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 ▪ gecentraliseerde dienstverlening

 ▪ leven op de rand van de armoede

 ▪ duurzaam kopen & koken

terugblikken op
dertig jaar wereldraad
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inhoud

Dagelijks vragen mensen ons of ze nog steeds een label aan hun 
gft+-container met ingebouwde chip moeten hangen. In afwach-
ting van een tariefb epaling - u zal immers betalen naargelang de 
hoeveelheid gft+ die u aanbiedt - blijft het antwoord op die vraag ‘ja’.
De proefperiode om de nodige gegevens te verzamelen zit er op. 
Daaruit trokken we heel wat gegevens die nu kunnen dienen om 
de tarieven te bepalen. Het hele systeem wordt op dit moment nog 
verder uitgewerkt en zal, na de goedkeuring van de gemeenteraad, 
vermoedelijk dit najaar eff ectief van start gaan. Van zodra er een be-
slissing is genomen, bezorgen we u een brief met daarin alle details. 
Hou dus uw brievenbus de komende weken goed in de gaten. 
Wilt u alsnog een gft+-container aanvragen, wisselen of stopzetten? 
Bel dan de gratis infolijn van IGEAN.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be
infolijn IGEAN 0800 1 46 46

hang
nog altijd
een label
aan uw
gft+-container
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 ■ IN ‘T KORT

gecentraliseerde gecentraliseerde dienstverlening

Onze gemeentelijke dienstverlening wordt gecentraliseerd in het 
administratief centrum in Sint-Antonius. Uit metingen bleek im-
mers dat in de antennes slechts 20 % van de dienstverlening (identi-

teitskaarten, reispassen, rijbewijzen ...) gebeurde, wat de uitbatingskosten 
niet langer verantwoordde.

concreet
Antenne Halle sloot al defi nitief de deuren. Antenne Zoersel is 
deze maand nog open: maandag, woensdag en donderdag van 
13.30 tot 16.30 uur en dinsdag van 17 tot 20 uur. Wie na de sluiting, 
op 1 oktober, nog graag een bezoek met gids brengt aan de Linde-
boom contacteert Tineke Weverbergh via 03 2980 7 16 of toeris-
me@zoersel.be. De wijkagent ruilt zijn stek in de antenne vanaf 
begin oktober in voor het administratief centrum en het postpunt 
verhuist naar dagbladhandel ‘t Lectuurke, Oostmallebaan 73.

uitbreiding e-loket
Via het e-loket op www.zoersel.be kunt u van thuis uit al heel wat 
documenten aanvragen. We streven ernaar om dit e-loket in de 
nabije toekomst nog uit te breiden zodat u meer en meer docu-
menten ook elektronisch in uw mailbox kunt ontvangen, en ze 
dus niet meer hoeft af te halen.

bibliotheek
Wat nieuw is, is dat u in de bibliotheken van Halle en Zoersel, na 
de sluiting van de respectievelijke antennes, een aantal documen-
ten kunt aanvragen en/of afh alen. Onze medewerkers helpen u 
ook graag bij het online aanvragen van documenten op de pu-
bliekscomputers. De meest complete en snelle dienstverlening 
vindt u echter in het administratief centrum. Voor identiteits-
kaarten, rijbewijzen en reispassen kunt u alleen nog hier terecht. 
Geraakt u hier niet, laat het ons dan weten via 03 2980 0 00. Dan 
komen we even bij u thuis langs. Voor een bezoek van de wijk-
agent belt u 03 2980 5 20 of kijkt u op www.boekjewijkagent.be.

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

openingsurenopeningsuren
opvoedingswinkel

Sinds 1 september wijzigden 
de openingsuren van de op-
voedingswinkel (cc Bethaniën-
huis, Handelslei 167).
U kunt er nu terecht op:
 - maandag: 13 - 20 uur
 - woensdag: 9 -  12 uur
 - vrijdag: 9 - 14 uur.

MEER WETEN? 
T 03 2980 9 74
opvoeding@zoersel.be
www.zoersel.be/opvoedings-
winkel

doe mee!doe mee!
race for the cure

Op zondag 29 september 
vindt in Antwerpen de vijfde  
‘race for the cure’ plaats  - het 
grootste evenement wereld-
wijd ten voordele van de strijd 
tegen borstkanker. Wilt u 
onze ocmw-voorzitter Katrien 
Schryvers en burgemeester 
Liesbeth Verstreken vergezel-
len en ook 3 km stappen of 6 
km lopen? Laat het ons weten!

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be
www.raceforthecure.be

belbusbelbus
op uw vraag

Wanneer u maar wil de bus 
nemen, dat kan met de belbus 
van De Lijn. U reserveert uw 
rit minstens twee uur voor 
uw vertrek. Let wel, de belbus 
pikt u niet thuis op maar stopt 
enkel aan haltes van De Lijn. 
Op basis van de aanvragen 
voor een bepaalde rit stippelt 
de computer de effi  ciëntste 
reisweg uit. De belbus volgt 
dus geen vaste route, wat wel 
betekent dat u mogelijk niet 
rechtstreeks naar uw bestem-
ming rijdt, maar onderweg 
nog stopt om andere reizigers 
op te pikken of af te zetten.

reserveren
Dit doet u op het nummer 
03 218 14 94, op weekdagen 
tussen 7.30 en 18 uur en op za-
terdag tot 16 uur. Voor zon- en 
feestdagen moet u langer op 
voorhand reserveren.

(school)abonnement 
Hebt u een nieuw vervoers-
bewijs nodig, dan herinneren 
we u er ook graag aan dat u de 
mobiele Lijnwinkel elke eerste 
dinsdag van de maand terug-
vindt aan de markt in Zoersel.

MEER WETEN?
T 03 2980 8 48
mobiliteit@zoersel.be
www.delijn.be
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 ■ IN ‘T KORT

behaag...behaag... natuurlijk

Hebt u plannen om uw tuin (her)aan te leggen? Dan kunt u nog 
tot en met 25 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen 
bomen en struiken aankopen, en dit dankzij de ‘behaag… na-
tuurlijk-actie’ van Natuurpunt. Streekeigen soorten vormen een 
belangrijke schakel in onze ecosystemen. Door deze soorten aan 
te planten, wordt uw tuin immers een voedsel- en nestelplaats 
voor heel wat dieren die op weg zijn van het ene naar het andere 
natuurgebied. Maar omwille van de toenemende woning- en we-
genbouw liggen die natuurgebieden zo ver van elkaar dat ze een 
eiland worden voor hun bewoners, die geïsoleerd geraken. Het 
gevolg is dat ze zullen verdwijnen bij gebrek aan partners of voed-
sel, of dat ze verzwakken en sterven door inteelt. Vinden ze toch 
nog voldoende natuurelementen in de open ruimte tussen die 
natuurgebieden, dan kunnen ze die gebruiken als rust- en schuil-
plaats en zo alsnog hun weg verder zetten.

voordelen
Door het aanplanten van streekeigen bomen en struiken draagt u 
dus uw onmisbaar steentje bij tot de ontwikkeling van de natuur. 
Bovendien hebben streekeigen soorten ook een langere levens-
duur, zijn ze beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en - 
niet onbelangrijk - zijn ze veel voordeliger voor uw portemonnee.

bijenhotel
Het gaat ook niet zo goed met de bijen. Deze actie omvat daarom 
ook de verkoop van bijenhotelletjes, waar zich komende lente on-
getwijfeld boeiende taferelen zullen afspelen.

bestellen
Een overzicht van de aangeboden pakketten vindt u op http://
users.telenet.be/behaag/pdf/Promotiebrochure.pdf. Overtuigd? 
Bezorg ons dan uiterlijk 25 oktober uw ingevuld bestelformulier 
(www.zoersel.be of dienst milieu) per mail of per post terug. Let wel, uw be-
stelling is pas compleet als de betaling is verricht.

MEER WETEN?
Monique De Feyter
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

liever gepriktliever geprikt
dan ziek!

Gemiddeld krijgt jaarlijks één 
op tien mensen griep. Meestal 
geneest u vanzelf, maar griep 
kan ook ernstige gevolgen 
hebben. Bent u 65-plusser, 
hebt u gezondheidsproblemen 
zoals diabetes of een hart- 
en vaataandoening, bent u 
zwanger of komt u vaak in 
contact met mensen uit deze 
risicogroep? Laat u dan vac-
cineren. Vaccinatie kan u im-
mers tegen griep - en haar 
gevolgen - beschermen. 

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

dooRlopendooRlopen
langs kleine straatjes

Hoe heet een straat die voor 
auto’s doodloopt, maar niet 
voor voetgangers en/of fi et-
sers? Een dooRlopende straat! 
Vanaf nu zullen deze (zie foto) 

aangepaste verkeersborden u 
nog beter de weg wijzen!

MEER WETEN?
dienst mobiliteit
T 03 2980 8 48 
mobiliteit@zoersel.be

omleidingswegomleidingsweg
voorlopig afgekeurd

De Vlaamse overheid levert 
voorlopig geen stedenbouw-
kundige vergunning af voor 
de aanleg van de omleidings-
weg. Dit betekent echter niet 
dat het dossier van de baan is. 
“Noch het Zoerselse bestuur, 
noch de Vlaamse overheid 
is immers gekant tegen de 
komst van de omleidingsweg”, 
licht afdelingshoofd grond-
gebonden dienstverlening 
Jan Koninkx toe. “Het dossier 
kende echter nog te veel hi-
aten om op dit moment een 
fi at te kunnen krijgen. Om die 
hiaten in te vullen, moeten de 
oorspronkelijke plannen nog 
aanzienlijk wijzigen. Omdat 
ingrijpende wijzigingen aan 
een plan echter wettelijk niet 
kunnen gebeuren tijdens een 
lopende procedure, besloot 
bouwheer Agentschap Wegen 
en Verkeer om de lopende pro-
cedure stop te zetten, de plan-
nen aan te passen en nadien 
een nieuwe aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergun-
ning in te dienen. Deze aan-
vraag zal uiteraard gepaard 
gaan met een nieuw openbaar 
onderzoek.“

MEER WETEN?
Jan Koninkx
T 03 2980 8 41
ruimtelijke.ordening@zoersel.be
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 ■ CLOSE-UP

Het gemiddeld inkomen van de Zoerselaar ligt boven dat van 
de gemiddelde Vlaming. Toch zijn er bij ons ook gezinnen 
die in of op de rand van armoede leven. Ziekte, job kwijt, een 
klein pensioen… zijn soms een fl inke streep door de rekening.

