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zo is Zoersel!
Met het Magazine van december is het jaar weer bijna rond.
Gek toch, hoe we altijd zeggen dat een jaar rond is, terwijl er 
helemaal niets ronds aan  is. Integendeel, de tijd vliegt steeds 
maar verder. En toch, ook veel zaken komen terug, telkens 
weer. Kerst en Nieuwjaar met hun eigenheden bijvoorbeeld: 
blinkende kerstballen in de boom, pakjes met strikken en lint-
jes rond, kerstliedjes die weergalmen, rondtrekkende zanger-
tjes, buiken die wachten om rond gegeten te worden …

Naast de - bijna traditionele - kerst- en nieuwjaarsartikels heb-
ben we ook  heel wat nieuws te melden. Zo ging het in Zoersel 
rond als een lopend vuurtje: een bakker uit Sint-Antonius is ge-
selecteerd voor het programma ‘Beste bakker van Vlaanderen’.

In het dossier over de omleidingsweg rond Zoersel is, na jaren 
van vierkant draaien, de bal nu toch echt aan het rollen. We 
zouden er bijna een rondedansje voor maken. Het Vlaams Ge-
west heeft een ontwerper aangesteld en momenteel wordt de 
bouwvergunningsaanvraag voorbereid. En voor de aansluiting 
met het bedrijventerrein Malle werd ook een oplossing uitge-
werkt. Zo sluiten economische ontwikkeling en een leefbare, 
gezellige dorpskern naadloos op elkaar aan.

Ook het dossier van bijkomende sportinfrastructuur in de 
Achterstraat is rond. De gemeente en enkele sportclubs slaan 
daarvoor de handen in mekaar. In deelgemeente Zoersel schie-
ten de werken aan de nieuwe infrastructuur al goed op. Ook 
in dit initiatief wordt bewezen dat samenwerking loont en dat 
beide partijen er tegelijkertijd bij kunnen winnen. Al lijkt dit in 
sporttermen onmogelijk, toch is het zo.

En nu ik het over rond heb: natuurlijk hebt u ook al gezien dat 
de nieuwe rotonde aan de Zoerselsteenweg af is. Bedoeling is 
het verkeer daar op een veiligere manier te kunnen laten afwik-
kelen. Maar dan moet iedereen natuurlijk wel in de juiste rich-
ting meedraaien. . . 

Het is intussen een traditie! Al 40 jaar lang dragen heel wat vrij-
willigers jaarlijks een fruitmandje rond bij 75-plussers en bren-
gen zo een stipje vreugde bij vele mensen.

Kerst en eindejaar: het is ook een periode dat mensen graag 
geld laten rollen: voor geschenkjes, feestelijke kledij, een lek-
kere maaltijd. Een periode van gezelligheid opzoeken ook. Mis-
schien is dan de kerstmarkt wel iets voor u. Kom er de sfeer op-
snuiven en besef dat met wat u koopt, eet of drinkt, u ook een 
stukje Kerst geeft aan hen voor wie geld minder rond is.

‘Als je alles van tevoren wist, kwam je met een kwartje de we-
reld rond’, zegt het spreekwoord. En inderdaad, niemand kan 
in de toekomst kijken, maar hierbij wens ik jullie allemaal een 
hartverwarmend, gezellig en veilig eindejaar. En bedenk daar-
bij dat nieuwe rondes ook nieuwe kansen geven. Da’s ook zo 
voor het nieuwe jaar, zelfs al is een jaar niet rond. 

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ LEEF!

Honderddertig kilometer. Dat is de afstand die triatleet Serge Van Autreve op zondag 19 de-
cember al lopend zal afleggen naar aanleiding van de StuBru-actie Music for Life. Serge door-
kruist daarbij heel wat steden en gemeenten, waaronder ook Zoersel. Hij is momenteel nog 
op zoek naar sympathiserende lopers die hem, individueel of in groep, willen vergezellen op 
deze tocht en aanpikken voor een afstand naar keuze.

SportUp for Life
Voor de StuBru-luisteraars onder u is Mu-
sic for Life zeker geen onbekende. Naar 
aanleiding van deze jaarlijkse geldinza-
melingsactie - die dit jaar volledig in het 
teken staat van aidsweeskinderen - laten 
drie presentatoren van Studio Brussel zich 
zes dagen lang opsluiten in een glazen 
huis. Dat bevindt zich dit jaar van 18 tot 24 
december op de Groenplaats in Antwer-
pen. Tegelijkertijd vindt ook in het Neder-
landse Eindhoven een soortgelijke actie 
plaats. Onder de noemer ‘SportUp for Life’ 
zal Serge de afstand tussen beide locaties 
op één dag tijd overbruggen.

loop ’n eindje mee
Hiervoor is hij dus nog op zoek naar spor-
tievelingen die hem willen vergezellen op 
zijn tocht. Het is zeker niet de bedoeling 
dat u de volledige afstand meeloopt, maar 
wel die tussen twee loopknooppunten. 
Zo zijn er 24 voorzien tussen Eindhoven 
en Antwerpen. Eén daarvan ligt op het 
dorpsplein van Zoersel (voorziene door-

maakte kerstversiering verkopen …? Dat 
kan! Op 19 december kunt u op het dorps-
plein van Halle komen voorstellen wat u 
precies gedaan heeft.”

Trek alvast een warme jas aan en kom op 
19 december zeker een kijkje nemen op 
het dorpsplein in Halle. U kunt er genieten 
van muzikale optredens, hapjes en drank-
jes, een heuse kidsrun, en uiteraard kunt 
u Serge en ‘zijn lopers’ er luidkeels komen 
aanmoedigen! Hopelijk tot dan!

tocht ± 13 uur) en een tweede op dat van 
Halle (voorziene doortocht ± 14 uur).
Heeft u zin om een eindje mee te lopen 
met deze ‘groepsloop’? Schrijf u dan vóór 
12 december in via www.sportup.be en 
duid meteen aan tussen welke twee loop-
knooppunten u wenst te lopen. De deel-
nameprijs bedraagt tien euro. (Uw inschrij-

ving is definitief als u dit bedrag gestort heeft op 

bankrekening 731-0115943-03). Uiteraard mag al 
wie in uw sportieve capaciteiten gelooft, 
u sponsoren voor het goede doel. Het ver-
zamelde bedrag mag eveneens op deze 
rekening gestort worden. 

sportief feest
“Daarnaast nodigen wij graag alle Zoer-
selse verenigingen, scholen, maar ook 
individuen uit om allerlei initiatieven op te 
starten voor Music for Life”, zeggen Tom 
Sleeuwaert en François Stuyts, twee Zoer-
selaars die de lokale coördinatie van dit 
initiatief voor hun rekening nemen. “Wilt u 
wafels of pannenkoeken bakken, warme 
chocomelk of glühwein verkopen, zelfge-

mEER WETEN?
www.sportup.be,▪
Tom▪Sleeuwaert▪(0496 16 40 28▪-▪
tomsleeuwaert@hotmail.com),▪
François▪Stuyts▪(03 384 01 03▪-▪
francois.stuyts@telenet.be)

U loopt toch ook mee op 19 december? Zoerselaar Merho stak ‘zijn’ 
Fanny speciaal voor SportUp for Life alvast in een sportief jasje.

lopen▪voor▪
het goede doel
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 ■ REPORTAGE

jeugdbeleidsplan 2011-2013

jeugd▪drukt
stempel▪op▪JBP
Kinderen en jongeren inspraak geven in het jeugd(werk)beleid. Hen vragen naar hun mening 
en hen mee laten beslissen over de acties die binnen dit domein genomen moeten worden. 
Die feedback vervolgens omzetten in beleidsmaatregelen, doelstellingen en acties voor de 
Zoerselse jeugd. Dat is - kort samengevat - het doel van een jeugdbeleidsplan (JBP). Afscheid-
nemend jeugdraadvoorzitster Jinli en de kersverse nieuwe jeugdraadvoorzitter Kris lichten 
een aantal belangrijke aspecten van het nieuwe JBP 2011 - 2013 graag voor u toe. 

jeugd op de agenda
Elk Vlaams gemeente- en provinciebestuur kan bij de Vlaamse over-
heid financiële middelen bekomen om een jeugdbeleid uit te stip-
pelen, onder meer in de vorm van een JBP. “De overheid wil er zeker 
van zijn dat onze Vlaamse jeugd niet vergeten wordt, en overal 
mee op de agenda wordt geplaatst”, legt Jinli uit. “In opdracht van 
het schepencollege werd daarom een stuurgroep opgericht die een 
voorstel voor het nieuwe JPB moest uitwerken. Die stuurgroep be-
stond uit leden van de jeugdraad, geïnteresseerden die voeling heb-
ben met het jeugdwerk (bv. leerkrachten, leden van een jeugdhuis 
of jeugdbeweging), de gemeentelijke jeugddienst en de schepen 
van jeugd.”

bij de bron
“Niets is beter om tot een goed JBP te komen, dan bij de doelgroep 
zelf te polsen naar de eventuele noden of aandachtspunten”, voegt 
Kris er aan toe. “De stuurgroep heeft daarom een bevraging gedaan 
bij heel wat kinderen en jongeren, jeugdwerkers en bevoorrechte 
getuigen (mensen die op verschillende domeinen in aanraking ko-
men met kinderen en jongeren, zoals een leerkracht die in zijn vrije 
tijd ook jeugdtrainer is bij de voetbal). Ook specifieke doelgroepen - 
zoals skaters, lagere schoolkinderen, leden van een jeugdbeweging 
- werden bevraagd. Waar bevinden zich volgens hen de knelpunten 
in het huidige jeugdbeleid? Wat kan er beter, of wat is er goed en 
mag behouden blijven?”

actiepunten
Op basis van de resultaten van deze bevraging werden een aan-
tal bestaande actiepunten - die goed bevonden werden - behou-
den en werden er bijkomend heel wat nieuwe opgesteld voor 
de komende drie jaar. Alle actiepunten werden onderverdeeld in 
‘jeugdwerkbe leid’ en ‘jeugdbeleid’. Het eerste richt zich tot de twaalf 
erkende Zoerselse jeugdverenigingen en licht toe hoe de gemeente 
deze verenigingen wil ondersteunen en daarnaast ook een eigen 
jeugdwerk aanbod wil opzetten. 

