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natuur herstellen en
troeven uitspelen
natuurinrichtingsproject Zoerselbos
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- Plaats uw afval vanaf nu vóór 6 uur ‘s morgens buiten.
- Laat uw afval lang genoeg buiten staan. De ophalingen kunnen 

namelijk tot 22 uur duren.
- Denk eraan om uw gratis huisvuilzakken af te halen in het admini-

stratief centrum of in de bibliotheken.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

zwerfvuil  de jacht is open

Rondslingerende peuken, fl essen, papiertjes ... Ergert u zich ook 
blauw aan zwerfvuil en wilt u wel eens zelf de handen uit de mou-
wen steken? Noteer dan alvast 22 en/of 23 maart in uw agenda. 
Dat weekend openen meer dan 100 landen wereldwijd de jacht 
op zwerfvuil tijdens de actie ‘Let’s do it!’. Concreet? U trommelt 
nog wat buren of vrienden op om samen een deel van Zoersel on-
der handen te nemen en zwerfvuilvrij te maken. Onze dienst mi-
lieu bezorgt u het nodige materiaal - vuilniszakken en grijpers -, 
om dan na afl oop de gevulde zakken weer op te halen.
Interesse? Bezorg ons dan voor 14 maart uw gegevens, hoeveel 
mensen er hun steentje zullen bijdragen en welke straat of buurt 
u graag voor uw rekening wilt nemen. Wij zorgen voor de rest!

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

dank u wel
vrijwilligers

Tradities houden we graag in 
ere… Zeker die om de talrijke 
vrijwilligers in onze gemeente 
in de schijnwerpers te plaat-
sen. We nemen dan ook op-
nieuw met veel plezier deel 
aan de Week van de Vrijwilli-
ger, van 1 tot en met 9 maart. 
Een gemeenschap zonder vrij-
willigers kunnen we ons niet 
meer inbeelden. Tal van initia-
tieven zouden niet plaatsvin-
den zonder vrijwilligers. Daar-
om zeggen we heel gemeend 
‘dank u wel’ voor hun belange-
loze inzet. 
Om al onze vrijwilligers te be-
danken, nodigen we hen op 2 
mei uit op een speciaal vrijwil-
ligersmoment, waar we zeker 
samen het glas zullen heff en 
op hun enthousiasme en en-
gagement.

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

buiten spelen
kom je meedoen?

Dikke Bertha, kat en muis, 
vlaggenroof, balleke stamp ... 
Deze, en nog veel meer, spelle-
tjes hebben de leden van onze 
jeugdraad klaar voor de ‘bui-
tenspeeldag’ (gratis) op 2 april. 
Ben je een speelvogel? Ben je 
tussen 6 en 12 jaar oud? En ben 
je niet bang om jezelf vuil te 
maken? Spring dan op je fi ets 
en kom op 2 april tussen 13 en 
17 uur zeker naar het park in 
Halle om te ontdekken wel-
ke gekke spelen de jeugdraad 
nog zoal voor jou in petto 
heeft.

MEER WETEN?
Wouter Sleeckx
T 0499 16 34 69
woutersleeckx@hotmail.com

te koop
brand- en geriefh out

Wij verkopen een aantal lo-
ten hout, afk omstig van het 
vellen en snoeien van bomen. 
Interesse? Kom dan zaterdag 
15 maart om 10 uur naar het 
kasteel in het park van Hal-
le. U kunt ter plaatse bieden 
op verschillende loten. Als u 
dat wenst, kunt u de loten nu 
al gaan bekijken. Het regle-
ment en bijkomende inlichtin-
gen kunt u opvragen bij onze 
dienst milieu of via www.zoer-
sel.be > milieu > brand- en ge-
riefh out.

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

stel je kandidaat
jobstudenten ocmw

Het ocmw is op zoek naar job-
studenten voor de poetsdienst 
(+16 jaar) en de dienst gezins-
zorg (+17 jaar). Iets voor jou? 
Stel je dan vóór 20 maart kan-
didaat door een ingevuld in-
lichtingenformulier te bezor-
gen via personeel@zoersel.be 
of ter attentie van onze dienst 
personeel, administratief 
centrum Zoersel, Handelslei 
167. De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op donderdag-
avond 27 maart. Let wel, er is 
het één en ander veranderd 
sinds vorig jaar. Wil je je aan-
bieden voor de dienst gezins-
zorg, bekijk dan eerst even de 
lijst van diploma’s die hiervoor 
in aanmerking komen. Deze 
lijst, samen met de jobinhoud 
en de inlichtingenformulieren, 
vind je op www.zoersel.be > 
economie en werk > vacatures.

MEER WETEN?
thuiszorg
T 03 2980 0 00
thuiszorg@zoersel.be
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 ■ WEGWIJS

onderhoudsplicht

U verhuist binnenkort naar een woonzorgcentrum, maar u maakt zich zorgen over de kosten 
die het verblijf daar met zich zal meebrengen, zowel voor uzelf als voor uw kinderen? Of één 
van uw ouders trekt binnenkort in in het woonzorgcentrum en u vraagt zich af in hoeverre 
men de kosten op u - en uw broers en zussen - zal afwentelen?

genaar van een woning - dan neemt het 
ocmw een hypothecaire inschrijving op 
uw woning voor een bepaald bedrag. Het 
ocmw betaalt dan uw kosten. Er worden 
geen intresten aangerekend. Van zodra 
uw woning wordt verkocht, vordert het 
ocmw het reeds betaalde bedrag terug.

stap 3:
bijdrage van de kinderen
Mocht er nog een tekort zijn - of hebt u 
bijvoorbeeld geen eigen woning - dan 
richt het ocmw zich tot uw kinderen. De 
wet bepaalt namelijk dat ouders hun kin-
deren moeten onderhouden, maar dat 
dit ook andersom geldt. Daarnaast voor-
ziet de ocmw-wet dat het ocmw voor de 
gemaakte kosten een tussenkomst kan 
vragen van de onderhoudsplichtige kin-
deren - zij het binnen de wettelijk vastge-
legde grenzen. Zo is er een inkomensgrens 
waaronder het ocmw geen tussenkomst 
mag vragen (*) en wordt er gebruikge-
maakt van een bijdrageschaal, die de bij-
drage van de kinderen bepaalt op basis 
van hun inkomen.
Een veel voorkomend misverstand is dat 
als één of meerdere kinderen niet kunnen 
betalen, hun bijdrage gevorderd wordt 
van de anderen. Dat klopt dus niet. In dat 
geval past het ocmw het ontbrekende be-
drag bij. De tussenkomst van de kinderen 
is bovendien voor 80 % aftrekbaar van de 
belastingen.
De ocmw-raad kan zeer uitzonderlijk, en 
na grondig sociaal onderzoek, beslissen 
om geen tussenkomst te vorderen van de 
onderhoudsplichtige kinderen. Dat kan 
bijvoorbeeld indien de ouders  in het ver-
leden zelf niet ingestaan hebben (of kon-
den instaan) voor de opvoeding van hun 
kinderen.

Enkele voorbeelden:
1. Marie wordt opgenomen in een woon-

zorgcentrum. Met haar pensioen en 
spaargeld kan zij het verblijf niet beta-
len. Zij heeft wel een eigen woning. Het 
ocmw zal een hypothecaire inschrijving 
nemen op haar eigendom en de ver-
blijfskosten van het woonzorgcentrum 
betalen. Van de kinderen wordt geen 
bijdrage gevraagd. Later worden de kos-
ten die het ocmw heeft betaald, terug-
gevorderd van de verkoopprijs van de 
woning.

2. Frans heeft geen eigendom en vier kin-
deren. Na aftrek van Frans’ eigen in-
komen schiet het ocmw maandelijks 
€ 400 voor. Verdeeld over de vier kinde-
ren betekent dit dat ieder kind in prin-
cipe maandelijks € 100 betaalt. Stel dat 
de jongste van de kinderen, omwille van 
een beperkt inkomen, is vrijgesteld van 
bijdrage. Dan betalen de andere drie 
nog altijd € 100 en wordt de resterende 
€ 100 door het ocmw betaald. Stel dat 
daarnaast de oudste van de kinderen, 
op basis van het inkomen, maximum 
€ 80 per maand kan betalen, dan past 
het ocmw ook die overige € 20 nog bij.

* Het ocmw kan geen bijdrage vorderen van de 
onderhoudsplichtige kinderen wanneer hun be-
lastbaar inkomen lager is dan € 22.011,89 /jaar - 
vermeerderd met € 3.081,67/jaar per persoon ten 
laste.

Wij leggen u het principe van de ‘onder-
houdsplicht van kinderen’ graag kort uit.

Uw opname in een woonzorgcentrum 
heeft een hoge kostprijs, zowel voor de 
overheid als voor uzelf. Met een door-
snee-pensioen springt u sowieso niet ver. 
Met uw spaargeld kunt u misschien een 
korte, of langere, periode overbruggen. 
Maar wat gebeurt er daarna? Ofwel treft 
u, eventueel samen met uw kinderen, een 
fi nanciële regeling (bv. verkoop van uw 
woning, kinderen betalen mee ...). Van zo-
dra u gaat aankloppen bij het ocmw om u 
te helpen in dit fi nancieel kluwen worden 
de volgende drie stappen gevolgd.

stap 1:
eigen inkomsten
In eerste instantie worden uw eigen in-
komsten aangesproken om uw verblijf te 
betalen. Daarbij denken we onder meer 
aan uw pensioen, allerhande uitkeringen 
of verzekeringen en uw spaarcenten. Die 
inkomsten worden, vanaf het moment 
dat beroep gedaan wordt op het ocmw, 
overgeschreven op een speciale rekening 
die het ocmw voor u beheert. Het ocmw 
zorgt er dan voor dat uw verblijf en ook 
de nodige extra medische kosten betaald 
worden. Sowieso, los van uw eigen in-
breng, krijgt u iedere maand € 91,43 ‘zak-
geld’ (bijvoorbeeld voor de kapper, pedicu-
re, uw favoriete tijdschrift ...). Let wel: er 
is een vrije keuze van woonzorgcentrum, 
maar de maximumprijs per dag - waar-
voor ons ocmw bijpast - mag niet hoger 
zijn dan € 60.

stap 2:
eigen woning
Komt u daar niet mee toe - en bent u ei-

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

betalen uw kinderen mee?
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 ■ BETROKKEN

natuurinrichtingsproject Zoerselbos

Zoerselbos speelt z’n
natuurtroeven uit

van grasland naar bos)”, gaat Mario ver-
der. “Een aantal mislukte populierenaan-
planten in de centrale strook langs de Tap-
pelbeek werd daarom verwijderd. Lokaal 
werd, na bodemanalyses, de voedselrij-
ke toplaag van hooi- of weilanden afge-
schraapt. Zo kunnen typische, zeldzaam 
geworden vegetaties - zoals dotterbloem- 
en blauwgraslanden - opnieuw tot ont-
wikkeling komen. Waar mogelijk wordt 
dit proces versneld door het verspreiden 
van maaisel van dergelijke waardevolle 
vegetaties in de omgeving. Zo wordt de 
blijvende vestiging van bedreigde soorten 
een handje geholpen. 
In de Schijnvallei werden tot slot poelen 
en slenken schoongemaakt en uitgebreid. 
Daardoor krijgen salamanders, kikkers en 
padden extra leefgebied.”

