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Kom op tegen Kanker

X Factorwinnaar in ‘close-up’

Dirk De Smet
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Ziezo Zoersel!
Hier is het dan, uw nieuw gemeenteblad. We vonden dat we na 
25 jaar toe waren aan iets anders. En dus ruimen de GGD en de 
Flits plaats voor een nieuw gemeentelijk tijdschrift. Dit moet 
veel meer zijn dan de GGD in een modern kleedje. Vanzelfspre-
kend in de nieuwe huisstijl, maar ook de inhoud stemmen we 
af op de evoluerende maatschappij: zo vindt u telkens korte 
berichten, maar ook reportages, interviews, dossiers die terug-
keren, enz. Voortaan valt het ‘Zoersel magazine’, zoals we het 
doopten, acht keer per jaar in uw brievenbus.

Inderdaad, wij noemen het niet zo maar een blaadje, maar een 
ma-ga-zi-ne. Met vooraan ‘maga’ en niet ‘mega’, al moet de dag 
van vandaag alles wel mega zijn. Natuurlijk hoopt de hele re-
dactie wel dat u het mega vindt.

Weet u wat ik de voorbije periode echt mega vond? Dat jullie 
Zoerselaars zo vaak zo spontaan en enthousiast reageren op 
initiatieven. Zo kregen we niet minder dan 25 nominaties voor 
de bovenste beste buur. Met bijna 200 zakte u ook af naar het 
eerste wijkoverleg in Halle.
En de Zoerselse geschenkcheque, ook die viel blijkbaar in de 
smaak, want er gingen er al honderden de deur uit.

En ook nu wil ik graag terug op u beroep doen, namelijk voor 
het boompjesweekend. Dit jaar zijn Zoersel en Zandhoven de 
uitverkorenen voor onze provincie. Bedoeling is dat we boom-
pjes verkopen. Deze kosten zeven euro per stuk. Hiervoor krijgt 
u een kaarsje en een boomlabeltje. De opbrengst gaat inte-
graal naar Kom op tegen Kanker. Op 22 maart planten we aan-
sluitend aan ons Zoerselbos met al de verkochte bomen een 
heel nieuw bos. Ook u kunt meedoen: door een boompje te 
kopen, of nog beter, door zelf mee actie te voeren.

En zo slaan we twee vliegen in één klap: broodnodige centen 
voor Kom op tegen Kanker, en een heel nieuw bos. Het draagt 
allemaal bij tot ons milieu en onze gezondheid, twee thema’s 
waarover we in dit ‘Zoersel magazine’ graag een boompje op-
zetten.

We maken u ook wegwijs tussen de diverse premies bij bou-
wen of verbouwen. Want soms zou u daarin door de bomen 
het bos niet meer zien.

Maar ook voor meer info over de gemeentebegroting, de aan-
passingen in ons kringlooppark, een interview met X Factor 
winnaar Dirk, en nog tal van ander Zoersels nieuws reserveer-
den we een plaatsje.

Voor u zich verdiept in dit ‘Zoersel magazine’, herhaal ik graag 
de oproep voor het boompjesweekend. Zoerselaars, kijk aub 
niet de kat uit de boom, en ga er mee voor! Zo zetten we Zoer-
sel weer meer op de kaart! Ik heb er het volste vertrouwen in. 
Een kat uit een boom kijken, dat kan immers pas als de boom 
er al staat … 

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ IN BEELD

Leo Van Dyck (rechts), genomineerd door buurman Jef 
Van de Vel, was erg ontroerd door deze appreciatie.

onze▪gemeente▪telt▪
heel▪wat▪attente buren

Eind september lanceerde het gemeentebestuur een oproep naar ‘bovenste beste buren’. En 
dat onze gemeente heel wat warme en attente buren telt, bewijzen de reacties die wij moch-
ten ontvangen. Uit alle genomineerden werd intussen de eerste ‘bovenste beste buur’ verko-
zen.

om ook graag nog heel wat andere Zoerselaars de kans geven 
om hun buren eens in de bloemetjes te zetten, of om zelf uitge-
roepen te worden tot bovenste beste buur.”
Heeft u een buurman of -vrouw die deze titel volgens u meer 
dan wie ook verdient, laat dit dan weten via communicatie@
zoersel.be, of door een brief te schrijven naar gemeente Zoersel, 
dienst communicatie, Handelslei 167, 2980 Zoersel. Vergeet uw 
naam en adres, en die van uw buurman- of vrouw, niet te ver-
melden, evenals waarom u hem of haar nomineert.

MEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪5▪33▪
of▪mail▪naar▪communicatie@zoersel.be.▪

rode roos
In de periode september - december werden er in totaal zo’n 25 
mensen voorgedragen door hun buurman of -vrouw, die hen via 
deze weg eens op een aparte manier in de bloemetjes wilde zetten 
en bedanken. 
Al deze genomineerden, en de mensen die hen hadden voorge-
dragen, werden eind december getrakteerd op een hapje en een 
drankje. Elke genomineerde ging bovendien naar huis met een rode 
roos. “Op die manier wilden wij àlle genomineerden eens letterlijk in 
de bloemetjes zetten, en hen via deze weg hun verdiende erkenning 
geven”, aldus het bestuur.

“Ik heb in mijn leven al meermaals een 

medaille of een andere erkenning mo-

gen ontvangen, maar dit is veruit de 

mooiste.”

eerste laureaat
Maar in elke ‘wedstrijd’ kan er maar één de uiteindelijke ‘laureaat’ 
zijn, en die eer was dit keer weggelegd voor Leo Van Dyck (68 jaar). 
Leo, die genomineerd werd door zijn buurman Jef Van de Vel, was 
erg ontroerd door deze appreciatie. “Ik heb in mijn leven al meer-
maals een medaille of een andere erkenning mogen ontvangen, 
maar dit is veruit de mooiste!”, aldus een geëmotioneerde Leo. “Ik 
zal met plezier wat ik voor Jef doe, nog heel lang blijven doen!”
“Ik respecteer wat alle anderen hier aanwezig voor hun buren doen”, 
pikt buurman Jef in, “maar wat Leo voor ons heeft gedaan, dat doet 
niemand hem na. Zo is er echt maar één!” 

zelf iemand nomineren?
“Wij hebben gemerkt hoe blij de genomineerde buren waren met 
deze onverwachte erkenning”, besluit het bestuur. “We willen daar-

bovenste beste buur
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Hoge energiefacturen, stijgende prijzen voor huizen en appartementen, … . Investeren in een 
duurzame woning loont deze dagen zeker de moeite. Verschillende (openbare) instellingen 
reiken dan ook premies uit om woningen duurzamer te maken, zowel op het vlak van energie 
als wooncomfort. Wie dus nu al denkt aan de toekomst, kan daarbij op korte en lange ter-
mijn een financieel voordeel doen.

e-peilpremie
Vlaamse gezinnen kunnen al langer pre-
mies krijgen om hun woning energievrien-
delijker te maken. Sinds 1 januari van dit 
jaar zijn er echter wel enkele be langrijke 
veranderingen. Zo is er voor nieuwbouw-
woningen een totaal nieuwe aanpak, met 
slechts één premie: de E-peilpremie. Hoe 
lager het E-peil - of hoe energiezuiniger de 
woning -, hoe hoger de premie. Goed iso-
leren is dus de boodschap, want de premie 
voor een nieuwbouwwoning kan oplopen 
tot 4.100 euro.

premies eandis
Wie een bestaande  woning koopt, blijft 
zeker niet in de kou staan. Integendeel, 
het gamma premies voor energiebespa-
rende maatregelen in een bestaande 

 ■ WEGWIJS

duurzaam wonen

vERWARMINGSTOELAGE
Rationeel energie gebruiken is 
een must voor de toekomst, maar 
een goed verwarmde huiskamer 
is tijdens deze wintermaanden al 
even belangrijk. Personen met een 
begrensd inkomen, een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming of 
schuldoverlast worden hierbij niet 
vergeten. Zij komen namelijk in aan-
merking voor een verwarmingstoe-
lage voor stookolie. Via onze sociale 
dienst kunnen zij een premie krijgen 
van het Sociaal Verwarmingsfonds. 
De aanvraag moet wel gebeuren 
binnen de zestig dagen na de leve-
ring van de stookolie.

