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 ▪ budget 2018: wat gebeurt er met uw centen? 

 ▪ statiegeld tegen zwerfvuil

 ▪ maart = jeugdboekenmaand

over motiveren
en goede dienstverlening
wissel van de wacht
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Snel op de hoogte van  uitzonderlijke situaties(bv. hevige sneeuw, felle windstoten, huis-
vuilophaling, uitzonderlijke sluitingsdagen ...)?

Word vandaag nog lid vanonze facebookpaginaof kijk opwww.zoersel.be.
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februari 2018

N14 afgesloten
door werken

Vanaf eind februari (of begin maart, afh ankelijk van het weer) 
werkt Aquafi n aan het stuk van de Lierselei (het verlengde van de 
Oostmallebaan, op grondgebied Malle) tussen de Zwaluwlaan en de 
Sint-Laurentiuslaan.
Tijdens de werken wordt dit stuk van de N14 in beide richtingen vol-
ledig afgesloten. In Zoersel wordt de wegafsluiting reeds ter hoog-
te van de Herentalsebaan geplaatst. Enkel lokaal verkeer en fi et-
sers mogen er nog langs. De omleiding is voorzien via de N179 (de 
Zoerselbaan/Westmallebaan).
Het einde van de werken is momenteel voorzien tegen eind juni 
2018, maar is sterk afh ankelijk van het weer.

MEER WETEN?
mobiliteit
T 03 2980 8 48
mobiliteit@zoersel.be

eind februari tot eind juni
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 ■ IN ‘T KORT

de eerste keer naar school
inschrijfdagen

De tijd gaat snel: opeens moet u al op zoek naar een geschikte 
eerste school voor uw kleine pruts. In onze gemeente hebt u ge-
lukkig 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 of 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 2016 - vanaf 1 maart 
kunt inschrijven in één van deze zes scholen. Let op: werd uw 
zoon of dochter geboren in december 2016 en gaat hij of zij pas 
naar school in september 2019? Ook dan moet u hem of 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

registratie kat
vanaf nu verplicht

Sinds 1 november moeten 
alle katten (voordat ze twaalf 
weken oud zijn en vóór elke 
verhandeling) geïdentifi ceerd 
worden via een chip en gere-
gistreerd worden in de cen-
trale databank ‘CatID’ van de 
Vlaamse Overheid. Dit kan via 
uw erkende dierenarts. Heeft 
uw huisdier al een chip en 
werd het opgenomen in een 
andere Belgische databank? 
Controleer de registratie dan 
even door het identifi catie-
nummer van uw kat in te ge-
ven op www.catid.be. Let op: 
wanneer u uw kat verhandelt, 
verhuist, uw kat verliest of als 
uw kat sterft, moet u dit bin-
nen de acht dagen doorgeven 
aan een erkende dierenarts. 
Hij of zij past de gegevens aan.

MEER WETEN?
CatID
T 02 333 49 94
info@catid.be, www.catid.be/nl

buitenspeeldag
gratis en voor niks

Wie is de grootste speelvo-
gel van Zoersel? Dát wil onze 
jeugdraad wel eens weten! 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en 
doe je niets liever dan buiten-
spelen? Kom het dan bewij-
zen op de Buitenspeeldag op 
woensdag 18 april van 13 tot 
17 uur op speelveld Den Brem-
berg (Lotelinglaan)! Op het 
programma: pleinspelen, je 
longen uit je lijf springen, je-
zelf omtoveren tot een prins of 
prinses en nog veel meer. Eén 
afspraak: als je komt meespe-
len, blijf je op het speelterrein.
meer weten?

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 9 06
jeugd@zoersel.be

vakantiejob
al geregeld?

Gemeente & ocmw Zoersel is 
op zoek naar jobstudenten en 
monitoren tijdens de maan-
den juni, juli en augustus. Alle 
info over inleverdata van je 
kandidatuur, diplomavereis-
ten, jobinhoud, inlichtingen 
en kandidaatformulieren vind 
je op www.zoersel.be/vacatu-
res. Wees er snel bij!

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 
gezinszorg gelden bepaalde 
diplomavereisten. Deze vind 
je via www.zoersel.be/vaca-
tures. Zorg er daarnaast voor 
dat je je zelfstandig kunt ver-
plaatsen tussen de verschil-
lende deelgemeenten en dat 
je je (bij voorkeur) drie weken 
aansluitend 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 lei-
den. Je wordt tewerkgesteld 
met een contract ‘tijdelijke 
tewerkstelling socioculturele 
sector’. Goed om weten: in 
de krokus- en paasvakantie 
worden er door enkele orga-
nisaties opleidingen ‘anima-
tor’ georganiseerd. Stages 
in het kader van deze oplei-
dingen zijn mogelijk tijdens 
onze zomerwerking.