André: Ja, biljarten! Eens het huis uit zijn, 
wat zwanzen met de maten. Het kan zo’n 
deugd doen. Maar er wordt dan ook altijd 
een pot gelegd. Dat gaat niet over een 
groot bedrag, maar omdat ik zo al bijna 
niet rond kom, is dat toch te veel voor mij. 
En ik kan toch ook niet van mijn maten 
verlangen dat ze altijd voor mij betalen. 
Dus dan blijf ik maar thuis.
Ria: Ik kan me daar volledig in vinden, An-
dré. Zo sla ik niet graag een fi etstochtje 
met een vereniging af. Fietsen kost geen 

Dat armoede vaak niet zichtbaar is voor 
een buitenstaander, bewijzen de getuige-
nissen van André, Vic & Ria en Greetje (*). 
Vier Zoerselaars die elke maand maar net 
rond komen en die, doordat ze zich geen 
extraatjes kunnen permitteren, in een 
sociaal isolement geraken. Een pakkend 
gesprek…

thuis blijven
André, jij moet leven van een erg klein pensi-
oen. Is er iets dat je écht mist?

geld, maar op zo’n tochtjes wordt er na-
tuurlijk ook wel eens gepauzeerd om iets 
te drinken of een pannenkoekske te eten. 
Sinds het auto-ongeval van mijn echt-
genoot moeten we het echter met een 
kleine uitkering stellen. Die extra’s maken 
het dan voor mij jammer genoeg net te 
duur. Ik ga dan maar af en toe alleen fi et-
sen, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. 
(n.v.d.r. Vic kreeg op zijn 53ste een auto-on-
geval en kon zijn job in de bouw nadien fysiek 
niet meer aan. Hij vindt gezien zijn leeftijd en 
fysieke beperking erg moeilijk ander werk. Ria 
is altijd thuis gebleven voor de kinderen en 
kleinkinderen.)

elke cent omdraaien
Greetje, jij bent een alleenstaande mama 
die moet rond komen met het minimumloon 

leven op de rand van 
de armoede

sociale dienstverlening
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 ■ CLOSE-UP leven op de rand van de armoede

rust in 
mijn hoofd
sociale dienst Zoersel

Dirk (33) was al een paar jaar op de suk-
kel toen hij voor het eerst die stap naar 
de sociale dienst durfde te zetten. 
“Op mijn 22ste vond ik als jonge, pas 
afgestudeerde ict-er snel een goed be-
taalde job. Ik werkte hard en verdiende 
goed mijne kost. Ik genoot van mijn 
geld en stelde me verder geen vragen 
bij mijn uitgaven. Zo kocht ik al snel 
een appartement en een auto op afb e-
taling. Een lening krijgen was immers 
geen probleem met mijn inkomen. 
Sparen deed ik niet.
Het bedrijf waarvoor ik werkte, ging 
echter failliet. Ik vond ander werk, 
maar veel minder goed betaald. De 
crisis had intussen overal toegeslagen. 
Ik had moeite om mijn levensstijl aan 
te passen en geraakte in de problemen 
met mijn afb etalingen. Op een bepaald 
moment kon ik mijn hypotheek niet 
meer betalen en legde de bank beslag 
op mijn appartement. Ik was ook ge-
noodzaakt mijn auto te verkopen. Ik 
maakte schulden om andere schulden 
af te betalen en geraakte helemaal van 
de regen in de drup.
Ik heb lang getwijfeld om naar de so-
ciale dienst van het ocmw te gaan. Ik 
dacht immers dat het ocmw er was 
voor armoezaaiers, en zo zag ik mijzelf 
toch niet. Uiteindelijk heb ik dan toch 
een afspraak gemaakt. Die eerste keer 
viel niet mee, want ik moest best veel 
over mezelf vertellen aan een wild-
vreemde. Ondertussen weet ik dat wat 
daar gezegd wordt binnenskamers 
blijft. Mijn vaste maatschappelijk as-
sistente helpt me sindsdien met het 
beheer van mijn budget en we bekij-
ken samen hoe ik ‘t best mijn schulden 
afl os. Ik ben me nu ook veel bewuster 
van de prijs van het dagelijkse leven. Ik 
heb nog een hele weg te gaan, maar ik 
weet dat ik er niet meer alleen voor sta. 
Ik heb terug rust gevonden en ben er 
vast van overtuigd dat het op termijn 
wel in orde komt.”

(n.v.d.r. Greetje werkt als poetsvrouw  en haar 
ex-echtgenoot betaalt de alimentatie onregel-
matig of niet.). Hebben je kinderen (Brent - 8 
en Eva - 11) het soms moeilijk met jullie fi nan-
ciële situatie?
Greetje: Eva begrijpt wel dat we het wat 
dat betreft niet onder de markt hebben, 
maar Brent is regelmatig kwaad dat hij 
niet mee kan doen met andere kinderen. 
Als ze bijvoorbeeld worden uitgenodigd 
op een verjaardagsfeestje is het altijd weer 
een gepuzzel. Er wordt immers verwacht 
dat ze een cadeautje bij hebben - en lang 
niet alle vriendjes appreciëren een zelfge-
maakt cadeautje - maar € 10 uitgeven aan 
een geschenkje betekent voor ons wel dat 
we moeten besparen op iets anders. Ik 
gun het de kinderen natuurlijk, maar ei-
genlijk zou ik het liefst hebben dat ze niet 
uitgenodigd worden.
Kunnen jullie wel eens een uitstap doen sa-
men of zit dat er niet in?
Greetje: Dankzij de organisatie Steunpunt 
Vakantieparticipatie (die personen en ge-
zinnen in armoede, in samenwerking met 
een heleboel partners, aan een vermin-
derd tarief toegang biedt in bijvoorbeeld 
pretparken en vakantieverblijven) kunnen 
we gelukkig wel naar de zoo aan de helft 
van de prijs. Maar om daar dan drank of 
frietjes te kopen, heb ik eigenlijk geen 
geld. Het is rot om altijd maar weer elke 
cent te moeten omdraaien en vaak nee te 
moeten zeggen tegen de kinderen.
Vic: Als onze kleinkinderen komen, kun-
nen we hen ook nooit eens een extraatje 
geven. Ze zien ons gelukkig wel graag, 
maar als ze het toch eens hebben over een 
cadeautje dat ze bij de andere bomma en 
bompa hebben gekregen, dan breekt ons 
hart omdat dat er bij ons niet meer in zit.
Hebben jullie vrienden begrip voor jullie situ-
atie?
Greetje: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet 
veel meer buitenkom in mijn vrije tijd. Een 
avondje uit kost al snel € 20, en dan moet 
je niet bepaald zot doen. Ik ben ook bang 
om uitgenodigd te worden bij vrienden. 
Er komt immers een moment dat ik hen 
toch ook eens terug moet uitnodigen om 
bij mij te komen eten, maar dan moeten 
de kinderen en ik dat nadien bekopen. En 
ik vind het erg belangrijk dat mijn kinde-
ren voldoende en gezond eten - al is het 
allerminst evident om gezonde voeding te 
vinden die betaalbaar is.
André: Ik ben ook soms bang dat men mij 
asociaal vindt. Als ik bijvoorbeeld ga sup-
porteren voor mijn kleinzoon die sjot, dan 
zal ik nooit mee de cafetaria binnengaan. 
Daar wordt immers vaak door ouders of 

grootouders getrakteerd, en dan moet je 
ook wel eens terug trakteren natuurlijk, 
maar daarvoor heb ik het geld niet…
Ik kan me voorstellen dat jullie je hart vast-
houden voor eventuele grote medische kos-
ten?
Greetje: Ik mag er niet aan denken dat één 
van de kinderen bijvoorbeeld orthodontie 
nodig heeft. Uiteraard zal ik er alles aan 
doen om hen dat te geven, maar dat bete-
kent wel dat we elders fel zullen moeten 
besparen.

Deze verhalen, uit het leven gegrepen, 
tonen ook aan hoe veeleisend mensen 
kunnen zijn tegenover elkaar en wat er de 
gevolgen van zijn. Leggen we als samenle-
ving de lat op materieel gebied soms niet 
te hoog? De armoedeproblematiek treft 
niet iedereen, maar iedereen kan er wel 
wat aan doen ...

de stap durven zetten
Herkent u zichzelf in de situatie van An-
dré, Vic & Ria of Greetje? Blijf dan zeker 
niet alleen zitten met uw problemen, 
maar neem contact op met onze sociale 
dienst. Misschien komt u wel in aanmer-
king voor een leefl oon, of kunnen we u 
helpen bij het beheer van uw inkomsten 
en uitgaven. Als u langdurig zonder werk 
zit, en de VDAB u niet kan helpen, zoeken 
we samen met u naar mogelijkheden om 
u toch weer aan de slag te krijgen. We vis-
sen samen uit op welke toelagen u recht 
hebt als uw pensioen minimaal is, of bij 
welke andere instellingen u nog kunt aan-
kloppen als u ernstig ziek bent. Een goed 
gesprek kan u ook gewoon al helpen om 
alles op een rijtje te zetten en oplossingen 
te vinden. Kortom, durf de stap te zetten! 

laagdrempelig
Wist u trouwens dat onze sociale dienst 
sinds vijf jaar onderdak vindt in het admi-
nistratief centrum, waar u terechtkunt 
voor alle gemeentelijke dienstverlening? 
Andere bezoekers merken dus niet of u 
nu komt voor een stedenbouwkundi-
ge vergunning, een identiteitskaart, de 
aanvraag van uw pensioen of de sociale 
dienst.

(*) De namen in dit artikel werden aangepast omwille 
van privacyredenen.

