvzoersel
een activiteit van Kvlv Zoersel

vrijdag 31.01
kleine en grote open structuur manden
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 100 (inbegrepen basismateriaal en broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

Nieuwjaarsreceptie seniorenraad
met muzikale omlijsting 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info dienst senioren, T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van de seniorenraad

zaterdag 1.02
bezoek voederplaats in tuin
tijdens groot vogelweekend

locatie Doornlaan 31
tijdstip tussen 9 en 12 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems
M 0476 66 83 28, valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

tentoonstelling
Ronny Broeckx, Colette Cleeren,
Filip Schrooyen, Marie Verdurmen
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m 23.2
tijdstip zaterdag: van 13.30 tot 18 uur
 zondag: van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 2.02
ganzentocht (busreis)

info en inschrijven verplicht bij Frieda De Ruysser
T 03 311 51 16, peeters.frieda@telenet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

maandag 3.02
vlecht en weef 4-daagse
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs reeks volwassenen € 190
kinderen vanaf 10 jaar € 99
inbegrepen basismateriaal en eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 4.02
vlecht en weef 4-daagse
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs reeks volwassenen € 190
kinderen vanaf 10 jaar € 99
inbegrepen basismateriaal en eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

woensdag 5.02
fi etslabeling
locatie februari antenne Halle, Halle-Dorp 67
tijdstip 13 uur
info en inschrijven onderhoud infrastructuur
T 03 2980 8 50, onderhoud.infrastructuur@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

vlecht en weef 4-daagse
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs reeks volwassenen € 190
kinderen vanaf 10 jaar € 99
inbegrepen basismateriaal en eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

donderdag 6.02
opera op doek ‘Don Quichot’
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl
in samenwerking met bibliotheek Zoersel

vlecht en weef 4-daagse
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs reeks volwassenen € 190
kinderen vanaf 10 jaar € 99
inbegrepen basismateriaal en eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 7.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes
T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

paddeninfo door Bart Hellemans
locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

lezing door F. Claus
‘De klassieke erfenis vandaag’
locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 10
€ 6 voor houders van een Davidsfonds Cultuurkaart en 
studenten
info Johan Strubbe
T 03 294 85 69, johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel

quiz 15
locatie Kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan
tijdstip 20 uur
prijs € 20 per ploeg van maximum 6 deelnemers
info Peter Schryvers, T 03 311 71 83, peter@schryvers.be
een activiteit van Volleybalclub Zoersel

lezing
‘Intimistisch in planeet koers’
door Michel Wuyts

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van de cultuurdienst

kermis in Spiegeltent
locatie Zoerseldorp
tijdstip 19 uur
 bingo-avond voor het ganse gezin
 en caféloop langs Zoerselse cafés
info Johan Rymen
M 0473 27 19 56, zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoersel kermis

zaterdag 8.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes
T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

kermis in Spiegeltent
locatie Zoerseldorp
tijdstip 14 uur
 dansnamiddag met orkest
 20.30 uur
 ambiancefestival met live optreden
 van onder andere Magnet
info Johan Rymen
M 0473 27 19 56, zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoersel kermis

zondag 9.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes
T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

kermis in Spiegeltent
locatie Zoerseldorp
tijdstip 14 uur: kindernamiddag met animatie en
 goochelshow
 après-ski avond
info Johan Rymen, M 0473 27 19 56, zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoersel kermis
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dinsdag 11.02
groepswandeling
locatie Café ‘t Plein, Halle-Dorp 44
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten
T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel VZW

woensdag 12.02 
ganzentocht op de Brechtse Heide
jeugdactiviteit

locatie parking Zonneputteke
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems
T 03 384 02 96, valentijn.brems@pandora.be
of Walter d’Hertefelt
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

donderdag 13.02
workshop bloemschikken
locatie Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden €3 , niet-leden € 6
info Lucienne Cavens, www.bloggen.be/kvlvzoersel
een activiteit van Kvlv Zoersel

vrijdag 14.02
Het Elfde Gebod
‘u zult in mirakels geloven’
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden en studenten € 5, niet-leden € 7
info lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

kleine en grote open structuur manden
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 100 (inbegrepen basismateriaal en broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

zondag 16.02
eenentwintigste Valentijnsontbijt
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs volwassenen € 12,
 jongeren onder 12 jaar € 5
 kinderen onder 3 jaar gratis
info parochie Sint-Martinus,  03 383 09 56
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
inschrijven voor 10.2 in het parochiecentrum
Halle-Dorp 32 of via AXA kantoor Wouters, Halle-Dorp 38
een activiteit van de parochie Sint-Martinus

vrijdag 21.02
kruidenmand en diagonaal weven
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 60 (inbegrepen basismateriaal en broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

workshop voelschorten maken
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijstip 13 uur
prijs €5
info inge.ledoux@zna.be, T 03 384 56 43
een activiteit van ZNA Joostens

schoolfeest de Kiekeboes
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 17 tot 21 uur
prijs gratis
info Annemie Vrints
T 03 2980 8 28, de.kiekeboes@zoersel.be
een activiteit van
gemeentelijke basis-school de Kiekeboes

fi lm ‘Passchendaele’
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis / reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
in samenwerking met bibliotheek Zoersel
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Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
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Kerststallen

Einhoven (met levende dieren)

locatie Einhoven
periode van 22.12 tot en met 28.12
info dienst toerisme,
T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be

Sint-Martinuskerk
locatie Halle-Dorp
periode van 20.12 tot en met 6.1
info Marc De Maeseneer, T 03 383 29 11

pastorij Sint-Antonius
locatie Handelslei
periode van 19.12 tot en met 6.1
info Maria Sebreghts, T 03 383 44 69

Sint-Elisabethkerk
locatie Zoersel
periode van 21.12 tot en met 6.1 aan de Kerkstraat
info Herman Van Hofstraeten, T 03 289 46 76

domein Bethaniën (met levende dieren)

locatie Andreas Vesaliuslaan
periode van 21.12 tot en met 5.1
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

Na een bezoekje aan de kerststal bent u van harte 
welkom in de gezellige kerstcafetaria. Hier kunt u 
gedurende de kerstperiode genieten van een lekkere 
pannenkoek en/of gebakje.
Gratis parking bij bezoek.

locatie Andreas Vesaliuslaan, zaal Waterweg
periode van 21.12 tot en met 5.1 (24 en 31.12 gesloten)
 van 11 tot 20 uur (5.1 tot 19 uur)
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

wijk Gagelaars
locatie speelplein Fanny, Gagelaars
periode van 21.12 tot en met 4.1
info Luc Van den Bempt,
M 0472 01 32 41, lucvdbcross@hotmail.com
een activiteit van wijkraad Gagelaars

Snuif samen met de mensen van de wijk de warme 
kerstsfeer op in de verwarmde kersttent (drank en 
versnaperingen). Op 4 januari wordt dit evenement 
afgesloten met de verwelkoming van de drie koningen.

locatie speelplein Fanny, Gagelaars
periode van 21.12 tot en met 4.1
 alle dagen van 14 tot 22 uur (behalve 24 en 31.12)
 opening 21.12 om 14 uur
info Luc Van den Bempt,
M 0472 01 32 41, lucvdbcross@hotmail.com
een activiteit van wijkraad Gagelaars