MEER WETEN?
personeel
T 03 2980 9 19
personeel@zoersel.be

gratis huisvuilzakken
Sinds 29 januari kunt u uw gratis huisvuilzakken afh alen bij het 
onthaal in het administratief centrum of in één van onze drie 
bibliotheken!
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Vorig jaar schreven meer dan 120.000 Belgen zich in voor de allereerste Tournée Minérale. 
Een overdonderend succes. Al snel stond de tweede editie in de startblokken, waarvan het 
einde ondertussen in zicht is. We geven de 205 ingeschreven Zoerselaars graag nog wat extra 
tips om hun alcoholvrije maand februari in schoonheid én succesvol af te sluiten.

deelnemers dat ze zich tijdens de alco-
holvrije maand beter in hun vel hadden 
gevoeld. Ten slotte wilden ze de positie-
ve eff ecten ook niet zomaar opgeven: zes 
maanden later gingen ze nog steeds an-
ders met alcohol om. Uit de enquête blijkt 
immers dat hun houding ten opzichte van 
alcohol gewijzigd is. De deelnemers gre-
pen minder uit gewoonte naar alcohol, ze 
gaan bewuster met alcohol om en ze vin-
den het gemakkelijker om alcohol te wei-
geren als het hen aangeboden wordt.

de laatste loodjes: tips
Neemt u deel aan Tournée Minérale, dan 
bent u nog volop bezig met de verleiding 
te weerstaan. Deze tips kunnen u helpen 
om ook de laatste dagen vol te houden:
- Beloon uzelf: ga eens een avondje naar 

de cinema, iets lekkers eten of dagje 
shoppen. U hebt het verdiend!

- Ga op zoek naar alternatieven: al dat 
water een beetje beu? Laat de boeien-
de wereld van alcoholvrije dranken voor 
u opengaan. Wees creatief met zelfge-
maakte ice tea of maak mocktails.

- Toch zin in een glas? Wacht gewoon tot 
de zin overgaat! Hoe sterk de gewoon-
te ook was, het verlangen naar een glas 
gaat na korte tijd gewoon voorbij.

- Ga voor actie en gezond. Haal het maxi-
mum uit uw alcoholvrije maand: eet ge-
zonder en beweeg meer. Kom uit uw luie 
zetel en wandel, jog of fi ets!

alcohol: niet onschuldig
Een glas wijn bij het eten, een pint na het 
sporten, voor velen maakt het deel uit van 
de routine. Toch zijn er heel wat risico’s 
verbonden aan alcohol, en niet alleen voor 
de problematische gebruikers. Alcohol 
heeft invloed op bijna alle organen in het 
lichaam en hangt samen met ongeveer 
200 verschillende aandoeningen, waaron-
der acht verschillende types kanker.

blijvend eff ect
Meedoen met Tournée Minérale ... werkt 
dat nu echt? Het antwoord is ja! De 
Universiteit Gent bevroeg de deelnemers 
van vorig jaar drie keer: bij de start, aan 
het einde en een half jaar nadien. Het re-
sultaat is opmerkelijk: vóór de actie dronk 
men gemiddeld tien glazen alcohol per 
week. Een half jaar nadien zijn dat er nog 
acht. Bovendien vertelden de meeste 

INGESCHREVEN? WIN EEN PRIJS!
De gemeenten Malle en Zoersel zetten 
ook in 2018 sterk in op de gezondheid van 
hun inwoners en medewerkers. Tournée 
Minérale in de maand februari steunden 
we dan ook volop. Zo spoorden we onze 
inwoners en medewerkers aan om zoveel 
mogelijk deel te nemen aan de campagne. 
We schreven ook onze middenstanders 
aan met de vraag of ze de campagne wil-
den ondersteunen, door een lekker alco-
holvrij alternatief op hun kaart te zetten.
Leuke bonus: alle ingeschreven 
Zoerselaars, maken kans op leuke prij-
zen. Op 1 maart - na afl oop van Tournée 
Minérale - worden de prijzen verloot.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld 
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be
www.tourneeminerale.be

schol ... en doe ze nog eens vol?!

Tournée Minérale in februari

 ■ IN BEELD
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Anke, Nikki en Jennik, het muzikale trio ‘Tri Viocal’

2018 is met ‘Dorp in de Kijker’ een groot cultureel jaar voor 
Zoersel, en dus ook voor ons gemeenschapscentrum. Onze 
cultuurdienst bokste voor u een interessant programma in 
elkaar. Wij kijken alvast uit naar het concert van Tri Viocal.

op voor wat we voelen bij de muziek die 
we maken. Daar hebben we alle drie soms 
een heel andere mening over. Muziek ma-
ken blijft vaak toch iets heel persoonlijks.

Wat zijn jullie ambities nog met Tri Viocal?
Jennik: Tri Viocal blijft sowieso nog een 
hele tijd bestaan. We gaan met de groep 
graag verschillende uitdagingen aan, zo-
als verteltheater, spelen op huwelijken, 
optreden voor zowel een ouder als een 
jonger publiek ... We houden ervan om 
projecten te doen die dicht bij de men-
sen staan. Daarnaast proberen we ook 
om verschillende dingen te combineren 
en onszelf meerdere stijlen aan te leren, 
waardoor we kunnen groeien als groep.

Tri Viocal bestaat uit drie leden van de-
zelfde familie: zussen Anke (stem) en 
Nikki (viool) en hun broer Jennik (gitaar) 
Verlinden. De naam doet u misschien een 
belletje rinkelen, want ze stonden in 2013 
in de halve fi nale van Belgium’s Got Talent. 
Op 20 april 2018 staan ze op het podium 
van onze Kapel. Wij spraken met broer 
Jennik over hun muziek, gezin en carrière.