MEER WETEN?
Patrick Vervecken
T 03 2980 0 00
sociale.dienst@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

afvalafval  goed vastmaken

De weg naar het kringlooppark ziet er niet altijd even fraai uit. 
Plastic, karton, piepschuim, bladeren, takken… Heel wat afval, 
vaak afk omstig van volgeladen aanhangwagens, belandt op de 
rijweg of in de berm. Dit afval is niet alleen schadelijk voor het 
milieu, maar het kan ook ernstige schade berokkenen aan andere 
weggebruikers.  Zorg er daarom voor dat de lading van uw aan-
hangwagen goed vastzit, zodat u onderweg niets verliest.

enkele tips
- Span elk touw, dekzeil, spanband stevig aan.
- Maak lange onderdelen aan elkaar én aan uw aanhangwagen 

vast, zodat ze bij het schommelen niet naast uw aanhangwa-
gen belanden.

- Rij voorzichtig en pas uw snelheid aan, vooral bij vluchtheuvels 
of bij het passeren van andere weggebruikers.

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

biometrischbiometrisch
paspoort

Zoersel schakelt midden okto-
ber over van het klassieke pas-
poort - of reispas - naar een 
versie die uw vingerafdrukken, 
een pasfoto en een chip bevat. 
Met dit systeem, opgelegd 
door Europa, wordt het quasi 
onmogelijk om een paspoort 
te vervalsen. De duurtijd van 
vijf  jaar en de prijs - 76 euro 
voor een volwassene en 41 
euro voor een kind jonger dan  
18 - blijven onveranderd. Uw 
oud paspoort blijft uiteraard 
geldig tot de vervaldatum. 
Voor de aanvraag van een 
nieuw kunt u enkel terecht in 
het administratief centrum.

MEER WETEN?
Marina Van Gompel
T 03 2980 0 00
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

waardigwaardig
levenseinde

Het maatschappelijk debat 
rond palliatieve zorg en eutha-
nasie mag dan al volop woe-
den, patiënten en hun omge-
ving blijven vaak nog met heel 
wat vragen zitten. Hoe bereidt 
u zich het best voor op uw le-
venseinde of dat van een dier-
bare? Welke palliatieve zorgen 
wenst u en dewelke niet? Wat 
zijn de mogelijkheden om 
menswaardig te sterven?
 
lezing
Dat, en nog veel meer, komt 
aan bod in de lezing van Prof. 
Dr. Manu Keirse op 2 oktober 
om 20 uur in de Kapel. In no-
vember kunt u ook een prak-
tische sessie  rond ‘wilsverkla-
ringen’ volgen.

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

UitGerooktUitGerookt
rookstopcursus

Behoort u tot de 70 % rokers 
die graag willen stoppen  
maar niet weten hoe? Schrijf u 
dan in voor onze rookstopcur-
sus (i.s.m. vzw Emmaüs - SAS en Logo 

Antwerpen), waarbij u tien we-
ken lang, één avond per week, 
leert om die sigaret links te 
laten liggen. Op de jaarmarkt 
in Halle, zondag 22 septem-
ber, komt u alles te weten over 
stoppen met roken én de cur-
sus aan de stand van ‘Vlaande-
ren stopt met roken’.

MEER WETEN?
Anke Smolders
T03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

gevondengevonden
fi etsen

Is uw fi ets gestolen, dan be-
staat de kans dat u hem te-
rugvindt in de databank van 
www.gevondenfi etsen.be. 
Onlangs besloot de federale 
overheid om de wettelijke 
bewaartermijn van deze fi et-
sen te beperken tot drie in 
de plaats van zes maanden. 
Concreet betekent dit dat de 
fi etsen al na drie maanden van 
de site verdwijnen - en u dus 
nog maar drie maanden de tijd 
hebt om aanspraak te maken 
op uw fi ets (vanaf het terug-
vinden). Daarna wordt hij im-
mers automatisch eigendom 
van de gemeente waar hij 
gevonden is. In Zoersel wordt 
het overgrote deel van die 
fi etsen vervolgens per opbod 
verkocht tijdens onze ‘fi etsver-
koop’ - dit jaar nog op 26 sep-
tember en 19 december om 18 
uur in het Zonneputteke.

MEER WETEN?
Susy Maes
T 03 2980 8 50
susy.maes@zoersel.be

professor Dr. Manu Keirse
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 ■ BETROKKEN

Dat er nauw wordt 
samengewerkt 
tussen Zoersel 
en onze Beninese 
zustergemeente blijkt 
ook uit het derde 
werkbezoek van een 
Zoerselse delegatie 
aan Bohicon eerder 
dit jaar. Er werd op 
korte tijd heel wat 
werk verzet! Intussen 
zijn we bovendien 
met vier Vlaamse en 
één Waalse gemeente 
actief in Benin, en 
dat biedt heel wat 
mogelijkheden.
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1983: het ijzeren gordijn staat er nog, van gsm’s en gps is nog geen sprake, Congo heet nog 
Zaïre en Zoersel is nog maar goed zes jaar gefusioneerd met Sint-Antonius en Halle. In dat-
zelfde jaar wordt de Zoerselse ‘Derde Wereldraad’ geboren. Hoog tijd om terug te blikken op 
zijn werking - en goed gevulde agenda - de afgelopen dertig jaar.

“De Derde Wereldraad komt er op initiatief 
van een aantal vrijwilligers”, vertelt Noord-
Zuidconsulent Erik Fuhlbrügge. “Zij krij-
gen al snel steun van de eerste Zoerselse 
schepen voor ontwikkelingssamenwer-
king, Stan Bartholomeeussen. Twee jaar 
later erkent de gemeenteraad de Derde 
Wereldraad offi  cieel als gemeentelijke 
adviesraad. Dat betekent dat de raad een 
werkingsbudget krijgt, waarmee o.m. een 
solidariteitsmarkt en de lokale 11.11.11-actie 
op touw wordt gezet. Daarnaast gaat er 
ook jaarlijks een bijdrage naar projecten 
van Zoerselse missionarissen.”

1998
“In 1998 start ikzelf als ambtenaar voor 
administratieve ondersteuning van de 
Derde Wereldraad”, gaat Erik verder. “Dat 
is ook het eerste jaar dat de raad een voor-
jaarsproject organiseert. Met dat project 
zetten we ieder jaar - tussen de krokus- en 
de paasvakantie  - een land of een thema 
in de kijker aan de hand van een fi lm, 
tentoonstelling en uiteenlopende work-
shops. We werken ook telkens een apart 
programma uit, specifi ek voor de derde 
graad van onze lagere scholen.”

2001
België spant zich in voor een wereld zon-
der armoede en streeft ernaar om 0,7 % 
van zijn Bruto Nationaal Inkomen te be-
steden aan ontwikkelingssamenwerking. 
Ook Zoersel wil dat voorbeeld volgen en 
besteedt in 2001 - onder impuls van de 

Derde Wereldraad - voor het eerst die 
vooropgestelde symbolische 0,7 % van de 
begroting - of een kleine € 100.000 - aan 
ontwikkelingssamenwerking. “Let wel, 
wegens besparingen werd dat bedrag 
dit jaar (2013) herleid tot zo’n € 86.000”, 
merkt Erik op. “In 2001 wordt bovendien 
ook de verdeelsleutel aangepast. Om-
dat meer en meer Zoerselaars zich actief 
inzetten voor projecten in ontwikkelings-
landen - en de Derde Wereldraad hen alle 
steun wil bieden - gaat er vanaf 2001 niet 
langer 10 maar wel 18,5 % van het te beste-
den geld naar Zoerselse projecten.”

2006
In 2006 sluit onze gemeente voor het 
eerst een ‘convenant ontwikkelingssa-
menwerking’ af met de Vlaamse overheid. 
“Lokale besturen kunnen een unieke rol 
spelen in ontwikkelingssamenwerking, 
complementair werken met andere ont-
wikkelingsactoren en zo een duidelijke 
meerwaarde betekenen in de sector”, zo 
luidt de argumentatie van de Vlaamse 
overheid. “Voor ons betekent zo’n conve-
nant dat we extra fi nanciële middelen krij-
gen om nieuwe doelstellingen te behalen”, 
aldus Erik, “met als hoofddoelstelling het 
sensibiliseren van zowel bevolking als van 
ons eigen gemeente- en ocmw-personeel 
over de Noord-Zuidproblematiek.”

2007
Een jaar later behaalt Zoersel de titel van 
FairTradeGemeente - toen nog één van de 

twintig FairTradeGemeenten in Vlaande-
ren, intussen zitten we aan 144!

2009
Omdat ‘Derde Wereldraad’ vaak als te eng 
wordt ervaren, verandert de raad zijn 
naam in 2009 in ‘wereldraad’.

2011
In 2011 gaat Zoersel, onder impuls van de 
Vlaamse convenant ontwikkelingssa-
menwerking, een stedenband aan met 
het Beninese Bohicon, een dichtbevolkte 
stad met zo’n 135.000 inwoners en een 
oppervlakte van 139 km2. “Zo’n stedenband 
betekent concreet dat beide steden op 
bestuurlijk niveau nauw willen samen-
werken en kennis en ervaringen willen uit-
wisselen, met als centraal actiepunt het 
versterken van het lokale bestuur en het 
verlenen van een betere dienstverlening in 
Noord en Zuid”, legt Erik enthousiast uit.

2013
En dat er nauw wordt samengewerkt, 
blijkt ook uit het derde Zoerselse werkbe-
zoek aan Bohicon eerder dit jaar. Er wordt 
op korte tijd heel wat werk verzet:

bibliotheekwerking
Bibliothecaris Erik Breuls en zijn plaatse-
lijke collega Christophe stellen educatieve 
kinderboekpakketten samen die de vijf 
lagere scholen onderling kunnen uitwis-
selen. Intussen wordt er ook hard verder 
gewerkt aan de bouw van een nieuwe bi-

terugblikken op dertig 
jaar wereldraad

jubileum

9



terugblikken op dertig jaar wereldraad

Er  is genoeg voedsel
en toch is er honger

Toon je verontwaardiging
IK KOOK VANWOEDE.BE

 ■ BETROKKEN
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bliotheek, vlakbij het stadhuis. De nieuwe 
bib, inclusief openbare internetruimte, 
moet eind dit jaar klaar zijn.

informatica
Op ons aanraden nam Bohicon begin dit 
jaar informaticus Gualbert aan. Zoersels 
collega Pieter Govers is enorm verrast 
over wat Gualbert op die korte al heeft 
verwezenlijkt. Eén van de grote handicaps 
blijft echter de enorm trage internetver-
binding, waar tijdens dit bezoek dan ook 
hard aan gewerkt wordt. We krijgen bo-

fl uitje van een cent 11.11.11-campagnema-
teriaal  kopen aan alle supermarkten, op 
zaterdag van 10 tot 12 uur aan de bib van 
Halle of gewoon aan huis via de jeugdver-
enigingen.

fi etstocht
Wie ook wakker ligt van die voedselpro-
blematiek, zijn Zoerselaars Gert De Wolf 
en Veerle Van Den Wyngaert. Zij wagen 
zich in oktober aan de Benin Classic van 
Vredeseilanden, waarbij ze geld inzame-
len voor de plaatselijke rijstboeren.