Wandelt, loopt of fi etst u ook wel eens door het Zoerselbos? 
Dan vraagt u zich mogelijk af wat daar gaande is? Wel, in het 
kader van een natuurinrichtingsproject wordt er hard ge-
werkt om de natuur en het natuurlijk milieu te herstellen.

eigen ritme verder evolueren. Waar mo-
gelijk werd de bast van oudere bomen in 
een ring verwijderd: zo sterven ze staand 
en bieden ze nog een tijd biotoop voor 
spechten, vleermuizen, paddenstoelen en 
schimmels.”
 
landschap
“Landschappelijk wordt voor de valleien 
van de Tappelbeek en Risschotse Loop ge-
streefd naar een mozaïek van hooilanden, 
moerasbos, ruigte en struweel (overgang 

“Wij zijn met de uitvoering van dit project 
begonnen in 2012”, vertelt Mario De Block 
van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
dat het project samen met de Vlaamse 
Landmaatschappij leidt. 
“In de bosrijke zones werd - over een op-
pervlakte van circa 120 hectare - gestart 
met het bestrijden van niet-inheemse 
soorten, zoals Amerikaanse eik, Ameri-
kaanse vogelkers en rhododendron. Op 
die manier krijgt streekeigen bosvegetatie 
een kans en kan de natuur onverstoord op 
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 ■ BETROKKEN

toegankelijkheid
“Op vlak van toegankelijkheid werd de 
Hallebaan, als belangrijke recreatieve as, 
heringericht. Wandelaars, fi etsers en rui-
ters kregen er hun eigen strook. Ander in-
pasbaar verkeer, zoals huifk arren, kreeg 
via barelen en poorten gestuurde toe-
gang. Op het kruispunt Hallebaan - Ant-
werpsedreef en aan de Berkemei werden 
nog nieuwe trefpunten aangelegd. Afge-
lopen maanden werd er ook hard gewerkt 
aan de verbetering van een aantal andere 
wandelpaden en dienstwegen, telkens 
voorzien van de nodige geleidende infra-
structuur (barelen, poorten, sluizen). Met 
het aanbrengen van verbeterde fundering 
op de wegen voor dienstvoertuigen wordt 
vermeden dat de weg, na beheerwerken 
met zwaarder materiaal, telkens opnieuw 
moet hersteld worden.”
 
toekomst
“Met al deze werken werd een behoorlijke 
start genomen in het natuurinrichtings-
project, maar er volgen nog heel wat be-
langrijke ingrepen”, besluit Mario. “Onder 
meer de aanleg van een nieuwe hoofd-
parking aan de Boshuisweg (start 2016), 
de aanleg van een grondwal om de sto-
rende eff ecten van de E34 op deze parking 
te milderen (start 2015), het voorzien van 
een kwalitatieve, alternatieve route voor 
ruiters (niet langer recht doorheen het 
Zoerselbos maar wel over de gronden van 
de Sjouwelhoeve) en de opwaardering van 
een centrale route voor wandelaars en 
fi etsers. Zo zal het Zoerselbos nog beter 
haar (trouwens ook Europees belangrijke) 
natuurtroeven kunnen uitspelen.”
 
uw mening
Rekening houdend met dit natuurinrich-
tingsproject heeft het Agentschap voor 
Natuur en Bos een beheerplan laten op-
maken. Dit document omschrijft hoe het 
Zoerselbos er nu uitziet en welk beheer er 
de komende 20 jaar zal gevoerd worden. 
Het geeft weer welke ecologische, econo-
mische en recreatieve doelstellingen men 
wil bereiken en welke ingrepen daarvoor 
nodig zijn. Ook u kunt uw zegje doen over 
het voorliggende ontwerpbeheerplan. 
Meer info vindt u op www.zoersel.be > 
(rechts klikken) openbare onderzoeken.

MEER WETEN?
Wouter Huygens (ANB - boswachter)
T 0474 89 78 86
wouter.huygens@lne.vlaanderen.be

werken in uitvoering
stand van zaken

bibliotheek Zoerseldorp
Begin januari werd het hoogste punt van de nieuwe bibliotheek bereikt. Naar goede 
gewoonte werd een meiboom op het dak geplant. Dat was meteen ook de gelegen-
heid om de bouwvakkers eens in de bloemetjes te zetten voor hun gedreven inzet. 
Meer nog: enkelen van hen wisten een diefstal in het dorp te verijdelen. Een goede 
daad die kon rekenen op een speciale attentie van de burgemeester. Nu de ruwbouw 
er staat, staan aannemer en architecten voor de grootste uitdaging: het leggen van 
het zinken dak. Intussen wordt er naarstig verder gemetst aan de gevelsteen. Als alles 
volgens plan verloopt, zal de nieuwe bibliotheek in het voorjaar van 2015 klaar zijn.

rioleringswerken Raymond Delbekestraat | Waterstraat
Onze aannemer slaagde erin om het kruispunt Bethaniënlei - Raymond Delbekestraat 
(richting Sint-Antonius en/of Sint-Job) terug open te stellen vóór het kerstverlof, zoals 
vooropgesteld. Het kruispunt werd volledig opnieuw ingericht met nieuwe midden-
geleiders en nieuwe verkeerslichten. Ook het tracé van het nieuwe betonnen fi etspad 
werd gewijzigd, wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker absoluut ten goe-
de komt. Het stuk van de Raymond Delbekestraat tussen de Turnhoutsebaan en de 
Bethaniënlei blijft afgesloten zolang daar gewerkt wordt. Als alles volgens plan ver-
loopt, zal het tegen eind april 2014 opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. De 
aannemer start dan vervolgens aan de laatste fase richting Brecht. 

rioleringswerken Brakenberg
Als alles mee zit, zal het DWA-stelsel (droog weer afvoer = vuil water) in het midden 
van de baan in de loop van de maand maart volledig klaar zijn. Het RWA-stelsel (re-
gen water afvoer = proper water) wordt daarna nog verder aangelegd en voorzien 
van houten betuining. Tegelijkertijd worden de inbuizingen en kopmuren in de open 
gracht (in fase 2) aangelegd en worden de opritten (in fase 1) verder afgewerkt. Rond 
half februari wordt de betonnen boord getrokken in de Oude Heide, in het afgewerkte 
deel van de Brakenberg en op het kruispunt met de Lotelinglaan. Twee weken later zal 
de onderlaag asfalt tussen de betonnen boord gelegd worden.

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
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 ■ IN BEELD

2014 is het startjaar van de herdenking van 100 jaar Groote 
Oorlog. Gedurende de komende vier jaar verdienen de slacht-
off ers van de gruwelijke oorlog, die Wereldoorlog I was, 100 
jaar na de feiten een waardige nagedachtenis.

HERDENKING
Ook in onze gemeente 
zullen we op een passende 
wijze Wereldoorlog I her-
denken. Heel wat Zoersel-
se verenigingen reageer-
den enthousiast op onze 
oproep om mee te werken. 
Het resultaat is dan ook 
een uitgebreid programma, 
met onder meer tentoon-
stellingen, concerten, fi lm, 
theater, lezingen … De pro-
grammabrochure met het 
volledige activiteitenpro-
gramma vindt u als aparte 
bijlage bij dit Zoerselmaga-
zine. We nodigen iedereen 
van harte uit om één of 
meerdere van deze initiatie-
ven te bezoeken.

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

vrede en vrijheid geen vanzelfsprekend-
heid en defi nitieve verworvenheden zijn.

grote uitdaging
Vandaag heerst er opnieuw vrede op het 
Europese continent, maar elders woeden 
er nieuwe Groote Oorlogen: in Syrië, Irak, 
Afghanistan, Zuid-Soedan ... Al deze con-
fl icten en de menselijke drama’s die er het 
gevolg van zijn, bewijzen dat we ‘nooit 
meer oorlog - wereldwijd’ elke dag op-
nieuw leven moeten inblazen. Dat is een 
immens grote uitdaging. Het betekent 
werken aan verdraagzaamheid en vechten 
tegen onverschilligheid. Bouwen aan een 
toekomst nu, maar zonder het verleden te 
vergeten. In de geschiedenisles luidde dat 
vaak: ‘We bestuderen heden het verleden 
om het heden beter te begrijpen met het 
oog op de toekomst’.

De Eerste Wereldoorlog, ook wel ‘de Groo-
te Oorlog’ genoemd, was het eerste in-
ternationale confl ict op wereldschaal. 
Miljoenen militairen en burgers, uit niet 
minder dan vijftig landen, vonden hierbij 
de dood. Flanders Fields, de slagvelden bij 
Verdun en de Somme … zijn wereldwijd 
een synoniem geworden voor ongekend 
menselijk lijden en materiële vernieling. 
Honderd jaar na deze feiten zijn we er nog 
steeds van overtuigd dat de gebeurtenis-
sen van ‘14-’18 een fundamentele invloed 
hebben op onze maatschappij.

nooit meer oorlog
Met het project ‘100 jaar Groote Oorlog 
(2014-18)’ wil Vlaanderen, waar we ons als 
gemeente bij aansluiten, de 100ste ver-
jaardag van de Eerste Wereldoorlog op 
passende en serene wijze herdenken. ‘100 
jaar Groote Oorlog (2014-18)’ heeft de am-
bitie om een project te zijn dat duurzaam 
wordt verbonden met het vredesthema 
‘nooit meer oorlog’. We willen daarom 
huidige en toekomstige generaties ook 
bewustmaken van thema’s als verdraag-
zaamheid en internationale verstandhou-
ding en hen hiervoor sensibiliseren.