“Eén van de actiepunten daarbij is een jeugdvriendelijke, gemeente-
lijke uitleendienst voorzien”, licht Jinli toe, “waar jeugdverenigingen 
ook buiten de werkuren terechtkunnen om materiaal - tegen een 
voordelige prijs - uit te lenen.”
“Een ander project dat wij zeker van nabij zullen opvolgen is de aan-
leg van de gemeenschapsinfrastructuur in de Achterstraat”, gaat 
Kris verder. “Hier wordt onder meer een jeugdhuis, sportzaal, mu-

ziekschool, repetitieruimte, polyvalente zaal en een ruimte voor 
kinderopvang voorzien. Belangrijk voor onze jeugdverenigingen 
hierbij is dat zij ad hoc gebruik kunnen maken van de sportzaal 
en de polyvalente zaal - waar onder meer fuiven kunnen geor-
ganiseerd worden.”

Het jeugdbeleid richt zich op zijn beurt tot álle kinderen en 
jongeren tussen 0 en 26 jaar. “Voor de kleinsten gaat de aan-
dacht voornamelijk uit naar de speelcultuur. Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan speelzones in bossen, opwaardering van de 
bestaande speelpleintjes en bijkomend de aanleg van nieuwe 
speel- en ontmoetingsruimtes, indien mogelijk in samenwer-
king met de buurt. Bij de jongeren primeert dan weer de feest- 
en muziekcultuur, wat ons opnieuw brengt bij de realisatie van 
repetitie- en fuifruimte. Een ander belangrijk actiepunt is alle 
jongeren informeren over het feestbeleid van de gemeente, aan 
de hand van bijvoorbeeld een leidraad bij het organiseren van 
fuiven en feestjes.”

interactief besturen
Het voorgestelde JBP 2011-2013 werd intussen reeds goedge-
keurd door de gemeenteraad en ligt momenteel op tafel bij 
Vlaams minister van jeugd, Pascal Smet. Eens het JBP is goed-
gekeurd, is het aan de jeugdraad om op geregelde tijdstippen 
na te gaan wat er al gerealiseerd werd en wat er nog op het pro-
gramma staat. “We hebben dit plan samen met onze doelgroep 
opgesteld en zijn ook van plan het samen met hen te realiseren, 
op te volgen en te evalueren”, besluit Kris.

Belangrijk om weten tot slot is dat dit vermoedelijk het laatste 
JBP is in deze vorm. Vanaf 2014 zullen de acties rond jeugdbeleid 
mee opgenomen worden in een beleidsplan ‘vrije tijd’. “We zullen 
er echter zeker op toezien dat de jeugd daarin voldoende aan-
dacht krijgt”, verzekert Kris ons nog.

mEER WETEN?
Bel▪onze▪jeugddienst▪op▪03▪2980▪9▪06▪of▪mail▪naar▪jeugd@
zoersel.be.▪Wilt▪u▪graag▪eens▪een▪jeugdraad▪bijwonen?▪
Richt▪u▪dan▪eveneens▪tot▪onze▪jeugddienst.

“Niets is beter om tot een goed JBP 

te komen, dan bij de doelgroep zelf 

te polsen naar de eventuele noden of 

aandachtspunten.” 

Jinli De Bruyn  
De 23-jarige Jinli, in het dagelijkse 
leven leerkracht Nederlands voor 
anderstaligen in Turnhout, begon 
in februari 2007 aan haar ‘taak’ als 
jeugdraadvoorzitster. Dat betekent 
dat zij de uitwerking van dit nieuwe 
JBP van A tot Z mee heeft opgevolgd. 
In augustus van dit jaar besloot zij 
de fakkel door te geven aan een 
nieuwe, enthousiaste jeugdraad-
voorzitter.

Kris De Bruyne 
Dat werd Kris De Bruyne. De 23-ja-
rige Kris heeft reeds een diploma 
‘Burgerlijk ingenieur in de scheeps-
bouw’ op zak, en volgt momenteel 
nog een master na master ‘Organi-
satie en Management’. Dankzij zijn 
functie als ‘werfleider’ en bestuurslid 
bij De Non heeft hij al heel wat voe-
ling met jeugdwerk. Hij is er dan ook 
helemaal klaar voor om deze nieuwe 
uitdaging als jeugdraadvoorzitter 
aan te gaan. 
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 ■ FEESTDAGEN

verdedig ze mee!
De mensenrechten worden nog elke dag 
zwaar met voeten getreden. Miljoenen 
mensen leven in diepe armoede omdat 
overheden er niet in slagen het recht op 
voedsel, huisvesting, gezondheid en wa-
ter te garanderen. Wereldwijd leven bur-
gers dag in dag uit in een conflictzone en 
zitten duizenden mensen in de cel omdat 
ze vreedzaam hun mening geuit hebben. 
Als waakhond van de mensenrechten 
trekt Amnesty International voortdurend 
aan de alarmbel. Onze gemeente steunt 
de eindejaarscampagne van  A.I., met als 
hoogtepunt de Internationale Mensen-
rechtendag op 10 december, voluit! 
Meer info op www.aivl.be of mail naar wel
zijn.wereld@zoersel.be. 

de feestbus, uw BoB?
Je in groep verplaatsen heeft zo zijn voor-
delen. Dat is één van de slogans van De 
Lijn, die zeker op oudejaarsavond klopt 
als een bus. U kunt zo lang feesten als 
u maar wil en vervolgens gratis bus en 
tram nemen, Op oudejaarsavond rijden 
er extra bussen. Met een feestbusticket 
(of uw bus abonnement) op zak, kunt u 
onbeperkt reizen tot nieuwjaarsdag - 
middernacht. Ook de feestbus brengt u, 
tussen 22 en 6 uur, veilig van de ene naar 
de andere deelgemeente. Haal uw gratis 
feestbusticket vanaf 17 december in het 
administratief centrum, in onze antennes 
of op het politiebureel in de Kerkhoflei.
Meer info op www.delijn.be, 070 220 200, 
jeugd@zoersel.be. 

cadeau- en kerstmarkt
Op 11 en 12 december kunt u in en rond het 
administratief centrum - en dit jaar voor 
het eerst ook in en rond de gebouwen van 
PVT De Landhuizen - voor de veertiende 
maal de kerstsfeer komen opsnuiven op 
de cadeau- en kerstmarkt. Samen met 
het gemeentebestuur bieden de deelne-
mende verenigingen u er een brede waaier 
van producten en originele eindejaarsge-
schenken aan.Zaterdag kunt u er terecht 
vanaf 13 uur. De verkoopstanden met 
geschenken sluiten om 19 uur, maar na-
dien kunt u aan de eet- en drankstanden 
buiten nog uitgebreid napraten. Zondag 
opent de kerstmarkt haar deuren om 10 
uur (buiten vanaf 12 uur) en sluiten we af 
om 17 uur.
Meer info op 03 2980 9 17.

kerstspel einhoven
Op 22 december wordt het startschot ge-
geven van de 21ste editie van het ‘kerstspel 
op Einhoven’. Het stuk werd speciaal voor 
Zoersel geschreven door Wim Van Gelder. 
Laat u meeslepen door deze ontroerende 
en onvergetelijke voorstelling met boer en 
houthakker Fons, cafébazin Moe Melle, 
Maria en Jozef, een stroper en verteller. 
De voorstellingen vinden plaats op 22, 23, 
26, 27 en 28 december,telkens om 20 uur. 
Nadien kunt u nog uitgebreid nakaarten 
bij een lekker drankje. Over het kerstspel 
in combinatie met een fakkeltocht of pan-
nenkoekenbak leest u alles op p 10-11.
Meer info op 03 2980 9 05 of mail naar cul
tuur@zoersel.be. 

energiezuinig en afvalarm
Daar komen de nieuwe voornemens weer 
aan, maar waarom wachten op het nieu-
we jaar? Tijdens deze laatste dagen van 
2010 kunt u nog verrassend energiezuinig 
en afvalarm uit de hoek komen. Verstuur 
E-cards naar al uw vrienden en verpak ca-
deautjes op een originele manier. Koop 
(h)eerlijke wijn in flessen met statiegeld 
en denk aan producten uit de wereld-
winkel. Koop speelgoed zonder - of met 
herbruikbare - batterijen. Verwacht u veel 
volk? Draai de verwarming dan een paar 
graden lager. Elke persoon wekt immers 
100 watt energie op. Meer tips vindt u op 
www.zoersel.be (milieu en wonen).
Meer info op 03 2980 9 10 of mail naar mi
lieu@zoersel.be.