Wilt u ook uw steentje bijdragen, dan kan 
dit door hen te steunen via www.vredesei-
landen.be.

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge
T 03 2980 9 59
gezondheid.wereld@zoersel.be

Bijna 1 miljard mensen lijdt vandaag 
honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard 
mensen heeft geen toegang tot kwalita-
tief en gezond voedsel. Toch produceert 
de wereld vandaag 1,5 keer meer voedsel 
dan nodig om iedereen te voeden. Dat is 
schandalig, maar ook hoopvol. Want met 
veel goede wil  - en de nodige politieke 
druk - kunnen we het probleem oplossen.

Twee jaar lang wil 11.11.11 zich  onderdom-
pelen in de voedselproblematiek en er ook 
werkelijk iets aan veranderen. Door te fo-
cussen op het voedselsysteem. Door te kij-
ken naar de voedselprijzen en de voedsel-
speculatie aan te pakken. Door in te gaan 
op de gevolgen van de klimaatverandering 
en te kiezen voor duurzaamheid. Door 
hete hangijzers als biobrandstoff en, land-
roof en ons handelsbeleid aan te pakken.

campagnemateriaal
Dit alles vraagt uiteraard heel wat inzet 
en geld. In het weekend van 9 en 10 no-
vember kunt u, traditiegetrouw, voor een 

vendien hulp uit onverwachte hoek, meer 
bepaald van de provincie Antwerpen én 
van de Duitse organisatie voor internati-
onale samenwerking (giz). Zij werken een 
project uit om gemeenten die zij begelei-
den te voorzien van een intranet. Ons plan 
past zo goed in hun doelstellingen dat we 
van hen een server, inclusief al het nodige 
randmateriaal, krijgen. Bij ons vertrek 
kunnen de collega’s in het stadhuis dan 
ook op een vlotte manier met elkaar mai-
len dankzij de nieuwe interne mailserver 
en het geïnstalleerde draadloos internet.

andere projecten
- Er vinden voorbereidende gesprekken 

plaats over een educatief project, waar-
bij de lagere schoolkinderen uit Zoersel 
en Bohicon elkaar in het voorjaar van 
2014 beter zullen leren kennen. Tijdens 
de herfstvakantie trekken twee Zoersel-
se leerkrachten richting Bohicon om dit 
project verder uit te werken.

- Intussen zijn we met vier Vlaamse en één 
Waalse gemeente actief in Benin, en dat 
biedt heel wat toekomstmogelijkheden.
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 ■ INGEZOOMD

Goden, koningen en helden worden al duizenden jaren ver-
eeuwigd. Pleinen en gebouwen worden al sinds mensenheu-
genis verfraaid. Maar wat is de betekenis van kunst in de pu-
blieke ruimte vandaag? Enkele bespiegelingen…

LUK VAN SOOM
Kunstenaar Luk Van Soom 
legt momenteel de laat-
ste hand aan het bronzen 
beeld dat dit najaar aan de 
inkom van het woonzorg-
centrum zal prijken. Luk 
doopte het kunstwerk ‘er 
woont iemand anders in 
mijn hoofd’ en draagt het 
op aan zijn tante Bertha en 
aan alle andere mensen die 
lijden aan dementie. 
“Enkele jaren geleden was 
ik op bezoek bij mijn lieve 
tante Bertha”, vertelt Luk, 
“met wie ik altijd al een 
bijzondere band had. Ze 
leed aan Alzheimer en ging 
snel achteruit. Ik zei mijn 
naam zodat ze mijn stem 
zou herkennen en om haar 
geheugen wat op gang te 
helpen. ‘Ik ben Luk’, zei ik, 
‘van Marie, uw zus die in 
Weelde-Statie woont’. Die 
zin moest ik wel enkele 
keren herhalen voordat hij 
doordrong. Maar opeens, 
zonder twijfelen, zei ze: 
‘Dat kunt gij wel zeggen.’ 
Dit betekende het einde 
van mijn steeds zo verbale 
relatie met deze bijzondere 
tante. Ik troostte me daar-
na met de gedachte dat 
er iemand anders in haar 
hoofd woonde...”

impact op hun omgeving komen boven-
dien best tot stand in samenwerking met 
de bewoners. Zij moeten het werk immers 
emotioneel adopteren.

kunstnorm
Waarom vinden we zoveel kunst in publie-
ke ruimten en gebouwen? Allereerst is er 
de ‘kunstnorm’, die bepaalt dat organisa-
ties die met minstens 30 procent subsidie 
van de Vlaamse Gemeenschap bouwen 
of verbouwen een bepaald percentage 
van de bouwkosten moeten besteden 
aan kunstwerken, geïntegreerd in het ge-
bouw. Het kunstwerk van Luk Van Soom 
- dat dit najaar een plekje zal vinden aan 
het nieuwe woonzorgcentrum - past bij-
voorbeeld in die %-regeling (zie kadertekst). 
Het was de kunstcommissie - bestaande 
uit enkele mensen van Emmaüs, van het 
Zoerselse bestuur, van de subsidiërende 
overheid en een aantal kunstkenners - die 
haar oog liet vallen op Luks werk.

Los daarvan nam de nieuwe Zoerselse be-
stuursploeg deze legislatuur ‘aandacht
voor kunst in publieke ruimten’ expliciet
op in haar beleidsintenties ‘cultuur & 
kunst’.

bron: www.kunstenenerfgoed.be / www.gent.be

MEER WETEN?
Franky Michielsen
T 03 2980 7 15
cultuur@zoersel.be

Kunstintegratie vertrekt bij voorkeur 
vanuit een behoefte, een noodzaak. 
Nadenken over kunst in de publieke ruim-
te betekent in de eerste plaats overwegen 
of een plek wel kunst nodig heeft. Een lege 
plek kan immers juist zinvol zijn, als mo-
ment van rust in een stad, een gebouw.

zinvol
Wanneer is kunst in de publieke ruim-
te zinvol? Als ze de betrokkenheid bij een 
plek of een buurt versterkt. Als ze mensen 
samenbrengt die anders niet bij elkaar 
zouden komen. Als ze het zelfb ewustzijn 
van een buurt versterkt en haar omgeving 
opwaardeert. Ideaal gezien vergroeit het 
kunstwerk met een plaats, voortbordu-
rend op de karakteristieken ervan. Als we 
het terug zouden wegnemen, ontstaat 
er een gemis. Het kunstwerk wordt een 
beeld dat de sfeer van een plein, de in-
houd van een ruimte, de kleur van een 
park voorgoed inpalmt. Denken we bij-
voorbeeld aan het beeld van Jan Dries 
‘Lichtbalans’ dat sinds 2008 de patio van 
ons administra tief centrum siert en daar 
niet meer is weg te denken.

opwaarderen
Overgaan tot het plaatsen van kunst in de 
publieke ruimte is een complexe materie. 
Het vergt visie en een gezonde kijk op de 
implicaties van ingrepen op de publie-
ke ruimte. Goede ingrepen kunnen een 
plek opwaarderen en nog meer betekenis 
geven, maar voor elke geslaagde ingreep 
bestaan er een veelvoud aan mislukkin-
gen. Zelfs goede kunstwerken kunnen 
door een ondoordachte inplanting hol en 
betekenisloos worden. Projecten met een 

publieke ruimten
gevuld met kunst

kunstintegratie
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 ■ IN BEELD

Nadat het dagverzorgingscentrum begin juni de deuren opende, verwelkomde het woon-
zorgcentrum eind augustus zijn eerste permanente bewoners. Tegen eind oktober streven we 
ernaar om alle woningen in gebruik te nemen. De komende weken en maanden zal dan ook 
alles in het werk gesteld worden om van dit huis een echte ‘thuis’ te maken.

voortbordurend kregen de vier deelwo-
ningen de namen Jukschot, Einhoven, 
Liefk enshoek en Kievit.”

vrijwilligers gezocht
Bij een volledige bezetting zullen er bin-
nenkort 77 medewerkers in de weer zijn 
voor 90 bewoners. Om er een heuse thuis 
van te maken, kunnen we echter niet zon-
der de inzet van vrijwilligers. Al op korte 
termijn zijn we op zoek naar mensen die 
graag de cafetaria en de bar open hou-
den. Ook in de animatie is de inbreng van 
vrijwilligers van onschatbare waarde. Iets 
voor u? Aarzel niet en neem contact op 
met Johan Herrebosch.

inschrijven
Overweegt u een verhuis naar het woon-
zorgcentrum voor uzelf of een familielid 
(zie kadertekst), contacteer dan de sociale 

dienst om een afspraak te maken. Ook 
voor onze dagverzorging geldt dezelfde 
werkwijze. De dagprijs voor het woon-
zorgcentrum bedraagt € 60, die voor de 
dagverzorging € 25. Voor wie deze dagprijs 
een fi nancieel struikelblok vormt, bestaat 
de mogelijkheid dat het ocmw tussen-
komt in de verblijfsfactuur.

opendeurdag 29 september
Wilt u ons nieuwe huis graag een keer 
bezoeken? Dan nodigen we u graag uit 
op onze opendeurdag op zondag 29 
september van 13 tot 18 uur.

