
I N F O R M AT I E M AG A Z I N E  |  E D I T I E  9  J A N UA R I  2 0 1 3

af
gi

ft
ek

an
to

or
 Z

oe
rs

el
 1 

- I
SS

N
 0

77
1-

71
99

 - 
P1

0
61

0
2onze beste wensen voor 2013!



3
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bij intercommunale IGEAN een goedkope 
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cus | correct parkeren | en meer...

zo is Zoersel! door dienst communicatie

Gezellig thuis met familie en vrienden? Of al dansend op de ta-
fels? Hoe u oud op nieuw ook doorbracht, we hopen dat u dit 
nieuwe jaar op een geslaagde manier inzette. 
Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dat geldt zeker ook voor ons 
nieuw bestuur, dat boordevol goede moed klaar staat om uw 
gemeente verder uit te bouwen als warme, veilige en zorgende 
gemeente. De samenstelling van dat nieuwe bestuur mag er 
dan al anders uitzien, zijn kerntaak blijft om op een duurzame 
manier bij te dragen tot het welzijn van de burgers - uw welzijn 
dus. Op het programma dit jaar staat onder meer de opening 
van het woonzorgcentrum - dat bovendien ook zorgt voor hon-
derd nieuwe jobs in onze gemeente -, het nemen van verdere 
stappen in het kader van de herinrichting van Zoerseldorp en 
de komst van de omleidingsweg, de zoektocht naar een aanne-
mer voor de bouw van een nieuwe schoolinfrastructuur in Hal-
ledorp - een project dat tegelijkertijd een mooie kans biedt om 
de overige sport-, jeugd- en socioculturele infrastructuur in het 
centrum en de omgeving onder de loep te nemen. 
Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Heel vaak verdwij-
nen die al na enkele dagen als sneeuw voor de zon om opnieuw 
plaats te maken voor de oude gewoonten. Een goed voorne-
men waar wij, zoals elk jaar, zeker aan vasthouden is ons ruim 
aanbod aan kwalitatieve dienstverlening blijven optimaliseren 
en u, elke dag opnieuw, met de glimlach verder helpen.   
Een nieuw jaar, een nieuwe, frisse wind in de zeilen om uiteen-
lopende uitdagingen aan te pakken.
Uitdagingen die zich niet alleen in Zoersel, maar in quasi elke 
Vlaamse gemeente voordoen. Zo zal de vergrijzing zorgen voor 
een toename in de vraag naar thuiszorg en aangepaste huis-
vesting. Daarnaast zal er steeds meer vraag zijn naar betaal-
bare woningen en gronden om jongeren de kans te geven in 
hun eigen gemeente te blijven wonen en zal de huidige econo-
mische crisis zorgen voor een stijgende vraag naar fi nanciële 
steun en sociale huisvesting … Een voor één uitdagingen waar 
we alert voor blijven en mee onze schouders onder zetten. 
Een nieuw jaar, nieuwe ontmoetingen. Een mens is een sociaal 
dier en kan niet zonder contact met zijn medemens. Jammer 
genoeg geraken er steeds meer mensen in een sociaal isole-
ment. We willen een warme oproep doen om dit niet te laten 
gebeuren. Spring eens binnen bij uw eenzame buur of nodig 
hem/haar uit voor een nieuwjaarsborrel. Leg zelf op een laag-
drempelige manier nieuwe contacten in één van de vele ver-
enigingen die onze gemeente rijk is en sluit er vriendschappen 
voor het leven. 

Een nieuw jaar, nieuwjaarswensen. We wensen u - op geheel ei-
gen wijze - graag een bruisend, prikkelend en hartelijk 2013 toe!

Een jaar waarin ook uw budget toereikend is, een jaar dat 
blinkt, een leerrijk jaar, een jaar waarin uw huis een thuis 
mag zijn, een veilig jaar, een warm jaar, maar ook weer 
niet té warm, een jaar dat bloeit, een jaar vol spanning en 
ontspanning, een steengoed jaar, een jaar waarin arm en 
rijk nog dichter bij elkaar mogen komen, een jaar waarin u 
kunt wonen in het huis van uw dromen, ook uit het Zuiden 
een gelukkig Nieuwjaar! 

Onze beste wensen in beeld en geluid ziet u als u de QR-code 
op de cover inscant of deze link www.zoersel.be/wensen volgt. 
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lende parochiale verenigingen maakt dat 
hij in 1985 wordt aangezocht als voorzitter 
van de parochieraad. Zo kennen we hem 
als organisator van vele parochiedagen, 
waarbij hij zoveel mogelijk verenigingen 
warm maakt om hieraan deel te nemen. 
Tot slot ligt Jules ook mee aan de basis van 
wijkwerking ‘De Knod’, een buurt waar hij 
zelf al vele jaren woont.

redder van het Zoerselbos
Ook geboren en getogen Hallenaar Leo 
Cautereels levert nog steeds een belang-
rijke bijdrage om cultuur - in de ruimste 
zin van het woord - in onze gemeente te 
stimuleren, met bescherming van erfgoed 
en natuur als uitgangspunt. Zo staat hij 
onder meer mee aan de wieg van de res-
tauratie van de pastorij van Zoersel en het 
Pescheurorgel in de Sint-Elisabethkerk 
en vervult hij in 1976, vóór de fusie van 
gemeenten, een pioniersrol als oprichter 
van de vereniging ‘Hart van de Kempen’, 

Zoals elk jaar boog onze cultuurraad zich ook dit jaar over een reeks kandidaten voor de cul-
tuurprijs 2012. Voor het eerst ging de prijs niet naar één maar naar twee laureaten, meer be-
paald Jules Bastijns en Leo Cautereels. “Zonder hen zou het culturele leven in Zoersel niet zijn 
wat het nu is”, zo luidde de motivering van de cultuurraad.

 ■ IN BEELD

Jules Bastijns & Leo Cautereels 

sociaal en maatschap-
pelijk geëngageerd 
Jules Bastijns is al op vrij jonge leeftijd so-
ciaal en maatschappelijk geëngageerd. 
Als 16-jarige snaak is hij leider van de ‘Jong 
KAJ’, waar hij instaat voor de wekelijkse 
bijeenkomsten op zaterdagavond. In 1969, 
Jules is dan 23 lentes jong, richt hij mee de 
Davidsfondsafdeling in Sint-Antonius op. 
Hier krijgt hij defi nitief de cultuurmicrobe 
te pakken. Na het ontslag van Hugo Se-
breghts wordt hij, en dit voor maar liefst 
bijna 40 jaar lang, voorzitter van de afde-
ling. Vanuit deze functie heeft hij het cul-
turele leven in Sint-Antonius sterk weten 
te beïnvloeden en te leiden.  
Naast dit voorzitterschap is Jules in 1970 
betrokken bij de oprichting van Toneel-
kring Jukschot. Een aantal jaar speelt hij 
in diverse toneelstukken mee. Aan het 
kerkkoor Sint-Cecilia verleent hij zijn me-
dewerking en mooie (bas)stem. Zijn ver-
wevenheid met de parochie en verschil-

cultuurprijs 2012
gaat naar...

die onder meer voorop liep in de succes-
volle strijd tegen het geplande duwvaart-
kanaal. 
Zijn belangrijkste strijd levert hij echter in 
Zoersel zelf voor het behoud van het Zoer-
selbos. Samen met de vereniging ‘Vrien-
den van het Zoerselbos’, waarvan Leo de 
eerste voorzitter was, slaagt hij er in 1985 
in om het Zoerselbos defi nitief te laten 
beschermen als waardevol landschap. 
In 1993 opent dan de Kempische boeren-
bloementuin de deuren, gevolgd door het 
eigenlijke bezoekerscentrum in mei 1999 - 
vandaag de dag nog steeds het pronkstuk 
van de vereniging.

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

Van links naar rechts: Liesbeth Verstreken, Jules Bastijns, Leo Cautereels en Katrien Schryvers.
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 ■ IN BEELD

gemeenteraadsverkiezingen 2012

Net zoals in de rest van ons Belgenland werd ook in Zoersel op 14 oktober 2012 een nieuwe be-
stuursploeg verkozen. Zo’n 15.000 kiezers trokken die dag naar de stembus om hun stem uit 
te brengen. U vernam via andere kanalen ongetwijfeld al welk resultaat dit opleverde, maar ui-
teraard willen ook wij u graag informeren over wie Zoersel de komende zes jaar zal besturen. 

Wat achtergrondinformatie is hier zeker op zijn plaats.
gemeenteraad
Elke zes jaar worden de leden van de gemeenteraad tijdens de 
verkiezingen rechtstreeks verkozen. Voor Zoersel zijn dat er 27 
(dit is afh ankelijk van het aantal inwoners). De gemeenteraad 
bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene 
regels vaststellen. We zouden de gemeenteraad dus kunnen 
omschrijven als het parlement of de wetgevende macht van de 
gemeente.
college van burgemeester en schepenen
Houden we die metafoor aan, dan is het college van burge-
meester en schepenen de regering of de uitvoerende macht van 
de gemeente, met de burgemeester als eerste minister aan het 
hoofd van het college. De leden van het college staan in voor 
het (dagdagelijks) bestuur, zij bereiden de beslissingen van de 
gemeenteraad voor en zorgen voor de uitvoering ervan. In Zoer-
sel zijn maximaal acht schepenen - inclusief burgemeester en 
ocmw-voorzitter - actief (dit is ook bepaald door het aantal in-
woners). U, als burger, kunt deze schepenen niet rechtstreeks 
verkiezen. Zij worden door meer dan de helft van de gemeente-
raadsleden voorgedragen.

