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 ▪ loer al eens binnen in de nieuwe bib

 ▪ kerstspel op Einhoven blaast 25 kaarsjes uit

 ▪ ijzel- en sneeuwbestrijdingsplan ligt klaar

neem eens een time-out
en ga sporten 
vul zeker onze sportenquête in...
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aan om 2015 alvast goed in te zetten!
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met een geestelijke zorgnood of psycho-
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WEGWIJS Weer of geen weer, het 
sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan van onze 
strooiploeg ligt steeds klaar.
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IN BEELD Tijdens de Poëzieweek laten 
we ons ook in Zoersel dragen door de 
klanken van de poëzie.

19
WEGWIJS Loer, in primeur, al eens bin-
nen in onze nieuwe bibliotheek, die eind 
januari haar deuren opent in Zoerseldorp.

Daar komt het einde van het jaar al weer aan. Het was een 
jaar van intensief werken. Zo is de nieuwe bib in Zoersel bij-
na klaar, sneller dan voorzien. We kozen voor een karakter-
vol gebouw, passend in de dorpskern van Zoersel. Dit nieu-
we kenniscentrum, plek van schoonheid, stilte, verhalen en 
ontspanning, wordt vast en zeker een fi jne plaats om te zijn. 
Boven zijn ruimten voor bijeenkomsten allerhande ter be-
schikking van verenigingen en andere...

Maar er is nog heel wat te doen: vanaf nu maken we werk 
van een nieuwe school voor Halle. Voor onze kinderen en 
kleinkinderen willen we de handen uit de mouwen steken 
om hen in een goede omgeving groot te laten worden. De 
onderwijzers en kleuterleid(st)ers moeten hun oh zo belang-
rijke taak in de best mogelijke omstandigheden kunnen op-
nemen.

Het komend jaar zullen we gebouwen die niet (meer) nodig 
zijn verkopen. Zo kunnen anderen er hun plannen in realise-
ren. Want we moeten als bestuur goed weten dat we niet 
alles zelf kunnen doen. Het Lindenpaviljoen krijgt een opfris-
beurt en er wordt gezocht naar de beste bestemming voor 
de oude feestzaal aan het administratief centrum, een deel 
van het vroegere kloostercomplex. 

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om gebouwen en ste-
nen. Meer dan 30 jongeren toonden zich enthousiast om 
mee de stedenband met onze Beninese zustergemeente in 
Bohicon waar te maken: in juli gaan ze er heen om actief te 
zijn in onderwijs en jeugdwerking. De wereld ontdekken en 
beseff en dat mensen in staat zijn om uit eigen kracht voor-
uit te gaan: je kan het zien en meemaken in Bohicon en in 
Zoersel!

Het is waar dat de nieuwe besturen mensen vragen mee uit-
dagingen op te nemen omdat we zelf meer kunnen dan we 
denken. Toen volleybalclub Amigos voor het eerst een offi  ci-
ele Europese wedstrijd op Zoerselse bodem speelde en won, 
met heel de vereniging, dacht ik: we kunnen leren van onze 
verenigingen. Want groot en klein, actie mag er zijn. En ook 
wat rust en vrede bij het komende jaareinde. Genieten van 
het samenzijn met familie en vrienden, oog hebben voor de 
noden van mensen en niet vergeten wat de echt waardevol-
le dingen zijn. Ik wens u oprecht een gelukkig jaar.

Liesbeth Verstreken
burgemeester



 ■ IN ‘T KORT

gesloten  tijdens eindejaarsperiode

Hebt u iets nodig in het administratief centrum, de bib of het 
kringlooppark? Noteer dan alvast volgende sluitingsdagen:

administratief centrum en bibliotheken
woensdag 24 december vanaf 12.30 uur
donderdag 25 en vrijdag 26 december
woensdag 31 december vanaf 12.30 uur
donderdag 1 januari 
vrijdag 2 januari vanaf 12.30 uur
U kunt uw uitgeleende boeken steeds verlengen via http://zoer-
sel.bibliotheek.be.

kringlooppark
donderdag 25 en vrijdag 26 december 
donderdag 1 januari 

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

autisme
inleeftweedaagse

Thuisbegeleidingsdienst Ka-
dodder organiseert, samen 
met gemeente & ocmw Zoer-
sel, op 10 en 11 februari een 
belevingsparcours rond autis-
me. Tijdens deze tweedaagse, 
interactieve tentoonstelling 
kunt u als bezoeker ervarin-
gen opdoen om autisme beter 
te leren kennen en begrijpen. 
Meter Evi Hanssen zal de ten-
toonstelling in de Kapel ope-
nen. Inschrijven doet u via 
www.kadodder.be.

MEER WETEN?
Kadodder
T 03 312 45 41
www.kadodder.be

geld besparen
= energie besparen

Wilt u graag handige tips om 
thuis energie te besparen? Of 
broedt u op een duurzaam 
bouw- of verbouwproject? 
Laat u dan eerst goed infor-
meren om vervolgens de juiste 
keuzes te kunnen maken. Dit 
kan tijdens de infoavond van 
gemeente & ocmw Zoersel, 
in samenwerking met Ean-
dis en Bond Beter Leefmilieu, 
op 18 december. U krijgt die 
avond een hele reeks renda-
bele en verrassende energie-
tips. Zonder veel moeite en 
zonder grote investeringen 
kunt u er al snel een paar hon-
derd euro per jaar mee bespa-
ren. De avond vindt plaats in 
het Koetshuis (Kasteeldreef 
55) van 19 tot 20.30 uur. In-
schrijven doet u via de website 
www.eandis.be/energiefi t of 
bij onze dienst milieu in het 
administratief centrum.

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

huisvuilzakken
gratis af te halen

Naar jaarlijkse gewoonte kunt 
u, of één van uw offi  cieel in-
wonende gezinsleden, ook dit 
jaar weer vier gratis huisvuil-
zakken per gezinslid afh alen 
(gebaseerd op de gezinssitua-
tie van 1 januari 2015). Dit kan 
vanaf 26 januari tot en met 31 
december bij het onthaal van 
ons administratief centrum of 
in één van de bibliotheken. Is 
uw buurman of -vrouw slecht 
te been? Dan kunt u met de 
juiste identiteitskaart ook 
zijn/haar huisvuilzakken mee-
brengen.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

busje komt zo
realtime info

Neemt u wel eens de bus, dan 
kunt u via de website van De 
Lijn precies weten wanneer 
uw bus zal arriveren. Neem 
eens een kijkje op http://reis-
info.delijn.be/realtime/hal-
te/...... Op de zes puntjes typt 
u het zesdelig nummer van 
uw halte, dat u rechts boven-
aan het haltebord vindt.Maar 
het kan nóg makkelijker. Elke 
halte in de provincie Antwer-
pen heeft namelijk ook een 
QR-code. Scant u die in met 
uw smartphone, dan komt u 
ook op bovenstaande websi-
te terecht die u exact vertelt 
wanneer uw bus er zal zijn.
Moet u uw route nog uitstip-
pelen? Maak dan gebruik van 
de vernieuwde, gebruiks-
vriendelijkere routeplanner op 
www.delijn.be.

MEER WETEN?
De Lijn
T 03 218 14 11
www.delijn.be
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Als u van Zoersel bent, kan het niet anders of u hebt er al van gehoord: het kerstspel op 
Einhoven.... Vijfentwintig jaar geleden heel bescheiden gestart onder impuls van de broers 
Frans en Marcel van Peer, Jos Poppeliers en Sus Derkinderen en intussen uitgegroeid tot een 
vaste waarde in Zoersel, én ver daar buiten! Van de vier initiatiefnemers schiet er jammer ge-
noeg nog maar één over. Samen met Sus (76) blikken we graag terug op 25 jaar kerstspel.

Sus Derkinderen blikt 
terug  

25 jaar kerstspel

 ■ CLOSE-UP
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 ■ CLOSE-UP

Sus, hoe kwamen jullie er eigenlijk in 1990 bij 
om een kerstspel op te voeren?
Sus:  Wel, Frans (Van Peer) had het idee om 
een gidsenbond op te richten, in de eer-
ste plaats naar aanleiding van de komst 
van de gebeeldhouwde lindeboom in 
het Lindepaviljoen. Maar hij wilde meer 
dan alleen maar rondleidingen geven tij-
dens de zomermaanden. Hij wilde ook 
graag tijdens de winter actief blijven met 
de gidsenbond. Het idee van het kerst-
spel kwam er uiteindelijk nadat Frans het 
toneelstuk van auteur Remi Lens zag in 
Vorselaar. Daar was het een avondvullend 
programma, dat dan door Jos (Poppeliers) 
is herwerkt en ingekort tot ons kerstspel.
Kan je het verhaal even kort samenvatten? 
Sus: Het gaat over twee stropers. De ene 
stroper (Marcel Van Peer) heeft een haas 
gevonden in de strop van de andere (ik-
zelf) en daar komt uiteraard ruzie van. 
Jozef hoort de mannen ruziën en komt 
vragen om een beetje stiller te zijn want er 
wordt net een kindje geboren. Als ze dan 
gaan kijken, zijn ze zo ontroerd dat ze hun 
haas cadeau doen.
Ik heb me laten vertellen dat het kerstspel van 
heinde en ver bussen toeschouwers lokte. Was 
het van bij de start zo’n succes?
Sus: Als ik het me goed herinner, ging dit 
wel tamelijk snel, ja. We speelden soms 
tot drie voorstellingen per dag, met in to-
taal zo’n 30.000 bezoekers de afgelopen 
25 jaar. Die bussen komen nu niet meer, 
maar we trekken toch nog steeds gemid-
deld 900 bezoekers per jaar, waarvan bij-
na de helft van buiten Zoersel.
Hoe zou je dat succes verklaren?
Sus: Ik denk dat vooral de speciale sfeer 
die er tijdens die dagen hangt op Einhoven 
de sleutel tot succes is. Er zijn mensen die 
élk jaar komen kijken en het verhaal bijna 
van buiten kennen, maar toch blijven ko-
men om eventjes te proeven van de serene 
kerstsfeer die daar door alles en iedereen 
uitgedragen wordt...

één jaar overgeslagen
In 2000 stierf Marcel Van Peer. Dat jaar werd 
er geen kerstspel opgevoerd, hé?
Sus: Klopt! We waren zo gehecht aan (het 
spelen met) Marcel, dat we toen beslo-
ten hebben om dat jaar geen kerstspel te 
doen. We hebben wel twee teksten voor-
gelezen: één van de auteur van het eerste 
kerstspel, Remi Lens, en één van Wim Van 
Gelder, die later de auteur zou worden van 
het tweede kerstspel.
Hoe is dat tweede kerstspel er gekomen? 
Sus: Wel, na die vertellingen zette Wim 
zich bij Jos en mij aan tafel en kwam hij 

zelf met het voorstel om een nieuw stuk 
te schrijven. We hielden er wel aan om 
het verhaal opnieuw een Zoersels pa-
troon te geven. Zo werden Fons en Melle 
(de laatste inwonende uitbaters van het 
Boshuisje) de hoofdfi guren. Terwijl zij naar 
de middernachtmis gaan, wordt kind-
je Jezus geboren in hun stal. En om toch 
ook een stukje van het eerste kerstspel te 
behouden, deed ook één van de stropers 
terug mee. Die maakte weer ruzie over 
een haas, maar deze keer met boswach-
ter Fons (lacht). Deze versie hebben we elf 
jaar lang gespeeld.
Na de dood van Frans in 1999, van Marcel in 
2000 en van Jos in 2004, ben jij er als laatst 
overblijvende van de ‘vier musketiers’ eind 
2011 ook mee gestopt. Als je terugblikt op 22 
jaar kerstspel, wat blijft je dan voor altijd bij?
Sus: Alles! Het stuk, de sfeer, maar abso-
luut ook de mensen, in de eerste plaats 
Jos en Marcel. Met Marcel heb ik wel wat 

PROGRAMMA
Het kerstspel start om 20 
uur, telkens voorafgegaan 
door een leuk extraatje:
- zondag 21.12

Mooi verlichte tractoren 
rijden in stoet door de 
straten.