Veel mensen kennen jullie nog van jullie deel-
name aan Belgium’s Got Talent. Hoe hebben 
jullie die periode ervaren?
Jennik: De show was vooral een manier 
om onze groep te promoten. Dat is ge-
lukt, want we kregen veel kansen om op 
te treden. Het hele tv-gebeuren errond in-
teresseerde ons veel minder, maar we kre-
gen toen wel veel positieve reacties. Dat 
doet natuurlijk deugd.

Hoe zou je jullie muziek omschrijven?
Jennik: We maken pure akoestische mu-
ziek zonder eff ecten en zonder elektroni-
ca. Qua stijl hoor je er vaak iets jazzy en 
zuiders in. Wij brengen verschillende stij-
len, maar steken altijd wel een soort rode 
draad in onze speellijst. Daarnaast zingen 
we soms meerstemmig, wat de muziek 
meer diepgang geeft. In Zoersel brengen 
we een mix van vrolijke en jazzy nummers 
en ons eigen werk (waarvan hun vader er 
sommige schreef, red.), dat soms wat me-
lancholischer klinkt.

Muziek maken met je zussen lijkt heel leuk, 
maar is het dat ook atlijd?
Jennik: Het voordeel is dat je elkaar door 
en door kent en weet wat je aan elkaar 
hebt. Meestal zijn we eerlijk en rechtuit 
tegen elkaar, wat de muziek alleen maar 
ten goede komt. We komen individueel 

jong muzikaal talent

reserveer alvast uw plekje voor Tri Viocal

 ■ CLOSE-UP

JAARPROGRAMMA
Benieuwd naar de rest 
van het culterele jaarpro-
gramma? Surf dan naar de 
website van Zoersel of de 
Facebookpagina van cul-
tuurZoersel.
Zo ontdekt u bijvoorbeeld 
dat u nog net de tentoon-
stelling ‘Buiten-Land’ kan 
meepikken in cultuurhuis 
de Bijl, of dat we in maart 
de twee cinefi ele fi lms ‘Sami 
Blood’ en ‘Raftan’ aan u 
tonen. Ten slotte lijkt het 
optreden van het ‘Kris De 
Bruyne Trio’ in de Kapel op 
2 juni nog ver weg. Toch 
kunnen deze kaarten wel 
eens heel snel uitverkocht 
zijn. Verzeker u dus op tijd 
van een plekje in het pu-
bliek!

CONCERT | TRI VIOCAL
cultuurhuis de Bijl (Dorp 1)
vrijdag 20 april om 20 uur
€ 8 vvk, € 10 kassa
tickets via
webshop.zoersel.be

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 15
cultuur@zoersel.be
www.zoersel.be/gemeenschapscentrum
www.facebook.com/cultuurZoersel
www.facebook.com/triviocal
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Uw tuin - en wij ook! - snakt ondertussen naar de lente. Om 
dan weer te kunnen genieten van een ontbijtje of een glaasje 
op uw terras, is het nu het geschikte moment om uw tuin in 
te trekken en hem helemaal lente- en zomerklaar te maken.

BRENG UW 
PESTICIDEN BINNEN
Sinds vorige zomer mag u 
in Vlaanderen geen glyfos-
aat meer gebruiken. Steeds 
meer mensen (53 %) heb-
ben dat begrepen en gin-
gen al op zoek naar alterna-
tieven. Voor de 47 % die dit 
product nog wel gebruikt, 
is de helft bereid om over 
te stappen. Die groep wil 
VMM, Vlaco, Velt, Interafval 
en IGEAN een duwtje in de 
rug geven. Op zaterdag 21 
april, en de week die daarop 
aansluit, kunt u uw (restjes) 
pesticiden binnenbrengen 
bij de KGA-stand op het re-
cyclagepark. In ruil krijgt u 
een voegenborstel (zolang 
de voorraad strekt).

een optimale waarde. Daarnaast bevat 
compost langzaam werkende voeding-
stoff en, beschermt het uw planten tegen 
parasieten en onderdrukt de onkruidgroei. 
Niets dan voordelen dus.

streekeigen planten en bomen
Bent u van plan nieuwe bomen, bloemen 
of struiken aan te planten? Kies dan voor 
streekeigen soorten, waar heel wat die-
ren een voedsel- en nestelplaats in kunnen 
vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld rekening 
houden met bijen en vlinders. Zij zorgen 
voor bestuiving die cruciaal is voor de 
voedselvoorziening, maar hebben het zelf 
hoe langer hoe moeilijker om te overleven.
De juiste inheemse bomen en struiken 
kunt u zoeken op www.plantvanhier.be.

zonder is gezonder
Grijp niet zomaar naar pesticiden om on-
gewenste planten en dieren uit uw tuin te 
weren. U spuit er immers vaak meer mee 
dood dan de plaag zelf. Bovendien komt 
het product via de regen terecht in het ri-
ool-, oppervlakte- of grondwater.
Op de website ‘zonder is gezonder’ van de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vindt 
u meer info over hoe u zonder pesticiden 
in uw tuin aan de slag kunt. Daarnaast 
ontwikkelde VMM en Velt samen de web-
tool ‘mijn gifvrije tuin’, die u op dezelfde 
website terugvindt. Deze tool geeft u heel 
wat handige tips voor verschillende soor-
ten tuinen, waardoor u het onderhoud zo 
makkelijk mogelijk kunt maken.
Dit en andere info over duurzaam tuinie-
ren vindt u op www.zonderisgezonder.be.