zetelverdeling
In totaal brachten 14.916 kiezers een geldige stem uit. 311 kiezers 
stemden blanco. Samen is dat zo’n 90 % van het totaal aantal Zoer-
selse kiesgerechtigden. Dat betekent dat zo’n 10 % van de Zoerse-
laars niet kwam opdagen, meestal wegens ziekte, verlof in het bui-
tenland of werkverplichtingen.
Die 14.916 stemmen leverden volgende zetelverdeling op:

lijst zetels % stemmen

Open Vld 2 9,7 1.447

N-VA 12 35,7 5.321

VLAAMS BELANG 2 8,6 1.278

sp.a 1 5,6 838

Groen 1 7,5 1.124

CD&V 9 28,6 4.269

H-eerlijk ZOERSEL 0 4,3 639

TOTAAL 27 100 14.916

verkozen gemeenteraadsleden
De 27 rechtstreeks verkozen gemeenteraadsleden zijn (per lijst, in 
volgorde van hun verkiezing op de lijst):

het nieuwe
Zoerselse
bestuur
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Enkele sfeerfoto’s van de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013. Van linksonder naar rechtsboven (individuele foto’s) vindt u de leden van het nieuwe 
schepencollege: Bart Sebreghts, Luc Kennis, Pascale Loveniers, Wim Govers, Koen Paredaens, Danny Van De Velde, Katrien Schryvers en Liesbeth Verstreken.

installatievergadering
Op woensdag 2 januari vond de instal-
latievergadering van de nieuwe gemeen-
teraad plaats. Tijdens deze installatiever-
gadering legden de verkozen raadsleden 
of hun opvolgers de eed af, droegen zij 
offi  cieel de zes schepenen voor en ver-
kozen zij vijf politieraadsleden en elf 
ocmw-raadsleden. In bovenstaand lijstje 
van rechtstreeks verkozen gemeente-
raadsleden wijzigden die avond nog een 
aantal zaken. Omwille van het overlijden 
van Louis Verbergt (CD&V) nam eerste 
opvolger Sofi e Ghielens zijn plaats in. 
Bert Claessens (N-VA) en Fanny Schenkels 
(VLAAMS BELANG) wensten hun mandaat 
niet op te nemen en werden respectieve-
lijk opgevolgd door Marcel De Vos en Jos 
van Dongen. Aangezien bloedverwanten 
tot en met de tweede graad niet samen 
mogen zetelen, verving Griet Decock tot 
slot Matthias Janssens (zoon van Pascale 
Loveniers (N-VA)).

Open Vld: Walter Van Hofstraeten, Stan 
Bartholomeeussen
N-VA: Liesbeth Verstreken, Koen Pare-
daens, Pascale Loveniers, Danny Van De 
Velde, Lotte Noelants, Jef Laureyssens, Ta-
nia Kohlen, Tom Valgaeren, Rita Laureys-
sens, Michaël Heyvaert, Bert Claessens, 
Matthias Janssens
VLAAMS BELANG: Walter Vochten, Fanny 
Schenkels
sp.a: Marc Somers
Groen: Marc De Cordt
CD&V: Katrien Schryvers, Luc Kennis, Bart 
Sebreghts, Wim Govers, Louis Verbergt, 
Roel Van Elsacker, Paul Van Wesenbeeck, 
Dirck Haest, Karlien Van Melkebeek
H-eerlijk Zoersel: /

coalitie
De partijen N-VA en CD&V sloten intus-
sen een bestuursakkoord en vormen dus 
de meerderheidscoalitie voor de legisla-
tuur 2013-2018. Uittredend burgemeester 
Katrien Schryvers (CD&V) geeft de fakkel 
door aan Liesbeth Verstreken (N-VA). Zij 
neemt naast de algemene bevoegdheden 
Veiligheid, Bevolking en Burgerlijke stand 
ook Ruimtelijke ordening onder haar hoe-
de. Daarnaast stappen er nog drie sche-

penen van N-VA in het college. Danny Van 
De Velde wordt schepen van Groenaanleg 
en -onderhoud, Natuurbeleid, Mobiliteit 
en Erfgoed. Koen Paredaens neemt Milieu, 
Communicatie, Noord-Zuid en Internati-
onale samenwerkingen onder zijn hoede 
en Pascale Loveniers zal als schepen wer-
ken voor Personeel en Organisatie, Lokale 
economie en Toerisme, Onderwijs en Bi-
bliotheek. Tom Valgaeren (N-VA) wordt de 
voorzitter van de gemeenteraad.

Aan CD&V-kant werd Katrien Schryvers 
voorgedragen als ocmw-voorzitter (instal-
latievergadering op 7 januari). Daarnaast 
neemt zij als schepen ook de beleidsdo-
meinen Sociale Zaken en Cultuur voor 
haar rekening. Luc Kennis blijft verder 
werken als schepen van Openbare Werken 
en Landbouw. Wim Govers zet zijn werk 
voort als schepen van Jeugd en Kinderop-
vang en ook Bart Sebreghts blijft aan zet 
als schepen van Financiën, maar neemt er 
ook Sport bij.
Tussen N-VA en CD&V werd bovendien 
overeengekomen dat het mandaat van 
Bart Sebreghts eindigt na vier jaar en dat 
Tania Kohlen (N-VA) vanaf dan het man-
daat van schepen opneemt.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 18,
mail naar secretariaat@zoersel.be
of surf naar www.vlaanderenkiest.be.
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 ■ WEGWIJS 

Vanaf 1 januari 2013 zouden de prijzen van elektriciteit en aardgas gevoelig kunnen stijgen. 
Hoog tijd dus om extra energievriendelijke investeringen te doen in uw nieuwbouw- of be-
staande woning. Voor beide situaties is er een premiebeleid uitgewerkt. Laat u niet afschrik-
ken door de investering want die verdient u makkelijk terug. Niet alleen zal uw verbruik een 
stuk lager liggen, dankzij verschillende premies kunt u een deel van de investering al snel re-
cupereren. Een overzicht van het premielandschap anno 2013.

energiebesparende maatregelen?

energievriendelijke
investeringen
lonen de moeite
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energievriendelijke premies
(Eandis)

Sam Van Pelt, huisvestingsambtenaar van onze gemeente, licht 
toe. “De premies van netbeheerder Eandis voor energiebesparende 
maatregelen blijven dit jaar behouden. Zo zijn er voor bestaande 
woningen premies voor onder meer dakisolatie, vloerisolatie, na-
isolatie van bestaande buitenmuren of spouwmuren, enzovoort. 
Kiest u voor dakisolatie, dan wordt u zelfs dubbel beloond. U kunt 
hiervoor immers belastingsvermindering krijgen, tot 30 % van uw 
factuur.”
“Voor nieuwbouwwoningen geldt de regel: wie goed isoleert, krijgt 
een hoger premiebedrag. Een extra investering voor isolatie van uw 
nieuwbouwwoning wordt immers door Eandis beloond. Hoe lager 
het energieprestatiepeil van uw woning, hoe hoger het premiebe-
drag - dat maar liefst kan oplopen tot meer dan 4.000 euro.”

Voor een volledig en totaal overzicht van de voorwaarden en pre-
miebedragen verwijzen we u graag naar www.eandis.be. 

renovatiepremie
(Vlaamse overheid) 

Bent u van plan om uw woning stevig te renoveren, dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie van de Vlaamse 
overheid. “Minstens 10.000 euro aan facturen, een woning van 
minstens 25 jaar oud en een inkomen dat niet te hoog ligt - dat zijn 
de voornaamste voorwaarden van de renovatiepremie”, licht Sam 
toe.

verbeteringspremie
(Vlaamse overheid)

Voor wie kleinere werken laat uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van een hoogrendementsketel, is de Vlaamse verbete-
ringspremie interessant. De voorwaarden zijn lichtjes gewijzigd. 
“Vanaf 1 januari vervalt de voorwaarde dat het kadastraal inkomen 
van uw woning niet meer mocht bedragen dan 1.200 euro, wat 
voor veel particulieren een probleem was”, geeft onze huisvestings-
ambtenaar mee. “Dit euvel is nu weggewerkt zodat meer mensen 
in aanmerking kunnen komen voor deze verbeteringspremie.” Maar 
ook hier speelt uw inkomen en de leeftijd van de woning (minstens 
20 jaar oud) een rol.
Een totaal overzicht vindt u op www.vlaanderen.be/nl/premies-en-
subsidies.

WIP EENS BINNEN
Ziet u door de bomen het bos niet meer? Spring dan 
eens binnen in ons administratief centrum. Op vrij-
dagvoormiddag maakt een medewerker van het 
Wooninfopunt (kortweg WIP) u graag wegwijs in het 
premielandschap en bekijkt hij samen met u voor 
welke premies u in aanmerking komt. Elke andere 
werkdag is onze huisvestingsambtenaar in het admi-
nistratief centrum aanwezig om u met raad en daad 
bij te staan. 

aanpassingspremie
(Vlaamse overheid)

Bent u een 65-plusser en wilt u uw woning aanpassen aan uw 
noden, door bijvoorbeeld een traplift te plaatsen of bestaande 
toegangsdeuren en garagepoorten te automatiseren, dan komt 
u in aanmerking voor de Vlaamse aanpassingspremie.

Mocht u eraan twijfelen: de premies die Eandis en de Vlaamse 
overheid uitreiken, zijn cumuleerbaar. “U kunt dus voor bepaal-
de werkzaamheden zowel een premie van Eandis als één van 
de Vlaamse overheid krijgen”, aldus nog Sam. “Hebt u toch al 
een verbeterings- of aanpassingspremie aangevraagd en u wilt 
nog graag in aanmerking komen voor de renovatiepremie, dan 
wordt het bedrag van de verbeterings- of aanpassingspremie 
afgehouden van de aangevraagde renovatiepremie.”

“Tot slot: naast bovengenoemde maatregelen bestaan er nog 
veel meer premies. Maak voor uzelf zeker eens de oefening op 
www.premiezoeker.be. U vindt er een overzicht van alle pre-
mies waarvoor u in aanmerking komt. Blader ook even door 
naar pagina 14. Daar leest u meer over de FRGE energielening.” 

“Investeren in energiebesparende 

maatregelen loont echt de moeite. U 

kunt uw investering op korte termijn 

gemakkelijk terugverdienen.”