- maandag 22.12 | 19.30 uur
De ‘All Stars’, het Maris 
Stellakoor uit Malle, geeft 
het beste van zichzelf.

- dinsdag 23.12 | 19.30 uur
Live muziek

- vrijdag 26.12
Tussen 11 en 16 uur kunt u 
één van de bewegwijzerde 
wandelingen doen, met 
een lekkere pannenkoek 
als beloning.

- zaterdag 27.12 | 16 uur
Wandeling in het mys-

terieuze bosgebied 
rond de Visbeek en de 
Kerrewerrebossen, met 
twist- en oorlogsverha-
len. Nadien geniet u van 
een winterpicknick met 
streekproducten (samen 
€ 4). Vergeet niet voor 
20.12 in te schrijven via 
www.toerismezoersel.
be of 03 2980 0 00. Om 
19.30 uur treedt jeugdor-
kest Jufalizo op.

MEER WETEN?
toerisme
T 03 2980 9 04
www.toerismezoersel.be

meegemaakt, hoor (lacht). Ieder jaar dat 
wij samen speelden, werd het stuk een 
beetje langer. Hij fl apte er altijd vanalles 
tussen dat niet in het script stond. Dat 
maakte het voor mij niet altijd even mak-
kelijk om op te reageren (lacht).

fakkel doorgeven
Wie nam in 2012 de fakkel over?
Sus: Na de dood van Frans hebben Frieda 
en Jo Peeters de coördinatie heel wat ja-
ren op zich genomen. Daarnaast mogen 
we ook de inbreng van de Landelijke Gilde 
zeker niet vergeten! Zij waren er van dag 1 
bij om al het ‘zware werk’ te doen: opbou-
wen, afb reken, licht, techniek ... Zij wa-
ren, na afl oop van het tweede kerstspel in 
2011, ook degenen die er op aandrongen 
om dit verhaal verder te zetten! Ik ben heel 
blij dat Toerisme Zoersel op hun vraag is 
ingegaan en dat zij samen het kerstspel 
levend houden! En hoe!

EINHOVEN IN DE JAREN ‘14-’18
Het kerstspel vertelt sinds 2012 het verhaal van een eenvoudige boe-
renfamilie op Einhoven tijdens de jaren ‘14-’18. Auteur Ludo Geluykens 
liet zich hiervoor inspireren door enkele pakkende passages uit het 
dagboek van Zoersels frontsoldaat en voormalig veldwachter Jef 
Vermeiren ‘Mijn grote oorlog’. Hij werkte die uit tot een mooi kerstver-
haal waarin plaats is voor woede en verdriet, heimwee en hoop, maar 
ook voor een vleugje humor en vreugde om de behouden terugkeer. 
De regie is in handen van Jeannine Hens.
“Wij zijn heel blij dat we dit kerstspel al voor het derde jaar kunnen 
brengen, als eerbetoon aan Marcel, Frans, Jos en Sus”, aldus een trot-
se Patrick Debaere van Toerisme Zoersel.
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We kampen komende winter mogelijk met een gebrek aan voldoende elektriciteit, wat de 
kans reëel maakt dat we het gedurende enkele uren zonder stroom zullen moeten doen. Los 
van de alledaagse functies (verwarming, verlichting, telefonie, elektrische apparatuur ...) die 
dan zullen wegvallen, moeten we ook rekening houden met het feit dat sommige mensen in 
paniek zullen zijn of niet graag uren alleen in het donker zitten. Denk ook aan hen!

nenspringt of dat zij die uren bij u kunnen 
doorbrengen.
Ook onze diensten voor gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg doen er alles aan 
om deze mensen tijdig in te lichten en bij 
te staan waar nodig. 

verwittig de huisarts
Bent u zelf - of kent u - iemand die bijvoor-
beeld om medische redenen (zuurstof, 
nierdialyse ...) afh ankelijk is van elektri-
citeit, dan is het belangrijk dat de huis-
arts hiervan tijdig op de hoogte wordt 
gebracht. De huisartsen (van Malle en 
Zoersel) maken immers een oplijsting van 
mensen die vanuit een zorgbehoefte nood 
hebben aan elektriciteit. Voor die mensen 
wordt er namelijk, tijdens de afschakeling, 
een ruimte met elektriciteit ter beschik-
king gesteld, vermoedelijk in het AZ Sint-
Jozef. Let wel, het gaat hier enkel over de 

ruimte, niet over de omkadering en de 
zorg. Die moet geleverd worden door de 
omkadering die u thuis ook hebt.

drie fysieke infopunten
Tijdens de afschakeling zal de vaste tele-
foon niet werken en ook de mobiele te-
lefonie zal stapsgewijs wegvallen. Hebt 
u dringend hulp nodig, begeef u dan (of 
stuur iemand) naar één van de drie info-
punten bemand tijdens een afschakeling: 
de brandweerkazerne in Zoersel, de poli-
tiepost aan de Kerkhofl ei in Sint-Antonius 
en de oude turnzaal aan het plein in Halle.

Als een afschakeling nodig blijkt, dan zul-
len de gemeenten niet allemaal tegelijker-
tijd afgeschakeld worden, wel per zone 
en in verschillende stappen. Dat zal dan 
vermoedelijk ’s avonds gebeuren, tussen 17 
en 22 uur. U weet dat normaalgezien mini-
mum 24 uur op voorhand.

een helpende hand
Bij een afschakeling kunnen allerlei pro-
bleemsituaties opduiken die niet allemaal 
even dringend zijn. We kunnen echter als 
gemeente, politie en brandweer niet te-
gemoetkomen aan alle individuele noden. 
Daarom doen we een oproep dat iedereen 
op voorhand de nodige maatregelen treft 
om zich voor te bereiden op een eff ectieve 
afschakeling.Hebt u familie, vrienden 
of buren die op zo’n moment liever niet 
alleen thuis zijn, spreek dan nu al af dat u 
tijdens die afschakeling even bij hen bin-

DOE DE TEST
Het kan nuttig zijn om vooraf de elektri-
citeit bij u thuis al eens af te zetten. Op 
die manier kunt u nagaan wat er dan zoal 
gebeurt, of net niet. Zo is bijvoorbeeld 
de kans groot dat inbraakalarmen, en 
vaak ook de daaraan gekoppelde brand-
alarmen, zullen loeien als de elektriciteit 
wordt afgeschakeld. Weet dan dat alar-
men enkel prioriteit krijgen bij de hulpver-
lening als er ook eff ectief brand is of een 
andere noodsituatie dreigt. In dat geval 
moet u de hulpdiensten dus extra verwit-
tigen. Dat kan door ofwel met uw gsm - 
als die het nog doet - te bellen naar 112, of-
wel door langs de infopunten te gaan.

MEER WETEN?
Vera Janssen
T 03 2980 7 32
vera.janssen@zoersel.be

spring eens bij elkaar binnen

afschakeling elektriciteit

 ■ BETROKKEN
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► ►

een geslaagde over-
gang naar 2015!

byebye 2014, hello 2015

 ■ IN BEELD

2014 loopt op z’n einde... Het uitgelezen moment dus om 
eens terug te blikken op het afgelopen jaar, al trachten we u 
met deze cijfergegevens ook aan te sporen om 2015 alvast op 
een leuke en veilige manier in te zetten.

beveiligde verkeersplaatsen, die uiteraard 
ook nu weer bemand zullen zijn door onze 
politie, gemachtigde opzichters/signaal-
gevers. Moet u die dag zelf op pad met de 
wagen? Let dan extra goed op!

45
Afgelopen jaar hebben 45 Zoerselaars uit-
drukkelijk de toestemming gegeven voor 

17
Op 31 december 2013 stonden er 17 ge-
machtigde opzichters/signaalgevers klaar 
om de veiligheid van de meer dan 1.500 
nieuwjaarszangers in onze drie dorpsker-
nen te garanderen. Gaan ook uw kinderen 
dit jaar van deur tot deur met hun mooi-
ste engelenstemmetjes, maak hen er dan 
attent op dat ze enkel oversteken aan de 

orgaandonatie. Wilt u alvast een goed 
voornemen maken voor 2015, volg dan 
hun voorbeeld! Elk jaar nog sterven er 
immers te veel mensen een vermijdbare 
dood, in afwachting van een geschikt or-
gaan dat hun leven had kunnen redden. 
Hun gevecht tegen de tijd wordt nog te 
vaak verloren. Als orgaandonor kunt u 
daar verandering in brengen! In principe 
is ieder van u donor na de dood, maar in 
de praktijk wordt bij uw overlijden aan uw 
naaste familieleden gevraagd of uw or-
ganen mogen getransplanteerd worden. 
Om te voorkomen dat zij die pijnlijke en 
emotionele keuze in uw plaats moeten 
maken, kunt u vooraf uw wens kenbaar 
maken door expliciet in te stemmen met 
orgaandonatie. Dit doet u bij onze dienst 
bevolking in het adminstratief centrum.
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 ■ IN BEELD

200
Met ruim 200 waren ze, de Responsible 
Young Drivers die op oudejaarsavond van-
af klokslag middernacht paraat stonden 
om bijna 1.000 feestvierders in België vei-
lig thuis te brengen.
Bent u ook van plan om met oudjaar een 
glaasje te drinken, bedenk dan vooraf 
hoe u thuis geraakt. Kies een BOB, neem 
de feestbus (zie ook kolom hiernaast) of 
schakel één van de vrijwilligers van de 
Responsible Young Drivers in. Het hele 
jaar door trachten zij bij discotheken, fui-
ven of personeelsfeestjes mensen te wij-
zen op de gevaren van dronken rijden. Het 
is enkel op oudejaarsavond dat ze u ook 
met uw eigen wagen naar huis brengen. 
U kunt hen, tussen middernacht en 6 uur, 
bereiken op 0902 12345.

De buslijnen 410 en 417 rijden volgens hun 
normaal rittenschema. Wilt u dus gaan 
‘door doen’ in Antwerpen en vertrekken 
buiten de standaarduren, dan kunt u één 
van de extra ingelegde bussen nemen in 
Schilde (Wisselstraat). Ook lijn 430 voor-
ziet in een bijkomend traject via Beerse 
en Vosselaar richting Turnhout. Meer 
info over traject en uurregeling vindt u op 
www.delijn.be.

