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 ■ WEGWIJS 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00, mail naar bevolking@zoersel.be, of be-
kijk ‘producten en diensten’ op www.zoersel.be.

geldigheidsduur
Trekt u naar het buitenland? Kijk dan zeker de geldigheid van 
uw identiteitspapieren na. Op uw elektronische identiteits-
kaart en op de kids-ID staat de geldigheidsduur links onderaan 
op de voorzijde, in uw reispas (bordeaux boekje) vindt u hem terug 
naast uw pasfoto (of kijk op www.diplomatie.be).
Opgelet, in tegenstelling tot de procedure voor een nieuwe 
identiteitskaart krijgt u geen verwittiging wanneer u een nieu-
we reispas of kids-ID nodig hebt. U moet dit dus zelf goed in ’t 
oog houden. Denk er ook aan dat uw kinderen jonger dan 12 
jaar in het buitenland verplicht zijn een geldige kids-ID op zak 
te hebben.

aanvraag
Moet u nieuwe reisdocumenten aanvragen, kom hiervoor dan 
tijdig langs in ons administratief centrum of in één van onze 
antennes. Het afl everen van een nieuwe identiteitskaart of 
kids-ID duurt drie weken (één pasfoto nodig), een reispas twee 
weken (twee pasfoto’s nodig). In het administratief centrum vindt 
u bovendien een pasfotocabine voor de nodige pasfoto’s. 
Gaat uw minderjarige zoon of dochter zonder u naar het bui-
tenland, geef hem of haar dan een schriftelijke toelating mee. 
Het standaardformulier daarvoor kunt u, als ouder, ook op bo-
venstaande locaties onmiddellijk en gratis meenemen.

weldra op vakantie?

reisdocu-
menten
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Iets meer dan een jaar na de start van de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum 
aan het Kermisplein, is het einde ervan reeds in zicht. Nog in de loop van deze maand wordt 
de laatste hand gelegd aan de afwerking en het technische plaatje. Rest er alleen nog de aan-
leg van het terrein om vervolgens van dit nieuwe huis een thuis te kunnen maken.

 ■ IN BEELD

woonzorgcentrum opent binnenkort deuren

nieuw huis
wordt warme thuis

Omdat er nog heel wat procedures moe-
ten worden opgestart, worden er bewust 
nu nog geen inschrijvingen aanvaard. 
Eerst werven we een sociale dienst en 
hoofdverpleegkundigen aan om de direc-
teur bij deze belangrijke taak bij te staan. 
Vermoedelijk eind maart zetten we dan 
het licht op groen om geïnteresseerde 
bewoners zich te laten aanmelden. In 
een volgend bericht krijgt u alle info vanaf 
wanneer en bij wie dit kan.

MEER WETEN?
Bel Johan Herrebosch (directeur wzc) 
op 03 2980 0 00.

deren verwelkomen die dagelijks zware 
zorgen nodig hebben omwille van demen-
tie of lichamelijke problemen. Vaststellen 
hoeveel zorg iemand nodig heeft, gebeurt 
niet willekeurig maar wel aan de hand van 
een zorgschaal. Het scoren van een ou-
dere persoon op die schaal is aan artsen 
of verpleegkundigen. Daarnaast zal ook 
de band met Zoersel een rol spelen in het 
opnamebeleid.
Omdat het niet haalbaar is ineens van 
niets naar een volledige bezetting te 
gaan, is het plan om ten vroegste vanaf 
mei de gelijkvloerse etage en eventueel de 
dagverzorging al in gebruik te nemen, om 
dan geleidelijk tegen half september uit te 
breiden naar een vol huis.

geen sinecure
Hoog tijd dus om de uitbating op te star-
ten. Hoeft het gezegd dat zoiets geen 
sinecure is?  Een goede voorbereiding is 
daarbij cruciaal en gebeurt in verschillen-
de stappen.

Zo stelde de vzw in december een direc-
teur aan voor het woonzorgcentrum die 
op 15 februari aan zijn nieuwe uitdaging 
begon. Twee weken eerder daagden meer 
dan 800 geïnteresseerden op op het 
jobevent, waarbij de vzw in samenwer-
king met VDAB de gezochte jobprofi elen 
nog eens uitgebreid toelichtte. Bijna 100 
medewerkers kunnen binnenkort aan 
de slag in het woonzorgcentrum: van 
verpleegkundigen, zorgkundigen en wo-
ningassistenten tot medewerkers voor 
het onderhoud en een beperkt team voor 
de administratie en het onthaal. Allen 
zullen ze één ding met elkaar gemeen 
hebben: een hart hebben voor oude-
ren en de wens om hen een warme 
thuis te geven. De eigenlijke selec-
tieprocedures starten in maart. 

inschrijven
Maar een huis is natuurlijk geen 
thuis zonder bewoners! In 
deze nieuwe voorziening 
zullen 72 mensen een thuis 
vinden, is er een dagver-
zorgingscentrum en zijn 
er tien plaatsen in het 
centrum voor kort-
verblijf. In de eerste 
plaats wil men ou-
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Tienduizend stappen, of zo’n 7 kilometer. Die afstand zal ik er 
hebben opzitten nadat ik ‘Het Lotelingpad’ gevolgd heb, één 
van de negen themawandelingen die onze gemeente rijk is 
én die recent in een nieuw kleedje werden gestoken.

themawandelingen nu ook het knoop-
puntennetwerk volgen. “Zowat twintig 
jaar geleden tekenden we, onder meer 
samen met Juul Van De Casteele, de eerste 
wandellussen uit. Zo’n acht jaar geleden 
was er nood aan nieuwe folders van deze 
wandelingen en toen speelden we al met 
het idee om ze, net zoals bij het fi etstoe-
risme, te bundelen in één groot netwerk. 
Toerisme Vlaanderen stelde toen echter 
zijn veto. In de eerste plaats omdat het 
knooppuntensysteem toen nog lang niet 
zo bekend was en ten tweede omdat ze 
zich afvroegen of Zoersel überhaupt wel 
een wandelstreek was. Het compromis 
was dat we de verschillende wandellus-
sen, op een plan, wel aan elkaar mochten 
‘schakelen’, waardoor we een eigen Zoer-
sels wandelnetwerkje creeërden van zo’n 
100 km lang.”
Op de vraag hoe ze Toerisme Vlaande-
ren dan nu toch zo ver hebben gekregen 
om een wandelnetwerk uit te bouwen in 
onze streek, antwoordt Patrick: “We heb-
ben hen, letterlijk, naar hier gesleurd om 
hen kennis te laten maken met de streek 
en met onze wandeltroeven. Nadat we 
samen op verkenning gingen, moesten ze 

hun mening toch herzien. Intussen bleek 
ook uit hun eigen studie dat niet alleen 
deze streek, maar ook heel wat andere ge-
bieden in de Antwerpse Kempen meer dan 
geschikt waren om te wandelen.” 

eigen traject uitstippelen
De eerste stap was gezet: Toerisme Vlaan-
deren was overtuigd. Dan kwam de uitda-
ging om de verschillende gemeenten in de 
omgeving hierrond op één lijn te krijgen, 
te laten samenwerken en - meer nog - dit 
samen te laten fi nancieren. “Opnieuw nam 
Zoersel hierin een trekkersrol op zich”, gaat 
Patrick enthousiast verder. “Op aangeven 
van onder meer de Zoerselse schepen van 
Toerisme werden hiervoor door de pro-
vincie Europese subsidies gevraagd, én 
gekregen. En dan werd het plots een pak 
gemakkelijker natuurlijk! Met de hulp van 
het Regionaal Landschap Voorkempen 
werd het wandelnetwerk van de Antwerp-
se Kempen, meer bepaald ’de Kempense 
Hoven’, uitgetekend. Samen met onze 
wandelpeters en -meters en met de Na-
tuurvrienden van Zoersel hebben we nu 
onze themawandelingen op dat netwerk 
uitgezet en er mooie folders van gemaakt.”

themawan-
delen via 
knooppunten

in een nieuw kleedje

 ■ REPORTAGE

 “Sinds kort zijn onze themawandelingen 
uitgezet op het wandelknooppunten-
netwerk van de provincie”, vertelt Patrick 
Debaere (66), voorzitter van vzw Toerisme 
Zoersel en voor vandaag ook mijn per-
soonlijke gids.
We schrijven 17 januari, 10 uur. De Zoersel-
se weiden en bossen zijn bedekt onder een 
dikke laag sneeuw. Voorzien van sneeuw-
bottines, dikke handschoenen en een 
warme muts wacht Patrick me op aan ta-
verne ‘In De Wandeling’, het startpunt van 
‘Het Lotelingpad’. Deze wandeling leidt 
ons doorheen het Zoerselbos en omgeving 
- prachtig in deze tijd van het jaar! “Heel 
wat van onze themawandelingen heb-
ben alternatieven voor rolstoelgebruikers 
en mensen met een kinderwagen, maar 
wij volgen vandaag de meer avontuur-
lijke route voor wie van vuile schoenen 
houdt”, waarschuwt Patrick me. Ik ben er 
helemaal klaar voor! We vertrekken aan 
knooppunt 19, het eerste van twaalf af te 
leggen knooppunten. 