MEER WETEN?
Kijk▪op▪de▪startpagina▪van▪
www.zoersel.be▪of▪bel▪0800▪12▪113.

mee▪vooruit▪kijken▪
naar▪morgen▪

woning is vrij uitgebreid: dakisolatie, 
buitenmuurisolatie, ventilatiesysteem 
met warmterecuperatie, zonneboiler, 
spaarlampen, … . Deze premies worden 
verdeeld door netbeheerder Eandis. Een 
volledig overzicht vindt u terug op www.
eandis.be. Met enkele klikken kunt u een 
aanvraagformulier terugvinden en - zelfs 
digitaal - opsturen. Onze medewerkers 
van de dienst ruimtelijke ordening bezor-
gen u hierover graag nog meer informatie.   

zon en water
Ook onze gemeente denkt aan de toe-
komst van de aarde en wil u, haar inwo-
ners, door middel van premies stimuleren 
om rationeler energie te gebruiken. Niet 
alleen u verdient daar iets mee, maar ook 
de natuur pikt op die manier een graantje 
mee. Met premies voor een groendak (31 
euro/m²), een hemelwaterinstallatie en/of 
waterinfiltratiesysteem (500 euro) of zon-
nepanelen (tot 750 euro) krijgt u van ons 
alvast een duwtje in de goede richting. 
U kunt deze premies aanvragen bij onze 
technische dienst (zonnepanelen) of de 
dienst milieu. 

een dagje ouder
Maar al te graag blijven we op onze oude 
dag in ons eigen huis wonen. Toch steken 
er soms allerlei ongemakken de kop op. 
De trap blijkt dan plots een moeilijk obsta-
kel te zijn of de toegangsdeur is net iets 
te smal voor een rolstoel. Een traplift, het 
aanpassen van het sanitair of de keuken, 
… kunnen het wooncomfort van ouderen 
en gehandicapten al een heel pak verbe-
teren. 

Wie 65 jaar is of ouder, kan van de provin-
cie Antwerpen een aanpassingspremie 
krijgen om zijn of haar woning te verbou-
wen. De Vlaamse overheid komt zelfs al 
op de proppen met premies voor mensen 
vanaf  60 jaar, zoals het aanpassen van de 
gangbreedte en sanitaire voorzieningen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) springt op zijn 
beurt gehandicapten financieel bij om 
hun woning aan te passen en zo hun da-
gelijks leven te vergemakkelijken. Bredere 
deuropeningen of een badlift zijn maar 
enkele voorbeelden waarvoor het VAPH 
premies uitreikt. Onze sociale dienst wil 
met plezier samen met u de aanpassings-
premies voor ouderen en gehandicapten 
bekijken.

vooruit denken
Bouwen aan de toekomst betekent naast 
energievriendelijke maatregelen treffen 
voor uw woning, ook nadenken over het 
wooncomfort als u zelf een jaartje ouder 
wordt. Als u dit al bij aanvang doet - bij de 
bouw van uw woning - dan bespaart u op 
lange termijn niet alleen op uw factuur, u 
hoeft later ook geen kosten meer te ma-
ken bij het verbouwen van uw huis.

MEER WETEN?
administratief▪centrum,▪
Handelslei▪167,▪T▪03▪2980▪0▪00▪
Zie▪ook▪www.eandis.be,▪www.premie-
zoeker.be,▪www.energiesparen.be,▪
www.meegroeiwonen.info▪

Goed isoleren is de 

boodschap, want 

de premie voor een 

nieuwbouwwoning kan 

oplopen tot 4.100 euro.
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 ■ LEEF!

De huisartsen en de gemeentebesturen van Malle en 
Zoersel hebben de handen in elkaar geslagen en zijn 
samen op zoek gegaan naar een methode om op een 
systematische ma nier te werken aan ziektepreven-
tie. Het resultaat van deze zoektocht is de komst 
van de ‘gezondheidsgids’. 

wat?
De gezondheidsgids is bedoeld voor volwassenen en bevat 

een reeks vragen over uw gezondheid. Bedoeling is dat 
deze vragen deels door uw dokter en deels door uzelf 
worden ingevuld. Dit kost u slechts enkele minuten. De 
vragen zijn zo opgesteld dat ze net die antwoorden op-
leveren die nodig zijn om te weten wanneer, hoe vaak 
en welke preventieve acties bij u moeten ondernomen 
worden.  
Het is immers zeer belangrijk dat uw risico correct 

wordt ingeschat, uw vaccinaties worden bijgehouden en 
tijdig toegediend, en dat uw arts tijdig een aantal dingen 

preventief controleert. Dit alles is uiteraard afhankelijk van 
uw geslacht, uw familiale en persoonlijke medische voorge-

schiedenis en uw leefgewoonten. Daarnaar wordt in de vra-
genlijst dan ook uitgebreid geïnformeerd. 

naar uw huisarts
Met de ingevulde lijst gaat u vervolgens langs bij uw huisarts. Hij of 
zij bekijkt dan samen met u uw familiale medische voorgeschiede-
nis (bv. of er eerstegraads verwanten ooit darmkanker of darmpo-
liepen hebben gehad), uw persoonlijke medische voorgeschiedenis 
(bv. of uw laatste tetanusvaccinatie dateert van meer dan tien jaar 
geleden), en uw leefgewoonten (rookt u?). 
Zo kan uw huisarts een preventieplan opstellen, op uw maat ge-
maakt. Alles wordt overzichtelijk genoteerd zodat het nadien ge-
makkelijk en goed opgevolgd kan worden. 

waarom?
In de gezondheidsgids worden alleen die preventieve acties aange-
kaart, waarvan wetenschappelijk vaststaat dat preventie zinvol is. 
Het gaat onder meer om preventie van hart- en vaatziekten, borst- 
en baarmoederhalskanker, darmkanker, vaccinatie tegen tetanus 
en griep, rookpreventie,  … .
Met een goed preventieplan maakt u alvast meer kans om bepaal-
de ziekten een stapje voor te blijven of om de schade te beperken. 
U zou het kunnen vergelijken met het onderhoudsboekje van uw 
wagen.

ook voor mij?
Natuurlijk! Iedereen heeft toch baat bij een goed ‘onderhoud’?

KOOP EEN KAARS, PLANT EEN BOOM
Het boompjesweekend van Kom op tegen Kanker 
wordt stilaan een traditie: op 22 maart worden er 
maar liefst vijf ‘Kom op tegen Kanker-bossen’ aange-
plant. Dit jaar gebeurt dit - voor de provincie Antwer-
pen - aan het Zoerselbos. Dankzij deze actie worden 
er nieuwe bossen gecreëerd, én tegelijkertijd worden 
de projecten van Kom op tegen Kanker gesteund. 

wilt u deelnemen?
De vooropgestelde 15.000 bomen worden voor-
af verkocht (symbolisch). U kunt tot 21 maart een 
boompakketje (7 euro) kopen in het administratief 
centrum of in onze antennes in Halle en Zoersel. Een 
pakketje bevat een kaars en een boomlabel. Op ver-
toon van dit label krijgt u op 22 maart uw eigen echte 
boom, die u dan ook zelf mag planten. Het belooft 
een groots feest te worden met animatie, BV’s, bos-
sprookjes, wandelingen, en vooral veel boompjes!

MEER WETEN?
Voor▪meer▪info▪kunt▪u▪respectievelijk▪terecht▪bij▪onze▪soci-
ale▪dienst▪of▪dienst▪milieu,▪via▪het▪nummer▪03▪2980▪0▪00.▪

waar vind ik zo’n gezondheidsgids?
Elk gezin in Zoersel en Malle vindt binnenkort één exemplaar 
van de gezondheidsgids in de brievenbus. Bijkomende exem-
plaren liggen voor u klaar in het administratief centrum, in de 
antennes in Halle en Zoersel of bij uw huisarts. U kunt de ge-
zondheidsgids ook downloaden via www.zoersel.be. Bovendien 
krijgt iedereen die dit jaar 40 of 50 jaar wordt een gezondheids-
gids met begeleidende brief toegestuurd. 

Deze actie is een pilootproject in Vlaanderen en wordt van nabij 
opgevolgd. Als ze succesvol is, wordt dit model toegepast in 
heel Vlaanderen en misschien zelfs nationaal. 