MEER WETEN?
Bel 03 2980 8 47, mail naar huisvesting@zoersel.be
of surf naar www.eandis.be, www.premiezoeker.be.
De medewerker van het wooninfopunt kunt u bereiken op 
03 350 08 08.
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 ■ IN ‘T KORT

Bijna dagelijks vinden natuurrampen 
plaats en hun aantal neemt, onder meer 
door de opwarming van ons klimaat, nog 
elk jaar toe. Dat u maar mondjesmaat iets 
verneemt over deze rampen, is te wijten 
aan het feit dat meer dan 90 % ervan het 
wereldnieuws niet haalt.
Specifi ek voor deze ‘stille’ rampen richtte 
het Rode Kruis Internationaal een nood-
hulpfonds op. Wie is er immers beter 
geplaatst om de getroff en bevolking de 

meest dringende hulp te verstrekken dan 
de plaatselijke Rode Kruisorganisaties. Op 
advies van de Wereldraad schenkt Zoersel 
2.500 euro aan dit noodhulpfonds. Daar-
naast wordt er 1.000 euro uitgetrokken 
voor de slachtoff ers van het orkaangeweld 
in Haïti.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 59
of mail naar welzijn.wereld@zoersel.be.

noodhulpfonds stille rampen

De gloednieuwe MOBIB-kaart van De Lijn - een con-
tactloze elektronische kaart - vervangt binnenkort 
de bekende magnetische kaarten en papieren abon-
nementen. Met deze kaart moet u uw vervoersbe-
wijs niet meer in een ontwaarder steken, maar het er 
gewoon even voor houden. Opstappen zal dus veel 
sneller gaan. Deze kaart is bovendien ook geldig op 
het netwerk van de Brusselse MIVB en later ook bij 
de andere openbare vervoersmaatschappijen, zoals 
de NMBS. In de toekomst heeft u dus nog maar één 
vervoersbewijs nodig voor alle treinen, trams, bus-
sen en metro’s.

Bedoeling was dat 65-plussers eind 2012 zo’n MO-
BIB-kaart konden aanvragen in de plaats van hun 
65+-kaart. De invoering van de MOBIB-kaart liep 
echter vertraging op, waardoor alle 65-plussers hun 
huidige kaart mogen blijven gebruiken tot ze een 
persoonlijke brief krijgen om een nieuwe MOBIB-
kaart aan te vragen.

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

In mei vorig jaar kreeg iedereen, die 
verder gebruik wilde maken van een 

gft+-container een nieuwe groene bak met ingebouw-
de chip. Deze chip zorgt ervoor dat u in de toekomst niet 

langer een forfetair bedrag (label) betaalt maar wel per aange-
boden gewicht. Om alle verwarring tegen te gaan: momenteel 
loopt er nog een proefperiode waarin we voldoende gegevens 
willen verzamelen om later een zo correct mogelijke prijs te kun-
nen bepalen. Zolang u dus van ons geen bericht ontvangt dat we 
eff ectief overschakelen naar het nieuwe systeem, blijft u dus een 
label aan uw gft+-container hangen. 
Wist u bovendien dat u op www.zoersel.be onze afvalkalender 
kunt downloaden op uw smartphone, in outlook, excel, pdf …?

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

MOBIB-kaart
loopt vertraging op

chip nog 
niet actief
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20.01.2013 - 23.02.2013

Ashtanga yoga
Een no-nonsense yogavorm voor mannen 
en vrouwen die actief willen werken aan 
hun fysieke en mentale gezondheid. Deze 
bestaat uit een vaste reeks houdingen, 
die men via de ademhaling aan elkaar 
rijgt. Door de combinatie van lichamelijke 
inspanning en geestelijke concentratie 
creëert u niet alleen een gezond en sterk 
lichaam, maar ook rust in uw hoofd.
locatie danszaal De Zoest, Achterstraat 32
tijdstip elke woensdagochtend van 9 tot 10.30 uur en 
elke donderdagavond van 19.30 tot 21 uur
prijs € 10 per les met (tien)beurtenkaart,
€ 12,50 drop-in
info A van Drie, M 0468 14 47 62, www.deyogakamer.be
een activiteit van De Yogakamer

zondag 20.1
feest van Sint-Antonius
Zoals ieder jaar vieren wij op een speciale 
manier het feest van Sint-Antonius-Abt, 
patroonheilige van onze parochie en van 
het koor voor uitvaartliturgie. Het Sint-
Antoniuskoor zingt feestelijk in de eu-
charistieviering van 11 uur en gedenkt zijn 
overleden koorleden. Na de viering verko-
pen wij naar aloude gewoonte, per op-
bod, de door de gelovigen meegebrachte 
off ergaven (tussen 10 en 11 uur af te geven 
in het portaal van de kerk). Buiten de klas-
sieke varkenskoppen worden er ook nog 
andere off ergaven in natura aangeboden. 
De opbrengst gaat naar de parochiale 
goede werken.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 11 uur
info Stan Geens, T 03 383 66 03
een activiteit van de parochie van Sint-Antonius 
en het Sint-Antoniuskoor

toast literair
Nieuwjaarsreceptie met poëzie gekozen 
door de deelnemers of zelf geschreven 
gedicht.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 11 uur
prijs leden gratis, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe,
T 03 383 47 59, lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

maandag 21.1
vrije inloopmomenten Digidak
De initiatiecomputerlessen zijn opnieuw 
gestart. Hebt u de inschrijfmomenten 
gemist? Geen probleem, u kunt nog al-
tijd inschrijven tijdens de vrije inloop - ook 
het moment om te komen oefenen of uw 
computervragen te stellen. Een team van 
vrijwilligers staat klaar om u te helpen.

locatie bibliotheek, Zonneputteke 1b
of ac Zoersel, Handelslei 167
tijdstip bib: elke donderdag van 9.30 tot 12.30 uur

ac: elke maandag en donderdag van 13.30 tot 
16.30 uur (uitgezonderd schoolvakanties)

prijs gratis
info Ingrid Goris T 014 71 11 03
een activiteit van Digidak

dinsdag 22.1
instaples conditielessen
U kunt afwisselend de ochtend- en de 
avondles combineren, afh ankelijk van uw 
werktijden. In alle andere conditielessen 
hebt u ook de mogelijkheid om nog in te 
stappen en/of een proefl es te volgen.
locatie turnzaal de Kiekeboes (GBZ),
Kerkstraat 7 en danszaal De Zoest, Achterstraat 32
tijdstip dinsdag- en donderdagavond (de Kiekeboes),
donderdagvoormiddag (De Zoest)
prijs € 7 (terugvorderbaar bij semesterinschrijving van 
16 lessen)
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be,
Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17,
hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

perfectionisme en loslaten
Via beeldende vormen uiting geven en 
ervaren hoe dit thema in uw leven speelt 
en hoe het voelt om ‘perfectionisme’ los te 
laten.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
tijdstip 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 23.1
ganzentocht op de Brechtse Heide (jeugd)

Wil je graag iets meer weten over gan-
zen? De gidsen van de Vogelwerkgroep 
Natuurpunt Voorkempen nemen je mee 
op zoek naar ganzen die op de Brechtse 
Heide overwinteren. We zorgen voor te-
lescopen zodat je de vogels goed kan be-
kijken. Warme kledij en een verrekijker zijn 
aanbevolen.
locatie parking begraafplaats Sint-Antonius,
Emiel Vermeulenstraat

hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

 
live optreden ‘Enjoy’ gratis inkom

 

   
consumpties te betalen

 

   

gratis pannenkoek

 

dancing De Toverfluit

 

Kapellei 264

 

vrijdag 25 januari 2013

 

vanaf 14 uur

 

2980 Zoersel (deelgemeente Halle)

INSCHRIJVEN 

welzijn.wereld@zoersel.be 

Anke Smolders of Erik Fuhlbrügge |  T 03 2980 9 60

complimentenfuif 
dansen en ontmoeten in De Toverfluit

Bent u senior en houdt u van een leuke babbel, een dansje, een 

goede pint en u wilt graag wat extra sociale contacten? 

Kom dan zeker naar onze dansnamiddag in de Toverfluit. 

Kent u iemand die zo’n namiddag wel kan gebruiken? Neem hem 

of haar dan zeker mee!

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

infosessie
‘Je hebt je hart hard nodig’
Hart- en vaatziekten zijn in Europa de 
belangrijkste oorzaken van overlijden of 
invaliditeit. Hartinfarcten maken in België 
twee slachtoff ers per half uur. Vaak met 
fatale afl oop. Voor wie overleeft, volgt een 
lange revalidatie. Naast heel wat weet jes 
bieden we u meerdere tips om te voorko-
men dat een hartinfarct u treft. 
locatie parochiezaal Sint-Antonius,Kapellei 1
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Mai Wouters, M 0486 63 75 36,
frieda.willems@telenet.be
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

instaples zumba
locatie turnzaal de Kiekeboes (GBZ), Kerkstraat 7
andere data donderdag 24.1
tijdstip 23.1 om 20.30 uur, 24.1 om 19.30 uur
prijs € 7 (terugvorderbaar bij semesterinschrijving van 
16 lessen)
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be,
Hans Clippeleyr T 03 383 31 17,
hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

donderdag 24.1
fi lm ‘Another year’
Mike Leigh heeft met fi lms als ‘Naked’, 
‘Secrets & Lies’ en ‘Happy-Go-Lucky’ een 
behoorlijke staat van dienst opgebouwd 
als chroniqueur van het alledaagse Britse 
leven. Met ‘Another year’ leverde hij een 
prachtige tragikomedie af die prettig 
voortkabbelend het leven van een groep 
‘normale’ Britten volgt over de vier seizoe-
nen. Waar iedereen in het begin gelooft in 
een gelukkig leven, zijn de meesten aan het 
eind op zoek naar dat gelukkige bestaan.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 26.1
infovoormiddag cursus tekenen, olie-
verfschilderen en/of aquarelleren
U hebt enige artistieke aspiraties en u ziet 
het wel zitten om met potlood of penseel 
bezig te zijn? Dan biedt de kunstkring ‘de 
Schuine Boom’ u de mogelijkheid om uw 
vaardigheden te ontplooien. Deze cursus 
omvat materialenleer, perspectief, com-
positie, kleurenleer ...
locatie Olmenlei 129
tijdstip infovoormiddag van 9 tot 12 uur.
Cursus zelf: 12 donderdagen van 19 tot 22 uur
of 12 zaterdagen van 9 tot 12 uur
prijs € 155 voor 12 lessen van 3 uur
info Werner De Wree, T 03 384 19 88,
schuineboom@telenet.be
een activiteit van Kunstkring ‘de Schuine Boom’

