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 ▪ project ‘Het Klooster’ kleurt groen

 ▪ nergens beter dan thuis in eigen huis

 ▪ op het digitale pad met Digidak

het budget doorgelicht

wat wil het bestuur in 2017 
gerealiseerd zien?
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ondertussen gestart met de laatste fase: 
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IN BEELD De Lokale Politie Voorkempen 
verhuist op 16 februari naar haar nieuwe 
locatie in Brecht, Vaartdijk 15.
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CLOSE-UP Digidakkers met een missie: 
Zoerselaars op een eenvoudige manier la-
ten kennismaken met nieuwe media.

11 
DOSSIER Zo lang mogelijk thuis wonen 
lukt u ongetwijfeld met een beetje hulp 
van de thuisdiensten.

14 
WEGWIJS Een gezonde tuin onderhou-
den kan ook zonder pesticiden. We leren u 
graag hoe u dat klaarspeelt.

16 
WEGWIJS Wat doet gemeente & ocmw 
Zoersel met uw centen? Wij lichten de be-
langrijkste zaken toe.
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IN BEELD Tijdens de Jeugdboekenmaand 
in maart bestaan er geen typische jon-
gens- en meisjesdingen. Lees je ook mee?

gratis 
huisvuilzakken

Ook dit jaar kunt u weer bij ons terecht voor een nieuwe reeks gra-
tis huisvuilzakken. U ontvangt per officieel inwonend gezinslid vier 
huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2017.
Net zoals vorig jaar kunt u, of één van uw officieel inwonende ge-
zinsleden, aan de hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuil-
zakken afhalen bij het onthaal van het administratief centrum of in 
één van de drie bibliotheken. U hebt daarvoor tijd tot en met 29 de-
cember, 12.30 uur.
Is uw buurman of -vrouw slecht te been? Dan kunt u met de juiste 
identiteitskaart ook zijn/haar huisvuilzakken meebrengen.

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

sinds 30 januari
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 ■ IN ‘T KORT

de eerste schoolstapjes 
inschrijfdagen

Uw kleine kapoen staat nog maar net goed en stevig op z’n be-
nen, of u moet al op zoek naar zijn eerste school. Wat gaat de 
tijd toch snel ... In onze gemeente hebt u gelukkig keuze genoeg, 
want we hebben maar liefst zes kleuter- en lagere scholen: één 
basisschool van het gemeenschapsonderwijs, twee vrije en drie 
gemeentelijke basisscholen. Aan u de keuze waar uw oogappel 
zijn/haar schoolcarrière start.
Om u alvast op weg te helpen, biedt elk van deze scholen u heel 
wat info op hun respectievelijke websites of tijdens de kijkdagen 
en infomomenten. Wat overal hetzelfde is, is dat u uw kind - ge-
boren in eender welke maand van het jaar 2015 - vanaf 6 maart 
kunt inschrijven in één van deze zes scholen.
Let op: werd uw zoon of dochter geboren in december 2015 en 
gaat hij/zij pas naar school in september 2018? Ook dan moet u 
hem/haar nu al inschrijven, wil u zeker zijn van een plekje.

MEER WETEN?
basisscholen Zoersel 
alle contactgegevens vindt u op www.zoersel.be > onderwijs en vorming 
> scholen in Zoersel > doorklikken naar de website van uw keuze

zwerfvuilactie 
opruimweekend

Op 31 maart, 1 en 2 april gaan 
we weer met z’n allen op jacht 
naar rondslingerende peuken, 
blikjes, flessen ... Wilt u ook 
graag helpen? Trommel dan 
nog wat buren of vrienden op 
om samen een deel van Zoer-
sel zwerfvuilvrij te maken. Wij 
bezorgen u het nodige mate-
riaal en halen na afloop de ge-
vulde zakken weer op. Interes-
se? Bezorg ons voor 8 maart 
uw gegevens en de straat of 
buurt die u graag voor uw re-
kening neemt. Zin om een be-
paald stuk berm meerdere ke-
ren per jaar te onderhouden? 
Registreer u dan als berm-
meester bij de dienst milieu!

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

cultuurprijs 2016 
Zoerselse Gagelhof

Op 15 januari reikten we de 
cultuurprijs van 2016 uit. Die 
eer was deze keer weggelegd 
voor de vrijwilligers van de 
jeugdherberg ‘Gagelhof ’, die er 
met hart en ziel voor zorgen 
dat de herberg op volle toe-
ren blijft draaien. Zonder hun 
inzet zou er van een jeugd-
herberg in Zoersel wellicht al 
lang geen sprake meer zijn. 
De cultuurprijs 2016 is voor de 
herberg de kers op de taart na 
een mooi en vooral cultureel 
jaar. Vorig jaar vierden zij im-
mers hun 80-jarig bestaan en 
mochten ze heel wat activitei-
ten organiseren in het kader 
van het culturele jaarthema 
‘Vakantie dichtbij en veraf ’.

MEER WETEN?
cultuur 
T 03 2980 9 05 
cultuur@zoersel.be

vakantiewerk 
wie zoekt, die vindt

Gemeente & ocmw zoekt job-
studenten en monitoren tij-
dens de maanden juni, juli en 
augustus. Alle info over inle-
verdata van je kandidatuur, 
diplomavereisten, jobinhoud, 
inlichtingen en kandidaat-
formulieren vind je op www.
zoersel.be/vacatures. Snel sol-
liciteren is de boodschap!

vacatures thuiszorg
De thuiszorgdiensten zoeken:
- studenten voor de poets-
dienst (16+) en de dienst ge-
zinszorg (17+) om bij hulpbe-
hoevenden te helpen in het 
huishouden. Let wel, voor de 
vakantiejob bij de dienst ge-
zinszorg gelden bepaalde di-
plomavereisten. Deze vind je 
via www.zoersel.be/vacatu-
res. Zorg er daarnaast voor dat 
je je zelfstandig kunt verplaat-
sen tussen de verschillende 
deelgemeenten en dat je je (bij 
voorkeur) drie weken aanslui-
tend kunt vrijmaken.

vacatures jeugddienst
Onze jeugddienst zoekt:
- één hoofdmonitor (18+) om 
de speelpleinploeg aan te stu-
ren. Je wordt tewerkgesteld 
via een arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur.
- dertig monitoren (16+) met 
een animatorattest op zak 
om onze jeugdwerkingen mee 
in goede banen te leiden. Je 
wordt tewerkgesteld met een 
contract ‘tijdelijke tewerk-
stelling socioculturele sector’. 
Goed om weten: in de krokus- 
en paasvakantie worden er 
door enkele organisaties op-
leidingen ‘animator’ georgani-
seerd. Stages in het kader van 
deze opleidingen zijn mogelijk 
tijdens onze zomerwerking.

MEER WETEN?
personeel 
T 03 2980 9 19 
personeel@zoersel.be 
www.zoersel.be/vacatures
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uit te dunnen

zitbank

aanleg voetpad
tussen Het Klooster en de Klaprooslaan
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Voetpad waarmee de tuinen
ontsloten worden.
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grasinzaaiing

groenaanleg planten - laag

groenaanleg heesters

verharding in betonstraatstenen
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► ►

De start van het woonproject ‘Het Klooster’ dateert ondertussen van 2011. De buurt onder-
ging sindsdien - met de bouw van ongeveer 85 woongelegenheden - een ware metamorfose. 
Dit jaar ronden we fase één en twee af: de aanplanting van de bermen, de ontwikkeling van 
de groene ruimte in het binnengebied en de aanleg van twee gloednieuwe straten.

Tijdens de opmaak van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (2005) was het 
voor het toenmalig gemeentebestuur al 
snel duidelijk dat het projectgebied ‘Het 
Klooster’ voorbehouden zou worden voor 
jonge gezinnen. De focus werd dan ook 
gelegd op ‘betaalbaar wonen’ in een veilige 
omgeving, met aandacht voor milieu en 
natuur. Na jaren voorbereiding en onder-
handeling werden tijdens de eerste fase 
van het project 45 betaalbare bouwgron-
den (voor vrijstaande en gekoppelde be-
bouwing) in de Kloostertuin, Klaprooslaan 
en Het Klooster op de markt gebracht.

grasveldjes en zitbanken
Ondertussen zijn de meeste percelen in 
de genoemde straten bebouwd, en kon 
intercommunale Igean - onze verkave-
lingspartner in het project - begin januari 
starten met de laatste stap van ‘fase één’: 
de groenaanleg in de nieuwe wijk. De ko-
mende maanden zal Igean er onder ande-
re voor zorgen dat de bermen ingezaaid, 
de grachten geruimd, en enkele voetpaad-
jes aangelegd worden tussen Het Klooster 
en de Klaprooslaan en in de groenzone 
achter de woningen in de Kloostertuin (als 
ontsluiting van de tuinen). Tenslotte wor-
den er nog een aantal zitbanken geplaatst 
in de voorziene groenzones. Op de af-
beelding hiernaast (pagina 4) kunt u meer 
in detail bekijken over welke zones het 
precies gaat. Bij gunstige weersomstan-
digheden zouden de werken tegen eind 
maart volledig afgerond moeten zijn.

fase twee: sociale woningen
In het project ‘Het Klooster’ werd er, 
naast betaalbare gronden, ook een 
zone gereserveerd voor het realise-
ren van 13 sociale huurwoningen (via 
Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen H.E.) en 27 sociale koopwo-
ningen (door Arro Antwerpen). In februari 
van vorig jaar konden de twee bouwhe-
ren het officiële startschot geven van de 
tweede fase van het ambitieuze woon-
project. Ondertussen zijn alle woningen 
wind- en waterdicht en zouden ze volledig 
klaar moeten zijn tegen de zomer.

groene publieke ruimte
Nu de sociale huur- en koopwoningen 
bijna klaar zijn, wordt er actief werk ge-
maakt van het aanbestedingsdossier om 
ook het gebied waarrond de woningen 
werden gebouwd, verder aan te leggen. 
Het plan is namelijk om het ‘binnengebied’ 
om te toveren tot een gezellige wijktuin, 
waar de kinderen uit de buurt kunnen 
spelen en buurtbewoners kunnen ge-
nieten van de rust en de natuur. De af-
beelding op pagina 7 laat u zien waar de 
groenvoorzieningen gepland zijn.

twee nieuwe straten
Daarnaast worden de ‘Irislaan’ en het 
‘Klaverpad’ - de twee nieuwe straten die 
voorzien werden bij de bouw van de so-
ciale woningen - aangelegd. De Irislaan 
is een zijstraat van de Kloostertuin en zal 
er eerder traditioneel uitzien, terwijl het 
Klaverpad (een zijstraat van de Irislaan) 
breed zal uitmonden, zodat kinderen er 
kunnen spelen, fietsen, rolschaatsen ...

voet- en fietspaadjes
Ten slotte voorzien we verschillende trage 
verbindingswegen in het binnengebied, 

zodat de nieuwe straten binnen het pro-
ject met elkaar verbonden worden. Zo 
wordt een veilige doorstroom gecreëerd 
voor fietsers en voetgangers.

nieuwe bewoners
Binnen enkele maanden zijn de wonin-
gen in het binnengebied zo goed als af. 
Potentiële nieuwe bewoners kunnen zich 
momenteel al kandidaat stellen voor zo-
wel de 27 koopwoningen (in de Irislaan en 
de Kloostertuin) als de 13 huurwoningen 
(in het Klaverpad en de Kloostertuin).

 ■ WEGWIJS

betaalbaar wonen in Zoersel

project ‘Het Klooster’
kleurt groen

Het binnengebied wordt een gezellige 
wijktuin, waar kinderen kunnen spelen en de 
bewoners kunnen genieten.
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didatenregister van Sociale Bouw- en 
Kredietmaatschappij Arro Antwerpen. 
Inschrijven kan tijdens de openingsu-
ren of op afspraak in hun kantoor in de 
Gijsbrecht van Deurnelaan 22 in Deurne. 
Een afspraak maakt u via T 03 663 77 36 
of koopwoningen@arroantwerpen.be. 
De openingsuren vindt u op www.ar-
roantwerpen.be.

