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priester Bert Taeymans
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BETROKKEN Wij geven u graag enkele 
nuttige tips voor rationeel watergebruik.

zo is Zoersel!
Kunnen wij u verleiden met dit Zoersel magazine? 

De eindejaarsperiode brengt altijd heel wat verleiding mee. 
Neem nu bijvoorbeeld de Zoerselcheque. Die opent de deur van 
zowat elke winkel in onze gemeente. Een ideaal eindejaarsge-
schenk dus. 

Verleiding draagt ook altijd wel gevaar in zich. Dus, als u de ver-
leiding een kans geeft, hoedt u zich dan toch ook voor slipper-
tjes, want ook die liggen op de loer in deze tijd van het jaar. De 
dagen zijn niet alleen korter en donkerder, maar ook natter en 
kouder. Dit kan leiden tot gladde wegen en slipgevaar. Oppas-
sen is dus de boodschap! 
En, kunt u de verleiding voor een lekker wijntje of een glaasje 
bier niet altijd weerstaan, versier dan zeker eerst een Bob.

Voorzichtigheid, die is ook geboden voor Christophe en Bart. 
Zij zijn van plan om, voor het goede doel, in een roeiboot de At-
lantische Oceaan over te steken. Een hachelijke onderneming, 
als je ’t mij vraagt, maar de heren zijn niet aan hun proefstuk 
toe wat betreft sportieve uitdagingen. Veilig de thuishaven 
bereiken, dat wensen we hen zeker toe. Zonder te veel woelig 
water op hun weg.

Al komt elk bootje wel eens in woelig water terecht. Soms gaat 
er ook eens één op de klippen. Dat laatste geldt spijtig genoeg 
ook voor heel wat huwelijksbootjes. Daar gaan vaak veel ver-
driet en veel vragen mee gepaard. Wie daarover wil praten, kan 
terecht op de groepsbijeenkomsten voor gescheiden ouders. 

Ouders van de allerkleinsten geven we graag meer tekst en 
uitleg bij de nieuwe regeling inzake afvalverwerking: vanaf 1 
januari mogen gebruikte pampers niet meer bij het GFT+-afval, 
maar horen zij thuis in het restafval.

Maar voor het zover is, staat de kerstperiode voor de deur. Tra-
ditioneel een tijd van gezelligheid, geschenkjes, lekker eten. 

Alle verleiding van de eindejaarsperiode, mag ons echter niet 
afleiden van de essentie: Kerstmis is een feest van vrede en soli-
dariteit. En die is soms toch nog ver weg. Steeds meer mensen, 
ook in de eigen omgeving, hebben het moeilijk om de eindjes 
aan mekaar te knopen. Als we nu eens allemaal voorvechters 
van de vrede worden en de strijd tegen de armoede aangaan? 
‘Vechten voor vrede’, neen, da’s echt geen contradictie.

Van harte een hartelijk en hartverwarmend eindejaar gewenst!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ IN BEELD

laat▪u▪verleiden

De eindejaarsperiode staat voor de deur. Voor 
de meesten onder u betekent dit gezellig sa-
menzijn met vrienden en familie, uitgebreid 
tafelen en niet te vergeten: cadeautjes onder 
de kerstboom. Ontbreekt het u echter ook 
vaak aan inspiratie voor het perfecte cadeau 
voor uw echtgenoot, schoonmoeder of tiener-
dochter? Dan is de Zoerselse geschenkcheque 
mogelijk dé geschikte oplossing.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪0▪00▪of▪mail▪naar▪gemeente@zoersel.be.▪

deelnemende handelaars 
Deze cheque, ter waarde van tien euro, is te koop in het admini-
stratief centrum in Sint-Antonius en in onze antennes in Halle en 
Zoersel. De gelukkige die de cheque ontvangt, kan deze vervolgens 
bij één van de deelnemende Zoerselse handelaars besteden, en dit 
binnen een periode van één jaar.
De handelaars beslissen zelf of ze de cheques aanvaarden of niet. 
Ze maken dit kenbaar door op een zichtbare plaats in hun zaak een 
sticker ‘Wij aanvaarden de Zoerselse geschenkcheque’ op te han-
gen. Daarnaast vindt u in de online handelsgids (http://handels-
gids.zoersel.be) bij elke deelnemende handelaar een afbeelding van 
de geschenkcheque terug.

succes
Dat deze cheque heel wat succes kent, blijkt uit de verkoopscijfers 
van het afgelopen jaar: sinds november vorig jaar werden er maar 
liefst zo’n 1.400 geschenkcheques verkocht.

de Zoerselse geschenkcheque

DINSDAGNAmIDDAG GESLOTEN
Wilt u graag langskomen voor de aankoop van een ge-
schenkcheque? Hou er dan rekening mee dat zowel het 
administratief centrum in Sint-Antonius als onze antennes 
in Halle en Zoersel vanaf 1 januari 2010 op dinsdagnamid-
dag gesloten zullen zijn. We blijven wel telefonisch en op 
afspraak bereikbaar. Als u een vraag heeft waar we best wat 
meer tijd voor nemen - zoals de organisatie van een evene-
ment, een omvangrijk bouwdossier of sociale dienstverle-
ning - dan kunt u altijd een afspraak maken met onze dien-
sten via 03 2980 0 00. Zo hoeft u niet te wachten en bent u 
zeker dat we op dat moment enkel tijd maken voor u.  

Hieronder vindt u nogmaals de openingsuren voor onze drie 
locaties:
maandag 8.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur 
 (antenne Halle is doorlopend open tot 20 uur)

dinsdag 8.30 - 12.30 uur 
 (antenne Zoersel is bijkomend open van 17 tot 20 uur)

woensdag 8.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur
donderdag 8.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur 
 (administratief centrum is doorlopend open tot 20 uur)

vrijdag 8.30 - 12.30 uur 

Laat u verleiden door Zoersel!

Deze geschenkcheque, met een waarde 

van tien euro, wordt u aangeboden door 

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

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

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

.....

v.u. gemeentebestuur Zoersel |  Handelslei 167 |  2980 Zoersel
geschenkcheque
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 ■ BETROKKEN

op avontuur voor het goede doel

per▪roeiboot▪over▪de
Atlantische Oceaan

Met 1 januari in het vooruitzicht maakt ook u ongetwijfeld goede voornemens voor het nieu-
we jaar, zoals stoppen met roken, meer sporten, een paar kilootjes verliezen, ... Voor Zoerse-
laar Christophe Sepot (29) en schoolvriend Bart Verboven (28) gaan die goede voornemens dit 
jaar - letterlijk en figuurlijk - ietsje verder: zij zijn namelijk van plan in een roeiboot de Atlanti-
sche Oceaan over te steken. Als ze slagen, zijn ze de eerste Belgen die zonder begeleiding van 
andere boten op eigen kracht een oceaan oversteken.

zin voor avontuur 
Christophe en Bart leerden elkaar tien jaar geleden kennen toen 
ze in Diepenbeek gingen studeren. Bij pot en pint werden ze al 
snel kameraden en ontdekten een gedeelde zin voor grote en 
kleine uitdagingen. Zo beklommen ze aan elkaar geknoopt, 
zonder voorafgaande alpinisme-ervaring, de Mont Blanc “en 
in augustus nog stapten we samen in een opblaasbootje vro-
lijk de honderd kilometer lange dodentocht - achteruit!”, aldus 
Christophe. 