55
55 km, dat is de afstand van de strooitoer 
die de mannen van openbare werken af-
leggen als de weerman of -vrouw zwaar 
vriesweer voorspelt. Tel daar nog eens 45 
km bij om alle fi etspaden sneeuwvrij te 
maken en u beseft dat onze mannen in de 
winter vaak erg vroeg uit de veren moeten 
om u veilig op uw bestemming te krijgen.
Welke wegen ze eerst onder handen ne-
men en waarom, daarover leest u meer op 
pagina’s 16 en 17.

32
Zoveel toelatingen werden er vorig jaar in 
Zoersel verleend om vuurwerk af te schie-
ten. Heel wat mensen vragen hiervoor 
echter geen toestemming, maar wat veel 
erger is, is dat vuurwerk nog al te vaak 
ondoordacht wordt afgestoken - met wo-
ningbranden en/of zwaargewonde brand-
wondenpatiënten tot gevolg. Het geknal 
betekent ook voor dieren, en hun baasjes, 
heel wat ellende! Hou dus rekening met 
de risico’s en denk twee keer na vooraleer 
u er aan begint.
Is vuurwerk afsteken voor u onslosmake-
lijk verbonden met het inzetten van het 
nieuwe jaar, vraag dan een (verplichte) 
toelating aan via secretariaat@zoersel.
be. Vermeld daarin zeker uw naam, adres, 
rijksregisternummer en de plaats of het 
adres waar u het vuurwerk wil afsteken. 
Let wel, u mag enkel vuurwerk afsteken 
op oudejaarsavond, tussen 23 en 01 uur.

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

1.782
Dat is het aantal Zoerselse geschenk-
cheques dat het afgelopen jaar over de 
toonbank ging bij gemeente & ocmw 
Zoersel. Zoekt u dus nog een leuk kerst-
cadeautje, spring dan eens binnen in het 
administratief centrum voor enkele ge-
schenkcheques. Ze kunnen besteed wor-
den bij meer dan 100 Zoerselse hande-
laars.
Geeft u liever een geit, een fi ets of een 
groententuin cadeau aan iemand die het 
écht nodig heeft, dan kan dat via de cam-
pagne ‘Oxfam pakt uit’. In de praktijk stort 
u geld voor een project dat uitgevoerd 
wordt met de steun van Oxfam. Schenkt 
u bijvoorbeeld een geit, dan gaat uw geld 
niet noodzakelijk naar de aankoop van 
een geit, maar naar de initiatieven ver-

5
Een gezellig eindejaarsetentje kan snel 
omslaan in een regelrechte ramp. Een 
kaars die net iets te dicht bij uw gordijnen 
staat of een fonduevuurtje met olie dat 
omvalt. U hoeft maar 5 seconden onoplet-
tend te zijn en het is te laat.
Schat daarom altijd op voorhand in wat 
de mogelijke gevaren zijn en probeer zo 
een ongeval te voorkomen. Kies bijvoor-
beeld voor een elektrische fondue, plak 
het verlengsnoer van de toestellen vast 
zodat ze geen struikelblok zijn of zet een 
emmer water klaar naast de winterbar-
becue. Pas ook op met kaarsen op onbe-
waakte plaatsen, hou de open haard in 
het oog en vervang oude kerstlampjes tij-
dig want zij verhogen het brandgevaar.

bonden aan het thema ‘landbouw’. In ruil 
daarvoor krijgt u een wenskaart met de 
foto van een geit. Die kunt u dan op uw 
beurt onder de kerstboom cadeau doen 
aan vrienden of familie. Alle info hierover 
vindt u op www.oxfampaktuit.be.

500
Vanaf 15 december kunt u in ons admi-
nistratief centrum of in één van onze bi-
bliotheken een gratis feestbusticket van 
De Lijn afh alen (abonnees rijden sowieso 
gratis mee). Vorig jaar pendelden zo’n 500 
reizigers met één van de twee speciaal in-
gelegde feestbussen tussen Westmalle, 
Oostmalle, Halle, Sint-Antonius en 
Zoersel.

Vorig jaar pendelden op oudejaarsavond 
zo’n 500 reizigers met één van de twee 
speciaal ingelegde feestbussen tussen 
Westmalle, Oostmalle, Halle, Sint-
Antonius en Zoersel.Kom ook dit jaar uw 
gratis ticket tijdig halen!
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Dat sporten gezond is, hoeven we u ongetwijfeld niet meer 
te vertellen. Maar wist u ook dat het een helende, integre-
rende en sociale functie kan hebben? Vijf Zoerselaars getui-
gen waarom sport voor hen zo belangrijk is.

“Volleybal is een groot deel van mijn leven! 
Heel wat van m’n familieleden volleybal-
len - vandaar de microbe waarschijnlijk -, 
maar ik heb er ook veel vrienden en vrien-
dinnen die ik anders veel minder zou zien. 
We blijven wel eens met z’n allen hangen 
in de cafetaria of we spreken af om met de 
hele ploeg uit te gaan. We gaan zelfs sa-
men shoppen of op reis! 

Sport, in mijn geval volleybal, is voor mij: 
een gezonde hobby, een manier om het 

Sporten doe je in de eerste plaats omdat 
je het graag doet. Voor heel wat mensen - 
zeker ook voor jongeren - is het contact en 
het plezier met de vrienden voor, tijdens 
en na het sporten echter minstens even 
belangrijk om aan sport te (blijven) doen.

vrienden voor ‘t leven
Elien (16) is zo één van hen. Ze speelt 
al sinds haar zesde volleybal (B-jeugd 
provinciaal en Dames tweede divisie) 
maar denkt nog lang niet aan stoppen! 

competitiebeest in mij los te laten, mezelf 
te verbeteren en mijn grenzen te verleg-
gen, mijn gedachten te verzetten en even 
niet aan school te denken, maar vooral: de 
plek waar ik fantastische vriendschappen 
voor het leven heb afgesloten! Ik zou het 
dus absoluut iedereen aanraden!”

Nederlands leren
Dat sport ook een manier kan zijn om je te 
integreren in een nieuwe omgeving en een 
taal te leren, bewijst het verhaal van de 
Turkse broertjes Emir (13) en Zeki (9) Celir. 
Zij wonen iets meer dan een jaar in Zoersel 
en voetballen allebei bij KFC Halle. Emir 
als aanvaller en Zeki staat zo’n beetje over-
al op het veld, zelfs af en toe in de goal. “Als 
ik moe ben, vind ik dat wel ‘ns leuk. Dan 
kan ik een beetje uitrusten.” Beide jon-

neem eens een time-
out en ga sporten

met of zonder beperking

 ■ BETROKKEN
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gens trainen twee keer per week en spe-
len tijdens het weekend ook nog eens een 
match. “Dankzij het voetbal hebben we, 
toen we hier pas woonden, snel vrienden 
gemaakt. Het heeft ons ook goed gehol-
pen om Nederlands te leren!” 

Ook voor mama en papa Celir is de hobby 
van hun zonen een leuke manier geweest 
om zich hier snel te integreren. “We gaan 
graag mee kijken als de jongens moeten 
spelen. Het is niet alleen leuk om te zien, 
maar zo leren we ook andere ouders ken-
nen en krijgen we de taal onder de knie.” 

Emir en Zeki besluiten dat voetbal ook nog 
eens gezond is en gewoon plezant om te 
doen. “Thuiszitten is maar saai. Dit is leuk!”

gezonde verslaving
‘Druk druk druk! Aan sport doen? Dat 
krijg ik niet meer in mijn agenda inge-
past, hoor’. We kennen het gevoel onge-
twijfeld allemaal: in onze drukke maat-
schappij zijn we voortdurend onderhevig 
aan allerlei stressfactoren. Op zich is dit 
niet zo erg, zolang de gevolgen ervan ons 
normaal functioneren niet ondermijnen. 
Helaas overkomt het ons wel eens dat het 
allemaal wat teveel wordt, dat de span-
ning te lang aanhoudt en dat we er ons 
niet meer kunnen van losmaken. Dit kan 
voor heel wat ongemak zorgen.En laat 
sporten nu net een uitgelezen manier zijn 
om die ongemakken aan te pakken! 

Het is inmiddels algemeen bekend dat 
sport niet alleen beoefend wordt omdat 
bewegen de gezondheid op peil houdt, 
maar ook omwille van de vele helende ef-
fecten, waaronder de positieve invloed 
op het stressniveau.Uitspraken als ‘ik voel 
me als herboren’ of ‘ik zit weer vol energie’ 
na een fysieke inspanning wijzen erop dat 
sportbeoefenaars de sport ervaren als ge-
zondmakend. 

Sara (33) kan dat alleen maar beamen. 
“Ik moet eerlijk bekennen, toen ik twintig 
jaar geleden startte met sporten, was het 
een opgave. Iets wat je moest doen, wat 
van je verwacht werd en wat ‘zogezegd’ 
goed voor je was. Nu, zoveel jaren later, 
is het een verslaving geworden, al durf ik 
nog steeds zeggen dat het eerder een ge-
zonde verslaving is (de blessures buiten 
beschouwing gelaten). 

Sporten is iets waar mijn lichaam om 
vraagt na een lange, stressvolle werkdag. 
Iets waar ik energie van krijg als ik fut-

loos ben. Een middel om mijn hoofd leeg 
te maken als het vol zit. Want zo werkt 
het. Sporten is tijd maken voor mezelf en 
enkel denken aan datgene wat me over-
komt. De natuur rondom, het vinden van 
het juiste ritme, luisteren naar muziek, de 
frisse buitenlucht, het aanvoelen van mijn 
lichaam. Na het sporten, voelt het altijd 
alsof ik terug met een nieuwe lei kan star-
ten, alsof ik een tweede adem krijg en ik 
de lading nieuwe prikkels terug aankan. 

Maar het is natuurlijk het gehele plaatje 
dat sporten zo fi jn maakt: voortdurend 
m’n grenzen verleggen, waardoor ik meer 
in mezelf ga geloven; de heerlijk rustge-
vende sauna na een zware afpeigering 
of dat nieuwe paar schoenen dat ik echt 
wel heb verdiend. Dat hoort er ook bij! 
Sporten is daarom niet alleen een aanra-
der om eens geprobeerd te hebben. Eens 
je vertrokken bent, wordt het een levens-
stijl!”

beperking is geen belemmering
Hebt u een beperking, dan gaat u er mis-
schien van uit dat sporten niet voor u is 
weggelegd. Nick (37) bewijst u graag het 
tegendeel! Hij is, omwille van een pro-
gressieve uitval van de spieren in zijn be-
nen, aangewezen op een rolstoel. Sinds 
vijf jaar speelt hij zitvolleybal bij Scabazoe. 
“De keuzemogelijkheden om aan sport 
te doen als je een beperking hebt, zijn in-
derdaad niet zo groot. Je moet in de eer-
ste plaats voor jezelf nagaan wat er - voor 
jouw lichaam en in jouw situatie - moge-
lijk is en wat niet, en dan moet je het ook 
nog graag doen natuurlijk... Daarnaast 
heb je ook vaak te kampen met het pro-
bleem van bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid. 
Maar laat dit alles, en zeker je beperking 
op zich, geen belemmering zijn om aan 
sport te doen! Het is niet alleen goed voor 
je gezondheid, maar ik vind het ook echt 
een plezier om te kunnen bewegen en me 
in te spannen. 
Vóór mijn handicap deed ik ook regelma-
tig aan sport. Dankzij de zitvolleybal is dit 
deel van mijn sociaal leven ook terug inge-
vuld. Niets dan voordelen dus, als je ‘t mij 
vraagt!”

