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 ▪ opmerkelijke opgravingen in Zoerseldorp

 ▪ tweejaarlijkse borstkankerscreenings, waarom?

 ▪ help uw oren niet naar de tuut

zomerkrant

jong Zoersels talent op Parkplezier
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WEGWIJS Blijf op de hoogte via onze digi-
tale nieuwsbrief. | Opmerkelijke opgravin-
gen in Zoerseldorp.
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BETROKKEN Bewegen bezorgt u een fi t 
en gezond gevoel. Het geeft u meer ener-
gie en versterkt uw spieren. Doen dus!
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IN ’T KORT Zitdagen belastingen | sa-
menaankoop groene stroom en gas | slim-
mer dan de vos | en meer…
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IN BEELD Welke investeringen zijn ver-
antwoord en waar moet er bespaard wor-
den? Het resultaat leest u hier.
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ZOMERKRANT Jong Zoersels talent op 
Parkplezier | nieuwe stripfi etsroute | wa-
tergewenning ouder en kind | en meer...
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ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud van 1 juni tot en met 13 
september.
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WEGWIJS Op 3 juni opent het gedeelte 
dagverzorging in het woonzorgcentrum 
de deuren. Inschrijven kan sinds 6 mei.

15
BETROKKEN Bijna één op vijf jongeren 
lijdt aan gehoorschade. Help uw oren niet 
naar de tuut en volg deze richtlijnen.

16
CLOSE-UP Borstverpleegkundige Peggy 
vertelt u meer over borstkankerscreenings 
voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

19
WEGWIJS Volg deze voorleestips en laat 
iedereen aan uw lippen hangen tijdens het 
jaar van het voorlezen.

Als nieuwsbriefabonnee zit u - gratis en 
voor niks - op de eerste rij om te vernemen 
wat er zoal reilt en zeilt in onze gemeente. 

 ■ WEGWIJS

Vanaf wanneer kunt u solliciteren bij het woonzorgcentrum 
Zoersel? Hoe kunt u online inschrijven voor de zwemlessen? 
Waar en wanneer kunt u dit jaar uw gratis huisvuilzakken af-
halen? Welke omleiding moet u volgen bij wegwerkzaamhe-
den? Dit, en nog veel meer nieuws heet van de naald, kunt u 
elke vrijdag in uw mailbox ontvangen via onze digitale nieuws-
brief. 

Naast een vijftal actuele, uiteenlopende berichtjes leest u er 
ook welke activiteiten er de komende week op het programma 
staan - denken we onder meer aan wandelingen, toneelvoor-
stellingen, tentoonstellingen, cursussen, fi lmavonden, open-
deurdagen … 

Kortom, als u - net als bijna 2.300 andere Zoerselaars - graag 
op de hoogte blijft van het Zoerselse nieuws, dan is onze digi-
tale nieuwsbrief ook voor u hét geknipte medium. Als u ons via 
communicatie@zoersel.be uw naam en voornaam bezorgt, 
dan zorgen wij ervoor dat u binnenkort onze nieuwsbrief ont-
vangt. 

minder magazines
Bovendien werd er beslist het aantal Zoersel magazines nog dit 
jaar terug te brengen van acht naar zes. Reden te meer om u te 
abonneren op onze nieuwsbrief. 

facebook
Daarnaast vindt u ons natuurlijk ook terug op facebook, via 
www.facebook.com/zoersel. Ook via die weg blijft u op de 
hoogte van de laatste Zoerselse nieuwtjes. En meer nog, u 
kunt er ook uw eigen mening of vragen kwijt. Zeker doen! 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 22 of mail naar communicatie@zoersel.be.  

digitale nieuwsbrief

blijf op de 
hoogte
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bootvormig woonstalhuis
“Uit de volle middeleeuwen (van de 10de 
tot 12de eeuw) is een bootvormig woon-
stalhuis teruggevonden en enkele bijho-
rende gebouwen. Het woonstalhuis is 27 
meter lang en 12 meter breed en huisvest-
te zowel mens als dier. Bovendien diende 
het mogelijk eveneens voor de opslag van 
voorraden. Opmerkelijk bij deze platte-
grond is dat ook de dienstingang is aange-
troff en, waar de kar werd ingeduwd voor 
het in- en uitladen van goederen.”

aantrekkelijke plek
“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat 
Zoersel een aantrekkelijke plek was in bei-

Het is ook u ongetwijfeld niet ontgaan: op de site tegenover het dorpsplein in de deelge-
meente Zoersel zijn al sinds eind april opgravingen aan de gang. De archeologen zijn in hun 
nopjes, want zij deden sindsdien enkele bijzondere vondsten. Zo kwamen er allerlei sporen 
aan het licht die duiden op bewoning in de ijzertijd en de middeleeuwen.

 ■ WEGWIJS

archeologen in hun nopjes

waterput en spiekers 
Uit de ijzertijd (tussen 800 v. Chr. en 75 v. 
Chr.) zijn naast een deel van een woonhuis 
ook enkele opslagstructuurtjes, zoge-
naamde spiekers, en een waterput aange-
troff en. “Een spieker is een klein gebouw-
tje, meestal opgebouwd uit slechts vier 
paaltjes, waarop een verhoogd platform 
werd aangebracht om droog en veilig voor 
ongedierte graan in op te slaan”, zo ver-
duidelijkt projectleider Tina Dyselinck van 
BAAC. 

“Heel bijzonder is ook de waterput, die 
duidelijk op drie verschillende tijdstippen 
in gebruik is geweest. Deze put heeft een 
opmerkelijke vondst opgeleverd: helemaal 
onderin, één van de oudste gebruiksfasen, 
zijn namelijk twee laddertjes aangetrof-
fen. Vermoedelijk zijn deze gebruikt bij het 
uitgraven van de waterput en zijn ze ach-
tergelaten toen de put af was. Dergelijke 
trapjes worden slechts zelden aangetrof-
fen. We kunnen hier dus spreken van een 
wel erg uitzonderlijke vondst.”

uitzonderlijke vonds-
ten in Zoerseldorp

de periodes gezien de sporen uit deze peri-
ode ook doorlopen ten oosten en westen 
van het opgegraven terrein. Er is bijgevolg 
nog meer te verwachten in Zoersel.“

“Dit veldonderzoek is intussen afgesloten. 
Nu volgt de analyse van de data en een 
rapport. Normaalgezien worden dan in 
een later stadium de vondsten gedepo-
neerd in het provinciaal depot, tenzij de 
gemeente Zoersel - de wettige eigenaar 
van de vondsten - ze zelf wilt, eventueel 
voor tentoonstelling.” 

Uiteraard houden wij u hierover verder op 
de hoogte! 

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 7 31, mail naar 
sven.brabants@zoersel.be of surf naar 
www.BAAC.nl. 

“Zoersel was in de 

ijzertijd en in de volle 

middeleeuwen duidelijk 

een aantrekkelijke plek!” 

de wandpalen van het huis
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Joël Bartholomeeussen

volhouden is
de boodschap

 ■ BETROKKEN

Hoe we dat best aanpakken, vroegen we 
aan een expert ter zake: Zoerselaar Joël 
Bartholomeeussen.
Joël (47) is al 33 jaar lang actief bezig met 
voetbal. Zijn voetballoopbaan begon in 
1980 bij KFCE Zoersel. Nadien speelde hij 
nog bij acht andere ploegen om uiteinde-
lijk in 2006 terug bij de eerste ploeg van 
KFCE Zoersel te belanden, waar hij samen 
met zijn zonen Mitch (23) en Steve (20)  op 
het veld staat. “Samen met m’n jongens 
kunnen spelen was zeker één van de re-
denen voor mij om te blijven volhouden”, 
vertelt Joël. “Een ander doel dat ik voor 
ogen had, was om in alle reeksen van het 
Belgisch voetbal gespeeld te hebben, en 
dat is me gelukt.” 
“Je moet het natuurlijk graag doen en er 
elk jaar met volle ‘goesting’ terug willen 
invliegen. Ook blessurevrij blijven, is een 
belangrijke voorwaarde om te kunnen 
volhouden. Daarnaast moet je voor jezelf 
altijd een - nieuw en haalbaar - doel voor 
ogen hebben, bijvoorbeeld kampioen spe-
len, 10 km lopen of de Ronde van Vlaande-

Heeft ons artikel in het magazine van maart u kunnen overtuigen om wat meer te bewegen? 
Dan hebt u intussen ‘aan den lijve’ ondervonden dat dit u niet alleen een fi t, vrolijk en gezond 
gevoel bezorgt. Uw spieren worden er ook sterker van, u hebt meer energie, u voelt zich beter 
in uw vel … Kortom, volhouden is nu de boodschap! 

ren voor amateurs fi etsen. Ligt je doel ver 
in de tijd of is het wel een hele grote stap 
ten opzichte van je huidige situatie, ga 
dan voor kleinere tussendoelen. Als je niet 
overdrijft en je eigen grenzen kent, kan je 
dit heel lang volhouden!”  