 ■ WEGWIJS

sneeuw- en ijzelbestrijding

vermijd▪
slippertjes

Sneeuwballengevecht, sleeën, skivakantie, winterwandeling, een sneeuwman maken, ... 
Associeert u ‘sneeuw’ ook steeds met leuke dingen? Jammer genoeg brengt sneeuwval of 
ijzel ook vaak minder leuke gevolgen met zich mee. Denken we in de eerste plaats maar 
aan gevaarlijk gladde wegen en een toename van verkeersongevallen. Om dit te vermijden, 
heeft onze dienst onderhoud infrastructuur tijdens de wintermaanden steeds een efficiënt 
‘sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan’ klaar.

veilig op uw bestemming
“Dit plan wordt jaarlijks geüpdatet en be-
vat onder meer een uitgestippelde route 
doorheen onze drie deelgemeenten om er 
voor te zorgen dat iedereen terug veilig op 
zijn bestemming geraakt”, aldus de dienst 
onderhoud infrastructuur. “We starten in 
eerste instantie met de hoofdwegen - in-
clusief fietspaden - in de drie deelgemeen-
ten, gevolgd door de kleinere verbindings-
wegen en uiteraard de schoolroutes. Ook 
de stoepen voor gemeentelijke gebouwen 
nemen wij voor onze rekening.” 
“Het is echter onmogelijk om àlle straten 
aan bod te laten komen. Van inwoners uit 
kleine doodlopende straatjes krijgen we 
bovendien vaak de vraag net niet te ko-
men strooien in hun straat, zodat de kin-
deren kunnen genieten van een middagje 
sleeën of sneeuwmannen maken.” 

veertig ton zout
Tijdens de werkuren bepaalt de dienst on-
derhoud infrastructuur zelf wanneer het 
nodig blijkt om uit te rukken. Buiten de 
werkuren is het meestal de politie die de 
ploegen van de sneeuw- en ijzelbestrijding 
aanstuurt. “Onze strooiploeg - bestaande 
uit drie personen, een vrachtwagen met 
zoutstrooier en een kleinere borstelwagen 
en zoutstrooier voor de fietspaden - komt 

zo dikwijls als nodig ter plaatse tot de wegen ijzelvrij zijn”, aldus onderhoud infrastruc-
tuur. “Vorig jaar hebben we op één week tijd ongeveer veertig ton zout gestrooid.” 
 
Bij zware sneeuwval kan ook een tractor met rubberbandenmat en/of sneeuwschaaf 
ingezet worden. “Van beide voertuigen hebben we echter slechts één exemplaar ter be-
schikking, wat dus betekent dat we niet overal tegelijkertijd kunnen zijn.” 

voetpad eigen verantwoordelijkheid
Wist u dat u zelf verplicht bent de stoep voor uw woning over minimum één meter 
breedte ijs- en sneeuwvrij te houden? In een appartementsgebouw is de bewoner van 
de benedenverdieping hiervoor verantwoordelijk. Bedoeling is dat u de sneeuw en het ijs 
langsheen het voetpad ophoopt, maar de rioolputten wel vrij laat.

- die in zijn eentje de Stille Oceaan overroeide - heeft ons onder zijn 
hoede genomen”, vertelt Christophe met enige trots. “Toen hij voor-
stelde om ons te coachen en ons zelfs zijn boot wilde lenen voor 
onze oversteek, konden we onze oren niet geloven. Het is alsof je 
een autofreak zonder rijbewijs bent en plots Michael Schumacher je 
de sleutels van zijn Ferrari toewerpt met een ‘kom, ik leer het je wel’.” 
Vóór hun opleiding in Nederland was de roei-ervaring van beide he-
ren quasi onbestaande. “Volgens Ralph heeft het slagen van dit pro-
ject echter vooral te maken met het kunnen overleven op een zeven 
meter lange roeiboot. We zijn tenslotte met twee en je moet er van 
uit gaan dat tijdens onze tocht de privacy nul zal zijn.”
De roeiboot is wel zodanig uitgerust dat er gedurende de twee tot 
drie maanden durende tocht contact gehouden kan worden met 
het thuisfront. “We beschikken onder meer over GPS, satelliettele-
foon, een apparaat dat onze locatie weergeeft, een opblaasbaar 
reddingsbootje, zonnepanelen die energie leveren voor de water-
maker die zout water omzet in zoet, voor 90 dagen gedroogvriesd 
eten, enz.”

artsen zonder grenzen
Christophe en Bart vertrekken half januari. Dat betekent dat u nog 
tot dan de tijd heeft om hun avontuur te sponsoren. Alle bijdragen 
gaan integraal naar Artsen Zonder Grenzen! Hoe dit precies in zijn 
werk gaat, leest u op www.roeierszondergrenzen.be. Daar vindt u 
bovendien nog veel meer info over dit project en kunt u beide avon-
turiers op de voet volgen tijdens hun tocht. 

mEER WETEN?
Surf▪naar▪www.roeierszondergrenzen.be.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪7▪93▪of▪mail▪naar▪onderhoud.infrastructuur@zoersel.be.▪

geen roei-ervaring
Bij het ter perse gaan van dit artikel verbleven Christophe en 
Bart nog in Nederland, waar ze vijf weken lang een doorgedre-
ven opleiding volgden, en niet bij de eerste de beste. “Ralph Tuijn 
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8.12.2009 - 14.01.2010

dinsdag 8.12

duurzaam investeren
Ethisch verantwoord omgaan met geld. 
Tijdens deze avond leert u welke impact 
uw belegging kan hebben?

locatie administratief centrum Zoersel (raadzaal), 
Handelslei 167 
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Erik Fuhlbrügge T 03 2980 0 00,
welzijn.wereld@zoersel.be, www.zoersel.be 
een activiteit van wereldraad zoersel i.s.m. net-
werk Vlaanderen vzw

de solitaire bij
Imkers werken met honingbijen. Behalve 
deze Apis Mellifera zijn er nog talloze min-
der bekende bijensoorten. Eddy Willems 
is een specialist op het gebied van de so-
litaire bij. Hij komt een tipje van de sluier 
oplichten.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01, chris.vg@
telenet.be , www.users.telenet.be/imkerbondzoersel 
een activiteit van imkerbond zoersel

donderdag 10.12

nieuwe cursussen digidak
Vanaf januari starten weer nieuwe cur-
sussen Computerwegwijs, Word, Excel, 
PowerPoint, Digitaal creatief en internet 
bij Digidak.