Kunnen we op u rekenen? We zien u immers graag gezond en 
wel van het leven genieten! 

werken aan ziektepreventie

“Zo kan uw huisarts een 

preventieplan opstellen, op uw maat 

gemaakt.”

goed▪van▪start▪met▪
deze▪gezondheidsgids
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achter de spiegel 
in▪de▪bib

 ■ IN ‘T KORT

jeugddienst▪is▪op▪zoek▪naar…
…monitoren
De zomer mag dan voor u nog ver weg lijken, op de jeugddienst zijn ze al volop in de 
weer om de tofste activiteiten te plannen voor de speelplein-, grabbelpas- en swap-
paswerking tijdens de zomervakantie. Om deze activiteiten te begeleiden, zoeken 
zij echter nog verscheidene monitoren en één hoofdmonitor.
Interesse?
Stuur dan vóór 20 maart uw schriftelijke kandidatuur, met vermelding van uw 
voorkeursfunctie, naar de gemeentelijke dienst jeugd, Handelslei 167 in Zoersel of 
mail naar jeugd@zoersel.be.

meer weten?
Nele Verhoeven (dienst jeugd) vertelt u graag meer over het profiel en de taken. U 
kunt haar bereiken op het nummer 03 2980 7 17 of via jeugd@zoersel.be.

geschenkcheque▪groot succes
Eind vorig jaar lanceerde het gemeentebestuur, samen met onze middenstands-
verenigingen, de ‘Zoerselse geschenkcheque’. Deze cheque, ter waarde van tien 

euro, kunt u  bij alle deelnemende handelaars besteden. Intussen gingen er al 
meer dan 500 exemplaren over onze ‘onthaalbalie’.

De cheques koopt u in ons administratief centrum en in de an-
tennes in Halle en Zoersel.

meer weten?
De ‘geschenkcheque’ kunt u besteden bij alle deelnemen-
de handelaars (zie www.zoersel.be) én in de kringloop-
winkels in Brecht en Malle. Meer info op 03 2980 5 33.

extra 
belbushalte
administratief▪
centrum
Voortaan kunt u met de belbus tot aan 
de deuren van ons administratief cen-
trum pendelen. Sinds kort staat daar 
namelijk een nieuwe belbushalte, die 
de bereikbaarheid van de ocmw- en 
gemeentelijke diensten moet verge-
makkelijken. Naast nog enkele andere 
belbushaltes stopt de belbus ook aan de 
meeste haltes van De Lijn, en dit in de 
gemeenten Zoersel, Zandhoven en Mal-
le. Denk er wel aan uw rit met de belbus 
minimum één werkdag op voorhand 
aan te vragen.

meer weten?
Surf dan naar www.delijn.be of bel naar 
03 218 14 94 voor meer info. 

vol▪van▪water
Nog tot en met 15 juni loopt er een 
openbaar onderzoek over de Vlaamse 
stroomgebiedbeheerplannen voor 
Schelde en Maas. In deze plannen 
staan de uitdagingen beschreven om 
de waterkwaliteit van de Vlaamse wa-
teren te verbeteren. Met de campagne 
‘Vol van Water’ wil de Coördinatiecom-
missie Integraal Waterbeleid (CIW) 
elke Vlaming aansporen om deze plan-
nen in te kijken en eventueel opmer-
kingen te formuleren. Dit kunt u doen 
bij onze dienst ruimtelijke ordening of 
op www.volvanwater.be.

meer weten?
Surf dan naar www.volvanwater.be, of 
spring eens binnen bij de dienst ruim-
telijke ordening (03 2980 8 47).

23.02.2009 - 31.03.2009

Vliegende olifanten, 
lachende kabou-
ters en bange spo-
ken: de bibliotheek 
laat dit jaar de fantasie de vrije 
loop tijdens het grootste kinderboekenfestival 
van Vlaanderen, de Jeugdboekenweek.

Jeugdige lezers kunnen van 15 tot 29 maart samen met hun 
ouders, grootouders, klasgenoten en vriendjes ook in onze 
Zoerselse bibliotheken een kijkje komen nemen ‘Achter de 
Spiegel’.
Doorheen het jaar ontvangen de drie bibliotheken steeds 
heel wat kinderen, onder meer tijdens klasbezoeken. Met 
de Jeugdboekenweek wil de bib nog een tandje bijsteken. 
Alle leerlingen van het tweede leerjaar zijn dan immers 
uitgenodigd om op spelenderwijs de bib van a tot z te ont-
dekken. 

De feestelijke aftrap van de Jeugdboekenweek wordt ge-
geven op zondag 8 maart. Het jeugdtheater Foesiemauw 
en de openbare bibliotheek nodigen dan alle kinderen van 
5 tot 10 jaar uit voor de magische (familie)voorstelling ‘de 
Nieuwe Kleren van de Keizer’.

global fiesta
spetterend▪zuiders▪feest

Meer info en details 
over de activiteiten 
vindt u verderop in deze 
‘Zoersel - dag na dag’.  

Tijdens het weekend van 14 en 15 maart vindt in en 
om het administratief centrum een ‘Global Fiesta’ 
plaats. Initiatiefnemers ACW-Wereldsolidariteit 
Zoersel, Oxfam Wereldwinkel-Zoersel, Derdewe-
reldraad Zoersel en de gemeente Zoersel willen u 
dit weekend op een leuke manier laten kennisma-
ken met de aangename aspecten van onze mul-
ticulturele samenleving en de diversiteit die het 
Zuiden ons te bieden heeft.
De naam ‘fiesta’ verraadt het al: het wordt een groot 
spetterend Zuiders feest. Op zaterdagavond 
starten we met een optreden van het 
strijdkoor Kontrarie. Zondag kunt u 
deelnemen aan een Zuiders we-
reldfeest met muziek, anima-
tie, wereldkeuken, work-
shops, … en zoveel meer. 
Kortom, er zal voor 
elk wat wils zijn. U 
komt toch ook?
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woensdag 25.02

kinderbowling
Door het denderende succes van deze ac-
tiviteit gaan we dit werkjaar een tweede 
keer bowlen. Trek uw schoenen dus maar 
weer aan, laat de ballen nog harder rollen 
en zie deze keer dat echt alle kegels om-
vallen.

locatie Thunderball, Kapellei 180 
tijdstip van 11 tot 12 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven Chris Trouw T 03 383 42 23, Hélène 
Beckers T 03 383 35 43, joan.trouw@telenet.be  
een activiteit van gezinsbond Halle/Sint-antonius

vrijdag 27.02

flashyfluofuif
Een fantastisch feestje waarbij u niet de 
moeite moet doen om op zoek te gaan 
naar inkomkaarten. U geraakt namelijk 
binnen voor de vaste prijs van € 2! De mu-
ziek krijgen we van niemand minder dan 
DJ White-T, DJ Roelie & DJ Microbe. Zorg 
dat u erbij bent!

locatie jeugdhuis Zoezel
tijdstip 20 uur
prijs € 2 
info Sanne Joostens M 0472 73 56 03,
sannejoostens@hotmail.com  
een activiteit van Chiro waKS zoersel

zaterdag 28.02

tentoonstelling Nicole van Goethem
Het oeuvre van Van Goethem is fantasie-
rijk, vol briljante en aan stekelijke humor, 
met een milde hekeling van de menselijke 
zwakheden.

locatie De Bijl, Dorp 1-3 
andere data elke zaterdag en zondag tot 29 maart
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag 
van 11 tot 18 uur 
prijs gratis 
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be  
een activiteit van werkgroep De bijl 

klopgeesten en dwaallichten
Klopgeesten en dwaallichten, wie heeft ze 
nog nooit gezien in Zoersel? Kom ze ontdek-
ken tijdens onze gezellige avond zoektocht! 
Een zaklamp en laarzen zijn aan te raden. 
Een drankje halfweg en lekkere soep bij aan-
komst zijn in de prijs inbegrepen. 

locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29 
tijdstip vertrek tussen 19 en 20.30 uur
info Bart De Vry M 0478 88 33 06, bart.devry@telenet.be 
of Toon van der Brugt T 03 312 55 91  
een activiteit van Landelijke gilde zoersel 

groepsfeest Chiro Sint-Antonius
De chiromeisjes en -jongens bundelen 
de krachten dit jaar weer voor een nieuw 

groepsfeest. Zin om de nieuwste zangta-
lenten, clowns, dansers, acteurs en acro-
baten aan het werk te zien? Het eindre-
sultaat kunt u komen bewonderen in een 
wervelende show.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
tijdstip van 19.30 tot 23 uur
info Nele Grootjans M 0486 83 12 17, 
nele.grootjans@pandora.be of 
www.chirosint-antonius.be  
een activiteit van Chiro Sint-antonius 

zondag 1.03

trappistentocht
Wandeling door de verschillende natuur-
gebieden van Zoersel en omgeving.Afstan-
den 6-10-15-20-25-30-40 km. De verschil-
lende afstanden zijn zorgvuldig afgepijld 
en voor alle afstanden zijn de nodige 
rustposten voorzien. Onze Trappist is van 
’t patersvaatje.