vragende partij
Terwijl de sneeuw kraakt onder m’n voe-
ten legt Patrick uit waarom de Zoerselse 
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geen vijftig meter van ons de weg oversta-
ken, horen we nu een boomklever nootjes 
splijten en zo zijn middagmaal voorberei-
den. De rust die hier heerst, overvalt me… 
Intussen laten we knooppunt 23 van ‘Het 
Lotelingpad’ achter ons en zijn we dus 
ongeveer halverwege. Patrick wijst me 
erop dat heel wat bomen en lanen in deze 
buurt in de jaren 1700 werden aangeplant 
door monniken van de abdij van Hemik-
sem, die gevestigd waren in het Zoersel-
hof. Dat betekent dat deze bomen zo’n 
300 jaar oud zijn! “Dat lijken ze absoluut 
niet”, verduidelijkt Patrick, “omdat hun 
wortels, wegens het ijzer in de grond, niet 
erg diep geraken. Dat ijzer zorgt boven-
dien voor een erg onvruchtbare grond, 
maar daar hadden de ‘paters’ van Hemik-
sem een oplossing voor: ze legden vloei-
beemden aan. Met een sluizensysteem 
houden ze het water dat via de beek van 
Malle komt - en veel klei bevat - op ver-
schillende plaatsen tegen. Zo lopen de 
weiden onder, zakken de kleine deeltjes 
klei naar de bodem en maken zo de grond 
vruchtbaarder.” Een paar honderd meter 
verder passeren we een waterzuiverings-
station op basis van riet. “De wortels van 

“‘Het Lotelingpad’ maakt nu dus, net 
zoals de acht andere Zoerselse thema-
wandelingen, deel uit van dit wandel-
netwerk dat maar liefst 480 kilometer 
wandelplezier serveert in het hartje van 
de Antwerpse Kempen: Beerse, Brecht, 
Lille, Malle, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, 
Schoten, Vosselaar en Zoersel. Over heel 
de Kempen vind je in totaal tien gelijkaar-
dige wandelnetwerken terug. Concreet 
betekent dit dus dat je hier als wande-
laar, net zoals bij het populaire fi etsrou-
tenetwerk, zelf trajecten kan uitstippelen 
langs prima wandelpaden die met elkaar 
verbonden zijn via knooppunten. Je maakt 
je wandeling zo lang of zo kort als je zelf 
wilt. De rechthoekige rood-witte bordjes 
met nummer houden je onderweg op het 
juiste pad! Dankzij de overschakeling naar 
het knooppuntensysteem heeft wandelen 
in onze provincie, en zeker ook in Zoersel, 
een echte ‘boost’ gekregen!”  

‘n beetje historiek
Ik luister erg geïnteresseerd naar Patricks 
verhaal, maar spits tegelijkertijd ook m’n 
oren en ogen voor al het moois rondom 
mij. Nadat er daarnet twee reeën op nog 

het riet slaan het vuil uit het water op en 
op die manier wordt het water in deze 
wijk gezuiverd”, legt Patrick uit. “Een goed-
koop systeem dus voor plaatsen waar je 
het water moeilijk naar een zuiveringssta-
tion krijgt.” Ik leer veel bij en zie met spijt in 
het hart de contouren van ‘In De Wande-
ling’ terug verschijnen, al moet ik toege-
ven dat die warme chocolademelk met 
slagroom wel smaakt! 
Houdt u van avontuur, bewegen, rust …, 
haal dan zeker de gratis folders van deze 
negen themawandelingen in huis. Een ab-
solute aanrader! 

“We hebben het ‘Tuimelaarspad’ opgegeven als kandidaat voor de ‘Mooiste wandeling van het jaar’, een wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen”, vertelt Patrick nog. “Op 
www.antwerpsekempen.be kunt u binnenkort stemmen op de vijf geselecteerde wandelingen. Zeker doen!”

MEER WETEN? 
Contacteer Tineke Weverbergh van de 
dienst toerisme op 03 2980 7 16 of via 
toerisme@zoersel.be. Via deze weg 
kunt u de wandelfolders ook bestellen.
Surf ook naar www.toerismezoersel.be, 
www.antwerpsekempen.be,
www.wandelknooppunt.be. 

NEGEN THEMAWANDELINGEN

Halle

Lotelingpad, 6,9/6,6 km,

startplaats ‘In De Wandeling’ 

Schijnvalleipad, 8,5/8 km,

startplaats ‘In De Wandeling’

Halse Pierenpad, 8,4 km,

startplaats kerk Halle

of ‘De Stroopop’

Baron de Caterspad, 6 km,

startplaats ‘De Castelijnshoeve’ 

Tuimelaarspad, 11,1 km,

startplaats ‘De Castelijnshoeve’ 

Zoersel

Sint-Bernardspad, 10,1/8,3 km,

startplaats Lindepaviljoen 

Visbeekpad, 8,7 km,

startplaats Lindepaviljoen 

Pol en Mariëttepad, 10,8/7,5 km, 

startplaats Lindepaviljoen

Sint-Antonius

Jukschotpad, 11,8/10,5/10 km,

startplaats ‘De Vier Seizoenen’

of ‘De Heidebloem’ 

De folders van deze negen thema-

wandelingen kunt u gratis verkrijgen 

in ons administratief centrum, an-

tennes, bibliotheken en bij de negen 

deelnemende horecazaken. 
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welzijns- &
gezondheids-
raad
Wij bieden een forum aan alle welzijns- 
en gezondheidsorganisaties actief in 
Zoersel en willen via deze weg het con-
tact, het overleg, de coördinatie en de 
samenwerking tussen deze groepen 
bevorderen. Daarnaast brengen wij 
samen met hen advies uit over het te 
voeren sociaal lokaal beleid. 

wie zoeken we?
Leden van zo’n organisatie of indi-
viduen, geïnteresseerd in gezond-
heids- en welzijnsthema’s, die - naast 
het adviseren - mee informatiecam-
pagnes en andere initiatieven binnen 
deze sector willen uitwerken en zich 
vier maal per jaar kunnen vrijmaken 
om hier mee over na te denken.

meer weten? Anke Smolders,
03 2980 9 60,

anke.smolders@
zoersel.be.

seniorenraad
Wij adviseren het bestuur over the-
ma’s die senioren aanbelangen en 
trachten via deze weg de interesse 
voor en de inspraak in het senioren-
beleid bij zoveel mogelijk senioren 
te bevorderen. Daarnaast organise-
ren wij geregeld culturele uitstap-
pen, sportactiviteiten, infoses sies 
en lezingen voor alle 55-plussers 
- die trouwens automatisch lid zijn 
van onze seniorenraad en dus aan 
elke activiteit kunnen deelnemen.

wie zoeken we?
Kandidaat-bestuursleden voor 
2014, begeleiders voor sportacti-
viteiten en helpende handen voor 
de vele andere initiatieven.

meer weten? Malou Schelfthout, 
03 2980 7 37, via senioren@zoersel.be.

beheerscommissie bibliotheek
Wij geven graag advies over welke koers we de bib willen laten varen en welke rol er 
voor haar is weggelegd in onze maatschappij, anno 2013. Zo willen we ons richten op 
leesbevordering, doelgroepenwerking, informatiebemiddeling, laagdrempelige ont-
moetingsplaats, een vrije toegang tot nieuwe media …

wie zoeken we?
Iedereen - van boekenlezer tot internetsurfer - die zich drie maal per jaar kan vrij-
maken om actief mee te denken over de toekomst en het beleid van onze bib.

meer weten? Erik Breuls, 03 2980 7 23, erik.breuls@zoersel.be.

Hebt u een bijzondere interesse in sport of cultuur? Bent u een expert op het gebied van mi-
lieu? Wilt u graag mee zijn met het gemeentelijke jeugd-, welzijns- of derde wereldbeleid? Of 
zet u zich liever in voor de Zoerselse senioren? Wij, de gemeente Zoersel, willen geïnteresseer-
de burgers graag betrekken bij onze beleidsvoering. Via verschillende adviesraden kunnen 
niet alleen Zoerselse verenigingen maar ook individuele burgers hun zegje doen. Interesse? 
Lees dan zeker even onderstaande ‘advertenties’.

samenstelling gemeentelijke adviesraden

mee vormgeven aan 
Zoersels beleid

wereldraad
Wij zijn een adviesorgaan omtrent der-
de wereldmateries, ondersteunen én 

nemen initiatieven rond internati-
onale samenwerking en solida-

riteit en bieden een forum en 
ontmoetingsplaats voor ver-

enigingen en individuen.

wie zoeken we?
Mensen die willen 

meewerken aan een 
beleidsvisie inzake in-
ternationale samen-
werking en die samen 
met ons een perma-
nent bewustmakings-
beleid willen voeren.

meer weten?
Erik Fuhlbrügge,
03 2980 9 59,

erik.fuhlbrugge@zoer-
sel.be.

 ■ BETROKKEN

6
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werkgroep erfgoed & patrimonium
Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren 
waard vinden: gebouwen en monumenten, kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, 
foto’s ...  Wij zijn begaan met het behoud en de ontsluiting van het Zoersels erfgoed 
en geven hierover graag beleidsadviezen of ondernemen acties waar nodig. 

wie zoeken we?
Mensen met interesse voor erfgoed uit ons plaatselijk verleden en zin om nu en 
dan aan een concreet project mee te werken. 

meer weten? Bart Van Santvliet, 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be.

sportraad
Wij spelen ons advies over allerlei sportaangelegenhe-
den, zoals een gebruikersrooster voor de sporthal of het 
aanleggen van een loopparcours, door aan het bestuur 
en ondersteunen verenigingen om samen te werken. 

wie zoeken we?
Leden van sportverenigingen of individuen, geïnteres-
seerd in sport en gemotiveerd om mee te werken aan het 
sportbeleid. Concreet zoeken we ook nog mensen die de 
rol van voorzitter of penningmeester op zich willen ne-
men bij de voorbereidende agendacommissie. 

meer weten?
Clara Deckers, 03 2980 7 18, sport@zoersel.be.

cultuurraad
Wij adviseren het bestuur over alle 
mogelijke culturele aangelegenheden, 
coördineren activiteiten, brengen ver-
enigingen samen om grote projecten 
te realiseren en zetten zelf af en toe 
activiteiten op poten. Denken we maar 
aan de gemeentelijke 11 juliviering en 
de uitreiking van de cultuurprijs, .

wie zoeken we?
Mensen met een hart voor cultuur, die 

graag samenwerken en 
zich zes keer per jaar 

enkele uren kunnen 
vrijmaken om zo de 

cultuurdeelname 
in Zoersel mee 

te bevorderen.

meer weten? 
Bart Van

Santvliet,
03 2980 7 13, 

cultuur@
zoersel.
be.

jeugdraad
Wij  behandelen uiteenlopende vragen en ideeën van onze doel-
groep en spelen voorstellen om onze gemeente meer af te stem-
men op maat van kinderen en jongeren 
door aan het bestuur. 

wie zoeken we?
Jongeren tussen 16 en 35 jaar met 
frisse ideeën waar werk van gemaakt 
moet worden en de goesting om dit 
jongerenoverlegorgaan nog be-
ter bekend te maken. Concreet 
zoeken we ook een voorzitter 
om elke zes weken de vergade-
ring te leiden, een verslaggever 
en een penningmeester.

meer weten?
Kristien Schryvers, 03 2980 7 17, 
jeugd@zoersel.be.