poëzieweek | tentoonstelling
Kinderen van het Tekenatelier stellen teke-
ningen en knutselwerkjes rond het thema 
‘muziek’ tentoon in de hal van de biblio-
theek van Zoersel. Tijdens de opening 
komen leerlingen van de muziekschool 
de tentoonstelling met poëtische muziek 
opluisteren.
locatie bib Zoersel, Zonneputteke
tijdstip opening zaterdag 26.01 tussen 9.30 en 12.30 
uur, loopt tot en met 13.02, tijdens de openingsuren
info Erik Breuls, T 03 2980 7 23
een activiteit van bibliotheek Zoersel

poëzieweek | gedichtenmuur
In elk van onze drie bibliotheken kunt u 
de gedichtenmuur bezoeken die kadert in 
het thema ‘muziek’. Bovendien verwennen 
we alle leners met een ‘gedichtensnoepje’ 
(zolang de voorraad strekt).
locatie bibs Zoersel, Sint-Antonius en Halle
tijdstip tot en met 13.02, tijdens de openingsuren
info Erik Breuls, T 03 2980 7 23
een acticiteit van bibliotheek Zoersel

dinsdag 29.1
workshop computergebruik
Een effi  ciënter gebruik van de computer 
voor iedere computergebruiker. Zoeken 
naar oplossingen van uw computer-
problemen. Antwoord op uw vragen. 
Aandacht voor Windows 7, Offi  ce, multi-
media, hard- en software, kennismaking 
met Windows 8 en Offi  ce 2013.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data dinsdag19.2, 12.3, 2.4, 23.4, 14.5, 4.6 en 25.6
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs gratis
info Vic Van Calster, M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be
een activiteit van Update Computerclub

donderdag 31.1
muziek & poëzie
Naar aanleiding van de poëzieweek verras-
sen we de bezoekers in het administratief 
centrum op een vleugje poëzie en muziek.
locatie patio administratief centrum, Handelslei 167 
tijdstip doorlopend van 13.30 tot 20 uur
info dienst Cultuur,Bart Van Santvliet, T 03 2980 7 13
een activiteit van dienst cultuur Zoersel

vrijdag 1.2
open schoolmuseum
Feestelijke afsluiting van een veertien-
daags kunstproject van Pierenbos. Er 
worden kunstwerken van wereldfaam 
tentoongesteld, o.m. Van Gogh, Da Vinci, 
Breughel, Monet, Klimt… Daarnaast kunt 
u de meesterwerken van onze kinderen 
bewonderen vanuit het motto van Picasso 
‘Elk kind is een kunstenaar’. Onze twee 
vestigingen en het open museum daar-
tussen bieden kunst, sfeer en uiteraard 
gezelligheid bij een hapje en een drankje.
locatie Pierenbos
tijdstip van 17 tot 19.45 uur (Lindendeef 18)
van 17 tot 21 uur (Halle-Velden 2)
info Karin Cuyvers, T 03 2980 8 31
een activiteit van Pierenbos

movienight
Wij vertonen vijf fi lms op onze grote, di-
gitale schoolborden. Op het programma: 
een fi lm voor kleuters, een fi lm voor de 
eerste, tweede en derde graad en een fi lm 
voor tieners. Terwijl uw kind geniet van 
een fi lm naar keuze, kunt u als ouder ge-
nieten van een drankje, een knabbeltje en 
een babbeltje, of u kunt materiaal aanko-
pen aan een tupperware-standje.
locatie basisschool Klim-Op,
Heybleukenstraat 21,
tijstip 18.30 uur
prijs € 2,50 per kind
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50,
bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van basisschool Klim-Op
in samenwerking met de oudervereniging

Zoerselkermis
Kermisweekend in verwarmde spiegeltent 
‘Moulin Rouge’. Bezoek onze tent en proef 
een lekkere pannenkoek. Op het program-
ma vrijdag: ‘Wilde Westen caféloop’ en ge-
animeerde bingoavond voor jong en oud. 
Zaterdag: kaartprijskamp ‘slagen halen’ 
en Ambiance Festival met Robby Vinny en 
Kontrair. Zondag: kinderplezier met clown 
Lollebol, Après-skiparty in winters decor.
locatie Dorpsplein Zoersel
andere data zaterdag 2.2 en zondag 3.2
tijdstip vrijdag 19 uur caféloop, café Mastentop, Oost-
mallebaan 29 | 19 uur bingo, spiegeltent, Dorpsplein
zaterdag 14 uur kaartprijskamp | 20 uur Ambiance Festi-
val zondag 14 uur kinderplezier | 19 uur party
prijs € 2
info café de Lindeloo, zoerselkermis@live.be
een activiteit van Zoerselkermis vzw
i.s.m. Monnikenheide vzw en KWB Zoersel

quiz 14 - volleybalclub Zoersel
locatie kantine KFCE Zoersel,
Westmallebaan (grens Westmalle)
tijdstip 20 uur
prijs € 20 per ploeg van max. 6 deelnemers
info Peter Schryvers, T 03 311 71 83, peter@schryvers.be
een activiteit van volleybalclub Zoersel

zaterdag 2.2
tentoonstelling Mariarosa Fortuny
Mariarosa Fortuny Altarriba is geboren 
in Barcelona, Catalonië. Ze is licentiate in 
de schone kunsten, schilderes, grafi sch 
vormgeefster en illustratrice. Het gebruik 
van een expressieve lijnvoering en leven-
dige kleuren tekenen haar werk waarin de 
menselijke fi guur steeds centraal staat. 
Aan de hand van op het eerste zicht een-
voudige composities, schept ze een dia-
loog tussen de toeschouwer en de person-
ages uit haar schilderijen, onttrokken aan 
een schijnbaar alledaagse realiteit.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 24.02
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

geanimeerde heksen
en trollen-kinderwandeling
In ons gemeentepark gebeuren er ’s 
nachts rare dingen want dan komen hek-
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sen en trollen naar buiten. Wandel onder 
begeleiding van een gids/verteller binnen 
in hun wereld. De jongsten, maar ook de 
ouderen, leren zo het ‘andere park’ ken-
nen. Vergeet uw zaklamp en een fl uovest-
je niet mee te brengen.
locatie Wandelweg 11
tijdstip verzamelen 17.30 uur, vertrek 18.00 uur
prijs gratis
info patrick.van.hoeserlande@advalvas.be, T 03 385 17 
10, M 0494 35 59 14 of 0475 37 67 54
een activiteit van buurtcomité Wandelweg

gemengd koor Klankjorum
en Albina Skvirskaya
Klankjorum, uitgegroeid tot een vaste 
waarde binnen het Vlaamse koorgebeu-
ren, brengt een gevarieerd programma 
met musical- en fi lmmuziek (Oliver, 
Les Misérables, Pocahontas) en een 
reeks popsongs waaronder ‘Bohemian 
Rhapsody’. Naast en samen met 
Klankjorum geniet u van het muzikaal 
talent van Albina Skvirskaya. Zij is een bij-
zonder begenadigde en internationaal ge-
renommeerde pianiste. Zij vertolkt werk 
van Chopin en enkele modernere liederen, 
bewerkt voor piano.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.15 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info en tickets Johan Strubbe, T 03 294 85 69,
fam_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel
i.s.m. Davidsfonds gewest Polder en Voorkempen

zondag 3.2
ganzentocht Damme-Uitkerkse polders
De Uitkerkse polders nabij Blankenberge 
staan bekend als een belangrijke plek voor 
overwinterende ganzen. Naast de klas-
sieke grauwe en kolganzen overwinteren 
hier ook duizenden kleine rietganzen. De 
voorbije jaren heeft Natuurpunt grote 
werken in het gebied uitgevoerd, zodat de 
Uitkerkse polders meer dan vroeger het 
decor geworden zijn voor een schouw-
spel van goudplevieren, smieten, kieken-
dieven en heel misschien wel een velduil. 
Meebrengen: picknick, stapschoenen, ver-
rekijker, eventueel telescoop of vogelgids.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 8.10 uur
prijs € 12 (volwassene, lid), € 17 (volwassene, niet-lid), 
€ 6 (10-18 jaar), gratis (-10 jaar)
info en inschrijven Wim Veraghtert,
M 0496 97 87 79, wim.veraghtert@gmail.com,
Michel Viskens, T 03 383 18 06,
viskensmichel@skynet.be,
Jenny Torfs, T 03 383 18 06, torfsjenny@gmail.com.
U bent ingeschreven na storting (vóór 21.1) van het ver-
eiste bedrag op rekeningnummer BE80 7512 0545 9477 
van Natuurpunt Voorkempen, Leeuwerikenlaan 8, 2390 
Malle (adres vermelden), met vermelding ‘ganzentocht’ 
+ aantal personen + opstapplaats
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tweedehandsbeurs
De leden van de ouderraad (O.G.S.A.) van 
Beuk & Noot organiseren hun jaarlijkse 
tweedehandsbeurs voor baby- en kinder-
kleding, speelgoed en babyartikelen.
locatie refter kleuterschool Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip van 12.30 tot 16.30 uur
prijs toegang gratis

info M 0476 82 41 05, www.ogsa.be
een activiteit van ouderraad Beuk & Noot

dinsdag 5.2
voordracht Ivo Pauwels
Ivo Pauwels is auteur van bijna 50 tuin- en 
lifestyleboeken. Zijn stem kent u van het 
Radio 2-programma ‘De Huisraad’ waar hij 
tuinvragen van het publiek beantwoordt. 
Hij is hoofdredacteur van ‘Bloemen en 
Planten’ en van het VTM-tuinprogramma 
‘Groene Vingers’ dat voor een deel in zijn 
tuin wordt opgenomen en waarin hij af en 
toe ook als specialist optreedt.
locatie parochiezaal Sint-Antonius,Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Eva Verellen, T 03 383 47 22, frieda.willems@telenet.be
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

vrijdag 8.2
opera op dvd:
‘L’Orfeo’ van Claudio Monteverdi
Voor de eerste opera op dvd-vertoning 
kozen we ‘L’Orfeo’ van Claudio Monte-
verdi, een opname van een voorstelling in 
de Munt (2006). De muziek, uit het begin 
van de barok, wordt vertolkt door het Col-
legium Vocale uit Gent en bekoort nog 
steeds door zijn eenvoud, lyrische gedre-
venheid en expressiviteit. De choreogra-
fi e van Trisha Brown en het vakmanschap 
van fi lmer Pierre Barré maken van deze 
dvd een echt hebbeding. René Jacobs koos 
voor een dynamische regie waardoor de 
vijf bedrijven in elkaar lijken te vloeien.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

infoavond paddeninfo (ook voor de jeugd)