nieuwjaarszangers op pad
Op 31 december 2009 trokken meer dan 
1.300 kinderen van deur tot deur om u een 
gelukkig 2010 te wensen. Nergens in ons 
land tref je op oudejaarsdag zoveel nieuw-
jaarszangertjes aan als in het dorp van 
Sint-Antonius, zo stond toen te lezen in 
de krant. Dat zal dit jaar zeker niet anders 
zijn. In ruil voor hun wensen, ontvangen 
ze graag iets lekkers of een centje. Ook dit 
jaar zullen politie en verkeersopzichters 
instaan voor de veiligheid van de kinderen 
bij diverse oversteekplaatsen. Let als auto-
mobilist a.u.b. extra goed op en matig uw 
snelheid.
Meer info op 03 2980 9 22.

verknal het niet
Huisdieren die in paniek geraken en on-
gevallen veroorzaken. Geluidsoverlast. 
En, veel erger nog, woningbranden en/
of zwaargewonde brandwondenpatiën-
ten. Dit zijn maar enkele van de mogelijke 
gevolgen van het ondoordacht afsteken 
van vuurwerk. Denk daarom twee keer 
na voordat u hieraan begint. Mocht het 
toch misgaan, spoel de brandwonden dan 
overvloedig met lauw stromend water en 
laat onmiddellijk 112 bellen.
Meer info bij de politie op 03 2980 5 20. 

laat u verleiden
255. Zoveel Zoerselse geschenkcheques 
werden er in december 2009 verkocht. 
Een geliefd cadeau voor onder de kerst-
boom dus. Deze cheque, ter waarde van 
tien euro, is te koop in het administratief 
centrum in Sint-Antonius en in onze an-
tennes in Halle en Zoersel. De gelukkige 
die de cheque ontvangt, kan deze 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 hangen. 
Daarnaast vindt u in de online handelsgids 
(http://handelsgids.zoersel.be) bij elke 
deelnemende handelaar een afbeelding 
van de geschenkcheque terug.
Meer info op 03 2980 0 00 of mail naar ge
meente@zoersel.be.

zoerselse geschenkdoos
De feestdagen komen eraan. Dat bete-
kent, onder meer, ‘pakjestijd’. Ook bij een 
gemeentebestuur gaan er jaarlijks bij tal 
van gelegenheden relatiegeschenken de 
deur uit. Vanaf deze maand is de Zoerselse 
geschenkdoos er daar één van. Deze doos 
bevat een aantal producten met een Zoer-
sels tintje, waaronder een Kiekeboe-strip 
(Merho), een happy cube (Zoerselse uitvin-
der), een pot honing, een reeks theelicht-
houders in keramiek (REVA), kleurige en 
geurige zeepjes (Monnikenheide), lindeli-
keur, een balpen en enkele magneten met 
het logo van Zoersel. Deze doos is binnen-
kort ook te koop in onze drie antennes. 
Meer info op 03 2980 9 00 of mail naar toe
risme@zoersel.be.

feestregeling
Wilt u tussen uw kerst- en eindejaarsaan-
kopen door even binnenspringen in het 
administratief centrum, de antennes, de 
bib of het kringlooppark?
Dat kan:

▪ administratief centrum en antennes 
 vrijdag 24 december: open tot 12.30 uur
 vrijdag 31 december: open tot 12.30 uur
 maandag 3 januari: open tot 12.30 uur
▪ kringlooppark
 vrijdag 24 december: open tot 12 uur
 vrijdag 31 december: open tot 12 uur
▪ bibliotheek

enkel telefonisch bereikbaar op:
 vrijdag 24 december: tot 12 uur
 vrijdag 31 december: tot 12 uur
 maandag 3 januari: tot 12 uur
U kunt uw uitgeleende boeken steeds ver-
lengen via http://zoersel.bibliotheek.be.
Meer info op 03 2980 0 00 of mail naar ge
meente@zoersel.be

vermijd slippertjes
Koning Winter staat voor de deur. Trek uw 
warmste kleren alvast aan en wees voor-
zichtig buiten. Het kan immers gevaarlijk 
glad zijn. Onze dienst onderhoud infra-
structuur laat zich echter niet inpakken 
door het koude weer. Met enkele uitge-
ruste wagens en zo’n 30 ton zout in voor-
raad staan zij dag en nacht klaar om uit te 
rukken. U begrijpt wel dat het praktisch 
onmogelijk is om al onze wegen ijzelvrij 
te maken. Ook de vrachtwagens van de 
ophaaldiensten kunnen niet altijd overal 
passeren. Zijn ze niet tot bij u geraakt, 
haal dan uw zakken of groene container 
terug binnen en plaats hem opnieuw bui-
ten bij de volgende ophaling.
Meer info op 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be.

veilig rijden
Houdt u ook zo van een Bourgondische 
levensstijl? Van gezellig tafelen, met als 
aperitief een glaasje cava of porto, tijdens 
de maaltijd een frisse pint of een goed glas 
wijn, en om af te sluiten nog een lekkere 
Irish coffee of cognac? Gelukkig beseffen 
alsmaar meer bestuurders dat drinken en 
autorijden niet samengaan. Een boete 
of - erger nog - een ongeluk kunnen uw 
feestavond en zelfs de rest van uw leven 
compleet vergallen. Denk dus goed na 
vooraleer u zich tijdens de komende feest-
dagen laat verleiden om onder invloed van 
alcohol toch in uw wagen te stappen. Er 
zijn tegenwoordig immers meer dan ge-
noeg alternatieven om u veilig terug naar 
huis te brengen. Denken we maar aan 
taxi’s, feestbussen van De Lijn, de Respon-
sible Young Drivers, enzovoort.  Denk er 
wel aan om dit alles tijdig te reserveren.

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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Naar aanleiding van de nieuwe rotonde op de Zoerselsteen-
weg, willen we graag even de voorrangsregeling bij een ro-
tonde opfrissen. Zodra u op de rotonde rijdt met de wagen, 
heeft u voorrang op iedereen die de rotonde wil oprijden. Aan 
de fietspaden die de rijbaan kruisen - aan het kapelletje op de 
hoek van de Achterstraat - staan haaientanden en is de over-
steek aangeduid met blokmarkering. Dit wil zeggen dat u, als 
fietser, hier moeten stoppen en voorrang moet verlenen aan 
de auto’s. Als voetganger heeft u altijd voorrang op het zebra-
pad, nadat u oogcontact gemaakt hebt met de bestuurder - 
zodat die u zeker gezien heeft en stopt.

meer weten?
Bel 03 2980 9 12 of mail naar mobiliteit@zoersel.be.

Dankzij initiatieven zoals speelpleinwerking, grabbel- en 
swappas kunnen onze kinderen en jongeren naar harten-
lust spelen. In onze jumelagegemeente Crucea moeten de 
kinderen bij gebrek aan zo’n jeugdwerking op straat spe-
len. De vzw ‘Zoersel-Crucea’ zoekt nu naar jongeren van bij 
ons - liefst mensen die wat ervaring hebben met kinderen 
- om tijdens de zomervakantie van 2011 een speelpleinwer-
king op touw te zetten in Crucea. Gedurende twee weken 
worden alle kinderen daar dan uitgenodigd om te komen 
spelen. Bedoeling is dat de oudere kinderen nadien op gere-
gelde tijdstippen zulke speeldagen blijven leiden. Wil jij hier 
graag aan meewerken? Laat het ons weten!

meer weten?
Bel Walter Verreycken op 03 385 43 95 of mail naar verreyc-
ken@gmail.com.

Elke eerste dinsdag van de maand kunt u in Zoersel naar de 
markt. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, wordt 
de markt afgesloten voor alle plaatselijk en doorgaand ver-
keer. Opdat de marktkramers hun kraam veilig zouden kun-
nen opstellen en afbreken, geldt dit verbod reeds vanaf 6.30 
uur en dat tot 14 uur. Het verkeer kan tijdens deze periode 
een duidelijk aangegeven omleiding volgen. Jammer genoeg 
zijn er heel wat bestuurders die, 
voornamelijk bij het opstellen en 
het afbreken van de markt, er als-
nog proberen door te rijden. Ook 
vanuit de zijstraten rijden heel wat 
bestuurders vaak de markt nog op. 
De politie laat ons weten dat zij om 
die reden hun toezicht in de toe-
komst nog zullen verscherpen. 

meer weten?
Bel 03 2980 5 20.

scherper▪toezicht
speelpleinwerking▪
in▪Crucea

 ■ IN ‘T KORT

09.12.2010 - 11.01.2011

woensdag 8.12

muziekavond ‘jazz’ 
door Geert Declercq
Onze traditie, waarbij we jaarlijks een pe-
riode uit de muziekgeschiedenis behan-
delden, sluiten we nu af met een avond 
over de jazz. Met de term ‘jazz’ wordt een 
op improvisatie gebaseerde muziekstijl 
bedoeld die ontstaan is in New Orleans 
uit een kruisbestuiving van folk, blues, ne-
grospiritual, ragtime en klassieke muziek. 
Via geluidsfragmenten, tekst en beeld ver-
neemt u wat jazz is, de ontwikkeling van 
de jazz in de vorige eeuw en de verschil-
lende types jazz die te onderscheiden zijn.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Sint-antonius

vrijdag 10.12

dia-avond mexico
Een voorstelling door Guy Laureyssens 
rond landschappen en natuur in Mexico.

locatie cultureel centrum Westmalle, Sint-Jozeflei 26
tijdstip 20 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zaterdag 11.12

kerstmarkt ‘over de grenzen heen’
De Zoerselse kerstmarkt ‘over de grenzen 
heen’ is uniek in haar soort. Deze kerst-
markt staat in het teken van solidariteit, 
integratie en informatie. De deelnemers 
staan bovendien 20 procent van hun op-
brengst af aan een centraal project. Zoekt 
u een prachtige kerstboom, die bovendien 
nog gratis wordt thuisgebracht? Speurt 
u naar een niet zo alledaags eindejaars-
geschenkje of wilt u gewoon bij een natje 
en een droogje proeven van de gezellige 
sfeer? Breng dan zeker een bezoekje aan 
de kerstmarkt.