MiNaraad
Wij adviseren enerzijds het bestuur en informeren en sensibilise-
ren anderzijds de bevolking over milieu- en natuuraangelegen-
heden. Dit alles met het oog op verbetering, behoud en herstel 
van de natuur, het landschap en het leefmilieu.

wie zoeken we?
Leden van milieu- en natuurverenigingen of van verenigingen 
die het milieu een warm hart toedragen. Maar daarnaast ook 
evengoed individuele burgers met interesse voor het milieu en 
tijd om gemiddeld vier maal per jaar de koppen bij elkaar te ste-
ken. 

meer weten?
Evelyne Michiels, 03 2980 8 46, milieu@zoersel.be.

GECORO Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Wij geven adviezen/doen voorstellen over alle zaken die tot 
de gemeentelijke ruimtelijke ordening behoren. Denken 
we aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

wie zoeken we?
We zoeken deskundigen met inzicht in ruimtelijke orde-
ning, mensen die zich een beeld kunnen vormen van een 
ruimtelijke problematiek en het algemene belang laten 
primeren boven het private.

meer weten?
Jan Koninkx, 03 2980 8 41, ruimtelijke.ordening@zoersel.be. 

Wilt u één van deze raden graag bijwonen, dan stuurt u voor 
de beheerscommissie bibliotheek, MiNa-raad en GECORO 
uw gemotiveerde kandidatuur - met duidelijke vermelding 
van de adviesraad en de functie waarvoor u zich kandidaat 
stelt - naar het college van burgemeester en schepenen, 
Handelslei 167 of naar gemeente@zoersel.be. Voor de ove-
rige raden neemt u contact op met bovenvermelde contact-
personen. Zij bezorgen u dan de data van de bijeenkomsten. 

meer weten?
Surf naar www.zoersel.be
(gemeentebestuur > inspraak en overleg > adviesraden).
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 ■ IN ‘T KORT

fout parkeren | …boeit ni

Goed nieuws voor wie vaak met de fi ets van Sint-
Antonius naar Westmalle rijdt. In opdracht van 
de Vlaamse overheid werd er recent namelijk een 
studiebureau aangesteld om een ontwerp uit te 
tekenen voor de aanleg van een fi etspad langsheen 
dit deel van de Antwerpsesteenweg. Het vooront-
werp voorziet een fi etspad aan beide kanten van de 
rijbaan, met een veilige berm tussen fi etspad en rij-
baan van +/- 1 meter breed. Het defi nitieve ontwerp 
is vermoedelijk klaar in het tweede kwartaal van dit 
jaar. De uiteindelijke werken zouden dan, rekening 
houdend met de onteigenings- en aanbestedings-
procedure, kunnen starten in de loop van 2015.

MEER WETEN?
Bel planning infrastructuur op 03 2980 9 15 of mail 
naar planning.infrastructuur@zoersel.be.

identiteitsdocumenten
duurder

openbaar
onderzoek
In 2010 stelde de Coördinatiecommis-
sie Integraal Waterbeleid (CIW) de eerste 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde 
en Maas op, met daarin de maatregelen die 
Vlaanderen neemt om de toestand van het 
watersysteem te verbeteren. Deze plannen 
lopen in 2015 af, wat betekent dat men nu 
al volop bezig is met de voorbereiding voor 
de daaropvolgende zes jaar. Nog tot en met 
18 juni 2013 kunt ook u uw mening kwijt over 
deze ‘tweede generatie’ stroomgebiedbeheer-
plannen en dit tijdens de openingsuren bij onze 
dienst milieu, Handelslei 167. 

MEER WETEN?
Bel milieu op 03 2980 9 10, mail naar milieu@
zoersel.be of surf naar www.volvanwater.be. 

Voor dit Zoersel magazine, onze wekelijkse digitale 
Nieuwsbrief, de website, uiteenlopende brochures en fol-

ders hebben wij heel wat foto’s nodig. Jammer genoeg 
ontbreekt het ons vaak aan de tijd om erop uit te 

trekken en hiervoor Zoerselse foto’s te gebruiken. 
Daarom zoeken wij iemand die houdt van foto-
graferen, die dit wat in de vingers heeft en die 
zich op geregelde basis eventjes kan vrijmaken. 

Wilt u onze gemeentelijke ‘huisfotograaf ’ wor-
den? Laat het ons weten via communicatie@zoersel.be. 

MEER WETEN?
Bel communicatie op 03 2980 5 33
of mail naar communicatie@zoersel.be. 

fi etspadfi etspad
Sint-Antonius -
Malle

amateurfotograaf
gezochtgezocht

De federale overheidsdienst voor Binnenlandse Zaken heeft beslist om vanaf 
1 april de prijs van de identiteitsdocumenten in België met € 3 te verhogen. Dat 
betekent dat u binnenkort € 15 betaalt voor uw elektronische identi-
teits- of vreemdelingenkaart en € 6 voor een kids-ID. 
In tegenstelling tot vele andere ge-
meenten komt hier in Zoersel geen ex-
tra gemeentebelasting meer bovenop.

MEER WETEN?
Bel bevolking op 03 2980 9 01. 

Het tweede trimester zetten we in op ‘correct parkeren aan de 
schoolpoort’. De voorbehouden plaatsen voor personen met een 
verminderde mobiliteit worden vaak gebruikt door ouders die ‘snel’ even hun 
kinderen van school komen halen. Maar zelfs dan is het niet toegestaan om uw 
wagen op een mindervalide parkeerplaats te zetten. Opgelet, want de politie 
houdt een extra oogje in het zeil aan de schoolpoorten…

MEER WETEN?
Bel mobiliteit op 03 2980 9 12 of mail naar mobiliteit@zoersel.be.

extra
punt
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20.01.2013 - 23.02.2013

maart

jeugdactiviteit:
padden overzetten & zwerfvuilactie
Een juiste datum kunnen we nog niet 
meedelen. Hebt u interesse voor deze ac-
tiviteiten, aarzel dan niet en neem contact 
op.

info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15,
Walter.dhertefelt@scarlet.be,
volg ook op www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen vzw

zaterdag 2.03
eieren beschilderen op z’n Roemeens
Met warme bijenwas, een beetje ge-
duld en een speciaal pennetje schilderen 
we meer dan zomaar een gekleurd eitje. 
Onze ‘juff rouw’ is Viorica Semeniuc uit 
Moldoviţa. (maximum 16 deelnemers).

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 11, inschrijving defi nitief na storting op rekening 
068-2061659-48 van vzw Zoersel-Crucea met vermel-
ding ‘eieren beschilderen’
info en inschrijven Walter Verreycken, T 03 385 43 95,
verreycken@gmail.com
een activiteit van
Zoersel - Crucea vzw i.s.m. Miorita vzw

tentoonstelling Jan Arts
Iconen zijn meestal geschilderd op een 
houten paneel. Hun inhoud is onlosmake-
lijk verbonden met het godsdienstige en 
spirituele leven van kerken en hun gelovi-
gen. Bij het schilderen moet men rekening 
houden met bepaalde regels die de zuiver-
heid en uniformiteit moeten bewaken. Jan 
Arts zet deze traditie verder met een bui-
tengewoon gevoel voor verfi jning, lyriek 
en harmonie.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zondag 24.03
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

snoeiles fruitbomen en kleinfruit
Stefan Eyckerman, tuinarchitect en er-
kend lesgever Velt, leert u alle knepen van 
het vak over het snoeien van bomen en 
kleinfruit. Korte theoretische inleiding en 
veel praktijk.

locatie tuin van André en Marianne Heyrman, Schriek-
weg 43, 2240 Zandhoven
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis voor leden, € 2 voor niet leden
info en inschrijven (verplicht) Kristel De Bie, M 0478 45 
43 08, kdebie@belgacom.net
een activiteit van Velt Voorkempen

zondag 3.03
trappistentocht
Antwerpse wandeldag
Volledig afgepijlde wandelingen van 5 
en 10 km (ook toegankelijk voor rolwa-
gens), maar ook van 12, 16, 20, 24, 30 en 40 
km. Afh ankelijk van de afstand wandelt 
u langs de Trappistenabdij, de Brechtse 
Heide, de Hooidonkse beemden en het 
Boshuisje, met onderweg gezellige rust-
posten. Naar aanleiding van onze 30e 
verjaardag krijgt iedere deelnemer een 
lenteplantje. U kunt ook deelnemen aan 
het project ‘sportief wandelen’.

locatie sporthal Beuk en Noot, Achterstraat
tijdstip van 6.30 tot 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

opening
nieuw seizoen wielertoeristen
Openingsrit 2013, afstand 50 km in club-
verband aan een matig tempo. Iedereen is 
welkom. Minimumvoorwaarde is wel dat 
uw fi ets (model ‘toerist’) technisch in orde 
is en dat u een fi etshelm draagt.