MEER WETEN?
Johan Herrebosch | T 03 310 09 00
info@wzczoersel.be 
sociale dienst | T 03 310 09 88

Net voor het ingaan van de zomervakan-
tie werd de laatste hand gelegd aan het 
gebouw, de tuin, parking en wegen. In de 
loop van augustus passeerden er nog heel 
wat leveranciers de revue. Van potten en 
pannen over lakens en donsdekens tot 
bloemen en planten - alles wat u in huis 
dagelijks nodig hebt, voorzien we ook in 
het woonzorgcentrum om onze bewoners 
een warm en huiselijk gevoel te geven.

geschikte naam
Een huis kan echter geen thuis worden 
zonder een geschikte naam.“We zoch-
ten een naam die zowel de verbonden-
heid met de gemeente weergaf, als een 
juist beeld ophing van waar een moderne 
zorginstelling voor staat”, legt directeur 
Johan Herrebosch uit. “Uiteindelijk is het 
‘woonzorgcentrum Zoersel’ geworden: 
eenvoudig, helder en herkenbaar. Daarop 

van een huis een thuis maken

woonzorgcentrum | opendeurdag 29 september

WOONZORGCENTRUM  
ZOERSEL

ZWAAR ZORGBEHOEVEND
Ons woonzorgcentrum is in de eerste 
plaats bedoeld voor mensen die veel en 
zware zorgen nodig hebben. De mate van 
zorgbehoevendheid wordt vastgesteld 
op basis van de Katz-schaal. Dit is een 
vragenlijst die wordt ingevuld door een 
arts of verpleegkundige en waarbij wordt 
gekeken naar zes elementen: zich wassen 
- zich kleden - zich verplaatsen - toiletbe-
zoek  - incontinentie - eten. Voor elke ac-
tiviteit wordt een score gegeven naarge-
lang de hulp die de patiënt daarbij nodig 
heeft. Hoe hoger de totale score, hoe ho-
ger de tussenkomst voor het woonzorg-
centrum vanuit de ziekteverzkering.
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 ■ INGEZOOMD

snel even meten

‘Mijn straat trekt snelheidsduivels aan. Een verkeersdrempel 
zou al veel oplossen (maar niet voor mijn deur).’ Dergelijke  
boodschappen zijn schering en inslag bij onze dienst mobili-
teit. Durft u nog in de spiegel te kijken ...

VERKEERSTELLINGEN
Hoe zo’n verkeerstelling - 
aan de hand van telslangen 
- precies in zijn werk gaat, 
leggen we u graag kort 
uit. Een pneumatische tel-
slang is een holle rubberen 
slang. Op de plaats waar 
het aantal voertuigen moet 
worden geteld, wordt de 
pneumatische telslang over 
de weg gelegd, loodrecht 
op de rijrichting van het 
verkeer. Om ook de snel-
heid van de voertuigen te 
kunnen meten, worden er 
twee telslangen kort achter 
elkaar gelegd. Het telap-
paraat wordt op zijn beurt 
naast de rijbaan geplaatst. 
Hoe langer de meetperiode, 
des te nauwkeuriger de ge-
gevens.
Uit die gegevens halen we 
onder meer de V85 - dat is 
de snelheid die door 85 % 
van de weggebruikers niet 
werd overschreden. Stel 
dat die V85 in een zone 50 
49km/uur is, dan betekent 
dat dat 85 % van de wegge-
bruikers zich houdt aan de 
opgelegde snelheid. Dat is 
zo in 95 % van de straten in 
Zoersel waar meetresulta-
ten van bestaan. 

onaanvaardbaar
Eén oplossing voor al deze problemen: 
zelf minder hard het gaspedaal induwen! 
“Want wat mij inderdaad nog het meest 
verbaast”, besluit Katrijn, “is dat die mel-
dingen van overdreven snelheid vaak ko-
men van inwoners uit erg rustige of zelfs 
doodlopende straten - met andere woor-
den: straten waar niemand anders moet 
zijn, behalve die mensen zelf… Misschien 
moet iedereen daarom eerst de hand eens 
in eigen boezem steken, vooraleer ande-
ren met de vinger te wijzen.”

Diezelfde mentaliteit wordt bevestigd in 
uiteenlopende studies van het BIVV (*). 
“Het verband tussen snelheid en gevaar 
wordt enkel gelegd… voor het gedrag van 
de andere bestuurders”, aldus het BIVV. 
“‘Ik kan het mij veroorloven om af en toe 
te snel te rijden, want ik ben een betere 
bestuurder. Maar ik vind het onaanvaard-
baar dat anderen te snel rijden’: zo kan 
men de mentaliteit van heel wat bestuur-
ders samenvatten.”

handhaving
Om deze hardrijders af te schrikken, blij-
ven snelheidscontroles door de politie ui-
teraard een onmisbaar onderdeel van ons 
mobiliteitsbeleid, net als er voor zorgen 
dat ze bestraft worden.

(*) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

MEER WETEN?
dienst mobiliteit
T 03 2980 8 48
mobiliteit@zoersel.be

 “’In onze straat wordt zo snel gereden, 
mevrouw’, die boodschap krijg ik wekelijks 
te horen”, vertelt mobiliteitsambtenaar 
Katrijn Van Beek. “Automatisch gevolgd 
door de vraag wat ik van plan ben daar 
aan te doen?”

zo slecht nog niet
“Bij klachten voeren we, naar aanleiding 
van zo’n vraag, vaak een verkeerstelling 
uit om na te gaan of de klachten gegrond 
zijn”, gaat Katrijn verder. “Met quasi altijd 
hetzelfde resultaat: in de meeste geval-
len werd er niet te snel gereden. Onze 
Zoerselaar doet het dus lang zo slecht nog 
niet!”
“Dat neemt echter niet weg dat u de toe-
gelaten snelheid wel als overdreven snel-
heid kunt ervaren, zeker wanneer u als 
voetganger of fi etser langs de kant van 
de weg staat”, voegt Katrijn daar nog aan 
toe.

niet voor mijn deur
“Dat goede resultaat behalen we ook door, 
bij de aanleg van nieuwe wegen, de ar-
chitectuur van de wegen en de infrastruc-
tuur snelheidsremmend te maken. Als uit 
de meting toch blijkt dat er te snel wordt 
gereden, dan kunnen we bijkomende 
snelheidsremmende maatregelen nemen”, 
aldus nog Katrijn. “Het duurt dan echter 
nooit lang voor de eerste meldingen van 
inwoners binnenkomen. Zij klagen dan 
over het lawaai van optrekkende of afrem-
mende auto’s dat een drempel met zich 
meebrengt. Kiezen we voor een alterna-
tief, zoals bloembakken, dan wil iedereen 
die het liefst voor de deur van de buren 
zien, uit angst dat ze zelf moeite zullen 
hebben om hun oprit op of af te rijden.”

verkeerstelling
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NUTTIGE WEBSITES
- Overtuigd van de voordelen van streek-

eigen producten? Op www.ecoplan.be  
vindt u duurzame verkopers, diensten en 
webwinkels in uw buurt.

- Op www.maxhavelaar.be komt u te 
weten welke producten en winkels een 
label dragen dat garant staat voor eerlij-
ke handel.

- In de seizoensgebonden groente- en 
fruitkalender op www.groentekalen-
der.be krijgt u een goed overzicht van 
welke groenten en fruit u wanneer het 
best eet.

- Op www.koopminderafval.be kunt u 
nagaan hoe u afvalarm winkelt.

duurzame voeding

 ■ BETROKKEN

duurzaam kopen & koken

Onze planeet en onze kinderen een fi jne toekomst bieden. Dat willen we toch allemaal, niet? 
Om dat te bereiken, moet u echter bewuste keuzes maken - in de eerste plaats in uw dage-
lijks leven. In het kader van onze ‘gezondheidsmaand’ in november - die volledig in het teken 
staat van gezonde, duurzame voeding en beweging - geven we u graag een aantal tips.

▪ fairtrade
 Boeren in de derde wereld zijn vaak de 

speelbal van opkopers die tegen te lage 
‘wereldmarktprijzen’ hun producten ko-
men ophalen. Organisaties zoals Oxfam 
Wereldwinkels leren de boeren zich te 
organiseren in coöperaties en bieden 
voor de producten een gegarandeer-
de minimumprijs wanneer de wereld-
marktprijs te veel zou zakken, of een 
surplus erbovenop, wanneer die stijgt.

▪ bio
 Biologische producten zijn milieuvrien-

delijk geteeld. Zo worden er geen kunst-
meststoff en gebruikt die veel energie 
vragen voor hun productie en worden 
er geen synthetische pesticiden ingezet 
waarvan residuen in de bodem en het 
water achterblijven. Ze bevatten vaak 
minder water, meer voedingsstoff en, 
meer smaak, én ze zijn zeker zo gezond.

duurzaam koken
Hebt u duurzame voedingswaren ge-
kocht, bereid en/of bewaar ze dan ook op 
een duurzame manier: Kook met het dek-
sel op de pan (energiebesparing van 60 %). 
Stomen of stoven in weinig water geeft 
bovendien minder verlies van vitaminen 
en mineralen. Kies tot slot niet dagelijks 
voor ovengerechten; zij gebruiken in ver-
houding tot de kleine porties veel energie. 
Nog restjes? Bewaar ze dan liever even in 
de koelkast. Diepvriezen is immers zowat 
de minst energiezuinige methode om voe-
dingsmiddelen te bewaren.

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

duurzaam kopen
De trend van duurzaam leven zet zich ook 
door in onze keuken. Wist u trouwens dat 
één derde van de CO2-uitstoot van een 
gezin samenhangt met eten, meer be-
paald met de productie, de aanschaf, het 
verbruik en tot slot de afvalverwerking? 
Duurzaam eten begint dan ook al bij de 
aankoop ervan. Kies daarom voor:
▪ seizoensgebonden en uit eigen streek

Uw inkopen doen bij de boer achter de 
hoek betekent niet alleen dat u kakel-
verse, smaakvolle producten aanschaft, 
maar dat u ook zorgt voor een grote 
energiewinst. Het vergt immers een pak 
meer energie - nodig voor productie (in 

verwarmde serres), koeling (tijdens het trans-

port), transport en verpakking - om in 
het buitenland geteelde groenten, fruit, 
vlees en zuivel tot op uw bord te bren-
gen (zie kadertekst).