Naar jaarlijkse gewoonte en ook omdat 
hun instinct het zo voorschrijft, zullen de 
amfi bieën weer op pad gaan om te paren. 
Alweer zullen ze zonder besef van gevaar 
de drukke straten oversteken om zo vlug 
mogelijk eitjes af te zetten of te bevruch-
ten. De reddingsteams zijn weer paraat. 
Voor de praktische kant kunt u komen 
luisteren op onze infoavond. Dit levens-
reddend werk is uitermate geschikt als 
kinderactiviteit.
locatie ‘t Zonneputteke (deel 3)
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Bart Hellemans, T 03 384 33 56,
bart.hellemans@skynet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar 
de missionarissen.
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 9 en zondag 10.2
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 9.2
I love 2 Aspi
Pink Pussy, Superhelt en De Mega Ambi 
Deejays zorgen voor de nodige sfeer.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 21 uur
prijs vvk € 4, kassa € 5
info chiromeisjes Sint-Antonius, sien_nicolai93@
hotmail.com
een activiteit van chiromeisjes Sint-Antonius

zondag 10.2
twintigste Valentijnsontbijt
Een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuff et, 
ten voordele van de parochiale werking.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs volwassenen € 12, -12 jaar € 5, -3 jaar gratis
info parochie Sint-Martinus Halle, T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
inschrijven uiterlijk maandag 4.2 in het parochiecen-
trum, Halle-Dorp 32 of via het AXA-kantoor Wouters, 
Halle-Dorp 38
een activiteit van de parochie Sint-Martinus Halle

maandag 11.2
carnavalkoken
kleuters, 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
Wij gaan koken rond het thema carnaval. 
Laat je fantasie maar de vrije loop en kom 
mee koken. Breng een schort en voldoen-
de doosjes mee om je zelfgemaakte ge-
rechtjes mee naar huis te nemen.
locatie Westmallebaan 60
andere data woensdag 13.2 (voor kinderen vanaf 4de 
leerjaar)
tijdstip 11.2 van 10 tot 12 uur (kleuters),
van 14 tot 16 uur (1ste, 2de en 3de leerjaar)
13.2 van 14 tot 16 uur (4de leerjaar)
prijs € 6 (leden gezinsbond), € 9 (niet-leden)
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

vrouwencirkel - maantent
Ga mee op ontdekkingstocht naar het 
vrouwelijke in onszelf en voed de kracht 
van de ontembare vrouw. Via meditatie, 
zang, dans, oefeningen, tekenen, kleien 
… worden we bewust van onze vrouwen-
kracht en maken we contact met onze 
Oerkracht, de vrouwelijke essentie.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 20 tot 22 uur (achteraf kunnen we nog een 
hapje/drankje delen)
prijs € 12
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 12.2
groepswandelingen
Om 10 uur wandelen we een lus van on-
geveer 8 km, met daarna lunchpauze (zelf 
meebrengen) en om 13 uur eentje van zo’n 
8 km. U kunt natuurlijk ook alleen in de 
vóór- of namiddag meestappen.
locatie De Vier Seizoenen, R. Delbekestraat 179
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden vzw
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woensdag 13.2
vlecht- en weefvierdaagse
We ontdekken het traditionele vlechten 
en weven op een originele manier. We le-
ren een aantal basistechnieken aan: weef-
patronen, twijnen, twee- en drieslag en 
bekijken verschillende mogelijkheden.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data donderdag 14.2, vrijdag 15.2 en zaterdag 16.2
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs volwassenen € 99 (voor de hele reeks),
kinderen vanaf 10 jaar in bijzijn van een ouder € 66
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 15.2
crea activiteit (8 tot 12 jaar):
een fl eurige keukenschort
Met textielverf en aardappelsjablonen 
maken we onze eigen én originele keu-
kenschort.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 12 inclusief materiaal
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

babbelspel (8 tot 12 jaar)

Op een speelse manier diverse sociale 
vaardigheden oefenen zoals leren ver-
woorden, non-verbale communicatie, 
rollenspel, oplossingsgericht denken, voor 
jezelf durven opkomen … 
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
tijdstip van 14 tot 15.30 uur
prijs € 12
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

zaterdag 16.2
Bram Weijters quartet
In 2011 bracht Bram Weijters zijn eerste 
album ‘Imaginary Sketches’ uit. Meteen 
kon hij met gerenommeerde muzikanten 
van de Amerikaanse West Coast (trom-
pettist Chad McCullough, drummer John 
Bishop …) werken. Dit jaar bracht Bram 
een tweede album uit ‘Urban Nightingale’. 
Bram toert momenteel met een mix van 
jonge topmuzikanten en de ervaren bas-
sist Piet Verbist, die zijn strepen verdiende 
bij onder meer het Jef Neve Trio en het Ben 
Sluis Quartet. De band brengt composi-
ties die in de lijn liggen van Weijters’ piano-
spel: lyrisch, geworteld in traditie, maar 
met een modern en pittig kantje.
locatie jeugdhuis Zoezel, Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info en tickets T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een act. van werkgroep de Bijl i.s.m. JH Zoezel

dinsdag 19.2
kinderyoga (kinderen 6 tot 11 jaar)

Een combinatie van spel, plezier, bewegen 
en ontspannen.

locatie Zinnebeeld, De Knod 36
andere data dinsdag 26.2, 5.3, 12.3, 19.3
tijdstip van 16 tot 17 uur
prijs € 40/reeks
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

tegenstellingen en confl icten,
hoe ga ik hiermee om?
Dagelijks komen we dit tegen, wat doen 
we ermee? Zijn er ook nog andere moge-
lijkheden?
locatie Zinnebeeld, 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 20.2
reductietraining faalangst (9 tot 12 jaar)

Hoe ga je om met fouten? Welke gedach-
ten helpen je hierbij? Ontspannings oefe-
ningen om rustig te worden.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
andere data woensdag 27.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3 en 10.4
tijdstip van 16 tot 17.30 uur
prijs € 144
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 21.2
fi lm ‘The Invader’
Nicolas Provost is een van de meest inte-
ressante beeldende kunstenaars in België. 
In zijn werk staan begrippen als ‘identiteit’ 
en ‘mysterie’ centraal. In zijn langspeelfi lm 
‘The Invader’ volgen we Amadou, een cha-
rismatische Afrikaanse man die aanspoelt 
op een strand in West-Europa. Wat volgt 
is een ultra-intense, mysterieuze kijker-
varing - een fi lm die u opslokt zoals alleen 
fi lms van David Lynch dat kunnen.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

vrijdag 22.2
inschrijvingen tweedehandsbeurs
U moet nu inschrijven als u wilt deelne-
men aan onze tweedehandsbeurs van 10 
maart. Wegens het grote succes, maxi-
mum één lijst per deelnemend adres.
locatie ’t Zonneputteke
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 act. van vriendenkring v/h gemeentepersoneel Zoersel

invloed van klimaatverandering
op onze gezondheid
Werner Dhondt is Master in de Milieuwe-
tenschap, gespecialiseerd in klimaatver-
andering. Hij toont ons op een interactie-
ve wijze hoe de klimaatverandering zich 
ook in onze streken doorzet en wat de ge-
zondheidsgevolgen hiervan kunnen zijn.

locatie ’t Zonneputteke (deel 3)
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Frieda De Ruysser, T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

voordracht Hugo De Ridder
over zijn nieuw boek ‘Brief aan mijn klein-
kinderen. De overvraagde generatie’.
locatie bib Halle, Halle-Dorp 67
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

zaterdag 23.2
workshop oceandrum
We brengen de rust en waterenergie bin-
nen handbereik via oefeningen, meditatie, 
dans, ...
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs € 82 (materiaal en broodmaaltijd inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

Europa op uw bord
Eurozoersel vzw en de drie jumelageco-
mités nodigen u graag uit voor een uniek 
eetfestijn. We bieden u gerechten en bij-
horende wijnen uit de landen van onze 
jumelagegemeentes. Het voorgerecht be-
staat uit een trio van tortilla (Spanje), win-
tersoepje (Duitsland) en sarmale (zuurkoolrolletje 

- Roemenië). Het hoofdgerecht kiest u bij in-
schrijving: Rabo de toro (stierenstaart - Spanje), 
hertenragout (Duitsland) of Mamaliga met 
worst en spek (Roemenië). Het nagerecht 
bestaat opnieuw uit een trio van Flan 
Caramel (Spaans), taart (Duits) en Savarina 
(Roemeens).
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs € 25 per persoon
info en inschrijven Georgette Truyens,
T 03 312 30 00, M 0476 35 29 56, luk.truyens@telenet.be.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 
14.2. Uw inschrijving is pas geldig na betaling op reke-
ningnummer BE86 3200 7712 2750.
een act. van Eurozoersel vzw en de jumelagecomités

groepsfeest chiro Sint-Antonius
Tijdens dit groepsfeest laten jongeren van 
6 tot 18 jaar verschillende toneeltjes zien. 
Tussen de verschillende toneeltjes voert 
de leiding allerhande komische en leuke 
sketches op. Ambiance verzekerd!
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zondag 24.2
tijdstip zaterdag van 19.30 tot 23 uur, zondag van 14 
tot 17.30 uur
prijs vrije gift
info chiro Sint-Antonius, M 0495 71 95 75
een activiteit van chiro Sint-Antonius

rockbattle Nonstop
Pre-selecties voor Nonstop, het zomerfes-
tival van jeugdhuis De Non. 
locatie jeugdhuis De Non, Halle-Dorp 37
tijdstip 20 uur
prijs gratis
een activiteit van jeugdhuis De Non
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archeologisch vooronderzoek
Na de afb raak van de verkrotte gebouwen 
op de site tegenover het dorpsplein werd 
op vraag van het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed een archeologisch onder-
zoek aangevat, vooraleer er met de echte 
bouwwerken zou worden gestart. Tijdens 
een eerste vooronderzoek werden proef-
sleuven gegraven, met de bedoeling even-
tueel aanwezig archeologisch erfgoed te 
lokaliseren. Op basis van dat vooronder-
zoek kan de archeoloog dan advies uit-
brengen over mogelijke vervolgstappen.