locatie GSA, Achterstraat 
tijdstip van 7 tot 15 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56,
luc.raymaekers@skynet.be  
een activiteit van wSV natuurvrienden zoersel 

4-delige fotocursus
Obscura is een fotoclub voor iedereen. 
Diegenen die willen starten met deze 
boeiende hobby krijgen de kans een 
cursus te volgen die hen zeker een eind 
op weg zet. Ook voor amateur familie-
fotografen die nu eens willen weten hoe 
het echt in mekaar zit, is dit een aanrader!

locatie ‘t Zonneputteke
andere data 8, 15 en 22 maart
tijdstip van 09.30 tot 12.30 uur
prijs € 50, tweede inschrijving gezinslid € 35 
info en inschrijven Paul De Houwer T 03 289 38 65 
of M 0474 32 23 29, http://obscura.zoersel.org  
een activiteit van fotoclub obscura vzw 

zaterdag 7.03

stoelzitting 6-slag
Eens u de techniek onder de knie heeft, 
kunt u zowel uw stoelen als andere meu-
bels opmaken. Meebrengen: vierkante, 
rechthoekige of ronde stoelzitting ontdaan 
van oude zitting, gaatjes correct hersteld en 
de zitting losgemaakt van de stoel, priem of 
els, schaar, klein hamertje en picknick. 

locatie Antwerpsedreef 117 
andere data 8 en 14 maart
tijdstip 7 maart van 10 tot 18 uur, 8 en 14 maart 
van 10 tot 14 uur  
prijs € 65, materiaal inbegrepen
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In Den ateljee vzw 

harmonie in concert
Harmonieconcert met gastoptreden van 
koor Cantemus Novum. Gevarieerd pro-

gramma met gekende klassiekers, solis-
ten, popnummers en samenzang.

locatie sporthal GBH, Halmolenweg
tijdstip 20 uur 
info Johan Stuyts M 0475 78 90 01, info@harmoniehalle.be 
een activiteit van Kon. Harmonie Sint-martinus 

weldadig trio van healing, klankbad 
en reading
Iedereen kan genieten van drie behan-
delingen reading, klankbad met Reiki, 
oorkaarsbehandeling / massage of u kiest 
voor één van de drie (enkel mogelijk indien 
er nog vrije locaties zijn).

locatie Zinzolder, Halle-Dorp 71 
tijdstip 20 uur (deuren vanaf 19.30uur) 
prijs € 110 voor trio, € 65 voor enkele behandeling naar 
keuze (afhankelijk van beschikbaarheid)  
info en inschrijven Dani Bernaerts M 0496 51 47 43, 
info@artemisia-levenspad.be of  
www.artemisia-levenspad.be  
een activiteit van artemisia 

zondag 8.03

de Nieuwe Kleren van de Keizer
Op zondag 8 maart nodigen het jeugd-
theater Foesiemauw en de openbare 
bibliotheek van Zoersel alle kinderen 
van 5 tot 10 jaar uit voor de magische 
(familie)voorstelling ‘de Nieuwe Kleren van 
de Keizer’. Het wereldberoemde sprookje 
van Andersen vormt de magische aanloop 
naar de  Jeugdboekenweek van 15 tot 29 
maart.

locatie zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip zondag 8 maart om  10.30 uur
prijs € 1 (hapje en drankje inbegrepen)
info T 03  2980  7 22, zoersel@bibliotheek.be
een activiteit van  de  bib

dinsdag 10.03

voordracht Bob Tops: 
eenvoudige moerteelt 
De kwaliteit van een bijenvolk wordt be-
paald door de kwaliteit van de koningin. 
Bob Tops leert ons hoe we zelf goede ko-
ninginnen kunnen telen. 

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Chris Van Gampelare M 0475 50 09 01, 
http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/  
een activiteit van Imkerbond zoersel 

woensdag 11.03

moeder kuist zich te pletter, 
vader spit zich omver!
Vroeg of laat krijgen we wel eens te 
maken met lichamelijke bewegingspro-
blemen. Peter Horemans, bewegingscon-
sulent-ergonoom en licen tiaat kinesithe-

rapie, geeft ons de nodige tips om dit te 
voorkomen of op te lossen. 

locatie Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 8
info Germaine Cornelis T 03 288 91 26
een activiteit van markant

donderdag 12.03

film: Como agua para chocolate 
Naar de bekende roman “Rode rozen en 
tortilla’s” van Laura Esquivel, in regie van 
Alfonso Arau.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis 
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be  
een activiteit van werkgroep De bijl  
in samenwerking met Derdewereldraad zoersel

vrijdag 13.03

quiz Pierenbos 
Gezellige quiz van de school Pierenbos 
met maximum zes personen per ploeg. 
Deelnemers onder de 16 jaar moeten ver-
gezeld zijn van een volwassene.

locatie Sporthal GBH, Halmolenweg
tijdstip 20 uur 
prijs € 15 per ploeg, storten op rek.nr. 751-0032600-48 
met vermelding Quiz 2009 + ploegnaam 
info Karin Daneels M 0498 10 35 76, 
karin.daneels@skynet.be  
een activiteit van de gem. basisschool Halle

dia-avond over imkers en bijen 
De bijen zijn altijd een intrigerend volkje 
geweest. Hun bijzondere levenswijze en 
hun ingewikkelde structuur spreekt sterk 
tot de verbeelding. Een kans om meer te 
weten te komen over deze merkwaardige 
insecten en de bijenboer.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen -  
Kern zoersel 

zaterdag 14.03

Baltische staten
Bij een maaltijd leert H. Goossen u de Bal-
tische staten kennen. Tijdens hun jaarlijks 
event waar het Davidsfonds u Europa 
beter leert kennen, zowel op sociaal, cul-
tureel als culinair gebied. Voor leden en 
sympathisanten, mits inschrijving.

locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 19 tot 23.30 uur 
info Jules Bastijns T 03 384 02 01,
bastijns.jules@edpnet.be  
een activiteit van Davidsfonds Sint-antonius

krokusconcerten
De Koninklijke Harmonie de Vriendenband 
onder lijding van Erwin Pallemans nodigt 
u uit op hun Krokusconcerten.

locatie lokaal Bethaniënlei 108b
andere data 15 maart
tijdstip zaterdag om 20 uur en zondag om 19uur
info Jef en Erna Bogaerts T 03 383 57 89 
een activiteit van Koninklijke Harmonie  
De Vriendenband 

benefietoptreden
door het strijdkoor Kontrarie ten voor-
dele van het nieuwe project ‘Qalauma’ van 
vzw Within-Without-Walls in de jeugd-
gevangenis van La Paz, Bolivië. Het koor 
brengt het programma ‘Klaprozen Rood’, 
een mix van sociaal geëngageerde muziek 
uit alle continenten, diverse culturen en 
tijdperken met aangrijpende teksten en 
indringende muziek.

locatie kapel Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 15, vvk € 13
info en inschrijven Paul Kegels T 03 384 16 01, 
paulkegels@hotmail.com  
een activiteit van global fiesta

zondag 15.03

ontbijt op bed
Ook dit jaar organiseren we weer een ‘ont-
bijt op bed’ actie. Wederom kunnen we u 
een prachtig en lekker ontbijt aanbieden. 
Op zaterdag 28 februari of 7 maart komen 
we bij u langs om de bestelling op te nemen. 
Het ontbijt brengen we bij u thuis op zon-
dag 15 maart (19 maart is Vaderdag).