conditie verbeteren
Bewegen en/of sporten is belangrijk voor 
uw gezondheid, maar betekent daarom 
niet per defi nitie dat ook uw conditie erop 
vooruitgaat. Als u per dag in totaal 30 
minuten (60 minuten voor < 18-jarigen) 
beweegt met een lage tot matige intensi-
teit, bijvoorbeeld wandelt, fi etst, tuiniert, 
dan haalt u de aanbevolen hoeveelheid 
dagelijkse beweging. Maar… om fi t te 
worden en uw conditie te verbeteren, is 
meer nodig. Daarvoor moet u minstens 
drie keer per week 30 minuten intensief 
bewegen of sporten. U kunt ervan uit-
gaan dat elke activiteit waarvan uw hart-
slag fel omhoog gaat en waarvan u begint 
te zweten een intensieve bewegingsacti-
viteit is.

voordelen
Voor wie nog niet overtuigd is, sommen 
we graag nog enkele gezondheidsvoorde-
len op. Regelmatig bewegen: 
- vermindert het risico op hart- en vaat-

ziekten
- houdt uw longen en ademhalingsspie-

ren in conditie
- helpt uw gewicht onder controle hou-

den
- vermindert het risico op type 2 diabetes
- vermindert het risico op osteoporose 

(botontkalking)
- bevordert de mentale gezondheid
- bevordert uw levenskwaliteit 
- houdt u langer gezond
- …

MEER WETEN? 
Bel gezondheid & wereld op 
03 2980 9 60. 
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 ■ IN ‘T KORT

brand- 
en geriefhout
Op zaterdag 1 juni verkoopt het gemeentebestuur 
een aantal loten hout, afk omstig van het vellen en 
snoeien van bomen. Elk lot is zo’n 3 à 4 m³ groot. U 
kunt ter plaatse bieden op verschillende loten.
We verzamelen om 10 uur aan het kasteel in het 
park van Halle. 

MEER WETEN?
Het reglement en bijkomende inlichtingen kunt u 
bekomen bij onze dienst milieu, via 03 2980 8 43 of 
milieu@zoersel.be.

zonder gordel | …boeit ni
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen voorin de auto zitten, op voor-
waarde dat ze worden beveiligd door een kinderzitje (aangepast aan 
de leeftijd) of een gordel en dat ze niet met z’n tweetjes in één gordel 
zitten. Let wel: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rij-
richting in te zetten (bv. maxi-cosi)  op een plaats die is uitgerust met 
een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

Achterin mogen er zoveel kinderen zitten als er gordels of aangepaste 
zitjes zijn. Niemand mag dus los in de auto zitten.

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

punt

op vakantie?
De zomervakantie loert al om de hoek. Hebt u een 
reis naar het buitenland gepland, kijk dan zeker de 
geldigheid van uw identiteitspapieren na. U krijgt 
immers geen verwittiging wanneer u een nieuwe 
reispas of kids-ID nodig hebt. Op www.diploma-
tie.be kunt u nagaan welke reisdocumenten u 
nodig hebt en hoe lang deze nog geldig moeten 
zijn. Moet u er nieuwe aanvragen, wacht daar dan 
niet te lang mee. Zo vermijdt u dure spoedprocedu-
res. Het afl everen van een nieuwe identiteitskaart 
of kids-ID duurt twee à drie weken (één pasfoto 
nodig), een reispas twee weken (twee pasfoto’s no-
dig).  In het administratief centrum vindt u boven-
dien een pasfotocabine voor de nodige pasfoto’s. 
Gaat uw minderjarige zoon of dochter met een der-
de naar het buitenland, vergeet hem/haar dan niet 
een schriftelijke toelating ‘minderjarige buitenland’ 
mee te geven. 
Wij wensen u alvast een deugddoende vakantie!

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

zitdagen belastingen

Zoals elk jaar kunt u hulp inroepen om uw belastingsaangifte in te 
vullen. Dit kan nog op volgende data en locaties, telkens van 9 tot 
14 uur: 
- administratief centrum Zoersel, Handelslei 167: donderdag 13 juni
- antenne Zoersel (Lindepaviljoen), Oostmallebaan 15: dinsdag 25 

juni 
- antenne Halle, Halle-Dorp 67: maandag 10 juni (antenne alleen 

open voor uw belastingsaangifte)
U kunt ook dagelijks, van 9 tot 12 uur (in juni tot 15 uur), terecht 
in het controlekantoor van de belastingen, Spoorwegstraat 22 in 
Turnhout of een afspraak maken via 02 578 19 60. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of surf naar www.taxonweb.be.
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 ■ IN BEELD

de gezinstoelage is vanaf 2013 niet meer 
voorzien. De gemeenteraad oordeelde dat 
de administratieve last voor de uitvoe-
ring van het reglement niet in verhouding 
staat tot de meerwaarde voor de recht-
hebbenden.

▪ af-en-toe opvang
Kinderdagverblijf Stekelbees (het vroe-
gere Teuntje) startte oorspronkelijk als af-
en-toe opvang, en werd daarom door de 
gemeente gesteund met een toelage van 
gemiddeld 86.000 euro per jaar. Omdat 

deze opvang meer en meer geëvolueerd is 
naar een reguliere opvang, met bijvoor-
beeld telkens één of twee vaste dagen op-
vang per week, is die toelage niet meer te 
verantwoorden tegenover de vele andere 
private onthaalinitiatieven. Daarom stelt 
de gemeente de ruimte van de af-en-toe 
opvang ter beschikking en is zij op zoek 
naar een overnemer.

Uw tuin aanleggen, een nieuwe wagen kopen of op vakantie gaan? Net zoals ieder van u 
plant  welke uitgaven u wanneer doet, moet ook een gemeentebestuur kritisch bekijken wel-
ke investeringen verantwoord zijn en waar er bespaard kan of moet worden. Hoe we zo tot 
het budget 2013 en meerjarenplan 2013-2015 kwamen, leest u hier.

besparingsmaatregelen
De belastingspercentages voor de aanvul-
lende personenbelasting en de opcentie-
men op de onroerende voorheffi  ng blijven 
op het lage niveau van de afgelopen jaren. 
Zo zitten we nog steeds in het koppeloton 
- wat goed is voor ieder van u. Maar door 
die stagnerende inkomsten uit belastin-
gen en uit de betoelaging vanuit Vlaan-
deren waren we wel genoodzaakt heel 
wat uitgaven onder de loep te nemen en 
indien nodig te schrappen. We lichten er 
enkele toe.  

▪ subsidies
Enkele subsidies werden kritisch bekeken 
en er werd geoordeeld dat de toelage aan 
beschutte werkplaatsen, aan gezinsver-
vangende tehuizen en voor gezinszorg 
niet essentieel zijn voor deze instellin-
gen. U - onze inwoner - had er ook geen 
direct voordeel bij. Daarom besloot de 
gemeenteraad om ze te schrappen. Ook 

Zoersel telt de centen

investeringen
Ondanks de moeilijke fi nanciële toestand 
worden toch nog heel wat investeringen 
voorzien, zoals vernieuwing van mate-
rieel en voertuigen voor brandweer en 
technische dienst, het voortzetten van 
de rioleringswerken, heel wat structureel 
onderhoud aan wegen, de bibliotheek van 
Zoersel … 

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 9 17 of mail naar 
fi nancien@zoersel.be. 

besparen vs investeren

GEMEENTERAAD
Wist u dat de zittingen van de gemeen-
teraad grotendeels openbaar zijn en 
dat u zich gratis kunt abonneren op de 
agenda & toelichting en/of het uitge-
breid verslag van deze raadszittingen? 
Dit doet u via een webformulier op 
onze website of door te bellen naar 
03 2980 9 18. 

“We zitten nog steeds in het koppeloton.”
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Bernard & Valérie 
Van Den Eynden
“Ik zing al van zolang ik me kan herinne-
ren, de hele dag door”, steekt Valérie van 
wal. “Toen mijn broer twee jaar geleden 
geboeid raakte door het gitaar spelen, 
merkten we al snel dat samen spelen veel 
leuker was dan alleen. We traden intus-
sen al samen op op familiefeestjes en voor 
vrienden, maar Parkplezier wordt onze 
echte muziekdoop.” 

Of ze al zenuwachtig zijn? “Die eerste keer 
voor zo’n groot publiek zal een hele be-
levenis zijn, met ongetwijfeld de nodige 
kriebels en zenuwen, maar we zien het 
als een heuse uitdaging die we zeker met 
beide handen willen grijpen. Wie in augus-
tus naar ons komt luisteren, zal heel wat 
akoestische rock- en popcovers voorge-
schoteld krijgen, die iedereen wel bekend 
in de oren zullen klinken. We hopen ons 
publiek alleszins te kunnen amuseren en 
entertainen!” 

Parkplezier is ook deze zomer weer van de partij. U kunt zich verwachten aan zeven zomerse 
vrijdagavonden in het gemeentepark. Naast optredens van bekende Vlaamse artiesten biedt 
Parkplezier ook dit jaar een podium aan jong muzikaal talent van eigen bodem. 

 ■ ZOMERKRANT 2013

Parkplezier 2013

Met twee van hen gingen we alvast even 
kennismaken. 

Multiple Choice
“In de huidige bezetting zijn wij ongeveer 
een jaar bezig”, aldus Seppe, basgitarist 
van rockgroep Multiple Choice. “Wij bren-
gen rockmuziek met een knipoog naar 
punk en hardrock. Ik denk dat je ons, qua 
muziekstijl, ergens kan plaatsen tussen 
Green Day, Foo Fighters en Metallica. 
Ons repertoire bestaat uit een mooi lijstje 
covers, en intussen ook een aantal eigen 
nummers.” 