De voorbije 60 jaar hebben we in vrede 
kunnen leven in een democratisch Europa, 
in een samenleving gebaseerd op overleg 
en consensus. Een samenleving waar we 
op een open wijze met elkaar in discussie 
kunnen treden, maar waar gelukkig zo 
goed als geen plaats meer is voor wapen-
gekletter. Toch was het behoorlijk schrik-
ken toen begin jaren ’90 in Joegoslavië, in 
onze achtertuin dus, een bloederige bur-
geroorlog uitbrak. Die wees ons er op dat 

‘14-’18 | 100 jaar groote oorlog

om nooit meer te 
vergeten
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jeugdboekenweek

gevaar loert om de hoek

 ■ IN BEELD

Zet snel een veiligheidshelm op en trek een harnas aan want de Jeugdboekenweek staat dit 
jaar in het teken van gevaar. Op zondag 16 maart gaan we in de bibliotheek feestelijk van 
start met een interactieve kindervoorstelling (zie dag na dag-krant p. 18). Doe hier alvast wat 
inspiratie op voor boeken die je best leest met een veiligheidsbril.

Die dag in augustus [10-11 jaar]
van Rindert Kromhout
met illustraties van Annemarie van Haeringen
Enrico woont in een Italiaans bergdorpje. 
Hij doet niets liever dan tekenen. Via zijn 
schetsen leer je de dorpsbewoners en hun 
onderlinge relaties kennen. Op een dag 
verandert alles: het dorp wordt letterlijk 
door elkaar geschud, huizen storten in, 
dorpsgenootjes komen om. Enrico legt 
tekenend vast wat er met zijn dorp is ge-
beurd. Het emotionele verhaal zal jonge 
lezers in al zijn eenvoud naar adem doen 
happen.

Slavenhaler [12 jaar]
van Rob Ruggenberg
Na de dood van zijn vader meldt Tyn zich 
aan op een driemaster richting Slavenkust 
in Afrika. Hij hoopt er zijn halfzus Obaa te 
vinden, de dochter van een slavin. In dit 
goed gedocumenteerde - en tot het eind 
toe spannende - verhaal boordevol geva-
ren krijg je een gedetailleerd beeld van de 
slavenhandel en de onderdrukking in de 
zeventiende eeuw.

Sam [8-14 jaar - strip]
van Marc Legendre
met illustraties van Jan Bosschaerts
Sam is voor geen kleintje vervaard. De 
stoere en niet onknappe titelheldin werkt 
in een garage. Een groot deel van haar tijd 
vult ze met dagdromen, die uitmonden in 
spannende en gevaarlijke avonturen. Sam 
is een creatie van Marc Legendre en Jan 
Bosschaert. Het enthousiasme dat bei-
de stripauteurs aan de dag leggen, zorgt 
voor knallende verhalen die op explosieve 
wijze alle kanten opgaan. Marc Legendre 
won in 2013 nog de Bronzen Adhemar, de 
Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip.

De Moedhoed [-6 jaar]
van Lida Dijkstra
met illustraties van Mark Janssen
Blafgrage honden en klapwiekende dui-
ven, het kleine jongetje Mees is voor alles 
bang. Gelukkig is er opa, die voor Mees 
een unieke moedhoed maakt van een al-
ledaagse krant. Op slag doen al die huive-
ringwekkende dingen Mees niets meer.  
De Moedhoed is, zowel wat prenten als 
wat tekst betreft, een toegankelijk pren-
tenboek voor de tweede en derde kleu-
terklas. Een positief verhaal over hoe iets 
heel eenvoudigs houvast kan bieden. Ach-
teraan het boek vind je instructies om een 
eigen moedhoed te vouwen.

Als ik groot en sterk was [6-7 jaar]
van Agnès Laroche
met illustraties van Stéphanie Augusseau
Nico gaat niet graag naar school. Hij is 
bang van de ‘grotemensenbenen’ die hem 
elke schooldag de weg versperren. Op de 
speelplaats moet hij oppassen voor Hen-
drik die zijn knikkers wilt afnemen, voor 
Leonie die hem omverloopt … Op zijn ma-
nier bedenkt Nico oplossingen om de dag 
leuk door te komen. Je hoeft niet groot en 
sterk te zijn om voor jezelf op te komen.
 
De brief van papa [8-9 jaar]
van Michael De Cock
met illustraties van Judith Van Istendael
Rosies vader woont ver weg. Tenminste, 
dat is wat Rosies moeder beweert. Op een 
dag krijgt Rosie een telefoontje van haar 
vader. Hij woont vlakbij, maar kan haar 
onmogelijk bezoeken. Rosie en buurjon-
gen Moussa ondernemen een geheime 
zoektocht. Het gevaar ligt overal op de 
loer. Dit boek is het tweede van een reeks 
over Rosie en Moussa.

MEER WETEN?
Erik Breuls
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be
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vraag & antwoord: fi nanciën

Waar willen we de komende zes jaar naartoe? Welke klemtonen willen we leggen? Welke in-
vesteringen staan er op het programma en waar halen we het geld om die investeringen te 
doen? Kortom, hoe willen we komen tot een eerlijk en evenwichtig fi nancieel beleid, met 
aandacht voor elke Zoerselaar? Dat verneemt u hier.

doordachte keuzes,
met aandacht 
voor elke Zoerselaar

toekomstplannen 2014-2019

Net als elke andere goede huisvader 
kunnen ook gemeente & ocmw niet 
meer uitgeven dan er binnenkomt. In 
tijden van crisis betekent dit dat we de 
broeksriem de komende zes jaar zullen 
moeten aanspannen. Wil dat zeggen 
dat we niet meer zullen investeren of 
dat we alle kosten op u zullen afwente-
len? Nee! Het betekent wel dat we elke 
euro zullen omdraaien voor hij wordt 
uitgegeven en dat we doordachte keu-
zes zullen maken.

Voel ik iets in mijn portemon-
nee?
Ja en nee.
▪ Sinds 1 januari zijn er een aantal prij-

zen gestegen - wetende dat die al min-
stens tien jaar onaangeroerd waren 
gebleven:
- De belasting op onbebouwde perce-

len in niet-vervallen verkavelingen 
stijgt met € 50 per perceel en ligt nu 
tussen € 250 en € 450 (afh ankelijk 
van de grootte van uw perceel).

- Hetzelfde geldt voor de belasting op 
niet-bebouwde gronden (buiten ver-
kavelingen).

- Voor het plaatsen van mobiele ver-
koopinstallaties (bijvoorbeeld smou-

tebollenkraam, viskraam) op 
privéterrein betaalt u voort-

aan € 1 per lopende me-
ter met een minimum 

van € 5 per dag. Op 
het openbaar do-
mein betaalt u 
hiervoor voort-
aan € 2 per lo-
pende meter met 

een minimum van 
€ 10 per dag.

- De ophaling van groot huisvuil blijft € 
0,15 per kg kosten maar er komt een 
vast bedrag van € 25 bij. Ook voor de 
ophaling van afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten (AEEA) 
betaalt u een vast bedrag van € 25.

- De tarieven voor het gebruik van een 
aantal gemeentelijke lokalen stijgt 
lichtjes.

▪ Daarnaast verdwenen begin dit jaar de 
premies voor de aanleg van een groen-
dak (maximum € 31/m2) en die voor een 
hemelwaterput en/of infi ltratievoor-
ziening (€ 500). Deze premies konden 
wij u toekennen omdat wij ze (deels) 
terugbetaald kregen van de Vlaamse 
overheid. Dat is nu niet langer het ge-
val. Wilt u deze premies alsnog aanvra-
gen voor werken die u al uitvoerde (fac-
tuur met uiterlijke datum 31 december 
2013), dan kunt u uw aanvraag nog 
indienen tot en met 15 maart 2014 bij 
onze dienst milieu.

▪ Sinds eind vorig jaar wordt uw gft+-af-
val gewogen en betaalt u dus een gro-
ter deel van uw afvalfactuur zelf. Het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ zal tussen 
nu en 2019 ook doorgevoerd worden 
naar het restafval.

G O E D 
N I E U W S

Het goede nieuws is dat er dankzij deze 
aanpassingen niet geraakt wordt aan de 

lage percentages voor de aanvullende perso-
nenbelasting en de onroerende voorheffi  ng 
- beter gekend als de grondbelasting. Die blij-

ven respectievelijk op 6,5 % en op 935 op-
centiemen, daar waar het gemiddelde 

van onze buurgemeenten 7 % en 
988 opcentiemen is.
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Moet het Zoerselse bestuur niet eerst zelf proberen te besparen? 
Uiteraard! Eerlijk is eerlijk, dit meerjarenplan vraagt heel wat inspanningen. Om 
enerzijds onze ambities te kunnen realiseren, moeten we anderzijds de komende 
zes jaar ook heel wat besparen. Dat doen we op uiteenlopende manieren. We som-
men er enkele op:
- Zo besloten we vorig jaar reeds om de gemeentelijke toelage voor kinderdagver-

blijf Stekelbees (het vroegere Teuntje) stop te zetten en onze antennes te sluiten, 
wat de uitbatingskosten (personeel, infrastructuur, verwarming ...) deed slinken. 

- Een andere grote besparingsoperatie zit ‘m in het evalueren van onze interne orga-
nisatie en dienstverlening en het rationaliseren waar mogelijk. Concreet betekent 
dit dat we gaan voor minder werkingskosten en voor het in de hand houden van 
de personeelskosten:
- De werkingskosten doen we dalen door effi  ciënter te werk te gaan. Dit doen 

we onder meer door de uitbouw van een e-loket en het uitbesteden van bepaal-
de zaken die we tot nu toe in eigen beheer deden, wanneer uit een vergelijking 
blijkt dat uitbesteding goedkoper is.

- Bij werknemers die op pensioen gaan, zal telkens kritisch bekeken worden of ze 
vervangen moeten worden. Indien mogelijk zullen natuurlijke afvloeiingen op-
gevangen worden door een interne verschuiving, met een gunstig eff ect op de 
personeelskost tot gevolg.

Moet er, in tijden van crisis, nog wel geïnvesteerd worden?
Absoluut! We moeten én willen blijven investeren in een zorgende en bruisende ge-
meente, waar het aangenaam en veilig wonen is, maar tegelijkertijd wel elke euro 
omdraaien voor hij wordt uitgegeven. Het investeringsbudget voor de komende 
jaren bedraagt € 26.800.000 en omvat onder meer heel wat wegen- en riolerings-
werken, de uitbouw van moderne sport- en cultuurinfrastructuur en een nieuwe 
school in Halle. Hierover leest u verderop in deze katern meer.