locatie administratief centrum Zoersel en cultureel 
centrum Bethaniënhuis, Handelslei 167 
andere data zondag 12.12
tijdstip 
zaterdag 
van 13 tot 19 uur (binnen) 
van 13 tot 22 uur (buiten), 
zondag

van 10 tot 17 uur (binnen) 
van 12 tot 17 uur (buiten) 
info Rob Belmans T 03 2980 7 24 of
Gilberte Cravillon T 03 2980 7 26 
een activiteit van het gemeentebestuur zoersel, 
wereldraad zoersel en diverse verenigingen

kerstconcert

locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 14.30 uur
info T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be 
een activiteit van parochie Halle 
in samenwerking met koor netezonen Lier

zondag 12.12

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 13.12

zusterschap - maanhut
Via de verschillende thema’s ontdekken 
we als vrouw onze gave, onze talen-
ten, onze innerlijke kracht, ons heilig 
pad. Iedere vrouw heeft haar wijsheid en 
daardoor is iedere vrouw in onze kring 
evenwaardig. Via meditatie, zang, dans 
en oefeningen maken we contact met de 
scheppende kracht van onze baarmoe-
der, met Moeder Aarde en Grootmoeder 
Maan. We gaan in de stilte om te luisteren 
naar onze innerlijke stem...

locatie Antwerpsedreef 117
andere data maandag 10.01, 7.02,14.03
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee

dinsdag 14.12

UPdate computerclub
Windows Vista, Windows 7, Internet, Offi-
ce 2007, 2010. grafische toepassingen, fo-
tobewerking. Hulp bieden, vraaggesprek. 

U hebt een probleem! UPdate kan u hel-
pen.

locatie Antoniusschool, ingang Achterstraat
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

donderdag 16.12

lezing klimaat en biodiversiteit
Biodiversiteit betekent letterlijk ‘de ver-
scheidenheid van het leven op onze pla-
neet’. Het voorziet in heel wat basisbe-
hoeften, zoals voedsel, energiebronnen … 
Maar biodiversiteit is meer dan producten 
alleen. Men zou kunnen zeggen dat de 
leefomgeving ‘leefbaar’ is dankzij de bio-
diversiteit. Spreker: Wim Veraghtert van 
Natuurpunt. Graag een plaatsje reserve-
ren vóór 15 december.

locatie cultureel centrum Bethaniënhuis, Handelslei 
167 
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Evelyne Michiels T 03 2980 8 46,
milieu@zoersel.be, www.zoersel.be 
een activiteit van de milieudienst

vrijdag 17.12

papierslag

locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 18 en zondag 19.12
tijdstip van vrijdagvoormiddag ±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 zoersel

kersthappening
Er worden door de kinderen geknutselde 
kerstwerkjes te koop aangeboden. U kunt 
genieten van een hapje en een drankje 
aan democratische prijzen. Alle kinderen 
kunnen in verschillende knutselateliers 
hun creativiteit uitleven. De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door de leerlingen 
van de school. De opbrengst van de kerst-
happening gaat naar een door de school 
gekozen goed doel.

locatie op en rond de speelplaats GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip van 17 tot 21 uur
info T 03 298 08 28
een activiteit van gBz

Elke gemeente beschikt over een rampenplan om noodsituaties 
efficiënt te kunnen aanpakken. Op vraag van de federale overheid 
moesten alle gemeenten hun rampenplan - officieel ‘Algemeen 
Nood- en Interventieplan’ (ANIP) - herwerken. Dit gebeurde in 
onze gemeente door de veiligheidscel die het nieuwe ANIP una-
niem goedkeurde, net zoals onze gemeenteraad.
De gegevens in het ANIP blijven actueel door een jaarlijkse up-
date. Heeft u een bedrijf of instelling op grondgebied Zoersel? 
Geef dan elke wijziging van uw contactgegevens aub door aan 
onze ambtenaar nood- en interventieplanning.

meer weten?
Vera Janssen, T 03 2980 7 32, vera.janssen@zoersel.be.

gemeenteraad▪keurt▪
ANIP goed wie▪gaat▪er▪eerst...▪

...op een rotonde
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zaterdag 18.12

helder klinkt ons liedje 
door de winterlucht
Dirigent en muzikanten van Koninklijke 
Harmonie De Vriendenband nodigen u 
van harte uit op hun jaarlijks Kerstconcert 
onder leiding van Erwin Pallemans. U zal 
genieten van prachtige muziek in samen-
werking met het kinderkoor van de mu-
ziekacademie Sint-Job en Brecht, voorbe-
reid door Geert Vervliet.

locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs € 8, kinderen -12 jaar gratis
info Erna Naulaers T 03 383 57 89,
erna.naulaers@telenet.be 
een activiteit van 
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

zondag 19.12

opendeurdag in museum 
‘de Groot Zoerselse Geschiedenis’
Naast de vaste waarde kunt u er de extra 
thematentoonstelling bezoeken over ‘wa-
ter - lucht - aarde - vuur’.

locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info Bruno Verhavert T 03 312 31 35,
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be 
een activiteit van Heemkundige Kring zoersel vzw

SportUp for Life
Music for Life, de jaarlijkse geldinzame-
lingsactie van het Rode Kruis Vlaanderen 
en Studio Brussel, staat dit jaar in het te-
ken van aidsweeskinderen. Op zondag 19 
december zal onder de noemer ‘SportUp 
for Life’ een grootse loopactie plaatsvin-
den tussen het glazen huis in Eindhoven 
en het glazen huis in Antwerpen. Triatleet 
Serge Van Autreve zal op één dag de volle-
dige afstand (zo’n 130 kilometer) al lopend 
afleggen. Ook u kunt deelnemen aan deze 
‘groepsloop’ en u laten sponsoren. Het eni-
ge wat u moet doen is u vooraf inschrijven 
en aanduiden tussen welke loopknoop-
punten u wenst te lopen.

locatie dorpsplein Zoersel, dorpsplein Halle
tijdstip Zoersel 13 uur, Halle 14 uur
prijs deelname groepsloop € 10
info Tom Sleeuwaert M 0496 16 40 28, tomsleeuw-
aert@hotmail.com of François Stuyts T 03 384 01 03, 
francois.stuyts@telenet.be of www.sportup.be 
een activiteit van SportUp for Life

maandag 20.12
nieuwe cursussen digidak 2011
Vanaf januari starten weer nieuwe cur-
sussen computerwegwijs, Word, Excel, 
PowerPoint, digitaal creatief en internet 
bij digidak. U kunt inschrijven op onder-
staande momenten.

locatie bibliotheek Zonneputteke
tijdstip dinsdag 21.12 van 9 tot 12 uur, donderdag 23.12 
van 18 tot 20 uur 
locatie AC Bethaniënhuis
tijdstip maandag 20.12 van 13.30 tot 16.30 uur, donder-
dag 23.12 van 18 tot 20 uur 
info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00
een activiteit van digidak in samenwerking met 
gemeente zoersel

woensdag 22.12

kerstspel
In een uitzonderlijke, poëtische en be-
klijvende sfeer voert de Gidsenbond een 
kerstspel op. Het stuk werd speciaal 
geschreven voor Zoersel door Wim Van 
Gelder. Het is een typisch meeslepend, 
ontroerend en vooral onvergetelijk Kerst-
spel. Een brok puur Kempense eigenheid 
met boer en houthakker Fons, cafébazin 
Moe Melle, een stroper, een verteller, Ma-
ria en Jozef. In deze verlaten streek is de 
Kerstsfeer zo intens dat u het nauwelijks 
voor mogelijk houdt. Buiten branden er 
vuurkorven. Een drankje is verkrijgbaar in 
de verwarmde tent. Groepen kunnen hun 
komst vooraf melden. Iedereen van harte 
welkom!

locatie Einhoven, Zoersel
andere data donderdag 23, zondag 26, maandag 27 en 
dinsdag 28.12 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en reserveren groepen bij dienst toerisme
T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be 
een activiteit van gidsenbond zoersel 
in samenwerking met De Landelijke gilde

donderdag 23.12

‘de herders achterna’ 
kerstwandeling naar Einhoven
U wandelt naar het kerstspel op Einho-
ven. Onderweg proeven we onze traditi-
onele ‘Plakaf ’, een vat vol heerlijk geestrijk 
nat met 37 kruiden (voor de kleinsten is er 
warme choco). Na het kerstspel blijven 
we in de tent ter plaatse nog even plakken 
bij een warme choco, een glühwein, een 
jenever of een trappist. Deze consumpties 
zijn in de deelnameprijs inbegrepen. Daar-
na zakken we gezamenlijk terug af naar 
het heemhuisje waar we iedereen vergas-
ten op lekkere erwtensoep met spekjes en 
blokworst, brood, koffie of thee.

locatie vertrek Heemhuisje, Schoolstraat 9
tijdstip 18.30 uur, vertrek stipt om 19 uur
prijs € 7,50, kinderen -12 jaar € 5 (storten op rekeningnr.