resultaten
En die vervolgstappen zullen er komen! 
Op het terrein werden immers - naast een 
wandfragment gedraaid, grijs aardewerk 
- ook verschillende greppels en talrijke 
paalsporen aangetroff en. Die laatste lij-
ken te wijzen op een huisplattegrond, wat 

Zoerseldorp in de 
middeleeuwen
Nog geen jaar na de opmerkelijke archeologische vondsten aan de Oostmallebaan - die date-
ren van ± 750 vóór Christus - werd er in Zoerseldorp nogmaals een archeologisch onderzoek 
aangevat. Ditmaal op de site tegenover het dorpsplein, waar binnenkort gestart wordt met 
de bouw van een nieuwe bibliotheek, de Zoerselse antenne, vergaderzalen en twaalf private 
woongelegenheden. Het onderzoek leverde daar bewoningssporen op uit de volle tot late 
middeleeuwen.

 ■ IN BEELD

archeologisch onderzoek

dus zou betekenen dat deze site werd be-
woond  in de volle tot late middeleeuwen, 
met name 10de tot 14de eeuw. Op basis 
van deze bevindingen besliste het Agent-
schap Onroerend Erfgoed dan ook dat ver-
der archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is, en dat de bouwwerken aan deze site 
dus nog niet direct van start kunnen gaan. 

Het Agentschap stelt nu een concrete 
vervolgonderzoeksopdracht op, op ba-
sis waarvan de gemeente vervolgens via 
een overheidsopdracht een archeoloog 
kan selecteren om alles uit te voeren. Dit 
vervolgonderzoek zal een drietal weken 
duren en vermoedelijk in februari/maart 
kunnen aanvangen. Vooraleer we Zoersel-
dorp dus in een nieuw kleedje steken, ho-
pen we meer te weten te komen over hoe 
het er in de middeleeuwen uitzag.

EMMAPADJE
Enkele maanden geleden werd aan de 
rand van het Zoerselbos, ter hoogte 
van het Emmapadje, ook een archeo-
logisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens 
deze opgravingen vond men een me-
taalband van wat wellicht een oven 
was. Verder onderzoek moet nog uit-
maken uit welke periode deze band 
precies dateert. Wij houden u ook hier-
over uiteraard verder op de hoogte.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 18
of mail naar secretariaat@zoersel.be.

Talrijke paalsporen lijken te wijzen op een huisplattegrond, wat dus zou betekenen dat deze site werd bewoond  in de volle tot late middeleeuwen, met name 10de tot 14de eeuw.
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 ■ BETROKKEN

de goedkope IGEAN 
energielening
Moeten er dringend een aantal energiebespa-
rende werken uitgevoerd worden aan uw wo-
ning, maar wilt u hiervoor geen dure lening 
afsluiten? Dan hebben wij goed nieuws voor 
u. Sinds deze maand kunt u namelijk via inter-
communale IGEAN een goedkope - en soms 
zelfs renteloze - energielening aangaan.
We vertellen u graag hoe dit precies in zijn 
werk gaat.

energiebesparende werken

MEER WETEN?
Surf naar www.igean.be of spring eens binnen bij onze 
huisvestigingsambtenaar in het administratief cen-
trum (huisvesting@zoersel.be, 03 2980 8 47).

U wilt isolatie of hoogrendementsglas plaatsen, een con-
denserende CV-ketel of zonneboiler aankopen? Dan kunt 
u - als u voldoet aan enkele voorwaarden - hiervoor een 
goedkope energielening aangaan. U leent in principe bij het 
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, of kortweg 
FRGE, maar de intercommunale IGEAN treedt hierbij op als 
tussenpersoon en behandelt uw dossier van a tot z. 

voorwaarden en voordelen
- Het bedrag dat u leent bedraagt minstens 1.250 euro en 

maximum 10.000 euro, terug te betalen binnen maxi-
mum 5 jaar. Let wel, dit bedrag moet volledig besteed 
worden aan energiebesparende werken, die bovendien op 
het moment van de aanvraag nog niet uitgevoerd mogen 
zijn. De lening wordt goedgekeurd op basis van offertes.

- Zowel eigenaars als huurders komen in aanmerking, on-
geacht het inkomen. 

- U betaalt geen dossierkost of wederbeleggingsvergoe-
ding.

- De intrestvoet is vast en bedraagt 
slechts 2 %. Voor sommige minder ge-
goede groepen is zelfs een renteloze 

lening mogelijk. U kunt samen met 
het ocmw bekijken of u hiervoor in 

aanmerking komt. 
- U kunt deze lening combineren 
met andere premies en steun-

maatregelen.
Sinds begin deze maand kunnen de 

eerste leningen bij IGEAN aangevraagd wor-
den. Voor dit eerste werkjaar is - voor de 21 gemeen-

ten die zijn aangesloten bij IGEAN - een totaal te lenen be-
drag van 2 miljoen euro beschikbaar.

aanvraag
Bent u overtuigd? Dan richt u zich tot IGEAN dienstverle-
ning, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem - telefonisch 
via 03 350 08 06 of per mail naar energielening@igean.be.
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reldkaart’ kunt u snel en makkelijk terug-
vinden in welk land een bepaald verhaal 
zich afspeelt. De ‘tijdlijn’ vertelt u op haar 
beurt in welke tijdsperiode het verhaal 
plaatsvindt.

www.crimezone.nl
Welke boeken worden met kaft en al ver-
slonden door de thrillerfans? De recensies 
van ‘crime zone’ en lezerreacties kunnen 
ook voor u het vertrekpunt zijn van een 

U zoekt een historische roman die zich afspeelt in het middeleeuwse Italië? U bent in een fi -
losofi sche bui en bent op zoek naar een bijpassend boek? U wilt nog eens sidderen en beven 
met een goede thriller? Op de startpagina van de vernieuwde online catalogus ‘zoersel.biblio-
theek.be’ vindt u enkele websites met de beste leestips, specifi ek in te stellen op uw voorkeu-
ren.

 ■ WEGWIJS

snel zoeken

www.iedereenleest.be
Op ‘iedereen leest’ vindt u duizenden lees-
tips van en voor lezers. Naast zoeken op 
auteur, titel en onderwerp kunt u ook 
zoeken op genre. Zo vindt u boeken die 
passen bij uw stemming en zult u zich dus 
perfect kunnen inleven in het verhaal. Met 
een uitgebreide en originele onderverde-
ling in categorieën ontdekt u de meest 
verrassende boeken.

www.bibliotheek.nl/welkboek
U wilt graag iets lezen over een jonge-
man uit Latijns-Amerika die voor een ver-
rassende wending in zijn leven komt te 
staan. Via ‘welk boek’ krijgt u met enkele 
muisklikken een lijst van boeken met uw 
droompersonage in de hoofdrol, én met 
de verhaallijn van uw keuze.

www.literatuurplein.nl
Naast heel wat uiteenlopende lees- en au-
teurstips biedt literatuurplein u verschil-
lende unieke mogelijkheden om op zoek 
te gaan naar een geschikt boek. Via ‘we-

online catalogus met 
leestips op maat

spannende zoektocht. Via ‘uitgebreid zoe-
ken’ selecteert u snel de vijfsterrenthril-
lers.

www.boekenzoeker.org
Voor jonge lezers biedt ‘boekenzoeker’ 
persoonlijk leesadvies op basis van eigen 
interesses, hobby’s of stemming. U kunt 
kiezen uit vier leeftijdscategorieën. De 
speelse vormgeving maakt het voor jon-
geren makkelijk en plezant om een boek 
te vinden.

NIEUWSBRIEF
Krijgt u graag maandelijks een aan-
tal boeiende leestips in uw mailbox? 
Schrijf u dan zeker in op de digitale 
nieuwsbrief van de bib via www.zoer-
sel.be/bibliotheek.

Via ‘welk boek’ krijgt u 

met enkele muisklikken 

een lijst van boeken met 

uw droompersonage 

in de hoofdrol, én met 

de verhaallijn van uw 

keuze.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22
of mail naar bibliotheek@zoersel.be.
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Samen maakten ze maar liefst 89 jaar deel uit van de Zoer-
selse gemeenteraad. Sinds 2 januari kunnen Max Frans (CD&V), 
Guido Pacquée (sp.a), Mario Verbeek (VLAAMS BELANG) en Bob Pee-
ters (Groen) hun tijd anders doorbrengen. Zij zeiden de gemeen-
teraad vaarwel. Vallen ze nu in een zwart gat? Hebben ze in 
al die jaren echte vrienden gemaakt? En welke goede raad ge-
ven ze hun opvolgers?  We vroegen het hen zelf… 

eigenlijk al een paar jaar vroeger stop-
pen, maar dat is er dus niet van gekomen. 
Intussen hebben wij wel een aantal jonge-
ren die al lang meedraaien en er klaar voor 
zijn om de zaak over te nemen. Maar ook 
ik blijf actief binnen de partij en ik zal mijn 
dossierkennis en geheugen tijdens partij-
vergaderingen graag ten dienste stellen 
van de anderen.
Mario: Ik stop in de eerste plaats omwil-
le van mijn leeftijd en mijn gezondheid, 
maar los daarvan ben ik de politiek ook 
gewoon moe. (richt zich tot de ande-
ren) Het spijt me dat ik het moet zeggen, 
jongens, maar het cordon sanitaire gold 
hier nog té vaak. Wij werden door som-
mige mensen van de meerderheid vaak op 
een hautaine en zelfs dictatoriale manier 
bekeken. Mijn partij kan dan in hun ogen 
slecht zijn, maar dat ze je op sommige 
momenten gewoon overslaan en geen 
hand geven… Zoiets verwacht je toch niet 
van mensen met een bepaalde opvoeding. 
Het is schokkend als je op een positieve 