Omwille van de privacy veranderden wij alle 
namen in bovenstaand artikel. 

met of zonder beperking ■ BETROKKEN
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 ■ BETROKKEN

vertel het ons
Sporten is één manier om te bewegen. Doet 
u aan sport, al dan niet in clubverband, en 
waarom wel/niet? Mogelijk bent u al lang 
van plan om te gaan sporten, maar is er iets 
dat u tegenhoudt? Misschien hebt u vroeger 
gesport en bent u om een of andere reden 
afgehaakt? Of hebt u een beperking en kunt 
u niet (meer) sporten? 

Vertel het ons! Dat kunt u eenvoudig en snel 

doen aan de hand van onze sporten-
quête op pagina 12. Aan de hand van uw 
antwoorden op deze enquête wil ge-
meente & ocmw Zoersel namelijk een 
beter zicht krijgen op uw sportieve wen-
sen en behoeften als (potentiële) spor-
ter, op wat er goed is aan het huidige 
sportaanbod en wat er nog beter kan! 
 
Op die manier kunnen wij trachten ons 
sportbeleid hier zo goed mogelijk aan 

waarom u wel of niet sport...

aan te passen en ieder van u op weg hel-
pen naar uw favoriete sportactiviteit. 

praktisch
U kunt de enquête ingevuld terugbezor-
gen aan onze dienst sport, Handelslei 167. 
Hebt u toegang tot internet, dan willen 
we u, en uw gezinsleden, echter vragen 
ze online in te vullen via www.zoersel.
be/sportenquête. Doe dit vóór 15 januari 
2015.

...wij willen het 
weten!
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 ■ BETROKKEN

personalia

geslacht: ■ man ■ vrouw

geboortejaar:  .............................................................................

deelgemeente: ■ Halle ■ Sint-Antonius ■ Zoersel

uw sportieve situatie

1. Doet u op dit moment aan sport?

 ■ ja,namelijk (welke sport):  .....................................................

 .......................................................................................

 Doet u dit in clubverband?

 ■ ja, bij (naam van de vereniging)  ....................................

 ..........................................................................

 ■ nee

 ■ nee

2. Wilt u graag beginnen sporten of nog meer sporten dan dat u 

nu al doet?

 ■ ja, namelijk (welke sport):  .....................................................  

  ........................................................................................

 ■ nee ■ ik ben niet geïnteresseerd in sport

  ■ ik sport voldoende

3. Is er iets dat u nu tegenhoudt om (nog meer) te sporten of 

waardoor u in het verleden bent afgehaakt?

 ■ ja, namelijk: (meerdere keuzes zijn mogelijk)

 ■ ik heb te weinig tijd

 ■ ik vind het te duur (materiaal, inschrijving ...)

 ■ de sport die ik wil doen wordt niet (meer) aange-

boden in mijn omgeving, namelijk (welke sport) .......

 ..........................................................................

 ■ ik ken niemand (anders) die deze sport beoefent 

en ik ga niet graag alleen

 ■ ik heb geen vervoer van en naar de sportactiviteit

 ■ ik ben de taal niet voldoende machtig

 ■ ik ben bang niet mee te kunnen met het niveau

 ■ andere:  ..............................................................  

 ..........................................................................

 ■ nee

4. Hebt u een beperking/aandoening waardoor sporten en be-

wegen niet evident is?

 ■ ja, namelijk een: ■ verstandelijke beperking

   ■ psychische beperking

   ■ fysieke beperking

   ■ visuele beperking

   ■ auditieve beperking

   ■ andere: ..............................................

     ..........................................................

 ■ nee (ga verder naar vraag 7)

5. U bent ■ rolstoelafh ankelijk om te bewegen/sporten

  ■ afh ankelijk van een begeleider om te bewegen/

sporten

  ■ afh ankelijk van een ‘chauff eur’ die u van en naar de 

sportactiviteit voert

  ■ andere: .................................................................

 ............................................................................

6. Beschikt u over het nodige (rolstoel, begeleider, chauff eur, 

sportaanbod in de buurt ...) om uw favoriete sport te kunnen 

doen? ■ ja

  ■ nee, want ik mis: ....................................................

 

7. Wilt u informatie ontvangen over het sportaanbod in onze 

gemeente?

 ■ ja, ik wil graag ■ algemene informatie ontvangen

   ■ informatie ontvangen voor mensen 

met een beperking

 ■ nee

8. Mogen wij u contacteren naar aanleiding van uw antwoor-

den? Noteer hieronder dan uw gegevens.

 voornaam.............................................................................

naam ...................................................................................

telefoonnummer ..................................................................

e-mailadres ..........................................................................

9. Hebt u nog vragen, opmerkingen, bedenkingen?

  ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

MEER WETEN?
Clara Deckers
T 03 2980 7 18
clara.deckers@zoersel.be

met of zonder beperking
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In Zoersel zijn er nogal wat mensen met een geestelijke zorgnood of psychosociale kwets-
baarheid die op eigen kracht moeilijk aan een betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning ge-
raken. Slagen ze er toch in zelfstandig te gaan wonen, dan gebeurt het dat ze de woning niet 
kunnen behouden omdat ze zich ongepast gedragen of niet voldoen aan de huurdersverplich-
tingen. Het project ‘woonbegeleiding’ wil deze problemen aanpakken.

TUSSENPERSOON BIJ VERHUREN
Verhuurt u een woning en wilt u huurach-
terstal of leegstand tussen twee huur-
contracten vermijden? Hebt u graag dat 
iemand anders de huurformaliteiten re-
gelt? Dan is uw woning verhuren aan SVK 
Het SAS misschien wel wat u zoekt. Met 
het project ‘woonbegeleiding’ bent u er in 
Zoersel bovendien zeker van dat de woon-
situatie van nabij wordt opgevolgd en in-
dien nodig wordt ondersteund met een 
intensieve begeleidingsvorm. Zo kan het 
wonen steeds optimaal verlopen.
SVK Het SAS (Nijverheidstraat 3 in Brecht) 
kunt u contacteren via 03 690 09 39 of 
yann.blommaerts@svk-hetsas.be.

Sociaal Verhuurkantoor ‘Het SAS’ (SVK)
en Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘De 
Voorkempen Helpt Elkander’ (SHM) actief.  
Het SVK huurt kwaliteitsvolle woningen 
op de private markt tegen een betaalbare 
prijs en verhuurt ze met een huurpremie 
van de Vlaamse overheid door aan sociaal 
kwetsbare huurders. De huurder van een 
woning van  de SHM betaalt dan weer een 
huurprijs naargelang zijn inkomen.
Voor sociale huurwoningen is er echter 
een lange wachtlijst. Bovendien stellen de 
sociale verhuurders vast dat sommige van 
hun huurders hun huurdersverplichtingen 
niet nakomen of voor overlast zorgen.

nieuw, beloftevol project
Met het project ‘woonbegeleiding’ slaan 
een aantal partners de handen in el-
kaar om daar iets aan te veranderen. De 
SHM, het SVK, de Intergemeentelijke 

Vereniging Lokaal Wonen, gemeente & 
ocmw Zoersel, psychiatrisch ziekenhuis 
Bethanië en Psychiatrische Thuiszorg en 
Begeleid Zelfstandig Wonen de Sprong 
voorzien vanaf 2015 in een beloftevolle 
samenwerking rond het aanbieden van 
woonbegeleiding. Zo zullen bestaande 
huurders die tot de doelgroep behoren ex-
tra begeleiding en ondersteuning krijgen 
bij alle facetten van het wonen. Een (be-
perkt) aantal kandidaat-huurders uit de 
doelgroep krijgen op hun beurt een goede 
huurwoning op de sociale markt versneld 
toegewezen.

Wonen is een mensenrecht. Toch is het 
niet vanzelfsprekend, ook niet in Zoersel. 
Het vraagt heel wat middelen en vaardig-
heden om je te voorzien van een kwali-
teitsvolle en betaalbare woning én deze 
ook te kunnen houden. Mensen met een 
geestelijke zorgnood of psychosociale 
kwetsbaarheid ontbreekt het vaak aan 
die middelen en vaardigheden. Dit speelt 
hen parten, bijvoorbeeld bij het zoeken 
naar een geschikte huurwoning. Een kan-
didaat-huurder die communicatief min-
der sterk is, zijn verleden tegen heeft en 
slechts beschikt over een laag inkomen, is 
zelden een gegeerde partij bij een verhuur-
der op de private huurmarkt - een markt 
die voor hen vaak sowieso fi nancieel te 
hoog gegrepen is.

De sociale huurmarkt kan dan deels 
een oplossing bieden. Zo zijn in Zoersel 

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn
T 03 2980 0 00
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be

win-win voor elke betrokkene

woonbegeleiding

 ■ WEGWIJS
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“Als kind - uit een 
arbeidersgezin 
waar elke cent werd 
omgedraaid - begreep 
ik nooit dat de Sint 
zo veel speelgoed gaf 
aan kinderen die al zo 
veel hadden. Ik vond 
de Sint fundamenteel 
oneerlijk!”
Aan het woord is muzikant Jan De Smet 
(Nieuwe Snaar). Jan zorgde voor de muzi-
kale omlijsting tijdens een praatcafé na af-
loop van de inleefweek van de armoede.

 ■ BETROKKEN
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Trachten rond te komen met een beperkt budget. Dat was de uitdaging van de inleefweek 
van de armoede half oktober. Een uitdaging die werd aangegaan door een aantal bekende en 
minder bekende Zoerselaars, waaronder huisartsen, raadsleden, handelaars, journalisten ..., 
en die erg diepe indrukken achterliet bij zowel deelnemers als toeschouwers aan de zijlijn.

Elke deelnemende volwassene moest zien 
rond te komen met € 50. Vanaf het derde 
gezinslid of per kind jonger dan 18 kwam 
daar € 35 bij. Telde het gezin dus drie vol-
wassenen en één kind, dan moesten ze 
het doen met een weekbudget van € 170 
(50+50+35+35). Daarmee moest quasi 
alles betaald worden: telefoon, elektrici-
teit, gas, voeding, kleding, medische kos-
ten, vervoer, onderhoudsproducten, ont-
spanning … Als we dan nog een forfaitair 
bedrag opzijzetten voor jaarlijkse kosten 
zoals verzekeringen en belastingen, is het 
niet vanzelfsprekend om de eindjes aan el-
kaar te knopen.
En dat hebben de deelnemers aan de in-
leefweek geweten! Eén voor één werden 
ze geconfronteerd met een aantal moeilij-
ke keuzes en (on)verwachte ervaringen.

armoede vereenzaamt
Die ervaringen werden door u op de voet 
gelezen en gevolgd via een blog. Enkele 
pakkende fragmenten:
- Het speelgoedje voor onze Viktor kon 

er niet meer af. Het is moeilijk uit te leg-
gen aan een zesjarige dat je vrijwillig een 
week lang niet gaat snoepen en geen 
geld aan allerlei lekkers kan uitgeven.