▪ hoe verloopt de verkoopprocedure?
Hebt u zich kandidaat gesteld, dan 
wordt u bij het einde van de werken 
schriftelijk uitgenodigd om een bezoek 
te brengen aan het project. Op dat mo-
ment worden ook de definitieve kost-
prijzen bekendgemaakt. Daarna volgt 
de toewijzing, die de volgorde van de 
wachtlijst volgt en rekening houdt met 
enkele voorrangsregels. Zo moet u bij-
voorbeeld ten minste zes jaar in Zoersel 
of een buurgemeente gewoond heb-
ben, in onze gemeente werken of een 
maatschappelijke, familiale of sociale 
band met Zoersel hebben opgebouwd. 
Alle voorrangsregels vindt u op www.
arroantwerpen.be > kopen > veelgestel-
de vragen > vraag 4.

een sociale woning huren
De sociale huurwoningen in het 
Kloosterproject komen terecht in het 
ruimere woningpatrimonium van 
Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen. U kunt zich dus niet speci-
fiek kandidaat stellen voor een woning in 
de nieuwe wijk.

▪ voorwaarden huurwoning
Om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning, moet u aan de vol-
gende voorwaarden voldoen:

een woning kopen
De koopwoningen zullen op het moment 
van de verkoop zo goed als afgewerkt zijn. 
Enkel de keuken en de vloer in de leef- en 
slaapkamers kan de koper nog zelf kiezen 
en naar eigen smaak en budget verder la-
ten afwerken. De woningen beschikken 
verder allemaal over drie of vier slaapka-
mers, een individuele tuin en een carport.
Als potentiële bewoners zijn we - zoals 
eerder vermeld - bij voorkeur op zoek naar 
eenouder- en jonge gezinnen, die met een 
beperkt inkomen toch een eigen woning 
willen verwerven.

▪ voorwaarden koopwoning
Om in aanmerking te komen voor een 
sociale koopwoning, zijn er een aantal 
voorwaarden waaraan u moet voldoen:
- u bent meerderjarig
- uw inkomen valt binnen de inkomens-

voorwaarden. De precieze bedragen 
vindt u op www.arroantwerpen.be > 
kopen > algemeen > u vindt het be-
drag dat voor u van toepassing is in de 
kolom ‘aankoop elders in Vlaanderen’.

- u of uw gezinsleden mogen geen 
zaakvoerder, bestuurder of aandeel-
houder zijn van een vennootschap 
waarin een woning of een bouwgrond 
werd ingebracht. U of uw gezinsleden 
hebben daarnaast ook geen woning 
of bouwgrond in volle eigendom of 
vruchtgebruik. (Bent u 55 jaar of ou-
der, wordt uw woning onteigend of 
werd ze onbewoonbaar verklaard? 
Dan is er een uitzondering op deze re-
gel mogelijk.)

▪ hoe stelt u zich kandidaat?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan 
kunt u zich nu al inschrijven in het kan-

- u bent meerderjarig
- u voldoet aan de inkomensvoorwaar-

den. De voorwaarden vindt u op www.
devoorkempen-he.be > huren > klik op 
‘inkomensvoorwaarde’ onder de titel 
‘Ik wil huren’

- u bezit geen eigendom
- u bent ingeschreven in het bevolkings- 

of vreemdelingenregister
- u bent bereid om in te burgeren en 

Nederlands te leren

▪ hoe schrijft u in?
Inschrijven voor een sociale woning kan 
op twee manieren: elke vrijdagvoor-
middag van 8.30 tot 13.20 uur of tijdens 
de donderavondopening (één keer per 
maand) in ons wooninfopunt in het ad-
ministratief centrum (Handelslei 167, 
M 0491 71 91 31, wooninfopunt@igean.
be), of in het kantoor van Sociale 
Huisvestingsmaatschappij De Voorkem-
pen (Nijverheidsstraat 3 in Sint-Job-in-
’t-Goor, T 03 690 09 20, info@de-voor-
kempen.woonnet.be). 
Houd er wel rekening mee dat de 
wachtlijst relatief lang is, en dat u waar-
schijnlijk een poos zult moeten wach-
ten op een woning. Denk er bovendien 
aan dat het niet noodzakelijk om een 
woning in Zoersel gaat.

▪ hoe verloopt de toewijzing?
De toewijzing gebeurt steeds op basis 
van de volgorde van inschrijving op de 
wachtlijst. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met de gezinssamenstelling 
en de specificaties van de woning. Zo 
zal een gezin met twee kinderen eerder 
in aanmerking komen voor een woning 
met drie slaapkamers dan een gezin 
met één kind.

 ■ WEGWIJS

MEER WETEN?
groenaanleg 
Joke De Beuckelaer 
T 03 2980 8 51 
joke.debeuckelaer@zoersel.be 
 
sociale huur- en koopwoningen 
Els Van den Langenbergh 
T 03 2980 7 34 
els.vandenlangenbergh@zoersel.be
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betonnen zitbank

betonnen zitbank

zitbanken

zitbanken

koopwoningen

huurwoningen

koopwoningen

koopwoningen

huurwoningen

Dit binnengebied wordt aangelegd
in de vorm van een gezellige wijktuin.

Een wilgentunnel, oversteekpaaltjes
en een klautertuig maken
deze binnentuin kindvriendelijk.

Het gebied wordt voorzien
 van verschillende trage verbindingswegen 
(voet- en fietspaden).

Klaverpad: een brede straat waar kinderen
naar hartelust kunnen spelen.

 ■ WEGWIJS
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 ■ IN ‘T KORT

Bart Sebreghts 
beëindigt zijn mandaat als schepen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 sloten de 
partijen N-VA en CD&V een bestuursakkoord. Beide partijen vor-
men sinds de installatievergadering, van 2 januari 2013, de meer-
derheidscoalitie voor de legislatuur 2013-2018. Tussen N-VA en 
CD&V werd bovendien overeengekomen dat het mandaat van 
Bart Sebreghts zou eindigen na vier jaar en dat Tania Kohlen (N-
VA) vanaf dan het mandaat van schepen zou opnemen.
Eind 2015 besliste men echter om geen vervanging door te voe-
ren binnen het schepencollege en het vanaf 2017 met één schepen 
minder te doen. Daarom verzaakte Tania Kohlen aan haar man-
daat als schepen, legde Michael Heyvaert (N-VA) de eed af en nam 
hij onmiddellijk ontslag als schepen.
De bevoegdheden van Bart Sebreghts worden overgenomen door 
de andere CD&V-schepenen. Katrien Schryvers volgt vanaf nu de 
gemeentelijke PPS-dossiers op en buurtwerking, Wim Govers 
neemt financiën & begroting, boekhouding en ict voor zijn reke-
ning en Luc Kennis zet vanaf nu zijn sportiefste beentje voor in het 
sportdomein. Bart Sebreghts blijft wel deel uitmaken van het po-
litieke landschap als gemeenteraadslid.

MEER WETEN?
secretariaat 
T 03 2980 9 18 
secretariaat@zoersel.be

fietsenverkoop 
nieuwe procedure

Tot nu toe werden ‘onbekende’ 
gevonden fietsen steeds per 
opbod verkocht tijdens de ‘fiet-
senverkoop’. Vanaf dit jaar ziet 
de procedure er net iets anders 
uit. De fietsen worden nog 
steeds per opbod verkocht (en 
u kunt ze vooraf komen bekij-
ken), maar de verkoop zelf zal 
vanaf nu online verlopen via 
de website www.io-auctions.
com. Om mee te kunnen bie-
den, moet u zich registreren 
en inloggen met uw gebrui-
kersnaam en wachtwoord. 
Meer info en verdere instruc-
ties vindt u op www.zoersel.
be/fietsenverkoop. De eerst-
volgende fietsenverkoop vindt 
plaats in maart.

MEER WETEN?
onderhoud infrastructuur 
T 03 2980 9 14 
onderhoud.infrastructuur@zoersel.be

leer reanimeren 
een groot succes

In het najaar van 2016 orga-
niseerden we samen met het 
Rode Kruis vijf gratis reanima-
tiecursussen, die in een mum 
van tijd volzet waren. Ook de 
inschrijvingen voor de nieuwe 
cursussen in 2017 lopen als een 
trein, maar voor u houden we 
speciaal nog een plaatsje vrij. 
Wilt u dus leren reanimeren, 
en iemands leven redden als 
het nodig is? Schrijf u dan snel 
in via de dienst gezondheid & 
wereld. Goed om weten: we 
plannen de cursussen op ver-
schillende dagen en tijdstip-
pen, zodat alle generaties een 
plekje in hun agenda kunnen 
vinden om deel te nemen.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld 
T 03 2980 9 59 
gezondheid.wereld@zoersel.be

energiepremies 
aangepast vanaf 2017

Voor de (ver)bouwers in 2017 
zetten we de wijzingen op het 
vlak van energiepremies graag 
op een rijtje.
De Vlaamse regering bouwt 
de premies voor dakisolatie 
en hoogrendementsbeglazing 
geleidelijk af in 2017. De premie 
voor een warmtepomp mag 
dan weer op een verhoging re-
kenen. De regering koos ook 
voor een vereenvoudiging bin-
nen de premies. Het onder-
scheid tussen de verschillende 
diktes van isolatiemateriaal 
(R-waarden) verdwijnt en ligt 
nu vast op de volgende mini-
ma: 
- 4,5 m²K/W voor dakisolatie
- 3,0 m²K/W voor muurisolatie 
aan de buitenzijde
- 2,0 m²K/W voor muurisolatie 
aan de binnenzijde
- 2,0 m²K/W voor vloerisolatie
(Vraag naar de premiebedra-
gen bij het wooninfopunt.)

totaalrenovatiebonus
Ten slotte wordt de ‘combi-
premie’ (muurisolatie en nieu-
we ramen) uitgebreid met de 
‘totaalrenovatiebonus’. Het 
opzet: combineert u binnen 
de vijf jaar drie of meer van de 
zeven vermelde investeringen 
(zoals dakisolatie, warmte-
pomp, zonneboiler, ventilatie-
systeem ...), dan krijgt u een 
bonus van 1.250 euro. Combi-
neert u ze alle zeven, dan kunt 
u rekenen op een premie van 
maximaal 4.750 euro voor een 
woning en maximaal 2.375 
euro voor een appartement.

premies voor energie-
armen
Voor sociaal zwakkere groe-
pen stijgt de premie voor een 
nieuwe condensatieketel van 
800 euro naar 1.800 euro.

MEER WETEN?
wooninfopunt 
M 0491 71 91 31 
wooninfopunt@igean.be
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OPENDEURDAG
De Lokale Politie 
Voorkempen gooit op 4 
maart van 13 tot 17 uur de 
deuren van haar nieuw 
centraal onthaalpunt 
(Vaartdijk 15) open voor het 
grote publiek. Bezoekers 
krijgen die dag een rond-
leiding door het nieuwe 
gebouw aan de Vaartdijk 
en maken er kennis met 
de medewerkers en dien-
sten die vanaf 16 februari in 
Brecht te vinden zijn. 
Daarnaast zorgt de politie 
voor heel wat randanima-
tie, zoals een diefstalpre-
ventiestand, een tuimel-
wagen (waarin u de impact 
van een verkeersongeval 
beleeft en het nut van een 
veiligheidsgordel ervaart) 
en toffe kinderanimatie 
voor uw kroost. Ten slotte 
mag u gerust een kijkje ne-
men in het politiewagen-
park, of kunt u zich kan-
didaat stellen als nieuwe 
collega van Lokale Politie 
Voorkempen. U en uw fa-
milie zijn van harte wel-
kom! 

Kerkhoflei 14 sluit 
definitief de deuren

In februari verhuist de Lokale Politie Voorkempen naar Brecht 
en sluit het centraal onthaal in de Kerkhoflei de deuren. U 
hoeft zich echter geen zorgen te maken. U kunt nog steeds 
terecht in de politiepost in het administratief centrum.