locatie
- bibliotheek Zonneputteke: 

donderdag 10.12 van 18 tot 20 uur, dinsdag 15 en 22.12 
van 13 tot 16 uur

- administratief centrum Zoersel: 
maandag 14 en 21.12 van 13.30 tot 16.30 uur, donder-
dag 17.12 van 18 tot 20 uur

andere data maandag 14 en 21, dinsdag 15 en 22 en 
donderdag 17.12
info gemeente Zoersel, welzijn en wereld,
Anke Smolders, T 03 2980 9 60 
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente zoersel

film ‘The Shawshank Redemption’
Zeven Oscarnominaties, waaronder die 
voor ‘Beste Film’ en ‘Beste Acteur’, kreeg 
deze verfilming van Stephen Kings verhaal 
over hoop, vriendschap en overleving bin-
nen de muren van een streng bewaakte 
gevangenis.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3, met filmabonnement € 10 voor 5 films
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de bijl

zaterdag 12.12

kerstmarkt ‘over de grenzen heen’
De Zoerselse kerstmarkt ‘over de grenzen 
heen’ is uniek in haar soort. Deze kerst-
markt is een organisatie van Zoerselse 
verenigingen, wereldraad Zoersel en het 
gemeentebestuur en staat in het teken 
van solidariteit, integratie en infor-
matie. De deelnemers staan 20 
procent van hun opbrengst af 
aan een centraal project. Zoekt 
u een prachtige kerstboom, 
die gratis wordt thuisge-
bracht? Speurt u naar 
een niet zo alledaags 
eindejaarsgeschenkje 
of wilt u gewoon bij 
een natje en een 
droogje proeven 
van de gezel-
lige sfeer? 
Breng dan 
zeker een 
bezoekje aan 
de kerstmarkt.

locatie administratief en cultureel centrum 
Bethaniën, Handelslei 167 
andere data zondag 13.12
tijdstip zaterdag van 13 tot 22 uur, zondag van 10 tot 
17 uur 
info Rob Belmans T 03 2980 7 24 of
Gilberte Cravillon T 03 2980 7 26 
een activiteit van het gemeentebestuur zoersel 
en diverse verenigingen

kaas- en wijnavond 
met gratis live optreden
Fel trakteert u op een swingende avond 
met optreden van een 9-koppige cover-
band, die nummers brengt gaande van 
rock tot blues, van disco tot ballades. Te-
gelijkertijd geniet u van lekkere kaas en 
wijn! In de prijs inbegrepen zijn: kaas en 
wijn (of frisdrank en bier) en gratis optre-
den MFA. Opbrengst voor een goed doel, 
namelijk ‘moeders voor moeders’. Om ie-
der kind en moeder te trakteren op een za-
lige Kerst, wordt er die avond kleding voor 
kinderen van 0-18 jaar en dameskleding 
ingezameld, ook speelgoed en babyspul-
len zijn van harte welkom.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip vanaf 19 uur
prijs € 15
info en reservatie voor 5.12 Nadia Bogaert M 0478 61 16 
58, felhalle@hotmail.com 
een activiteit van feL Halle

dinsdag 15.12

UPdate computerclub
Onze algemene doelstelling is de gewone 
computergebruiker bij te staan met raad 
en daad. Tijdens onze clubavonden kan 
iedereen zijn problemen voorleggen en zal 
er gezocht worden naar een passende op-
lossing. Tips en tricks zorgen voor een effi-
ciënter gebruik van Windows en Office.

locatie Antoniusschool, Handelslei 72
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van UPdate computerclub

vrijdag 18.12

papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 19 en zondag 20.12
tijdstip van vrijdagvoormiddag ca.11 uur tot maandag 
in de vroege morgen 
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een activiteit van missiewerking Sint-elisabeth

dia-avond Spitsbergen
De tocht die de naam ‘Clean up Svalbard 
2007’ meekreeg, paste in de context van 
het vierde Internationale Pooljaar. Men 
werd er geconfronteerd met grensover-
schrijdende afvalproblemen. Met de actie 
willen we u de kwetsbaarheid van het 
poolgebied tonen.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

aspibal
locatie kerkplein Sint-Antonius
tijdstip van 20 tot 3 uur
prijs vvk € 5, kassa € 7
info Joris Faes M 0496 69 70 14, jorisfaes@gmail.com, 
www.aspibal.be 
een activiteit van chirojongens Sint-antonius

kerstconcert 
‘Puer natus in Bethlehem’
Het jonge ensemble ‘Cappella Voce’ be-
staat uit tien vrouwenstemmen die be-
geleid worden door een houtblazerkwar-
tet. Zij brengen met het programma ‘Puer 
natus in Bethlehem’ bekende en minder 
bekende kerstliederen uit Vlaanderen en 
Europa.
Aansluitend receptie in cultuurhuis ‘De 

 ■ IN ‘T KORT

Sinds september bent u verplicht uw alarmsysteem tegen inbraak 
te registreren. U heeft hiervoor  echter nog wel tot 1 maart 2010 
de tijd. Laat u na die datum zo’n alarmsysteem installeren, dan 
moet u zich binnen de tien dagen in regel stellen. Gegevens wijzi-
gen of u afmelden? Ook daarvoor heeft u maximaal tien dagen de 
tijd. Om uw alarmsysteem te registreren, surft u naar www.po-
lice-on-web.be. Beschikt u niet over een computer, eID-kaartlezer 
en/of internetverbinding? Dan kunt u de publiekspc’s in één van 
onze drie bibliotheken, in het administratief centrum of de anten-
nes gebruiken. Vergeet zeker niet de PIN-code van uw eID mee te 
brengen. Zonder PIN-code kunt u de kaartlezer niet gebruiken. 

meer weten?
Surf naar www.besafe.be (rubriek ‘publicaties’), tel. 078 15 03 12
(bij technische problemen) of 02 557 34 43.

registratie▪verplicht

Heel wat kinderen die vandaag de dag geboren worden zullen 
hun volledige kindertijd niet meer doorbrengen met beide biologi-
sche ouders in hetzelfde gezin. In ons land worden jaarlijks immers 
tienduizenden kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun 
ouders. Na zo’n scheiding voelen zowel ouders als kinderen zich 
vaak verdrietig, teleurgesteld, boos, in de steek gelaten, ...  Ouders 
beseffen wel dat hun kinderen in die situatie alle liefde en steun no-
dig hebben, maar worstelen ermee dat alles nu veel moeizamer en 
ingewikkelder is.
Wilt u hierover graag samen met andere ouders van gedachten wis-
selen? Dan kunt u deelnemen aan de groepsbijeenkomsten (vijf ge-
spreksavonden die wekelijks plaatsvinden) voor gescheiden mama’s 
en papa’s, begeleid door Chantal Cierkens.