prijs kinderontbijt € 5, volwassene € 8, champagne-
ontbijt voor 2 personen € 40  
info U kunt ook telefonisch bestellen bij Herman Geens 
T 03 312 32 16, Dirk Van Den Broeck T 03 314 11 24 of Rudy 
Van Der Aa T 03 383 20 03 
een activiteit van Volleybalclub zoersel 

global fiesta
Het groot Zuiders feest start in de namid-
dag met tal van podiumoptredens van 
onder andere djembégroep Waker Djiben, 
ballet- en dansschool Niké, Les Busuciens 
en El Paso Doble. Wie het liever zelf actie-
ver doet kan onder andere deelnemen aan 
een workshop Afrikaanse dans, Argentijn-
se tango of Braziliaanse capoeira. Foto-
club Nenufar maakte samen met enkele 
buitenlandse inwoners van Zoersel een 
fototentoonstelling rond het thema ‘Wat 
maakt Zoersel voor mij speciaal?’ Duimen 
en vingers kan en mag u aflikken bij de 
Filippijnse en Afrikaanse gerechten. Om 17 
uur zorgt de muziekgroep ‘Sopha’ voor een 
spetterende apotheose.
locatie Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip van 11.30 tot 18 uur
prijs gratis
info Jan van Riel T 03 482 47 05, vanriel.jan@yucom.be 

of Jan van Dyck T 03 384 21 89, jan-van-dyck@telenet.be, 
www.zoersel.be 
een activiteit van global fiesta

donderdag 19.03

moonlodge 
De Maantent is een mooie manier om dra-
den van liefde te weven en het Vrouwelijke 
Principe in ons te eren. “De 13 Oorspronke-
lijke Clanmoeders” van Jamie Sams is onze 
leidraad. Via haar verhalen ontdekken we 
als Vrouw onze gaven, onze talenten, onze 
innerlijke kracht en ons heilig pad.

locatie Antwerpsedreef 117 
andere data 23 april en 14 mei
tijdstip telkens van 20 tot 22 uur 
prijs leden € 5, niet-leden € 12 
info en inschrijven Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

vrijdag 20.03

toneel: Het Streepje 
Scheiding van tafel en bed wordt hier 
nogal letterlijk genomen: een streepje 
bepaalt de grens van de heerschappij per 
echtgenoot. Wie durft erover te komen? 
Een verrassend blijspel van Luc Kerkhofs in 
een regie van Marc Van Looy.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
andere data 21, 22, 27 en 28 maart
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om 15 uur 
prijs € 6
info en inschrijven Marc Van Looy 
T 03 383 49 28, marc.van.looy@telenet.be  
een activiteit van toneelvereniging ’t Jukschot

blijspel: Een vreemd koppel 
Als het neurotische kasplantje Felix en de  
rommelige vrijbuiter Oscar op eenzelfde 
appartement wonen, moet de bom wel 
eens barsten. De aanleiding wordt gege-
ven door twee zussen, die ook in hetzelfde 
gebouw wonen, waarop Oscar zijn zinnen 
heeft gezet.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 21, 27, 28 en 29 maart
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur  
info en inschrijven Ludo Van den Eynde T 03 383 19 44 
een activiteit van toneelkring willen Is Kunnen 

Utrechts Byzantijns Koor 
De opbrengst van het concert met het 
beroemde UBK gaat naar het project ‘hulp 
aan Spitak’. Dit Armeens stadje werd in 
1988 getroffen door een verwoestende 
aardbeving die meer dan 25.000 slacht-
offers maakte. 

locatie Sint-Pauluskerk, Westmalle
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
prijs € 12
info Paula Van den Eynde-Janssens T 03 312 39 36,
pol.smets@skynet.be  
een activiteit van vzw Perspectief St.-Paulusparochie
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drie locaties
Intussen hebben we al velen onder u mogen verwelkomen in 
ons nieuw administratief centrum. En mocht dat niet zo zijn, 
dan springt u binnenkort ongetwijfeld eens binnen om uw 

‘nieuwjaarsbrief ’ te komen 
inruilen tegen gratis huis-
vuilzakken. U hoeft hiervoor 
echter niet speciaal naar 
Sint-Antonius te komen. Dit 
kan namelijk ook in Halle en 
Zoersel.

voelsprieten
Het is immers een heel be-
wuste keuze van het bestuur 
om onze dienstverlening zo 
dicht mogelijk tot bij u te 

brengen. We willen graag dat iedereen makkelijk zijn weg vindt 
naar de juiste diensten, en dit in onze drie deelgemeenten. 
Bovendien willen we onze antennes in Halle en Zoersel ook als 
voelsprieten laten werken om uw mening en bezorgdheden te 
kennen. 
Wat is de idee achter dit concept? Heel eenvoudig: of u nu in 
Sint-Antonius aan het onthaal komt met een vraag naar in-
formatie of dienstverlening, een melding of  beleidssignaal, of 
u komt hiervoor langs in Halle of Zoersel, u telefoneert, mailt, 
faxt, stuurt een brief, ... - we willen uw vraag of bekommernis 
steeds op eenzelfde manier behandelen. 

twee vliegen in één klap 
Eind januari mochten we heel wat Hallenaars verwelkomen op 
het opendeurmoment van de antenne in deze deelgemeente. 
We hopen dat dit heeft kunnen bijdragen tot de bekendheid en 
het bestaan van deze antenne. U kunt er bovendien twee vlie-
gen in één klap slaan. Het filiaal van de bibliotheek is immers in 
hetzelfde gebouw gevestigd.

aanpassingswerken
Nu de antenne in Halle volledig is afgewerkt, starten we bin-
nenkort met aanpassingswerken in de antenne in Zoersel. We 
streven ernaar om de antenne een meer open karakter te geven 
en ze functioneler in te richten.
Kortom, ieder van u is van harte welkom bij eender welke dienst 
van onze gemeente. Of u nu in Halle, Sint-Antonius of Zoersel 
terechtkomt!

WAARvOOR KUNT U TERECHT IN ONZE ANTENNES?
• inschrijven nieuwe inwoners
• afgifte documenten: bewijs van leven, samenstelling ge-

zin, uittreksel bevolkingsregister, …
• activeren elektronische identiteitskaarten
• aanvraag reispassen
• reserveren van sport- & socioculturele infrastructuur / ma-

teriaal voor verenigingen
• inschrijvingen activiteiten
• verkoop van wandel- en fietsroutes, vuilniszakken, gft-la-

bels, …
• aanvraag groot huisvuil

MEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪0▪00,▪of▪kom▪eens▪langs:▪▪
administratief▪centrum▪Zoersel,▪Handelslei▪167▪
antenne▪Halle,▪Halle-Dorp▪67▪
antenne▪Zoersel,▪Oostmallebaan▪15

maak▪uw▪keuze▪
uit▪3 locaties
Iedereen komt wel eens in aanraking met 
de diensten en producten van gemeente en 
ocmw. Om deze contacten zo aangenaam en 
vlot mogelijk te maken, zetten wij ons beste 
beentje voor om u wegwijs te maken binnen 
onze organisatie.

 ■ DOSSIERtrommelkruik
De Udu is een trommelkruik van klei en 
gebakken in de oven. Ze vindt haar oor-
sprong in Nigeria. De vorm is organisch, 
oeroud, symbool van de baarmoeder, 
thuislocatie van creativiteit, maat en rit-
me. In deze workshop maakt u uw eigen 
Udu van klei. 

locatie Antwerpsedreef 117
andere data 21 en 22 maart
tijdstip vrijdag van 19.30 tot 22 uur, zaterdag en zondag 
van 10 tot 17 uur 
prijs € 225, meebrengen: werkkledij en picknick
info en inschrijven Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

zaterdag 21.03

klassiek concert ‘Zeilreis’ Dirk van 
Gorp, Femke Sonnen
Samen vormen Femke Sonnen en Dirk van 
Gorp het duo El fuego waarmee ze muziek 
voor viool en contrabas brengen. El fuego 
is Spaans voor vuur en dat mag u verwach-
ten, een concert vol vuur. 

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur 
prijs VVK € 8, kassa € 10, -16 jaar gratis 
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15 
of debijl@zoersel.be  
een activiteit van werkgroep De bijl 

zondag 22.03

gewestelijke dressuurdag LRv 
Zowel voor ponyruiters als voor grote rui-
ters.

locatie Oefenterrein, Uitweg (zijstraat Herentalsebaan) 
tijdstip 9 uur
info Stef Janssens M 0477 97 03 93, 
stef_leen.janssens@telenet.be of www.lrv-pc-zoersel.be 
een activiteit van LrV Sint-elisabeth zoersel

spirituele beurs
Verschillende gratis demonstraties door 
paragnosten Naomi Apachi, Itai De 
Leeuw, Anja Van Loo, Michel, Sophie, enz. 
Verder nog: spirituele verkoopstanden van 
interieur- tot leerrijke artikelen, stenen, 
kaartleggers, doeactiviteiten, ...