locatie parking bibliotheek, Handelslei 47
tijdstip 10 uur
info Jan Verhoeven, T 03 384 30 23 of M 0498 20 41 49, 
verhoeven.fam@telenet.be
een activiteit van WTC De Trappers Sint-Antonius

maandag 4.03
qigonglessen
Qigong vindt zijn oorsprong in de traditio-
nele Chinese geneeskunde. Het is de kunst 
om levensenergie te gebruiken ter bevor-
dering van gezondheid en levenskracht. 
De oefeningen zijn makkelijk, vereisen 
geen extra spierkracht en zijn niet belas-
tend voor het lichaam. We bewegen rustig 
en zijn ons bewust van onze ademhaling. 
U wordt soepeler, krachtiger en vitaler.

locatie maandag turnzaal Zoersel, Kerkstraat 7
woensdag turnzaal Halle, Dorpsplein Halle
andere data woensdag 6.03
tijdstip maandag van 19.30 tot 21 uur, woensdag van 9 
tot 10.30 uur
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76,
molmersie@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Conditie en Dans Zoersel

woensdag 6.03
fi etslabeling
Elke eerste woensdag van de maand.

locatie maart: onderhoud infrastructuur,
 Zonneputteke 1 E
april: politiekantoor, Handelslei 167
andere data 3.04
tijdstip 13 uur
info onderhoud infrastructuur, T 03 2980 8 50
een activiteit van gemeente Zoersel

zaterdag 9.03
kaartnamiddag slagen halen

locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip 14 uur
info Gerarda Janssens, T 03 290 95 89
een activiteit van Okra Halle

jubileumconcert
De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus 
van Halle viert haar 60-jarig bestaan en 
brengt daarom een jubileumconcert met 
succesnummers van vroeger en nu. Ge-
kende melodieën en populaire deuntjes 
krijgen een verrassend kleedje.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info harmonie Halle, M 0475 78 90 01,
info@harmoniehalle.be
een activiteit van K.H. Sint-Martinus Halle
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champagneconcert
Onze dirigent, Erik Mast, en zijn 
muzikanten bereiden zich weer 
vol enthousiasme voor om u - 
gezellig met wat vrienden - te 
laten genieten van hun muziek 
en van een lekker glaasje wijn of 
bubbels! Uiteraard is er ook drank 
voor ‘Bob’. Jongeren tot 16 jaar 
mogen gratis binnen.

locatie provinciaal vormingscentrum Mal-
le, Smekenstraat 61, Oostmalle

tijdstip 20 uur
info Ann Van den Brandt, M 
0473 74 64 40,
info@delindekring.be
een activiteit van K.F. De 
Lindekring Zoersel

zondag 10.03
tweedehandsbeurs
van baby-, kinder- en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden. Ook wie 
niets te koop of te kopen heeft, is welkom 
in onze cafetaria. Speelhoek voor de kind-
jes is 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 activiteit van de vriendenkring van het ge-
meentepersoneel Zoersel

dinsdag 12.03
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus 
van een achttal kilometer, waarna we 
iets eten (zelf meebrengen). Om 13 uur 
wandelen we een tweede lus van opnieuw 
zo’n acht kilometer. U kunt natuurlijk ook 
alleen de voor- of namiddag meestappen. 
Niet-leden zijn meer dan welkom om eens 
kennis te maken met onze wandelclub.

locatie Manège Lievekenshoeve, Liefk enshoek 102
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

donderdag 14.03
fi lm ‘Biutiful’
‘Biutiful’ vertelt het verhaal van Uxbal, een 
tobbende bemiddelaar in mensenhan-
del, die een oude vriend uit zijn kindertijd 
tegenkomt. Wanneer Uxbal verneemt dat 
hij een ernstige vorm van kanker heeft en 
binnenkort zal sterven, wil hij stoppen 
met zijn criminele zaakjes en zijn leven op 
orde krijgen.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis (inschrijven niet nodig)
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van Wereldraad Zoersel i.s.m. de Bijl

vrijdag 15.03
toneelstuk ‘De Grotten van Ham’
Dit blijspel, van de Vlaamse schrijver Luc 
Kerkhofs, gaat over een toeristische grot 
die niet meer zo populair is. De toeris-
ten komen spijtig genoeg nog maar met 
mondjesmaat en het ‘grot-personeel’ ver-
veelt zich dan ook mateloos. Als er dan 
toch eens iemand komt, dan zetten ze 
de boel op stelten. Uitbaters Julien en Fa-
bienne moeten er iets op vinden, anders 
dreigt de sluiting. Kan een bezoek van 
het koningspaar de grot redden? Waarom 
is de burgemeester zo zenuwachtig? En 
vooral, wat doet zot Wiske? Deze vragen 
worden opgelost in onze toneelvoorstel-
ling.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data vrijdag 22.03, zaterdag 16 en 23.03 en 
zondag 17 en 24.03
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur (deuren 19 uur), 
zondag 15 uur (deuren 14 uur)
prijs vvk € 6, kassa € 7
info en inschrijven Jef Laureyssens, T 03 384 36 24, Han-
delslei 236 of Bea Vochten, T 03 384 08 18, Handelslei 62
een activiteit van Toneelkring ’t Jukschot

lentekriebels
‘Een nieuwe Koning gezocht’
Rumoer in het dierenpark. Koning Leo 
wordt oud en zijn onderdanen willen een 
nieuwe koning zoeken. Wie komt hiervoor 
in aanmerking? Wie wil er koning wor-
den? Hoe moeten ze tewerk gaan? Een 
antwoord op alle vragen krijgt u tijdens de 
opvoering gebracht door onze jongeren, 
geregisseerd door Hilda Hofman.

locatie ’t Zonneputteke
andere data vrijdag 22.03 of zaterdag 16 en 23.03
tijdstip vrijdag om 19 uur, zaterdag om 15 uur
prijs volwassen € 7, -12j € 2
info en inschrijven Lut De Kerf, T 03 305 15 08
of ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelgezelschap Tilia

zaterdag 16.03
tentoonstelling en lezing
‘De pracht van Tanzania in juwelen’

De Zoerselse juweelontwerpster Daniëlle 
Goff a maakte vorig jaar een studiereis 
naar Tanzania met focus op edelstenen. 
Ze verbleef 3 dagen bij de Masaï en werkte 
er mee in de edelsteenmijnen. Ze bracht 
van haar reis robijn, saffi  er en het zeld-

zame Tanzaniet, met zijn uitzonderlijke 
blauwe kleur, mee. Met deze edelstenen 
maakte ze een reeks juwelen, geïnspi-
reerd door de fauna en fl ora van Tanzania. 
Op zondag 17 maart brengt Daniëlle een 
lezing over haar ervaringen in Tanzania. 
Deze lezing en tentoonstelling kaderen in 
de reeks ‘Natuurbijoekes’, georganiseerd 
door het Natuur- en Landschapshuis van 
de provincie Antwerpen.
locatie NALAH, Kasteeldreef 55
andere data 17.03, 23.03 en 24.03,
tijdstip telkens van 14 tot 18 uur,
lezing 17.03 om 14.30 uur
prijs gratis
info Sabine Denissen, M 0475 33 02 22, sabine.denis-
sen@admin.provant.be
een activiteit van Departement Leefmilieu pro-
vincie Antwerpen, NALAH

dropping scouts Zoersel
Het is weer zover, onze tweejaarlijkse 
dropping komt eraan. Een tocht vol typi-
sche scoutsavonturen en plezier, tussen-
stopjes, warme chocomelk, verse soep, 
verwarmende jeneverkes en nog veel 
meer! We zullen uiteindelijk op hetzelfde 
punt eindigen. Achteraf is er de mogelijk-
heid om in het lokaal nog iets te drinken 
en een babbeltje te doen en kennis te ma-
ken met scouts Zoersel. Tot dan!

locatie start scouts Zoersel, Doelen 35
tijdstip vertrek tussen 19 en 21 uur
prijs > 14 jaar € 4,
< 14 jaar € 6 (enkele drankbonnetjes inbegrepen)
info en inschrijven scoutszoersel@gmail.com
een activiteit van Scouts Zoersel

krokusconcerten
Dirigent Erwin Pallemans en muzikanten 
van Koninklijke Harmonie De Vrienden-
band nodigen u van harte uit op hun kro-
kusconcerten. U zal kunnen genieten van 
prachtige muziek, onder meer gebracht 
door onze eigen solisten.

locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
andere data zondag 17.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
info Jef en Erna Bogaerts, T 03 383 57 89, info@devrien-
denband.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband

zondag 17.03
workshop ‘oceandrum’
Bij deze workshop brengen we rust en wa-
terenergie binnen handbereik, via oefenin-

10

130086_01N ZOERSELmagazine_februari.indd   10 08/02/13   09:44



gen, dans, meditatie en de opbouw van 
onze zelfgemaakte oceandrum. We ver-
trekken van een platte ronde mand die we 
opvullen met de zaden van onze wensen 
en dromen. Om hen nadien toe te dekken 
en te beschermen met een intuïtieve schil-
dering. Geen ervaring vereist.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18uur
prijs € 82
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

maandag 18.03
inschrijfmomenten digidak

locatie ac Zoersel, Handelslei 167
tijdstip van 14.30 tot 16.30 uur
andere data donderdag 21.03 van 18.30 tot 20 uur
ook in bib Zoersel op 21.03 van 10.30 tot 12.30 uur en 
van 18.30 tot 20 uur
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00
een activiteit van
Digidak i.s.m. gemeente en ocmw Zoersel

dinsdag 19.03
siertuin zonder gif
Tijdens deze 2,5 uur durende vorming leert 
u hoe u preventief onkruid en plagen kunt 
vermijden, hoe u natuurlijke vijanden 
aantrekt en hoe u best kunt omgaan met 
lastige gasten in uw tuin.

locatie NALAH, Kasteeldreef 55
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
info Renée Grysolle, T 03 383 34 96,
reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit van Velt Zoersel Voorkempen in samen-
werking met Natuurpunt