Waar haalt gemeente & ocmw Zoersel het geld om te blijven in-
vesteren? 
Naast de voor de hand liggende inkomsten, zoals gemeentebelastingen, zijn er nog 
enkele andere:
- De komende jaren zal er namelijk voor zo’n € 4.100.000 aan patrimonium ver-

kocht worden: onder meer het voormalige ocmw-gebouw aan de Oostmallebaan 
50, het politiecommissariaat aan de Kerkhofl ei 14, drie woningen (Broekstraat 15 - 
onteigening, Dorp 38 en Dorp 50), vier bouwgronden en enkele gebouwen verkre-
gen via een erfenis worden van de hand gedaan.

- De bestaande publiek-private samenwerkingscontracten tussen gemeente & 
ocmw en private partners worden meer gespreid in de tijd. Dit betekent dat er 
jaarlijks middelen vrijkomen om nieuwe investeringen te doen.

- Het bedrag dat we de komende jaren via leningen opnemen, bedraagt 
€ 10.800.000.

- Daarnaast ontvangen we € 5.200.000 aan subsidies.
- We hebben nog recht op € 750.000, afk omstig uit leningen die we zelf gaven aan 

derden.

Ook de komende zes jaar zetten we, in nauwe 
samenwerking met rioolbeheerder Pidpa-Riole-
ring, de inhaalbeweging om de rioleringsgraad 
in onze gemeente te doen stijgen verder. Er 
wordt 9,1 miljoen euro (aandeel gemeente) uit-
getrokken voor volgende projecten:
uitvoering in 2014
- Brakenberg, Lage Weg, Berkemei, Nieuwe Hei-

de, Oude Heide, Verscheurde Hoeve, Raymond 
Delbekestraat, Ten Hofl aan, Ten Boslaan, Par-
klaan, Warandelaan, Zoerselbosdreef

uitvoering in 2015
- Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, 

deel Jagersdreef en deel Monnikendreef
- Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cy-

riel Buysselaan, Hazepad (loopt door in 2016)

vraag & antwoord: fi nanciën

rioleringsgraad
sterk omhoog | € 9.100.000

Onze plannen voor de ko-
mende zes jaar hier van a 
tot z toelichten is uiteraard 
onmogelijk. We hebben er 
voor u enkele belangrijke 
speerpunten uitgepikt. 
Zo krijgt u een duidelijk 
beeld van hoe het Zoersel 
van morgen er zal uitzien.
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uitvoering in 2016
- deel Herentalsebaan, Biekorfstraat
- Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, deel Ketel-

heide, D’Eike en Ronkaartweg
- eerste deel Salphensebaan, Broekstraat, deel 

Graff endonk (loopt door in 2017)
uitvoering in 2017
- tweede deel Salphensebaan, Maalstraat, Korte 

Maalstraat, Diamantstraat
- De Hulsten (afh ankelijk van goedkeuring sub-

sidies, loopt dan door in 2018)
uitvoering in 2018
(afh ankelijk van goedkeuring subsidies)
- Hoge Dreef, Binnenweg, Lijsterbeslaan, Elzen-

laan, Gagelaars, Baron de Caterslaan, deel Ge-
stelsebaan (loopt door in 2019)

Openbare verlichting is een grote slokop als het op energieverbruik aankomt. Doelgerichte, 
energiebesparende ingrepen in het verlichtingsnet moeten de komende zes jaar een duidelijke 
besparing opleveren. Daarnaast wordt er uiteraard verder onderzocht welke andere energiebe-
sparende maatregelen we nog kunnen nemen, onder meer in onze gemeentelijke gebouwen.

energieverbruik
omlaag

G O E D 
O M  W E T E N

Rioleringswerken worden volledig betaald 
met subsidies van de Vlaamse Milieumaatschap-

pij (VMM). Voor sommige projecten kregen we reeds 
groen licht, voor andere nog niet. Pas als de subsidies wor-

den goedgekeurd, kan er een eerste ontwerp worden uitge-
tekend. De jaartallen die u hier leest, zijn dus sterk afh anke-
lijk van het verdere verloop van de procedure. Als bijvoorbeeld 
een subsidie niet wordt verkregen, worden de werken ach-

teruitgeschoven. Let wel, de wegenwerken die steeds ge-
paard gaan met rioleringswerken zijn voor onze eigen 

rekening. Bij de (her)aanleg van deze wegen hou-
den we uiteraard steeds rekening met een 

zo verkeersveilig mogelijke (her)in-
richting.  

moderne infrastructuur

Een bruisende gemeente vereist de nodige moderne onderwijs-, jeugd-, 
culturele-, sport- en recreatieruimten - die we ieder van u, jong en oud, in 
samenspraak met onze verenigingen graag willen aanbieden.

Op het programma de komende zes jaar:
□ de bouw van een nieuwe school in Halle

| € 6.000.000 (met € 5.200.000 bekomen subsidies)
□ verderzetten van de bouw van een nieuwe bibliotheek in Zoersel (in-

clusief gemeenschapsinfrastructuur, vergaderlokalen, conciergewo-
ning en een handelszaak), met uitgebreide aandacht voor en begelei-
ding bij nieuwe media
| € 3.000.000

□ realiseren van een skate-terrein aan de gemeenschapsinfrastructuur 
in de Achterstraat
| € 80.000

□ de aankoop van grond aan de voetbalvelden in de Bethaniënlei en het 
uitwerken van een visie hierover met de betrokken sportverenigingen
| € 620.000

□ de aankoop van terreinen en vervolgens in samenwerking met de 
Zoerselse tennisclubs een goede en fi nancieel haalbare formule uit-
werken voor de realisatie van een tennishal en buitenterreinen
| € 670.000

□ huisvesting voorzien voor harmonie Eendracht Maakt Macht, toneel-
vereniging Tilia en fotoclub Obscura
| € 300.000

□ ...
Voor het patrimonium in en rond het administratief centrum (onder meer 
de feestzaal en de twee woningen) en de woning in de Vogelzang (verkre-
gen via een erfenis) voorzien we een gepaste invulling op de kortst moge-
lijke termijn. Daarnaast plannen we de realisatie van een lokaal diensten-
centrum in partnerschap met andere zorgverstrekkers en zoeken we een 
haalbaar alternatief voor het zwembad in Pulderbos.

brueneergg evereneer ieverb u
laomoomla
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groene hart behouden | € 180.000

alomvattende zorg

zorg voor iedereen
Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal 
beleid dat niemand in de kou laat staan. Een beleid 
dat we de volgende jaren nog verder willen uitbou-
wen. Om die reden zullen wij nog dit jaar, als eerste 
gemeente in Vlaanderen, één zorgstrategisch plan 
opstellen. Met alle zorgpartners samen en voor alle 
zorgbehoevenden (bejaarden, mensen met een be-
perking, zieken, psychiatrische patiënten ...) gaan 
we na wat er in de totaliteit nodig is op het vlak van 
zorg. Denken we onder meer aan thuiszorg, oude-
renzorg, gezinszorg, aanpassing woonvoorziening 
... Dit totaalplaatje moet zorgen voor een betere 
afstemming en een verfi jnder aanbod over alle sec-
toren heen. Zo worden overlappingen tegengegaan 
en wordt er meer en beter samengewerkt.

integratie en activering
Omdat we niemand in de kou willen laten staan, 
zullen we in de loop van de komende zes jaar blij-
ven inzetten op de integratie en activering van 
zorgbehoevenden en kansengroepen. We willen 

- binnenkort lichten we u per sms 
in over uiteenlopende zaken

- www.zoersel.be en e-loket zit-
ten binnenkort in een nieuw jas-
je

- blijf digitaal op de hoogte van 
Zoerselse nieuwtjes via nieuws-
brief, facebook en twitter

- onze bestuursploeg komt de ko-

mende zes  jaar opnieuw langs 
in uw buurt tijdens het wijkover-
leg

- we organiseren thematische in-
foavonden rond specifi eke the-
ma’s en informatievergaderin-
gen bij wegenwerken

- u bent met uw vragen altijd wel-
kom tijdens de gemeenteraad

- doordacht groenbeheer
Onze natuur verdient én krijgt voldoende aandacht dankzij 
een doordacht groenbeheer en het uitvoeren van park- en bos-
beheerplannen.

- wildgroei meergezinswoningen (appartementen) indijken
Meergezinswoningen rijzen als paddenstoelen uit de grond. 
Om dat aantal te beperken - en dus voldoende ruimte vrij te 
laten voor ééngezinswoningen - wordt een Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan (RUP) opgemaakt. Dit RUP zal duidelijk de gebieden 
afb akenen waar louter ééngezinswoningen mogen gebouwd 
worden.

hen absoluut  stimuleren en ondersteunen om 
deel te nemen aan het lokale gemeenschapsleven 
en, voor wie kan, aan de arbeidsmarkt. Zo zullen 
we de arbeidszorg voor bepaalde doelgroepen 
(psychiatrische patiënten, mensen met een men-
tale beperking ...) verder uitbreiden. Een voor-
beeld hiervan is de spelotheek: mensen met een 
mentale beperking baten - met de hulp van pro-
fessionelen - deze ‘spelletjes uitleendienst’ uit. Ge-
lijkaardige bestaande initiatieven zullen geëvalu-
eerd worden en nieuwe zullen het daglicht zien.

Daarnaast zal er pro-actiever gewerkt worden. 
We gaan mensen, die bijvoorbeeld leven in ar-
moede, niet pas helpen als zij zelf om hulp komen 
vragen. We willen namelijk ieder van u sensibili-
seren omtrent deze problematiek - onder andere 
via een armoede-inleefweek of een budgetspel -, 
attent maken op de signalen en vragen tijdig aan 
de alarmbel te trekken. Anderzijds willen we ook 
de drempel om hulp te vragen én te aanvaarden 
verlagen. 