979-62 31184-06 met vermelding HKZ kerstspel 23/12) 
info en inschrijven voor 21.12
Bruno Verhavert T 03 312 31 35, 
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be 
een activiteit van Heemkundige Kring zoersel vzw

voorleesavond
In je pyjama kan je, in gezelschap van je 
knuffel, luisteren naar een leuk en span-
nend verhaal, terwijl je mama en papa ge-
nieten van een lekker slaapmutsje.

locatie BSGO Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip van 17.30 tot 18 uur - peuters en kleuters, van 18 
tot 18.30 uur - 1ste en 2de leerjaar, van 18.30 tot 19uur 
- 3de en 4de leerjaar; van 19 tot 19.30 uur - 5de en 6de 
leerjaar 
prijs gratis
info Joriska Geeraerts T 03 383 25 95,
gok-zorg@klim-op.net 
een activiteit van basisschool Klim-op

Vlaams Radiokoor 
onder leiding van Bo Holten 
‘Le sommeil céleste’
Het traditionele kerstconcert van het 
Vlaams Radio Koor baadt dit jaar in een 
religieuze sfeer, die ook een volks tintje 
meekrijgt. Het kerstverhaal staat cen-
traal, voorafgegaan door oude psalmen, 
en om te eindigen - hoe kan het ook an-
ders - enkele toepasselijke ‘kerstcarols’.
Hoewel Edvard Grieg geen religieus per-
soon was, componeerde hij op het einde 
van zijn leven toch enkele religieus ge-
inspireerde werken. In zijn vier Psalms 
vermengt hij oude psalmen met Noorse 
volksmelodieën, en weet zo meteen de 
juiste stemming op te roepen voor dit 
kerstconcert.  Als organist had ook de 
Gentse componist Franz Uyttenhove een 
bijzondere voorliefde voor religieuze mu-
ziek. Zijn achtstemmige Kerstnacht leunt 
qua thematiek erg aan bij het werk van 
een andere Vlaming: François Gevaert, 
één van de meest toonaangevende figu-
ren van de Belgische muziek. We laten ons 
even meevoeren door zijn hemelse klan-
ken in ‘Le sommeil de l’enfant Jésus’, en 
keren daarna terug naar de aarde met de 
volkse melodieën van Percy Grainger.

Locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info en kaarten onthaal T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de dienst cultuur

vrijdag 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 zaterdag 25.12
tijdstip vrijdag 24.12 middernacht en

zaterdag 25.12 om 9.30 uur  
info Nora Verbruggen T 03 383 6010
een activiteit van het Sint-Caeciliakoor

zondag 26.12

kerstwandeling
Bewegwijzerde wandeling van 5 km op 
Einhoven. Tussen 12 en 18 uur kunt u pan-
nenkoeken smullen aan de kerststal.

locatie vertrek aan de kerststal op Einhoven
tijdstip van 12 tot 16 uur
info dienst toerisme T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be 
een activiteit van gidsenbond zoersel 
in samenwerking met De Landelijke gilde

U zijt wellekome -  
Vlaanderen zingt Kerst
Op 80 plaatsen in Vlaanderen organiseert 
het Davidsfonds voor de ganse familie 
een samenzang met gekende en minder 
gekende kerstliederen, in samenwerking 
met plaatselijke zangkoren. De koren 
Sint-Martinus en Okra van Halle, het Sint-
Antonius-koor van Sint-Antonius en de 
Sint-Caecilia en Sint-Elisabethkoren van 
Zoersel verlenen hun medewerking. Een 
mooie zangbrochure is ter beschikking. 
Een vrijwillige bijdrage is bestemd voor 
‘Handicap International’. Achteraf recep-
tie.

locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 16 uur
prijs gratis
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van het Davidsfonds 
in samenwerking met 
de drie zoerselse parochiekoren

fakkeltocht

locatie Zoezel, Zonneputteke 3
tijdstip 20 uur tot 1 uur
prijs gratis
info Kay Tomboy T 03 395 17 44, ktomboy@gmail.com
een activiteit van JH zoezel

maandag 27.12

fakkeltocht vergezeld door een huif-
kar naar het kerstspel op Einhoven
(fakkels kunt u ter plaatse kopen)

locatie vertrek Sint-Elisabethkerk Zoersel
tijdstip 18.30 uur
info dienst toerisme T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be 
een activiteit van gidsenbond zoersel 
in samenwerking met De Landelijke gilde

woendag 29.12

Ben jij een knutselfanaat?
Dan ben je welkom om mee te komen 

knutselen. Wat we knutselen is natuurlijk 
een verrassing. Knutselmateriaal hoeven 
jullie niet mee te brengen, enkel een plas-
tieken zak en een lege plastieken doos (de 
grootte van een ijsdoos) om nadien jullie 
knutselwerkjes in te leggen.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 15 uur knutselen voor 4- tot 6- jarigen 
en van 16 tot 17 uur knutselen voor 7- tot 10- jarigen  
prijs niet-leden gezinsbond € 7, leden € 4 (max.3 
betalenden per gezin) te storten op rekeningnr. 776-
5901909-41 met vermelding van leeftijd 
info en inschrijven Heidi Rymen M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com 
een activiteit van gezinsbond zoersel

donderdag 30.12

driekoningentocht - oliebollentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 5-10-
15-20-25 km met de nodige rustposten. 
Tussen de feestdagen door uw lichaam 
wat rust gunnen en laten verpozen bij een 
goede wandeling. Een oliebol voor ieder-
een. Als afsluiter een glühwein om te klin-
ken op het volgende wandeljaar.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip vanaf 8 tot 15 uur
prijs niet-leden € 1,5, leden € 1,1
info Jozef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden

nachtwandeling naar een kerststal
Wandelingen van 8 km. Op zoek gaan 
naar de stal om de drie koningen te vin-
den, in groep of alleen, met onderweg een 
post waar de figuren van Felix Timmer-
mans klaar staan met een borrel en wat 
muziek.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 19 tot 20 uur
prijs niet-leden € 1,5, leden € 1,1
info Jozef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden

vrijdag 31.12

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

locatie dorpsplein Halle
tijdstip in de voormiddag
info Marlies Huysmans, marliesje01@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

‘nieuwjaarke zoete’ zingen
Op oudjaar zetten we voor de Zoerselse 
jeugdige nieuwjaarszangers de voordeur 
van het ‘heemhuisje’ wagenwijd open om 
lekkers uit te delen en een warme choco 
te schenken. Ook de begeleidende ouders 
laten we niet in de steek.

locatie Schoolstraat 9
tijdstip in de voormiddag
info Bruno Verhavert T 03 312 31 35,
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be 
een activiteit van 
de Heemkundige Kring zoersel vzw

warme chocomelk nieuwjaarszangers
Zing een liedje en krijg in ruil een warme 
chocomelk en een plekje aan een vuurtje. 
Kom zeker langs! Ook voor de groteren is 
er, in ruil voor een liedje, chocomelk voor-
zien. Tot dan!

locatie dorpsplein Zoersel
tijdstip 9.30 uur
info M 0472 73 56 03
een activiteit van 
Chiro waks, Scouts zoersel en KLJ zoersel

zaterdag 8.01
Vesna Gomirtchek
Het werk van Vesna Gomirtchek spreekt 
onmiddellijk aan door haar overrompe-
lende vitaliteit. Met heftige, vibrerende 
penseelstreken, geeft zij uiting aan haar 
tomeloze levenslust. Zo ontstaat er een 
illusie van beweging en dynamiek op haar 
monumentale doeken. Haar krachtige 
kleurcombinaties en de uitbarstingen van 
spontaniteit doen nog het meest denken 
aan de vormentaal van het abstract ex-
pressionisme en de cobrabeweging. Zowel 
in haar figuratieve als abstracte werken 
gaat het meer over wat de kunstenares 
voelt of denkt dan het herkenbare plaatje.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 30.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 
18 uur 
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

kerstboomverbranding Zoersel

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

kerstboomverbranding Zoersel

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

zondag 9.01

glühweinwandeling
Onze traditionele nieuwjaarswandeling 
vindt dit jaar plaats in ons reservaat “De 
Bonte Klepper”. Na een mooie wandeling 
kan er gratis genoten worden van glüh-
wein en chocomelk.

locatie de Bonte Klepper
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tijdstip 10 uur of 9.50 uur samenkomst aan brug 8, 
kant Oostmalle, weg Oostmalle - Rijkevorsel 
info Richard Vergaelen T 014 72 51 42, lailah.richard@
pandora.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

inschrijvingsdagen TC De meerheide
Welgezind beginnen we aan een nieuw 
jaar en een nieuw seizoen. Als u in het 
nieuwe jaar wat meer wenst te sporten, 
kunt u onmiddellijk de daad bij het woord 
voegen en u alvast inschrijven tijdens één 
van onze drie traditionele inschrijvings-
dagen. 
Heeft u uw tennisvrienden tijdens de win-
ter gemist, dan moet u zeker langskomen 
op zondag 9 januari. Tijdens onze nieuw-
jaarsreceptie, kunt u iedereen het beste 
toewensen en klinken op een deugddoend 
sportief jaar.

locatie cafetaria Zoerselhofdreef 40
andere data zaterdag 5.02 en vrijdag 18.03
tijdstip 9.01 van 15 tot 18 uur, 5.02 van 10 tot 12 uur en 
18.03 van 19 tot 21 uur, gevolgd door jaarlijkse algemene 
vergadering 
info René Heye T 03 312 21 55, www.tcdemeerheide.be
een activiteit van tC De meerheide

dinsdag 11.01

Tai Chi qigong en 
meditatieles voor nieuwkomers
Deze heilzame cirkelvormige bewegings-
leer zorgt voor ontspanning en brengt 
harmonie in lichaam en geest. Tai Chi 
maakt gebruik van ademenergie om in-
nerlijke rust en mentale helderheid te be-
komen. Het stimuleert de bloedsomloop, 

verbetert de lichaamshouding, versterkt 
pezen en gewrichten, ontspant spieren en 
zorgt voor een algemeen gevoel van wel-
zijn. Wie regelmatig Tai Chi beoefent, kan 
stress en lichamelijke ongemakken voor-
komen, terwijl rust, concentratie, vitali-
teit en soepelheid worden bevorderd.