Nacht van de Geschiedenis:
voordrachten
De 11de Nacht van de Geschiedenis staat 
volledig in het teken van vakmannen en 
-vrouwen uit de hele wereld. Het zijn men-
sen die vaak beroepen met een rijke ge-
schiedenis uitoefen(d)en. Daarom opteren 
wij voor de voordrachten ‘PC Bethanië en 
de evolutie in de geestelijke gezondheids-
zorg’ en ‘opleiding en evolutie in de psychi-
atrische verpleegkunde’ - onderwerpen die 
zeker in dit rijtje niet mogen ontbreken. 
Wij kunnen kennismaken met deze hele 
evolutie. Het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Bethaniënhuis bestaat sinds 1924. Steeds 
opnieuw heeft het zich aangepast aan de 
actuele maatschappelijke noden. Sprekers 
zijn Gui Rusch (algemeen directeur PC 
Bethanië) en dokter Patrick De Wit ( me-
disch directeur - neuroloog). Na de voor-
dracht is er een korte pauze en aanslui-
tend de gelegenheid om vragen te stellen.

locatie zaal Waterweg, A. Vesaliuslaan 39
tijdstip 20 uur
prijs Davidsfondsleden € 3, niet-leden € 5
info katia.pannecoucke@edpnet.be
een act. van Davidsfonds Sint-Antonius i.s.m. 
Davidsfondsafdelingen Halle-Kempen en Zoersel

woensdag 20.03
workshop ‘Amy’s basket’
De oorsprong van deze mooie manden 
vindt u terug in North Carolina Moun-
tains. Ideaal om hebbedingetjes in te 
herbergen. We werken met schenen en 
de technieken die u aanleert zijn bodem 
weven, tweeslag, per rij weven en de klas-
sieke afwerking boord.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 13 tot 17uur
prijs volwassenen € 23, kinderen vanaf 10 jaar (in het 
bijzijn van één betalende volwassene) €15
info Min Spillemaeckers,T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 22.03
3de monnikenquiz
Het centrale thema van de quiz is ‘slim - 
slimmer - slimst’. De opbrengst komt ten 
goede aan de werking van Huize Monni-
kenheide.

locatie evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 
22, Zandhoven
tijdstip 19.30 uur (deuren 19 uur)
prijs € 40 per ploeg van max. 6 deelnemers
info en inschrijven tot 19 maart bij
onthaal@monnikenheide.be of T 03 311 77 67 met uw 
ploegnaam en telefoonnummer. Uw inschrijving is pas 
defi nitief bij betaling van het inschrijvingsgeld op re-
kening 412-4021001-41 met vermelding ‘Monnikenquiz 
2013 + ploegnaam’
een activiteit van Huize Monnikenheide i.s.m. 
PASAR Zandhoven

quiz Pierenbos
Gezellige familiequiz. Maximum 6 per-
sonen per ploeg, deelnemers onder de 16 
jaar moeten vergezeld zijn van een vol-
wassene.
locatie sporthal Halle, Halmolenweg
tijdstip 20 uur
prijs € 15 per ploeg kan overgeschreven worden op 
rekening BE11 7510 0326 0048 met vermelding van 
ploegnaam
info en inschrijven, M 0498 10 35 76,
or-pierenbos@hotmail.com
een activiteit van ouderraad Pierenbos

zaterdag 23.03
garageverkoop
Lente… tijd om kelder, zolder en tuinhuis 
op te ruimen. Verkoop zelf uw oude spul-
len in uw garage, op uw oprit, voortuin 
of reserveer een verkoopplaats aan het 
Catharinahuis. De opbrengst van de ver-
kochte goederen is voor eigen rekening. 
Wij zorgen voor de reclame.

locatie vertrek Medelaar 11
of Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 2 , niet-leden € 5, € 1 deelnemerslijst
info en inschrijven tot 15.03 via mail
kvlvhalle@gmail.com, info@kwbsintantonius.be
info na 18 uur Gerd M 0494 32 79 15,
Emma T 03 384 36 85, Walter M 0486 73 64 91
een activiteit van KVLV Halle en KWB St. Antonius

concert Guy Swinnen solo
Na de grote festivalpodia met The Scabs 
geeft Guy Swinnen zich weer helemaal 
over aan de intimiteit van de kleinere za-
len. Hij brengt, met zijn gitaar, een over-
zicht van al zijn grote en kleine hits, aan-
gevuld met enkele welgekozen covers. Op 
een podium of helemaal alleen, altijd weet 
Swinnen vanaf de eerste noot zijn publiek 
in vervoering te brengen.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 12, kassa € 14
info en inschrijven, T 03 2980 0 00, cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zondag 24.03
paasbrunch & markt
Residentie Halmolen wil genieten van de 
eerste lentekriebels! Geschenkartikelen, 
snoepgoed, bloemstukjes … worden te 
koop aangeboden. Een hapje en drankje 
zijn te verkrijgen aan democratische prij-
zen.

locatie Residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip brunch 10.30 uur, markt tussen 10.30 en 16 uur
info en inschrijven (voor zondag 8.03) aan het onthaal 
van Residentie Halmolen of bij Eline Verrijken,T 03 380 
12 00,elineverrijken@halmolen.be
prijs volwassenen €12,50, kinderen €7,50
een activiteit van residentie Halmolen

dinsdag 26.03
theater Emma
Emma is een doodgewoon kind, dat ou-
ders proberen op te voeden. Het is een 
theaterstuk over de dagelijkse opvoe-
dingsperikelen bij een koppel met kinde-
ren van 6 tot 11 jaar. Niet zo maar een the-
aterstuk… Het publiek kan zelf meedoen 
en zelf proberen om Emma, haar broers en 
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zus tot een leefb aar gedrag aan te zetten 
in dagelijkse gezinssituaties.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info opvoedingswinkel, T 03 2980 9 74, opvoeding@
zoersel.be
inschrijven verplicht, T 03 2980 0 00, gemeente@
zoersel.be
een activiteit van de opvoedingswinkel

donderdag 28.03
fi etsverkoop
Verkoop gevonden fi etsen.

locatie onderhoud infrastructuur, Zonneputteke 1 E
info Rob Belmans, T 03 2980 7 24
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 29.03
De NON FC muziekquiz IV
Kent u alles van Adele tot Moby en van 
Neil Young tot Zita Swoon of wilt u ge-
woon een leuke avond beleven met vrien-
den en goede muziek, doe dan zeker mee 
aan onze muziekquiz. Ploegen bestaan uit 
maximum 5 personen. Vooraf inschrijven 
noodzakelijk.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs €20 per ploeg
info en inschrijven Bart Maerschalck,
bart.maerschalck@gmail.com
een activiteit van FC De Non

zaterdag 30.03
tentoonstelling David Janssen

David Janssen vertrekt van schijnbaar ba-
nale beelden die we dagelijks absorberen. 
Een bank, een fi ets, een gevel of mensen 

die voorbij wandelen. Door onze aandacht 
op deze onvolledige beelden te vestigen, 
transformeert hij ze van vluchtig naar per-
manent. Dit resulteert in origineel schil-
derwerk waar de suggestie van beweging 
en een ingehouden kleurgebruik de voor-
naamste kenmerken zijn.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zondag 21.04
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

maandag 1.04
de paasvos is terug
In de pastorijtuin kunnen de kinderen 
paaseieren zoeken en voor de volwasse-
nen is er een drankje.

locatie pastorijtuin, Berckhovenstraat, Westmalle
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info en inschrijven (verplicht) Walter d’ Hertefelt,
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

paasviering
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert vol-
gens jaarlijkse paasviering: een samenzijn 
voor haar gildeleden, jeugdschutters en 
vrijwillige helpers met worstenbrood en 
appelbollen en een broederlijk onderonsje 
met schieten op doel en wip.

locatie Horizon, lokaal Handicar, Bethaniënlei 108
tijdstip 12 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

woensdag 3.04
vlecht en weef-vierdaagse
Tijdens de paasvakantie gaan we het tra-
ditionele vlechten en weven op een origi-
nele manier ontdekken en in een modern 
kleedje steken. We leren hier een aantal 
basistechnieken aan: weefpatronen, twij-
nen, twee- en drieslag en bekijken ver-
schillende mogelijkheden.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data tot en met zaterdag 6.04
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs volwassen voor de reeks € 99, kinderen vanaf 10 
jaar (in het bijzijn van één betalende volwassene) € 66
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

donderdag 4.04
paastocht - spek- en eierentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6, 11, 
17 en 20 km. De parcoursmeester heeft 
nog nooit dezelfde wandeling uitgestip-
peld en toch slaagt hij er telkens in om er 
juweeltjes van te maken. Bij aankomst 
kunt u genieten van een stevig bord met 
spek en eieren.

locatie KLJ lokaal, De Reiger 29
tijdstip van 7 tot 16 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

zondag 7.04
opendeurdag TC De Meerheide
Kom zeker eens langs en breng uw tennis-
racket mee. Onze deuren staan open voor 
jong en oud, voor leden en niet-leden, 
voor vrienden en vriendinnen! We hopen 
op veel volk om enkele leuke matches te 
spelen en om niet-leden alsnog te overtui-
gen om zeker lid te worden.

locatie terreinen TC De Meerheide, Zoerselhofdreef 40
tijdstip tussen 14 en 17 uur
info Paul Tondeleir, T 03 385 16 12, paul@tondeleir.com, 
www.tcdemeerheide.be
een activiteit van TC De Meerheide

start-to-tennis
Het VTV start-to-tennis programma is een 
voordelig en compact pakket voor volwas-
senen met een lessenreeks, aangepast 
materiaal en talrijke plezierige speelmo-
menten. Met de vernieuwde tennisaan-
pak hebt ook u binnen tien weken het spel 
onder de knie, wat uw leeftijd of niveau 
ook is. Verbaas uzelf - leren tennissen was 
nog nooit zo gemakkelijk!