- binnengebieden vrijwaren 
voor bebouwing
In het gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan (GRS) wordt 
aangegeven dat een aantal bin-
nengebieden - dat zijn gebieden om-
sloten door reeds bestaande straten - in aanmerking komen 
voor bebouwing. De opmaak van een RUP ‘binnengebieden’ 
zorgt er op zijn beurt voor dat er op de niet-aangeduide bin-
nengebieden in het GRS niet gebouwd mag worden. Kortom, 
dat de groene plekjes in onze gemeente behouden blijven.

goed om weten
In de sociale verkaveling Het Klooster liggen nog een aantal kavels vrij voor betaalbaar wonen. Ook in het Stoppelveld wordt werk ge-
maakt van een verkaveling met zes percelen voor betaalbaar wonen. Deze kavels zullen samen met de vrijliggende kavels in Het Klooster 
op termijn terug op de markt gebracht worden. Daarnaast is ook de opmaak van een RUP zone Kapelstraat voorzien, dat tot doel heeft 
het bestaande recreatiegebied te optimaliseren en een nieuw project rond betaalbaar wonen te ontwikkelen.

blijf
op de

hoogte!

MEER WETEN?
Wilt u het volledige meerjarenplan 2014-
2019 graag eens inkijken, dan kan dat 
op www.zoersel.be of bij onze dienst 
fi nanciën.
Liesbet Okkerse | Kristof Dieltiens 
T 03 2980 9 39 | 9 38
fi nancien@zoersel.be
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 ■ WEGWIJS

INFOAVONDEN 
Kom zeker langs op onze infoavonden, tel-
kens van 19 tot 22 uur in de Kapel van het 
cc Bethaniënhuis, Handelslei 167. 
- 18.03

| pensioenhervorming voor zelfstandigen
| door Frank Willemots (rijksdienst der 
sociale verzekering voor zelfstandigen)

- 25.03
| pensioenhervorming voor werknemers 
| door Patrick Peere (rvp) 

Na afl oop wordt er ruim de tijd genomen 
om uw vragen te beantwoorden.
Schrijf u gratis in vanaf 25.02 (13.30 uur) op 
03 2980 0 00 of via gemeente@zoersel.be

Na jarenlange inzet bent u toe aan uw pensioen! Dat ons kleine landje een ingewikkelde 
pensioen structuur heeft, hoeven we u niet te vertellen. De afgelopen maanden werd de pen-
sioenwetgeving nog gewijzigd. Er zijn nog steeds drie pensioenstelsels en de wettelijke pensi-
oenleeftijd ligt nog altijd op 65 jaar. Maar wat met onder meer vervroegde pensionering?

ger dan 55 jaar, dan kunt u zelf zo’n loop-
baanoverzicht aanvragen bij de rvp. Door 
de pensioenmaatregelen van de regering 
worden de minimumleeftijd en loopbaan-
voorwaarden voor vervroegd pensioen 
- tussen nu en 2016 - geleidelijk opgetrok-
ken tot 62 jaar en veertig loopbaanjaren 
(met uitzonderingen voor extra lange 
loopbanen). In afwachting daarvan voor-
ziet de overheid enkele overgangsmaat-
regelen. 

kan ik nog gaan werken als ik 
met pensioen ben?
Vanaf 65 jaar mag u onbeperkt bijverdie-
nen, als u tenminste een loopbaan kunt 
aantonen van minstens 42 jaar op het 
moment dat u met pensioen ging. Bent 
u jonger dan 65 of hebt u geen 42 loop-
baanjaren, dan moet u zich aan bepaalde 
grensbedragen houden.

wanneer heb ik recht op een pen-
sioenbonus?
Tot en met vorig jaar had u recht op een 
pensioenbonus als u ervoor koos om na 
uw 62ste of na 44 jaar loopbaan nog te 
blijven werken. Vanaf dit jaar gaat die pen-
sioenbonus pas in voor wie twaalf maan-
den langer dan verplicht, gewerkt heeft. 
Was u al een bonus aan het opbouwen in 
het oude systeem en doet u dat nu verder 
in het nieuwe systeem, dan kunt u beide 
cumuleren. 

Daar kan Patrick Peere (rijksdienst voor 
pensioenen) ongetwijfeld een antwoord 
op geven tijdens onze infoavond op 25 
maart (zelfstandigen op 18 maart). Hij zal 
het er onder meer hebben over de loop-
baanvoorwaarden om vervroegd met 
pensioen te gaan, over hoe een pensioen-
berekening gebeurt, over overlevingspen-
sioenen en inkomensgarantie voor ou-
deren ... U krijgt hier alvast een beknopt 
voorsmaakje (Let wel, we hebben het hier 
over de doorsnee-werknemer).

hoe weet ik of ik vervroegd met 
pensioen kan gaan?
Op uw 55ste krijgt u automatisch een 
loopbaanoverzicht en raming van uw 
pensioen. Hierop kunt u nagaan of u aan 
voldoende jaren - van 104 voltijdse da-
gen - komt om in aanmerking te komen 
voor een vervroegd pensioen. Bent u jon-

MEER WETEN?
Kim Off enberg
T 03 2980 0 00
tegemoetkomingen.pensioenen@zoersel.be

pensioenhervorming

pensioen in ‘t vooruitzicht
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 ■ RUBRIEK ■ BETROKKEN

De nacht vordert langzaam. Slapen lukt niet. En terwijl de radiowekker u aanstaart, tikken 
de minuten voorbij. Slapeloosheid - of insomnia - is een veel voorkomend probleem. Zo’n tien 
procent van de mensen heeft namelijk te kampen met chronische slapeloosheid. Net om die 
reden zet onze dienst gezondheid & wereld de maand maart volledig in het teken van slaap, 
slaapproblemen, slaaptips ... Die laatste geven we u nu al graag mee! *.

doe uzelf geen slaap te kort

campagne |
als slaap je sloopt
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 ■ BETROKKEN

vermijd stimulerende middelen
Cafeïne stimuleert de hersenen en werkt 
in op uw slaap. U vermijdt dus best koffi  e, 
thee, cola of chocolade de laatste 4 à 6 uur 
voor bedtijd. Grote hoeveelheden cafeïne 
overdag kunnen eveneens leiden tot een 
onrustig gevoel en slaapproblemen. 
Nicotine is nog zo’n stimulerende stof 
die inwerkt op uw slaap. Personen die 
stoppen met roken, zullen - zodra ze de 
ontwenningsverschijnselen hebben over-
wonnen - makkelijker in slaap vallen en ’s 
nachts minder frequent wakker worden.

wees matig met alcohol
Een van de eff ecten van alcohol is een ver-
traging van de hersenactiviteit. Alcohol 
kan het inslapen daarom vergemakkelij-
ken, maar eens het eff ect van de alcohol 
is uitgewerkt, wordt uw slaap later in de 
nacht verstoord. Een slaapmutsje net voor 
bedtijd leidt tot wakker worden, nacht-
merries en ochtendhoofdpijn. U vermijdt 
dus best alcoholische dranken 4 à 6 uur 
voor u gaat slapen.
 
neem voldoende lichaamsbewe-
ging
Regelmatige fysieke inspanning leidt tot 
beter slapen. Het voordeel van lichaams-
beweging op de slaap hangt af van het 
tijdstip waarop u deze inspanning levert 
en uw algemene conditie. Inspanningen ’s 
ochtends hebben geen directe invloed op 
uw slaap, maar dezelfde inspanning vlak 
voor het slapengaan, kan uw slaap dan 
weer verstoren. Zware fysieke activiteiten 
worden dus best vermeden 6 uur voor het 
slapengaan. Anderzijds kan een tekort 
aan lichaamsbeweging op zijn beurt lei-
den tot slapeloosheid. 

beperk omgevingsfactoren
Een comfortabel bed in een donkere en 
rustige kamer is de beste voorwaarde voor 
een goede nachtrust. Mogelijk past u zich 
makkelijk aan aan veranderingen in uw 
slaapomgeving - of wordt u net makkelijk 
verstoord door kleine wijzigingen? Bij te 
grote lichtinval kunnen donkere gordijnen 
een oplossing zijn. Bij geluidsproblemen 
kunt u gebruikmaken van een zacht ach-
tergrondgeluid of oordopjes. Zorg er ook 
voor dat uw slaapkamer niet te warm of 
te koud is, maar rond de 18° C. 

eet geen te zware maaltijden
Een zware maaltijd kort voor bedtijd kan 
het inslapen en doorslapen verstoren. Een 
lichte snack voor het slapengaan kan ech-
ter de slaap bevorderen.

zorg voor regelmaat
Hou regelmatige tijdstippen aan om naar 
bed te gaan en op te staan, ook in het 
weekend of op vrije dagen.  Langer dan 
2 uur uitslapen, maakt u immers eerder 
suff er dan fi tter. U hebt voldoende gesla-
pen als u overdag goed kunt functioneren 
zonder slaperig te worden. Kortslapers 
hebben genoeg aan zes uur, langslapers 
hebben dan weer negen tot tien uur slaap 
nodig. Hebt u slaapproblemen? Kijk dan 
niet te vaak op de klok, zodat u niet extra 
onrustig wordt van het verstrijken van de 
tijd. 

neem voldoende ontspanning
Stress in het dagelijkse leven kan aanlei-
ding geven tot slaapproblemen. Ontspan-
nende activiteiten voor het slapengaan, 
zoals een bad nemen of wandelen, kun-
nen die spanningen opheff en en slaap 
stimuleren. Voorzie ’s avonds 30 minuten 

PROGRAMMA

03.03 | 10 uur
startmoment | patio ac Zoersel, 
Handelslei 167

04.03 | 8 - 12.30 uur
marktactie: inzameling (hoofd)
kussens op markt

05.03 | 19.30 uur
‘slaapstoornissen’ door prof. 
dr. Johan Verbraecken (slaap-
centrum UZA Antwerpen)’ | de 
Kapel, cc Bethaniënhuis, Han-
delslei 167

19.03 | 14 uur
voorleesmoment voor (groot-)
ouders en kinderen (4 à 7 jaar) 
door Kim Crabeels | bib Zoersel, 
Zonneputteke 1B

26.03 | 9.30 - 11.30 uur
workshop voor ouders ‘een goed 
slaappatroon ontwikkelen’ door 
Triple P.| lokaal één.1, cc Betha-
niënhuis

26.03 | 19.30 uur
‘beter omgaan met slape-
loosheid’ door psychologe 
Ariane Lievens (psycholo-
genpraktijk Kaizen Zandho-
ven) | de Kapel

04.04 | 19.30 uur
slotactiviteit en fi lmavond 
(‘Sleepless in Seattle’) met 
leuke goodiebag | de Kapel

Neem deel aan één van deze 
activiteiten en misschien 
wint u wel een leuke prijs! 
Inschrijven is nodig en doet 
u via Anke Smolders.