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar sociale.dienst@zoersel.be.

scheiden doet▪lijden

verwarmingstoelage
Sinds 2009 worden verwarmingstoelagen voor stookolie en 
propaangas zowel door het ocmw (min. € 210) als door de 
Federale Overheidsdienst Economie (forfaitair € 105) uitbe-
taald. De toelagen zijn niet cumuleerbaar. Alleenstaanden of 
gezinnen die gerechtigd zijn op het omniostatuut (verhoog-
de tussenkomst in medische en farmaceutische kosten) of 
wiens jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 
14.887,95 (verhoogd met € 2.756,15 per persoon ten laste), ra-
den wij aan om alleen een aanvraag in te dienen bij het ocmw, 
en dit binnen de twee maanden na de levering. 
Is uw jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen hoger dan € 
14.887,95 (verhoogd met € 2.756,15 per persoon ten laste) maar 
lager dan € 26.000, dan kunt u een tussenkomst aanvra-
gen bij de FOD Economie. Het aanvraagformulier wordt door 
uw elektriciteitsleverancier standaard verstuurd samen met 
de jaarafrekening van het elektriciteitsverbruik. 

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 (Katrien Malcolm) of mail naar welzijn.we-
reld@zoersel.be.
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Bijl’. Dit benefietkerstconcert wordt geor-
ganiseerd ten voordele van dienst ‘vroeg- 
en thuisbegeleiding Kadodder’.

locatie Sint-Elisabethkerk, Zandstraat
andere data zaterdag 19.12
tijdstip telkens om 20.30 uur
prijs € 15
info en reservatie Elke Torfs T 03 312 45 41 (tijdens de 
kantooruren), thuisbegeleiding@kadodder.be 
een activiteit van thuisbegeleiding Kadodder

zaterdag 19.12

helder klinkt ons liedje 
door de winterlucht
Koninklijke Harmonie De Vriendenband 
nodigt u uit op haar jaarlijks kerstcon-
cert onder leiding van Erwin Pallemans. 
Samen met het Sint-Caeciliakoor onder 
leiding van Tony Dieltiens brengen zij een 
verzameling van oude en nieuwe kerst-
liedjes, maar ook enkele bijzonder knappe 
stukken voor harmonieorkest.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis (kapel), 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs € 7
info Erna Naulaers T 03 383 57 89,
erna.naulaers@telenet.be 
een activiteit van Koninklijke Harmonie de Vrien-
denband

zondag 20.12

klankschalen en 
de vier natuurelementen
De vier natuurelementen in verbinding 
met de vier basisemoties. Stop stress en 
maak tijd voor uzelf. Op deze ontdek-
kingstocht naar onze wisselwerking met 
de aarde, de natuur en emoties kunnen 
we lagen in onszelf benaderen waar we 
met ons denken niet bij kunnen.

locatie Halle-Dorp 71
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 70
info Moena Verheyen T 03 829 16 04, M 0473 53 38 61, 
moena@emails.be, www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

Kerstkaartwedstrijd
Grote kaartwedstrijd ‘slagen halen’ voor 
kalkoenen en kippen. Iedereen prijs! Ook 
reuzentombola.

locatie cafetaria sporthal GSA, Ter Beuken 1/Achter-
straat 
tijdstip inschrijven vanaf 12.30 uur, aanvang 13.30 uur 
stipt 
prijs € 3
info Jan Vanbaelen T 03 385 27 71, M 0479 60 88 76
een activiteit van w.S.c. Vooruit Sint-antonius

maandag 21.12

uitstap maastricht en Valkenburg
In de voormiddag bezoek aan de kerst-
markt en het winkelparadijs in Maas-

tricht. Na de middag bezoek aan de 
kerstmarkt in de Gemeentegrot en de Flu-
welengrot van Valkenburg.

locatie vertrek aan de kerk van Halle, Sint- Antonius 
en Zoersel 
tijdstip Halle 7 uur, Sint-Antonius 7.15 uur en Zoersel 
7.30 uur 
prijs
- ACV leden, partners en kinderen € 25 voor autocar, 

koffie met koek, inkom grotten, avondmaal en 2 
consumpties

- niet-leden € 40 per persoon
info en reservatie voor 10.12 Fons Christiaensen
T 03 384 36 85 
een activiteit van het acV zoersel

knutselen voor kinderen
Dit evenement is gericht op kinderen van 
5 tot 10 jaar.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 13.30 tot 16 uur
info en reservatie Ann Moens T 03 309 23 38,
joan.trouw@telenet.be 
een activiteit van gezinsbond Halle - Sint-anto-
nius

woensdag 23.12

20 jaar kerstspel in openlucht
In een uitzonderlijke, poëtische en beklij-
vende sfeer wordt in het zeer landelijke 
gehucht Einhoven een kerstspel opge-
voerd door de Gidsenbond. Het stuk werd 
hiervoor speciaal geschreven door Wim 
Van Gelder. Het is een typisch meesle-
pend, ontroerend en vooral onvergete-
lijk Kerstspel. In deze verlaten streek is de 
Kerstsfeer zo intens dat u het nauwelijks 
voor mogelijk houdt: buiten branden er 
vuurkorven, drankjes zijn te verkrijgen in 
de verwarmde tent. 
Groepen kunnen hun komst vooraf mel-
den. Dit jaar vieren we ons twintigjarig 
bestaan. Iedereen van harte welkom!

locatie Einhoven, Zoersel
andere data zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28.12
tijdstip telkens om 20 uur
prijs gratis
info en reservatie groepen dienst toerisme, Oostmal-
lebaan 15,  T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be 
een activiteit van gidsenbond zoersel i.s.m. de 
Landelijke gilde

han Duijck met Bart Naessens aan het 
orgel. ‘Mother and Child’ is het traditionele 
kerstconcert van het Vlaams Radio Koor, 
met een niet-traditioneel programma. De 
muziek zet zachtjes aan tot bezinning, 
biedt ruimte voor meditatie en brengt in 
de donkerste tijd van het jaar een bood-
schap van liefde. Wat beeldt, in deze kerst-
tijd, de liefde beter uit dan een moeder 
met haar kind? Dit universeel thema ver-
werkt John Tavener vaak in zijn muziek. 
Hij gebruikt verzen uit Griekse en Sans-
kriet geschriften, laat de muziek aanzwel-
len tot de zaal uit zijn voegen barst en 
besluit na een overweldigende climax met 
rust en bijna stilte, een beschouwende 
groet aan Maria. Ook de vrome Arvo Pärt 
brengt muziek die ons vredevol stemt. 
Rustig en sober, eenvoudig van structuur, 
Gregoriaans getint, met lange noten die u 
laten dromen van een betere wereld. Een 
zalig kerstfeest.

locatie cultureel centrum Bethaniënhuis (kapel), 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12, kassa € 14, voorkeurtarief voor 4 concer-
ten € 40, -12 jaar gratis 
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.
be, reserveren kan via het onthaal  T 03 2980 0 00, 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van het Vlaams radio Koor

donderdag 24.12

middernacht- en Kerstmis
worden in Sint-Antonius opgeluisterd 
door het meerstemmig gemengd Sint-
Caeciliakoor onder leiding van Tony Diel-
tiens.