locatie terreinen TC De Meerheide, Zoerselhofdreef 40
tijdstip tussen 14 en 17 uur
info Paul Tondeleir, T 03 385 16 12, paul@tondeleir.com, 
www.tcdemeerheide.be
een activiteit van TC De Meerheide

dinsdag 9.04
nieuw: musicalstage voor en door 
musicalsterren
Muzix organiseert al succesvolle musi-
calstages sinds 2008. We werken samen 
met musicalsterren van vandaag en voor 
onze stages in Zoersel ook met turn- en 
dansvereniging The Sky Is The Limit. Zingt 
u graag? Staat u wel eens graag op een 
podium? Hebt u af en toe wel eens dans-
kriebels? JA? Dan zijn onze musicalsta-
ges zeker iets voor u. Op het einde van de 
stage speelt u mee in een mini-musical en 
steelt u de show. Kinderen vanaf 7 jaar zijn 
welkom. We werken met verschillende 
leeftijdsgroepen.

locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data t.e.m.13.04, zomerstage van 9 tot 13.07
tijdstip elke dag van 9 tot 16 uur
prijs € 145, speciale tarieven voor TSITL-leden
info en inschrijven (tijdig) Mieke Van Berendoncks,
M 0486 72 07 43, info@muzix.be, www.muzix.be
een activiteit van muzix
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geen alleenstaand probleem
Zwerfvuil is en blijft een groot probleem 
dat we met z’n allen een halt moeten toe-
roepen. Een vuile straat of buurt is voor 
veel burgers niet alleen een bron van on-
genoegen, maar geeft ook vaak een onvei-
lig gevoel. U en uw kinderen kunnen zich 
er immers aan verwonden. Bovendien 
kost het opruimen van al dat zwerfvuil 
een bom geld en vraagt het heel wat tijd 
en inzet van zowel mensen als middelen 
die voor andere zaken zouden kunnen in-
gezet worden.

klein begonnen
Daar wilde men vijf jaar geleden in Estland 
komaf mee maken! Wat in 2008 begon als 
een nationale opruimactie - waarbij zo’n 
50.000 vrijwilligers op vijf uur tijd 10.000 
ton zwerfvuil opruimden - is intussen 
uitgegroeid tot één van de snelst groei-

zeg jij ook ‘nee’ tegen
zwerfvuil
De jacht op rondslingerende sigarettenpeuken, lege blikjes, fl essen, snoeppapiertjes … is 
weer geopend! Samen met gemeentebesturen uit meer dan vijfennegentig landen roept ook 
Zoersel u op om in het weekend van 16 en 17 maart het zwerfvuil aan te pakken. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda en ga samen met ons voor een zwerfvuilvrije gemeente.

 ■ BETROKKEN

internationale campagne

ende evenementen wereldwijd. Vorig jaar 
konden we al spreken van een succesvolle 
internationale campagne met meer dan 
vijfenzestig deelnemende landen, wat 
zich vertaalde in zo’n drie miljoen vrijwil-
ligers en meer dan 100.000 ton opge-
haald zwerfvuil. Dit jaar doen we er nog 
een schepje bovenop en zullen er meer 
dan vijfennegentig landen deelnemen aan 
de opruimactie, samen goed voor zowat 
zeven miljoen vrijwilligers.

let ’s do it!
Wilt u één van hen zijn? Zeg dan samen 
met de rest van Zoersel, België en bij uit-
breiding de wereld ‘let ’s do it!’ en blokkeer 
16 en/of 17 maart alvast in uw agenda. 
Maak er een gezellige (buurt)activiteit van 
en trommel nog wat buren of vrienden 
op om samen een deel van Zoersel onder 
handen te nemen en zwerfvuilvrij te ma-

ken. Onze milieudienst laat u uiteraard 
niet aan uw lot over en bezorgt u het nodi-
ge materiaal - vuilniszakken en grijpers -, 
om dan na afl oop de gevulde zakken weer 
op te halen.

Interesse? Bezorg onze milieudienst dan 
voor 8 maart 2013 de naam en het gsm-
nummer van de contactpersoon van uw 
‘team’, hoeveel mensen er hun steentje 
zullen bijdragen en welke straat of buurt u 
graag voor uw rekening wilt nemen. Dan 
zorgen wij voor de rest!

MEER WETEN?
Bel milieu op 03 2980 9 10, mail naar 
milieu@zoersel.be of neem een kijkje 
op www.indevuilbak.be
en www.letsdoitworld.org.
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 fase 1
 Turnhoutsebaan - Kwikaard

 18 februari tot december 2013

fase 2
 kruispunten Kwikaard en Kroondreef

 mei 2013 tot maart 2014 

fase 3
 Kroondreef - Bethaniënlei

 juni 2013 tot juni 2014 

fase 4
 kruispunt Bethaniënlei

 juli 2014 tot begin 2015

fase 5
 Bethaniënlei - grens Brecht

 juli 2014 tot begin 2015

omleiding
 omleiding tijdens fase 1,2 en 3

omleiding
 omleiding tijdens fase 4 en 5

 ■ WEGWIJS

Raymond Delbekestraat

Op de Raymond Delbeke-
straat passeren dagelijks 
zo’n 6.000 auto’s. Deze ver-
bindingsweg tussen Brecht 
en Schilde, die ook over ons 
grondgebied loopt, is dus 
voor velen een onderdeel van 
hun dagelijkse pendelroute. 
Bent u één van hen, weet 
dan dat er vanaf 18 febru-
ari tot begin 2015 gewerkt 
wordt. 

richtlijn). De rivieren in Vlaanderen zijn 
namelijk jarenlang sterk vervuild geweest, 
maar dankzij allerlei inspanningen komt 
daar geleidelijk aan verbetering in. Aqua-
fi n voert deze werken uit in opdracht van 
het Vlaams Gewest met de bedoeling om 
het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. 
Om de nieuwe riolering aan te leggen, 
moeten ook de nutsvoorzieningen - zoals 
de openbare verlichting, gas, elektriciteit - 
verlegd worden. Om plaats te maken voor 
die voorzieningen, moeten op hun beurt 
de bomen aan de kant van Zoersel gekapt 
worden. Na de werken wordt een nieuwe 
rij met inlandse zomereiken aangeplant.

werken in fases
De werken worden uitgevoerd langs de 
hele straat, vanaf de Turnhoutsebaan tot 
aan de Kotseheide. Omdat dit terrein zo 
uitgestrekt is en we de hinder zo veel mo-

werken in fases tot begin
In het midden van de straat zal Aquafi n 
een nieuw rioleringsstelsel aanleggen 
met langs beide kanten van de baan open 
grachten om het regenwater af te voeren. 
Onze gemeente grijpt samen met Schilde 
de kans om tegelijkertijd maatregelen 
te nemen op het vlak van verkeersveilig-
heid. Zo zal over de hele lengte van het 
traject het fi etspad worden verbreed. Van 
de Turnhoutsebaan tot aan de grens met 
Brecht zult u, veilig achter een bomenrij, 
over een volwaardig dubbelrichtingsfi ets-
pad kunnen rijden. Ook de kruispunten 
worden heraangelegd waarbij de rijbaan 
lichtjes afb uigt om de snelheidsproble-
men aan te pakken (zie plan). Het wegdek 
krijgt bovendien een nieuwe laag asfalt. 

De rioleringswerken passen in een groter 
plan om tegen 2015 de kwaliteit van het 
oppervlaktewater te verbeteren (Europese 

MEER WETEN?
Voor algemene informatie over de wer-
ken, bel planning infrastructuur op 03 
2980 9 15 of mail naar
planning.infrastructuur@zoersel.be.
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Ci
rkellaan

gelijk willen beperken, zullen de werken in 
fases worden uitgevoerd door aannemer 
VBG. De nutsmaatschappijen werken te-
gelijkertijd verder in een ander deel van de 
straat. De werken zullen vermoedelijk tot 
begin 2015 duren, maar de vooropgestelde 
planningen zijn afh ankelijk van een aantal 
externe factoren zoals de weersomstan-
digheden. Omdat de hele straat wordt 
opengebroken, zijn er verschillende omlei-
dingen voorzien (zie plan).

informatie 
Via www.zoersel.be zult u de stand van 
zaken en de verdere planning kunnen op-
volgen. Ook op www.aquafi n.be (rechts 
klikken op ‘werken in uw gemeente’) vindt 
u actuele informatie. Voor noodsituaties 
of info over de stand van zaken kunt u 
terecht bij Aquafi n via 03 450 45 45 of per 
mail naar contact@aquafi n.be.

n 2015
Enkele kruispunten krijgen een lichte asverschuiving om het verkeer te remmen, bijvoorbeeld aan het kruispunt 
Raymond Delbekestraat - Kwikaard.
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“De dankbaarheid die je krijgt is ongeëvenaard.” “Je verdient er 
een aardig centje mee bij”. “Ik heb er veel vrienden aan over-
gehouden.” Dat zijn maar een paar van de enthousiaste reac-
ties die we kregen wanneer we ons oor te luisteren legden bij 
enkele jongeren die de afgelopen jaren kozen voor een va-
kantiejob bij onze poetsdienst, gezinszorg of jeugdwerking. 
Of dit ook iets voor u is, komt u ongetwijfeld te weten in dit 
interview. 