Of Parkplezier hun eerste échte podium-
ervaring zal zijn? “Tot nu toe traden wij 
voornamelijk op in jeugdhuizen, dus Park-
plezier wordt ons grootste optreden. Ze-
nuwachtig zullen we altijd zijn en blijven. 
Elk optreden is immers anders. Eén ding 
is echter altijd hetzelfde: optreden is voor 
ons gewoon één groot feest en daar doen 
we het voor!”

jong Zoersels talent
op het podium

programma 
28.06: Danny Wuyts
5.07: Kandoris / Band Marginal 

(i.s.m. 11 julicomité)
12.07: Quatsch / Wild Deuces feat. 

Belle Starr
19.07: Radio Negra (i.s.m. wereldraad 

Zoersel)
26.07: Andy De Keyser / The Eggs
2.08: Multiple Choice / Isabelle A & 

The Expendabels
9.08: Bernard & Valérie Van Den Eyn-

den / Silke Mastbooms 
(aanvang telkens om 20 uur in het ge-
meentepark van Halle) 

MEER WETEN?  
Bel Luc Vandenplas op 0475 26 03 88 of 
surf naar www.parkplezierzoersel.be, 
http://multiplechoice.webs.com. 

© Willem Hubert © Willem Hubert
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 ■ ZOMERKRANT 2013

nieuwe  

stripfi etsroute
Decors uit strips, standbeelden van Kiekeboe of De Rode 
Ridder, het Suske en Wiske-museum, een ecoduct (toege-
licht door stripfi guren), een stripmuur … Dit en nog veel 
meer komt u tegen wanneer u de nieuwe striproute fi etst. 
Deze belevenisvolle fi etstocht loodst u sinds begin mei 
door de thuishavens van verschillende bekende stripfi gu-
ren in de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Ka-
pellen, Schoten, Wuustwezel en Zoersel. 

De stripfi etsroute is in totaal meer dan 100 kilometer 
lang, maar naast die ene grote lus zijn er ook vijf kleinere 
lussen die u afzonderlijk kunt fi etsen. Bovendien kunt 
u - dankzij een intense samenwerking met kleinschalige 
logies, inclusief een bagage nabrengdienst - de tocht ook 
over meerdere dagen spreiden. Opteert u enkel voor de 
Zoerselse lus, dan brengt die u langs heel wat verschillen-
de locaties die Merho in de albums  van ‘De Kiekeboes’ als 
decor gebruikte.

MEER WETEN? 
De brochure van de striproute, met alle details en plan-
netjes, is te koop (€ 4) in het administratief centrum en in 
onze antennes. 
Meer info vindt u ook op www.striproute.be. 

zilveren editie OMD 
Vlaanderen
Naar aanleiding van 25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen zal deze dag dit 
najaar in een extra feestelijk kleedje zitten. Wat Zoersel betreft, stellen we het mo-
nument open dat wellicht het grootste publiek wist aan te spreken de voorbije 25 
jaar, meer bepaald de tuinen van het Zoerselhof. Zo blikken we terug op de Open 
Monumentendag van 2004, onder de noemer ‘Van nature… een monument’. 

oorspronkelijke staat
Het Zoerselhof, ingeplant binnen het uitgestrekte domein van het Zoerselbos, 
werd opgericht in 1787 als abtshof van de paters Cisterciënzers en fungeerde sinds-
dien onder meer als verblijf van Antwerpse kinderen, pension, hotel-restaurant en 
uiteindelijk kasteel. Het kasteel werd gekocht door Ivo Van Varenbergh, die het in 
1989 volledig terug in zijn oorspronkelijke staat liet restaureren. 

Als fervent verzamelaar van hedendaagse kunst heeft Ivo Van Varenbergh op 
het 18 hectare grote domein - met een prachtige Engelse en Franse tuin - diverse 
kunstwerken geïntegreerd. Een bezoekje meer dan waard dus! 

praktisch
Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 8 september. Van 10 tot 
18 uur kunt u een kijkje komen nemen in de prachtige tuinen van het Zoerselhof 
(Zoerselhofdreef 40). Elk half uur kunt u aansluiten bij een rondleiding. 

MEER WETEN? 
Bel cultuur op 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be. 

buurtbabbels 
in uw wijk
Ook dit jaar kunt u tijdens onze zomer-
buurtbabbels uw buren in een gezel-
lige en ongedwongen sfeer ontmoeten. 
Noteer onderstaande dinsdagen dus 
alvast in uw agenda: 

2.07: buurtcomité Abdijlaan / buurt-
comité Risschot

9.07: buurtcomité Rozenlaan / buurt-
comité Zoerselbos

16.07: buurtcomité Halle-Velden
23.07: buurtcomité Berkenlaan
30.07: buurtcomité Kardinaal Cardijn-

laan
6.08: buurtcomité Oudstrijderslaan - 

Melkweg
13.08: buurtcomité Gagelaars / buurt-

comité Paardenmarkt
20.08: buurtcomité Boterbloemlaan
27.08: buurtcomité de Kievit

MEER WETEN?
Bel cultuur op 03 2980 7 13 of mail naar 
cultuur@zoersel.be.
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1.06.2013 - 13.09.2013

zaterdag 1.06
opendeurdag 
Komt u graag een kijkje nemen in onze 
school? Kom dan even langs op de open-
deurdag. U kunt er als geïnteresseerde 
ouder, samen met uw kind, kennismaken 
met de leerkrachten en de klasjes. Kunt 
u op 1 juni niet komen? Maak dan een af-
spraak voor een rondleiding op een andere 
dag! Inschrijven is steeds mogelijk. Aan-
sluitend vindt het schoolfeest plaats. 
locatie Basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip van 13 tot 14uur
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, 
bs.zoersel@sgr3.be 
een activiteit van Basisschool Klim-Op

schoolfeest thema ‘Van rups tot 
vlinder’ 
Kom genieten van hapjes, drankjes en 
optredens van onze leerlingen. Uiteraard 
kunnen de kinderen zoals gewoonlijk spe-
len op het springkasteel, een ritje maken 
op de draaimolen of punten verdienen 
met leuke spelletjes! Iedereen van harte 
welkom!
locatie Basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Birgit Engel T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, 
bs.zoersel@sgr3.be 
een activiteit van Basisschool Klim-Op, de Ouder-
vereniging, de Vriendenkring en vzw Klim Verder

concert Canzoenia & François Glo-
rieux
Canzoenia, gemengd koor o.l.v. dirigente 
Ingrid Piselé-Anthonissen, brengt koor-
werken uit ‘The wizard of Oz’, ‘Carrousel’, 
‘The Sandpiper’, ‘Chess’ en ‘Les Misérables’. 
François Glorieux brengt improvisatiewer-
ken op piano. Solist, Lars Piselé, verzorgt 
een aantal prachtige songs. Het geheel 
wordt deskundig begeleid door pianist 
Erik Brabants.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 14, kassa € 16
info en reserveren Ingrid Anthonissen, M 0476 62 14 44, 
canzoenia@hotmail.com
een activiteit van gemengd koor Canzoenia

woensdag 5.06
fi etslabeling
Telkens de eerste woensdag van de 
maand. 
locatie 
juni en september dienst openbare werken, Zonneput-
teke 1 E, 
juli politiekantoor, Handelslei 167 
augustus antenne Halle, Halle-Dorp 67
andere data 3.07, 07.08, 4.09
tijdstip 13 uur
info dienst openbare werken, T 03 2980 8 50 
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 7.06
orgelconcert
Voor haar jaarlijks concert op het Pe-
scheurorgel heeft het Pescheurgenoot-
schap twee vooraanstaande muzikanten 
uit Polen uitgenodigd: Marek Toporowski 
op orgel en Piotr Olech als countertenor.
locatie Sint-Elisabethkerk Zoersel, Kerkstraat 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10 
info en reserveren Jan Van Mol, M 0497 43 84 24, 
janvanmol@telenet.be
een act. van het Pescheurgenootschap i.s.m. Cal-
cant vzw, ondersteund door de gemeente Zoersel

zaterdag 8.06 
concert Tcha Limberger trio
Tcha Limberger (viool & zang), Csikos Vil-
mos (contrabas) en Benjamin Clement 
(gitaar) brengen authentieke zigeunermu-
ziek. Inventief, virtuoos, snel en ontspan-
nen tegelijk.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 8, kassa € 10
info en reserveren T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

dinsdag 11.06
groepswandeling
Een wandellus van acht kilometer, waar-
na we onze meegebrachte lunch kunnen 
gebruiken. Om  13 uur wandelen we een 
tweede lus van acht kilometer. U kunt  
ook alleen  voor- of namiddag meestap-
pen. Niet-leden meer dan welkom om 
kennis te maken. 
locatie Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487
andere data dinsdag 9.07 Hoeveijs Einhoven, 
dinsdag 13.08 Het lekker Koeike, Hallebaan 15a, Oele-
gem, dinsdag 3.09 PVT De Landhuizen, Bethaniënlei 2A
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden van Zoer-
sel vzw

vrijdag 14.06
papierslag 
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data zaterdag 15 en zondag 16.06
en van vrijdag 16 tot 18.08
tijdstip van vrijdag ca. 12 uur tot maandag in de vroege 
morgen 
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63,
een act. van missiekring Sint-Elisabeth Zoersel 