MEER WETEN?
Anke Smolders
T o3 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

om rustig na te denken, te mediteren of 
voor ontspanningsoefeningen. Schrijf uw 
problemen en mogelijke oplossingen op 
of praat erover met uw partner. Als u niet 
in slaap kunt vallen, verlaat dan de slaap-
kamer en doe iets rustigs. Dit kost waar-
schijnlijk minder energie dan koste wat 
het kost proberen te slapen. Vermijd om 
buiten de slaapkamer te slapen. Ga pas 
terug naar de slaapkamer wanneer u sla-
perig bent.

vraag advies
Hebt u kleine kinderen die nog (altijd) niet 
doorslapen, dan hoeft u uw slaaptekort 
niet verder te zoeken. Zit u met de handen 
in het haar, spring dan zeker eens binnen 
bij onze opvoedingswinkel (Handelslei 
167). Zij geven u tips en advies op maat!

* met dank aan professor dr. Johan Verbraecken
en Pulse-magazine UZA

Van maandag 3 maart tot en met vrijdag 4 april mag u uw gebruik-
te (hoofd)kussens komen deponeren op ons bed in het administratief 
centrum (Handelslei 167). Op dinsdag 4 maart kunt u ze ook aan onze 
stand op de markt afgeven. 

Wat we nadien met de kussens gaan doen, houden we nog even ge-
heim. Wat vaststaat, is dat er mooie prijzen te winnen zijn (onder ande-
re pyjama’s of een overnachting), dus hou zeker onze digitale Nieuws-
brief in het oog (inschrijven kan via www.zoersel.be).

-
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 ■ BETROKKEN

SOLITAIRE BIJEN
Niet alleen de honingbijen, maar ook 
heel wat wilde bijen (verzamelnaam 
voor alle solitaire bijen en hommels) 
zijn bedreigd. In België leven er meer 
dan 370 soorten. De meesten onder 
hen leven solitair, ieder met zijn ei-
gen levenswijze en eigen ‘specialisa-
tie’. Naast de nood aan goede voeding 
hebben zij behoefte aan een geschikte 
nestplaats. Tweederde van hen nestelt 
ondergronds, de overigen leven boven-
gronds en maken hun nesten in holle 
stengels, oude kevergangen in dood 
hout of andere holle ruimtes. Iets om 
zeker rekening mee te houden!

Drinkt u ’s morgens aan de ontbijttafel al eens graag een kop koffi  e of kunt u genieten van 
een boterham met confi tuur, een stuk fruit of een reep chocolade? Staat u er dan bij stil dat 
geen enkel van deze voedingswaren op uw tafel zouden staan, als er geen bijen zijn om te 
zorgen voor de bestuiving? Spijtig genoeg gaat het erg slecht met de bijenpopulatie...

middelde wintersterfte van bijen boven 
de 30 %. Ze verdwijnen massaal. Die bijen-
sterfte wordt toegeschreven aan vervui-
ling, klimaatverandering, monoculturen, 
parasieten en het gebruik van pesticiden. 
Het is de combinatie van al deze factoren 
die de bijen zo verzwakken.”

niets te rapen
“Het feit dat bijen zo gevoelig zijn gewor-
den, wijst er ook op dat er wat schort met 
hun afweersysteem. De jonge bij bouwt 
weerstand op dankzij een goede voeding 
(nectar/stuifmeel) en heeft hiervan conti-
nu een grote hoeveelheid nodig. Wij heb-
ben de hoeveelheid en verscheidenheid 
van de wilde fl ora echter zodanig ver te-
ruggedrongen dat er op bepaalde tijdstip-
pen in het jaar voor de bijen gewoonweg 
niets meer te rapen valt.”
De oplossing voor de bijenproblematiek 

ligt in een mentaliteitsverandering in hoe 
we omgaan met onze tuin. Wilfried pleit 
er dan ook voor om de bijen zo goed mo-
gelijk te helpen! “Maak een bijenweide van 
uw gazon en geef paardenbloemen en kla-
ver de kans, zaai braakliggende grond in, 
plant bloembollen, leg een kruidentuin-
tje aan (bloeiende lavendel, salie of mar-
jolein), plaats een houtkant of haag, zet 
klimplanten en vorm een kale muur zo om 
tot een bijenparadijs, plaats een zandbak, 
houtstapel of bijenhotel of laat een stuk-
je van uw tuin verwilderen (nestgelegen-
heid) en vermijd absoluut pesticiden!”

‘Tekort van 7 miljard bijen in Europa: voed-
selcatastrofe dreigt.’ Deze krantenkop ver-
scheen begin januari 2014 in ‘De Morgen’. 
Wij staken ons licht op bij Zoersels imker 
Wilfried Van den Langenbergh. “Het gaat 
wereldwijd inderdaad slecht met de be-
stuivende insecten”, vertelt Wilfried, “en 
dit terwijl gewassen die bestuiving nodig 
hebben op steeds grotere schaal wor-
den verbouwd. Bijen bestuiven in prin-
cipe meer dan 75 % van de gewassen die 
op hun beurt 90 % van al het voedsel in 
de wereld leveren! Daarnaast maken ze 
ook de voortplanting mogelijk van onge-
veer 90 % van de wilde bloeiende planten. 
Geen bij betekent geen appel, geen peer, 
geen koffi  e …”

“Onderzoekers maken zich steeds meer 
zorgen om de bijensterfte”, gaat Wilfried 
verder. “De voorbije zeven jaar lag de ge-

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

voedselcatastrofe dreigt

bijen met uitsterven bedreigd
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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. 

22.02.2014 - 18.04.2014

vrijdag 21.02
tentoonstelling |
ook Zoersel beleefde de Groote Oorlog
De Heemkundige Kring Zoersel maakt een tijds-
lijngebonden fototentoonstelling, waarin de 
Groote Oorlog in veel facetten wordt benaderd. 
Gelijktijdig maken ze de verbinding met wat er 
op dat ogenblik in ons eigen dorp gebeurde.

locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9
andere data 16.03, 20.04, 18.05 en 15.06
andere dagen tot 15.06 op afspraak
tijdstip opening 21.02 om 19 uur
andere dagen van 10 tot 17 uur
prijs individueel bezoek gratis
groepsbezoek met gids op afspraak € 1/persoon met 
minimum € 10
info Jan Denissen,
T 03 312 20 00, heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
een activiteit van Heemkundige Kring Zoersel

fi lm Passchendaele
Passchendaele is gebaseerd op de oorlogserva-
ringen van de grootvader van Paul Gross, die de 
fi lm schreef, regisseerde en de hoofdrol vertolkt. 
Na de fi lm volgt er een receptie, die alle activi-
teiten over 100 jaar Groote Oorlog inleidt.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl in samenwer-
king met de Bibliotheek Zoersel

zaterdag 22.02
dag van het DKO (deeltijds kunstonderwijs)

Drie toneelklassen treden op. Om 9.30 uur ‘Pe-
ter en de wolf ’, om 10.30 uur ‘Titanic 2’ en om 13 
uur een compilatie over mogelijke en onmoge-
lijke wensen en verlangens naar aanleiding van 
gedichten van Toon Tellegem.

locatie Achterstraat 20 
tijdstip van 9.30 tot 14 uur
prijs gratis
info Ria van Lier,
T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
muziek- en woordacademie Zoersel

tweedehandsbeurs van kleding en 
speelgoed

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Els Rymen,
M 0473 95 35 06, rymen.els@gmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

zondag 23.02
winterwandeling ‘op stap met dich-
ters en schilders In Liefk enshoek’
Liefk enshoek was ooit de wereld van schilders 
en kunstenaars die van de mooie natuur van 
Halle en de Kempen kwamen genieten. U wan-
delt in hun voetsporen. Onderweg proeven we 
van de lekkerste streekgebonden producten.

locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip vrij vertrek tussen 11.30 en 14 uur
prijs € 4, ter plaatse te betalen
info en inschrijven, T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be , www.toerismezoersel.be
een activiteit van toerisme Zoersel vzw

dinsdag 25.02
praktisch computergebruik
Een effi  ciënter gebruik van de computer. 
Aandacht voor de beginnende EN gevorderde 
computergebruiker. Zoeken naar oplossingen 
voor uw computerproblemen.

locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data 18.03, 1.04, 29.04, 20.05, 10.06, 24.06
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 27.02
uitstap Turnhout en Ravels

locatie vertrek Lindepaviljoen
tijdstip 9 uur
prijs leden € 45, niet-leden € 50
info Maria Van Dyck, T 03 312 17 54
een activiteit van Kvlv Zoersel

Vlaams Radiokoor | The Great War
Het Vlaams Radiokoor herdenkt de Groote Oor-
log met hartverwarmende muziek van Engelse 
componisten die de oorlog meemaakten.

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

vrijdag 28.02
workshop diagonaal weven

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

culinaire cantus
‘zingen zonder zorgen’
Hebt u zin in een zorgeloos en gezellig avondje 
ontspanning en ambiance? Schuif dan uw been-
tjes onder tafel voor deze unieke en gezellige 
combinatie van samen eten, zingen en drinken.

locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 1.03
tijdstip aperitief 18.30 uur, start zingen 19 uur
prijs volwassene € 21, kind < 12j € 12 
info en inschrijven verplicht, T 03 633 31 36?
www.tomatescravatesvzw.weebly.com
of via tomatescravates.vzw@outlook.com
een activiteit van Tomates Cravates vzw

maart

fototentoonstelling Amawato
Deze fototentoonstelling over traditionele ge-
neeskunde in Benin geeft een beeld van de met 
Vodoo doorleefde traditionele geneeskunde in 
Benin. Dit kadert mee in het voorjaarsproject 
van de Wereldraad.

locatie administratief centrum (AC),
patio ,Handelslei 167
andere data maand maart
tijdstip openingsuren administratief centrum

prijs gratis 
info erik.fuhlbrugge@zoersel.be 
een activiteit van wereldraad Zoersel

zaterdag 1.03
cursus snoeien
Stefan Eyckerman, tuinarchitect en Velt lesge-
ver leert u alle knepen van het vak over snoeien 
van bomen (en kleinfruit). Korte theoretische 
inleiding en heel wat praktijk.