locatie kerk Sint-Antonius
andere data vrijdag 25.12
tijdstip donderdag 24.12 middernacht en vrijdag 25.12 
om 9.30 uur 
info Nora Verbruggen T 03 383 6010
een activiteit van het Sint-caeciliakoor

zaterdag 26.12

champagneconcert
Jaarlijks Champagneconcert van Konink-
lijke Fanfare De Lindekring.

locatie sporthal VC Zoersel, Kapelstraat
tijdstip  20 uur
prijs € 5, kinderen en jongeren tot 16 jaar gratis
info Ann Van den Brandt M 0473 74 64 40, info@
delindekring.be 
een activiteit van Koninklijke fanfare de Linde-
kring

maandag 28.12

muzikale en lekkere kerstwandeling 
met kerstspel
Een koude avond in december: tijd voor 
een stevige wandeling met eerst wat 

stemmige muziek in een sfeervolle kerk, 
dan een bezoek aan een paar privékerst-
stalletjes, vervolgens muziek die vanuit de 
bevroren velden klinkt, onderweg warme 
streekdranken en proevertjes en een mooi 
Kempens kerstspel midden de velden in 
een veldschuur. Na het kerstspel terug 
naar het vertrekpunt met nog wat lekkers 
en vooral met veel mooie herinneringen!

locatie Sint-Elisabethkerk, Zoersel
tijdstip 15 uur
prijs € 3
info en reservatie voor 24.12, T 03 2980 0 00, toerisme@
zoersel.be 
een activiteit van het Land van Playsantiën i.s.m. 
toerisme zoersel

woensdag 30.12

Driekoningentocht - oliebollentocht
Een wandeling in de kerstsfeer. De glüh-
wein en ander lekkere dingen bepalen 
mee de sfeer van de wandeling. Voor alle 
wandelaars een gratis oliebol uit Neder-
land. Afstanden: 5-10-15-20-25 km

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip vanaf 8 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56,
luc.raymaekers@skynet.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden

nachtwandeling naar een kerststal
Wandeling in een feeërieke sfeer naar een 
levende kerststal in het Zoerselbos met 
authentieke volksmuzikanten en zowel 
warme als verwarmende dranken. U kunt 
afzonderlijk wandelen, maar er vertrek-
ken ook groepswandelingen om 19 en 
19.30 uur. Afstand: 8 km.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 19 tot 20 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56,
luc.raymaekers@skynet.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden

donderdag 31.12

nieuwjaarszingen
We delen warme chocomelk, glühwein en 
jeneverkes uit aan de Nieuwjaarzangers 
en hun ouders.

locatie dorpsplein Halle
tijdstip in de voormiddag
een activiteit van KLJ Halle 

oudejaarsfuif
locatie feesttent De Reiger 29
tijdstip vanaf 21 uur
prijs vvk € 5, kassa € 7
info Jef Van Rossum M 0472 28 08 31,
www.oudejaarsfuif.be 
een activiteit van KLJ zoersel

maandag 4.01

start nieuwe cursus flamenco
voor beginners. Heeft u vroeger al flamen-
co gedanst, dan kunt u zich aansluiten bij 
de bestaande groepen.

locatie Wandelweg 1
andere data dinsdag 5 en woensdag 6.01
tijdstip maandag van 21 tot 22 uur, dinsdag van 19 tot 
20 uur en woensdag van 16 tot 17 uur 
info Elisa Van Nassau M 0494 42 88 09,
www.users.skynet.be/elpasodoble 
een activiteit van el Paso doble vzw

dinsdag 5.01

gratis proefles tai chi
Tai chi is een heilzame bewegingsleer die 
bijdraagt tot de verbetering van de levens-
kwaliteit. Wie regelmatig tai chi beoefent 
zal stress en lichamelijke ongemakken 
voorkomen, terwijl concentratie, uithou-
dingsvermogen en soepelheid worden 
bewerkstelligd.

locatie dinsdag Handelslei 47, donderdag ’t Zonneput-
teke 
andere data donderdag 7.01
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11 uur, donderdag van 
19.30 tot 21 uur 
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be 
een activiteit van tai chi zoersel

woensdag 6.01

driekoningen zingen
Als het niet te erg regent, komen wij 
graag bij u aanbellen en zingen voor een 
goed doel.

tijdstip tussen 19 en 22 uur
info Greet Van Dyck M 0499 36 49 89,
greet.van.dyck@telenet.be 
een activiteit van Jan en trien

zaterdag 9.01

tentoonstelling Paul Dierckx
Het werk van Paul Dierckx kenmerkt zich 
door een onvoorspelbaar en grillig spel 
van vorm en kleur. Zijn beeldtaal is over-
wegend abstract en ontstond al zoekend 
en improviserend.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 31.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de bijl

tekenen, aquarelleren 
en olieverf schilderen
Heeft u enige artistieke aspiraties en ziet u 
het wel zitten om met potlood of penseel 
bezig te zijn, dan bieden wij de mogelijk-
heid om uw vaardigheden verder te ont-
plooien. Wij organiseren een infonamid-
dag, waarop u zich kunt inschrijven voor 
een twaalfdelige cursus tekenen, aquarel-
leren en schilderen met olieverf. De lessen 
hebben wekelijks plaats op zaterdagna-
middag (van 14 tot 17uur) of donderdag-
avond (van 19 tot 22 uur).

locatie Olmenlei 129
tijdstip 14 uur
info J. Claesen T 03 384 19 88,
werner.de.wree@telenet.be 
een activiteit van Kunstkring ‘de Schuine boom’

kerstboomverbrandingen Zoersel

locatie Kermisplein Zoersel
tijdstip 16 uur
info Raymond Valckx T 03 312 08 51
een activiteit van Harmonie eendracht maakt 
macht

locatie Speelweide Moemoe kiekeboe, Acacialaan
tijdstip om 19.30 uur
info Jef Heivers T 03 384 03 58
een activiteit van buurtgroep risschot

zondag 10.01

Glühweinwandeling
Onze Nieuwjaarswandeling gaat door in 
het kasteelpark van Halle. In het vroegere 
gemeentehuis hebben diverse natuur-
verenigingen onderdak gevonden. Na de 

klassiek concert ‘mother and Child’, 
meditatieve kerst
Vlaams Radio Koor onder leiding van Jo-
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wandeling kan er gratis genoten worden 
van glühwein, chocomelk en jenever. Ie-
dereen is welkom!

locatie ingang van het kasteel gemeentepark Halle, 
Kasteeldreef 55 
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63,
vansoens@portima.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

dinsdag 12.01

UPdate computerclub
Eerste clubavond van het jaar. Voor ie-
dereen een gelegenheid om vrijblijvend 
kennis te maken met onze club. Word lid 
van onze club en leer beter en efficiënter 
werken met zowel Windows, als met de 
meest gebruikte toepassingen.