zondag 16.06
pierentocht – 50 km van Zoersel – 
Walk 2 Gether
De traditiegetrouwe organisatie van een 
lange afstandstocht voor de sportieve 
wandelaar. De verschillende afstanden        
(6-12-20-30-42-50 km) zijn gedetailleerd 
afgepijld. Gezellige rustposten onderweg.
locatie Sporthal, Halmolenweg 5
tijdstip van 6.30 tot 15 uur
prijs € 1,50 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden van Zoer-
sel vzw

dinsdag 18.06 
ontdek het krachtdier in uzelf
Vaak vergeten we welke kracht in ons 
schuilt, via beeldende werkvormen ma-
ken we deze krachten voor onszelf terug 
zichtbaar. 
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30 
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

woensdag 19.06
conditie zomerlessen
Zeven zalige zomerlessen om een uurtje 
fl ink te bewegen. Week aan week wisselt 
een Zumbales af met een aerobicsles. Een 
intense, maar voor iedereen toeganke-
lijke les.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data t.e.m. 21.08
tijdstip van 20 tot 21 uur 
prijs € 49 verzekering inbegrepen
info en reserveren Anne Peetermans, 
T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53, 
anne.peetermans@telenet.be 
een activiteit van Conditie en Dans Zoersel

zaterdag 22.06 
tentoonstelling tekenatelier Zoersel
In het tekenatelier leren kinderen spelen-
derwijs nieuwe materialen en technieken 
kennen. Dit resulteert in een tentoonstel-
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ling vol verrassende objecten en pittige 
beeldcombinaties.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 30.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 23.06
uitstap naar Brugge 
In het Historium beleven we de magie van 
de middeleeuwen en reizen we terug naar 
de gouden tijd van Brugge. Na deze virtu-
ele wandeling en de vrije lunch, maken we 
dezelfde wandeling met gids in het heden-
daagse Brugge. 
locatie dorpsplein Zoersel 
tijdstip vertrek om 8.45 uur, terug rond 18.30 uur 
prijs leden € 30, niet-leden € 35 lunch niet inbegrepen
info en reserveren vóór 5 juni Charles Pauwels, 
T 03 384 32 06, dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art Fan

donderdag 27.06
fi etsenverkoop
Verkoop gevonden fi etsen. 
locatie openbare werken, Zonneputteke 1 E
info Rob Belmans, T 03 2980 7 24
een activiteit van gemeente Zoersel 

zaterdag 29.06
car wash 
Wilt u ook dat uw auto er weer tip top uit-
ziet? Kom dan zeker bij ons uw auto laten 
wassen.
locatie KLJ lokalen, Bremberg Lotelinglaan 7
tijdstip van 10 tot 16 uur 
prijs € 7 (drankje tijdens het wachten inbegrepen)
info Wannes Van de Velde,  M 0474 26 57 39, 
wannesvandevelde@msn.be  
een activiteit van KLJ Halle 

zondag 7.07
zwaluwfi etstocht (van 20km)
Alhoewel het met onze zwaluwen steeds 
maar slechter gaat, kunnen we hier toch 
nog enkele enthousiaste eigenaars be-
zoeken waar deze beestjes nog hartelijk 
welkom zijn.
locatie NaLaH, Kasteeldreef 55 
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens, T 03 385 94 63
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel

dinsdag 9.07
musicalstage 
Elk kind speelt mee in onze verhalen. We 
gaan zingen, dansen en toneel spelen. Op 
zaterdag is er een toonmoment!
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data t.e.m. zaterdag 13.07
tijdstip elke dag van 9 tot 16 uur
prijs € 145, € 120 voor TSITL- leden

info en reserveren (tijdig) Mieke Van Berendoncks, 
M 0486 72 07 43, info@muzix.be, www.muzix.be
een activiteit van Muzix & The Sky is the Limit 

maandag 22.07
kinderyoga
Een combinatie van spel, plezier, bewegen 
en ontspannen. Van 6 tot 12 jaar
locatie De Knod 36
andere data t.e.m. 26.07 of 11, 18 en 25.09
tijdstip van 16 tot 17 uur of van 15.30 tot 16.30 uur 
(september)  
prijs € 40/reeks of € 24/reeks van 3 lessen 
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

woensdag 24.07
vlecht en weef 4-daagse
Tijdens de zomervakantie gaan we het 
traditionele vlechten en weven op een 
originele manier ontdekken en in een 
modern kleedje steken. We leren hier een 
aantal basistechnieken aan: weefpatro-
nen, twijnen, twee- en drieslag en bekij-
ken verschillende mogelijkheden.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data t.e.m.zaterdag 27.07
tijdstip  van 9.30 tot 16.30 uur
prijs volwassenen voor de reeks € 150, kinderen vanaf 
10 jaar in het bijzijn van één betalende volwassene € 70
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

donderdag 25.07
midzomertocht
Een wandeling van 6-11-17 of 20 km. Uit-
blazen op een mooi terras met een koude 
schotel en frieten na een prachtige wan-
deling door het Zoerselbos.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,5 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden van Zoer-
sel vzw

zondag 28.07
beach party Halle Tropicale
Een strand, cocktails, goede muziek op de 
achtergrond, zwembad voor de kleintjes. 
Alles is aanwezig op de jaarlijkse beach-
party.
locatie dorpsplein Halle
tijdstip van 12 tot 24 uur
prijs gratis
info Danny Van De Velde M 0479 99 17 83, 
danny_vandevelde@telenet.be
een activiteit van KLJ en oud KLJ Halle

zaterdag 3.08
insectentocht op de Hegte Heyde
We gaan  op zoek naar allerlei insecten. 
Een leuke activiteit, ook voor het jonge 
volkje, dat maar al te graag die kleine 
beestjes vangt en onderzoekt.
locatie parking nierdialyse, A. Vesaliuslaan

tijdstip van 14 tot 17 uur
info en gids Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel

zondag 4.08
turen in vlindertuinen 
Fiets mee (individueel, niet in groep) langs 
vlindervriendelijke privétuinen. Fietslus en 
beschrijving van alle deelnemende tuinen 
staan vanaf juli op de website.
locatie startplaats 1 Doornlaan 31
tijdstip tussen 10 en 18 uur
prijs gratis
info  Walter d’Hertefelt, M 0473 66 88 65, walter.dher-
tefelt@scarlet.be, www.natuurpuntvoorkempen.be 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel in samenwerking met Velt

handboogschieten op staande wip 
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert haar 
jaarlijkse wipschieting volgens de kalen-
der van de Hoge Gilde Raad der Kempen. 
Tien gilden uit de Noorderkempen nemen 
hieraan deel om de meeste vogels of plui-
men af te schieten. 
locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108 
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde 

zondag 18.08
22ste Veldtoertocht WTC De Door-
trappers 
Gezellige VTT voor alle sportievelingen, 
kids, dames, heren. Met de MTB langs rus-
tige veld- en boswegen (15-25-45-60km). 
Kleedkamers, douches, fi etsreiniging en 
bewaakte fi etsparking voorzien, alsook 
bevoorrading onderweg. Cafetaria en bui-
tenterras.
locatie KFC Halle, Lotelinglaan 3 
tijdstip van 7.30 u tot 11 uur
prijs leden VWB,WBV € 3, niet-leden € 4
info Stan Peeters, T 03 384 02 11, dedoortrappershalle@
hotmail.be, www.dedoortrappershalle.be
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle

zaterdag 7.09 
tentoonstelling Juweeltjes van strips/ 
Merho en Daniëlle Goff a
Voor het concept van deze tentoonstel-
ling, een combinatie van striptekeningen 
en juweelontwerpen, deden we beroep 
op juweelontwerpster Danielle Goff a en 
stripauteur Merho. 
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 29.09
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 8.09
uitstap/workshop hopmand
We gaan naar Vlamertinge bij een Hoppe-
boer op zijn boerderij met z’n koeien in de 
wei. We vlechten en experimenteren met 
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hopranken. 
locatie Vlamertinge
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs € 25 + dagprijs hopranken
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 9.08
64ste parochiale bedevaart naar 
Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken vrijdagavond 
om 20.30 uur  na een korte bezinning aan 
de kerk. Op 10.08 om 6.30 uur vertrekken 
de fi etsers aan de kerk en om 9 uur de bus-
jes. Mensen die met eigen vervoer willen 
komen, kunnen om 10.30 uur in Scher-
penheuvel aansluiten bij de eucharistie-
viering. Zondag 11.08 rond 18.30 uur wor-
den de voetgangers terug thuis verwacht 
aan de kerk.
locatie kerk Sint-Antonius
reserveren zondag 4.08 van 12 tot 13 uur op de pastorij, 
Handelslei 33
info Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69 of Gust Meeusen,       

T 03 383 17 99
een activiteit van KWB Sint-Antonius

maandag 19.08
mindfulness
Door bewust aandacht te geven, sterker 
in het leven staan. Een praktische reeks 
vol oefeningen en tips. 
locatie De Knod 36
andere data maandag 2, 16 en  30.09 en 14.10
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur 
prijs € 120
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 23.08
nacht van de vleermuis
Een vleermuizenspel en met de batdetec-
tor en een kindergids op zoek naar vleer-
muizen. Apart programma voor volwasse-
nen en kinderactiviteiten.
locatie NaLaH, Kasteeldreef 55
tijdstip 19 uur deuren open, 19.30 uur kinderactiviteiten
prijs gratis
info Walter ‘d Hertefelt, T 03 312 40 15, 

walter.dhertefelt@scarlet.be, www.natuurpuntvoor-
kempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel

zaterdag 31.08 
opendeurdagen verzameling Zuid- 
Afrikaanse planten en Cactussen.
 Wij stellen onze verzameling open voor 
bezoek. De bezoeker kan vele rariteiten 
bewonderen, ook planten met genees-
krachtige eigenschappen. We beantwoor-
den graag uw vragen! Groepen graag 
vooraf aanmelden.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data t.e.m. 1.09
tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 50 06, 
frank-diane@skynet.be
een activiteit van Frank & 