locatie Blijkerijstraat 60, Oostmalle
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs leden Velt en Natuurpunt gratis, niet-leden € 2
info en inschrijven verplicht Monique De Temmerman,
T 03 383 46 25, monique.detemmerman@telenet.be
een activiteit van Velt Zoersel

tentoonstelling Anne Rigby
Anne Rigby transformeert de realiteit in rit-
mische patronen en krachtige geometrische 
vormen met een knipoog naar het kubisme en 
futurisme.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 23.03
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 2.03
trappistentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 5 en 10 km 
(toegankelijk voor rolwagens) 15-20-25-30 en 
42 km . Nieuw wandelparcours naar de bossen 
van Westmalle en Sint-Job. Ruime startzaal en 
verzorgde catering. U kunt ook deelnemen aan 
het project ‘sportief wandelen’.

locatie sporthal Beuk en Noot , Achterstraat 
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

busreis Gent
voormiddag tentoonstelling ‘Seguso Vetri d’Arte’ 
design Museum. Namiddag ‘Soldaten en Psychi-
aters 1914-18’ Museum Dr.Guislain.

locatie dorpsplein Zoersel 
tijdstip van 8.45 tot 18 uur
prijs leden € 28, niet-leden € 33 
info dinora.charles@telenet.be, T 03 384 32 06
een activiteit van Art Fan Zoersel

cursus fotografi e
Obscura vzw is een fotoclub voor iedereen. 
Diegenen die willen starten met deze boeiende 
hobby krijgen de kans een cursus te volgen die 
hen zeker een eind op weg zet.

locatie ’t Zonneputteke
andere data 9.03, 13.03 (kennismaking leden),
16.03 (uitstap), 23.03 
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur 
prijs € 70, tweede inschrijving gezinslid en volgende 
aan € 55 (cursusboek en onkosten inbegrepen)
info en inschrijven Paul De Houwer,
M 0474 32 23 29, www.fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel
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natuurwandeling
Natuurwandeling met een natuurgids in het 
Zoerselbos. Laarzen aanbevolen. Honden niet 
toegelaten.

locatie bezoekerscentrum Zoerselbos 
andere data 6.04
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info Will De Clippeleir,
T 03 384 20 99, will.declippeleir@scarlet.be 
een activiteit van de vrienden van het Zoerselbos 
vzw

maandag 3.03
carnavalmaskeractiviteit
Wij gaan een geweldig mooi masker versieren! 
Beperkt tot 14 personen. Zowel voor kleuters als 
kinderen lagere school.

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

donderdag 6.03
voorjaarsproject - lezing
Veerle en Helga in Benin
Zoersel heeft een stedenband met Bohicon 
in Benin. Veerle fi etste daar ten voordele van 
Vredeseilanden, Juf Helga verbleef een maand in 
Bohicon waarbij ze scholen en een veldproject 
voor invaliden bezocht.

locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur 
prijs gratis 
info erik.fuhlbrugge@zoersel.be 
een activiteit van Wereldraad Zoersel

vrijdag 7.03
verkiezingen seniorenraad
Elke 55-plusser uit Zoersel is welkom en kan 
zijn/haar stem uitbrengen. Kandidaat bestuurs-
leden graag contact opnemen met de dienst 
senioren vóór 24.02.

locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info dienst senioren,
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be 
een activiteit van de seniorenraad

OCEAAN, longen van de WERELD |
door Dos Winkel
Als onderwaterfotograaf en oceaanbeschermer 
laat hij ons schitterende beelden zien. De oce-
aan is er heel slecht aan toe door overbevissing, 
verzuring en vervuiling. Hoe kunnen we helpen 
het tij te keren?

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 3 
info Frieda de Ruysser, T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be,
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

lezing vrouwen in de Groote Oorlog
Stefaan Vandenbussche belicht het verhaal van 
een tiental meisjes en vrouwen, met verschil-
lende achtergronden, die méér dan hun steentje 
bijdroegen in WOI.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Inge Van Lievendael,
T 03 383 36 92, michael-heyvaert@telenet.be
een activiteit van de Kvlv afdelingen Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel

zaterdag 8.03
kaartprijskamp slagen halen

locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven 13 uur, aanvang 13.30 uur
info Gerarda Janssens, T 03 290 95 89
een activiteit van Okra Halle

maandag 10.03
workshop Juwelen maken
met Keltische knopen

locatie Antwerpsedreef 117
andere data 17, 24 en 31.03
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 80 + € 14 basis materiaalkosten
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 11.03
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van ± 
8 km, waarna we onze meegebrachte lunch 
kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen we 
opnieuw een lus van 8 km. U kunt ook alleen 
voor- of namiddag meestappen. Ook niet-leden 
zijn welkom.

locatie 11.3 café Canada, Dorp 22 
locatie 8.4 café de Ploeg, Kapellei 276
andere data 8.04
tijdstip 10 uur en /of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be,www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel VZW

voedselallergie
Tijdens de eerste les krijgt u uitleg over de 
verschillende soorten allergieën. De tweede 
les is een praktijkles met veel nuttige tips en 
recepten.

locatie ’t Zonneputteke
andere data 25.03
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 4
info en inschrijven (1 week op voorhand)
Josée Van Ostaeyen, T 03 312 31 46,
celle-peeters@telenet.be 
een activiteit van Femma Zoersel

open oefenstonde werelddans
Ook geschikt voor 40+, u mag alleen komen, 
met partner, vriendinnen, …

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data 8.04
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info greet.van.dyck@telenet.be
een activiteit van Jan en Trien

donderdag 13.3
kookles burgers en ballekens

locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 13 uur of 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van Kvlv Zoersel

vrijdag 14.03
infonamiddag ZNA Joostens
woonzorgcentrum en
observatieafdeling
We lichten onze werking toe en u krijgt de kans 
om ons huis te bezichtigen.

locatie Kapellei 133
andere data 11.04
tijdstip telkens van 13 tot 15 uur

info en liefst reserveren, T 03 384 56 34,
hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be 
een activiteit van ZNA Joostens

bowling

locatie Thunderball, Kapellei 180
tijdstip 20 uur
prijs ter plaatse delen 
info Betty Brughmans, T 03 309 13 24
een activiteit van Kvlv Zoersel

quiz Pierenbos
Gezellige familiequiz met een mooie prijzenta-
fel. Max. 6 personen per ploeg en alle deelne-
mers onder 16 jaar dienen vergezeld te zijn van 
een volwassene. Inschrijvingsgeld overschrijven 
op rekeningnr. BE11 7510 0326 0048 met vermel-
ding van ploegnaam.

locatie sporthal Pierenbos, Halmolenweg 7
tijdstip 20 uur
prijs € 15/ per ploeg 
info or-pierenbos@hotmail.com
een activiteit van ouderraad Pierenbos

lezing Geert Van Istendael |
‘Wie gelooft nog in Brussel?’
Hij belicht de evolutie van Brussel op taalkun-
dig en sociografi sch gebied in het licht van de 
verkiezingen van mei 2014.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
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 samenwerking met bibliotheek Zoersel

zaterdag 15.03
concert Koninklijke Harmonie 
Sint-Martinus Halle
De Koninklijke Harmonie van Halle brengt ge-
kende melodieën en populaire deuntjes, soms 
in een verrassend kleedje gestoken, ...

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur 
prijs gratis
info Johan Stuyts,
T 03 464 04 65, info@harmoniehalle.be
een activiteit van
de K.H. Sint-Martinus Halle

zondag 16.03
dag van de zorg: opendeurdag
Als woon- en zorgcentrum bieden wij u een blik 
achter de schermen aan, kunt u genieten van 
een drankje en een lekkernij of kunt u zich infor-
meren bij onze verscheidene infostanden.

locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info Eline Verrijken, eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

kindervoorstelling ‘Sprookjestroep’
Een interactieve kindervoorstelling van Theater 
Spoor 6 voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Jacoba 
en Wilhemina Grimm hebben beloofd op het 
sprookjesbos van hun nonkels te passen, maar 
alles draait er in de heksensoep. Ze gaan samen 
met de zaal op zoek naar een ‘… nog lang en 
gelukkig’-einde zoals in elk sprookjesboek.

locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 10.30 tot 12 uur
prijs € 1, kaarten best op voorhand kopen in de drie 
bibliotheken, dag zelf kaarten zolang zitplaatsen
info bibliotheek, T 03 2980 7 22, bibliotheek@zoersel.be 
een activiteit van bibliotheek Zoersel

Junior Journalistwedstrijd |
prijsuitreiking
De drie Davidsfonds afdelingen organiseer-den 
in het kader van de Junior Journalistenwedstrijd 
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een opstelwedstrijd voor de leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar van de Zoerselse scholen 
rond het thema ‘Oorlog en Vrede’. Tijdens de 
prijsuitreiking worden de winnende opstellen 
voorgedragen. Iedereen is welkom om te luiste-
ren naar de boeiende verhaaltjes. De plechtig-
heid sluiten we af met een feestelijke receptie.

locatie administratief centrum, Handelslei 167
tijdstip 10.30 uur
prijs gratis
info Walter Vereycken,
T 03 366 64 30, w.vereycken@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds
afdelingen Halle, Sint-Antonius, Zoersel

dinsdag 18.03
glorieuze wijven en duivelinnen

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06 
een activiteit van Kvlv Zoersel

woensdag 19.03
kookles
Met als thema picknick.

locatie KLJ-lokaal, Lotelinglaan 11
tijdstip 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7.
info en inschrijvingen,
T 03 384 13 74, kvl-vhalle@gmail.com
een activiteit van Kvlv Halle

donderdag 20.03
voorjaarsproject - fi lm 14 kilómetros
Buba en Mukela uit Niger willen naar Europa 
en betalen daarvoor een mensensmokkelaar. 
Wat volgt is een fascinerende en bij vlagen erg 
spannende kijkervaring.

locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
prijs gratis 
info erik.fuhlbrugge@zoersel.be 
een activiteit van wereldraad Zoersel
in samenwerking werkgroep de Bijl

vrijdag 21.03
workshop weeftechniek twill

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

toneelstuk ‘Couleur fatale’
Een multiculturele samenleving is een feit 
geworden en mengt zich in het leven van ieder 
van ons. Volkstoneel waarin men zich helemaal, 
niet of toch een klein beetje herkent.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 6 
andere data 22, 28, 29 en 30.03
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 7
info en reserveren, T 03 383 58 31, M 0470 85 94 10 
een activiteit van Toneelkring W. I. K.

toneelstuk ‘Joske ziet het zitten’
Dit blijspel van de Vlaamse schrijver, Luc 
Kerkhofs, gaat over Willy Poppe die in zijn jeugd 
opgezadeld werd met een bijnaam ‘Joske’. 
Gewoontegetrouw verkleedt hij zich ieder jaar 
in Paashaas. Bij een autoongeluk worden zijn 
hersenen echter geraakt maar ook na de gene-
zing blijft hij komedie spelen!