locatie Antoniusschool, Handelslei 92
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van UPdate computerclub

woensdag 13.01

achterblijven in Congo
Een drama voor de Congolezen? Peter Ver-
linden brengt getuigenissen van gewone 
burgers en toonaangevende figuren uit de 
Congolese samenleving.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56, katia.panne-
coucke@edpnet.be 
een activiteit van davidsfonds Sint-antonius en 
Halle

donderdag 14.01

film ‘Away From Her’
‘Away From Her’ is een tedere film, badend 
in het witte licht en drijvend op ‘Harvest 
Moon’ van Neil Young. Een film die als een 
eerste krokus door de sneeuw prikt: een-
zaam en fragiel maar uniek en het koeste-
ren waard.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3, met filmabonnement € 10 voor 5 films
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de bijl

zaterdag 16.01

kerstboomverbranding Halle
locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip 16 uur
info Fons Christiaensen T 03 384 36 85
een activiteit van de Landelijke gilde Halle - Sint-
antonius

luiers▪voortaan▪bij▪
restafval
We kunnen stellen dat de gemiddelde Vlaming de afgelopen jaren een echte sorteerkampi-
oen geworden is. Dat is uiteraard een goede zaak voor het milieu. Hoe beter we sorteren, hoe 
meer afval er gerecycleerd of gecomposteerd kan worden. Toch moeten we af en toe ons af-
valbeleid evalueren en nagaan of de geleverde inspanningen ook de gewenste resultaten op-
leveren. Dat is wat de Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) onlangs deed.

 ■  WEGWIJS

wijziging GFT+-container

recyclagepercentage gedaald
De recente studie van de OVAM toont aan dat het sorteren van 
luiers bij het GFT+-afval niet langer zinvol is. De samenstelling van 
de luiers is de laatste jaren immers sterk gewijzigd waardoor het 
recyclagepercentage van 80 naar slechts 25 procent gedaald is. Dit 
betekent dat luiers een vervuiling in het GFT+ zijn. 

De studie wees ook uit dat de beste verwerkingsmethode, op dit 
moment, verbranding in een verbrandingsoven met energierecupe-
ratie is. OVAM verplicht daarom om luiers voortaan bij het restafval 
te sorteren, en dit uiterlijk vanaf 1 januari 2010. 

In Zoersel geldt deze maatregel vanaf 1 januari 2010. Vanaf die da-
tum mogen luiers dus niet meer in de GFT+-container.

mEER WETEN?
Bel▪onze▪milieudienst▪
op▪het▪nummer▪03▪2980▪9▪10.

SORTEERREGELS
We zetten voor u nog even op een rijtje wat wel en wat niet 
in de GFT+-container mag: 

wat wel?
aardappelschillen, bladeren, doppen van noten, fruitafval, 
gras, groenteafval (bv. loof, schillen, enz.), (klein) haag-
snoeisel, onbehandelde houtkrullen, koffiedik, pitten van 
vruchten, plantenresten zonder kluit, (verkleind) tuinafval 
(snoeiresten, stro, hooi, takjes), theezakjes en -bladeren, 
niet-recycleerbaar papier (broodzakken, slagerspapier, piz-
zadozen, papieren koffiefilter, keukenrolpapier, papieren 
servetten en zakdoekjes, …)

wat niet?
luiers, aarde, asresten (open haard, barbecue, 
asbak), beenderen, grof ongesnipperd snoei-
hout, houtskool, kattenbakvulling, mossel-
schelpen, plastic zakjes, sauzen, stenen, stof-
zuigervulling en -zakken, timmerhout, vet en 
olie, zand, piepschuimschoteltjes van etens-
waren

De samenstelling van de 

luiers is sterk gewijzigd. 

Hierdoor is het recyclage

percentage gedaald.

kerststallen
Tijdens de kerstperiode vindt u her en der verspreid in onze ge-
meente heel wat kerststallen terug.  We sommen met plezier de 
verschillende locaties en de geplande activiteiten per locatie voor 
u op. Als de kerststal in kwestie ‘bemand’ wordt door levende die-
ren, vermelden we dit er uitdrukkelijk bij. 

kerststal Einhoven (met levende dieren)

van 19.12 tot en met 2.01 op gehucht Einhoven (Zoersel)
woensdag 23.12

optreden van het koor van het Sint-Jan Berchmanscollege
van 19.45 tot 20 uur

zaterdag 26.12
wandeling van 5 km op Einhoven (volledig bewegwijzerd)
van 12 tot 16 uur (vertrek aan de kerststal)
pannenkoeken smullen aan de kerststal van 12 tot 18 uur

zondag 27.12
fakkeltocht vergezeld door een huifkar (fakkels kunt u ter 
plaatse kopen)
18.30 uur (vertrek aan de Sint-Elisabethkerk in Zoersel richting 
kerstspel op Einhoven)

maandag 28.12
optreden van hoornblazers van 19.45 tot 20 uur

info dienst toerisme, Oostmallebaan 15, T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be
een activiteit van gidsenbond zoersel i.s.m. de Landelijke gilde

kerststal aan en in Sint-martinuskerk Halle
van 19.12 tot en met 3.01 in Halle-Dorp
info Paul Michielsen, Halle-Dorp 32, T 03 383 09 56

kerststal pastorij Sint-Antonius
van 19.12 tot en met 3.01 aan de Handelslei 33
info Paul Michielsen, Halle-Dorp 32, T 03 383 09 56

kerststal Domein Bethaniën (met levende dieren)

van 19.12 tot en met 3.01 aan de Andreas Vesaliuslaan 39, achter 
zaal de Waterweg
dagelijks kerstcafetaria met lekkere pannenkoeken
telkens van 11 tot 20 uur, uitgezonderd kerst- en oudejaarsavond 
tot 17 uur
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

kerststal wijk Gagelaars
van 19.12 tot en met 3.01 in wijk Gagelaars, hoek Elzenlaan en 
Gagelaars
dagelijks kerstcafetaria in een feesttent met pannenkoeken en 
dagverse soep
maandag, dinsdag en woensdag geopend van 16 tot 22 uur
vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 22 uur
donderdag, kerst -en oudejaarsavond gesloten
info Paul De Klerck T 03 383 34 35, paul.de.klerck@pandora.be
een activiteit van wijkraad gagelaars

kerststal Kerk Zoersel
van 19.12 tot en met 6.01 aan de Kerkstraat
info Herman Van Hofstraeten, Smissestraat 18, T 03 289 46 76

kerststal Krekelenberg
van 21.12 tot en met 2.01 (verlicht tot 22 uur) aan de Krekelenberg 13
info familie Peeters - De Ruysser, Krekelenberg 13, T 03 311 51 16
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voortgezet kan worden, ook als ik dat niet 
meer zelf zou kunnen doen. Daarom werk 
ik samen met een dame in Geraardsber-
gen en met de groep Perspectief van de 
Sint-Paulusparochie in Malle-Zoersel. De 
groep is erkend door Caritas, waardoor 
steungelden voor de schenker fiscaal af-
trekbaar zijn. De groep Perspectief draagt 
het project mee en de parochie organi-
seert zaken ten voordele van Spitak. Ook 
de vastenwerking van het Mechelse Klein 
Seminarie steunt ons. Na mijn eerste be-
zoek heb ik kardinaal Danneels bezocht 
om hem in te lichten. Hij moedigde me 
aan om ermee door te gaan en ik rappor-
teer regelmatig bij hem over de voort-
gang.