manier aan politiek wilt doen en dan zo 
wordt behandeld. Dat heeft me in de loop 
van de jaren wel enorm gestoord én ge-
kwetst. Wat niet wegneemt dat ik met 
veel mensen van de meerderheid in al die 
jaren wél een goed contact had, hoor.
Mario, u hebt altijd in de oppositie gezeten. 
Hebt u het gevoel dat u veel hebt kunnen ver-
wezenlijken?
Mario: Nee, ik heb heel weinig kunnen 
doen. Zeker wanneer wij in de beginjaren 
iets lanceerden, werd dat doodgewoon 
van de agenda gezwierd. Als datzelfde 
voorstel dan jaren later door een andere 
partij werd aangebracht, werd het plots 
wel aanvaard. Dat heb ik verschillende 
keren meegemaakt. Ik heb me vaak afge-
vraagd wat ik daar eigenlijk zat te doen. 
Maar… een aantal dingen zijn wel gelukt, 
en daar ben ik nog steeds blij om.
Max en Guido, jullie maakten zowel deel uit 
van de meerderheid als van de oppositie. Is die 
beleving anders? 
Max: Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben 

raadsleden
nemen
afscheid

‘t is mooi geweest

 ■ CLOSE-UP

Hoe kijken jullie terug op de voorbije jaren?
Max: Ik heb het altijd ‘geire’ gedaan, zowel 
de job van gemeenteraadslid als die van 
schepen. Ik vond het ook een enorm voor-
deel dat ik, binnen het schepencollege, 
twintig jaar lang dezelfde bevoegdheid 
had. Begin 2009 kon ik met een gerust 
hart uit het college stappen, omdat ik ‘ne 
goeie’ opvolger had. Nu zijn we weer vier 
jaar verder en is het wat mij betreft tijd 
om er ook als gemeenteraadslid een punt 
achter te zetten - wat niet wegneemt dat 
ik niet actief blijf binnen de partij.
Guido: Ik was eigenlijk graag nog een paar 
jaar langer gebleven om de jongeren bin-
nen onze partij nog wat te kunnen bege-
leiden. Er zijn er immers een heel aantal bij 
die ambitie hebben, maar slechts enkelen 
hebben ook ervaring. Het zou niet slecht 
zijn om samen met hen nog een paar jaar 
mee te draaien, voordat ze in de gemeen-
teraad stappen. Langs de andere kant heb 
ik wel de leeftijd om te stoppen…
Bob: Bij mij is het net andersom. Ik wilde 
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ledig uitgestapt.
Guido: Ik was onderwijzer en na een half 
jaar de twee gecombineerd te hebben, 
heb ik het onderwijs ook - met spijt in het 
hart - vaarwel gezegd. Ik vond niet dat ik 
beide jobs op een fatsoenlijke manier kon 
combineren. Ik zou sowieso één van de 
twee of misschien zelfs allebei  verwaar-
loosd hebben. Het is jammer dat een sche-
penambt zo slopend is, want dat zorgt er 
mee voor dat een heleboel capabele men-
sen die taak niet kunnen opnemen. Niet 
iedereen kan immers bijvoorbeeld zes jaar 
lang halftijds gaan werken.
Ik kan me voorstellen dat dit ook op uw ge-
zinsleven weegt?
Bob: Het is een zware belasting voor het 
gezin, dat mag je gerust weten.
Guido: Toen ik schepen kon worden, heb 
ik aan mijn vrouw gevraagd of ze daar-
mee akkoord was, want dat is zeker niet 
zo vanzelfsprekend. Dankzij haar steun 
kon ik er volop voor gaan, maar ik kan me 
voorstellen dat dat in veel gezinnen wel 

dat ik ook zes jaar in de oppositie heb ge-
zeten. Dat is inderdaad toch anders. Als 
je deel uitmaakt van de meerderheid ben 
je ‘maar’ een raadslid in een meerderheid. 
Dan is het moeilijker om vrijuit te spreken 
tijdens een gemeenteraad. Je wordt dan 
immers verondersteld je college te volgen.
Guido: In de gemeenteraad zelf kom je dan 
inderdaad weinig aan bod. Er wordt van u 
verwacht dat, als je iets te zeggen hebt, je 
dat binnen de muren van uw partij of tij-
dens een vergadering van de coalitiepartij-
en doet, en dat je dus bijvoorbeeld niet in 
het openbaar kritiek begint te geven. Als 
oppositielid ben je vrijer om dat openbaar 
aan te kaarten.

leven naast de politiek
Hoe bewaarden jullie het evenwicht tussen de 
politiek en uw loopbaan daarnaast? 
Bob: Ik was docent aan de hogeschool 
toen ik verkozen werd. Ik heb toen onmid-
dellijk beslist om halftijds te gaan werken 
en na minder dan twee jaar ben ik er vol-

een probleem is, zeker als er nog jonge 
kinderen zijn.
Max: Mijn vrouw stond er ook voor 100 % 
achter. En dat is nodig, anders komt er 
niks van. Bovendien kon ik dankzij mijn 
personeel in de bakkerij tijdens de week zo 
veel weg als ik wou. Tijdens het weekend 
stond ik dan al eens mee in de bakkerij, 
zodat zij verlof konden nemen.
Mario: Ik ben gewestbeheerder in Congo 
geweest en nadien leidinggevende in een 
internationaal bedrijf. Ik ben pas nadien 
in de politiek gestapt en heb onder andere 
in drie gemeenten de partij gesticht, als 
idealist. Maar ik heb wel aan mijn vrouw 
gevraagd: “Schat, dat gaat dágen en dá-
gen werken zijn. Sta je daarachter?” En ze 
stond erachter (lacht).
Vallen jullie nu dan in een zwart gat? 
Bob: Nee hoor, er staat twaalf jaar aan 
onderhoud in m’n huis en tuin te wachten! 
Ik zal ook blij zijn om wat meer tijd in mijn 
familiale leven te kunnen steken.
Guido: Het gaat zeker een aanpassing zijn, 

van links naar rechts: Max Frans (CD&V) - 68 jaar - 36 jaar gemeenteraadslid, waarvan 20 jaar schepen, 10 jaar gemeenteraadslid meerderheid en 6 jaar gemeenteraadslid 
oppositie (kwam niet meer op), Mario Verbeek  (VLAAMS BELANG) - 82 jaar - 18 jaar gemeenteraadslid oppositie (kwam niet meer op), Guido Pacquée (sp.a) - 67 jaar - bijna 23 
jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar schepen, 6 jaar gemeenteraadslid meerderheid en bijna 11 jaar gemeenteraadslid oppositie (bewust lijstduwer), Bob Peeters (Groen) - 65 
jaar - 12 jaar schepen (Groen) (bewust lijstduwer)
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zen. Jongeren zouden binnen hun eigen 
partij eerst moeten aantonen dat ze het 
‘hebben’, dat ze interesse hebben en dat 
ze capabel zijn om een rol te spelen als ge-
meenteraadslid of als schepen, vooraleer 
ze zonder enige ervaring op een verkiesba-
re plaats op de lijst komen te staan.
Mario: Voor elke partij geldt dat er mensen 
die zich ongeloofl ijk hard hebben ingezet 
niet herverkozen worden, en anderen, die 
bij wijze van spreken niets gedaan heb-
ben, toch terug mogen meedoen. 
Max: Er wordt naar mijn mening bij ge-
meenteraadsverkiezingen nog te vaak na-
tionaal gestemd, hoewel je als partij voor 
je gemeente toch hard hebt gewerkt. Er 
zijn nog te veel burgers die geen contact 
hebben met het gemeentebestuur. Maar 
ja, de kiezer heeft altijd gelijk.
Bob: Nee nee, de kiezer heeft altijd het 
laatste woord. Dat is iets anders… Wat de 
Duitse kiezer in 1933 heeft gedaan, daar-
van heeft de geschiedenis aangetoond dat 
hij geen gelijk had.
Hebben jullie nog goede raad voor jullie op-
volgers?
Max: Je moet zien dat je later kunt zeggen: 
ik heb het eerlijk gedaan en ik heb iets ver-
wezenlijkt!
Bob: Men heeft mij ooit gezegd: als je met 
iemand discussieert, moet je luisteren. 
Dat betekent: nog niet klaarstaan met je 
antwoord, wachten tot je alles hebt ge-
hoord en dan pas nadenken over wat je 
gaat antwoorden.
Mario: Ik hoop voor mijn opvolgers dat de 
communicatie tussen meerderheid en op-
positie in de gemeenteraad erop vooruit 
kan gaan. Tot op de dag van vandaag ver-
liep die toch nog vaak te moeilijk. Er werd 
vaak laattijdig geantwoord op onze vra-
gen, de notulen van het college kwamen 
vaak pas na vier of vijf maanden… (Max, 
Bob en Guido knikken instemmend).
En daarnaast hoop ik dat onze drie deel-
gemeenten hun groen en landelijk ka-
rakter mogen behouden, met veel bos en 
open ruimtes, en dat onze Zoerselse jeugd 
voldoende kansen krijgt om hier te blijven 
wonen.
Guido: Inderdaad! Er zijn veel mensen met 
centen die hier komen wonen, maar we 
mogen niet vergeten ook plaats te hou-
den voor mensen die het minder breed 
hebben. Daarom ben ik natuurlijk erg 
blij met sociale verkavelingen zoals het 
Klooster. Naast alle luxeappartementen 
die erbij komen, moeten er ook woningen 
voorzien worden voor onder meer jonge 
koppeltjes die willen gaan samenwonen 
en geen duwtje in de rug krijgen van hun 

maar ik verveel me niet snel.
Mario: Ik viel al in een zwart gat toen mijn 
vrouw gestorven is, al ben ik toen enorm 
goed opgevangen door mijn kinderen en 
kleinkinderen. Ik heb, wat de politiek be-
treft, nu een knop omgedraaid. Het is voor 
mij echt genoeg geweest.