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data 22,23,28,29 en 30.03

tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur (deuren 19 uur), 
zondag 15 uur (deuren 14 uur)
prijs vvk € 6, kassa € 7
info en kaarten Jef Laureyssens, T 03 384 36 24, Han-
delslei 236 of Bea Vochten, T 03 384 08 18, Handelslei 62
een activiteit van Toneelkring ’t Jukschot

zaterdag 22.03
tentoonstelling |
‘kleine handjes, grote kunst’
De kleuters van het Antoontje stellen de mooi-
ste werken uit hun jaarcollectie tentoon.

locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 23.03
tijdstip zaterdag 14 tot 17 uur, zondag 10 tot 16 uur
prijs gratis
info T 03 383 30 37, info@antoniusschool.be
een activiteit van de Antoniusschool

zondag 23.03
ontbijt op bed

locatie sportschuur Kapelstraat 15
tijdstip aan huis gebracht tussen 7.30 en 9.30uur
prijs kinderontbijt € 6, volwassenontbijt € 9, luxeont-
bijt € 45 (2 personen) 
info en bestellen herman.geens@pandora.be 
een activiteit van volleybalclub Zoersel

maandag 24.03
inschrijfmomenten digidak

locatie administratief centrum, Handelslei 167
tijdstip van 14.30 tot 16.30 uur 
andere data 27.03 van 18.30 tot 20 uur
ook in bib Zoersel op 27.03 van 10.30 tot 12.30 uur en 
van 18.30 tot 20 uur
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00 
een activiteit van digidak in samenwerking
met gemeente en OCMW Zoersel

start to run
Reeks van tien maandagavonden.

locatie plein Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip 19.30 uur
prijs € 15 voor 10 lessen, niet-leden € 20.
info en inschrijven, T 03 384 13 74, kvlvhalle@gmail.com 
een activiteit van Kvlv Halle

dinsdag 25.03
de Groote Oorlog in onze regio |
lezing
Wereldoorlog I was ook voor de provincie 
Antwerpen een bewogen periode. Een groot 
deel van de bevolking vluchtte naar het neutrale 
Nederland of verder naar Groot-Brittanië. De 
Duitse bezetting betekende vier jaar moeiza-
me strijd voor het bestaan. Sam Van Clemen 
schreef hierover het boek ’Den oorlog verklaard! 
De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen’.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs € 7, € 5 (DF-leden en studenten)
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59, lionel.vanden-
berghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle

donderdag 27.03
infoavond stijladvies 45+
Op deze avond worden de gouden basisregels 
van de stijlanalyse helder en duidelijk uitgelegd 
en geïllustreerd met veel foto’s vóór en na.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 4
info en inschrijven Josée Van Ostaeyen, 
T 03 312 31 46, cellepeeters@telenet.be
een activiteit van Femma Zoersel

vrijdag 28.03
4e Monnikenquiz
Ook deze vierde editie van de Monnikenquiz 
belooft een hele uitdaging te worden want 
Monnikenheide gaat Europees. Wat we daar-
mee bedoelen, komt u zeker te weten op de 
gezellige en spannende quizavond.

locatie kfce Zoersel, Kievitheide 41/Z
tijdstip 19.30 uur
prijs € 40 per ploeg van max. 6 deelnemers (welkomst-
drankje inbegrepen)
info inschrijven via www.monnikenheide.be
een activiteit van vzw Huize Monnikenheide

zaterdag 29.03
ladies Fair te Gent

locatie vertrek aan Lindepaviljoen
tijdstip 8.45 uur
prijs leden € 24, niet-leden € 33
info Maria Van Dyck, T 03 312 17 54 
een activiteit van Kvlv Zoersel

garageverkoop
Verkoop zelf uw oude spullen in uw garage, op 
uw oprit of in uw voortuin. De opbrengst van de 
verkochte goederen is voor eigen rekening. Wij 
zorgen voor reclame.

locatie vertrek Cools, Medelaar 11
tijdstip van 9 tot 14 uur, verkoop deelnemerslijsten
prijs leden € 2, niet-leden € 5, € 1 per deelnemerslijst 
info en inschrijven tot 22.03 via kvlvhalle@gmail.com
of na 18 uur bij Gerda, M 0477 24 81 69
of Gerd, T 03 384 13 74
een activiteit van Kvlv Halle

tentoonstelling Jong Talent
In Jong Talent tonen we werk van Ruth Aerts, 
Anouck Bevers, Rens Cools, Marijke De Roover, 
Zoë De Winter, Wim Helderweert, Alexander 
Oudermans, Thomas Van Dyck, Benjamin Ver-
hoeven, Arnold Wittenberg.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 20.04
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de Bijl

nacht van de steenuil
Na een korte presentatie over ons nestkasten-
project en een fi lmpje maken we een wandeling 
richting Einhoven. We proberen steenuiltjes te 
horen en mogelijk ook te zien.

locatie refter de Kiekeboes,
Schoolstraat (achteringang) 
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis 
info Brems Valentijn, T 03 384 02 96,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van vogelwerkgroep Natuurpunt 
Voorkempen

krokusconcert
Dirigent Erwin Pallemans en muzikanten nodi-
gen u van harte uit op hun concert.

locatie lokaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
andere data 30.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs gratis
info Jef en Erna Bogaerts, T 03 383 57 89
een activiteit van K.H. De Vriendenband

Cantemus Novum / lief en lied
Op het lenteconcert van Cantemus Novum 
kunt u bewerkingen van bekende nummers, 
in contrast met klassieke koorliteratuur en 
intermezzo van het Mandra saxofoonkwartet, 
beluisteren.

locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 30.03
tijdstip 29.03 - 20 uur en 30.03 -16 uur
prijs € 15
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info Hugo De Bleser, T 03 383 14 68, hugodb@telenet.be
een activiteit van Cantemus Novum

djembéfeest
De leerlingen van Nangadef organiseren voor 
de 5de keer hun grote djembéfeest. Djembé, 
dans en een locale band bezorgen u een heerlijk 
avondje uit. Smullen kunt u van overheerlijke 
Afrikaanse hapjes en drankjes aan democrati-
sche prijzen. De opbrengst gaat integraal naar 
ons project: waterputten voor Sengegal.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Stefan Vanderstraeten,
T 03 309 08 42, M 0472 45 93 94, nangadef@skynet.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

zondag 30.03
wel-en kneltocht
Een fi etslus van ongeveer 15 km.

locatie parking administratief centrum, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
info Werner Dhondt, M 0478 69 63 75,
werner_dhondt@skynet.be
een activiteit van fi etsersbond Voorkempen

donderdag 3.04
confi tuur, advocaat ... maken

locatie KLJ-lokaal, Lotelinglaan 11
tijdstip 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7.
info en inschrijvingen,
T 03 384 13 74, kvlvhalle@gmail.com 
een activiteit van Kvlv Halle

concert
Rick De Leeuw & Jan Hautekiet |
open Geest
Rick De Leeuw brengt met zijn trouwe kom-
paan Jan Hautekiet aan de piano muzikaal werk 
uit zijn nieuwste solo-cd ‘Beter Als’.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 14, kassa € 16 
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van de cultuurdienst Zoersel

zondag 6.04
busreis Brussel
Voormiddag ‘musee fi n-de-siecle’. 
Namiddag: geleide wandeling door Brussel

locatie dorpsplein Zoersel
tijdstip van 8.45 tot 18 uur
prijs leden € 32 niet-leden € 36
info T 03 384 32 06, dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art Fan Zoersel

vrijdag 11.04
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de 
missionarissen.

locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data 12 en 13.04
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 Zoersel

rebelse ritmes / lezing
Het huwelijk tussen jazz en literatuur wordt 
op de planken opnieuw bezegeld met een veel-
zijdig programma waarbij Matthijs De Ridder 
vertelt, Tom van Bauwel teksten brengt en Ben 
Sluijs saxofoon speelt.

locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info cultuurdienst, T 03 2980 0 00, debijl@zoersel.be
een activiteit van programmatiewerkgroep de Bijl

zaterdag 12.04
8ste plantenruildag
Hebt u plantjes, zaailingen van groenten, 
sierplanten of kruiden op overschot? Plantjes 
worden enkel geruild. Beginnende tuiniers die 
nog niet kunnen ruilen, kunnen vanaf 15 uur 
plantjes krijgen.

locatie Herentalsebaan 77 
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis (ook voor niet-leden)
info Renée Grysolle,
T 03 383 34 96, reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit van Velt Voorkempen Zoersel

zondag 13.04
workshop oceandrum

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs € 85
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 15.04
musicalstage in de Zoest
Zingen, dansen en toneel spelen! Dat gaan we 
doen tijdens onze musicalstage. Op het einde 
is er voorstelling voor ons trots publiek! U krijgt 
les van echte musicalsterren. Schrijf tijdig in!

locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data 16, 17, 18 en 19.04 
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs leden van TSITL € 120, niet-leden € 145
info Mieke Van Berendoncks,
M 0486 72 07 43, info@muzix.be
een activiteit van
Muzix voor en door musicalsterren

workshop bloemschikken

locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 3 , niet-leden € 6
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06 
een activiteit van Kvlv Zoersel

donderdag 17.04
uitstap Haspengouw en bloesem 
St.Truiden

locatie vertrek Lindepaviljoen
tijdstip 8 uur
prijs leden € 50 , niet-leden € 55 
info Maria Van Dyck, T 03 312 17 54 
een activiteit van Kvlv Zoersel

bloemschikken
We maken een origineel paasstuk. Beginners 
krijgen goede begeleiding. Materiaallijst telefo-
nisch te verkrijgen.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 4
info en inschrijven, Josee Van Ostaeyen,
T 03 312 31 46, cellepeeters@telenet.be
een activiteit van Femma Zoersel

zaterdag 19.04
reuzepaaseiactiviteit
Je mag een kartonnen paasei versieren en 
daarna opvullen met lekkers. Max. 14 personen, 
zowel voor kleuters als kinderen lagere school.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs leden gezinsbond € 5, niet-leden € 8
info en inschrijven verplicht (2 weken op voorhand),
M 0474 85 75 97 , heidi.rymen@hotmail.com 
een activiteit van gezinsbond Zoersel
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