hakselhout tegen onkruid
Om uw tuin proper te maken en te hou-
den, is het belangrijk dat u geregeld met 
een hark door uw bloemperkjes en onder 
de hagen passeert. Zo houdt u de grond 
los en is het onkruid makkelijk te verwij-
deren. Wilt u onkruid zo veel mogelijk 
vermijden, dan kunt u hakselhout aan-
brengen. Gebruik daarbij wel zuiver hak-
selhout, anders kan het zijn dat er nog 
meer onkruid groeit dan voordien. U kunt 
als alternatief ook bodembedekkers plan-
ten, die het onkruid geen kans geven.

vitaminekuur
Laat uw tuin helemaal opleven en strooi 
een laagje fi jn gezeefde Vlaco-compost 
- die is vrij van ziektekiemen en onkruid-
zaden - op uw gazon. Compost voedt 
immers de bodem, verbetert de bodem-
structuur en brengt de zuurtegraad tot 

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

maak uw tuin 
duurzaam schoon 

ga voor een gifvrije tuin

 ■ WEGWIJS
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Onze gemeente- en ocmw-raad keurden in december het 
budget voor 2018 goed. Het budget geeft de te verwachten 
inkomsten en uitgaven weer voor het komende jaar. Zo krijgt 
u een idee van wat er nog allemaal op de planning staat.

geving, Meerheideweg en omgeving, 
Herentalsebaan en Biekorfstraat.

nieuw gebouw openbare werken
De gebouwen van onze dienst onderhoud 
infrastructuur (Zonneputteke) is dringend 
aan vernieuwing toe. Het bestuur plant 
een nieuw gebouw aan de Achterstraat 
en zette hiervoor € 3.000.000 opzij, ver-
spreid over twee jaar.

PPS Halle
Ook dit jaar zet het bestuur zich verder in 
voor de realistatie van de projecten in PPS 
Halle. Zo werd er € 1.787.000 voorzien voor 
heraanleg van het dorpsplein, de duur-
zame renovatie van de pastorij (via het 
Europsese project Solarise) en de realisatie 
van de nieuwe dorpszaal.

wagenpark
Openbare werken plant de aankoop van 

In het budget staat niet enkel welke in-
komsten het gemeentebestuur verwacht, 
maar ook aan welke projecten het de cen-
ten precies zal besteden. Een volledige op-
somming is 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 tussen de twee 
boekhoudingen.
gemeente
Het gemeentebestuur plant in 2018 onder 
meer de volgende acties en investeringen.

wegen- en rioleringswerken
Dit blijft een belangrijke investeringspost. 
Het bestuur voorziet hiervoor € 2.227.499 
in 2018 en € 941.148 in 2019. De riolerings-
dossiers die het dichtst bij uitvoering 
staan, zijn: Sint-Martinusstraat en om-

een nieuwe vrachtwagen. Ze onderzoe-
ken of die ook kan rijden op het groenere 
CNG (aardgas). Daarnaast investeren ze 
in de uitrusting van hun tractor (bijvoor-
beeld door de aankoop van een sneeuw-
schaaf). Deze kosten kunnen oplopen tot 
€ 150.000.

REG (rationeel energieverbruik)
In totaal werd er € 140.000 voorzien om 
te investeren in een daling van het ener-
gieverbruik. Zo wordt de dakisolatie van 
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes 
vernieuwd en hun verouderde stookplaats 
gerenoveerd (verspreid over twee jaar). 
Daarnaast wordt de openbare verlichting 
in wijk De Kievit vervangen door LED-
verlichting.

renovatiewerken
Het bestuur plant dit jaar ook enkele reno-
vatiewerken:
- renovatie van de wandelpaden in het 

park van Halle: € 50.000
- vervangen van schrijnwerk aan het oude 

gemeentehuis van Halle: € 41.600
- vernieuwen van de verwarmingsinstalla-

tie in de kerk in Halle: € 73.000
- renovatie van de kiosk in Halle: € 20.000

2018: investeringen
én acties op een rij 

wat gebeurt er met uw centen? 

 ■ WEGWIJS
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wat gebeurt er met uw centen? ■ WEGWIJS

ocmw
Ook voor het ocmw brengen we een aan-
tal actiepunten in 2018 in kaart.

opstart lokaal dienstencentrum
In Sint-Antonius plant het bestuur de op-
richting van een lokaal dienstencentrum 
(LDC) om de toenemende vergrijzing en 
de vraag om buurtnabije zorg op te kun-
nen vangen. Voor de bouw en de uitbating 
van het LDC doen we beroep op een (pri-
vate) partner. Ook in Zoersel wordt aan de 
realisatie van een LDC gedacht, namelijk 
naast wzc de Buurt en gelijktijdig met tien 
kleinschalige en levensloopbestendige 
zorgwoningen aan de Smissestraat.

boodschappendienst
Boodschappen doen, is voor mensen met 
een zorgnood geen evidentie. Een helpen-
de hand is meer dan welkom. Dit jaar be-
kijken we of we dit soort dienstverlening 
- in het kader van het vrijwilligerspunt - in 
onze gemeente kunnen opzetten.