VERS
NATUURLIJK

seizoens-
gebonden

 & duurzaam 
koken

bron: www.West-Vlaanderen.be
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stand van zaken

 ■ IN BEELD

TE KOOP
Samen met de bouw van de nieuwe biblio-
theek in Zoerseldorp (Dorp 50-64) worden 
er ook twaalf nieuwe woongelegenheden 
gebouwd. De verkoop wordt gelanceerd  
op 25 september 2013. Tot en met 25 febru-
ari 2014 krijgen onderstaande personen 
voorrang om de woongelegenheden aan 
te kopen:
- personen die 5 jaar in Zoersel wonen, of
- die, gedurende de laatste 20 jaar, 10 jaar 

in Zoersel gewoond hebben, of
- die 5 jaar in Zoersel werken, of
- die 5 jaar in een buurgemeente van Zoer-

sel werken.
Meer info bekomt u op 03 2980 8 47.

Denken we bijvoorbeeld aan de lang ver-
wachte komst van riolering of de bouw 
van een moderne bibliotheek. Dat zijn 
maar enkele van de huidige werken in 
uitvoering, waarvan we u graag een korte 
stand van zaken geven.

rioleringswerken
We zijn volop bezig met een inhaalbewe-
ging om de rioleringsgraad in Zoersel te 
verhogen. Enkele lopende projecten zijn:
▪ wijk Kapellenhof: De woningen in de 

Kapellei (van huisnummer 229 tot 215), 
Felix Wyterslaan, De Wervenlaan en 
Kapellenhofl aan werden recent aange-
sloten op de riolering. De afwerking van 
onder meer grachten, bermen en oprit-
ten gebeurt later deze maand.

▪ wijk Zoerselbos: In de Zoerselbosdreef, 
Ten Hofl aan, Ten Boslaan, Warandelaan 

en Parklaan ligt sinds kort ook riolering. 
De afwerking gebeurt nog dit najaar.

▪ Raymond Delbekestraat: De Raymond 
Delbekestraat krijgt een nieuw riole-
ringsstelsel en een volwaardig dubbel-
richtingsfi etspad. Deze grootschalige 
werken gebeuren in fases. Binnenkort 
is het gedeelte van aan de Kroondreef 
tot aan de Bethaniënlei aan de beurt. 
Daarna volgen fasen 4 en 5 richting 
Brecht. Deze werken zullen nog duren 
tot begin 2015. 

nieuwe bibliotheek Zoerseldorp
Midden augustus werd gestart met de 
bouw van de bibliotheek en de twaalf 
woongelegenheden achteraan op de site 
in Zoerseldorp (zie kadertekst). De aannemer 
is momenteel volop bezig met de grond-
werken (uitgraven van de bouwput ...). 
Het einde van deze werken wordt voor-

zien in het voorjaar van 2015. Door de ver-
huis van de bibliotheek zal in een volgende 
fase de site aan het Zonneputteke - waar 
onze dienst onderhoud infrastructuur is 
gehuisvest - gemoderniseerd worden.

nutsmaatschappijen
Bij werken aan nutsleidingen (gas, water, elek-

triciteit, telefonie…) - voor een nieuwe huisaan-
sluiting, herstelling of renovatie - worden 
de bermen tijdelijk opengelegd. De nuts-
maatschappijen verwittigen u hiervan op 
voorhand en trachten de hinder zo kort en 
beperkt mogelijk te houden.

MEER WETEN?
dienst planning infrastructuur
T 09 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

Hebt u ook soms het gevoel dat u niet kunt buiten komen zonder wel ergens op wegen-, rio-
lerings- of verbouwingswerken te stoten, vaak met de bijbehorende omleidingen? Dan lijkt 
onderstaande lijst uw aanvoelen te bevestigen. Hou echter in het achterhoofd dat wat voor u 
misschien een noodzakelijk kwaad lijkt, voor de ander een verademing kan zijn.

werken in uitvoering
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14.09.2013 - 20.12.2013

september/oktober

proefl es conditie, dans en qigong
locatie volwassenen: maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdagavond in turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
donderdagochtend in de Zoest, Achterstraat 32
kinderen en jeugd: maandag en woensdag in turnzaal de 
Kiekeboes, Kerkstraat 7
info Anne Peetermans, anne.peetermans@telenet.be
T 03 309 40 56 of M 0476 30 30 53
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel 

yoga Paramanda
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip vanaf 2 september
elke maandag van 18.30 tot 20 uur
prijs € 60 voor 10 lessen
info Marita Schadick, M 0472 33 43 96
herman.schadick@telenet.be
een activiteit van Yoga Paramanda

vrijdag 13.09
cursus Senegalese djembé
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip 19.15 uur
prijs € 7
info Stefan Vanderstraeten, M 0472 45 93 94
nangadef@skynet.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

zaterdag 14.09
opendeurdag cursus tekenen, aqua-
relleren en olieverfschilderen
locatie Olmenlei 129
tijdstip 9 uur
info Werner De Wree, T 03 384 19 88
werner.de.wree@telenet.be
een activiteit van kunstkring De Schuine Boom

kinderdisco
locatie parochiezaal Halle, Lindedreef 16
tijdstip 14 uur
info Liese Walraevens, M 0498 43 04 52,
liese.walraevens @hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle 

bieravond
locatie parochiezaal Halle, Lindedreef 16
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Liese Walraevens, M 0498 43 04 52
liese.walraevens @hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle 

zondag 15.09
landelijke familiedag
met fi ets-en wandelzoektocht
locatie parochiezaal Halle, Lindedreef 16
tijdstip 10 uur 
info Liese Walraevens, M 0498 43 04 52
liese.walraevens @hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle 

parochiestartdag Sint-Martinus Halle
locatie kerk en tuin pastorie Halle
tijdstip 11 uur
prijs gratis
info Marc De Maeseneer
M 0498 17 64 92, T 03 383 09 56
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be 
een act. van parochieteam Sint-Martinus Halle

maandag 16.09
infoavond rond dementie
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1

tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Mai Wouters, T 03 337 88 80
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 19.09
‘s Heerentocht - warme wafeltocht
locatie Zonneputteke 1
tijdstip van 8  tot 15 uur
prijs € 1,5 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

vrijdag 20.09
infosessies:
gezelschapsdienst, gebruik van de 
belbus en toelichting vrijwilligers-
werk woonzorgcentrum Zoersel
locatie Zonneputteke 1
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info seniorenconsulent Malou Schelfthout,
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van de seniorenraad

inschrijvingen tweedehandsbeurs 
baby-, kinder- en tienerkleding
locatie Zonneputteke 1 
tijdstip vanaf 19 uur
prijs grote lijst € 4 (48 stuks), kleine lijst € 3 (15 stuks)
info Martine, T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43 
een activiteit van de vriendenkring van het ge-
meentepersoneel Zoersel

luxe BBQ met tombola
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip 20 uur
prijs € 20 pp, kinderen < 12 jaar gratis
info en inschrijven M 0474 52 03 22 of 0485 08 76 23
een activiteit van Heerlijk Zoersel 

zondag 22.09
jaarmarkt
locatie centrum Halle en Lindedreef 
tijdstip van 8 tot 14.30 uur 
info Swa Mariën, T 03 384 00 84, M 0475 42 62 60
een activiteit van Biljartclub ‘Onder Ons’

maandag 23.09
inschrijfmomenten digidak
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data donderdag 26.09
- cc Bethaniënhuis van 18.30 tot 20 uur
- bib Zoersel van 10.30 tot 12.30 uur en van 18 tot 20 uur
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00 
een act. van Digidak ism gemeente & ocmw Zoersel

donderdag 26.09
okra opendeurdag
locatie Gestelsebaan 104
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs € 5
info en inschrijven vóór 19.09 bij Lea Peeters
T 03 385 49 29, lea.peeters@telenet.be
een activiteit van okra Zoersel 

openbare fi etsenverkoop
locatie onderhoud infrastuctuur, Zonneputteke 1 E
andere data 19.12
tijdstip 18 uur (bezichtigen vanaf 17.45)

opgelet aankoop bij opbod, ter plaatse contant betalen 
info Susy Maes, T 03 2980 8 50, susy.maes@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

infoavond biodiversiteit in de tuin
locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
prijs € 1
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel ism Velt Voorkempen

vrijdag 27.09
diavoorstelling ’Leven en onderwijs in 
Peru en Marokko’
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Ilse Verrijcken, T 03 383 59 10
een activiteit van Curieus Zoersel

zaterdag 28.09
39ste wafelslag
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zondag 29.09
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Hugo Sebrechts, T 03 385 08 31
een activiteit van parochie Sint-Antonius

zondag 29.09
opendeurdag
woonzorgcentrum Zoersel
locatie woonzorgcentrum Zoersel, Kermisplein 9 
tijdstip van 13 tot 18 uur
info info@wzczoersel.be 
een activiteit van vzw woonzorgcentrum Zoersel

dinsdag 1.10
fi etsen
locatie vertrek Beuk & Noot (GSA) Achterstraat
andere data 8,15 en 22.10
tijdstip 13 uur
info bij Mai Wouters, T 03 337 88 80
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

workshop koken
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 19.30 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 10 
info en inschrijven tot 25.09
Mai Wouters T 03 337 88 80, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

gratis proefl es Taichi,
qigong en meditatie
locatie sporthal de Zoest, Achterstraat 32
andere data donderdag 3.10
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11.30
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur
info en inschrijven Christel Roose, M 0485 61 23 94
natuurlijk.evenwicht@telenet.be (plaatsen beperkt)  
een activiteit van Taichi Zoersel 

woensdag 2.10
fi etslabeling
locatie bibliotheek
oktober politiekantoor, Handelslei 167
december gebouwen onderhoud infrastructuur,
Zonneputteke 1E,
andere data 6.11, 4.12 

Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen wij u 
graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 
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zaterdag 2.11
tentoonstelling de oude 
man en de zee |
Jancordis Demey
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 24.11
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 

vrijdag 8.11
theater Marleen Merckx | 
leven in een krabbenmand
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info en reserveren Jan Van Dyck,
T 03 384 21 89, jan-van-dyck@telenet.be
een act. van ACW Zoersel i.s.m. Wel-
zijnsschakels, KWB, Femma en Pasar

zaterdag 9.11
concert Jan De Wilde & 
combo
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info en reserveren, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke 
dienst cultuur

zaterdag 16.11
tentoonstelling fotoclub 
Nenufar vzw en JON
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 17.11
tijdstip zaterdag 13 tot 18 uur, zondag 
10 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 08 33, www.nenufar.be
een activiteit van fotoclub Nenufar 
vzw en JON

zondag 17.11
workshop kunstendag 
voor kinderen
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip om 14 en 16 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl 

donderdag 21.11
film Melancholia
locatie de Bijl, Dorp 1-3

Wilt u weten wat An Pierlé en Jan De Wilde in Zoersel komen doen? Pikt 
u graag een leuke tentoonstelling mee? Abonneer u dan op onze maan-
delijkse, digitale en in cultuur gemarineerde nieuwsbrief of vraag onze 
uitgebreide programmafolder aan. Daarin staan alle activiteiten die we in 
de Bijl en de Kapel organiseren overzichtelijk geordend en grondig toege-
licht. Zowel in de Kapel als in de Bijl sluiten we onze activiteiten gezellig, 
aan de toog, af. Het ideale moment om oude bekenden te ontmoeten en 
al keuvelend de nacht in te tollen.