- Kinderen uit de straat komen onze oprit 
op met een grote zak appelen. “Oh neen, 
die komen iets verkopen”, sloeg de schrik 
me om het hart. Tegen lieve buurkinde-
ren zeg je toch niet nee. Ik kan me nu 
echt goed voorstellen dat mensen soms 
doen alsof ze niet thuis zijn.

- Voor de match zie ik veel vrienden staan 
aan ‘den toog’. Ik kan niet bij hen gaan 
staan, want kan hen niet terug trakte-
ren, dus ik ga ergens apart staan. Eén 
pintje, voor mij alleen. Armoede vereen-
zaamt.

Alle deelnemers hadden na afl oop een ge-
lijkaardig gevoel: het budget dat ze had-
den was voldoende om eten te kopen, al 
was het dan een stuk soberder dan ge-
woonlijk, maar vooral je sociaal leven gaat 
er fors op achteruit. Dit werd tijdens het 
afsluitend praatcafé bevestigd door drie 
alleenstaande, werkende mama’s die het 
eff ectief elke maand moeten rooien met 
een beperkt budget. “ Als je op negen van 
de tien uitnodigingen ‘nee’ zegt omdat je 
het geld niet hebt voor én een babysit én 
een uitje, dan houden de uitnodigingen 
op na een tijdje. Mensen sluiten je niet be-
wust uit, maar het gebeurt wel.”

Later op de avond werd ook aangestipt 
dat mensen in armoede nog altijd het 
recht hebben om eigen keuzes te maken. 
Men staat veel te snel klaar om een oor-
deel te vellen.

nood aan samenwerking
We geven nog graag enkele relevante slot-
conclusies van die avond en de ganse in-
leefweek mee. Ze zetten immers aan tot 
nadenken en tot actie:
- Of armoede te ingewikkeld is om op te 

lossen hangt af van de keuzes die je als 

overheid maakt. Op dit moment zit ar-
moedebestrijding verweven in zo veel 
verschillende beleidsdomeinen. Iedereen 
doet iets, maar allemaal los van elkaar.

- De huidige minimumuitkeringen be-
vinden zich onder de armoedegrens. Ze 
zijn onvoldoende om een menswaardig 
leven te leiden. Een tekort aan fi nancië-
le middelen werkt immers ook door op 
mobiliteit, huisvesting, werk vinden, ge-
zondheid, sociale contacten …

- Binnen de armoedebestrijding is het wijs 
om prioriteit te geven aan het bekampen 
van de kinderarmoede, net omdat bij de 
kinderen de toekomst ligt en generatie-
armoede in veel gevallen kan vermeden 
worden via intensieve en gerichte bege-
leiding die kansen schept voor het gezin.

- Er bestaan in Vlaanderen heel wat on-
dersteunende maatregelen, sociale rech-
ten en diensten, maar het vergt vaak 
heel wat vaardigheden en een admini-
stratieve rompslomp vooraleer men er-
van kan genieten. Automatische toeken-
ning en een betere bekendmaking van 
het aanbod zou mensen kunnen helpen 
om op eigen kracht én tijdig hun rechten 
te bekomen.

MEER WETEN?
Janne Verstrepen
T 03 2980 9 40
janne.verstrepen@zoersel.be

je wordt onbewust 
uitgesloten

inleefweek van de armoede

 ■ BETROKKEN
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We hebben een uitzonderlijk warme herfst achter de rug. Wat de winter zal brengen, kunnen 
we natuurlijk niet voorspellen, maar bij het ter perse gaan van dit artikel was er alleszins nog 
geen sneeuwvlokje te bespeuren. Dat wil echter niet zeggen dat we er niet op voorbereid zijn! 
Onze dienst openbare werken heeft namelijk een effi  ciënt werkend sneeuw- en ijzelbestrij-
dingsplan klaar liggen dat tijdens de wintermaanden onmiddellijk in werking kan treden.

sneeuw- en ijzelbestrij-
dingsplan ligt klaar

de winter staat voor de deur

 ■ WEGWIJS
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Hoe dat sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan 
eruit ziet, wanneer dat precies in werking 
treedt en hoe het verder verloopt, vertelt 
Renaat Van Dyck (ploegbaas onderhoud 
infrastructuur) u graag. 
“Wij werken met een ploegensysteem, 
waarbij elke ploeg telkens een week - dag 
en nacht - van wacht is. Als er ‘s nachts 
sneeuw of ijzel wordt voorspeld, zet de 
ploegbaas van wacht zijn wekker om re-
gelmatig te gaan controleren hoe de we-
gen er bij liggen. Als het nodig blijkt, dan 
belt hij de strooiploeg op om meteen te 
vertrekken. De wegen moeten immers vrij 
zijn tegen de ochtend, als het verkeer op 
gang komt. Bij een normale wintertoe-
stand bestaat de strooiploeg van wacht 
uit drie personen. Bij extreem winterweer 
kan dat verdubbelen.”

vaste route
“De route die de strooiploeg volgt, wordt 
vooraf vastgelegd en is ook steeds dezelf-
de! Ze wordt immers ook zo doorgegeven 
aan hulpdiensten, ziekenhuis ... zodat die 
weten via welke weg ze het veiligst op een 
bepaalde bestemming kunnen geraken.

In eerste instantie worden de hoofdwe-
gen vrij gemaakt (groene route op de 
kaart). Let wel, de gewestwegen horen 
daar niet bij. De Handelslei/Kapellei in 
Sint-Antonius, de Rodendijk/Zandstraat/
Oostmallebaan en de Westmallebaan in 
Zoersel vallen immers onder de bevoegd-
heid van het gewest. Daar mag dus niet 
door onze mannen gestrooid worden. 
Naast de gewestwegen vormt ook de 
Raymond Delbekestraat een uitzonde-
ring. Omdat deze straat zowel op grond-
gebied Schilde als Zoersel ligt, wordt er 
hier afwisselend gestrooid: het ene jaar 
strooit Zoersel, het andere jaar Schilde.

Bij een gewone wintertoestand is het, na 
de hoofdwegen, de beurt aan de verbin-
dingswegen tussen de hoofdwegen (oran-
je route op de kaart), met aansluitend 
de parkings van openbare gebouwen, 
schoolomgevingen, begraafplaatsen en 
de schoolfi etsroutes. Fietspaden worden 
door een speciale borstelmachine, met 
achteraan een strooibak, onder handen 
genomen.

Bij een extreme en langdurige wintertoe-
stand zullen echter enkel de groene route 
en de fi etspaden gedaan worden, omdat 
we al onze mensen en middelen dan no-
dig hebben om deze veilig en schoon te 
houden.”

grove middelen
“We beschikken sinds dit jaar over een 
machine die zowel zout kan strooien als 
pekel kan sproeien. Dat biedt heel wat 
voordelen (zie kadertekst). De vroegere 
zoutstrooier zal dus enkel nog gebruikt 
worden bij extreem winterweer, wanneer 
we de twee moeten inzetten.Bij sneeuw-
val wordt ook de sneeuwschaaf met ban-
denmachine ingezet en bij extreem veel 
sneeuw kunnen we vanaf deze winter 
beroep doen op een extra sneeuwschaaf. 
Dan gaan er dus twee tractoren mee de 
baan op om u, de Zoerselse weggebruiker, 
veilig op uw bestemming te krijgen.”

kunnen niet overal zijn
“Als onze mannen op de baan zijn om te 
strooien of wegen sneeuwvrij te maken, 
steken heel wat mensen hun duim naar 
hen op. Ze krijgen echter ook soms een 
vuist te zien van mensen die vinden dat 

Wist u dat 
u zelf ver-
antwoordelijk 
bent voor het 
vrij houden 
van de stoep 
voor uw deur?

MEER WETEN?
onderhoud infrastructuur
T 03 2980 9 16
onderhoud.infrastructuur@
zoersel.be

hun kinderen in de sneeuw moeten kun-
nen spelen. Maar als diezelfde mensen 
dan nadien met hun wagen in de beek 
zitten, klagen ze omdat er niet voldoende 
gestrooid werd...

We kunnen uiteraard niet in elke straat 
strooien. In straten waar niet veel verkeer 
komt, heeft strooien trouwens weinig zin. 
Het zout of de pekel werkt immers niet 
wanneer er te weinig verkeer over rijdt om 
het te verdelen. Het is dus best mogelijk 
dat er in uw straat nooit gestrooid wordt/
zal worden. Het is immers verspilling van 
middelen en schadelijk voor het milieu om 
die kleine, rustige straten mee op te ne-
men in onze route.

De straten waar wel gestrooid wordt, zijn 
wel zo gekozen dat in principe iedereen 
binnen een straal van 500 meter rondom 
zijn huis een berijdbare weg vindt.”

NIEUWE PEKELMACHINE HEEFT TAL VAN VOORDELEN
De strooiploeg beschikt vanaf deze winter over een nieuwe strooima-
chine die zowel met zout als met pekel (zout verdund met water) kan 
werken. Sproeien met pekel is in de meeste gevallen een eff ectieve en 
milieuvriendelijke manier om gladde wegen aan te pakken. Doordat 
het zout gemengd wordt met water is er immers minder zout nodig 
om tot een beter resultaat te komen. Pekel kleeft namelijk ook beter 
waardoor het langer op de weg aanwezig blijft, er minder zout weg-
waait en zo nodeloos de fauna en fl ora in de berm belast. Het gebruik 
van pekel is dus niet alleen beter voor het milieu, het is (meestal) ook 
eff ectiever en bovendien gunstiger voor het budget, aangezien er 
minder zout moet aangekocht worden. Niets dan voordelen dus!
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‘Met zingen is de liefde begonnen’. Dat is het motto van de 
Poëzieweek 2015, die start op donderdag 29 januari. In heel 
Vlaanderen en Nederland, en dus ook in Zoersel, laten we ons 
die week dragen door de klanken van de poëzie.

POËZIEGESCHENK
Koopt u tijdens de 
Poëzieweek voor minstens 
€ 12,50 aan poëziebundels, 
dan geeft uw boekenver-
koper u een speciaal poë-
ziegeschenk cadeau. Dit 
jaar is dat meer bepaald 
een dichtbundel van Ilja 
Leonard Pfeijff er. 
Ilja Leonard Pfeijff er schrijft 
romans, verhalen, gedich-
ten, columns, essays, kri-
tieken, theaterstukken en 
songteksten. Hij woont en 
werkt sinds zes jaar in het 
Italiaanse Genua. 
In 1998 won hij de C. 
Buddingh’-prijs voor zijn 
dichtbundel ‘Van de vier-
kante man’, die ook ge-
nomineerd was voor de 
VSB Poëzieprijs. In 2013 
verscheen zijn roman ‘La 
Superba’, een monument 
voor de stad Genua. ‘La 
Superba’ kreeg prachti-
ge kritieken en was ge-
nomineerd voor de AKO 
Literatuurprijs en de 
Gouden Boekenuil en 
won uiteindelijk de Libris 
Literatuurprijs 2014. 
U mag van Ilja Leonard 
Pfeijff er dus zeker een 
mooie dichtbundel ver-
wachten rond het thema 
‘Met zingen is de liefde be-
gonnen’.