politieke drijfveer
Waarom stapten jullie destijds in de politiek?
Max: Om op te komen voor de mensen! 
Wat niet wilt zeggen dat ik altijd deed 
wat ze me vroegen. De burgemeester van 
Zandhoven, Willy De Bie, zei ooit tegen 
mij: “Je moet zien dat als je tegen de eerste 
persoon die u iets vraagt ‘ja’ zegt, dat je 
dat tegen de volgende ook kunt doen.” Dat 
heb ik altijd onthouden. Wat ook betekent 
dat ik goed nadacht vooraleer ik zei dat er 
iets kon of niet kon.
Mario: Mijn drijfveer was eveneens han-
delen in het belang van de gemeenschap 
en het welzijn van de burger, of dat nu als 
Vlaams-nationalist was of niet, als sche-
pen of oppositielid.
Guido: Wat het verdedigen van belangen 
betreft, moet je er wel op toezien dat je 
alert genoeg blijft. Zo heb ik bij mijn voor-
gangers wel eens vastgesteld dat je als 
schepen vaak te veel in het kringetje van 
politiekers blijft ronddraaien en je eigenlijk 
de binding met de man in de straat wat 
verliest. Je denkt dan dat alles in orde is, 
want je hoort geen klachten. Maar het is 
pas wanneer je je onder de mensen be-
geeft, dat je heel wat anders hoort.
Wat zijn volgens jullie goede en/of slechte 
evoluties in de politiek geweest?
Guido: Het leven van politici wordt als-
maar drukker, en dat vind ik geen goede 
evolutie.
Max: Er is meer en meer aandacht voor 
overleg met of inspraak van de bevolking, 
en dat is dan weer erg positief, vind ik.
Guido: Ondanks het feit dat er veel meer 
inspraak is en er veel meer wordt gecom-
municeerd met de burger, vind ik het triest 
dat een groot deel van de bevolking totaal 
niet weet wat er hier gebeurt. Zij gaan wel 
stemmen, maar zonder kennis van zaken. 
Dat is heel jammer, want dat zorgt er voor 
dat mensen die op een serieuze manier 
met politiek zijn bezig geweest, veel min-
der stemmen halen dan nieuwkomers die 
bijvoorbeeld bekend zijn uit het vereni-
gingsleven. En dat geldt zowel voor op-
positie als meerderheid. Bij de huidige ver-
kiezingen moet ik bijvoorbeeld vaststellen 
dat Jos Van Dongen (VLAAMS BELANG), 
die altijd op een fatsoenlijke manier op-
positie heeft gevoerd, niet is herverko-

ouders. Zonder die hulp is het voor zo’n 
jonge mensen heel vaak een ramp om iets 
betaalbaars te vinden.
Bob: Ik sluit me aan bij de twee: Zoer-
sel sociaal houden - in de brede zin van 
het woord. Die solidariteit mag wat mij 
betreft wereldsolidariteit zijn. En ten 
tweede: Zoersel groen houden, en de eco-
logische uitdaging aangaan. En daar is ze-
ker werk aan de winkel voor de overheid, 
zowel lokaal als nationaal.

afscheid
Gaan jullie de politiek missen?
Bob: De afgelopen twaalf jaar waren voor 
mij persoonlijk een verrijking van mijn 
leven. Twaalf jaar schepen zijn, besturen, 
rekening houden met pro’s en contra’s … 
Maar het was ook een menselijke verrij-
king. Ik heb mensen leren kennen - binnen 
de politiek, binnen ons personeel, binnen 
het verenigingsleven, binnen de bevolking 
- die ik anders nooit had leren kennen. Ik 
ben (als inwijkeling) veel meer Zoerselaar 
geworden dan wanneer ik nooit schepen 
was geweest.
Max: Je leert inderdaad veel mensen ken-
nen, mensen die je in de loop van de jaren 
bent gaan waarderen en waarmee je een 
mooie vriendschap hebt opgebouwd. Wat 
niet wil zeggen dat je elke dag bij elkaar 
over de vloer moet komen.
Guido: Dat is democratie in zijn schoon-
ste vorm, hé. Dat je over de partijgrenzen 
heen elkaar kunt appreciëren en vriend-
schappen kunt opbouwen, ook al heb je 
andere standpunten. Dat je ook respect 
opbrengt voor de meningen van een ander 
en voor de beslissingen die genomen wor-
den. Er zijn mensen bij die denken dat ze 
democraat zijn, maar die zich nooit kun-
nen neerleggen bij een ander zijn gedacht. 
Dan ben je geen democraat.
Mario: Wat die vriendschap betreft, wil ik 
Bob en Max - en hun echtgenotes - graag 
uitdrukkelijk bedanken voor de manier 
waarop ze mij hebben opgevangen toen 
mijn vrouw pas was overleden. Dat was 
buiten de politiek om diep menselijk! 
Dank u wel daarvoor!
Max: Da’s heel graag gedaan, Mario. Wat 
mij tot slot voor altijd zal bijblijven, én erg 
diep geraakt heeft, is het plotse overlijden 
van toenmalig schepen Wim Van Haege-
doren (Spirit) in 2005. Wij waren indertijd 
samen gestart als gemeenteraadslid en hij 
zat ook - tot aan zijn overlijden - ononder-
broken in de gemeenteraad. Ik denk nog 
vaak aan hem terug…
Heren, bedankt voor dit boeiend gesprek en ge-
niet vooral van jullie herwonnen vrije tijd.
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 ■ IN ‘T KORT

energiezuinig stappenplan
Wordt u ook duizelig als de factuur voor elektriciteit, gas of stookolie in uw brieven-
bus valt? En knaagt ook uw geweten als u leest hoeveel brandstof we gebruiken en 
we zo het klimaat belasten?
Kortom, wilt u energie - en dus ook geld - besparen in uw woning of omgeving, 
maar weet u niet hoe eraan te beginnen? Dan zal de infosessie van Eco2eco ‘een 
energiezuinig stappenplan voor uw woning’ u zeker interesseren. Deze infosessie 
vindt plaats op 21 februari 2013 in het administratief centrum Zoersel, Handelslei 
167, lokaal één.1. Inschrijven is gratis, maar verplicht en doet u via milieu@zoersel.be 
of 03 2980 9 10.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 10.
Deze infosessie maakt deel uit van de ‘energie infotoer’ van de provincie Antwerpen 
en is mede mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de 
provincie Antwerpen, de Europese Unie, de Vlaamse overheid en Eco2eco.

onveilig fi et-
sen | boeit ni
Het tweede trimester zetten we in op 
‘correct parkeren aan de schoolpoort’. 
Kijk dus uit wanneer u uw kind komt 
afzetten en/of ophalen aan de school-
poort en parkeer uw wagen op de daar-
voor voorziene parkeerplaatsen.

TIP: wat kan er niet?
Parkeren op het voet- en fi etspad of op 
oversteekplaatsen voor voetgangers en 
fi etsers. Maar ook tegen de rijrichting 
in, op een verhoogde berm binnen de 
bebouwde kom of op een hoek van een 
kruispunt zien we vaak foutief gepar-
keerde voertuigen. Het grootste slacht-
off er van het onveilig en hinderlijk par-
keren aan de schoolpoort is en blijft de 
zwakke weggebruiker, de schoolgaande 
kinderen te voet of met de fi ets.

MEER WETEN?
Mail naar mobiliteit@zoersel.be.

straatnaam-
borden ge-
sneuvelden 
WO I
In onze gemeente brachten we vele 
jaren geleden al hulde aan de gesneu-
velden uit de Eerste Wereldoorlog door 
een aantal straten naar hen te noe-
men. Naar aanleiding van 11 november 
kregen een aantal straatnaambord-
jes eind 2012 een onderschrift met een 
verwijzing naar de overledene. Op deze 
manier willen we de herinnering aan 
hen levend houden.
- Emiel Vermeulen: soldaat, gesneuveld 

in WO I in Booitshoeke (1893-1914)
- Karel Uytroeven: onderwijzer, sol-

daat, gesneuveld in WO I in Alverin-
gem (1893-1915)

- Alfons Buts: soldaat, gesneuveld in 
WO I, begraven in Le Mans (1894-1916)

- Raymond Delbeke: vrijwilliger, ge-
sneuveld in WO I, omgeving Veurne 
(1894-1915)

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

nu praat ik erover
Hebt u vragen over seksueel misbruik? Wordt u sek-
sueel lastiggevallen? Of kent u iemand met zo’n pro-
bleem? Omdat het vaak erg moeilijk is om over 
zo’n situaties te praten, kunt u hierover sinds 
kort anoniem chatten met iemand van Child 
Focus. Uit onderzoek en uit de dagelijkse praktijk 
van andere hulporganisaties blijkt namelijk dat jongeren met vragen over delicate 
of intieme onderwerpen makkelijker contact leggen met hulpverleners via online 
communicatiemiddelen zoals chat. Ook Child Focus biedt nu dus een communi-
catiekanaal specifi ek op maat van jongeren.
De chat is rechtstreeks bereikbaar op www.nupraatikerover.be, en dit maan-
dag van 17 tot 21 uur, woensdag van 14 tot 19 uur en donderdag van 16 tot 19 uur. De 
consulenten gaan met de jongeren in dialoog om samen te bekijken waar en hoe 
het slachtoff er in zijn of haar omgeving voor gespecialiseerde hulp terechtkan, of 
op welke manier hij of zij via gerechtelijke weg hulp kan zoeken.
Mocht de chat niks voor u zijn, weet dan dat u ook kunt bellen naar Child Focus op 
het nummer 116 000.

MEER WETEN?
Surf naar www.childfocus.be of www.nupraatikerover.be. 

extra
puntxtraextra
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 18.01 om 12 uur

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 24.02 en 08.04
- vóór 01.03 om 12 uur

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 09.04 en 20.05

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

Hebt u een nieuwe identiteitskaart, pas-
poort of rijbewijs nodig, maar nog geen 
pasfoto’s op zak? Dan hebt u er in de pas-
fotocabine in ons administratief centrum 
Zoersel vijf voor € 5.

meer weten?
Mail naar gemeente@zoersel.be
of bel 03 2980 0 00.