Onze politiezone Voorkempen streeft al 
langer naar één gebouw waar alle dien-
sten ondergebracht kunnen worden. Na 
jaren voorbereiding is op het 16 februari 
dan eindelijk zover. Meer dan 140 me-
dewerkers - die verspreid zaten over 
zeven verschillende locaties in Brecht, 
Malle, Schilde en Zoersel - krijgen al-
lemaal een eigen plek in het nieuwe cen-
traal onthaalpunt, aan de Vaartdijk 15. 

centraal onthaal kerkhoflei sluit
Bij de verhuizende medewerkers hoort 
ook iedereen van het huidige centraal ont-
haal in de Kerkhoflei. Deze post sluit dus in 
februari onherroepelijk de deuren.

wijkinspecteurs blijven in Zoersel
Om de binding met de burgers niet te ver-
liezen, blijft er per gemeente afzonderlijk 
wel nog een politiepost bestaan. De wijk-
inspecteurs van Zoersel zult u nog steeds 
op hun vertrouwde plek in het administra-
tief centrum (Handelslei 167) vinden. Ook 
om een aangifte te doen of een melding of 
klacht door te geven, hoeft u niet telkens 
naar Brecht. Tijdens de openingsuren kunt 
u deze zaken gerust in Zoersel regelen.
De politiepost is elke maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag open van 8.30 
tot 12.30 uur. In de namiddag kunt u op 
deze dagen enkel op afspraak terecht. Op 
woensdag kunt u van 8.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16.30 uur binnenlopen. 
Daarnaast is er elke donderdag ook een 
avondopening van 18 tot 20 uur. 

Let op: op 8 maart wijzigen alle telefoon-
nummers van de Zoerselse politiepost in 
de Handelslei. Het onthaal bereikt u van-
af dat moment op T 03 210 45 00. Het al-
gemene nummer van de wijkinspecteurs 
verandert naar T 03 210 45 10. De indivi-
duele gsmnummers van de wijkagenten 
blijven wel dezelfde. Deze vindt u terug op 
www.lokalepolitie.be > postcode ‘2980’ of 
‘Zoersel’ > wijkinspecteur > Zoersel.

24 uur op 24
Terwijl u in Zoersel vanaf nu rekening 
moet houden met de openingsuren van 
de lokale politiepost, is het nieuwe cen-
traal onthaalpunt alle dagen, 24 uur op 24, 
open. Verder is het onthaalpunt te berei-
ken via het nieuwe telefoonnummer T 03 
210 40 00 of via info@politievoorkempen.
be. Voor dringende hulp belt u steeds 101!

 ■ IN BEELD

Lokale Politie Voorkempen verhuist
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De kans is groot dat de ‘eerste lichting’ digidakcursisten uit 2008 hun computer van toen in-
tussen inruilden voor een blitser exemplaar, tablet of smartphone. De digitale wereld heeft 
de afgelopen negen jaar immers niet stilgestaan. Het doel van de vrijwilligers bij digidak blijft 
wel hetzelfde: Zoerselaars op een eenvoudige manier laten kennismaken met nieuwe media.

vers en begeleiders in de vrijwilligersgroep 
hebben nu hun eigen expertise. Tijdens 
onze maandelijkse teamvergaderingen 
vragen en geven we raad en helpen we el-
kaar bij het opstellen van de lessen.”

dankbaarheid
Vragen we de vrijwilligers naar waarom 
ze hun vrije uren bij digidak spenderen, 
dan klinkt het als volgt: “Het digitale land-
schap mag dan nog zo snel evolueren, één 
ding blijft hetzelfde en dat is de dankbaar-
heid van de mensen. Mensen begeleiden 
bij hun eerste stappen op het internet en 
maanden later een mailtje van hen ont-
vangen, is fantastisch. Of op straat aan-
gesproken worden als ‘meneer of madam 
van de computer’. Het zijn allemaal din-
gen die de meeste vrijwilligers al jaren mo-
tiveert om mee hun schouders te blijven 
zetten onder dit unieke project.”

nieuwe vrijwilligers
Digidak staat of valt met zijn vrijwilligers. 
Om het project verder te kunnen zetten, 
zijn ze steeds op zoek naar nieuwe les-
gevers en begeleiders. Interesse? Meldt u 
dan aan via erik.breuls@zoersel.be.

inschrijven voor cursussen
De volgende inschrijvingsronde voor 
(nieuwe) cursisten vindt plaats op 27 en 
30 maart in de bibliotheek van Zoersel 
(Dorp 54) en in het administratief cen-
trum (Handelslei 167). Meer info, data en 
uren vindt u op www.zoersel.be/digidak.

Ze zijn een gemotiveerde groep, de vrijwil-
ligers van digidak. Wekelijks zetten ze zich 
200% in om de Zoerselaars over de digi-
tale kloof te helpen. Wij vroegen enkele 
digidaklesgevers en -begeleiders naar hun 
ervaringen.

van kloof tot kraterveld
“Wij hebben het hele digitale landschap, 
en daarmee ons werk, door de jaren heen 
zien evolueren”, vertelt een digidakker van 
het eerste uur. “In 2008 was het redelijk 
eenvoudig. Thuis had men enkel een com-
puter of laptop en die werkten bijna alle-
maal op Windows. Met de initiatie ‘com-
puterwegwijs’ en ‘internet & e-mail’ gaven 
we iedereen de basis mee, zodat ze thuis 
zelf aan de slag konden gaan. Nu zijn we 
negen jaar verder en is het aanbod aan di-
gitale media en diensten enorm toegeno-
men. Een simpele basiscursus aanbieden, 
is dus al lang niet meer genoeg.” Eén van 
de digidakbegeleiders sluit zich volmondig 
bij die mening aan: “Je kan vandaag niet 
meer spreken van een digitale kloof, maar 
eerder van een kraterveld. ‘iPad’, ‘androïd’, 
‘de cloud’, online fotoboeken, ‘tax-on-web’, 
internetbankieren … het zijn allemaal 
kraters die we bij onze cursisten moeten 
vullen met de nodige kennis en vaardighe-
den. Iemand kan een expert zijn in het ene 
en een radeloze nieuweling in het andere.”

ieder z’n eigen expertise
Ook als vrijwilliger bij digidak is het te-
genwoordig moeilijk om met alles mee 
te zijn. Het is een voortdurend proces van 
ontdekken en bijleren. Verschillende les-
gevers zijn zelf terug achter de schoolban-
ken gekropen om hun kennis extra bij te 
schaven. “Alles weten is echter onmoge-
lijk”, vertelt een ervaren docent. “Alle lesge-

MEER WETEN?
Erik Breuls 
T 03 2980 7 23 
erik.breuls@zoersel.be

op het digitale pad met digidak

inschrijfmomenten in maart

 ■ CLOSE-UP
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► ►

nergens beter dan 
thuis in eigen huis

een beetje hulp doet wonderen

 ■ DOSSIER

Bent u door ziekte, beperking of ouderdom niet langer in staat om thuis alle taken zelf uit te 
voeren? Kunt u daarvoor niet altijd rekenen op hulp van uw partner, familieleden of anderen? 
In onze gemeente zijn er verschillende thuisdiensten die u een ‘gepaste oplossing’ kunnen bie-
den. Met een beetje hulp lukt het u ongetwijfeld om in uw eigen stek te blijven wonen.

zame gemeente dat elke Zoerselaar die 
het nodig heeft, beroep moet kunnen 
doen op kwaliteitsvolle én betaalbare zorg 
aan huis. In een eerste fase kunnen onze 
thuisdiensten een eerste schakel zijn in 
een mooie ketting van hulpverlening aan 
huis. Uitgebreid met verschillende samen-
werkingsverbanden tussen gemeente & 
ocmw Zoersel en andere instellingen ver-
ruimen we het Zoerselse zorglandschap 
zodat u niet alleen overdag maar ook ‘s 
nachts hulp kunt krijgen.

Uit verschillende behoefteonderzoeken 
blijkt steeds weer dat we allemaal het-
zelfde willen: zo lang mogelijk in ons ei-
gen huis blijven wonen. Op de plek waar 
het leven zich altijd heeft afgespeeld en 
waaraan veel herinneringen verbonden 
zijn. Daar waar u zich volledig thuis voelt. 
Wetenschappelijk onderzoek geeft boven-
dien aan dat hoe langer u kunt leven en 
wonen in een bekende omgeving, hoe be-
ter uw fysiek en geestelijk welzijn blijven. 
Onder andere daarom vinden wij als zorg-

een warme thuis
Bij onze dienst voor gezinszorg en aan-
vullende thuiszorg werken zowel verzor-
genden als helpsters.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
kunnen onze verzorgenden u onder meer 
helpen bij:
- uw dagelijkse verzorging, aan- en uitkle-

den, haar-, hand- en voetverzorging …
- de (voor)bereiding van uw maaltijden, 

wassen en strijken, uw dagelijkse bood-
schappen …

UITNEEMBAAR
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een beetje hulp doet wonderen ■ DOSSIER

- uw administratie, u vergezellen bij een 
doktersbezoek of tijdens een wande-
ling …

Onze helpsters zorgen voor de dagelijkse 
schoonmaak van uw woning.
Samen met u bekijkt de dienst voor ge-
zinszorg en aanvullende thuiszorg wie er 
welke taken bij u thuis zal vervullen.

▪ prijskaartje
Uw maandelijks inkomen, uw gezins-
samenstelling, uw graad van hulpbe-
hoevendheid (bepaald aan de hand van 
medische attesten) en de duur en inten-
siteit van onze hulp- en dienstverlening 
bepalen de uurbijdrage die u betaalt. 
Deze bijdrage wordt sowieso jaarlijks 
herzien, maar wordt ook herbekeken 
wanneer uw gezinssamenstelling of in-
komen wijzigt. 
Wilt u juist weten hoeveel uw bijdrage 

zal zijn dan kunt u deze vooraf, vrijblij-
vend, door onze medewerkers laten be-
rekenen.

een schoon (proper) huis
De medewerkers van de poetsdienst 
(met dienstencheques) helpen u graag 
bij datgene dat u niet langer zelf kunt. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
nemen zij de dagelijkse schoonmaak of 
het onderhoud van uw woning geheel of 
gedeeltelijk op zich.
Concreet voeren zij volgende taken uit:
- stof afnemen en stofzuigen
- bedden opmaken
- onderhoud sanitair en keuken
- vloeren schoonmaken en ramen lappen
- gordijnen afdoen en ophangen na een 

wasbeurt
- rolluiken afwassen (enkel gelijkvloers - 

éénmaal per jaar)

▪ prijskaartje
Per gepresteerd uur betaalt u één dien-
stencheque.

een lekkere maaltijd
De maaltijdbedelers leveren bijna da-
gelijks (vóór 12.30 uur) warme en koude 
maaltijden aan huis. Warme maaltijden 
worden geleverd in speciale boxen waarin 
uw eten zo’n twee uur warm blijft.
Op zon- en feestdagen worden er de dag 
zelf geen maaltijden geleverd, dat gebeurt 
dan de dag voordien. Wanneer u hiervoor 
kiest, moet u nadien uw maaltijd zelf wel 
even opwarmen.
U bent niet verplicht om elke dag een 
maaltijd te bestellen van de maaltijdbede-
ling. U kunt er evengoed voor kiezen om 
dit slechts enkele dagen te doen, als dat 
u beter uitkomt. U spreekt dit dan best af 
met de verantwoordelijke of de bedeler.

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan 
dat hoe langer u kunt leven en wonen in een bekende omgeving, 
hoe beter uw fysiek en geestelijk welzijn blijven. 
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 ■ DOSSIER

Een maaltijd bestaat altijd uit soep, een 
hoofdschotel en een nagerecht. Dagelijks 
kunt u kiezen uit verschillende menu’s, 
waarbij u bovendien een extra portie 
soep, groenten en/of dessert kunt bestel-
len. En houdt u niet van een zuiveldessert, 
vraag dan gerust om iets anders.
Op doktersvoorschrift kunt u zonder pro-
bleem ook een dieetmaaltijd bestellen. 
U kunt ook specifiek vragen om gemixte 
soep, puree of gemalen/versneden vlees 
te leveren.