PWA wordt wijk-werken
Op de pagina hiernaast (p. 9) leest u al-
les over de omvorming van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) naar 
de intergemeentelijke dienst wijk-werken 
KINA. De werking blijft bijna hetzelfde.

onderzoek 80-plussers
Om een beter zicht te krijgen of de 
Zoerselse 80-plussers ons uitgebreid aan-
bod aan dienstverlening kennen, organi-
seren we - in samenwerking met bpost 
- opnieuw een enquête. De postbodes ko-
men immers op elk adres en zijn voor de 
meeste mensen een vertrouwd gezicht. 
De enquête moet ons helpen om ons aan-
bod en werking verder te verfi jnen.

vrijwilligerswerking gezinnen in
armoede met jonge kinderen
Samen met Domo vzw en het regionaal 
Huis van het Kind bekijken we de moge-
lijkheid om een vrijwilligerswerking op 
zetten rond de laagdrempelige begelei-
ding van kwetsbare gezinnen met kinde-
ren tot twaalf jaar.

MEER WETEN?
fi nanciën
T 03 2980 9 17
fi nancien@zoersel.be

WOORDENLIJST

We geven u graag wat meer uitleg bij enkele 

fi nanciële 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 voorheffi  ng
De onroerende voorheffi  ng 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 %).

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

inkomsten
gemeente
De exploitatieontvangsten (zie woordenlijst)

van de gemeente worden geschat op ......................................................... € 24.767.720
- belastinginkomsten ....................................................................................€ 14.269.707
 ● opcentiemen op de onroerende voorheffi  ng (zie woordenlijst) ...............€ 5.376.788
 ● aanvullende belasting op de personenbelasting (zie woordenlijst) ..........€ 7.292479
 ● andere fi scale ontvangsten en boetes ................................................ € 1.600.440
- toegekende werkingssubsidies voor onderwijs .....................................€ 4.829.839
- gemeentefonds (zie woordenlijst) .....................................................................€ 2.172.249
- tussenkomst van de Vlaamse overheid

in de personeelskosten van de contractuele werknemers .......................€ 941.926
- andere inkomsten
ocmw
Voor het ocmw worden de exploitatieontvangsten geschat op ............. € 5.212.873
- gemeentefonds en gemeentelijke bijdrage .............................................€ 2.020.541
- andere subsidies ............................................................................................. € 1.871.950
- prestaties thuisdiensten ................................................................................ € 776.500

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

- verhuringen .......................................................................................................€ 192.500
(inkomsten uit verpachtingen van landbouwgrond, sociale verhuringen

en de dagprijs van de servicefl ats)

- terugbetalingen steunverlening en subsidies ............................................ € 247.500
- andere ontvangsten ........................................................................................ € 103.882

uitgaven
gemeente
De totale exploitatieuitgaven (zie woordenlijst)

van de gemeente worden begroot op ....................................................... € 22.829.085
- personeelsuitgaven .................................................................................... € 12.609.245
- goederen en diensten ................................................................................ € 6.005.022

(nodig om een normale werking mogelijk te maken)

- fi nanciële uitgaven .......................................................................................... € 326.670
- werkingssubsidies .......................................................................................€ 3.840.658

● bijdrage ocmw ...............................................................................................€ 164.492 
● bijdrage brandweerzone ................................................................................ € 617.181
● bijdrage politiezone ..................................................................................€ 2.104.780

 ● andere subsidies .......................................................................................... € 954.205
- andere uitgaven ................................................................................................. € 47.490
ocmw
De exploitatieuitgaven schatten we voor 2017 op .................................... € 5.285.046
- personeelskosten ............................................................................................ € 3.283.131
- steunverlening ..................................................................................................€ 859.780
- goederen en diensten .....................................................................................€ 1.138.719
- andere uitgaven .................................................................................. € 3.416

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

verschillende samenwerkingsinitiatieven en -projecten)
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Op 1 januari 2018 werd het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, kortweg PWA, om-
gevormd tot het nieuwe ‘wijk-werken’. Bovendien is het vanaf nu aan de gemeente om 
deze werking te regelen. Hiervoor gingen we de samenwerking aan met de gemeenten 
Zandhoven, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle en met het ocmw-kenniscentrum KINA.

en leefl oongerechtigden de kans geven 
om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze 
werkervaring kan voor een wijk-werker 
een geleidelijke opstap richting tewerk-
stelling in het normaal economisch circuit 
betekenen.”

wat is wijk-werken precies?
Wijk-werken houdt in dat een wijk-werker 
enkele uren per week klusjes uitvoert bij 
iemand thuis of in een school, gemeente, 
ocmw, vzw, niet-commerciële vereniging 
of land- en tuinbouwbedrijf.
Als wijk-werker mag u maximum 60 
uur per maand en 630 uur per jaar klus-
jes doen, en dit gedurende maximum 12 
maanden. Werkte u hiervoor al als PWA’er? 
Dan geldt de overgangsmaatregel en telt 
de beperking van 12 maanden niet.
Om te mogen wijk-werken, moet u aan 
een aantal voorwaarden voldoen:

- U bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
- U bent ingeschreven als werkzoekende 

bij VDAB of leefl oongerechtigd.
- U voelt zich niet klaar voor een job in het 

gewone arbeidscircuit.
- U wilt uw vaardigheden bijschaven.
- U kunt zelfstandig werken.

wat verandert er?
Was u een PWA-gebruiker en wilt u over-
schakelen naar wijk-werken? Dan moet 
u zich opnieuw als gebruiker inschrijven 
in het nieuwe systeem van wijk-werken. 
Dit kan online via vdab.be/wijk-werken/
pwa-gebruiker of telefonisch via het gratis 
nummer 0800 30 700.
Daarnaast worden de PWA-cheques 
vervangen door de wijk-werkcheques. 
Op vdab.be/wijk-werken/pwa-gebrui-
ker vindt u alle informatie over hoe u de 
cheques kunt omruilen.
De prijs van een wijk-werkcheque be-
draagt € 7,45. Enkel voor privépersonen 
zijn wijk-werkcheques fi scaal aftrekbaar.

lokale antenne
Wilt u beroep doen op ‘wijk-werken’? Dan 
kunt u, net zoals vroeger, op maandag en 
donderdag (permanentie van 9 tot 12 uur, 
in de namiddag op afspraak) terecht bij 
de lokale wijk-werk bemiddelaar Melissa 
Stuyck in het administratief centrum 
(Handelslei 167).

Het PWA hielp al vele jaren langdurig 
werklozen, leefl oners en bepaalde perso-
nen die bijstand genieten, weer aan het 
werk. Deze dienstverlening blijft groten-
deels hetzelfde, maar kreeg op 1 januari 
een nieuwe naam: ‘wijk-werken KINA’. 
Omdat het werkingsgebied van ‘wijk-wer-
ken’ minstens 60.000 inwoners moet 
tellen, werkt gemeente & ocmw Zoersel 
hiervoor vanaf nu samen met de boven-
vermelde partners.

geleidelijke opstap
“Met dit gezamenlijk initiatief willen we 
de waardevolle dienstverlening, die het 
PWA zovele jaren bood voor onze burgers, 
scholen en verenigingen, verderzetten 
en laten groeien”, legt Melissa Stuyck, de 
nieuwe lokale wijk-werk bemiddelaar voor 
wijk-werken KINA, uit. “We willen nieuwe 
klanten bereiken en meer werkzoekenden 

MEER WETEN?
Melissa Stuyck
T 03 2983 0 07
melissa.stuyck@vdab.be
www.vdab.be/wijk-werken

PWA omgedoopt tot wijk-werken

een opstap naar werk

 ■ BETROKKEN

wijk-werk bemiddelaar Melissa Stuyck 
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In oktober vorig jaar publiceerde de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) haar jaarrapport over de 
luchtkwaliteit in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat we onder andere wat stikstofdioxide (vooral door 

de uitstoot van onze wagens) betreft, de normen van de WGO (Wereld Gezondheidsorganisatie) totaal niet 
halen. Zelfs onze groene gemeente heeft er, weliswaar in mindere mate, onder te lijden.

Het laadpalenplan voorziet voor onze ge-
meente vier palen en in december 2017 
werd aan het Sint-Teunisplein de eerste 
laadpaal geplaatst. Aan deze paal kun-
nen twee wagens tegelijkertijd gekoppeld 
worden. De volgende drie laadpalen wor-
den in 2018 (op de parking aan de Vleugel 
in Sint-Antonius), 2019 (op het dorpsplein 
van of een andere locatie in Zoersel) en 
2020 (op het dorpsplein van Halle) geïn-
stalleerd. Zo zal er in 2020 in elke deel-
gemeente minstens één laadpaal op 
openbaar domein zijn. Uiteraard vindt u 
vandaag ook al publieke laadpalen bij par-
ticulieren (bedrijven, warenhuizen, tank-
stations ...).

CNG aan de pomp
is ook in Zoersel realiteit
Nog een trend die gedurende het 
Autosalon duidelijk werd, is dat er voor-

al voor auto’s op aardgas vandaag de dag 
heel wat interesse is. In België rijden er al 
9.000 auto’s op CNG (Compressed Natural 
Gas) rond. Ook gemeente & ocmw Zoersel 
zette vorig jaar haar eerste stappen rich-
ting een duurzamer wagenpark en ver-
ving twee oude, vervuilende wagens door 
milieuvriendelijkere CNG-modellen.Enig 
nadeel aan CNG is dat er vandaag nog 
zeer weinig tankstations zijn waar u te-
recht kunt, maar het netwerk breidt zich 
stilletjes aan uit. Zo vindt u sinds decem-
ber aan de Rodendijk 58 het eerste aard-
gastankstation in onze gemeente.

In Vlaanderen is het wegverkeer één van 
de belangrijkste bronnen van luchtvervui-
ling waaraan we dagelijks worden bloot-
gesteld. Uit de uitlaat van auto’s, bussen, 
vrachtwagens, motoren, scooters en 
brommers komt veel fi jnstof, roet en stik-
stofoxiden. Vooral dieselwagens stoten 
veel schadelijke stoff en uit.