Diane Thys-Brants,lid 
Cactusweelde Turnhout

juni/september

‘happen en trappen’ in het Land van 
Playsantiën
Smulpaap? Levensgenieter? Fietser?  ‘Hap-
pen en trappen’ is een formule die u met 
de fi ets het Land van Playsantiën laat 
verkennen. Onderweg houdt u halt in vier 
zorgvuldig uitgekozen horecazaken. Op 
het einde van de tocht hebt u een ont-
vangst met koffi  e en streeklekkernij, een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en een 
dessert bij elkaar gefi etst. Reserveer voor-
af via toerisme@malle.be.
locatie toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246
tijdstip er zijn drie routes mogelijk. Route Klavertje 
1 doet Zoersel en Malle aan (op do., vrij., za. en zon.). 
Route Klavertje 2 zoekt het in Wechelderzande, Pulder-
bos en Viersel (op woe., do., vrij., za. en zon.), terwijl 
route Klavertje 3 door Zandhoven, Massenhoven, Broe-
chem, Oelegem en Halle trekt (op do., vrij. en za.). De 
lengte van de tochten is ca. 42 km. De routes Klavertje 1 
en 3 komen in Zoerselse horecazaken.
prijs € 35 per persoon voor een ontvangst met koffi  e en 
een driegangenmenu
info en reserveren T 03 310 05 13, info@landvan play-
santien.be, www.landvanplaysantiën.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw

zondag 14.07
fietsdrieluik ‘Rondje plezier in het 
land van vertier’
Het Land van Playsantiën organiseert 
drie recreatieve fi etstochten doorheen de 
mooie streek van Lille, Malle-Zoersel en 
Ranst-Zandhoven.
* 14.07 : van krawaat tot kasteelheer (Lille)
* 21.07 :  van schors tot schuim (Malle-
Zoersel)
* 4.08 : van wielen tot wieken  (Ranst-
Zandhoven)
Alle deelnemers kunnen onderweg smul-
len van streekproevertjes en genieten van 
het afwisselende landschap. Onbekende 
plekjes en hoekjes zullen aangedaan wor-
den tijdens deze 35 km lange fi etstocht.  
Wie aan twee van de drie fi etstochten 
deelneemt maakt kans op een zeer mooie 
‘playsante’ prijs.
andere data zondag 21.07 en 4.08
locatie 14.07  lokaal Sint-Sebastiaansgilde Gierle, 
Sportterreinen Poeyelheide of Hof d’Intere Wechelder-
zande, Pastorijstraat 2
locatie 21.07 Scherpenbergmolen, Antwerpse Steen-
weg 378, Westmalle of Lokaal Lindekring, 

Kapelstraat 19, Zoersel
locatie 4.08  Parochiezaal Oelegem, Venusstraat 10 of 
Huize Bruyneel, Vierselbaan 2, Zandhoven 
tijdstip vertrek tussen 9 en 13.30 uur
prijs € 4 per persoon/per tocht
info en reserveren T 03 310 05 13, 
www.landvanplaysantien.be,  
www.toerismezoersel.be, toerisme@zoersel.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw en 
Toerisme Zoersel 

zondag 25.08
schakel Noord
Alle Kempenaars op de fi ets!  Zowat 37 
gemeenten doen mee aan ‘de Schakel’.  De 
ganse dag fi etsen langs afgepijlde wegen.  
U kiest voor routes tussen  25 en 150 km.  
Geschikt voor alle soorten fi etsers. Gezel-
lige stopplaats voorzien op Einhoven met 
lekker eten en drinken. Onderweg vindt u 
in elke gemeente gezellige stopplaatsen 
met muziek en vertier.
locatie Einhoven (kerststal)
tijdstip inschrijven van 8 tot 13 uur, einde om 18 uur
info toerisme@zoersel.be, www.toerismezoersel.be
een activiteit van Schakel Noord met vzw Toe-
risme Zoersel

Focus dag na dag 

fi etsevenementen Zoersel

tdetec-
r vleer-
olwasse-

activiteiten

krachtige eigenschappen. We beantwoor-
den graag uw vragen! Groepen graag 
vooraf aanmelden.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data t.e.m. 1.09
tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 50 06, 
frank-diane@skynet.be
een activiteit van Frank & 

Diane Thys-Brants,lid 
Cactusweelde Turnhout

het 

eert

Kapelstraat 19, Zoersel
locatie 4.08  Parochiezaal Oelegem, Venusstraat 10 of 
Huize Bruyneel, Vierselbaan 2, Zandhoven 
tijdstip vertrek tussen 9 en 13.30 uur
prijs € 4 per persoon/per tocht
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 ■ ZOMERKRANT 2013

Zoersel Feest op 5 juli
n.a.v. Vlaamse feestdag
Elf dagen lang feestvieren naar aanleiding van onze Vlaamse 
feestdag, dat is ‘Vlaanderen feest!’. Uiteraard kan een plezant 
feestje in Zoersel dan niet mankeren. De werkgroep 11 juliviering 
en de organisatoren van Parkplezier sloegen daarom de handen 
in elkaar en verwelkomen u graag op vrijdag 5 juli in het park in 
Halle. 

lekker eten
We nodigen u graag uit om tussen 18 en 19.30 uur aan tafel aan 
te schuiven voor een rijkelijk gevuld koud 11 julibuff et. Let op: in-
schrijven is verplicht. 

uit de bol gaan
Als honger en dorst zijn gestild, kunt u uw aandacht volop op 
het podium richten. Om 19.30 uur geeft Kandoris de aftrap 
voor een muzikale avond voor jong en oud. Opgericht door Lien 
Kooyman,  brengt Kandoris Vlaamse teksten op opzwepende 
gospelmuziek, speelse cajun en bluegrass, hemels klinkende 
Ierse folk, oude Amerikaanse country en intieme ballades.
 
Om 22 uur is het de beurt aan Band Marginal. Hoeft dit jong ge-
weld nog voorgesteld te worden? Wellicht niet, want ondertus-
sen zijn ze in Zoersel en ruime omstreken uitgegroeid tot  een 
heuse party-fun-rock-show-band. Band Marginal maakt van 
elk optreden een feest en zorgt dat ook u niet stil kunt blijven 
staan!  

praktisch 
Deze Zoerselse 11 juliviering vindt plaats op vrijdag 5 juli in het 
park in Halle van 18 tot 23.30 uur. Voor het koud buff et betaalt 
een volwassene € 7 en kinderen € 3. Inschrijven doet u voor 
maandag 1 juli via 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be. 

MEER WETEN? 
Mail naar roeland.verstraeten@pandora.be (culturele raad). 

vakantiewerking
Uw zoon of dochter zal zich niet gauw vervelen deze zomer. 
Onze jeugddienst organiseert immers opnieuw tientallen acti-
viteiten. ‘Dabbers’ van drie tot zes jaar verzorgen de schapen op 
de boerderij, proeven van het leven als brandweerman of maken 
de lekkerste koekjestaart. Grote broers of zussen, van zes tot 
twaalf jaar,  doen karate of badminton, gaan op verteltocht of 
exploreren de natuur. Met een grabbelpas genieten ze een kor-
tingstarief. ‘Swappers’ van dertien tot zestien jaar worden uitge-
daagd om te karten, lasershooten of waterskiën.

Deze, en nog veel meer, activiteiten vindt u in onze program-
mabrochures, die u via de school of de post bezorgd krijgt. Ui-
teraard vindt u alles ook terug op onze website. Let op: tijdig 
inschrijven is de boodschap. 

speelpleinwerking
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus kunnen kin-
deren van zes tot twaalf jaar ook bij speelpleinwerking ZipZap 
terecht. Ze spelen elke weekdag (uitgezonderd feestdagen) 
tussen 9 en 16 uur in een andere gemeentelijke basisschool: 
maandag en vrijdag in Sint-Antonius, dinsdag en donderdag in 
Halle en woensdag in Zoersel. Stekelbees zorgt voor de voor- en 
nabewaking, ’s morgens vanaf 7 uur en ’s avonds tot 19 uur. Een 
busje brengt zoon- of dochterlief van Stekelbees tot aan het 
speelplein en terug. 

Voor de speelpleinwerking moet u niet vooraf inschrijven.

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be. 
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De beste leeftijd om te leren zwemmen is 
4 à 5 jaar. Uw kind is dan motorisch klaar 
en zal de specifi eke zwembewegingen be-
ter kunnen begrijpen en uitvoeren. Maar 
voordat zoon of dochter aan eventuele 
zwemlessen begint, moet hij/zij wel vol-
doende vertrouwen hebben in het water. 
Met watergewenning kunt u al van jongs 
af aan starten. Dankzij uw persoonlijke 
aandacht en de speelse aanpak zal uw 
kind aan zijn eigen tempo de basisbewe-
gingen, nodig om te leren zwemmen, on-
der de knie krijgen. 

watergewenning thuis
Al van bij de geboorte kunt u thuis uw 
kind aan het water laten wennen: 
- Geef het geregeld een badje. Baby’s ge-

nieten enorm van het warme water. 
- Als uw kindje enkele weken oud is, kunt 

u bijvoorbeeld een washandje met water 
vullen en in het badje laten lopen. Het is 
een spel van beweging en geluiden. 