▪ prijskaartje
Op basis van uw gezinsinkomen en ge-
zinssamenstelling berekenen we uw bij-
drage per maaltijd. Die bijdrage herzien 
we sowieso jaarlijks, maar we herbekij-
ken ze ook als uw gezinssamenstelling 
of inkomen wijzigt.

hoe aanvragen?
Wilt u gebruik maken van de dienst voor 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de 

poetsdienst of de maaltijdbedeling dan 
contacteert u best één van onze mede-
werkers, maakt u een afspraak of komt 
u even langs tijdens de kantooruren (zie 
‘meer weten’). 
Tijdens uw eerste contact worden uw vra-
gen en noden samen met u bekeken. In 
een volgende fase komt een medewerker 
bij u thuis langs om de hulp, werkuren en 
uw bijdrage te bespreken.

Naast de eigen thuisdiensten, trachten 
we onze dienstverlening omtrent gezins-
zorg en thuiszorg aan te vullen en te ver-
ruimen via samenwerkingsverbanden met 
zorginstellingen uit de omgeving. Zo is de 
dienstverlening van instellingen als KINA, 
Nachtzorg Antwerpen en wzc de Buurt 
een voorbeeld van zo’n samenwerkings-
verband waarop u als zorgbehoevende be-
roep kunt doen.

karweidienst aan huis
De karweidienst van KINA telt een ruime 
ploeg die bij u thuis allerhande klussen 
kan uitvoeren. Dit kan gaan van herstel-
lingen aan sanitair of elektriciteit, leggen 
van vloerbekleding, behang- en schilder-
werken tot het onderhoud van uw tuin.
Voor héél dringende, eenmalige klussen 
(bijvoorbeeld wanneer u tijdens de winter 
geen verwarming of warm water meer 
heeft) kunt u nog altijd onze medewerkers 
van de dienst thuiszorg contacteren. Zij 
zoeken dan samen met u naar een nood-
oplossing.

▪ prijskaartje
De karweidienst van KINA werkt met 
een forfaitair uurtarief en verplaatsings-
vergoeding per kilometer.

kortverblijf of dagverzorging
Enkele dagen (per week) verblijven in een 
centrum voor kortverblijf kan de thuiszorg 
even ontlasten of kan uw terugkeer naar 

huis na een ziekenhuisopname vergemak-
kelijken. U kunt hiervoor terecht in woon-
zorgcentrum de Buurt (een samenwer-
king tussen gemeente & ocmw Zoersel en 
vzw Emmaüs). In de dagverzorging wor-
den, op weekdagen, zowel mensen met 
een zwaar als met een licht zorgprofiel 
opgevangen.

▪ prijskaartje
U betaalt een basisprijs per dag.

een nacht zonder zorgen
In de thuiszorg is nachtzorg of nacht-
oppas dikwijls de ontbrekende schakel. 
Ook hier proberen we een oplossing te 
bieden. Sinds enige tijd is gemeente & 
ocmw Zoersel hiervoor aangesloten bij 
Nachtzorg Antwerpen. Eén van de ver-
zorgenden of vrijwilligers van Nachtzorg 
neemt bij u thuis de zorg die er ’s nachts 

is even over. Zo kunnen familieleden en 
mantelzorgers even op krachten komen. 
Is er ‘s nachts toch een dringend medisch 
probleem, dan wordt de nachtverpleeg-
kundige opgeroepen. U kunt tot maxi-
maal drie nachten per week een beroep 
doen op nachtzorg.

▪ prijskaartje
U betaalt een basisprijs per nacht.

als thuis wonen niet langer lukt
Als thuis wonen niet langer lukt, is opvang 
in een residentiële voorziening (zoals een 
woonzorgcentrum of assistentiewoning) 
misschien aangewezen. In een residentië-
le ouderenzorgvoorziening kunt u tijdelijk 
of permanent verblijven, afhankelijk van 
de ondersteuning en de mate van zorg die 
u nodig hebt. 
In het aprilnummer van ons Zoersel maga-
zine gaan we verder in op de verschillende 
mogelijkheden en woonvormen die onze 
gemeente biedt. 

MEER WETEN

▪ dienst thuiszorg 
- gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
- poetsdienst met dienstencheques 
- maaltijdbedeling 
T 03 2980 0 00 
thuiszorg@zoersel.be 
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur 
donderdag van 8.30 tot 12.30 - 18 tot 20 uur 
elke namiddag op afspraak 
www.zoersel.be/ocmw

▪ karweidienst aan huis van KINA 
T 03 218 72 09 
karweidienst@kina.be 
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 
www.kina.be

▪ woonzorgcentrum de Buurt 
T 03 310 09 00 
dagverzorging@wzcdebuurt.be 
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 
www.wzcdebuurt.be

▪ Nachtzorg Antwerpen 
T 03 220 17 77 
info@nachtzorg.be 
maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur 
www.nachtzorg.be

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan 
dat hoe langer u kunt leven en wonen 
in een bekende omgeving, 
hoe beter uw fysiek 
en geestelijk welzijn blijven. 
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 ■ WEGWIJS

‘GROEN’ LACHEN
Tuiniert u al pesticidenvrij, maar kreeg u 
uw buur nog niet overtuigd? Dan snelt Low 
Impact Man Steven Vromman u te hulp. In 
zijn ecocomedyshow ‘De Smoestuinier’ gaat 
hij samen met het publiek op zoek naar de 
smoezen over waarom zoveel mensen nog 
schadelijke pesticiden gebruiken. En hij komt 
met oplossingen! Het resultaat is een ontzet-
tend grappig samenraapsel van ‘anti-smoe-
zen’, woordspelingen, weetjes en schitterende 
meezingers, waarmee u niet anders kunt dan 
‘groen’ lachen. Steven maakte deze humo-
ristische show speciaal voor de nieuwe Velt-
campagne 2020pesticidenvrij.

U bent welkom op donderdag 23 maart om 
20 uur in de Kapel (Handelslei 167). Vanaf 19 
uur kunt u al terecht in het ecocafé, waar 
u meer informatie krijgt over de werking 
van de organiserende verenigingen (milieu-
raad Zoersel, Velt Voorkempen, Natuurpunt 
Voorkempen, Oxfam Wereldwinkel Zoersel 
vzw, Imkersbond Zoersel en Samentuin de-
Veldstraatzoersel).

Tickets bestellen voor ‘De Smoestuinier’ kan 
via onze webshop (webshop.zoersel.be) en 
kosten u €4. Aan de kassa betaalt u €5. Tijdens 
deze avond krijgt u één consumptie van ons 
cadeau.

de 
Smoes-
tuinier
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 ■ WEGWIJS

zet pesticiden buitenspel

een gezonde tuin 
zonder pesticiden

Uw tuin, terras of oprit vrijmaken van on-
gewenste gasten - zoals onkruid, mos of 
lastige beestjes - doet u beter niet met 
pesticiden. Deze bestrijdingsmiddelen zijn 
immers gemaakt om leven ‘kapot’ te krij-
gen, maar ze maken natuurlijk geen on-
derscheid tussen gewenste en ongewens-
te planten en dieren.

risico voor uw gezondheid
Ook voor uzelf, uw gezin en het leefmi-
lieu houdt het gebruik van pesticiden een 
groot risico in. Een deel van de schadelijke 
stoffen komt namelijk in het grondwater 

terecht, waarna drinkwatermaatschap-
pijen heel wat moeite hebben om het 
water opnieuw gifstoffenvrij te krijgen. 
Daarnaast vinden (kleine hoeveelheden)
pesticiden via het drinkwater van dieren 
ook hun weg naar onze voedselketen (via 
vlees, vis, melk, eieren ...). Reden te meer 
om deze producten aan de kant te laten 
staan. Gelukkig bestaan er heel wat goede 
alternatieven.

aan de slag
Een efficiënte en pesticidenvrije (moes)
tuin, oprit en/of terras kan perfect door 

Geniet u ook zo van een mooie ontluikende lentetuin? Dan is het binnenkort tijd om uw han-
den uit de mouwen te steken en uw tuin volledig ‘lenteproof ’ te maken. Met onze tips maakt 
u uw groene plekje in geen tijd onkruid- en ongediertevrij, zodat uw bloemen en planten on-
gestoord kunnen groeien. Wist u trouwens dat u dat ook zonder pesticiden kunt klaarspelen?

een doordacht ontwerp, een goede aanleg 
en regelmatig onderhoud. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.

Met deze tips lukt het u zeker en vast:
- Plant de juiste plant op de juiste plaats. 

Dit komt u te weten via de plantenfiches 
op www.openbaargroen.be of www.
groenvanbijons.be.

- Werk met bodembedekkers, boom-
schors en/of hakselhout om open grond 
te vermijden.

- Ga voor een hoge ‘plantdichtheid’ zodat 
uw beplanting snel dichtgroeit.

- Borstel of veeg regelmatig uw paden, 
terras en oprit.

- Waar u vaak wandelt, kunnen planten 
niet groeien. Maak uw verharding dus 
niet groter dan nodig. Weinig verharden 
betekent ook dat overtollig regenwa-
ter makkelijker in de grond kan dringen, 
waardoor u minder wateroverlast hebt.

- Vermijd overbemesting in uw (moes)
tuin. Dat maakt planten immers extra 
gevoelig voor schimmels.

- Gebruik de ‘ontwerptips’ en ‘pesticiden-
toets’ op www.zonderisgezonder.be om 
specifieke problemen in uw tuin op te 

lossen. Daarnaast leert u planten, ziek-
ten en plagen volledig zonder pesticiden 
te bestrijden.

- In de ‘bestrijdingsgids’ op de website van 
Zonder is Gezonder vindt u heel wat pre-
ventieve maatregelen en eventuele alter-
natieve bestrijdingsmethoden die u kunt 
inzetten tegen ongewenste dieren als 
kakkerlakken, rupsen, ratten, slakken, 
enzovoort.

pesticidenvrij voetpad
Wist u dat u sinds 1 januari 2015 geen che-
mische bestrijdingsmiddelen meer mag 
gebruiken om het voetpad voor uw deur 
schoon houden? Veeg of borstel de stoep 
daarom regelmatig, zodat zaden niet kun-
nen ontkiemen. Ook jonge plantjes krijgt 
u makkelijk weg met een harde borstel. 
Komt er toch wat onkruid piepen, trek het 
dan uit of begiet het met kokend water.

Bescherm daarnaast ook het water in 
onze beken en waterlopen door altijd een 
zone van minstens een meter op de berm 
ernaast pesticidenvrij te houden.

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

Bestrijdingsmiddelen maken leven ‘kapot’, 
maar ze maken geen onderscheid tussen 
gewenste en ongewenste planten en dieren. 
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 ■ WEGWIJS

“Om het evenwicht 
te bewaren, 
moet men 
in beweging blijven.” 
Albert Einstein
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► ►

budget 2017 doorgelicht

 ■ WEGWIJS

Onze gemeente- en ocmw-raad keurden in december het budget voor 2017 goed. Het budget 
geeft de te verwachten inkomsten en uitgaven in detail weer, én beschrijft welke acties en in-
vesteringen het bestuur dit jaar graag gerealiseerd wil zien. Met deze oplijsting krijgt u alvast 
een idee van wat er dit jaar allemaal in onze gemeente staat te gebeuren.

Elk jaar maakt het gemeentebestuur een 
budget op waarin gedetailleerd staat wel-
ke inkomsten het verwacht en hoe het de 
centen zal besteden. We geven u graag 
mee welke projecten en investeringen 
het bestuur voor het komende jaar op de 
planning heeft staan en - belangrijker - 
wat dit allemaal gaat kosten. Een volle-
dige opsomming is daarbij niet mogelijk, 
maar we geven u alvast de belangrijkste 
zaken mee.

Hoewel gemeente en ocmw al jaren onder 
één dak werken en quasi al onze diensten 
zijn samengesmolten, zijn het wettelijk 
gezien nog steeds twee aparte instanties. 
Vandaar de opsplitsing.

▪ gemeente
Het gemeentebestuur heeft in 2017 heel 
wat acties en investeringen gepland.