zinvol bezig zijn
Waar haalt u de energie voor uw persoonlijk 
engagement?
Bert: De gevoelsband met de mensen ter 
plaatse is mettertijd gegroeid: de zusters, 
de gehandicapte kinderen, die bijzonder 
aanhankelijk zijn... Het doet me sterk den-
ken aan mijn eigen jeugd, tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, wanneer het Antwerpse 
geteisterd werd door de V-bommen. Ons 
hele gezin, op mijn zus en mezelf na, is 

Door een aardbeving in 1988 werd het dorpje Spitak in het 
noorden van Armenië quasi compleet verwoest. Sindsdien 
leven de mensen er in erbarmelijke omstandigheden. Priester 
Bert Taeymans trekt zich het lot van de plaatselijke bevolking 
persoonlijk aan.

“In oktober 2002 kwam ik in Sint-Antoni-
us terecht, waar ik een oud-medestudent 
tegen het lijf liep uit mijn leraarstijd aan 
het Klein Seminarie in Mechelen. Hij heeft 
een Armeens jongetje met een handicap 
geadopteerd. Via hem vernam ik dat de 
zusters van Moeder Theresa, die sinds de 
aardbeving in Spitak humanitaire hulp 
verlenen, een priester zochten. Eerst 
was ik niet erg happig, maar ik ging en... 
raakte intens betrokken bij het lot van de 
bevolking”, zo vertelt Bert.

tijdens de Sovjettijd
U had toen al een hele carrière als priester-
leraar achter de rug?
Bert: Ja, zonder enige specifieke link met 
Armenië eigenlijk. Ik ben in 1932 geboren 
in Wijnegem. In mijn jonge jaren was ik 
actief in de KSA, eerst als knapenhoofd-
man en later, in de jaren zestig, als ver-
bondsverantwoordelijke van de jong-her-
nieuwers. Ik ben priester gewijd en in het 
bisdom Mechelen benoemd als leraar in 
het Klein Seminarie, waar ik ook tot 1997 
verantwoordelijk was voor het internaat. 
Na een tussenstop in een parochie in Mui-
zen ben ik uiteindelijk in Sint-Antonius 

beland, en toen er in de Sint-Paulusparo-
chie in Malle-Zoersel geen priester meer 
kwam, heb ik daar de weekendvieringen 
op mij genomen.

Armenië is een gebied waarover we hier wei-
nig of niets vernemen...
Bert: In 1976 ben ik er ooit op een soort 
studiereis geweest, toen Armenië nog 
deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Ik 
vond het er allemaal grauw en onaantrek-
kelijk. In december 1988 vond de aardbe-
ving, die Spitak zo zwaar getroffen heeft, 
plaats. Ook toen was het Sovjetregime 
nog van kracht. Na de aardbeving is Moe-
der Theresa bij toenmalig president Gor-
batsjov gaan bepleiten dat zusters van 
haar congregatie hulp zouden mogen ver-
lenen. Het ging om de eerste congregatie 

sinds de Russische Revolutie! Hun inbreng 
is uiteindelijk verder uitgegroeid tot het 
opvangtehuis voor gehandicapte kinde-
ren, waarvoor ik mij nu inzet. 

studiegeld voorzien
Is het niet frustrerend om te helpen, terwijl de 
ellende aanhoudt?
Bert: Naast basishulp moeten er inder-
daad structurele dingen gebeuren. In 
2007 heb ik de Bouworde meegekregen 
naar Spitak om er een tijdlang te werken. 
Sinds 2005 ga ik elke zomer een dikke 
maand naar daar, met als eerste doel de 
jongeren te helpen, want zij vertegen-
woordigen de toekomst. Als we oplei-
dingskansen voor hen kunnen creëren, 
kan dat de hele lokale gemeenschap ten 
goede komen. Voor een tiental jongeren 
hebben we al een studietraject kunnen 
financieren, gaande van een beroepsop-
leiding tot een vijftal aan de universiteit. 
Eentje bekwam zelfs een beurs om zijn 
master af te werken in Amerika.

Als u het hebt over ‘we’, wie bedoelt u daar 
dan mee, buiten uzelf?
Bert: Zelf ben ik niet meer van de jong-
ste en ik zou graag hebben dat het werk 

ZIJN KOST WAARD
“De lokale jeugd opleidingskansen ge-
ven, loont zeker de moeite. Het komt 
hun persoonlijke ontwikkeling ten goe-
de, maar door hen te steunen, bouw je 
ook voor de lokale gemeenschap iets 
op. Door de opleidingskost te dekken, 
ontlast je onrechtstreeks het budget 
van de familie. Het geeft de jongeren in 
een achtergesteld gebied een doel en 
het inspireert anderen om hun voor-
beeld te volgen. Dat afgestudeerden 
naar het buitenland zouden trekken, 
behoort bij de traditie van het land. De 
emigranten behouden evenwel een 
sterke band met het thuisland. 

Wilt u deze projecten in Armenië graag 
steunen? Dan kunt u steeds een fi-
nanciële gift doen op rekeningnum-
mer  035-5170281-28, Hulp aan Spitak, 
Geraardsbergen. Wenst U een fiscaal 
attest? Dan stort u op volgende reke-
ning: 000-0000041-41, Caritas Inter-
nationaal, Brussel, met als medede-
ling P1245-Spitak. De attesten worden 
afgeleverd op jaarbasis (min. € 30 - klei-
nere stortingen worden samengeteld). 
Meer info: bert.taeymans1@telenet.be. 

daarin gebleven. Dat het drama van de 
aardbeving in Spitak dermate herkenbaar 
is voor mij, heeft zeker meegespeeld.

“Het drama van de 

aardbeving in Spitak is 

voor mij persoonlijk heel 

herkenbaar.”

Bert Taeymans: “Vooral de aanhankelijkheid van de kinderen ter plaatse is hartverwarmend.”

“Het vergt veel tijd 

en energie, maar 

waardering geeft je de 

moed om door te gaan.”