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 18 uur 
info Ingrid M 0499 26 70 85, www.spirituelebeurs.be
een activiteit van Spiritueel onderweg vzw 

wandeling op domein Grotenhout
Grotenhout is een bos van 300ha dat altijd 
adellijk bezit was tot het Vlaams gewest het 
acht jaar geleden aankocht. Het beheers-
plan voorziet twee bosreservaten. Tijdens 
de wan deling komen we hierover meer te 
weten.

locatie kerk van Gierle
tijdstip 13.30 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen Kern 
zoersel

dinsdag 24.03

nacht van de geschiedenis
Voor het derde jaar op rij komt Leo  
Cautereels spreken over oude facetten van 
de gemeente Halle. Deze avonden kenden 
altijd een groot succes. Dit jaar gaat zijn 
voordracht over Oude hoeven in Halle.

locatie bibliotheek Halle, Halle-Dorp 67
tijdstip 20 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van het Davidsfonds Halle-Kempen

donderdag 26.03

feestelijk wokken
En een verhaal over Chinese eetcultuur 
met Angela Chang.

locatie Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5 (maximum 20 deelnemers)
info en inschrijven Monique De Temmerman 
T 03 383 46 25, monique.detemmerman@telenet.be 
een activiteit van Derdewereldraad zoersel 

film Transylvania 
In regie van Tony Gatlif met o.a. Asia Ar-
gento, Birol Ünel, Amira Casar en Alexan-
dra Beaujard. De film biedt alles wat u van 
Gatlif mag verwachten: een roadtrip door 
zigeunerland omgeven door prachtige 
beelden en voortgedreven door opzwe-
pend, ritmisch vingergeknip.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur 
prijs € 3
info cultuurdienst Franky Michielsen 
T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be  
een activiteit van werkgroep De bijl 

zaterdag 28.03

weekend: geloven en weten 
Dit bewustzijnsverruimende en inspire-
rende weekend wordt begeleid door Dr. 
Patrick Quanten van het Centrum voor 
Actief Leven te Hasselt en Jean-Marie Lal-
lemand. Thema’s die aan bod komen: de 
Schepping, reïncarnatie, wat is de zin van 
het leven, Elohim. 

locatie wordt meegedeeld bij inschrijving 
andere data 29 maart
tijdstip zaterdag van 9.30 tot 22 uur en zondag van 
9.30 tot 17 uur  
prijs € 150 inclusief maaltijden en drank, mogelijk 
overnachting aan democratische prijs 
info en inschrijven Dani Bernaerts M 0496 51 47 43, 
info@artemisia-levenspad.be of  
www.artemisia-levenspad.be  
een activiteit van artemisia 

zondag 29.03

cursus bijen houden 
Heeft u er altijd van gedroomd om uw 
eigen honing te oogsten? Of bent u gefas-
cineerd door de wondere wereld van de 
honingbij? Zelf bijen houden is makkelijker 
dan u denkt! Kom kennismaken met het 
leven van de honingbij tijdens een prak-
tijkcursus van vijf lessen.

locatie bijenstand Jan Hoes, Emiel Vermeulenlaan 123
andere data 26 april, 17 mei, 7 juni en 5 juli
tijdstip telkens van 9.30 tot 12.30 uur
info en inschrijven Chris Van Gampelaere 
M 0475 50 09 01, chris.vg@telenet.be of  
users.telenet.be/imkerbondzoersel 
een activiteit van Imkerbond zoersel 

tweedehandsbeurs 
Van baby-, kinder- en tienerkleding, als-
ook speelgoed en babybenodigdheden. 
Inschrijvingen en lijsten om hieraan deel 
te nemen, kunt u bekomen op vrijdag 13 
maart vanaf 19 uur op het gelijkvloers in 
het Zonneputteke.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur 
prijs 1 lijst kost € 3, wegens het grote succes mag er 
maar één lijst per deelnemend adres gekocht worden 
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van de Vriendenkring 
van het gemeentepersoneel 

vrijdag 3.04

feestweekend Chiro Sint-Antonius
Op vrijdag is er onze jaarlijkse Chirofuif 
voor jongeren. Zaterdag 4 april is er in de 
namiddag een kinderfuif voor kinderen tot 
ongeveer 12 jaar. ‘s Avonds organiseren we 
voor ouders/sympathisanten een kaas- en 
wijn avond (19uur) met daarna een Chirobal.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
andere data 4 april 
prijs kaas- en wijnavond € 15, inschrijven tot 29 maart 
info en inschrijven Sofie Ghielens M 0496 34 34 19 of
Jan Herrygers M 0472 38 59 81 
een activiteit van Chiro Sint-antonius 

maandag 6.04

voetbal Fun stage
Voetbalstages voor 6-14-jarigen onder 
leiding van ex-profvoetballer Stephan Van 
Der Heyden. Niemand minder dan Johan 
Boskamp komt langs en geeft training! 
Snel inschrijven is de boodschap!
 
locatie terreinen van KFCE Zoersel, Kievitheide 
andere data 7, 9 en 10 april (eerste week Paasvakantie) 
info en inschrijven Stephan Van Der Heyden 
M 0496 87 55 25 of www.Voetbal-Fun.be  
een activiteit van KfCe zoersel

wij zijn er voor u
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De weegbrug registreert het volledige gewicht van uw wagen, aanhangwagen en afvalstoffen. Na het deponeren 
van de afvalstoffen worden wagen en aanhangwagen opnieuw gewogen.

HUISvUILBELASTING
Vanaf aanslagjaar 2009 wordt de 
forfaitaire huisvuilbelasting van 50 
euro per gezin afgeschaft. De aan-
slagbrief die u recentelijk in de bus 
kreeg, slaat echter nog op het aan-
slagjaar 2008. 
Deze afschaffing brengt met zich 
mee dat ook de vermindering op 
de huisvuilbelasting wegvalt voor 
mensen die hun GFT+-container 
inruilen voor een compostvat. Om 
zelfcomposteren van groenafval 
verder aan te moedigen, krijgen de 
gezinnen die op 1 januari niet meer 
in het bezit waren van een GFT+-
container vanaf nu twee Zoerselse 
geschenkcheques, te besteden bij 
alle deelnemende handelaars in 
Zoersel. Dit betekent dus dat u uw 
geschenkcheques ontvangt het 
jaar nadat u uw GFT+-container 
inruilde.

 ■ REPORTAGE

kringlooppark De Maey

Het is altijd even aanpassen als iets verandert. Dit geldt ook voor het kringlooppark aan De 
Maey, waar de beheerder IGEAN milieu & veiligheid onlangs een nieuw registratie- en betaal-
systeem introduceerde.

identiteitskaart
Zaterdagochtend. De wagens staan al 
aan te schuiven, vol geladen met grofvuil, 
kapotte elektrische toestellen en zelfs met 
een lederen zetel op de aanhangwagen. 
Het nieuwe registratie- en betaalsysteem 
van het kringlooppark aan de Maey heeft 
veel bekijks, want het is toch nog even 
aanpassen. 

“Zoerselaars hebben niet langer een speci-
aal pasje nodig”, licht parkwachter Jos de 
eerste nieuwigheid toe. “Voortaan krijgen 
ze toegang tot het kringlooppark met hun 
identiteitskaart.”
De nieuwe registratiezuil leest zowel 
nieuwe (elektronische) als oude identi-
teitskaarten. Maar ook scholen en vereni-
gingen, of mensen die in Zoersel komen 
bouwen - en bij wie op de chip van de 
identiteitskaart nog geen Zoersels adres 

staat geregistreerd - kunnen bij onze 
dienst milieu een pasje komen aanvragen.

betalend en niet-betalend
Na het optillen van de slagboom volgt al 
meteen een tweede nieuwigheid. “Het 
park is voortaan opgesplitst in twee de-
len: een betalend en een niet-betalend 
gedeelte”, gaat de parkwachter verder. 
Grofvuil (brandbaar of niet-brandbaar), 
zuiver steenpuin, groenafval, bouw- en 
sloopafval (o.a. cellenbeton en kalkplaten) 
behoren tot het betalend gedeelte.

“Zoerselaars hebben 

niet langer een speciaal 

pasje nodig”.