LANGETERMIJNVISIE  
HERINRICHTING HALLEDORP
De nieuwe gemeentelijke basisschool 
en sporthal in Halle worden verder af-
gewerkt, zodat de leraren en leerlingen 
van Pierenbos er hun nieuwe schooljaar 
(2017-2018) kunnen starten. 
Er wordt ook meteen verder gesleuteld 
aan de visie over de ontwikkeling van 
Halle op langere termijn:
● Om de hinder voor de omwonen-

den tot een minimum te beperken, 
hoopt het bestuur de werfzone van 
de school meteen na de bouw uit te 
kunnen breiden naar het dorpsplein 
(herinrichten parking met recht-

streekse in- en uitrit op Halle-Dorp, 
met behoud van het huidige aantal 
parkeerplaatsen en het aanwezi-
ge groen) en naar de percelen gren-
zend aan de nieuwe verbindingsweg 
(de bouw van maximaal acht sociale 
huurwoningen).

● Daarnaast zou het bestuur graag dit 
jaar starten met de bouw van een 
nieuwe dorpszaal, ter vervanging van 
de huidige parochiezaal en de herin-
richting van het plein voor de Kerk 
(huidige aantal parkeerplaatsen be-
houden, maar wel rationeler inrich-
ten, vergroenen en ‘linken’ aan een 
opengemaakte pastorijtuin). Voor de 
bouw van de dorpszaal werd in to-
taal € 900.000 voorzien en nog eens 
€ 300.000 voor de omgevingswer-
ken (periode 2017-2018).

● Per werf plant het bestuur een infor-
matiemoment om u volledig op de 
hoogte te brengen van de geplande 
werken.

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
De wegen- en rioleringswerken blijven 
ook dit jaar een belangrijke uitgaven-
post. We voorzien € 455.653 om het 
wegen- en rioleringsnet in de zijstra-
ten van de Langebaan te vernieuwen. 
Ook de wegen- en rioleringswerken in 
de Herentalsebaan/Biekorfstraat (voor 
een totaal budget van € 756.755) starten 
normaal gezien dit jaar. Daarnaast vra-
gen onze (trage) wegen ook elk jaar het 
nodige onderhoud. Hiervoor trekt het 
bestuur een bedrag uit van € 530.715. 

wat wil het bestuur 
gerealiseerd zien?

Dit jaar worden onder andere het fiets-
pad langs de Bethaniënlei en de Oost-
mallebaan aangepakt en enkele wegen 
geherasfalteerd.

10 OP 10-PROJECT
Naast de subsidie van € 5.000 die onze 
gemeente kreeg via het 10op10-project 
(10op10 is een kwaliteitslabel voor ver-
keersactieve basisscholen), voorziet het 
bestuur nog een bedrag van € 15.000 
om de schooltoegang van gemeente-
school Beuk & Noot herin te richten en 
verkeersveiliger te maken.

DE BIJL
Na 17 jaar is de gevel en de belettering 
van de Bijl aan een opfrisbeurt toe. We 
maken van de gelegenheid gebruik 
om het uitzicht ervan te modernise-
ren en meer af te stemmen op de aard 
van onze activiteiten. Het budget dat 
hiervoor werd vrijgemaakt, bedraagt 
€ 5.000.

DE VLEUGEL
Ook in de Vleugel wordt dit jaar ge-
werkt. Om de geluidsoverlast tussen de 
verschillende leslokalen te reduceren tot 
een minimum, worden de muren tussen 
de leslokalen onderling en de gemeen-
schappelijke muur met kinderdagver-
blijf De Dolfijntjes voorzien van een ge-
luidswerende voorzetwand. We denken 
hiervoor € 29.000 nodig te hebben.

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT
Zoersel stelde zich vorig jaar kandidaat 
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voor een coachingstraject rond zwerf-
vuil en sluikstort. Tijdens het twee jaar 
durende traject krijgen we een duwtje 
in de rug bij het uitbouwen van een ef-
ficiënt zwerfvuilbeleid. Onze gemeen-
te krijgt hiervoor een subsidie van 
€ 30.000 van de Vlaamse overheid. Dit 
bedrag zal gebruikt worden om nieuw 
materiaal aan te kopen en om een deel 
van de personeelskost te ondersteunen. 

▪ ocmw
Ook voor het ocmw werden de actie-
punten voor 2017 in kaart gebracht:

ZORGSTRATEGISCH PLAN
Het zorgstrategisch plan dat reeds in 
2014 werd opgestart, wordt dit jaar ver-
der uitgebouwd, waarvoor we € 12.500 
opzij houden. Hierbij neemt het ocmw 
twee rollen op. Enerzijds stimuleert het 
de samenwerking tussen verschillende 
zorgpartners om zo het bestaande aan-
bod verder op elkaar af te stemmen. An-
derzijds vervult het ocmw - samen met 

Bij de opmaak van het budget worden ook de verwachte inkomsten en uitgaven ingeschat. 
Hier krijgt u een overzicht.

 ■ WEGWIJS

DE NETZAK
We trachten dit jaar om nog meer men-
sen te laten kennismaken met sociale 
kruidenier ‘de NetZak’. Verder plannen 
we enkele workshops als ‘betaalbaar en 
gezond koken’ voor de klanten van de 
Netzak. We voorzien hier € 8.000 voor.

DE LOTELING
In serviceflatgebouw de Loteling ver-
hogen we het veiligheidsgevoel bij de 
bewoners door een camera te plaatsen 
aan de inkom. Daarnaast vervangen we 
de huidige verlichting in de gangen door 
energiezuinige LED-installaties. Het be-
stuur maakt hiervoor € 25.000 vrij.

WOONBEGELEIDING
Het project ‘woonbegeleiding’ - waarbij 
mensen met een zorgnood hulp krijgen 
bij het zoeken van een betaalbare en 
kwaliteitsvolle huurwoning - wordt uit-
gebreid naar andere ocmw’s binnen het 
intergemeentelijk samenwerkingsver-
band lokaal woonbeleid.

de verschillende partners - een (pro)
actieve rol in de verdere ontwikkeling 
van het vrijwilligerspunt, buurtzorg, het 
Huis van de Zorg, geïntegreerde zorg-
trajecten rond chronische aandoenin-
gen en een project rond levensloopbe-
stendig wonen voor mensen met een 
zorgnood.

BOODSCHAPPENDIENST
Boodschappen doen is voor mensen 
met een zorgnood geen evidentie. Een 
helpende hand is hierbij meer dan wel-
kom. In het kader van ons vrijwilligers-
punt bekijken we of we dit soort dienst-
verlening in onze gemeente kunnen 
opzetten.

BUURTBUS
De Buurtbus, het project rond buurtver-
voer in de gemeenten Malle, Zandhoven 
en Zoersel, zal ook in 2017 blijven rijden 
(langs de meer dan 120 opstapplaat-
sen). Hiervoor werd een bedrag opzijge-
zet van € 5.000.

inkomsten 
gemeente
De exploitatieontvangsten (zie woordenlijst op p 19) 

van de gemeente worden geschat op .............................................. € 24.670.736
- belastinginkomsten ...........................................................................€ 13.937.855
 ● opcentiemen op de onroerende voorheffing .............................. € 5.219.879
  (zie woordenlijst op p 19) 
 ● aanvullende belasting op de personenbelasting ..................... € 7.100.069
  (zie woordenlijst op p 19)

 ● andere fiscale ontvangsten en boetes .......................................... € 1.617.907
- toegekende werkingssubsidies voor onderwijs ............................€ 4.747.065
- gemeentefonds (zie woordenlijst op p 19) ...............................................€ 2.148.663
- tussenkomst van de Vlaamse overheid 

in de personeelskosten van de contractuele werknemers ............. € 941.926 
- andere inkomsten (zie grafiek op p 19)

ocmw
Voor het ocmw worden de exploitatieontvangsten geschat op .....€ 5.137.778
- gemeentefonds en gemeentelijke bijdrage .................................. € 2.045.696
- andere subsidies ................................................................................. € 1.836.500
- prestaties thuisdiensten ...................................................................... € 764.500 

(gezinszorg, poetsdienst, levering warme maaltijden en een beperkte karweidienst)

- verhuringen ............................................................................................€ 194.000 
(inkomsten uit verpachtingen van landbouwgrond, sociale verhuringen 

en de dagprijs van de serviceflats)

- terugbetalingen steunverlening en subsidies ..................................€ 216.500
- andere ontvangsten ................................................................................€ 80.582

uitgaven
gemeente
De totale exploitatieuitgaven (zie woordenlijst op p 19) 
van de gemeente worden begroot op ......................................................... € 22.873.573 
- personeelsuitgaven ....................................................................................€ 12.406.370
- goederen en diensten ....................................................................................€ 5.967.183 

(nodig om een normale werking mogelijk te maken)

- financiële uitgaven ............................................................................................ € 319.714
- werkingssubsidies .......................................................................................... € 4.132.316 

● bijdrage ocmw ................................................................................................€ 252.412  
● bijdrage brandweerzone ..............................................................................€ 639.979 
● bijdrage politiezone ..................................................................................€ 2.323.044 

 ● andere subsidies ............................................................................................ € 916.881
- andere uitgaven ..................................................................................................€ 47.990
ocmw
De exploitatieuitgaven schatten we voor 2017 op .....................................€ 5.220.565
- personeelskosten ........................................................................................... € 3.278.691
- steunverlening .................................................................................................. € 843.780
- goederen en diensten ................................................................................. € 1.098.044 

(alle nodige middelen met betrekking tot de werking van ons ocmw en tot de ondersteuning van 

verschillende samenwerkingsinitiatieven en -projecten)
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opcentiemen
op onroerende voorhe�ng
€ 5.219.879,00 of 21,16%

aanvullende belasting
op de personenbelasting
€ 7.100.069,00 of 28,78%

andere fiscale ontvangsten en boetes
€ 1.617.907,00 of 6,56%

ontvangsten uit de werking
€ 1.040.892,00 of 4,22%

gemeentefonds
€ 2.148.663,00 of 8,71%

werkingssubsidie onderwijs
€ 4.747.065 of 19,24%

EXPLOITATIEONTVANGSTEN
gemeente

€ 24.670.736,00tussenkomst overheid
contractuele werknemers
€ 941.926,00 of 3,82%

andere subsidies
€ 101.754,00 of 0,41%

andere ontvangsten
€ 595.179,00 of 2,41%

financiële ontvangsten
€ 595.179,00 of 4,69%

verhuringen
€ 194.000,00 of 3,78%

prestaties thuisdiensten
€ 764.500,00 of 14,88%

andere subsidies
€ 1.836.500,00 of 5,75%

gemeentefonds
en gemeentelijke bijdrage

€ 2.045.696,00 of 39,81%

andere ontvangsten
€ 80.582,00 of 1,57%

EXPLOITATIEONTVANGSTEN
ocmw

€ 5.137.778,00

terugbetaling
steunverlening
en subsidies
€ 216.500,00 of 4,21%

goederen en diensten
€ 5.967.183,00 of 26,09%

personeelskosten
€ 12.406.370,00 of 54,23%

werkingssubsidies
€ 4.132.316,00  of  18,07%

andere uitgaven
€ 47.990,00 of 0,21%

EXPLOITATIEUITGAVEN
gemeente

€ 5.137.778,00

financiële uitgaven
€ 319.714,00  of  0,21%

EXPLOITATIEUITGAVEN
ocmw

€ 5.220.565,00

goederen en diensten
€ 1.095.444,00 of 20,99%

steunverlening
€ 843.780,00 of 16,16%

personeelskosten
€ 3.278.691,00 of 62,80%

andere uitgaven
€ 2.650,00 of 0,05%
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WOORDENLIJST

We geven u graag wat meer uitleg bij enkele 

financiële termen.

exploitatieontvangsten

Inkomsten die voortvloeien uit de gewone, 

dagelijkse werking van gemeente & ocmw. 

exploitatieuitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit de gewone, 

dagelijkse werking van gemeente & ocmw. 

gemeentefonds

Het gemeentefonds is een subsidie van de 

Vlaamse overheid voor alle Vlaamse ge-

meenten en ocmw’s. Het gemeentefonds is 

één van de belangrijkste inkomstenbronnen 

voor de lokale besturen. 

opcentiemen 

op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing van het Vlaams 

Gewest is een belasting van 2,5 % op het ge-

indexeerd kadastraal inkomen van onroe-

rende goederen (KI = de geschatte, jaarlijkse 

verhuurwaarde van uw onroerend goed). 