België blijft een land waar koning diesel 
de plak zwaait. Maar er is verandering 
op komst: steeds meer mensen zijn op 
zoek naar alternatieve en duurzame ver-
voersmogelijkheden. Stilaan keren we 
de diesel de rug toe. Dat bewees ook de 
jongste editie van het Autosalon waar de 
groene trend duidelijk voelbaar was. Meer 
en meer Autosalonbezoekers vroegen er 
naar wagens met alternatieve brandstof-
fen (hybride, gas, elektriciteit, waterstof). 
Steeds meer mensen zijn zich immers be-
wust van hun ecologische voetafdruk en 
vinden het belangrijk om hun steentje bij 
te dragen aan een beter milieu.

Vlaanderen doet er dan ook alles aan om 
de overstap naar groenere wagens aan-
trekkelijker te maken. Door middel van 
premies, vrijstellingen op de verkeersbe-
lasting en het laadpalenplan dat ze samen 
met Eandis en Infrax opmaakten, pro-
beert de Vlaamse overheid zoveel mogelijk 
drempels op uw weg naar een groenere 
wagen weg te nemen.

laadpalenplan
ook in onze gemeente uitgerold
Het laadpalenplan zorgde er ondertussen 
voor dat er eind 2017 in Vlaanderen 750 
laadpalen bijkwamen. Tegen 2020 zullen 
er 2.500 laadpalen beschikbaar zijn, min-
stens één in elke gemeente.

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

... en wat tankt u in uw auto?

alternatieve brandstoff en in de lift

 ■ WEGWIJS
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MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

Kinderdagverblijven, voorzieningen voor mensen met een beperking, ziekenfondsen, zorgin-
stellingen, thuiszorgdiensten ... Onze gemeente telt heel wat dienstverleners binnen de zorg- 
en welzijnssector waar u vroeg of laat mee te maken krijgt. Kom, tijdens onze zorgbeurs 
‘zorg in Zoersel | van A tot Z’ op 18 maart, ontdekken wat zij voor u en uw gezin kunnen be-
tekenen.

In Zoersel bouwen we al enkele jaren aan een goede samenwerking tussen de verschil-
lende zorgaanbieders die in onze gemeente actief zijn. Zo willen we onderbescherming 
tegengaan en toegankelijke en kwalitatieve zorg aanbieden. Op onze zorgbeurs ‘zorg in 
Zoersel | van A tot Z’ geven we u de kans om met al deze partners kennis te maken. U bent 
heel welkom in zaal Waterweg (gebouw 2), Andreas Vesaliuslaan 39 van 11 tot 17 uur.
We organiseren de Zoerselse zorgbeurs in het kader van de Vlaamse Dag van de Zorg, op 
18 maart. Op deze dag zetten heel wat  Vlaamse zorginstellingen hun deuren open en 
krijgt u een exclusieve blik achter de schermen. Ook bij twee deelnemers van de beurs 
kunt u die dag terecht: wzc Halmolen en sociale kruidenier de NetZak.

zorg in Zoersel
| van a tot z



‘zorg in Zoersel’ prijzenpot
Vindt u alle juiste combinaties? Dan maakt u kans op: 
- een verjaardagsfeestje voor tien kinderen in het Doezelbos (Monnikenheide) 
- een fairtrade verrassingspakket
- zelfgemaakte koekjes uit het atelier van Monnikenheide
- een verzorgingsproductenpakket
- een Zoerselcheque
- een handgemaakte rieten mand of kleischaal (Tracé7)

- twee tickets voor een cultureel evenement naar keuze
uit het programma van gemeenschapscentrum Zoersel

wedstrijdreglement
1. U mag één wedstrijdformulier per gezin indienen.
2. Uw ingevulde formulieren kunt u alleen binnen-

brengen tijdens de zorgbeurs op 18 maart tussen 
11 en 16 uur in PC Bethanië aan de Andreas Vesaliu-
slaan 39, gebouw 2, zaal Waterweg.

3. Om 16 uur worden de winnende formulieren ge-
trokken in de cafetaria van de zorgbeurs.

 1. sociale kruidenier de NetZak | Handelslei 167

 2. thuisbegeleidingsdienst Kadodder | Oostmallebaan 50

 3. Psychiatisch Centrum Bethanië | Andreas Vesaliuslaan 39

 4. woonzorgcentrum de Buurt | Kermisplein 9

 5. ZNA Joostens | Kapellei 133

 6. woonzorgcentrum Halmolen | Halmolenweg 68

 7. Monnikenheide | Monnikendreef 3

 8. Spelotheek Dobbeltje | Handelslei 47

 9. Landelijke Kinderopvang, Horito CVO | Achterstraat 20

 10. Huis van het Kind | Handelslei 230

 11. Rode Kruis, afdeling Zoersel | Bethaniënlei 108

 12. Wit-Gele Kruis, afdeling Zoersel | Frans Hensbergenstraat 39

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

wedstrijd | doe mee en win!
Doe mee met onze ‘zorg in Zoersel’-fotozoektocht en maak kans op een toff e prijs uit onze prijzenpot (zie onderaan deze pagina)!

opdracht: Schrijf het nummertje van een zorginstelling in Zoersel (middelste kolom) in het lege vakje bij de juiste foto.
 Meer info over deze organisaties vindt u verder in deze katern.

deelnamegegevens
voornaam  ....................................................................

naam  ...........................................................................

straat + nr.  ...................................................................

tel.  ...............................................................................
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Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen
De Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafh ankelijke Zie-

kenfonden, Vlaamse en Neutrale Ziekenfondsen en Liberale 

Mutualiteiten begeleiden u onder meer bij langdurige zorgsitu-

aties (ziekte, gezondheidsproblemen, handicap ...), informeren 

u over de sociale regelgeving en organiseren de thuiszorg.