U bent benieuwd naar ons programma? Stuur een mailtje naar debijl@
zoersel.be of bel naar de cultuurdienst van Zoersel 03 2980 7 15 en we 
sturen u onze maandelijkse nieuwsbrief.

zaterdag 7.09
tentoonstelling Juweeltjes van strips |
Merho en Daniëlle Goff a
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 

donderdag 19.09 
lezing Jeroen Olyslaegers & Maarten Inghels
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs kassa € 5 - € 1 op vertoon studentenkaart, reserveren niet nodig
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl i.s.m. bibliotheek Zoersel

donderdag 26.09
stand-up Bart Cannaerts |
Wanneer gaan we nog eens bowlen? (try-out)
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.15 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info en reserveren, T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur 

zaterdag 5.10
tentoonstelling May Claerhout
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m 27.10
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 

vrijdag 11.10
concert An Pierlé solo
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info en reserveren, T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig
info T 03 2980 0 00, gemeente@
zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl 
i.s.m. bibliotheek Zoersel

zaterdag 23.11
concert Agnes Bruneel & 
muzikanten | over vrouwen 
gesproken… 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 15
info en reserveren Hilde Bruneel,
M 0474 74 42 70, tapori@hotmail.be
een activiteit van Solidariteitswerk-
groep AZ Sint-Jozef

zaterdag 30.11
tentoonstelling Wintersa-
lon 2013
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zaterdag 29.12
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 

zaterdag 7.12
concert Piet Stryckers en 
Floris De Rycker
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

woensdag 18.12
concert Vlaams Radiokoor 
| A Ceremony of Carols
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info en reserveren T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke 
dienst cultuur 

donderdag 19.12
film Almanya
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl 
i.s.m. bibliotheek Zoersel
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tijdstip 13 uur 
info en inschrijven dienst onderhoud infrastructuur,
T 03 2980 8 50, onderhoud.infrastructuur@zoersel.be  
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 4.10
waksation  
locatie Kermisplein 6
tijdstip 21 uur
info Maarten Meurisse, M 0473 75 99 16,
wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van chiro waks Zoersel 

zaterdag 5.10 
quiz
locatie Kermisplein 6
tijdstip 20 uur
info Maarten Meurisse M 0473 75 99 16,
wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van chiro waks Zoersel

zondag 6.10
paddenstoelenwandeling
voor leken en kinderen
locatie vertrek parking einde Oude Liersebaan
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een act. van natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

‘Vers geperst’ voorstelling
boekenpakket en jaarprogramma
locatie cc Bethaniën, Handelslei 167
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs gratis
info Katia Pannecoucke, M 0496 54 03 45,
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een act. van Davidsfonds St.-Antonius, Zoersel en Halle

tweedehandsbeurs
baby- , kinder- en tienerkleding
locatie Zonneputteke 1
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine, T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43 
een act. van de vriendenkring van het gemeente-
personeel Zoersel

dinsdag 8.10
groepswandelingen
locatie vertrek 10 uur en/of 13 uur
andere data 19.11 en 10.12
tijdstip 8.10 de Kraal, Schegel 48 , 2240 Zandhoven,
19.11 de vier Seizoenen, Raymond Delbekestraat 179,
10.12 de Ploeg, Kapellei 276
prijs gratis
info Jef Joosten ,T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden van Zoer-
sel vzw

regionale jobbeurs
locatie Kasteel de Renesse, Lierselei 30, Malle
tijdstip van 14 tot 19 uur
prijs gratis
info werkwinkel Wijnegem
T 03 355 41 50, wijnegem@werkwinkel.be 
een activiteit van de Werkwinkel i.s.m. gemeen-
ten Zoersel, Malle en Zandhoven en bedrijvenpark 
Malle

donderdag 10.10
psylostocht
locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs € 1,50 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

vrijdag 11.10
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 12 en zondag 13.10 en vrijdag 13 

t.e.m zondag 15.12
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 12.10
horizonfeesten KVG-quiz avond
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip 20 uur
prijs € 6 per persoon
info en verplicht inschrijven Daisy Backx ,T 03 385 06 14
een activiteit van KVG vormingZoersel

zondag 13.10
uitstap Dossin kazerne en Mechelen
locatie vertrek dorpsplein Zoersel 
tijdstip verzamelen van 8.45 tot 9 uur
prijs leden € 30, niet-leden € 35 
info en reserveren vóór 20.09
Charles Pauwels, T 03 384 32 06
een activiteit van ART FAN

gezellige KVG-namiddag
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip vanaf 13.30 uur 
info Walter Van Bouwel, T 03 383 67 65 of 03 383 49 15
een activiteit van KVG vorming Zoersel

dinsdag 15.10
workshop bloemschikken
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 21, niet-leden € 25 
info en inschrijven tot 4.10 Mai Wouters
T 03 337 88 80, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

vrijdag 18.10
quiz Jong CD&V
locatie parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 20 uur
prijs € 15 per ploeg (max.6 pers.)
info Sofi e Ghielens, M 0496 34 34 19
sofi e.ghielens@hotmail.com
een activiteit van Jong CD&V

zaterdag 19.10
KREA-heksenwandeling
locatie parking Kristus Koning Instituut Sint-Job
tijdstip vanaf 19 uur (vertrek per groep)
prijs € 10 (alle attracties en snoepjes inbegrepen)
info en verplicht inschrijven Rik en Reynilde Geysen
T 03 383 15 94, M 0472 33 59 48
een activiteit van Krea vzw

zondag 20.10
wandeling in het teken van natuurin-
richtingsproject Zoerselbos
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip 9.30 uur
prijs gratis
info Bart Michielsen, M 0474 48 93 14
bart.michielsen@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

pannenkoekendag
locatie Sint-Elisabethzaal, Zandstraat 36
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Rita Stevens, T 03 312 27 61
rita.stevens1@hotmail.com
een activiteit van Ziekenzorg Zoersel

dinsdag 22.10
pientere plantencombinaties
locatie Nalah, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 19.30 tot 22uur
prijs € 1
info Renée Grysolle
T 03 383 34 96, reneegry-solle@hotmail.com
een act. van Velt-Voorkempen i.s.m. Natuurpunt Voorkempen

woensdag 23.10
infoavond ‘als eten een obsessie wordt’
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info en inschrijven tot 18.10
Mai Wouters T 03 337 88 80, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

zaterdag 2.11
quizavond voor Jan en alleman
locatie zaal K.H. De Vriendenband, Bethanienlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
info Kristel Cavents
T 03 290 69 57, kristel.cavents@telenet.be
een act. van Koninklijke Harmonie De Vriendenband

zondag 3.11
vallende blarentocht
locatie Zonneputteke 1
tijdstip vertrek tussen 7.30 en 15 uur
aankomst voor 18 uur
prijs € 1,5 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

woensdag 6.11
voorleesfeest in de bib
locatie leescafé ’t Zonneputteke
tijdstip
14 uur een verhaal voor 3 tot 6 jaar
15 uur voor 6 tot 9 jaar
16 uur voor 9 tot 12 jaar 
prijs gratis
info en reserveren, T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be 
een act. van seniorenraad en bibliotheek Zoersel

maandag 11.11
clubdag
locatie zaal Sint Maarten, Lindedreef 16 
tijdstip 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,1 , niet-leden € 1,5 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV De Natuurvrienden van Zoersel vzw

vrijdag 15.11
toneelstuk: per(r)ongeluk
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16 
andere data vrijdag 22.11 , zaterdag 16 en 23.11 en 
zondag 24.11
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur
zondag 15 uur
prijs € 7
info en reserveren (vanaf 18.10), T 03 383 19 44, 
M 0470 85 94 10 
een activiteit van toneelkring W.I.K. 

zaterdag 16.11
dag van de natuur
in de Bonte Klepper
locatie poort Bonte Klepper
Nijverheidsweg, Rijkevorsel
tijdstip van 9 tot 16 uur
info Richard Vergaelen, T 014 72 51 42
of M 0494 39 36 87, www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt voorkempen 

donderdag 21.11
bezoek waterbouwkundig
laboratorium Antwerpen
locatie Berchemlei 115, Antwerpen (Borgerhout)
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
betaling voor 1.11 op rekennr. BE46.9730.9407.0836 
Davidsfonds Sint-Antonius 
info René Mertens, T 03 383 26 09
mertens-ribbens@skynet.be 
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius
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bibweekbibweek  zet u er maar voor neer

Druk druk druk. Rent u ook de ganse tijd van hot naar her? Weet 
dan dat het belangrijk  is om geregeld wat gas terug te nemen 
en even te ontspannen. Daar heeft u in onze gemeente alle kans 
toe. De bibliotheek is zo’n ideale plek om tot rust te komen, de 
krant te lezen in de leeszaal of een babbeltje te slaan in het lees-
café (elke donderdagvoormiddag open van 9.30 tot 12.30 uur). 
“Mijn zoontje en ik komen hier graag” , vertelt Evelien. “Het is hier 
best gezellig en er is veel keuze. De maandelijkse themastanden 
zetten telkens actuele onderwerpen in de kijker en zo ontdek ik 
heel wat nieuwe boeken.”  Tijdens onze bibweek, en meer bepaald 
tijdens de verwendag op 12 oktober, willen we u niet alleen even 
rustig neerzetten met een boek, maar hebben we nog heel wat 
anders voor u in petto.