De gemeenten voegen aan dat basistarief 

opcentiemen toe. In Zoersel zijn dat er 935 

(t.o.v. een Vlaams gemiddelde van 1.342). Dit 

betekent dus dat u aan de gemeente die-

zelfde belasting van het Vlaams Gewest 9,35 

keer betaalt.

aanvullende belasting 

op de personenbelasting

Deze wordt berekend door een percentage 

toe te passen op de basispersonenbelasting. 

In Zoersel is dat 6,5 % (t.o.v. een Vlaams ge-

middelde van 7,5 %).

 ■ WEGWIJS

MEER WETEN?
financiën 
T 03 2980 9 17 
financien@zoersel.be
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Jongens houden van voetbal en meisjes van dansen. Juist? Fout! Tijdens de Jeugdboeken-
maand in maart maakt de bibliotheek komaf met het hokjesdenken. Wees dus vooral jezelf, 
doe wat je leuk vindt en laat niemand je iets anders wijsmaken. Deze toffe boeken nemen je 
mee naar een wereld waar de typische jongens- en meisjesdingen niet bestaan.

de prinses op het witte paard

Jeugdboekenweek wordt Jeugdboekenmaand

 ■ IN BEELD

VOORSTELLING DE ROZE RIDDER
Sammy De Ridder houdt niet zo van dra-
kengevechten, want draken zetten alles 
in vuur en vlam. Hij gaat liever dansen en 
schaatsen. “Is dat niet voor meisjes?”, vra-
gen mensen zich dan af, maar Sammy 
vindt van niet! Op zondag 12 maart brengt 
Studio Gekko het verhaal van deze atypi-
sche ridder (voor jongens en meisjes van 5 
tot 10 jaar). Om 10.30 uur bent u welkom 
in de bib van Zoersel (Dorp 54). Per ticket 
betaalt u € 2 (u koopt best vooraf kaartjes 
in één van de bibliotheken, op de dag zelf 
zijn er kaarten zolang er plaatsen zijn).
meer info: bibliotheek, T 03 2980 7 22, 
bibliotheek@zoersel.be.

De jongen in de jurk [9-12 jaar]
van David Williams
Dennis is twaalf jaar. Hij houdt van voet-
ballen, maar ook van kleding en mode. En 
dat is niet naar de zin van papa. Op school 
raakt hij bevriend met Lisa, die twee jaar 
ouder is en ook gek van kleding én ver-
kleden. Op dat moment gaat een wereld 
voor hem open. Hij hoeft niet meer de 
saaie Dennis te zijn, hij kan zijn wie hij wil. 

Eleanor & Park [12-15 jaar]
van Rainbow Rowell
Eleanor heeft gek rood haar en draagt 
vreemde kleren. Park is een stille Aziati-
sche jongen. Op school zijn ze de ‘outsi-
ders’, die bovendien niet voldoen aan de 
gangbare schoonheidsidealen. Via Parks 
stripboeken en muziekcassettes komt het 
eerste contact tussen de twee voorzich-
tig op gang. Een bloedeerlijk verhaal over 
twee jongeren die nergens thuis lijken te 
horen, behalve bij elkaar.

Beren kijken:
handleiding voor beginners [3-6 jaar]
van M. Robinson | illustraties van D. Roberts
Ga je op stap in een land met beren? Dan 
ben je best goed voorbereid. Je zou niet de 
eerste zijn waar de beren ‘een broodje mee 
smeren’. Pak dus gauw je rugzak en ga 
mee op pad! Dit grappige boek geeft kleu-
ters nuttige tips over wat je moet doen als 
je oog in oog komt te staan met een beer.

Jippie
een humeurig sprookje [6-9 jaar]
van S. Rooseboom | illustraties van A. Schaap
Prinses Super is vaak humeurig. En dat 
terwijl ze in Jippieland woont, een plek 
waar iedereen altijd vrolijk is. Ze gaat op 
zoek naar een droomprins die, net als zij, 
soms blij is en soms knorrig. Misschien 
vindt ze hem in buurland Grom? In dit hu-
meurige sprookje kom je te weten of prin-
ses Super nog een tweede buitenbeentje 
vindt, waar ze mee wil trouwen.

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

24.02.2017 - 24.04.2017

vrijdag 24.02
wandeling ‘Bomen in zicht’
Het natuuratelier van het psychiatrisch centrum wil 
u uitnodigen voor een heuse ‘bomenwandeling’ van 
3 km waarbij ze u langs heel wat speciale, diverse 
bomen leiden.
locatie start en aankomst wandeling 
administratief centrum gemeente & ocmw Zoersel, 
Handelslei 167
andere data iedere dag tot en met 15.06
prijs gratis
info Hildegard Van Looveren, T 03 380 34 27, 
hildegard.van.looveren@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis

Bridge drive
kaartspel Bridge voor beginners en gevorderden 
(ook lessen zijn mogelijk)
locatie Gestelsebaan 104
andere data elke vrijdagnamiddag
tijdstip van 13.15 tot 17 uur
info Guy Van Hoeydonck, T 03 384 35 47, 
M 0476 91 69 30 of Herman Van Deun, T 03 384 13 53
een activiteit van Okra

tentoonstelling van ‘We zien wel-collectief ’
bestaande uit Maarten Beck (tekenwerk, oostindische 
inkt), Steven Van Bossche (tekeningen en fotografie), 
Veronique Van Asch (keramiek beelden), Laurent Car-
ton (eigenzinnige figuratieve acrylschilderijen), Miek De 
Keyser (acrylschilderijen en pastelkrijt-tekeningen), Dirk 
Pennings (tekeningen).
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 
andere data februari en maart
tijdstip van 13.30 tot 17 uur
prijs gratis
info inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 25.02
tweedehandsbeurs 
kinderkleding en speelgoed
Kunt u nog speelgoed en kleding gebruiken? Keuze 
genoeg zowel voor baby’s, peuters, kleuters en la-
gere schoolkinderen. Zelfs voor tieners kunt u af en 
toe iets terugvinden. In de babysithoek kunnen uw 
kinderen spelen onder toezicht terwijl u rustig kunt 
rondkijken of genieten van een lekker kopje koffie.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 15.30 uur
prijs gratis
info Els Rymen, rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

karnavalbal
Met Harry Dujardin en pannenkoekenbak
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip van 13.30 tot 16 uur
prijs € 2 per portie pannenkoeken
info inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zondag 26.02
trappistentocht
Tocht in het Walk2gethercircuit en in het Walkon-
circuit. € 0,10 van het inschrijvingsgeld gaat naar 
het brandwondencentrum. Gratis lenteplantje. 
Wandelafstanden 6-10-12-18-20-24-30-42 km.
locatie gemeenteschool Beuk&Noot, Achterstraat
tijdstip tussen 7 en 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11 
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs van baby-, kinder- en tienerkle-
ding alsook speelgoed en babybenodigdheden. Wie 

niets koopt of verkoopt, is welkom in onze cafetaria.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05, Hilde T 03 314 02 97
een act. van Vriendenkring van het gemeentepersoneel

maandag 27.02
knutsel- en speeldagen
Verf, stofjes, gips, balletjes, veertjes, oogjes, kort-
om met alle restjes aan knutselmateriaal gaan jullie 
een eigen kunstwerk maken. Dit knutselen wordt 
afgewisseld met spelletjes. Picknick voorzien.
locatie Westmallebaan 60
andere data 28.02 en 1.03
tijdstip 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 4, niet leden € 7 - per dag 
dat je deelneemt
info Heide Rymen,heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

woensdag 1.03
koken voor kinderen (4 en 12 jaar)
locatie wordt bij inschrijving meegedeeld
andere data 5.04 en 12.04 
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven Annick Gorremans, 
M 0473 30 30 93 
een act. van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

donderdag 2.03
proeflessen judo (twee lessen gratis)
Judolessen (vanaf 6 jaar) onder professionele bege-
leiding van R.Alen, gediplomeerd Bloso A-trainer.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip van 17.45 uur, 19.30 uur
prijs afhankelijk van leeftijdscategorie
info Roger Alen, M 0477 68 59 11, 
judoschool-alen@telenet.be
een activiteit van judoschool Alen vzw

zaterdag 4.03
bezoek mineralogisch museum
Wilt u meer weten over het ontstaan van de aarde 
en met uw eigen ogen zien welke mineralen zoal op 
aarde te vinden zijn?
locatie Museum ACAM, Frans de L’Arbrelaan 12, 
Merksem
tijdstip van 10.30 tot 13.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 10, < 12 jaar € 2
info en inschrijven zie website, Paul Lemoine, 
T 03 383 07 12,lemoinepaul@hotmail.com, 
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

expo | OVUM – Beelden & Grafiek 
Patricia Hiele en Charles Van Gisbergen 
Charles van Gisbergen is graficus en werkt meestal 
in thematische reeksen. Patricia Hiele kiest voor 
de confrontatie met natuursteen. De twee oeuvres 
ontmoeten elkaar in ovalen, gebogen en vliedende 
lijnen, met de steen als drager en het Ovum (ei), 
bron van alle leven, als inspiratie.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 26.03
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
 zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

digitaal café
Heeft u problemen over digitale beeldverwerking, 
fotografie of PC problemen? Wij helpen u graag.
locatie Zonneputteke
andere data 1.04, 6.05 en 3.06 

tijdstip 20 uur
prijs gratis
info secretariaat@fotoclubobscura.be
een act. van Fotoclub Obscura czw Zoersel

zondag 5.03
basiscursus fotografie
Diegenen die willen starten met deze boeiende 
hobby krijgen bij fotoclub Oscura de kans een cur-
sus te volgen die hen zeker een eind op weg zet.
locatie t Zonneputteke
andere data 12, 19 en 26.03
tijdstip 09.30 uur (einde +/- 12 uur)
prijs € 90
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29, 
secretariaat@fotoclubobscura.be, 
www.fotoclubobscura.be
een act. van Fotoclub Obscura vzw Zoersel