- Van zodra uw kind in bad kan zitten, 
kunt u het laten experimenteren met 
drijvend en niet-drijvend materiaal, 
speelgoed waarmee water geschept kan 

watergewenning 
ouder en kind
De zomer staat voor de deur. Dat betekent misschien dat u op vakantie gaat om te genieten 
van zon, zee en strand. Het is niet alleen leuk, maar zeker ook geruststellend als uw kind dan 
kan zwemmen. Als ouder bent u de geschikte persoon om samen met uw zoon of dochter 
spelenderwijs te leren omgaan met water. Wij geven u alvast enkele tips. 

 ■ ZOMERKRANT 2013

spitter spetter spat

worden of luchtbelletjes kunnen gebla-
zen worden.  

- Nog later kunt u oefenen in het nat ma-
ken of het onder water brengen van het 
gezichtje. 

Forceer niets, laat uw kind de oefeningen 
doen die het plezierig vindt. Doe enthou-
siast mee en laat zien dat u het prettig 
vindt. Zo zal uw kind zijn eigen grenzen 
verleggen.

watergewenning in 
het zwembad
Naar het zwembad gaan, is voor uw peu-
ter een grote stap. Hij ervaart het zwem-
bad als groot, de geluiden zijn hard en 
luid, de mensen vreemd. Zorg dat deze 
uitstap een plezierige ervaring wordt. Het 
spreekt vanzelf dat u mee in het water 
gaat. Zo zal uw kind deze nieuwe situatie 
sneller gewoon worden. Enkele eenvou-
dige watergewenningsoefeningen:
- Met uw kind op de rand van het zwem-

bad of op het trapje zitten en met de 
voeten stampen. 

- Uw kind juist boven het water dragen, 
met zijn/haar beentjes in het water.  

- Terwijl uw kind op uw buik of rug ligt, 
beweegt u in het water. Win vertrouwen 
en maak het prettig - met wat fantasie 
bent u een boot of een grote vis.

- Hand in hand langs het zwembad stap-
pen. 

- Varieer later op stappen en voortbewe-
gen in het water: kabouterstapjes, reu-
zenstappen, stappen op de tenen als de 
ooievaar, waggelen als een eend, sprin-
gen als een kikker, sluipen als een poes ...

Wanneer uw kind meer vertrouwd is met 
het zwembad, kunt u een volgende reeks 
oefeningen aansnijden. Dwing uw kind 
nooit tot een hogere prestatie dan het ei-
genlijk aankan en stimuleer door positief 
te reageren op wat hij kan. Een kind dat 
graag in het water speelt, zal vanzelf zijn 
eigen grenzen verleggen. 

MEER WETEN? 
Bel sport op 03 2980 7 17 of mail naar 
sport@zoersel.be. 
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 ■ WEGWIJS

met dementie terecht op de gelijkvloerse 
etage. Om naar een volledig gevuld huis 
te gaan, wordt tussen eind september 
en eind oktober de eerste verdieping in 
gebruik genomen. Die biedt plaats aan 
40 bewoners met nood aan zware fysieke 
zorg.

inschrijven
Wie graag een nieuwe thuis wil in het 
woonzorgcentrum of wil genieten van de 
dagverzorging, kan zich inschrijven sinds 
6 mei 2013. Dit kan elektronisch via een 
formulier op www.zoersel.be. U kunt ook 
een papieren versie afh alen aan het ont-
haal van het administratief centrum of in 
onze antennes. Dit bezorgt u dan per post 
terug aan ‘woonzorgcentrum Zoersel, 
Kermisplein 9’. Nadien zult u van de sociale 
dienst van het woonzorgcentrum een uit-
nodiging krijgen voor een eerste gesprek. 
Dan krijgt u ook meteen alle praktische 
info mee zoals kostprijzen ... Bij een ge-
lijke nood kijkt de vzw naar een aantoon-
bare band met Zoersel.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe woonzorgcentrum in deelgemeen-
te Zoersel. Op 3 juni opent het dagverzorgingscentrum alvast zijn deuren, stapsgewijs ge-
volgd door het gedeelte voor bewoners met dementie en nood aan zware fysieke zorg. 

medewerkers
De selectieprocedures zijn intussen ach-
ter de rug. Uit 900 kandidaten werd een 
ploeg van 77 enthousiaste en betrokken 
medewerkers geselecteerd voor wie ‘zorg 
dragen’ een ware roeping is. 
Zij zullen er voor zorgen dat de bewoners 
zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe 
omgeving - een omgeving waar we met 
kleine volumes, korte gangen, rustge-
vende kleuren en comfortabel meubilair 
bewust hebben gekozen voor een warm 
thuisgevoel. 

dagverzorgingscentrum
De nieuwe voorziening wil in de eerste 
plaats ouderen verwelkomen die dagelijks 
zware zorgen nodig hebben omwille van 
dementie of lichamelijke problemen. 
Op 3 juni opent alvast het dagverzorgings-
centrum zijn deuren. Hier kunnen zorg-
behoevende ouderen tijdens weekdagen 
genieten van de beste zorgen en boeiende 
animatieactiviteiten. 
Vanaf 26 augustus kunnen 40 bewoners 

inschrijven voor 
een warme thuis

KUNST OP DE SITE
Als kers op de taart kocht de vzw een 
kunstwerk van Luk Van Soom dat voor-
aan bij de inkom zal prijken. Het sculp-
tuur draagt de titel ‘Er woont iemand 
anders in mijn hoofd’. “In dit beeld 
breng ik het hoofd samen van twee 
personen”, licht de kunstenaar zijn 
werk toe. “Zowel de staande fi guur als 
diegene die op zijn kop staat, hebben 
hetzelfde hoofd.  Elk van beide perso-
nen leeft in een andere realiteit maar 
toch delen ze dezelfde emoties. De ene 
fi guur staat voor de jeugd, de andere 
voor ons oudere zelf.” 

MEER WETEN? 
Bel Johan Herrebosch, directeur woon-
zorgcentrum, 03 2980 0 00. 

woonzorgcentrum Zoersel
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schade voorkomen wordt daardoor des te 
belangrijker. Te veel en te lang in lawaai 
vertoeven helpt uw oren ‘om zeep’. Maar 
hoeveel is te veel en hoe lang is te lang? 
Enkele richtlijnen: 
- Uw oor kan per dag 8 uur lang 75 dB 

verdragen. Luistert u maar half zo lang, 
dan kunt u daar 3 dB bij optellen. U kunt 
dan gedurende 4 uur naar een geluid van 
78 dB luisteren. Dat wil zeggen dat u op 
een feestje waar het geluidsniveau aan-
vaardbaar is, langer kunt feesten.

- Een simpele vuistregel: zodra u moet 
roepen om uzelf verstaanbaar te maken, 
staat het volume te luid en brengt u uw 
oren schade toe.

- Discotheken en live-concerten zijn ‘ge-
voelige’ plaatsen. Na een tijdje raakt u 
immers gewend aan het luide volume. 
Gehoorbescherming is daarom erg be-
langrijk. Maak er gebruik van! 

- Luister maximaal één uur per dag naar 
een mp3-speler met de volumeknop hal-
verwege. 

- Raadpleeg een neus-, keel- en oorarts 

“Op café gaan is geen evidentie meer als je om de haverklap ‘wat zeg je?’ moet roepen. Ik kan 
veel moeilijker dan vroeger geluiden fi lteren. Op feestjes vind ik de muziek meteen al te luid 
staan. Mijn oren doen dan vaak pijn en zijn enorm gevoelig voor lawaai.”

 ■ BETROKKEN

gehoorschade

Aan het woord is de 18-jarige Glenn, stu-
dent Podiumtechnieken. Glenn liep in zijn 
linkeroor 24 % en in zijn rechteroor 74 % 
gehoorschade op. Daarnaast heeft hij ook 
last van tinnitus, een aanhoudende lage 
fl uittoon in zijn oor.  “De eerste nachten 
kon ik er niet van slapen”, vertelt Glenn, 
“maar intussen heb ik geleerd om me er 
niet meer op te focussen, al blijft het wel 
lastig. Ook psychologisch is het niet ge-
makkelijk, vooral omdat je weet dat het 
probleem onomkeerbaar is. Ik wil daarom 
iedereen aanraden om gehoorbescher-
ming te dragen - als u naar een feestje 
gaat, klust of in de tuin werkt met luide 
machines - om beschadiging van uw eigen 
lichaam te voorkomen.” 

enkele richtlijnen
Uit onderzoek blijkt dat bijna één op vijf 
Vlaamse jongeren aan gehoorverlies 
lijdt. Vaak denkt men ten onrechte dat 
het probleem vanzelf overgaat, maar 
eenmaal uw gehoor beschadigd is, komt 
dit meestal nooit meer in orde. Gehoor-

help uw oren
niet naar de tuut

wanneer u alles doff er hoort of oorsui-
zingen of fl uittonen hebt die blijven.