MEER WETEN?
bibliotheek
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be

Kruis zaterdag 12 oktober dus 
alvast aan in uw agenda! We 
nodigen u graag uit in onze 
drie bibliotheken, van 12.30 tot 
19.30 uur, voor heel wat uit-
eenlopende activiteiten, uiter-
aard bij een hapje en drankje.

zoerselzoersel

ontbijt

Kom binnen en zet u samen 
met ons aan het ontbijt. In 
samenwerking met Welzijns-
schakels en onze sociale 
dienst kunt u uw dag starten 
met spek en eieren in het lees-
café. Begint u al te watertan-
den? Schrijf u dan snel in.
Voor diegenen die het ontbijt 
overslaan, is er een hapje en 
een drankje voorzien.

INSCHRIJVEN
vóór 7 oktober
€ 2 per persoon
aan de bibliotheekbalie
of via 03 2980 7 22
of via bibliotheek@zoersel.be

boekendokters

Lichamelijk gesterkt kunt u 
vervolgens uw bezoek aan de 
bibliotheek aanvatten. Hou 
zeker even  halt bij onze boe-
kendokters. Aan de hand van 
gerichte vragen naar uw (lees)
interesses stellen zij een diag-
nose, meer bepaald aan welke 
boeken u nood hebt. Met uw 
voorschrift kunt u dan in de 
bibliotheek terecht om inte-
ressante boeken en nieuwe 
auteurs - op uw maat - te ont-
dekken. 

digidak

Heel het jaar door zetten men-
sen zich in de bibliotheek en 
in het administratief centrum 
voor het computerscherm om 
een cursus van digidak te vol-
gen - een project dat dankzij 
de inzet van de talrijke vrijwil-

ligers in onze gemeente een 
groot succes is. Ontdek of het 
digidakaanbod, met onder 
meer een starterscursus ‘com-
puterwegwijs’, ‘internet’ en ‘so-
ciale media’, iets voor u is.

hallehalle

In de bibliotheek van Halle 
openen we tijdens de verwen-
dag een handwerkcafé. Kom 
er gezellig bij zitten met uw 
handwerk en laat u inspire-
ren door de anderen, of ga 
op zoek naar inspiratie om 
met iets nieuw te beginnen in 
onze uitgebreide themastand. 
Voor diegenen die af en toe 
een steekje laten vallen, is er 
ervaren bijstand voorzien. Een 
hapje en een drankje maakt 
het extra gezellig en doen 
u geloven dat u in uw eigen 
woonkamer zit.

sint-antoniussint-antonius

In de bibliotheek van Sint-
Antonius zetten we u aan het 
spelen. Met de hulp van onze 
naaste buren van de spelo-
theek (in de Schoolmeesters-
woning) kan jong en oud bij 
ons niet alledaagse gezel-
schapspelen leren kennen en 
natuurlijk uitproberen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een 
demonstratie volgen van het 
Afrikaanse bordspel ‘Adjito’, 
dat zeer populair is in onze 
Beninese zustergemeente Bo-
hicon. Net zoals bij schaken 
moet u het erg tactisch spe-
len, en liefst ook een reken-
knobbel zijn.

Wanneer u uitgespeeld bent, 
kunt u bij de boekenverkoop 
gaan snuisteren tussen de 
boeken, tijdschriften en cd’s 
(te koop voor € 0,5 à € 1).
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e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be

samenstelling, coördinatie en eindredactie
Caroline Wouters | communicatie

werkten mee aan dit nummer
Janne Verstrepen, Katrijn Van Beek, Anke Smolders, Patrick 
Vervecken, Evelyne Michiels, Monique De Feyter, Jan Koninkx, 
Susy Maes, Dominique Van Opstal, Erik Breuls, Erik Fuhlbrügge, 
Franky Michielsen, Bart Van Santvliet, Kristof Janssens, Malou 
Schelfthout, Gilbrant Nafri, Rudy Reynders, Sven Brabants, 
Marijn Janssens, opvoedingswinkel, BIVV, provincie West-Vlaan-
deren, stad Gent, kunsten en erfgoed, Natuurpunt, Van Roey 
vastgoed , Caroline Wouters en Liesbeth Verstreken

foto’s en illustraties
Renaat Van Dyck, Dr. Manu Keirse, 11.11.11, Evelyne Michiels,
Katrijn Van Beek, Van Roey vastgoed

grafi sche vormgeving
Nadia Kerschot

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 15.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.12 en 21.02

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 ont-
leend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan niet 
of verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.

vrijdag 29.11
winteravond paradijsvogels, pape-
gaaien en peniskokers door Maarten 
Jacobs 
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Frieda De Ruysser, T 03 311 51 16
peeters.frieda@telenet.be 
een activiteit Natuurpunt Voorkempen

quiz
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven vóór woensdag 27.11 
T 03 2980 7 24, rob.belmans@zoersel.be
T 03 2980 7 44, nadia.kerschot@zoersel.be
prijs € 15 per ploeg (max 6 personen), ter plaatse te 
betalen of via overschrijving (voor 22.11) op rekening-
nummer BE96.0682.5161. 5805 met vermelding ‘quiz 
2013 + ploegnaam’
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

vrijdag 6.12
kerstconcert Utrechts Byzantijns koor 
locatie Sint-Pauluskerk, Westmalle
tijdstip 20.15 uur
prijs € 15
info Paul Smets, pol.smets@skynet.be 
een act. van Sint-Paulusparochie Malle- Zoersel

zondag 15.12
veldtoertocht fi ngoclassic
locatie voetbalkantine KFCE Zoersel, Kievitheide
tijdstip inschrijven van 8 tot 10.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 4
info pascal.katleen@pandora.be , www.kwbzoersel.be
een activiteit van kwb Zoersel

eenden begluren op het Blak
locatie kerk van het gehucht Den Hout, Houtseweg, 
Beerse
tijdstip 9.30 tot 11.30 uur

prijs gratis
info Vergaelen T 014 72 51 42 of M 0494 39 36 87, www.
natuurpuntvoorkempen.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

vrijdag 20.12
toneelvoorstelling
‘de tante van Charlie’
locatie Hofpoorttheater, Hofpoort 6, Turn-hout 
tijdstip 20 uur
prijs € 9 
info en inschrijven vóór 1.12 door overschrijving op 
rekeningnr. BE46.9730.9407.0836 Davidsfonds Sint-
Antonius,
Katia Pannecoucke, M 0496 54 03 45
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

yoga | initiatie
Maak kennis met deze oude Oosterse methode: 
door middel van oefeningen en ademhalings-
technieken leert u tot ontspanning en medita-
tieve rust te komen.

zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1, om 14 uur
€ 1 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

woensdag 20.11
kaas | ambachtelijk product
Kaasmeester Martens gidst u door het rijke land 
van de kazen. Hoe wordt kaas gemaakt, welke 
soorten zijn er, hoe stelt u een smakelijke, geva-
rieerde, mooie kaasschotel samen.

het leescafé, Zonneputteke 1B, van 10.30 tot 12 uur
€ 1 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

variétéshow
U bent in opperbeste stemming na deze grap-
pige sketches, gebracht door toneelkring Willen 
is Kunnen en jeugdtheater ZieZo

de Kapel, Handelslei 167, om 14 uur
€ 2 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

donderdag 21.11
vrijwilligerswerk | infosessie
Bent u vrijwilliger of wenst u dit te worden? Tij-
dens deze interessante infosessie, in het nieuwe 
woonzorgcentrum, komt u meer te weten over 
de regelgeving rond het vrijwilligerswerk en de 
rechten en plichten van de vrijwilliger.

maandag 18.11
proeven van toespijs
Kijk-, luister- en proefdag over toespijs, brood-
beleg en alternatieven voor charcuterie. 

zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1, van 10 tot 11.30 uur
€ 5 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

wandelen | 8 kilometer genieten
Wandeling van 8 km door de wondermooie 
natuur van Halle

vertrek aan het Koetshuis, park Halle, om 13.30 uur
gratis

dinsdag 19.11
ontbijtcinema | Boerenpsalm
(van Roland Verhavert naar het boek van Felix Timmermans)

Een gezond ontbijt gevolgd door de fi lmklassie-
ker ‘Boerenpsalm’. Boer Wortel is zijn leven lang 
slachtoff er van de ellendigste tegenslagen maar 
slaat zich door alle verschrikkelijke rampspoed 
met een opmerkelijke levenslust en moed…

de Kapel, Handelslei 167, om 9 uur
€ 3 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

woonzorgcentrum Zoersel, Kermisplein 9, om 10 uur
gratis, wel inschrijven

welke voeding? | voordracht
Gezonde voeding vermindert de kans op 
risicofactoren bij diabetes, cholesterol, hart- en 
vaatziekten. Een diëtist van LOGO Antwerpen 
adviseert en beantwoordt uw vragen hierom-
trent.

zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1, om 14 uur
€ 1 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

vrijdag 22.11
afsluiter | feestelijk moment
Feestmenu: tomatensoep | kalkoengebraad 
met warm peertje, fruitsaus, gebakken aardap-
pelen | feestelijk gebak.
Na deze culinaire verwennerij kunt u een dansje 
‘placeren’ op de muziek van Trini Lopez, Elvis, 
Marianne Rosenberg,…

de Kapel, Handelslei 167, vanaf 12 uur deuren open
€ 10 per persoon (vooraf inschrijven en betalen)

Een traditie is het ondertussen geworden: onze 
jaarlijkse seniorenweek voor alle 55-plussers.

inschrijven
Inschrijven kan van 5 november, 13.30 uur tot en 
met 12 november, 16.30 uur in het administratief 
centrum (Handelslei 167) of op 03 2980 9 08.

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 7 37
senioren@zoersel.be