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen en honden zijn niet 
toegelaten (ook niet aangelijnd).
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2 
andere data 2.04
tijdstip 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 440 17 17, 
M 0479 73 90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

maandag 6.03
spelletjesnamiddag
Samen gezelschapsspellen spelen. Breng gerust uw 
eigen gezelschapsspel mee. Traktatie in de prijs.
locatie pastorie, Halledorp 92
andere data 20.03
tijdstip 13 uur
prijs niet-leden € 3, leden € 2
info Maria T 03 383 66 80, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

dinsdag 7.03
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 000, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

woensdag 8.03
appel, peer en meer …
Tijdens drie lessen leert u hoe u gezond en onbespo-
ten fruit in eigen tuin kunt kweken. De eerste avond 
is een inleiding op de ecologische fruittuin. De twee 
volgende lessen leert u meer over snoei (in praktijk), 
boomverzorging en hoe u ziekten en plagen kunt 
herkennen, voorkomen en beperken.
locatie Dorpszicht 2, Dorp 54
andere data 18.03 wintersnoei, 9.03 zomersnoei
tijdstip 20 uur
prijs leden Velt en Natuurpunt gratis, niet-leden 
€ 15 voor 3 lessen. Inschrijving door storting op 
BE02 8002 0633 4640 van Velt Voorkempen.
info Renée Grysolle, T 03 383 34 96, 
reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit van Velt-Voorkempen 
in samenwerking met Natuurpunt-Voorkempen

donderdag 9.03
bloemschikken
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11 
andere data elke 2de donderdag van de maand 
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 5
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waarvan Fernand het slachtoffer dreigt te worden.
locatie parochiezaal, Kapellei 1
andere data vrijdag 24.03 
 zaterdag 18 en 25.03 
 zondag 19 en 26.03 
 donderdag 23.03
tijdstip telkens om 20 uur, zondag om 15 uur
prijs vvk € 8, kasse € 10
info kaarten te verkrijgen bij Jef Laureyssens, Han-
delslei 236, T 03 384 36 24 en bij Bea Beddegenoots, 
Zoerselsteenweg 29/1, T 03 384 08 18
een activiteit van Toneelkring ‘t Jukschot

toneelvoorstelling 
| De dames van zaal zes
Auteur Raymond Cogen - regie Jeannine Hens. In 
zaal zes van het ziekenhuis staan vier bedden. Bezet 
door drie dametjes van zeer respectabele leeftijd. Ze 
doen alles wat maar mogelijk is om niet als genezen 
te worden beschouwd. Zuster Celestine waakt 
weliswaar met al haar gestrengheid, maar knijpt 
een oogje dicht. De miserie begint met de komst 
van een vierde ‘zieke’. Ze wordt meteen als een 
indringster beschouwd. Het brave mens lijdt aan 
een “Hallux Valgus” een knobbel op haar grote teen. 
Blijkt die knobbel toch wel besmettelijk te zijn.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 6
andere data vrijdag 24.03 
 zaterdag 18 en 25.03 
 zondag 26.03 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 8
info en reserveren vanaf 20.02, M 0470 85 94 10
een activiteit van Toneelkring W.I.K. Ziezo vzw

zaterdag 18.03
Curieus naar de Sahara te Lommel?
We maken een wandeling van ongeveer 10 km in 
een zeer verscheiden landschap.
locatie Park en Ride Zoersel
tijdstip 9 uur
prijs gratis
info en inschrijven verplicht 
Frederika Houwelijkckx, M 0479 65 16 99
een activiteit van CURIEUS Zoersel

cursus | eerste hulp
cursus EHBO en helper
locatie administratief centrum, Handelslei 167
andere data zaterdag 25.03 
 zondag 19 en 26.03
tijdstip telkens van 9.15 tot 17.15 uur
info en inschrijven ten laatste op 6.03 
vorming@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode kruis Zoersel

clubkampioenschap Fudoshin Zoersel
Onze leden strijden tegen elkaar op zoek naar onze 
beste judoka’s. Iedereen wordt uitgenodigd om 
zijn/haar pupil naar de overwinning te schreeuwen.
locatie Kapelstraat 11
tijdstip 14 uur
info info@fudoshin.be
een activiteit van Fudoshin Zoersel

lenteconcert | Cantemus Novum
Ons gemengd koor brengt - onder leiding van 
dirigent Edwig Abrath - een wervelend en stemmig 
lenteconcert. U krijgt liederen uit de woelige jaren 
‘70 te horen. Na het concert biedt het koor u een 
gezellige receptie aan.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 19.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 16 uur
prijs € 15
info en tickets, Ivo Keerse, M 0497 60 28 85, 
ivo.keerse@skynet.be
een activiteit van Cantemus Novum

maandag 20.03
lezing door Dominique Nagels 
| Zachter Werken
Ontdek vijf geheimen om ontspannen te werken! 
Wilt u graag vol vertrouwen vooruit en succesvol 
zijn? Zonder dat gedachten in uw hoofd een spel-
letje pingpong spelen waardoor u onzeker wordt? 
Dan zijn de vijf geheimen om ontspannen, lees ook 
“zachter te werken” iets voor u?
locatie ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 , Wijnegem
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst cultuur, T 03 288 21 80, 

zondag 12.03
met de mileuboot 
tussen Antwerpen en Temse
We volgen het traject Zeeschelde, het tijgevoelige 
deel van de Schelde. Overstromingen, waterkwali-
teit, meer vissen, het komt allemaal aan bod.
locatie vertrek/aankomst: het ‘Steen’ in Antwerpen
tijdstip van 10 tot 13 uur
prijs volwassenen € 9, tot 6 jaar € 6, tot 2 jaar € 2
info Walter d’ Hertefelt T 03 312 40 15, 
walter.dhertefelt@gmail.com en inschrijven door 
te storten voor 6.03 op BE80 7512 0545 9477 van 
NP Voorkempen met vermelding milieuboot en 
hoeveel kinderen.
een activiteit van 
Natuurpunt Voorkempen Kern Zoersel

tweedehandsbeurs
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11 
tijdstip 10.30 tot 14 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 9
info en inschrijven voor 3.03 
Helene Beckers, T 03 383 35 43, M 0486 87 54 77
een activiteit van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

maandag 13.03
wandelen
Wandelen (ongeveer 6 km) in de omgeving van Halle 
of op verplaatsing. Voorzie stevige wandelschoenen.
locatie vertrek kerk Halle
tijdstip 13 uur
prijs gratis, tenzij vervoer buiten Halle
info Lieve, T 03 385 33 81, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

dinsdag 14.03
groepswandeling
Wandellus van een achttal kilometers, waarna we 
onze meegebrachte lunch kunnen gebruiken. Om 
13 uur wandelen we een tweede lus van eveneens 
een achttal kilometers. Niet-leden zijn meer dan 
welkom.
locatie café ‘t Hemeltje, R.Delbekestraat 57
tijdstip 10 en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11, 
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

bloedinzameling
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7, 
 woensdag Beuk&Noot, Ter Beuken 1
andere data woensdag 22.03
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur en 
 woensdag van 18 tot 20.30 uur
info Anita Luyckx, M 0476 52 23 86
een activiteit van Rode kruis Zoersel

donderdag 16.03
crea | tuinstuk
Onder leidng van lesgeefster maken we een apart 
hobbystuk voor de tuin.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs € 3 + materiaal
info Carina van Sprengel, M 0476 37 24 76
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 17.03
voordracht 
| meten = weten, gissen = missen
Een voor voordracht vol feiten over het klimaat 
en de klimaatverandering door Luc Debontridder, 
klimatoloog bij het KMI.
locatie KLJ Lokaal Halle, Lotelinglaan 11
tijdstip 19.45 uur
info Fons en Emma T 03 384 36 85, M 0472 79 93 52
een act. van KVLV en LG Halle -Sint -Antonius

toneelvoorstelling 
| ‘Onze pa heeft een ander’
Fernand en Georgette hebben een huisvriend, 
Jean-Jacques. Deze doet zich beter voor dan hij is en 
brengt daardoor anderen in moeilijkheden. Brigitte, 
de dochter van het echtpaar, gebruikt drugs en wordt 
met een lijk geconfronteerd. Tante Fien en nonkel 
Fons krijgen rare verhalen te horen en buurvrouw 
Julia bemoeit zich graag. Allemaal misverstanden 

info en inschrijven Anja Heeren, M 0492 04 91 24
een act. van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

Eten om te leven 
| lezing door Christiaan Thoen
Voeding is noodzakelijk en gezonde voeding is 
een essentiële en vitale deugd. Eten is ook plezier, 
sociaal contact, relaxen en culturele identiteit. Mis-
schien zet de Griekse arts Hippocrates van Kos ons 
op het goede spoor: “Laat uw voeding uw medicijn 
zijn en uw medicijn uw voeding”.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven gezondheid en wereld,
T 03 2980 00 00, gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 10.03
maandelijkse infonamiddag
Tijdens deze infonamiddagen lichten we de wer-
king en de visie van ZNA Joostens woonzorgcen-
trum en SP-Psychogeriatrie toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 14.04
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34, 
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

jaarconcert
Dirigent Joeri Luyckx selecteerde voor zijn eerste 
concert met Harmonie Eendracht Maakt Macht 
een waaier aan mooie en gevarieerde werken zoals: 
Kings of Brass, Total Toto, James Bond returns, 
Treasure island, The Rose, ...
locatie zaal Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip 20 uur
prijs vrije gift
info M 0489 45 66 73
een activiteit van Koninklijke Harmonie 
Eendracht Maakt Macht Zoersel

boesparty
Net zoals vorig jaar hebben we weer een hele hoop 
top-dj’s op onze line-up staan, waaronder ForFuts, 
Prisma b2b Spectrial en OFfice 2007!
locatie jh de Zoezel
tijdstip van 21 tot 03 uur
prijs vvk € 5 (te verkrijgen bij alle Jins Scouts Halle), 
 kassa € 6
info Laurens Van Dooren, boesparty.dj@gmail.com
een activiteit van scouts Halle

zaterdag 11.03
startweekend samentuin 
deVeldstraatzoersel
Een nieuw seizoen, een nieuw jaar vol aangename 
ontmoetingen, natuurpracht en natuurlijk een 
mooie oogst. Het ‘samen groenten en fruit telen’ 
staat centraal. Bezoek zeker ook onze website.
locatie Veldstraat 79/1
andere data 12.03
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs gratis
info bart@develdstraat.be
een activiteit van deVeldstraatzoersel vzw

champagneconcert | KH de Lindekring
Bij een lekker glaasje genieten van ons jaarlijkse 
concert onder leiding van dirigent Rudi Versweyveld.
locatie Provinciaal Vormingscentrum, 
Smekenstraat 61, Oostmalle
tijdstip 20 uur
prijs € 7, kinderen en jongeren -16 jaar gratis
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40, 
info@delindekring.be, www.delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

concert | KH Sint-Martinus
Een avondvullend gevarieerd programma met aan-
gename muziek. Dit jaar staat het concert ook in 
het teken van dirigent Patrick Van de Voorde, die de 
harmonie al 10 jaar onder zijn muzikale hoede heeft.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Johan Stuyts, T 03 464 04 65, 
info@harmoniehalle.be
een activiteit van KH Sint-Martinus Halle
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dinsdag 4.04
lezing | kritisch en gezond
een lezing over gezondheid en volkswijsheden
locatie t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

basiscursus lightroom
Voor hen die graag foto’s nemen en ze goed willen 
beheren , een tikkeltje pit willen geven en afwerken 
voor druk of internet.
locatie t Zonneputteke 
andere data 11, 18 en 25.04
tijdstip 19.30 tot 22 uur
prijs € 120
info Paul de Houwer, M 0474 32 23 29, 
secretariaat@fotoclubobscura.be, 
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura czw Zoersel

vrijdag 7.04
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13 
andere data 8 en 9.04
tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring St-Elisabeth Zoersel

zaterdag 8.04
infosessie loopbaancoaching
Tijdens deze gratis infosessie komt u te weten wat 
‘loopbaancoaching’ voor u kan betekenen.
locatie Kapellei 71
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Christine Vandewiele, M 0476 36 36 40, 
info@growcoaching.be
een act. van Growcoaching, Coaching & Training

dinsdag 11.04
avondwandeling
Opgelet! Zomeruur ... tot en met september ver-
trekt onze groepswandeling om 19 uur.
locatie parking Kristus Koning instituut, 
Bethanielei 5, Sint-Job
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

musicalstage
Elk kind speelt mee in onze verhalen. We gaan 
zingen, dansen en toneel spelen. We werken met 
leeftijdsgroepen. Op zaterdag is er een toonmo-
ment voor familie en vrienden. Iedereen is welkom.
locatie De Zoest, Achterstraat 32
andere data 12,13,14 en 15.4
prijs € 145, € 120 leden TSITL, € 110 2de gezinslid
info Mieke van Berendoncks, M 0486 72 07 43, 
info@muzix.be, www.muzix.be
een act. van Muzix i.s.m. the Sky is the Limit

donderdag 13.04
film | Timbuktu
Van de één op de andere dag wemelen de straten 
in het Malinese Timbuktu van gewapende mannen 
met baarden en lange gewaden. Via megafoons 
leggen ze de bevolking hun leefregels op. Met zeven 
Césars was deze prachtige, verontrustende film de 
grootste winnaar op de Césaruitreikingen in 2015.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

maandag 17.04
paaseieren rapen
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip samenkomst om 9.30 uur
info Annick Gorremans, M 0473 30 30 93 
Helene Beckers, T 03 383 35 43, M 0486 87 54 77
een act. van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afloop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente & ocmw Zoersel Zoersel, 
T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak 
in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel

crea | bloemschikken
We maken samen een mooi bloemstuk met tulpen.
locatie Dorpszicht , Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs € 3 + materiaal
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 30.03
digidak computerlessen 
| inschrijfmoment
locatie 1. bib Zoersel (Dorp 54) 
 2. administratief centrum (Handelslei 167) 
tijdstip 1. van 10.30 tot 12.30 uur 
  en van 18.30 tot 20 uur 
 2. van 18 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afloop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente & ocmw Zoersel Zoersel, 
T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak 
in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel

vrijdag 31.03
bijeenkomst Seniorenraad
Verkiezingen nieuw bestuur Seniorenraad
voorstelling ‘Vlaams Mantelzorgplan’ door Katrien 
Schryvers.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
gratis, gratis koffie en cake
info dienst senioren Malou Schelfthout, 
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van de seniorenraad

zaterdag 1.04
expo | Fik van Gestel 
Bladstilte
Fik van Gestel etaleert een uitgesproken gevoel 
voor licht en kleur, maar het opvallendst is onge-
twijfeld zijn tactiele sensibiliteit. Deze laat hem 
toe om zeer genuanceerd om te gaan met de verf: 
van zwaar aangezet en dekkend tot dun, opaak en 
soms zelfs bijna doorschijnend. 
Naast het fysieke, is het een mentaal proces 
waarbij het antwoord op de vraag “Wat schilderen?” 
vervat ligt in zijn voelen en denken, zijn ervaring 
met de hem omringende wereld. 
(Naar een tekst van Jan Cools.)
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 23.04
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
 zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

lezing 
drugsbeleid in beweging | CGG Vagga
Deze lezeing geeft u een eerste inzicht in het uit-
werken van een alcohol-drugbeleid voor uw (jeugd)
vereniging.
locatie Dorpshuis ‘s Gravenwezel, Kerkstraat 27, 
2970 Schilde
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven, evenementenloket, 
Turnhoutsebaan 202, Schilde, T 03 380 16 83, 
evenementen@schilde.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

Paaszoektocht
Concept blijft hetzelfde, formulier aankopen, u 
kunt deze terug binnenbrengen tot en met 30 april. 
De drie meest juist ingevulde formulieren maken 
kans op een mooie prijs.
locatie omgeving van Zoersel
andere data ganse Paasvakantie (t.e.m. 16.04)
prijs formulier leden gezinsbond € 3, niet-leden € 6
info Heide Rymen,heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

cultuur@wijnegem.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

dinsdag 21.03
lezing door Kris De Smet 
| Nacht van de geschiedenis
In 2014 zette De Nieuwe Snaar een punt achter 
een verhaal dat een periode van 44 jaar omvat. Kris 
De Smet maakte alles van op de eerste rij mee als 
medeoprichter van de groep. ‘Het verhaal van De 
Nieuwe Snaar’ vertelt niet alleen de geschiedenis 
van de groep, maar beschrijft ook het veranderende 
cultuur- en podiumgebeuren in dit tijdsbestek in 
Vlaanderen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info Katia Pannecoucke, 
T 03 383 51 56, katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle/Sint-Antonius/ 
Zoersel in samenwerking met dienst cultuur

dans voluit
Met veel plezier bewegen op muziek en de energie 
door uw lijf voelen stromen, daar gaat het in deze 
danssessie om.
locatie KLJ Lokaal Halle, Lotelinglaan 11
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs lid KVLV € 5, niet-leden € 7
info Gerd, T 03 384 13 74, kvlv@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

donderdag 23.03
comedy lezing | Steven Vromman 
(Low Impact Man) | Smoestuinier
Pesticiden, RoundUp, glyfosaat… Het lijken niet 
meteen begrippen voor een comedyshow. Toch 
vormen pesticiden de rode draad in de nieuwe 
show van Steven Vromman, bekend als de Low Im-
pact Man, die hij speciaal voor de nieuwe Velt-cam-
pagne 2020pesticidevrij heeft gemaakt.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 4, kassa € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van Milieuraad Zoersel i.s.m. 
VELT Voorkempen, Natuurpunt Voorkempen, 
Oxfam Wereldwinkel Zoersel, Imkersbond 
Zoersel en de Veldstraatzoersel

zaterdag 25.03
garagaverkoop
Verkoop uw oude spullen in uw garage, op uw oprit 
of in uw voortuin. De opbrengst van de verkoop is 
voor eigen rekening. Wij zorgen voor reclame.
locatie vertrek Cools, Medelaar 11 
of Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip verkoop deelnemerslijsten van 8.30 tot 14 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 5
info en inschrijven tot 12.03, kvlvhalle@gmail.com, 
Emma T 03 384 36 85
een act. van KVLV Halle, samen met KWB St.-Antonius

krokusconcert | KH De Vriendenband
Gevarieerd programma, samengesteld en onder 
leiding van dirigent Erwin Pallemans met solisten 
uit eigen rang.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs vvk € 9, kassa € 12, kinderen -12 jaar gratis
info Jef Bogaerts, T 03 383 57 89, 
info@devriendenband.be,www.devriendenband.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband

zondag 26.03
ontbijt op bed
tijdstip van 7.30 tot 10 uur
prijs kinderontbijt € 6, volwassenen € 10, 
champagne ontbijt voor 2 personen € 50
info bestellen bij Herman Geens, T 03 312 32 16
een activiteit van Volleybalclub Zoersel

maandag 27.03
digidak computerlessen 
| inschrijfmoment
locatie administratief centrum(Handelslei 167) op 
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur 
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters 
communicatie 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
T 03 2980 5 33 | F 03 2980 9 00 
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be 

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch 
cultuur 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
T 03 2980 7 16 | F 03 2980 9 00 
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be 

samenstelling, coördinatie en eindredactie
Birgit Clippeleyr | communicatie

werkten mee aan dit nummer
Evelyne Michiels, Bart Van Santvliet, Franky Michielsen, Kristien 
Schryvers, Annick Bartels, Els Claessens, Nadie Meeusen, Joke 
De Beuckelaer, Els Van den Landenbergh, Erik Breuls, Nadia 
Kerschot, Katrin Janssen, Marieke Mensink, Kris Jacobs, Inne 
Clinckers, Kristof Dieltiens, Liesbet Okkerse, Birgit Clippeleyr en 
Liesbeth Verstreken

foto’s en illustraties
Paul Hoet, Stramien, Joke De Beuckelaer, Igean, Digidak, Stijn 
Willekens, Lokale Politie Voorkempen, Velt, Studio Gekko

grafische vormgeving
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Antwerpen 
Drukkerij Favorit, Antwerpen 
(drukkerij Van Den Brande)

verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen 
Liesbeth Verstreken 
Handelslei 167, 2980 Zoersel

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

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 9.03 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 25.04 en 18.06
- vóór 4.05 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 19.06 en 10.09

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

de Paasvos duikt weer op
Op paasmaandag kunnen kinderen in het kasteel-
park paaseieren verzamelen. Met leuke nevenac-
tiviteiten.
locatie kasteel de Renesse (binnenplein), 
Lierselei 30, Oostmalle
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info vooraf inschrijven, Walter d’ Hertefelt, 
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
in samenwerking met vzw De Renesse

handboog schieten
Driejaarlijks Koning schieten op staande wip met 
daarna een vergadering voor nieuwe leden. Om 
14.30 uur gaan wij samen met de oude Koning 
voorop naar de wip en alles start volgens de gilde-
reglementen.
locatie lokaal, “Horizon”, Bethaniënlei 108
tijdstip 12 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint Huybrechtsgilde

woensdag 19.04
jongerenspecial
Infoavond in twee delen. Eerst deel over ‘huwen en 
samenwonen’, tweede deel over ‘hoe het overzicht 
bewaren?’.
locatie Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19.30 uur
prijs € 3
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

lezing | De wereld van Paul Van Ostaijen
Paul Van Ostaijen komt weer tot leven aan de hand 
van teksten, foto’s, geluids- en filmfragmenten 
die u helemaal in de sfeer van de jaren twintig 
onderdompelen.
locatie administratief centrum, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 7, leden Davidsfonds KWB en KVLV € 5
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56, 
katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van 
Davidsfonds Halle/Sint-Antonius/ Zoersel

donderdag 20.04
Paastocht met spek en eieren
Het jonge lentegroen in al zijn tinten kan bewon-
derd worden in het Zoerselbos en omgeving. Hier-
na smaken spek en eieren dubbel lekker. Rustpost 
bij het groot boshuis. Afstanden 6-9-13-16 en 19 km.
locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29
tijdstip van 7 tot 15 uur

prijs € 1,5
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11, 
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 21.04
toneel | De Logee
Mike, de negenjarige zoon van het acteurs-echt-
paar Dury, is ontvoerd. Robert en Sara willen boven 
alles hun zoon veilig terug en gaan op de eisen van 
de ontvoerders in. De inspecteur en brigadier van 
politie blijken niet te zijn voor wie ze zich uitgeven. 
Robert heeft een dubbelganger, wat is precies 
de rol die de journaliste Viviane speelt, wie is de 
logee ... 
Bovendien worden er twee moorden gepleegd.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data vrijdag 28.04 
 zaterdag 22 en 29.04
tijdstip 20 uur
prijs € 8
info en reserveren Lut De Kerf, T 03 309 15 08, 
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelgezelschap Tilia

zaterdag 22.04
plantenruil
U kunt zaden, plantjes, stekken, zaailingen van 
groenten, kruiden en sierplanten komen ruilen, 
zelfs bomen en struiken.
Als u zelf pas begint te tuinieren en nog geen aan-
bod hebt, bent u welkom vanaf 15 uur.
locatie Herentalsebaan 77
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Renée Grysolle, T 03 383 34 96,
reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit van Velt-Voorkempen

jaarconcert JUFaLiZo 
| jeugdorkest de Lindekring
Nadien ook kaas-of vleesschotel te reserveren.
locatie fanfarelokaal, Kapelstraat 19
tijdstip 19 uur
prijs gratis toegang
info en reserveren Ann Van Den Brandt, 
M 0473 74 64 40, info@delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

stand-upcomedian Han Solo
locatie zaal de Populier, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip 20 uur
prijs € 20 (all-in arrangement aan € 70)
info www.lions-zandhoven.be. 
Reservatie en betaling vooraf zijn verplicht met ver-

melding van email, naam, adres, telefoonnummer 
en de gewenste aantallen.
een activiteit van Lionsclub

pianorecital | Simon Thielens
Simon Thielens kreeg op 8-jarige leeftijd zijn eerste 
pianolessen aan de gemeentelijke Muziek- en 
Woordacademie Zoltàn Kodaly te Zoersel. Sinds 
2015 behoort Simon tot de allereerste lichting 
deelnemers aan ‘Jong Conservatorium’, een nieuw 
project en intensieve voorbereiding op zijn hogere 
studies piano die hij vanaf volgend jaar start aan 
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te 
Antwerpen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 23.04
lentebloeiers in Zevenbergbos
De gids wandelt met ons door dit prachtig oud bos 
dat in het voorjaar omgetoverd wordt tot één van 
de fraaiste bloementapijten van Vlaanderen.
locatie Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105, Ranst
tijdstip van 10 tot 12.30 uur
prijs gratis
info Fabienne Renders, M 0477 28 55 29, 
frankfabienne@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

Handboog schieten op doel
Jaarlijkse kalender schieting van de Hoge Gilde 
Raad voor de noorderkempen. Het is ook een wed-
strijd voor jeugdige schutters. Wij maken er een 
gezellige namiddag van.
locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

tweede groot jumelage-ontbijt
Tijdens dezelfde voormiddag wordt in Crucea een 
ontbijt aangeboden aan inwoners van Crucea en 
zullen we elkaar kunnen horen en zien via face 
time. De nodige entertain- en infomomenten 
worden ook deze keer niet vergeten!
locatie t Zonneputteke
info Meer info over de inschrijving leest u later 
onder andere in onze folders. 
Inschrijven bij:
Paul Coppens, coppenspaul@telenet.be, 
Lootvoet Ivan, ivan.lootvoet@telenet.be, 
Verreycken Walter, verreycken@gmail.com
een activiteit van Zoersel Crucea vzw