NIEUWE GELUIDSNORMEN
Sinds begin dit jaar gelden in Vlaande-
ren nieuwe geluidsnormen voor elek-
tronisch versterkte muziekactiviteiten 
die voor publiek toegankelijk zijn. In die 
regelgeving wordt de volgende logica 
gehanteerd: hoe hoger het geluidsni-
veau van de muziek, hoe meer maat-
regelen moeten worden genomen om 
het geluid te beheersen en gehoorscha-
de te voorkomen. Op www.zoersel.
be vindt u welke maatregelen u moet 
nemen als jeugdwerker, fuiforganisator 
of zaaluitbater. 

MEER WETEN?
Bezoek zeker onze gehoorstand op de 
braderij in Sint-Antonius op 7 juni of 
surf naar www.amaimijnhoren.be of 
http://helpzenietnaardetuut.be/test/. 
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 ■ CLOSE-UP

borstverpleegkundige Peggy Wynants

mammografi e kan 
uw leven redden 
“Het spijt me u te moeten melden dat u borstkanker heeft, mevrouw.” In Vlaanderen krijgen 
iedere dag maar liefst vijftien vrouwen deze diagnose te horen. Per jaar zijn dat er meer dan 
5.000, wat van borstkanker meteen doodsoorzaak nummer 1 maakt bij Vlaamse vrouwen 
tussen 40 en 70 jaar.

© Steven Diels (Linguana)16



Peggy Wynants is al zes jaar lang borstver-
pleegkundige in het AZ Sint-Jozef in Malle. 
Zij heeft dagelijks te maken met vrou-
wen - en heel af en toe ook eens met een 
man - die borstkanker hebben. “Mijn taak 
bestaat eruit de patiënten op te vangen 
en te begeleiden. Ik ben als het ware hun 
steun- en aanspreekpunt voor alles wat ze 
willen weten omtrent deze ziekte”, vertelt 
Peggy. 

Dan bent u de aangewezen persoon om ons 
iets meer te vertellen over de tweejaarlijkse 
borstkankerscreenings, die men vrouwen tus-
sen 50 en 69 jaar aanraadt. 
Peggy: Wel, zo’n screeningsonderzoek 
richt zich tot vrouwen zonder klachten. 
Men wil dus een gezonde populatie on-
derzoeken op een aandoening die vol-
doende vaak voorkomt, met de bedoeling 
de sterfte te doen dalen. Vrouwen tussen 
50 en 69 jaar kunnen zich om de twee 
jaar gratis laten onderzoeken op borst-
kanker. Bij 95 % is het resultaat van zo’n 
screeningsmammografi e normaal. Bij een 
afwijkend screeningsbesluit betekent dit 
nog niet dat het om kanker gaat. Bijko-
mend onderzoek wijst in 9 op de 10 geval-
len namelijk uit dat er enkel sprake is van 
een goedaardige afwijking. 
Is zo’n tweejaarlijkse screening verplicht? 
Peggy: Nee. Slechts 50,2 % van de Vlaamse 
vrouwen neemt hieraan deel. Voor Zoersel 
ligt dat participatiecijfer met 52,36 % ietsje 
hoger, al is dat nog steeds veel te weinig. 
En dat is jammer. Hoe vroeger de ziekte 
wordt opgespoord, hoe groter immers de 
kans op genezing. Iets minder dan 1 op de 
2 tumoren wordt in zo een vroeg stadium 
ontdekt dat de genezingskans boven de 
95 % ligt. 
Wat houdt die andere vrouwen tegen, 
denkt u? 
Peggy: We stellen vast dat veel vrouwen 
nog aarzelend naar een borstonderzoek 
kijken omwille van de blootstelling aan 
röntgenstralen. Maar ook de mammo-
grafi e heeft de overstap naar het digitale 
tijdperk niet gemist, wat zorgt voor snel-
lere, betere resultaten en voor een miniem 
gevaar. Ook pijn weerhoudt vrouwen 
om deel te nemen, want ze hebben ‘van 
horen zeggen’ dat het plat duwen van de 
borst wel erg pijnlijk is. Dit is inderdaad 
noodzakelijk om de kwaliteit van de foto’s 
te verbeteren en zo weinig mogelijk stra-
ling nodig te hebben, maar de nieuwste 
toestellen zijn veel beter op de borstvorm 

afgestemd dan vroeger. Tot slot horen 
we vrouwen ook vaak zeggen dat ze daar 
geen tijd voor hebben. Een mammogra-
fi e duurt echter hooguit een kwartiertje, 
en zeg nu zelf, wat is een kwartier in een 
mensenleven? 

borstbewustzijn 
Een tweejaarlijkse screening is, neem ik aan, 
niet gegarandeerd voldoende om een eventu-
ele borstkanker tijdig op te sporen? 
Peggy: Klopt. Het is uitermate belangrijk 
dat vrouwen in tussentijd zelf regelma-
tig hun borsten ‘onderzoeken’. Elke vrouw 
moet zich bewust zijn van hoe haar bor-
sten er normaal uit zien, qua grootte, 
vorm, huid. Hoe beter u uw eigen lichaam 
kent, hoe sneller u veranderingen of 
alarmsignalen kunt opmerken en tijdig 
naar uw arts kunt stappen. Maar, net 
zoals een mammografi e om de twee jaar 
niet voldoende is, is zelf uw borsten on-
derzoeken dat evenmin. Een combinatie 
van de twee is noodzakelijk! 
Is de kans om een letsel op te sporen bij beide 
methoden dezelfde? 
Peggy: Nee. Een mammografi e kan een 
tumor reeds opsporen, lang voor die voel-
baar is. Bij herhaaldelijke mammogra-
fi eën is een letsel op te sporen van slechts 
enkele millimeters groot. Een voelbaar 
letsel is al snel enkele centimeters groot. 
Hoe kleiner de kanker, hoe meer kans dat 
de tumor kan verwijderd worden met een 
plaatselijke en vaak borstsparende ope-
ratie, en hoe meer kans dat u uitzaaiing 
voor bent.

signalen
Screeningsonderzoek is enkel voor vrouwen 
zonder klachten. Hoe verloopt dit dan bij 
vrouwen met een vermoeden van borstkan-
ker? 
Peggy: Vrouwen die bijvoorbeeld denken 
een bolletje te voelen in hun borst, onder-
gaan - wat wij noemen - een diagnosti-
sche mammografi e. Die gebeurt specifi ek 
naar aanleiding van klachten of een ver-
dacht letsel. 
Zijn er duidelijk herkenbare signalen waar je 
als vrouw op kunt letten?  
Peggy: Let op uiterlijke verschijnselen, zo-
als een knobbeltje of een zwelling in uw 

borst, een verandering of afwijking aan de 
vorm van uw borst, een afwijking van uw 
tepel of putjes in uw huid, een kleurveran-
dering van uw huid, een zwelling van uw 
lymfeklieren in de streek rond de borst ... 
Pijn is zelden een eerste klacht bij borst-
kanker, al is het natuurlijk altijd verstan-
dig om met uw klachten naar uw arts te 
gaan. 
Los daarvan wil ik alle vrouwen aanra-
den om zich te laten informeren door hun 
huisarts of gynaecoloog of een scree-
ningsmammografi e bij u aangewezen is. 
Uw arts kan dit het best beoordelen en 
kan u informeren over de voor- en nadelen 
van dit onderzoek.

LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN 
Dat is dé boodschap die we aan alle 
vrouwen willen geven. Om dit extra 
in de verf te zetten en borstkanker be-
spreekbaar te maken, kleuren Zoersel 
en Malle in de maand juni roze. Hebt 
u vragen over borstkanker en/of de 
screeningsonderzoeken of wilt u uw 
mama, tante, zus, vriendin ervan over-
tuigen ook deel te nemen aan die twee-
jaarlijkse screenings? Kom dan zeker 
naar één van onze gratis activiteiten. 
Wie weet, wint u er een juweel ge-
schonken door de Zoerselse ontwerp-
ster Daniëlle Goff a.

3 tot 28 juni 
‘laat naar je borsten kijken’: tentoon-
stelling | inkomhal AZ Sint-Jozef, Oude 
Liersebaan 4, Malle | elke dinsdag van 
17 tot 19 uur rondleiding | andere dagen 
vrij te bezoeken tijdens openingsuren 
4 juni
startactie op maandelijkse markt in 
Zoersel
10 juni
‘laat naar je borsten kijken’: infoavond 
met diverse specialisten | 20 uur, de Ka-
pel, Handelslei 167, Zoersel
24 juni
‘ladies night’ voor u en uw vriendin-
nen met een hapje, een drankje en een 
goodie bag | 20 uur, de Kapel, Handels-
lei 167, Zoersel

MEER WETEN?
Bel de borstkliniek op 03 380 21 03 of 
gezondheid & wereld op 03 2980 9 60. 