locatie dinsdag turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47, 
donderdag ’t Zonneputteke 
andere data donderdag 13.01
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11 uur, donderdag van 15 
tot 16.30 uur 
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be, 
http://www.youtube.com/watch?v=uIQgxawAmuU 
een activiteit van tai Chi zoersel

UPdate computerclub
Inschrijvingen voor 2011! Windows Vista, 
Windows 7, Internet, Office 2007, 2010, 
grafische toepassingen, foutbewerking. 
Hulp bieden, vraaggesprek. 
U hebt een probleem? 
Update kan u helpen!

locatie Antoniusschool, ingang Achterstraat
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

zaterdag 15.01

tekenen, aquarelleren en olieverf 
schilderen
Heeft u enige artistieke aspiraties en ziet 
u het wel zitten om met potlood of pen-
seel bezig te zijn, dan bieden wij de mo-

‘flater’ leerde zoersel strips lezen
Stripbibliotheek ‘Flater’ zag, nu 26 jaar 
geleden, het levenslicht in het toenma-
lige buurthuis De Wurm. Een aantal jaar 
later vond ze onderdak in het Koetshuis in 
Halle. Van daaruit verhuisde ze later naar 
de oude Schoolmeesterswoning in Sint-
Antonius. Naast grotere stripbibliotheken 
in Turnhout en Wilrijk was ‘Flater’ uniek in 
Vlaanderen. Met een geëngageerde groep 
vrijwilligers werd doorheen de jaren een 
collectie van meer dan 7.000 stripverha-
len opgebouwd.
Dankzij stripbib ‘Flater’ leerden de Zoerse-
laars strips lezen en waarderen. Jong en 
oud konden twee dagen per week in de 
stripbibliotheek terecht. Maar de afgelo-
pen jaren vonden steeds minder mensen 
hun weg naar ‘Flater’. Een dalend aantal 
leden, en daaraan gekoppeld dalende 
inkomsten, maakten het voor de vrijwil-
ligers moeilijk om de collectie naar wens 
verder te zetten. Op 1 september 2010 

collectie▪strips▪ver-
huist▪naar bibliotheek

werden daarom de deuren definitief ge-
sloten.  

nieuw onderkomen 
Om de Zoerselse stripliefhebbers niet in 
de kou te laten staan, schenkt ‘Flater’ haar 
gehele collectie nu gratis aan de openbare 
bibliotheek van Zoersel. “Wij zijn zeer op-

Vorig jaar nog vierde stripbibliotheek ‘Flater’ feestelijk haar 25-jarig bestaan. Een jaar later 
hebben de bestuursleden van ‘Flater’ echter beslist om de deuren van de stripbib te sluiten. 
Om hun trouwe leden - en alle andere stripliefhebbers - van de collectie te laten blijven genie-
ten, schenken ze nu al hun strips aan de openbare bibliotheek van Zoersel.

 ■ WEGWIJS

stripbibliotheek ‘Flater’ sluit de deuren

getogen met deze gift”, aldus bibliotheca-
ris Erik Breuls, “want de stripcollectie van 
de openbare bibliotheek wordt nu haast 
verdubbeld. Toch is het in de eerste plaats 
jammer dat Zoersel met het verdwijnen 
van ‘Flater’ een belangrijke promotor van 
het beeldverhaal verliest.”
De verhuis en het onderbrengen van al die 
strips in de openbare bibliotheek wordt 
nog een hele taak. Om de collectie zoveel 
mogelijk bij elkaar te houden, zal in de bib 
van Sint-Antonius de stripcollectie voor 
volwassenen komen te staan. In de bib 
van Halle wordt die voor de jeugd onder-
gebracht. Als alles naar wens verloopt, zal 
de volledige collectie vanaf het paasverlof 
voor alle leden van de bib gratis uitleen-
baar moeten zijn.

mEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪7▪22▪of▪mail▪naar▪zoer-
sel@bibliotheek.be.

“Dankzij de schenking 

van 7.000 strips van 

stripbibliotheek ‘Flater’ 

wordt de stripcollectie 

van de openbare 

bibliotheek bijna 

verdubbeld.” 

gelijkheid om uw vaardigheden verder te 
ontplooien. Wij organiseren een infona-
middag waarop u zich kunt inschrijven 
voor een cursus tekenen, aquarelleren en 
schilderen met olieverf. De lessen hebben 
wekelijks plaats op zaterdagnamiddag 
(van 14 tot 17 uur) of donderdagavond (van 
19 tot 22 uur).

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

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

vrijdag 21.01

fototentoonstelling
Op zaterdag en zondag studiofotogra-
fie van 10 tot 17 uur ‘Valentijnsshoot’ met 
gratis afdruk. Tijdens het salon ook Digid-
oedagen, alles voor digitale beeldverwer-
king.

locatie ‘t Zonneputteke
andere data zaterdag 22 en zondag 23.01
tijdstip vrijdag opening 20 uur, zaterdag van 10 tot 20 
uur en zondag van 10 tot 19 uur 
prijs gratis
info Paul de Houwer M 0474 32 23 29
een activiteit van fotoclub obscura vzw

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 20.12 tot en met 2.01 op gehucht Einhoven (Zoersel)
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 20.12 tot en met 6.01 in Halle-Dorp
info Paul Michielsen, Halle-Dorp 32, T 03 383 09 56

kerststal pastorij Sint-Antonius
van 20.12 tot en met 6.01 aan de Handelslei 33
info Paul Michielsen, Halle-Dorp 32, T 03 383 09 56

kerststal Kerk Zoersel
van 20.12 tot en met 6.01 aan de Kerkstraat
info Herman Van Hofstraeten, Smissestraat 18, T 03 289 46 76

kerststal Domein Bethaniën (met levende dieren)

van 20.12 tot en met 9.01 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 en op 9 januari tot 19 uur
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

kerststal wijk Gagelaars
van 20.12 tot en met 8.01 in wijk Gagelaars, hoek Elzenlaan en 
Gagelaars
dagelijks kerstcafetaria in een feesttent met pannenkoeken en 
dagverse soep
tijdens werkdagen van 16 tot 21 uur, in het weekend van 13 tot 22 
uur, behalve op oudejaarsavond.
info Paul De Klerck T 03 383 34 35, paul.de.klerck@pandora.be
een activiteit van wijkraad gagelaars

kerststal Krekelenberg
van 20.12 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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 ■ IN BEELD

projecten in de steigers

bouwen▪aan▪een▪
sportieve▪gemeente

Voetbal of volleybal, badminton, basket, turnen of dans … De Zoerselse sportieveling kan 
bij heel wat verenigingen terecht voor een actieve ontspanning. Om dat sportaanbod waar 
te maken, hebben deze clubs natuurlijk een goede infrastructuur nodig. Enkele verenigin-
gen steken vandaag de handen uit de mouwen en bouwen samen met de gemeente nieuwe 
sportinfrastructuur.

sportinfrastructuur westmallebaan
Voetbalclub KFC Eendracht Zoersel heeft al lange tijd nood aan 
nieuwe accommodatie. Vandaag beschikken ze op de Kievitheide 
over een te krappe en verouderde kantine, twee velden en een klein 
oefenveldje. Maar daar komt gauw verandering in. De jongens van 
het technisch onderwijs VITO uit Hoogstraten bouwen voor KFCE 
een fonkelnieuwe kantine. Op het plan staan vier nieuwe voetbal-
velden, een ruime parking, een kleine kantine met kleedkamers, 
een tribune en een grote polyvalente zaal. 

Gemeente Zoersel draagt aan dit project haar steentje bij, en lost 
tegelijkertijd een eigen vraagstuk op. In het bestek van het publiek-
private samenwerkingsproject Zoerseldorp was oorspronkelijk een 
polyvalente zaal opgenomen, zoals er nu een is in sociocultureel 
centrum het Zonneputteke. Maar de gemeente zag in het project 
van KFCE Zoersel nieuwe kansen om op kortere termijn een zaal 
met ruime parking en bergruimte te realiseren buiten het woonge-
bied.

Vanuit dit idee werkten KFCE Zoersel en de gemeente samen een 
voorstel uit. In het bouwproject van KFCE Zoersel - dat trouwens 
niet gerealiseerd zou kunnen worden zonder de steun van sponsors 
en vrijwilligers - wordt de nood aan socioculturele infrastructuur 
kostenefficiënt gecombineerd met de vraag naar voetbalinfrastruc-
tuur. Als de nieuwbouw er staat, zal de gemeente een jaarlijkse ver-
goeding betalen voor de polyvalente zaal. De ruimte wordt op haar 
beurt door de gemeente aan betaalbare prijzen ter beschikking ge-
steld aan het Zoerselse verenigingsleven en privépersonen.  
KFCE Zoersel beschikt over een eigen kleine kantine op de beneden-
verdieping van het gebouw, maar zal in overleg met de gemeente 
en in functie van de voetbalkalender ook regelmatig gebruikmaken 
van de grote zaal. 

sportinfrastructuur achterstraat
In de Achterstraat in Sint-Antonius steken in het voorjaar van 2011 
twee andere verenigingen de eerste spade in de grond. Volleybal-
club VOC Amigos en turn- en dansvereniging The Sky is The Limit 
bouwen er met steun van de gemeente bijkomende sportinfra-
structuur. Vlak naast de school komt er een nieuwe ruime sporthal, 
een turnzaal en twee danszalen. Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan de bouwplannen. Na de winterstop starten de vereni-
gingen met de werkzaamheden.