Dichter in Zoersel
Natuurlijk laten we ook in onze gemeente 
de Poëzieweek niet onopgemerkt voor-
bijgaan. Twee niet te missen activiteiten 
vinden alvast plaats op 2 februari. In de 
voormiddag onthullen we in de nieuwe 
bib in Zoerseldorp een eerste gedicht, 
dat een permanente plaats zal krijgen 
in de publieke ruimte. In de namiddag 
vindt de tweede editie plaats van ‘Dichter 
in Zoersel’. Enkele inwoners uit onze ge-
meente, die poëzie een warm hart toedra-
gen, stellen graag hun huiskamer ter be-
schikking om er een poëzieprogramma te 
brengen. In tijdsblokken van telkens één 
uur brengen enkele voordrachtkunste-
naars een bloemlezing van verschillende 
gedichten, afgewisseld met een streepje 
muziek. Na afl oop kunt u nog even lekker 
nagenieten bij een hapje en drankje.

programma
Het volledige programma van de 
Poëzieweek in Zoersel kunt u vanaf begin 
januari raadplegen op www.zoersel.be. 
U vindt er onder meer de exacte locaties 
en uren terug van ‘Dichter in Zoersel’. Let 
wel, hiervoor moet u zich vooraf inschrij-
ven. Ook die gegevens vindt u begin ja-
nuari terug op onze website. Het ruimere 
programma van de Poëzieweek in gans 
Vlaanderen en Nederland kunt u bekijken 
op www.poezieweek.com.

Niemand beter dan een dichter kan de 
complexiteit van de liefde bezingen: te-
der of vol passie, prille vlinders of reeds 
vertrouwde warmte, dromerige vreugde 
of hartverscheurend liefdesverdriet. Van 
middeleeuwse troubadours over rederij-
kers tot hedendaagse dichters. Allemaal 
beschrijven zij de roerselen van het hart in 
lange volzinnen of in puntige aforismen.

hoogtepunten
Hoogtepunten tijdens de Poëzieweek 
zijn de uitreiking van de VSB Poëzieprijs, 
de Herman de Coninckprijs, de Turing 
Gedichtenwedstrijd en het Gedichtenbal. 
Maar minstens even belangrijk zijn de 
honderden activiteiten die poëzieliefh eb-
bers op eigen initiatief op vele plekken in 
Vlaanderen en Nederland organiseren.

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

met zingen is de
liefde begonnen

Poëzieweek 2015

 ■ IN BEELD
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Vroeger dan voorzien zal onze hoofdbibliotheek op 24 januari 
haar deuren openen in Zoerseldorp. Het uitgelezen moment 
dus voor bibliothecaris Erik Breuls om u alvast op papier rond 
te leiden en te laten zien wat de nieuwe bib te bieden heeft.

gidak of voor studenten die tijdens de exa-
menperiode rustig willen studeren. Deze 
indeling zorgt er voor dat de bibliotheek, 
vandaag en in de toekomst, fl exibeler kan 
omspringen met de uiteenlopende activi-
teiten onder haar dak. Ontleningen, klas-
bezoeken, ontmoetingen, cursussen ... 
kunnen allemaal los van elkaar doorgaan.

zelf uitlenen
Op de grens tussen de inkomzone en de 
eigenlijke bibliotheek springen de info-

Via de straatkant betreedt u de ruime 
inkomzone. Dit wordt het hart van de 
nieuwe bibliotheek, waar u bijna dage-
lijks van ’s morgens tot ’s avonds terecht-
kunt. Het wordt een plek waar u mensen 
uit de buurt kunt ontmoeten, de krant 
kunt lezen of informatie kunt vinden over 
allerhande activiteiten, en dit alles ook 
als de bibliotheek gesloten is. Een rol-
luiksysteem sluit dit gedeelte namelijk af 
van de rest van de bib. Ook de computer-
ruimte kan apart gebruikt worden voor di-

balie en vooral de zelfuitleenbalie in het 
oog. Hier kunt u zelf uw materialen bin-
nenbrengen en uitlenen door middel van 
een eenvoudig scansysteem. De eerste 
maanden zullen de bibliotheekmedewer-
kers u hierbij intensief begeleiden. Nadien 
krijgen zij meer tijd om u actief wegwijs te 
maken tussen de boekenrekken.

tijd nemen
Na het passeren van de balies komt u 
tussen de boeken terecht. In totaal is er 
plaats voor meer dan 800 meter boeken. 
De bibliotheek wordt opgedeeld in een 
jeugd- en een volwassenenafdeling. In 
de jeugdafdeling is een vertelhoek voor-
zien voor de klassen, maar ook in de rest 
van de bibliotheek zijn er verschillende 
zitplaatsen en leestafels om plaats aan 

loer al eens binnen 
in de nieuwe bib

deuren open vanaf 24 januari

 ■ WEGWIJS

19



te nemen. U wordt uitgenodigd om echt de tijd te 
nemen voor uw bibliotheekbezoek en u eens rustig 
neer te zetten. Bij goed weer kan dat zelfs op het 
leesterras.

verhuis
Maar vooraleer het zo ver is, moet er eerst nog ver-
huisd worden. Vanaf maandag 12 januari sluit de 
hoofdbibliotheek in Zoersel voor twee weken haar 
deuren om de meer dan 40.000 boeken over te 
brengen naar de nieuwe locatie. Maar we rekenen, 
onrechtstreeks, ook op uw hulp. U kunt immers 
vanaf december dubbel zoveel stuks uitlenen, voor 
een dubbele uitleentermijn. Dat betekent dus dat 
u tien boeken, twintig strips, tien dvd’s en tien cd’s 
mag uitlenen en dit voor een periode van 56 dagen. 
Op die manier kunt u ze, na de opening op 24 janu-
ari, meteen in de nieuwe bib terug binnenbrengen. 
Uiteraard blijven de bibliotheken van Sint-Antonius 
en Halle tijdens de verhuis open en kunt u uw boe-
ken ook hier weer binnenbrengen.

opening
Vanaf zaterdag 24 januari kunt u de nieuwe bib zelf 
komen ontdekken. Bekijk hier alvast het program-
ma van de openingsweek die daarop volgt:
- zaterdag 24.01: familiedag

Hef mee het glas op de nieuwe bibliotheek en ge-
niet van randanimatie voor jong en oud.

- maandag 26.01: eerste schooldag
De leerlingen van het 1ste leerjaar wijden de ver-
telhoek in.

- woensdag 28.01: een jeugdige bib
De voorleesfee leest van 13 tot 16 uur voor aan 
kindjes tussen +/- 5 en 9 jaar.

- donderdag 29.01: het poëtische leescafé
Van 9.30 tot 12.30 uur staat poëzie centraal in het 
leescafé, dat vanaf nu elke donderdag zijn nieuwe 
stek vindt in vergaderzaal ‘Dorpszicht 2’.

- vrijdag 30.01: de digitale bib
Tussen 9.30 en 12.30 uur leggen de vrijwilligers 
van digidak u uit hoe u boeken uitleent en binnen-
brengt via de zelfuitleenbalie.

- zaterdag 31.01: ontbijt op de boekenplank
Op uitnodiging van de leden van de beheerscom-
missie kunt u in de bib komen ontbijten voor 
slechts € 3. U moet wel vooraf inschrijven aan de 
balie, via bibliotheek@zoersel.be of via 03 2980 7 
22.

- zondag 1.02: dichter in de bibliotheek
Naar aanleiding van de Week van de Poëzie dra-
gen de leerlingen van de Muziek- en Woordacade-
mie gedichten voor tussen 10.30 en 12 uur. 

MEER WETEN?
bibliotheek
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

20.12.2014 - 20.02.2015

maandag 22.12
kerstknutselen
We knutselen iets leuks om de kerstsfeer er in te 
brengen.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 5 leden, € 8 niet-leden
info en inschrijven Heidi Rymen
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van gezinsbond Zoersel

zondag 4.1
natuurwandeling
Geniet van een prachtige natuurwandeling met 
gids in het Zoerselbos. Laarzen zijn aanbevolen, 
honden niet toegelaten!

locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
andere data zondag 1.2
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be
www.zoerselbos.be
een activiteit van vrienden van het Zoerselbos
 

dinsdag 6.1
yoga en zwangerschapsyoga
Yoga is een combinatie van ademhalings-, 
bewegings- en ontspanningsoefeningen. Yoga is 
heilzaam bij stress, rug-, nek- en gewrichts- en 
ademhalingsklachten en slaapstoornissen. Yoga is 
voor alle leeftijden, mannen of vrouwen. Bij zwan-
gerschapsyoga worden lichte oefeningen gegeven 
met aandacht voor ademhalingstechnieken en het 
gebruik van bekkenbodemspieren.

locatie
yoga: dinsdag in de Zoest, Achterstraat 32,
woensdag en donderdag in turnzaal Halle, 
Dorpsplein,
zwangerschapsyoga: vrijdag in cc Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, woensdag 
van 20 tot 21 uur, donderdag van 10 tot 11.15 uur,
vrijdag van 10 tot 11.15 uur en van 19 tot 20.15 uur
prijs € 8 per losse beurt, € 72 per tienbeurtenkaart, 
één proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

calorieën verbranden
na de feestdagen?
U kan drie lesweken proeven van ons ganse 
aanbod. U bent welkom op al onze conditielessen, 
zumba, aerobics, bodyforming.

locatie avondlessen: de Kiekeboes, Kerkstraat 7, 
daglessen: de Zoest, Achterstraat 32
andere data drie weken tot donderdag 22.1.
tijdstip dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur ruggen-
steun, van 19.30 tot 20.30 uur aerobics, van 20.30 
tot 21.30 uur bodyforming.
Woensdag van 20.30 tot 22.30 uur zumba.
Donderdag van 8.45 tot 9.45 aerobics, van 9.45 tot 
10.45 bodyforming light, van 11 tot 12 uur bodyfor-
ming, van 19.30 tot 20.30 uur zumba en van 20.30 
tot 21.30 aerobics
prijs gratis proefl es, € 15 voor 3 weken sporten
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be,
Hans Clippeleyr, M 0479 26 23 91,
hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van Danco Movado
 

donderdag 8.1
haken
haken voor beginners en gevorderden

locatie KLJ-lokaal, Lotelinglaan 7
andere data donderdag 15.1 en 22.1
tijdstip 19 uur
prijs € 2 leden, € 5 niet-leden
info en inschrijven voor 4.1 bij Gerd Grootjans
T 03 384 13 74, kvlv@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

vrijdag 9.1
infonamiddag ZNA Joostens 
toelichting over de werking en de visie van ons 
woonzorgcentrum en SP-Psychogeriatrie.

locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data vrijdag 13.2 
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34, of 
hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens
 

zaterdag 10.1
infovoormiddag
Heeft u enige artistieke aspiraties en ziet u het wel 
zitten met potlood en penseel bezig te zijn? Kom 
naar de infovoormiddag en schrijf in voor de cursus 
‘tekenen, aquarelleren en schilderen met olieverf ’.