Hoe begin je aan zo’n project? Het lijkt me erg 
gedurfd...
Bert: Wel, je zoekt hulp en langzaam 
komt er iets op gang... Bij de viering van 
mijn vijftig jaar priesterschap, toen ik nog 
maar pas in Sint-Antonius was, heb ik ge-
vraagd me geen cadeaus te geven, maar 
het fonds voor Armenië te steunen. Dat 
is de basis geweest. Het gaf ademruimte 
om iets te doen. Gedurfd? Ach, als je de 
nood ter plaatse ziet... Ik moest iets doen, 
en liefst iets met een blijvend karakter. 
Het vergt veel tijd en energie, dat is waar, 
maar het geeft ook zin en voldoening, en 
waardering geeft je de moed om door te 
gaan.

een▪hart▪voor▪
Armenië

Bert Taeymans

 ■ CLOSE-UP
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blauwe planeet
Onze blauwe planeet is voor 70 procent bedekt met water, een 
ware overvloed dus. Toch is slechts een klein deel daarvan - zo’n 2,5 
procent - zoet water, en enkel zoet water is bruikbaar als drinkwa-
ter. We kunnen dus beter met z’n allen het beschikbare water ratio-
neler gebruiken.

toilet en co
Een toilet is de grootste waterslokop, met zo’n 40 liter per dag. Een 
dubbele spoelknop is dan ook geen overbodige luxe. Of verbouw 
uw oud toilet naar een waterzuinig toilet: verklein de stortbak door 
de vlotter te verlagen, er een fles in te leggen of vervang het volle-
dige spoelsysteem. 
Met het water uit één bad kunt u drie keer douchen, met een spaar-
douchekop zelfs vijf keer. Draai de kraan toe bij het inzepen. Ge-
bruik bij het tandenpoetsen een bekertje.

hemelwater
Gratis water? Benut optimaal het water dat uit de hemel valt. U 
kunt hemelwater immers gebruiken voor huishoudelijke toestel-
len (toilet en wasmachine), om uw wagen te poetsen, de tuin te 
sproeien, ... Hemelwater is er in overvloed en bevat geen kalk. Maar 
ook hier geldt: gebruik niet meer dan strikt noodzakelijk. 

enkele tips
Controleer regelmatig uw watermeter. Zo merkt u lekken of een ab-
normaal verlies sneller op. Wacht ook niet te lang met het herstel-
len van een lekkende kraan of toilet. Een kraan die tien druppels per 
minuut lekt, verspilt jaarlijks bijna 2.000 liter, een lekkend toilet tot 
140.000 liter. 
Let bij de aankoop van toestellen - zoals een vaat- en wasmachine 
- op het waterverbruik. Deze verschillen kunnen groot zijn, en dus 
waterbesparend. Gebruik de spaartoets en pas een voorwaspro-
gramma enkel toe bij zeer vuile was.

rationeel▪
watergebruik
120 liter. Zoveel water verbruikt een gemid-
delde Vlaming per dag. Het loont dus zeker 
de moeite om uw waterverbruik te beperken, 
zonder daarbij aan comfort in te boeten. Ook 
uw portemonnee wordt er beter van.

enkele nuttige tips

Wilt u tussen uw kerstaankopen door even binnenspringen in het 
gemeentehuis, de bib of het kringlooppark? 
Noteer dan alvast deze sluitingsdagen!

 administratief bibliotheken kringlooppark
 centrum
 en antennes
do. 24/12 open open open 
 tot 12.30 uur tot 12.30 uur tot 12 uur
vr. 25/12 gesloten gesloten gesloten
zat. 26/12 gesloten gesloten gesloten
do. 31/12 open open open 
 tot 12.30 uur tot 12.30 uur tot 12 uur
vr. 1/1 gesloten  gesloten gesloten
zat. 2/1 gesloten open gesloten
ma. 4/1 open open gesloten 
 tot 12.30 uur tot 12.30 uur

meer weten?
Bel 03 2980 0 00. 

 ■ IN ‘T KORT

Tijdens de eindejaarsperiode gebeuren nog al te vaak onnodi-
ge ongevallen. Wij geven u graag enkele tips mee om veilig de 
feestdagen door te komen en het nieuwe jaar in te zetten: 
- Spuit geen lak of kunstsneeuw op uw kerstboom. Dit vormt, 

samen met de naalden, een ontvlambare combinatie.
- Kerstbomen met wortels drogen minder snel uit wanneer u ze 

regelmatig water geeft. 
- Verwijder uitgedroogde takken aan de voet van uw kerst-

boom, en zet hem nooit in de buurt van een kaars of haard-
vuur.

- Hou kerstboomversiering ver van elektrische lichtjes en kaar-
sen.

- Laat kaarsen nooit onbewaakt achter.
- Als u vuurwerk wilt afschieten, doe dit dan alleen als u weet 

hoe er veilig mee om te gaan - als u beschikt over een toela-
ting van de politie - als u de voorschriften naleeft en als u re-
kening houdt met aanwezige kinderen, dieren, plantengroei, 
geparkeerde wagens, gebouwen en buren. 

- Glaasje op, laat u rijden! 
- Wees op 31 december aandachtig voor nieuwjaarszangertjes 

op en langs de weg. 

meer weten?
Bel 03 2980 9 18. 

hou▪het▪veilig

gesloten▪tijdens▪
eindejaarsperiode

Tijdens de kerstperiode verstuurt ook u ongetwijfeld een aantal 
kaartjes met uw beste wensen naar vrienden en familie. En op 
heel wat feesttafels wordt een plaatsje voorzien voor een kaars. 
Waarom dan niet meteen wenskaarten en kaarsen van Amnesty 
International gebruiken? Via die weg komt u meteen mee op voor 
de mensenrechten. De kaarten en kaarsen zijn van 4 tot 13 de-
cember te koop in het administratief centrum, de antennes en op 
de Kerstmarkt (12 en 13 december). 

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 of surf naar www.aivl.be. 

gezellig licht en▪kaart-
jes▪met▪wensen

met▪de▪feestbus van▪
oud naar nieuw
Ook dit jaar brengt De Lijn u van oud op nieuw veilig naar uw 
feestbestemming. U kunt gratis bus en tram nemen en dit 
vanaf oudejaarsavond - 18 uur tot nieuwjaarsdag - midder-
nacht. Naast een groot aantal bestaande buslijnen zet De Lijn 
ook een extra feestbus in. Let wel, deze rijdt enkel tussen 22 
en 6 uur. Voor een gratis ticket springt u best vooraf, met uw 
identiteitskaart, binnen bij één van de verdeelpunten: admini-
stratief centrum, antennes Halle en Zoersel of politiekantoor 
Kerkhoflei. 

meer weten?
Surf naar www.feestbussen.be of www.delijn.be. 

 ■ BETROKKEN!

subsidie
Voor het installeren van een hemelwaterput (bij een bestaande 
woning) kunt u een subsidie ontvangen. Deze bedraagt 500 
euro. Het reglement is te verkrijgen bij de milieudienst.

mEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪8▪46▪of▪mail▪naar▪milieu@zoersel.be.▪

“Hemelwater 

is gratis, 

komt in 

overvloed 

en bevat 

geen kalk, 

wat ideaal is 

voor uw toilet.”
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kerststal wijk Gagelaars onder ‘n sneeuwtapijt 

(ingezonden door wijk Gagelaars) 

Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw 

foto’s dan door naar communicatie@zoersel.be
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 15 
januari en 24 februari moeten ons uiterlijk op vrijdag 4 decem-
ber vóór 12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die 
plaatsvinden tussen 25 februari en 7 april moeten ons uiterlijk 
op vrijdag 15 januari vóór 12 uur bereiken.

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