 “Wie deze afvalstoffen niet bij zich heeft, 
draait af in het niet-betalend gedeelte, 
sorteert alles in de verschillende contai-
ners en kan terug huiswaarts keren.”

weegbrug
In het betalend gedeelte gelden twee ta-
rieven. Eén kilo zuiver steenpuin of groen-
afval kost 0,01 €. Voor grofvuil (brandbaar 
of niet-brandbaar), bouw- en sloopafval 
(gips, cellenbeton, …) is dit 0,15 € per kg. 
De weegbrug doet de rest.
“De auto, eventueel met aanhangwagen, 
rijdt op de weegbrug en die registreert het 
volledige gewicht”, maakt de parkwachter 
duidelijk. “Vervolgens rijdt de wagen van 
de weegbrug, worden de afvalstoffen in 
een container gedeponeerd en wordt de 
wagen opnieuw gewogen. Zo berekenen 
wij hoeveel gewicht er uit de wagen is, en 
bepalen we het juiste bedrag.”

Wie verschillende betalende afvalstoffen 
- bijvoorbeeld zuiver steenpuin en sloop-
afval - bij zich heeft, mag die niet allemaal 
in één keer lossen. “U lost dan bijvoorbeeld 
eerst het steenpuin. Vervolgens wordt 
uw wagen opnieuw gewogen en dan pas 
verwijdert u het sloopafval. Als dit niet 
gebeurt, betaalt u alles aan het hoogste 
tarief ”, legt de parkwachter uit. 

Vanaf aanslagjaar 2009 

wordt de forfaitaire 

huisvuilbelasting van 

50 euro per gezin 

afgeschaft.

Het effectieve betalen gebeurt aan de 
betaalzuil. Dit kan met een betaalkaart 
(bancontact of proton), met een krediet-
kaart (visa of master) of met muntstuk-
ken. De betaalzuil geeft echter geen 
wisselgeld terug, maar onthoudt het res-

terende bedrag. Dit wordt dan afgetrok-
ken van het bedrag dat u bij een volgende 
bezoek aan het kringlooppark moet be-
talen. 

Na het betalend gedeelte, kunt u uw an-
dere afvalstoffen uiteraard nog deponeren 
in het niet-betalend gedeelte. 

hakselhout
Een andere aanpassing is er voor haksel-
hout, dat niet langer wordt aangeboden 
in het kringlooppark. “We hebben in het 
verleden gemerkt dat het hakselhout niet 
altijd van een even goede kwaliteit was. Al 
het hakselhout ligt nu dan ook op de site 
van IGEAN in Brecht (Oostmalsebaan 70-
74), waar we een betere kwaliteit kunnen 
garanderen.” 
Voor 8 euro kunt u één kubieke meter 
hakselhout meenemen. U moet wel zelf 
zakken meebrengen of met een aanhang-
wagen komen.

Ook een container huren voor zuiver 
steenpuin is niet langer mogelijk. Enkel 
voor snoeiafval kunt u via het kringloop-
park nog een container bestellen.

MEER WETEN?
Bel▪naar▪de▪milieulijn▪van▪IGEAN:▪
03▪350▪08▪14▪of▪naar▪de▪gemeentelijke▪
dienst▪milieu▪03▪2980▪9▪10.

anders▪
recycleren▪
met▪
nieuw systeem
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Je bent niet gestopt met je werk? Je gaat niet 
voluit voor de muziekcarrière?
Dirk: Veel mensen hebben me afgeraden 
om te stoppen met lesgeven en zelf denk 
ik ook niet dat het verstandig zou zijn. 
Voor de opnames van het programma 
had ik gedurende zowat het hele eerste 
trimester verlof zonder wedde, maar na 
de kerstvakantie ben ik weer naar school 
gegaan. Het is crisis en het was voordien 
al een zware tijd voor de muziekwereld, 
dus... .

voetjes op de grond
Hoe hebben je leerlingen bij je terugkeer op de 
televisieroem gereageerd?
Dirk: Ze waren euforisch, maar ik heb het 

Dirk De Smet, een turnleraar met een passie voor muziek, 
heeft de hoofdvogel afgeschoten in X  Factor 2008, de mu-
ziektalentenjacht van VTM. Dirk blijft lesgeven, maar als al-
les goed gaat, horen we - letterlijk - nog van hem! Wij gingen 
alvast nader kennismaken met de leraar lichamelijke opvoe-
ding uit Sint-Job-in-’t-Goor, die lesgeeft in Halle.

Als kind blokfluit spelen en in het kinder-
koor zingen, als tiener drummer worden 
en in tal van groepjes zingen, om op zijn 
twintigste uiteindelijk voluit voor het zin-
gen te kiezen, aangevuld met saxofoon 
spelen: bij Dirk De Smet kruipt het mu-
zikale bloed duidelijk al vanaf het prilste 
begin waar het niet gaan kan...  . Zijn vol-
ledige biografie kunt u in geuren en kleu-
ren lezen op zijn website (www.dirkdes-
met.be). Wij peilden naar de man achter 
de winnaar.

redelijk onbezonnen
Je bent geen piepjonge gast meer. Hoe rol je in 
zo’n talentencompetitie?
Dirk: Het is altijd een stiekeme ambitie 
van me geweest om het met muziek te 
maken, maar de gelegenheid moet zich 
voordoen. Na vele jaren in coverbandjes 
heb ik enkele jaren geleden even van het 
professionelere werk geproefd, als bac-
king vocalist bij Tom Van Stiphout. Het 

werken met professionele muzikanten 
was van een ander gehalte dan wat ik tot 
dan gewoon was geweest. Na die erva-
ring heb ik een tijdlang stilgelegen, wat 
live optredens betreft, en ik vroeg me af: 
kan ik voor de rest van mijn leven verder 
zonder muziek? Toen de kans zich dan 
voordeed om aan X Factor deel te nemen, 
heb ik niet geaarzeld en ben ik er quasi 
onbezonnen ingestapt. Ik heb het me nog 
geen minuut beklaagd, omwille van de 
hele ervaring alleen al.

Als je nu niet meer in coverbands speelt, wil je 
dan eigen werk brengen?
Dirk: Ik wil graag de lijn doortrekken van 
het soort nummers dat ik in X Factor 
gebracht heb: pop en rock met soul- en 
funkinvloeden. Om zelf nummers te 
schrijven, heb ik het talent niet. Ik heb het 
ooit geprobeerd, maar het is niet aan mij 
besteed. Ik mis theoretische onderlegd-
heid en bovendien is het een talent apart. 

“Ik heb het me nog geen 

minuut beklaagd.”

Ik zou wel graag nummers brengen die 
speciaal voor mij geschreven zijn. Via het 
programma kom ik nu in contact met 
tekst- en muziekschrijvers.

blijven lesgeven
Hoe ga je om met het succes? Wat als zou blij-
ken dat het niet blijft duren?
Dirk: De vraag om optredens begint los 
te komen en er is een platencontract 
voor de opname van twee singles: “Don’t 
look back”, het nummer waarmee ik de 
finale gewonnen heb en dat al sinds de 
finaleavond in de winkels ligt, en een ei-
gen nummer dat ik nog moet opnemen. 
Voorts probeer ik er zo nuchter mogelijk 
onder te blijven en te genieten van alles 
wat met me gebeurt. Ik ben realistisch 
genoeg om te weten dat het misschien 
ook niet blijft duren...Ik ben parttime blij-
ven lesgeven, zodat het te combineren 
is, mocht de muziekcarrière echt te druk 
worden.

over me heen laten gaan en ben snel te-
ruggekeerd naar het leven van alledag. 
Voor hen ben ik leraar LO en niet zozeer de 
winnaar van X Factor. Ook thuis ben ik ge-
woon verder de papa van mijn kinderen. 
Het podium is iets aparts. Ik heb er niet 
zo’n moeite mee om die deelaspecten van 
mijn leven netjes van elkaar te scheiden.

Je slaagt er blijkbaar goed in om met je beide 
voeten op de grond te blijven?
Dirk: Ik kan een en ander wel relativeren. 
Natuurlijk is het een ervaring, als een half 
miljoen mensen naar je tv-optreden kijkt, 
maar ik blijf er behoorlijk rustig onder. 
Ik geniet van wat op me afkomt, maar 
laat me niet gek maken, ook niet als ik 
op oudejaarsavond met Clouseau in het 
Sportpaleis mocht staan. Ik ga ervoor en 
probeer er het beste van te maken. Dit 
kan men alleszins al niet meer van me af-
pakken, en ik zie wel waar het avontuur 
me verder nog brengt!