grote kuis houdt. Enkel de plaatsen waar 
de mensen het meest komen - zoals eet-
kamer, keuken, badkamer en slaapkamer 
- nam ik iedere keer onder handen. Werk je 
voltijds, dan ga je in de namiddag naar je 
volgende post om dan rond 16.30 uur huis-
waarts te keren. 
Hanneleen: Dankzij de goede begeleiding 
van de vaste poetsvrouwen heb je al na 
een aantal dagen een duidelijk zicht op 
hoe en in welke volgorde je alles het beste 
aanpakt.  
Veroniek: Kies je zoals ik voor gezinszorg, 
dan verdeel je je tijd tussen schoonmaken 
en huishoudelijke taken. Wat je precies 
moet doen, hangt sterk af van wat de 
persoon zelf nog kan. Ik mocht vaak eten 
maken, maar ook naar de winkel gaan en 
de was of de strijk doen, horen erbij. 
Die afwisseling maakt het ongetwijfeld boei-
end?
Ellen: Inderdaad! Je ziet elke dag andere 
mensen, in een ander huis, met hun eigen 
gewoonten en hun eigen verhaal. Het 
werk is nooit eentonig. Daarnaast leer je 

ook zelfstandig werken, verantwoordelijk-
heid dragen, plannen en initiatief nemen. 
Kortom, heel wat competenties die in het 
beroepsleven van tel zijn. 
Een job die voor herhaling vatbaar is dus? 
Veroniek: Zeker en vast! Je haalt er onge-
loofl ijk veel voldoening uit, omdat je weet 
dat je de mensen echt helpt. 
Hanneleen: Ze zien je oprecht graag komen 
en laten dat ook merken. De dankbaar-
heid en de warmte die ze uitstralen, zal ik 
nooit vergeten.  
Dennis Heyndrickx (poetsdienst): Die dank-
baarheid die je krijgt voor je werk is inder-
daad ongeëvenaard. Ook het contact met 
de zorgbehoevenden vond ik fantastisch. 
Er zijn mensen bij die ik voor altijd in mijn 
hart heb gesloten. 
Ellen: Veel mensen hebben, naast het feit 
dat je komt poetsen, soms ook gewoon 
nood aan een babbeltje. Echt leuk om te 
zien hoe je met dergelijke ‘kleine’ dingen 
iemand gelukkig kan maken. Soms mocht 
ik het jaar erna terug naar dezelfde men-
sen. Steeds een blij weerzien!

jongeren
klappen
uit de biecht

vakantiejobs

 ■ CLOSE-UP

levenswijsheid
Wat sprak je zo aan in deze job? 
Hanneleen Broeckx (poetsdienst): Ik heb in 
eerste instantie voor deze job gekozen 
omwille van het sociaal contact. Als je een 
aantal keer bij dezelfde mensen komt, dan 
leer je hen ook echt kennen en vertellen ze 
je spontaan hun levensverhaal. 
Veroniek Van Samang (gezinszorg): Ik vind 
het ook erg fi jn om met oudere mensen 
om te gaan. Zij beschikken over een le-
venswijsheid die mensen van mijn leeftijd 
niet hebben, wat betekent dat ik veel van 
hen heb geleerd. Dingen die vergeten zijn 
door de tijd. Daarnaast was het ook leuk 
meegenomen dat ik zo vaak mocht ko-
ken, want daar hou ik enorm van.
Ellen Soetemans (poetsdienst): Een ander 
voordeel is dat je ervoor kunt kiezen om 
halftijds te werken. Op die manier had ik 
in de namiddag nog tijd genoeg om te ge-
nieten van de vakantie. 
Hoe zag jullie dag eruit? 
Ellen: Mijn dag begon rond 8.30 uur. Het 
is zeker niet de bedoeling dat je telkens 
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controleren, evaluaties schrijven, verze-
keringspapieren invullen indien nodig … - 
maar hét belangrijkste is natuurlijk dat je 
de kinderen een leuke dag bezorgt. 
Fran: Daarnaast leer je ook omgaan met 
ouders, verantwoordelijkheid dragen, 
fl exibel zijn en ongeplande situaties oplos-
sen. 
Sanne: Eén voor één zeer nuttige ervarin-
gen om in een latere job met kinderen of 
jongeren te kunnen gebruiken. 
Wendy De Jonge (hoofdmonitor): De jobin-
houd van een hoofdmonitor is ietwat an-
ders. Je begint al in juni te werken om heel 
wat dingen in orde te brengen. Tijdens de 
zomermaanden ben je dan het aanspreek-
punt voor de ouders, neem je de andere 
monitoren onder je vleugels en blijf je ze 
motiveren, maar speel je ook wel gewoon 
leuk mee op het speelplein. 
Waarom raad je anderen aan voor deze job te 
kiezen? 
Wendy: Werken met kinderen zit in mijn 
bloed. Ik vind het erg fi jn om met hen 
contact te maken, maar los daarvan is het 

creatief en ongeremd
Ik kan me voorstellen dat jullie doelgroep - 
kinderen - ook heel eerlijk laat merken of ze 
het leuk vinden of niet? 
Sanne Joostens (grabbelpas): Inderdaad! Zij 
zijn heel eerlijk en laten duidelijk zien of 
iets hen aanstaat of niet. Bovendien zijn 
ze gulzig om de wereld te ontdekken en 
hebben ze geen schroom om bepaalde 
vragen te stellen of dingen uit te testen. 
Dat ‘losbolgehalte’ verdwijnt jammer ge-
noeg bij heel wat (jong)volwassenen.  
Fran Van der Eyken (speelplein): Dat vind 
ik er net zo fi jn aan: op speelplein staan 
er geen grenzen op zot doen. Niet alleen 
de kinderen maar ook wij, als monitoren, 
kunnen creatief en ongeremd zijn, mee 
ravotten en ons volledig uitleven. Je kan je 
schminken en verkleden, dansen, sprin-
gen en zingen zoveel je wil. 
Wat kwam er daarnaast nog kijken bij jullie 
job? 
Sanne: Je bereidt activiteiten voor, bent 
verantwoordelijk voor een aantal admi-
nistratieve taken - zoals aanwezigheden 

gewoon enorm leuk om je zomer buiten 
door te brengen, met een groep toff e mo-
ni’s. Ik wil via deze weg vooral de mannen 
aansporen om zich op te geven! 
Sanne: De hoofdzaak van vakantiewerk 
blijft natuurlijk een centje bijverdienen. Als 
monitor kan je dat doen zonder dat je het 
gevoel hebt dat je aan het werken bent. 
Fran: Bovendien hou je er echte vrienden 
aan over en is het een schitterend gevoel 
als je de kindjes blij hebt kunnen maken! 
Bedankt voor jullie tijd, dames en heer! 

(n.v.d.r.: Wegens plaatsgebrek konden we niet alle 
reacties aan bod laten komen. Daarom bedanken 
we via deze weg ook Jolien Smits, Eva Smits, Gitte 
Verresen, Lore Truyen, Marloes Van der Burgt en 
Evelien Verstraeten.) 

Jolien is maar een van de vele jongeren die elke dag met veel plezien hun vakantiejob uitoefenden.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 19, mail naar
personeel@zoersel.be of surf naar 
www.zoersel.be. Via deze weg bekomt 
u ook de nodige formulieren. 

WIJ ZOEKEN
■ jobstudenten poetsdienst (16+) en 

dienst gezinszorg (17+)
die hulpbehoevende mensen een 
handje toesteken in het huishou-
den.
Interesse? Bezorg ons een inge-
vuld kandidaatsformulier.
(sollicitatiegesprekken 28 maart).

■ monitoren (16+)
met animatorattest die onze vier 
jeugdwerkingen mee in goede 
banen leiden (contract tijdelijke 
tewerkstelling - minimum één 
week). 
Interesse? Bezorg ons een inge-
vuld kandidaatsformulier en de 
nodige activiteitenvoorstellen.

■ één hoofdmonitor (18+)
die de speelpleinploeg aanstuurt 
(arbeidsovereenkomst van juni 
tot augustus). 
Interesse? Bezorg ons een gemo-
tiveerde brief en CV.

 Dit alles bezorgt u vóór 20 maart 
aan onze personeelsdienst, Han-
delslei 167 of via personeel@zoersel.
be maart, Handelslei 167 of mail 
naar personeel@zoersel.be.
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 ■ BETROKKEN

u ziet me niet,
maar ik ben er wel
Bij het woord ‘pijn’ denken we vaak in de eerste plaats aan een lichamelijk onbehagen. Dat 
lichamelijk onbehagen kan echter ook een grote weerslag hebben op uw geestelijke gezond-
heid. In het kader van de Vlaamse campagne ‘fi t in  je hoofd, goed in je vel’, werken de ge-
meenten Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel dit jaar daarom 
onder meer samen rond het thema ‘pijn’.

omgaan met pijn

MEER WETEN?
Bel welzijn & wereld op 03 2980 9 60 of 
mail naar welzijn.wereld@zoersel.be.

pijn is nodig
Pijn is een signaal dat aangeeft dat er iets 
mis is. Mocht u geen pijn gewaarworden, 
dan kan dit leiden tot blijvende schade. 
Denk maar aan uw reactie als u een ko-
kende pan aanraakt of aan oorverdovende 
muziek, waar u mogelijk pas achteraf de 
schadelijke gevolgen van ondervindt.

Het onderdrukken van pijn kan hetzelfde 
eff ect hebben. Moet u dagelijks presteren 
onder hoge druk, dan bestaat de kans dat 
u de eerste pijnsymptomen - al dan niet 
bewust - negeert. Hetzelfde geldt als u 
regelmatig pijnstillers slikt en zo bijvoor-
beeld niet in de gaten hebt dat u uw knie 
overbelast. In beide gevallen loopt u een 
groter risico op chronische overbelasting. 
We kunnen dus stellen dat pijn van vitaal 
belang is voor een gezond lichaam.

pijnbeleving
Ieder van u ervaart pijn anders. Pijnbele-
ving kan afh ankelijk zijn van onder meer 
spanning, angst, sociaal-culturele facto-

ren of biologische verschillen. Naast het 
pijngevoel verschilt ook pijntolerantie 
sterk van persoon tot persoon. Denken 
we bijvoorbeeld aan militairen en top-
sporters, die leren om pijn te onderdruk-
ken. Maar ook mensen die (in hun jeugd) 
worden mishandeld of verwaarloosd, ont-
wikkelen vaak een hoge pijntolerantie. Op 
korte termijn is het een voordeel dat u in 
staat bent te blijven functioneren. Op lan-
gere termijn bestaat echter het risico op 
langdurige of zelfs chronische problemen 
omdat de persoon in kwestie niet tijdig 
aan de alarmbel trekt. 

verdoken
Pijn kan een enorme invloed hebben op 
uw levenskwaliteit. Pijn komt immers 
meestal niet alleen, maar gaat vaak ge-
paard met slaap- of concentratieproble-
men, belemmering van bewegingen of 
onbegrip van uw omgeving. Pijn zie je im-
mers niet, maar is er wel. Probeer uw pijn 
daarom niet te verbergen voor uw familie 
en vrienden, maar praat erover.