Dit project zal deels gelijklopend worden gerealiseerd met de 
bouw van de muziek- en woordacademie, kinderopvang, poly-
valente zaal en jeugdhuis in de Achterstraat. Maar de realisatie 
van het sportcomplex staat verder los van het project gemeen-
schapsinfrastructuur Achterstraat.
Er is in onze gemeente al een hele poos vraag naar bijkomende 
sportruimte. Niet alleen de bouwende verenigingen, maar ook 
heel wat andere clubs barsten uit hun voegen. Daarom wil de 
gemeente zich ook voor dit project engageren. Via een jaarlijkse 
vergoeding zal de gemeente kunnen beschikken over een aan-
zienlijk aantal sporturen. Gelijkaardig aan het project van KFCE 
Zoersel verhuurt de gemeente deze uren aan een betaalbare 
prijs verder aan de Zoerselse sportverenigingen. Extra sport-
ruimte in de Achterstraat moet het ook mogelijk maken om 
vaste tijdstippen te voorzien voor andere verenigingen of indivi-
duele sporters.   
In het nieuwe sportcomplex zal u terechtkunnen voor verschil-
lende zaalsporten: er komt een tennisveld, een basketbalveld, 
twee basketoefenvelden, drie volleybalplatforms en vijf tot 
zes badmintonvelden. Er wordt ruimte voorzien voor tennis, 
korfbal en zaalvoetbal. Er zijn ook een goed uitgeruste turn- en 
gymhal en een danszaal, opsplitsbaar in twee delen, voorzien. 
Het sportcomplex wordt vervolledigd met voldoende berging, 
moderne kleedkamers en andere voorzieningen.
Volleybalclub VOC Amigos en turn- en dansvereniging The Sky is 
The Limit zullen aanpalend aan de sportruimtes ook nog een ca-
fetaria, vergaderlokaal en polyvalente ruimtes realiseren.

handen in elkaar
Voor beide projecten verwierf de gemeente eerder de gronden 
en stelt die via een recht van opstal ter beschikking aan de ver-
enigingen.

Doordat sportverenigingen en de gemeente de handen in elkaar 
slaan, hopen we samen te bouwen aan een sportief Zoersel, 
waarin iedere vereniging aan dezelfde voorwaarden kan spor-
ten.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪04▪of▪mail▪naar▪gemeente@zoersel.be.

Er is in de gemeente Zoersel al een 

hele poos vraag naar bijkomende 

sportruimte. Niet alleen de 

bouwende verenigingen, maar ook 

heel wat andere clubs barsten uit 

hun voegen.
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Al meer dan veertig jaar wenst de KWB Sint-Antonius in de 
eindejaarsperiode alle 75-plussers van de gemeente ‘zalige 
feestdagen’ door hen aan huis een fruitmandje te gaan over-
handigen. Een tiental jaren later startten de Heren van Zoer-
sel met een gelijkaardig initiatief en nu geniet het hele pro-
ject de overkoepelende steun van het gemeentebestuur. Een 
traditie om te koesteren!

“We proberen op een voormiddag een 
twintigtal adressen in een wijk af te wer-
ken,” zegt Jan Pauwels van de KWB Sint-
Antonius, “maar soms nemen we echt 
wel de tijd voor een babbeltje. Ik herinner 
me nog die keer, toen we bij een caravan 
aankwamen, waar een mens alleen onder 
een afdakje in de kou zijn eten stond te 
koken. Daar hebben we toch een halfuur-
tje bij gezeten.” Fons Kemland van de He-
ren van Zoersel voegt eraan toe: “Mensen 
vragen je wel eens binnen, maar je kunt 
niet overal gaan buurten natuurlijk. Als 
we bij iemand het ene jaar verder moeten, 
blijven we er volgend jaar misschien wat 
langer hangen.”

een mooie traditie
In december 1968 is de KWB er in Sint-Antoni-
us mee begonnen?
Jan: Ja, de motivatie was om arme al-
leenstaanden in de feestdagen van de 
eindejaarsperiode eens een hart onder 
de riem te steken. Soms zitten mensen in 
een kamertje met een bed, een stoel en 

een gasvuurtje hele dagen door het ven-
ster naar de vogeltjes in de tuin te kijken. 
Zo helemaal op zichzelf, het is niet altijd 
gemakkelijk. Die mensen hebben ook wel 
eens zin in een babbel. Zelf ben ik in 1974 in 
de gemeente komen wonen en sinds 1975-
1976 ben ik actief bij de KWB Sint-Antoni-
us. Ik draag dus al vijfendertig jaar mee 
fruitpakketjes rond!

De Heren van Zoersel zijn er 29 jaar geleden 
ook mee gestart?
Fons: Na de fusie was dat. Als vereniging 
van oud-gemeenteraadsleden van deelge-

meente Zoersel, toen die nog autonoom 
was, dunde ons aantal leden met de jaren 
natuurlijk uit... Het dreigde bij ons spaak 
te lopen, maar toen de gemeente het 
initiatief financieel wilde steunen om het 
ruggengraat te geven, vroegen ze ons en 
alle verenigingen die met iets gelijkaardigs 
bezig waren, erbij. Zo komen niet langer 
mensen van verschillende verenigingen bij 
dezelfde mensen aankloppen. Ziekenzorg 
in Halle deed de zieken en het Rode Kruis 
nam de rest voor zijn rekening. Nu is alles 
gecoördineerd.

je wilt het niet missen
Hoe gaat de voorbereiding en de bedeling in 
zijn werk?
Fons: De gemeente zorgt ervoor dat het 
fruit wordt aangekocht. In het Koetshuis 
wordt alles met een aantal vrijwilligers 
ingepakt. Op de zondag tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar dragen in totaal een 
honderd vrijwilligers de veertienhonderd 
fruitmandjes in ploegen van twee man 
rond. Vooral in de dorpskernen is de sfeer 

solidariteit▪
met▪de▪
feestdagen

fruitmandjes voor 75-plussers

 ■ CLOSE-UP

gemoedelijk, met een babbel en een bor-
rel; de dorpsmensen kennen het initiatief 
al jaren. Bij de buitenverblijfbewoners uit 
Antwerpen en uit Nederland moeten we 
al eens uitleggen dat we niet rondkomen 
voor een of andere ophaling... Een enkele 
keer weigert iemand de fruitkorf met: “ik 
heb dat niet nodig” of “ik voel mij nog geen 
oude mens”!

Bij wie gaan jullie zoal allemaal langs met de 
fruitkorven?
Jan: Als we zelf zouden moeten uitzoeken 
wie er allemaal 75+ is, zou je er wel een 
tijdje zoet mee zijn. De gemeente draait 
de lijsten voor ons uit en we houden re-
kening met de overlijdens. Bij een gezin 
komen aanzetten met een fruitkorf, wan-
neer daar net iemand overleden is, dat is 
een intriest moment... De positieve kant 
is dat we op onze rondgang zien wat er bij 
de mensen omgaat, zodat we probleem-
situaties aan het ocmw kunnen melden. 
Soms zijn mensen naar een rusthuis of 
naar het ziekenhuis. Daar gaan we niet 

naartoe. De serviceflats Joosten en Ten 
Dorpe nemen we er wel bij.

Het uitgangspunt is solidariteit met ouderen 
en alleenstaanden?
Jan: Meestal hebben we onze vaste klan-
ten en soms zitten ze al voor het raam te 
wachten, omdat ze weten dat we komen. 
Dan schenken ze graag een drankje en 
praten ze honderduit over vroeger, over 
hun beslommeringen, eventueel over 
hun ziekte. De mensen ‘zalige feestdagen’ 
wensen en een babbeltje met hen doen, 
is meer waard dan het cadeautje dat we 
voor hen mee hebben. Sommige mensen 

leven zo in hun eigen wereldje, dat wat 
menselijk contact een sprankeltje hoop 
biedt. Soms krijgen we ook bedankingen 
terug, in de stijl van: “een hartverwarmend 
initiatief ” of “van harte dank voor een lieve 
attentie voor de ‘al wat ouderen’!” Zo’n 
erkenning maak je als vrijwilliger graag 
mee.

STEUN VAN DE GEmEENTE
In 1997 staken een aantal vrijwilligers 
van het gemeentepersoneel de koppen 
bij elkaar en namen vervolgens enkele 
initiatieven om de nodige fondsen te 
verzamelen om het fruit aan te kopen. 
“Sindsdien nemen we jaarlijks deel 
aan de kerstmarkt en organiseren we 
een quiz”, aldus het bestuur. Door het 
almaar stijgende aantal 75-plussers, 
van 721 in 1979 naar 1.420 in 2009, is de 
opbrengst van deze activiteiten echter 
niet meer voldoende. Daarom enga-
geert de gemeente zich om het tekort 
bij te passen. “Vorig jaar verwerkten we 
meer dan 1.700 kg fruit.”

“Tussen Kerst en 

Nieuwjaar dragen 100 

vrijwilligers meer dan 

1.400 fruitmandjes 

rond.”

“Tijdens onze rondgang 

zien de vrijwilligers wat 

er bij de mensen zoal 

leeft.”