 “Thuis ben ik gewoon 

verder de papa van mijn 

kinderen.”

X Factor winnaar Dirk, hier samen met presentatrice van de talentenjacht, Hadise.

br
on

: v
tm

Dirk De Smet 
wint▪
X▪Factor

muzikale turnleraar

 ■ CLOSE-UP
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Wil je tijdens de krokusvakantie op kamp of deze zomer 
deelnemen aan de grabbel- of swappaswerking? Vergeet 
dan zeker je pas niet aan te kopen. Daarmee krijg je im-
mers korting op allerlei uiteenlopende activiteiten. Je kan 
deze pas bijvoorbeeld ook gebruiken bij een familiebezoek 
aan één of ander pretpark. Zorg dus dat je je grabbel- of 
swappas zeker tijdig op zak hebt. 

meer weten?
Een pasje kost 2,50 euro (inclusief activiteitengids) en kun 
je kopen in het administratief centrum en in de antennes 
in Halle en Zoersel. 

 ■ IN ‘T KORT

Ondergrondse stookolietanks kunnen na verloop van tijd door-
roesten en gaan lekken. Vergis u niet: ook in lege tanks zitten 
soms nog restjes. Misschien weet u het niet maar de milieuwet-
geving schrijft voor dat wanneer u uw tank niet meer gebruikt, u 
deze binnen de 36 maanden moet laten saneren of verwijderen.
Wel, beschikt u nog over zo’n oude of ondergrondse stookolie-
tank die u niet meer gebruikt, dan kunt u die nu aan een voordelig 
tarief laten saneren of verwijderen (afhankelijk van de plaats van 
uw tank). De gemeente en IGEAN milieu & veiligheid organiseren 
namelijk voor de derde keer een tankslag. Inschrijven kan tot eind 
maart. De uitvoering is voorzien voor de periode mei-juni 2009.

meer weten?
Inschrijven kan via www.igean.be (rubriek Nieuws). 
Meer info op 03 350 08 14.

Wilt u ook gezonder gaan leven en eindelijk eens iets aan uw conditie doen? 
Kom dan naar de fitbus! Op 28 maart kunt u, aan de gemeentelijke basis-

school in Sint-Antonius (Achterstraat), door professionele medewerkers uw 
conditie laten testen. Zij stellen dan een trainingsschema voor u op. U heeft 
vervolgens twaalf weken de tijd om uw conditie te verbeteren. Op 20 juni 

volgt de hertest. Als u zich inschrijft voor de fitbus (deelnameprijs: 10 euro), 
bent u meteen ook uitgenodigd voor een infosessie over letselpreventie (2 
april, 19 - 20.30 uur, administratief centrum) en één over de keuze van de 
juiste sportschoen (7 april, 19 - 20.30 uur, administratief centrum).

meer weten?
Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven doet u in het administratief 
centrum, in onze antennes of via 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be. 

inschrijvingen▪tankslag

belastingdruk
Een belastingstoename vermijden, is in deze tijden allerminst een 
gemakkelijke opdracht. Zoals elk bedrijf heeft ook de gemeente im-
mers te kampen met stijgende personeelskosten en noodzakelijke 
investeringen, en moeten we naar de toekomst toe het beleid ver-
der uitstippelen.
Toch zijn we er in geslaagd om de personenbelasting te behou-
den op 6,5 % en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ook 
ongewijzigd te laten op 935. Hiermee blijven we ruim onder het 
Vlaams gemiddelde dat in 2008 respectievelijk 7,13 % en 1.338 be-
droeg. 
Bovendien betaalt u vanaf aanslagjaar 2009 geen forfaitaire belas-
ting (50 euro per gezin) meer op het ophalen van huisvuil.

schuldafbouw
Door de laatste jaren geen leningen meer aan te gaan, zelf leningen 
vervroegd terug te betalen en bovendien in te stappen in het ‘lo-
kaal pact’ van de Vlaamse overheid, zijn we er in geslaagd om onze 
schuldenlast drastisch te verlagen, van meer dan 27 miljoen euro in 
2002 tot zo’n 10 miljoen euro op het einde van dit jaar. 

getest▪in▪de▪fitbus

MEER WETEN?
Bel▪dan▪even▪naar▪03▪2980▪7▪24.▪Mailen▪kan▪naar▪financien@
zoersel.be.

budget▪en
beleidsnota▪op tafel

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
Naast het budget voor 2009, besprak de gemeente-
raad eind december ook de daarbij horende beleids-
nota. Deze is opgebouwd rond acht strategische 
doelstellingen, die we tijdens deze ambtstermijn 
willen bereiken. In de volgende edities van het ‘Zoer-
sel Magazine’ zullen we deze doelstellingen één voor 
één nader toelichten. We geven u hierbij alvast een 
voorsmaakje: 
1. Dienstverlening en communicatie optimaliseren.
2. Integreren van gemeente en ocmw tot één dienst-

verlenende organisatie.
3. Het wonen in Zoersel betaalbaar houden en dit in 

een veilige omgeving met aandacht voor natuur en 
milieu.

4. Patrimonium en infrastructuur degelijk beheren en 
uitbouwen.

5. Uitbouwen van zorg op maat. 
6. Zorgen voor een gemeenschap met ruime ontmoe-

tingskansen.
7. Zorg voor efficiënte hulp- en veiligheidsdiensten.
8. Duurzaam omgaan met de financiële middelen.

Eind december besprak de gemeenteraad 
het budget voor 2009 en de daarbij horende 
beleids nota.Bij de opmaak van dat budget 
hadden we altijd twee belangrijke voorwaar-
den voor ogen: de belastingen niet laten stij-
gen en de schuldenlast op termijn laten dalen. 
Of we daarin zijn geslaagd, leest u hier. 

 ■ INGEZOOMD

Wat belastingdruk betreft, zit Zoersel 

ruim onder het Vlaams gemiddelde.

elk jaar opnieuw een uitdaging

ocmw▪is▪op▪zoek▪naar…
…jobstudenten

Het ocmw zoekt gemotiveerde jobstudenten voor haar poets-
dienst en gezinszorg om tijdens de zomervakantie bij hulpbe-
hoevende mensen thuis de handen uit de mouwen te steken.

meer weten?
Meer info vindt u op www.zoersel.be. U kunt ook bellen naar 
03 2980 0 00 (Abigail Smet, Heidi Van Goolen of Annick Bar-
tels) of mailen naar thuiszorg.ocmw@zoersel.be. 
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redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie & voorlichting 
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’
Tinneke Weverbergh, Uschi Ruwisch
dienst cultuur 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 7 16 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: tinneke weverbergh@zoersel.be 

samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie & voorlichting

werkten mee aan dit nummer 
Sam Van Pelt, Anke Smolders, Patrick Wijffels, Nele Verhoeven, 
Katrin Janssen, Evelyne Michiels, Jan Verbanck, Clara Deckers, 
Rob Belmans, Erik Fuhlbrügge, Bart Van Santvliet, Erik Bruels, 
Tinneke Weverbergh, Uschi Ruwisch, Caroline Wouters en Ka-
trien Schryvers

foto’s en illustraties 
provincie Antwerpen, VVJ, vtm, Pascale Beauquesne, ACW, 
VVSG, Marc Bachot, CIW, Nenufar, De Lijn, Stichting Lezen, 
Paul Van Wesenbeeck

grafische vormgeving 
Gramma en 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 1 april 
en 11 mei, moeten ons uiterlijk op vrijdag 20 februari 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.

Mogelijk staat hier binnenkort een foto van uw hand. Wij zijn na-
melijk op zoek naar unieke foto’s, genomen ergens in Zoersel.

Dit kan gaan om mensen, natuur, landschappen, gebouwen, 
evenementen, ... . 

De redactie zal uit alle inzendingen één foto kiezen, die ze dan op 
deze plaats in het ‘Zoersel magazine’ zullen publiceren.

Laat uw meesterwerkjes dus maar komen.
U mag ze versturen naar communicatie@zoersel.be. 

Vergeet zeker uw naam niet te vermelden, en waar u de foto nam. 
Zorg er ook voor dat uw foto voldoende resolutie heeft (2480 x 3508 
pixels, ±8 megapixels).