Bekijk ons onderstaand programma als u 
meer wilt weten over pijn.

PROGRAMMA
 13.03 ‘CVS-klachten verminderen met 
correcte behandeling’
lezing prof. dr. J. Nijs, Schoten

 17.04 ‘Goed opwarmen én afk oelen bij 
sportieve prestaties’
lezing sportkinesitherapeut M. Lorent, Wijnegem

 25.04 ‘Het rusteloze benen-syndroom’ 
lezing dr. I. De Volder, Brecht

 28.05 ‘Waardevol leven met chroni-
sche pijn’ - lezing klinisch psychologe en ge-

dragstherapeute A. Lievens, Zandhoven

 30.05 ‘Wat is migraine en hoe is dit te 
voorkomen?’ - lezing dr. P. De Wit, Malle

 7.06 ‘Hoe gehoorschade voorkomen?’  
- (h)oorstand braderij, St. Antonius
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man, bakker of schilder. Telkens komt hij 
tot de slotsom dat er aan elk beroep voor- 
of nadelen verbonden zijn.   

Ridder voor altijd |
Luc Descamps (+ 10 jaar)

De 15-jarige Harry kan door middel van 
bijzondere berekeningen met donkere 
getallen veilig in de tijd reizen. Als hij met 
zijn vriendin Maureen een kasteel in Ant-
werpen bezoekt, kan hij het niet laten om 
zichzelf te verplaatsen naar de jaren 1300.

Groeten uit 2030 |
Jan Paul Schutten (+ 12 jaar)

Nieuwsgierig naar hoe je leven eruit zal 
zien als je 42 bent? Helpen robots ons dan 
boterhammen smeren, eten we gebakken 
wormen in de plaats van een biefstuk? In 
dit informatief boek voor jonge voorspel-
lers en uitvinders wordt de toekomstwe-
tenschap op een bevattelijke en aantrek-
kelijke manier uitgelegd.

In het kader van je huiswerk nog een snelle trip naar de middeleeuwen maken. Of een week-
je school missen omdat je een reis in de toekomst maakt, met bestemming Mars. Tijdens 
de Jeugdboekenweek kan je dit jaar kiezen voor een reis door de tijd, kan je je tijd nemen om 
jouw favoriete boek te lezen of jouw droomverhaal voor altijd te laten duren. 

 ■ WEGWIJS

jeugdboekenweek 2013

teletijdmachine
Breng je tussen 2 en 17 maart een bezoek 
aan onze bibs, dan kan je via onze teletijd-
machine een stapje zetten in het verleden 
of de toekomst. Onderstaande boeken 
nemen je graag mee. 

Vriendjes: vandaag en morgen… later 
als ik groot ben… |
Hans Kuyper en Alice Hoogstad (+ 3 jaar)

Vers na vers worden kleuters wegwijs 
gemaakt in het thema ‘tijd’. Van vier jaar 
geleden, via gisteren, tien minuten gele-
den, tot nu, morgen, volgende week of 
volgend jaar. Van geboorte, via verjaardag 
tot droomjob.

Als ik groot ben |
Bart Demyttenaere (+6 jaar)

“Als ik later groot ben, dan word ik…” In 
dit originele verhaal fantaseert de 6-jarige 
Daan over wat hij later wil worden: Kok, 
boer, prins, visser, meester, dokter, tuin-

een zee van
tijd in de bibliotheek

KINDERVOORSTELLING
Wat wil jij later worden? Een mooie 
prinses, superman of misschien wel 
een gekke kikker? Jo droomt ervan om 
later, als hij groot is, net als zijn opa te 
worden. Wanneer hij op zolder opa’s 
oude koff er ontdekt, komen al zijn dro-
men uit.

‘Later als ik groot ben’ is een knotsgek-
ke kindervoorstelling van Jo De Rijck 
voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Ze vindt 
plaats op zondag 3 maart van 10.30 tot 
12 uur in ’t Zonneputteke. Kaartjes (€ 1) 
kunt u vooraf kopen in de drie biblio-
theken of de dag zelf.

MEER WETEN?
Bel onze bibliothecaris op 03 2980 7 22, 
mail naar zoersel@bibliotheek.be of 
vind meer info en leestips op
www.jeugdboekenweek.be.
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kringlooppark
De Maey, T 03 2980 8 10

dinsdag: 8.30 - 16 uur
donderdag: 8.30 - 16 uur
vrijdag: 8.30 - 18 uur (winteruur)
 8.30 - 19 uur (zomeruur)
zaterdag: 8.30 - 15 uur

COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
communicatie
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 5 33 | F 03 2980 9 00
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch
cultuur
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 7 16 | F 03 2980 9 00
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be

samenstelling, coördinatie en eindredactie
Caroline Wouters | communicatie

werkten mee aan dit nummer
Dominique Van Opstal, Eva Loos, Kristof Janssens, Joke Van 
de Vel, Erik Breuls, Erik Fuhlbrügge, Bart Van Santvliet, Anke 
Smolders, Jan Koninkx, Kristien Schryvers, Clara Deckers, Ma-
lou Schelfthout, Evelyne Michiels, Katrijn Van Beek, Gilbrant 
Nafri, Nadie Meeusen, Annick Bartels, Liesbeth Steelandt, Ti-
neke Weverbergh, Marijn Janssens, Caroline Wouters, Liesbeth 
Verstreken

foto’s en illustraties
Koen De Ridder, Stijn Willekens, FOD Binnenlandse Zaken, UIT 
in Vlaanderen, CIW, Stichting Lezen

grafi sche vormgeving
Nadia Kerschot, Koen De Ridder

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen
Liesbeth Verstreken
Handelslei 167, 2980 Zoersel

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 1.03 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 9.04 en 20.05
- vóór 12.04 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.05 en 1.07

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN: 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden 
ontleend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan 
niet of verkort weer te geven, met respect voor het meest es-
sentiële van de inhoud.

administratief centrum Zoersel
Handelslei 167, T 03 2980 0 00

maandag: 8.30 -12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
dinsdag: 8.30 -12.30 uur
woensdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 - 16.30 uur
donderdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 uur - 20 uur
vrijdag: 8.30 -12.30 uur

in juli en augustus alleen geopend op
weekdagen: 8.30 -12.30 uur
donderdag ook: 17 - 20 uur

Bij de sociale dienst komt u bij voorkeur in de namiddag op 
afspraak langs.

antenne Zoersel
Oostmallebaan 15, T 03 2980 0 00

maandag: 8.30 -12.30 uur 13.30 -16.30uur
dinsdag: 8.30 -12.30 uur 17 -20 uur
woensdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 -16.30uur
donderdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 -16.30uur
vrijdag: 8.30 -12.30 uur

In juli en augustus gelden dezelfde openingsuren.

antenne Halle
Halle-Dorp 67, T 03 2980 0 00

maandag: 13 - 20 uur
woensdag: 13 - 17 uur
zaterdag: 10 - 12 uur (niet tijdens schoolvakanties)

in juli en augustus alleen geopend op
maandag: 17 - 20 uur

bibliotheek deelgemeente Zoersel
Zonneputteke 1B, T 03 2980 7 22

maandag: 13 - 20 uur
dinsdag: 13 - 16 uur
woensdag: 13 - 20 uur
donderdag: 9.30 - 12.30 uur 16 -20 uur
vrijdag: 13 - 16 uur
zaterdag: 9.30 - 12.30 uur

bibliotheek deelgemeente Sint-Antonius
Handelslei 47, T 03 2980 7 21

maandag: 13 - 17 uur
woensdag: 13 - 17 uur
donderdag: 17 - 20 uur
zaterdag:   9.30 - 12.30 uur

gesloten van 16 tot en met 31 juli 2013

bibliotheek deelgemeente Halle
Halle-Dorp 67, T 03 2980 7 20

maandag: 13 -20 uur
woensdag: 13 -17 uur
zaterdag: 10 -12 uur

gesloten van 16 tot en met 31 juli 2013

centraal onthaal politie voorkempen
Kerkhofl ei 14, T 03 385 16 16

dagelijks 24 op 24 uur geopend

politiepost Zoersel
Handelslei 167, T 03 2980 5 20

maandag: 8.30 -12.30 uur
dinsdag: 8.30 -12.30 uur
woensdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 -16.30 uur
donderdag: 8.30 -12.30 uur 18 - 20 uur
vrijdag: 8.30 -12.30 uur

wijkbureau Zoersel
Oostmallebaan 15, T 03 2980 5 21

dinsdag: 9 - 12 uur 18 - 20 uur
donderdag: 9 - 12 uur

wijkbureau Halle, Sint-Antonius, Bloemenwijk-
Risschot-Goudveld-Zoerselhoek
Handelslei 167, T 03 2980 5 20/30

maandag: 8.30 -12.30 uur
dinsdag: 8.30 -12.30 uur
woensdag: 8.30 -12.30 uur 13.30 -16.30 uur
donderdag: 8.30 -12.30 uur 18 - 20 uur
vrijdag: 8.30 -12.30 uur

onderhoud infrastructuur
Zonneputteke 1E, T 03 2980 9 16

maandag: 8.30 -16 uur
dinsdag: 8.30 -16 uur
woensdag: 8.30 -16 uur
donderdag: 8.30 -16 uur
vrijdag: 8.30 -16 uur
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