locatie Olmenlei 129
tijdstip 9 uur
info Werner De Wree, T 03 384 19 88
een activiteit van Kunstkring De Schuine Boom

tentoonstelling Martina Van Erum en 
Luc Bombeke | Een ogen-blik
Het werk van Martina Van Erum wordt gekenmerkt 
door soberheid en kracht waarbij de verbeelding 
van de toeschouwer wordt geprikkeld. De fi gura-
tieve werken van Luc Bombeke nodigen de kijker 
uit tot interpretatie en bespiegelingen.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zondag 1.3
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,  
zondag van 11 tot 18 uur
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

infomoment zorgopleidingen
Heeft u interesse in een opleiding logistiek 
assistent, verzorgende en/of zorgkundige? De 
opleidingen starten eind januari in de lokalen van 
de Vleugel, in de Achterstraat 20 te Zoersel.

locatie infosessie: Merodelei 220, Turnhout
tijdstip 9 uur stipt
info Horito CVO, T 014 47 14 31, 
informatie@horito.be, www.horito.be
een activiteit van Horito CVO

zondag 11.1
glühweinwandeling
een winterse wandeling in ‘s Heerenbos met uitleg 
over het beheer. We sluiten gezellig af met warme 
glühwein, chocomelk of jenever.

locatie vertrek Salphensebaan aan de ijzeren poort
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info Frieda De Ruysser, T 03 311 51 16
peeters.frieda1@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

maandag 12.1
mindfulness proevertje
Stress, spanning, een hoofd vol piekergedachten? 
Mindfulness toont u de pauzeknop en brengt uw 
leven in balans. Hebt u al wel van Mindfulness 
gehoord maar weet u niet wat het is? Tijdens deze 
infosessie ontdekt u wat het voor u kan betekenen.

locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 21.15 uur
prijs gratis
info en inschrijven Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks be-
wegingen die ontwikkeld werden voor zelfh eling. 
Deze oefeningen heff en blokkades op, zowel 
fysiek, mentaal als energetisch. Lu Jong werkt met 
een combinatie van vorm en beweging en met 
ademhaling. Lu Jong is geschikt voor elke leeftijd en 
bekwaamheid. We werken op een zachte manier 
met onze wervelkolom, de energiebox van het 
lichaam. Graag zelf een matje, fl eecedeken en 
kussen meebrengen.

locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
andere data iedere maandag tot 9.3, 
uitgezonderd 16.2
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur
prijs € 7 per les, introductieles gratis
info Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 25
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea
 

dinsdag 13.1
groepswandelingen
Wandellus van een achttal kilometer. Daarna 
gebruiken we onze meegebrachte lunch. Om 13 uur 
wandelen we een tweede lus van een achttal kilo-
meter. U kunt ook enkel de voor- of de namiddag 
meestappen. Niet-leden zijn ook welkom!

locatie vertrek aan café De Ploeg, Kapellei 276
vertrek aan café ‘t Plein, Halle-Dorp 44
andere data dinsdag 10.2
tijdstip 10 uur of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw

wandelen

locatie vertrek aan de kerk van Halle
andere data dinsdag 10.2
tijdstip 13 uur
prijs gratis
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81
kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

vrijdag 16.1
fototentoonstelling
met doorlopend digitale projecties

locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
andere data zaterdag 17.1 van 10 tot 22 uur
zondag 18.1 van 10 tot 18 uur
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw
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zaterdag 17.1
bezoek voederplaats
Vanuit een tent kunnen we eens kijken hoe vogels 
gevoederd en geteld worden. Gewoonlijk is er een 
gezellige vogeldrukte en misschien komt net als 
vorig jaar ook de ijsvogel op bezoek.

locatie Doornlaan 31
andere data zondag 18.1
tijdstip tussen 9 en 13 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, M 0479 66 83 28
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel
 

zondag 18.1
veldtoertocht Halle
recreatieve toertocht van 15, 25 of 40 km over land- 
en boswegen door en rond de gemeente Zoersel

locatie vertrek: sportvelden den Bremberg, 
Lotelinglaan 11
tijdstip vertrek tussen 8 en 11 uur
prijs € 3 VWB of andere licentiehouders, € 4 
niet-vergunninghouders
info Jan Verhoeven, T 03 384 30 23
M 0498 20 41 49, verhoeven.fam@telenet.be
een activiteit van
WTC de Trappers Sint-Antonius

toast literair
interactieve voordracht over  ‘Antwaarpse’ uitdruk-
kingen door Hugo Verlinden tijdens de nieuwjaars-
receptie

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 12 uur
prijs gratis leden, € 5 niet-leden
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van 
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen
 

donderdag 22.1
fi lm Le Havre
Le Havre vertelt het verhaal van Marcel Marx, een 
voormalige schrijver en een bekende Bohémien. 
Marcel heeft zijn droom over een literaire door-
braak begraven en leidt een gelukkig leven binnen 
de driehoek van zijn favoriete bar, zijn werk en zijn 
vrouw Arletty, tot het lot plots een vluchteling uit 
Afrika op zijn pad brengt. Met zijn aangeboren 
optimisme en zijn niet afl atende solidariteit neemt 
Marcel het op tegen de politie.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl in samen-
werking met bibliotheek Zoersel
 

vrijdag 23.1
kleine en grote
open structuur manden
We beginnen met opstarten van een kleine open 
structuur mand om de techniek in de vingers te 
krijgen. Nadien maken we een grote mand.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data vrijdag 30.1
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 100 basismateriaal en broodmaaltijden 
inbegrepen
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

concert Filip Jordens | 
Hommage aan Brel
Filip Jordens kreeg alle Brelfans op het puntje van 
hun stoel met zijn fenomenale Brelhommage. Wat 
enkele jaren geleden begon als een respectvolle 
groet, is ondertussen uitgegroeid tot een voorstel-
ling die volledig op zich staat. Jordens laat je heel 
eventjes geloven dat de chansonnier uit ons vlakke 
land er nog altijd staat. Huiveringwekkend dicht bij 
het origineel.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 15 vvk, € 18 kassa
info cultuur, T 03 2980 0 00, 
www.zoersel.be/gemeenschapscentrum
een activiteit van cultuurdienst Zoersel
 

zaterdag 24.1
FgA Proview fototentoonstelling
Vrijetijdsfotografen uit de provincie Antwerpen 
stellen hun fotoreeksen voor.

locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
andere data zondag 25.1 van 10 tot 17 uur
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29
www.fotogroepantwerpen.be
een activiteit van Fotogroep Antwerpen
in samenwerking met Fotoclub Obscura vzw

champagneconcert De Lindekring
KF De Lindekring brengt haar jaarlijkse concert 
onder leiding van dirigent Rudi Versweyveld. Kom 
genieten van onze muziek bij een lekker glaasje!

locatie provinciaal vormingscentrum, 
Smekenstraat 61, Oostmalle
tijdstip 20 uur
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40, 
info@delindekring.be, 
ann.van.den.brandt@delindekring.be
een activiteit van KF De Lindekring
 

maandag 26.1
cursus naaien met de naaimachine
naaicursus van vijf avonden voor beginners en 
gevorderden.

locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data maandag 2.2, 9.2, 16.2 en 23.2
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 50 leden, € 60 niet-leden
info naaiboetiek Martine, T 03 385 07 04
inschrijven voor 12.1 bij Gerd Grootjans
T 03 384 13 74, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

dinsdag 27.1
spelletjesnamiddag
gezellige namiddag met gezelschapspelletjes, 
kaarten of gewoon wat praten. Iedereen welkom.

locatie Pastorij Halle
tijdstip 13 uur
prijs € 2 leden, € 3 niet-leden
info Maria Van Wesenbeeck, T 03 383 66 80
kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

zondag 1.2
ganzentocht
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we naar Zeeland om 
ganzen en andere wintergasten te bekijken.

info over locatie en uur, en inschrijven voor 20.1 bij 
Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, 
peeters.frieda1@gmail.com
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel
 

vrijdag 6.2
papierslag

locatie chirolokaal Kermisplein
andere data zaterdag 7.2 en zondag 8.2
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63 , 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van missiekring Sint-Elisabeth

seniorenfuif | 
dansen op je gezondheid’
Houdt u van een dansje, een leuke babbel, een 
goede pint? Wilt u andere senioren uit uw buurt 
leren kennen op een leuke manier? Kom dan zeker 
naar onze dansnamiddag in de Toverfl uit.

locatie de Toverfl uit, Kapellei 264
tijdstip 14 uur
prijs gratis (consumpties te betalen)
info en inschrijven gezondheid & wereld Zoersel
T 03 2980 0 00, gezondheid.wereld@zoersel.be 
een activiteit van dienst gezondheid & wereld

verkoop lijsten tweedehandsbeurs
verkoop lijsten voor deelname aan de tweede-
handsbeurs van baby-, -kinder- en tienerkleding, 
speelgoed en babybenodigdheden op 8 maart.

locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 19 uur
prijs € 4 voor een grote lijst (48 stuks)
€ 3 voor een kleine lijst (15 stuks)
info Martine Cop, T 03 289 41 05 of Hilde
T 03 314 02 97
een activiteit van Vriendenkring 
van het gemeentepersoneel

quiz
16de editie quiz Volleybalclub Zoersel

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

paddeninfo
De hoofdpersonages deze avond zijn meneer pad 
en de familie salamander en kikker.

locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Fabienne Renders, frankfabienne@skynet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel
 

zaterdag 7.2
tentoonstelling
Bruno Van Dijck | Zeedrift
Bruno Van Dijck brengt kleine olieverfschilderijen 
op paneel samen in reeksen die hij telkens aan één 
welbepaalde plek wijdt. Eerder dan een afb eelding 
vertolkt zijn werk de ervaring van het landschap en 
heeft het een spirituele en ecologische betekenis. 
Voor deze expositie selecteerde Van Dijck enkel 
marines; een zeedagboek vanop het vaste land.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 01.03
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

woensdag 11.2
ganzentocht voor jongeren
op de Brechtse Heide
Een wandeling op zoek naar ganzen die in onze 
regio pleisteren. De vogelwerkgroep zorgt voor 
telescopen. Verplaatsing met auto’s. Warme kledij.

locatie vertrek: Sint-Martinuskerk Westmalle, 
Oude Molenstraat 13, Westmalle.
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, M 0479 66 83 28
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
 

vrijdag 13.2
voordracht toekomst Vlaanderen
voordracht over de vergrendeling en ontgrendeling 
van Vlaanderen door J.P. Rondas

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs € 5 leden, € 8 niet-leden
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van 
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen
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kerststallen
Einhoven (met levende dieren)
locatie Einhoven
periode van 21.12 t.e.m. 27.12
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00

Sint-Martinuskerk.
locatie Halle-Dorp
periode van 15.12 t.e.m. 6.1
info Marc De Maeseneer, T 03 383 29 11

pastorij Sint-Antonius
locatie Handelslei
periode van 15.12 t.e.m. 6.1
info Maria Sebreghts, T 03 383 44 69

Sint-Elisabethkerk
locatie Kerkstraat
periode van 20.12 t.e.m. 6.1
info Herman Van Hofstraeten, T 03 289 46 76

domein Bethaniën (met levende dieren)
Geniet van een pannenkoek of gebak in de kerstca-
fetaria tegenover de parking van AZ Sint-Jozef.

locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
periode van 20.12 tot en met 4.1, van 11 tot 20 uur, 
op 4.1 tot 19 uur. Op 24.12, 25.12, 31.12 en 1.1 gesloten
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ‘t Pensioentje

wijk Gagelaars
Met verwarmde kersttent waar u drank en versna-
peringen kan verkrijgen. 

locatie speelplein Fanny, Gagelaars
periode van 20.12 tot en met 3.1, van 14 tot 22 uur. 
Op 24.12 en 31.12 gesloten.
info Luc Van Den Bempt, M 0472 01 32 41, 
lucvdbcross@hotmail.com,
http://kerstgagelaars.free-hoster.net
een activiteit van wijkraad Gagelaars

kerstactiviteiten
zaterdag 20.12
kerstconcert
Het kerstconcert staat dit jaar in het teken van 10 
jaar dirigent Erwin Pallemans. Met trompetsolist 
Manu Mellaerts en mannenkoor ‘Take 5’.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 10 vvk, kinderen jonger dan 12 jaar € 7
info info@devriendenband.be
een activiteit van Koninklijke Harmonie 
De Vriendenband
 

zondag 21.12
kerstconcert een beetje anders
In dit gevarieerde kerstconcert gaan oude muziek 
en vrolijke folk hand in hand. De kerstvertellingen 
tijdens het concert zijn een tikkeltje anders: op 
het eerste zicht absurd maar als je beter luistert... 
Geniet na met een drankje en een vleugje muziek. 

locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 17 uur
prijs € 10, kinderen tot 12 jaar € 7
betaling voor 20.12 op BE39 7509 5307 9019 met 
vermelding van uw naam

info Leentje Vervliet, M 0495 70 82 83,
leentje.vervliet@mac.com
een activiteit van Halle Leeft
met Petraf, Twalseree en Anno Niem

verlichte kersttractorenrun
Mooi stoet door de Zoerselse straten.

locatie vertrek: kerststal Einhoven
tijdstip route op www.toerismezoersel.be. Passage 
tractoren aan de kerststal rond 19 uur, aansluitend 
kerstspel om 20 uur.
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00, 
Wie met zijn tractor wil meerijden, kan inschrijven 
op www.landelijkegildezoersel.be.
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

maandag 22.12
muziek aan de kerststal
Het Maris Stella-koor ‘All Stars’ uit Oostmalle treedt 
op. Ook dinsdag 23.12 is er live muziek.

locatie kerststal Einhoven
andere data dinsdag 23.12
tijdstip 19.30 uur, aansluitend kerstspel om 20 uur
prijs gratis
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00, 
toerisme@zoersel.be, www.toerismezoersel.be
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

woensdag 24.12
herdersstoet
...met alle kinderen van het dorp.

locatie vertrek: hoek Sniederspad en De Bergen
tijdstip 17 uur stipt, jongerenmis om 18 uur
info parochie Sint-Antonius Halle, T 03 383 09 56, 
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van
de Vormselcatechese Sint-Martinus Halle
 

donderdag 25.12
kerstviering
opgeluisterd met bekende en oud Kempense 
kerstliederen.

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

vrijdag 26.12
u zijt wellekome
Samen zingen we oude en nieuwe kerstliederen.

locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 16 uur
prijs gratis
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59, 
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel

pannenkoekenwandeling
Bewegwijzerde wandelingen, geschikt voor 
gezinnen met kinderen. Na de wandeling kan u 
Einhovense pannenkoeken eten in een verwarmde 
tent aan de kerststal.

locatie vertrek: kerststal Einhoven
tijdstip wandelen tussen 11 en 16 uur, pannenkoe-
ken tussen 12 en 18 uur, live muziek om 19.30 uur,

aansluitend kerstspel om 20 uur
prijs wandelen, muziek en kerstspel gratis
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be, www.toerismezoersel.be
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

zaterdag 27.12
winterse wandeling met 
oorlogsverhalen
met nadien winterpicknick met streekproducten.

locatie vertrek: kerststal Einhoven
tijdstip vertrek om 16 uur. aansluitend om 
19.30 uur optreden van jeugdorkest JuFaLiZo uit 
Zoersel en om 20 uur kerstspel
prijs € 4
info en verplicht vooraf inschrijven voor 20.12 via 
www.toerismezoersel.be of T 03 2980 0 00
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

dinsdag 30.12
Driekoningentocht | oliebollentocht
Heerlijk om tussen Kerstmis en Nieuwjaar de benen 
los te gooien en een frisse neus te halen tijdens een 
fi kse wandeling. Afstanden: 6-12-20-25-30 km.

locatie vertrek: kantine KFC Sint-Martinus Halle, 
Lotelinglaan 3
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

avondwandeling naar een kerststal
Wandeling van 7 km op zoek naar de stal en de drie 
koningen in groep of alleen.

locatie vertrek: kantine KFC Sint-Martinus Halle, 
Lotelinglaan 3
tijdstip vertrek tussen 19 en 20 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel
 

zaterdag 3.1
kerstboomverbranding Zoersel

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

zaterdag 10.1
kerstboomverbranding Halle

locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip vanaf 16 uur
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
een activiteit van Landelijke Gilde Halle - 
Sint-Antonius

kerstboomverbranding Risschot
en sprookjeswandeling

locatie speelweide Moemoe, Acacialaan
tijdstip sprookjeswandeling om 18.30 uur, 
kerstboomverbranding om 19.30 uur
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
een activiteit van Buurtgroep Risschot

kerstmenu
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 19.01 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.02 en 19.04
- vóór 16.03 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.04 en 14.06

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.

3D vlechten
bodem visgraatmotief en doorlopend weven met 
klassieke afwerking

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 50 basismateriaal en broodmaaltijd 
inbegrepen
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

I love 2 Aspi
De meisjeschiro van Sint-Antonius houdt naar 
jaarlijkse gewoonte weer een feestje in de 
parochiezaal. Verschillende dj’s zorgen voor de 
muziek en de meisjeschiro zorgt voor de perfecte 
sfeer en aankleding van de zaal.

locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 21 tot 3 uur
prijs € 4 vvk, € 5 kassa
info Claudia Frans, claudia.frans.1997@gmail.com
een activiteit van Meisjeschiro Sint-Antonius

fl irten in het groen
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel en Velt Voor-
kempen nodigen u uit op een heerlijk avondvullend 
programma waarin natuureducatie fl irt met 
comedy. Met hapjes en een drankje gaan we fl irten 
in het groen.

locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 20 uur
prijs € 10 leden, € 15 niet-leden
info en inschrijven voor 1.2 bij Frieda De Ruysser, 
T 03 311 51 16, peeters.frieda1@gmail.com
betalen op rekeningnummer BE69 7512 0545 9578
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel i.s.m. 
Velt Voorkempen

concert muziekschool | Broodnodig
Na zeven succesvolle kerstconcerten werd het tijd 
om de liefde te bezingen… Meer dan 60 leerlingen 
van het muzieklabo zullen in samenwerking met 
het volwassenenkoor van de academie de Kapel 
omtoveren tot een peperkoeken hart. Kom en 
breng al uw geliefden mee! 

locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info muziek- en woordacademie, T 03 353 75 41
info@academiewijnegem.be
een activiteit van muziek- en woordacademie 
Wijnegem, Schilde, Zoersel

concert Jan Michiels & Inge Spinette |
La valse à mille temps
De onvolprezen troubadour Jacques Brel bezong 
de wals in zijn ‘La Valse à mille temps’. Tijdens dit 
concert hoort u niet de muziek van Brel, maar de 
bedwelmende kracht van de wals wordt wel in 
duizenden nuances hoorbaar gemaakt. Vertrek-
kende vanuit de oer-Weense Brahmswalsen en 
uitmondend in de ‘catastrofe van de wals’ in Ravels 
meesterwerk passeren markante karakters zoals 
Antonin Dvorak, Richard Strauss, Wolfgang Rihm, 
Johannes Brahms … de revue. Met componist 
Jeroen D’ Hoe gaat het werk van kunstenaar Bruno 
Van Dyck een dialoog aan.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info cultuur, T 03 2980 0 00, 
www.zoersel.be/gemeenschapscentrum
een activiteit van werkgroep de Bijl 
 

zondag 15.2
tweeëntwintigste Valentijnsontbijt
Een heerlijk en uitgebreid ontbijt, georganiseerd 
ten voordele van de parochiale werking!

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 11.30 uur
prijs € 13 volwassenen, € 5 jongeren onder 12 jaar, 
kinderen onder 3 jaar gratis
info parochie Sint-Martinus, T 03 383 09 56
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
inschrijven voor 9.2 in het parochiecentrum, 
Halle-Dorp 32 of bij Saar en Sofi e Wouters, 
Halle-Dorp 38
een activiteit van parochie Sint-Martinus Halle

Valentijnswandeling | laat je 
verleiden door… Zoersel
In deze korte maar dikwijls ijskoude wintermaand 
worden we opgewarmd door de liefde. Zoersel ver-
leidt u tijdens deze wandeling met liefdevol bereide 
streekeigen producten, met mooie liefdesverhalen, 
met winterlandschappen en met verborgen hoek-
jes, waar de liefde nooit ver te zoeken is. Zoersel 
op zijn best in de winter! Zo kan u dan verliefd op 
Zoersel terug naar huis.

locatie vertrek: de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip tussen 11 en 14 uur
prijs € 4
info en inschrijven www.toerismezoersel.be
T 03 298 0 000
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
 

dinsdag 17.2
Ivo Mechels | lezing gezondheidszorg
Informatie over gezondheid kan objectiever! 
Proberen farmaceutische bedrijven patiënten aan 
zich te binden? Zijn gezondheidsonderzoeken soms 
misleidend? Is goede zorg, zeker voor ouderen, nog 
wel betaalbaar? Ivo Mechels, boegbeeld van de 
consumentenorganisatie Test-Aankoop, breekt een 
lans voor onze rechten als patiënt.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 leden Davidsfonds,
leden KVLV en KWB Zoersel, € 8 niet-leden
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69
johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel
i.s.m. Davidsfonds Sint-Antonius en 
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen
 

donderdag 19.2
koken
kookdemonstratie: veggie uit ‘Ons kookboek’

locatie KLJ- lokaal, Lotelinglaan 7
tijdstip 19 uur
prijs € 5 leden, € 8 niet-leden
info Gerd Grootjans, T 03 384 13 74
kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

vrijdag 20.2
concert Vlaams Radiokoor |
Light and Shadows
Het Vlaams Radio Koor brengt de mooiste en 
meest pakkende koorwerken bij elkaar. De Noorse 
componist Ola Gjeilo schreef twee zusterwerken 
op middeleeuwse teksten van de Spaanse heilige 
Juan de la Cruz. Ook Arvo Pärt liet zich met zijn 
Kanon Pokajanen inspireren door oude liturgische 
muziek. De Amerikaanse componist en superster 
Eric Whitacre creëerde met Lux en Nox Aurumque 
ook twee zusterwerken. Hij koos het gedicht Gold 
& Light van Charles Anthony Silvestri om zijn op-
rechtheid en elegantie. Samuel Barber zijn Adagio 
voor strijkers snijdt dan weer door merg en been.

locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info cultuur, T 03 2980 0 00, 
www.zoersel.be/gemeenschapscentrum
een activiteit van cultuurdienst Zoersel 