“Wat is een kwartier in 

een mensenleven?”
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 ■ IN ‘T KORT

goedkopere groene 
stroom en gas
In 2012 stapten maar liefst 66.000 Antwerpse gezinnen, via de 
samenaankoop groene stroom en gas, over naar een andere ener-
gieleverancier. Zij bespaarden daarmee gemiddeld 220 euro op 
jaarbasis. Wilt u hun voorbeeld volgen? Dan kunt u ook dit jaar 
deelnemen aan de samenaankoop. 

hoe? 
U kunt zich van 1 juli tot 29 september vrijblijvend inschrijven voor 
de samenaankoop groene stroom en gas, en dit via www.samen-
gaanwegroener.be (doorklikken naar de provincie Antwerpen). 
Op 2 oktober brengen de verschillende leveranciers per veiling hun 
bod uit. Die met het beste bod wint uiteraard. Vervolgens krijgt u 
een persoonlijk voorstel toegestuurd, dat u - als u interesse heeft - 
defi nitief moet bevestigen voor 17 november. 

Wie zich niet online kan inschrijven, mag een kopie van de volle-
dige eindafrekening - met daarbij een vermelding van het aantal 
gedomicilieerden en een telefoonnummer - bezorgen bij het ge-
meentebestuur (Handelslei 167). Wij spelen uw gegevens dan door 
aan de fi rma iChoosr, die ze voor u zal inbrengen. 

één jaar geldig
Schreef u zich vorig jaar reeds in voor de samenaankoop en wilt u 
dit jaar opnieuw kans maken op  voordeligere tarieven, dan moet 
u zich opnieuw inschrijven. Een contract via de samenaankoop 
loopt immers telkens maar één jaar.

MEER WETEN?
Surf naar www.samengaanwegroener.be of bel iChoosr op 0800 
21 134 (elke werkdag van 9 tot 17 uur.) Hou onze gemeentelijke in-
fokanalen in het oog, want binnenkort volgt er nog een infosessie 
(datum nog onbekend) waar u zich kunt laten inschrijven. 

In het kader van onze stedenband - die volledig ge-
subsidieerd wordt door de Vlaamse overheid - trekt 
een Zoerselse delegatie volgende maand opnieuw 
naar Bohicon. Eén van de doelen van dit werkbe-
zoek is de bib bekendmaken bij de schoolkinderen. 
Omwille van de lange afstanden van en naar de bib 
zullen er boekenpakketten samengesteld worden 
om uit te lenen aan de scholen. Onze bibliothecaris 
zal er, samen met zijn lokale collega, deze werking 

slimmer dan de vos
De vos hoort thuis in onze natuur en vervult daar een be-
langrijke functie. Maar wilt u vermijden dat hij uw pluim-
vee op zijn menukaart zet, dan is het erg belangrijk dat u 
zelf de nodige maatregelen treft. 

100 % vossenvrij
- Zorg dat de omheining van uw kippenren minimum 2 

meter hoog is, met mazen van maximum 3 tot 4 cm.
- Vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de 

draad. Leg rondom de buitenzijde van de omheining 
een rij tegels, planken of gaas van 40 cm breed. Graaf de 
draad 50 cm diep in.

- Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en 
span hem strak aan. Plooi de bovenste 40 cm van de 
draad naar buiten om onder een hoek van 120 graden of 
bevestig enkele schrikdraden aan de buitenkant.

- Zorg dat uw kippenren ’s avonds volledig is afgesloten. 
Er bestaan tegenwoordig zelfs deurtjes die automatisch 
sluiten wanneer het donker wordt. 

- Hang een paar kettingen in de uitloopopening van uw 
kippenren. De vos ziet dit als een val en durft er niet bin-
nendringen.

meldpunt vossenschade
Is uw pluimvee alsnog het slachtoff er geworden van een 
vos, dan kunt u dit melden via http://hvv.be/page/42/vos-
senschade.aspx, een meldpunt van de Hubertus Vereni-
ging Vlaanderen. Uit de gegevens blijkt tot nu toe dat 
pluimvee het grootste slachtoff er is. In 38 % van de geval-
len wist de vos zich toegang te verschaff en door over de 
omheining heen te springen. 

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

verder uitdiepen en op zoek gaan naar Afrikaanse 
kinderboeken. Onze ict-beheerder zal op zijn beurt, 
samen met de plaatselijke informaticus, het ict-
netwerk in kaart brengen en de strategie voor de 
volgende jaren bepalen.

MEER WETEN? 
Volg hen van 11 tot 18 juni op www.zoersel.be/ste-
denband of www.facebook.com/noordzuidzoersel. 

op bezoek in Bohicon
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Maak oogcontact, lach samen en geef 
het gevoel dat u het boek speciaal voor 
hem of haar voorleest.    

- U hoeft geen acteerwonder of woord-
kunstenaar te zijn om te kunnen voor-
lezen, al zijn intonatie en spreekritme 
toch niet onbelangrijk. Zo geeft u extra 
betekenis aan het verhaal. Spreek rustig 
en duidelijk zodat alle woorden goed 
worden opgepikt.

- Vertel het verhaal met overtuiging. Zet 
uw lichaam en mimiek in om persona-
ges te verlevendigen. Bouw stiltes in en 
laat uw stem tot een spannend timbre 
dalen. Breng uw luisteraars tot op het 
puntje van hun stoel.

- Na een voorleeskwartiertje - voor de 
jongsten moet het niet langer duren - is 
het gezellig om nog even na te praten. 
Eenvoudige vragen dragen bij tot het 
verhaalbegrip en laten iedereen nagenie-
ten. Het kan ook de opstap zijn voor een 
nieuw verhaal, activiteit, uitstap...

- Hoe meer, hoe beter - dat geldt ook voor 
voorlezen.  

Voorlezen: het is leuk en gezellig, goed voor de (taal)ontwikkeling en schoolprestaties en bo-
vendien versterkt het de band tussen ouders en kinderen. Ook wanneer kinderen zelf al kun-
nen lezen, of bij volwassenen en ouderen heeft voorlezen zin. Omdat 2013 is uitgeroepen tot 
‘jaar van het voorlezen’ willen wij zoveel mogelijk mensen hiervoor warm maken. 

jaar van het voorlezen

voorleestips
Met de volgende simpele tips zorgt u er-
voor dat iedereen aan uw lippen hangt:
- Het ultieme voorleesboek bestaat niet, 

dat is voor iedereen anders. Kies een 
verhaal dat u zelf aanspreekt, dat u doet 
lachen en dromen. Kies personages 
waarin u zich kunt vinden.

- Kies voor een begrijpbare taal, vol ritme 
en kleur. Parallellen tussen het verhaal 
en het eigen leven zorgen voor betrok-
kenheid.

- Naast een goede tekst moet een boek, 
zeker bij de jongsten, veel kijkplezier ver-
schaff en. Een beeld doet lezen. Kies voor 
prenten waarnaar u kunt blijven kijken. 
Bij baby’s en peuters moeten prenten 
eenvoudig zijn, later genieten kinderen 
van meer details.

- Neem uw tijd, maak het rustig en nestel 
u op een knusse plek. Rust doet lezen. 
Laat u onderdompelen in het ver-
haal. Wie een voorleesritueel inbouwt, 
scherpt de voorleeshonger aan.

- Voorlezen draait rond gedeeld plezier. 

laat iedereen aan 
uw lippen hangen

voorleesrugzak
De medewerkers van onze bibliotheek 
willen jong en oud mee aan het voorlezen 
krijgen. Zo organiseren ze doorheen het  
jaar uiteenlopende activiteiten: klassen 
worden uitgenodigd om samen met de 
grootouders in de bib te komen voorlezen, 
de bibliotheek trekt naar enkele rusthui-
zen voor een vertelmiddag en met de hulp 
van de Seniorenraad wordt een voorlees-
activiteit georganiseerd. Los van deze acti-
viteiten kunt u eender wanneer beginnen 
met voorlezen. Kom met uw kind, klein-
kind, ouder of kennis naar de bibliotheek 
en stel een voorleespakket samen dat u 
dan in een speciaal voorleesrugzakje mee 
naar huis kunt nemen. Veel plezier! 

MEER WETEN?
Spreek een bibliotheekmedewerker 
aan, bel naar 03 2980 7 22 of mail naar 
bibliotheek@zoersel.be. Meer informa-
tie vindt u ook op www.voorlezen.be. 
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 9.08 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 14.09 en 20.12

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.
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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 - 19 uur
zaterdag: 8.30 - 15 uur

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

administratief centrum Zoersel
Handelslei 167, T 03 2980 0 00

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

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

antenne Zoersel
Oostmallebaan 15, T 03 2980 0 00

maandag: 13.30 - 16.30uur
dinsdag: 17 - 20 uur
woensdag: 13.30 - 16.30uur
donderdag: 13.30 - 16.30uur

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

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

maandag: 17 - 20 uur

Gesloten van 16 tot en met 31 juli.

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

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

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 op 11 juli, van 16 tot en met 31 juli en op 15 augus-
tus.

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

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

Gesloten op 11 juli, van 16 tot en met 31 juli en op 15 augus-
tus.

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

dagelijks 24 op 24 uur geopend

politiepost Zoersel (inclusief wijkbureau Halle, 
Sint-Antonius, Bloemenwijk-Risschot-Goudveld-
Zoerselhoek)
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

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

wijkbureau Zoersel
Oostmallebaan 15, T 03 2980 5 21

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

onderhoud infrastructuur
Zonneputteke 1E, T 03 2980 9 16

maandag: 8 - 16 uur
dinsdag: 8 - 16 uur
woensdag: 8 - 16 uur
donderdag: 8 - 16 uur
vrijdag: 8 - 16 uur

Gesloten op 11 juli en 15 augustus.

openingsuren zomervakantie 2013  (van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus)