In het Koetshuis wordt zo’n 1.700 kg fruit verwerkt in meer dan 1.400 fruitmandjes.
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 ■ BETROKKEN

opbrengst▪voor▪
het▪goede doel

Op zaterdag 11 en zondag 12 december vindt in en rond het administratief centrum Zoersel en 
PVT De Landhuizen reeds de veertiende editie van onze cadeau- en kerstmarkt plaats. Zoals 
voorgaande jaren staan alle deelnemers minstens twintig procent van hun winst af aan het 
goede doel. Vorig jaar steunden we twee projecten van dichtbij, dit jaar is gekozen voor twee 
derdewereldprojecten, waarbij de band met Zoersel toch aanwezig is.

SenteC - SaLCo,  
schoolatelier in Bolivia

Els Van Hoecke, schoon-
zus van Zoerselaar 

Paul Van Nylen, leeft 
en werkt al jaren-
lang in Bolivia. De 
projecten die Els er 

begeleidt, situeren 
zich in Oruro 

en hoofdza-
kelijk in en-
kele mijn-

gebieden. 
Deze 

pro-
jec-
ten 

veertiende cadeau- en kerstmarkt

mEER WETEN?
Bel▪Rob▪Belmans▪of▪Gilberte▪Cravillon▪
op▪03▪2980▪9▪17▪of▪mail▪naar▪gilberte.
cravillon@zoersel.be.▪Op▪p▪6▪vindt▪u▪
meer▪praktische▪info▪over▪onze▪cadeau-▪
en▪kerstmarkt.▪

studie bevestigt
aansluiting
Zoals we u in een vorig Zoersel Magazine al meldden, werkt een studiebureau - in opdracht 
van het Vlaams gewest - aan de ontwerpplannen van de omleidingsweg rond Zoersel. De ef-
fectieve aanleg is voorzien voor 2013. Het Zoerselse gemeentebestuur ijvert al jaren voor een 
aansluiting van die weg op de bestaande en geplande bedrijventerreinen. “Die aansluiting 
komt er”, zo bevestigt een studie.

 ■ IN BEELD

omleidingsweg sluit aan op bedrijventerreinen

leefbare dorpskern
Het Provinciebestuur, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 
(POM), de gemeentebesturen van Zoersel 
en Malle en IGEAN dienstverlening zet-
ten zich dagelijks in voor de economische 
ontwikkeling van de Noorderkempen. De 
herinrichting van bestaande bedrijventer-
reinen en de aanleg van nieuwe bedrij-
venterreinen in Zoersel en Malle maken 
daar een belangrijk onderdeel van uit. 
Essentieel daarbij is het vrijwaren van de 
leefbaarheid van de verschillende dorps-
kernen door het vermijden van doorgaand 
(vracht)verkeer. Om die reden ijvert de 
gemeente Zoersel dan ook al jarenlang 
voor een omleidingsweg rond Zoersel. Es-
sentieel voor beide projecten - de uitbrei-
ding van bestaande of aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen enerzijds en de verbin-
ding met de omleidingsweg anderzijds - 
is dat deze samen onder de loep worden 
genomen en dat wordt nagegaan hoe de 

bedrijventerreinen ontsloten kunnen wor-
den, zonder de dorpskernen te belasten.

studie
Onder meer deze problematiek was aan-
leiding voor een onderzoek van de POM. 
De eerste resultaten van dit onderzoek 
zijn intussen bekend. Zo biedt de studie 
onder meer een positief antwoord op 
onze vraag om het bedrijventerrein De 
Schaaf - Delften te laten aansluiten op de 
geplande omleidingsweg rond Zoersel. 
Dat betekent dat de Zoerselse dorps-
kern gespaard kan blijven van doorgaand 
(vracht)verkeer.

verkeersveilige dorpskern
“Dankzij dit resultaat kunnen de concrete 
plannen om de kern van deelgemeente 
Zoersel om te vormen tot een gezellig en 
verkeersveilig dorp ook ongestoord verder 
worden uitgewerkt. Momenteel leggen 
twee teams immers de laatste hand aan 
hun voorstel om dit te realiseren. Tegelij-
kertijd kunnen we de procedure voor de 
opmaak van het RUP voor het bedrijven-
terrein De Kievit heropstarten”, aldus nog 
het bestuur. 
“Op die manier blijven we ons dagelijks 
inzetten voor de economische ontwikke-
ling van de Noorderkempen, zij het op een 
veilige en aangename manier.”

mEER WETEN?
Mail▪naar▪pom@pomantwerpen.be,▪
communicatie@zoersel.be.▪

groeperen zich onder de naam SENTEC 
- waaronder ‘Technische begeleiding en 
vorming’ wordt verstaan. Concreet be-
tekent dit dat jongeren en volwassenen 
uit het mijnwerkersmidden er arbeidsge-
richte, technische bekwaamheden krijgen 
aangeleerd. Onder de naam SALCO (alter-
natieve en complementaire gezondheid) 
worden dan weer cursussen georgani-
seerd, hoofdzakelijk voor vrouwen. 
Een combinatie van deze twee resulteerde 
in de productie van kookstellen op zonne-
energie. De plaatselijke bevolking leert 
niet alleen hoe ze die kookstellen moeten 
maken, maar ook hoe ze te gebruiken. 
Naast een belangrijke besparing door 
minder gasverbruik stimuleert deze kook-
methode het gebruik van groenten in het 
dagelijks dieet en verzekert het een ge-
zonde voeding voor de mijnwerkersgezin-
nen. Met de opbrengst van de kerstmarkt 
wil men het gebruik van deze kookstellen 
aanmoedigen en, meer concreet, de con-

structie van 24 stuks mogelijk maken 
voor gezinnen in Oruro en Machaca-

marca. 

aBate moLIna, 
schooltje in Chili

De aardbeving in Chili begin 
dit jaar richtte een ware ra-
vage aan. Ook in Talca, waar 

Zoerselaar Guido Goossens 
al meer dan 35 jaar werkt, is 

de materiële schade enorm. Heel 
wat huizen zijn verwoest, en ook open-

“We zetten ons dage

lijks in voor de econo

mische ontwikkeling 

van de Noorderkempen.”

bare gebouwen, kerken en scholen zijn 
getroffen. Bewoners probeerden zelf puin 
te ruimen en alles met beperkte middelen 
weer op te bouwen, maar voor andere ge-
bouwen blijft het zoeken naar hulp. 
Zo werd ook het dak van het schooltje 
‘Abate Molina’, opgericht door Guido, vol-
ledig vernield. Deze school biedt onder-
wijs aan sociaal onaangepaste kinderen, 
meestal uit ontwrichte gezinnen. Om die 
reden werd er naast het gewone onder-
wijsprogramma een arbeidsatelier uitge-
bouwd. Hier leren de kinderen niet alleen 
heel wat technische vaardigheden, maar 
wordt hen ook discipline bijgebracht. 
Dit alles maakt hen minder kwetsbaar 
en geeft hen meer kansen op de arbeids-
markt. Met de opbrengst van de kerst-
markt wil men het dak van dit schooltje 
zo snel mogelijk herstellen, zodat deze 
kinderen kunnen verder bouwen aan hun 
toekomst.

Kom dus zeker een kijkje nemen op onze 
cadeau- en kerstmarkt in het weekend 
van 11 en 12 december, en steun op die ma-
nier deze twee derdewereldprojecten.

18 19



COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 5 33 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be 

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch
dienst cultuur 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 7 16 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be 

samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer 
Erik Breuls, Joke Van de Vel, Evelyne Michiels, Sam Van Pelt, 
Vera Janssen, Rob Belmans, Erik Fuhlbrügge, Tineke Wever-
bergh, Kristien Schryvers, Katrijn Denil, Katrijn Van Beek, Janne 
Verstrepen, J.H. Verbanck, Walter Verreycken, Tom Sleeuwaert, 
Sofie Verheven, Caroline Wouters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Stijn Willekens, Luc Kennis, Franky Michielsen, SportUp for Life, 
Merho, Amnesty International, provincie Antwerpen, Rudy 
Reynders, Jan Pauwels, Bruno Maes, Rode Kruis Vlaanderen

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever 
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Handelslei 167, 2980 Zoersel

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en Zoersel

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 18 
januari en 25 februari moeten ons uiterlijk op vrijdag 3 decem-
bervóór 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.

beste bakker van Vlaanderen
Steph Goossens: “De Vlaming en zijn bakker, het 
is een band die veel verder gaat dan af en toe eens 
binnenspringen voor een brood. En geef toe, het 
maakt een groot verschil of je je dag begint met een 
‘broodje spons’ of met een lekkere versgebakken 
boterham.” 

VT4 gaat samen met Steph Goossens op zoek 
naar de ‘beste bakker van Vlaanderen’. Bakker 
Geert Verellen uit onze deelgemeente Sint-Anto-
nius dingt mee naar deze eretitel. “Uiteraard is 
het leuk om die titel in de wacht te slepen, en 
dus zal ik er alles voor doen. Maar het is ook 
mooi meegenomen dat we zo de bakkers-
stiel kunnen promoten”, aldus een enthou-
siaste Geert. 

“Om de titel te verdienen moet Geert - 
net als de andere kandidaat-bakkers 
- een aantal opdrachten tot een goed 
einde brengen. Alles wordt gefilmd 
en is sinds begin december te zien 
op VT4. Het is nu aan de kijkers 
om via sms te stemmen op hun 
favoriete bakker”, zegt Sofie Ver-
heven van het productiehuis 
Bgoodmedia. 

Stem uw tv-toestel de ko-
mende woensdagavonden 
dus zeker af op VT4 en ver-
geet niet te sms’en voor 
‘onze’ Geert Verellen. Half 
januari vernemen we 
in een rechtstreekse 
uitzending wie met de 
titel van ‘beste bakker 
van Vlaanderen’ aan 
de haal gaat. 