Familiehulp
is er voor iedereen - gezinnen met een baby, personen met een 

handicap,dementerende personen, psychisch zieken, ouderen, 

mantelzorgers …- die thuis (tijdelijke) ondersteuning nodig 

heeft bij verzorgende en huishoudelijke taken. Familiehulp 

biedt kraamzorg, thuiszorg, poetshulp, nachtzorg … 

Horito CVO
is een centrum voor volwassenenonderwijs met een divers en 

praktijkgericht opleidingsaanbod. Horito werkt daarvoor sa-

men met een team van gepassioneerde leerkrachten.

In Zoersel biedt Horito de opleidingen Logistiek Assistent en 

Zorgkundige en een specialisatie Kraamzorg aan.

Landelijke Thuiszorg
biedt een waaier aan (thuis)diensten: gezins-, comfort-, nacht- 

en kraamzorg, poets-, klus- en groendienst, dag- en gastop-

vang, woningaanpassing, assistentie PAB en ondersteuning 

van mantelzorgers. De medewerkers komen bij u thuis als u 

extra hulp kunt gebruiken.

OLO vzw (Openluchtopvoeding)
is een dienst- en hulpverlener die actief is in diverse welzijns-

sectoren. De organisatie begeleidt en ondersteunt zowel 

kinderen, jongeren en gezinnen, als volwassenen met een 

handicap. Daarnaast organiseert de vzw ook buitengewoon 

basisonderwijs en inclusieve kinderopvang.

Rode Kruis Zoersel
geeft opleidingen op maat (bv. EHBO, reanimeren), leent me-

disch materiaal uit (rolstoel, krukken, elektrisch hoog-laagbed 

...), organiseert bloedinzamelingen, brengt bezoekjes aan ou-

deren ... Daarnaast staat de hulpdienst paraat op evenemen-

ten die georganiseerd worden door Zoerselse verenigingen.

Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen 
helpt mensen met een (vermoeden van) handicap, en de per-

sonen rondom hen, in hun zoektocht naar antwoorden op hun 

vragen en de meest gepaste ondersteuning in hun persoonlijke 

zorgsituatie. De ondersteuning wordt vooral gezocht in de na-

bije omgeving of bij eerstelijns- en gespecialiseerde diensten.

dienst thuiszorg van gemeente & ocmw Zoersel
ondersteunt u o.a. met poetshulp, gezinszorg, warme maaltij-

den en de Minder Mobielen Centrale. Daarnaast kunt u bij hen 

terecht voor een waaier aan maatschappelijke dienstverlening 

(leefl oon, schuldhulpverlening, fi nanciële ondersteuning, hulp 

bij het aanvragen van pensioen en sociale voordelen ...).

Landelijke Kinderopvang
organiseert kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 

12 jaar. Voor de ukkies van 0 tot 3 jaar zoeken ze mee naar ge-

schikte opvang in de vertrouwde sfeer van een gezin (onthaal-

ouder). Schoolgaande kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar terecht 

in hun buitenschoolse kinderopvang Stekelbees.

Monnikenheide
helpt  mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin. 

Monnikenheide biedt vele mogelijkheden: permanent wonen 

op het domein of in een huis, studiowonen met minimale 

begeleiding, dagbesteding met productieve, creatieve of bele-

vingsgerichte ateliers, begeleid werken, kortverblijf ... 

Psychiatrisch Centrum Bethanië
is een zorgvoorziening van vzw Emmaüs, gespecialiseerd in 

acute (crisis)opvang, behandeling, langdurige zorg en woon-

begeleiding van volwassenen met psychische problemen.

Het centrum biedt diverse behandelmogelijkheden aan in vol-

tijdse hospitalisatie, dagbehandeling, nazorg ...

Samana
wil chronisch zieke en zorgbehoevende mensen volwaardig la-

ten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Samana biedt 

hen daarom tal van projecten en activiteiten die sociaal con-

tact realiseren om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Man-

telzorgers worden ondersteund via opleidingen en infosessies.

sociale kruidenier de NetZak
is een initiatief van gemeente & ocmw Zoersel, maar wordt ge-

dragen door vrijwilligers. Inwoners van Zoersel met een Z|pas 

kunnen in de winkel terecht voor kwalitatieve basisproducten 

- voornamelijk gezonde voeding, huishoud- en lichaamsverzor-

gingsproducten - aan sterk verminderde prijzen.

Wit-Gele Kruis
is een organisatie voor thuisverpleging, die naast verpleegkun-

dige zorg ook ondersteunende diensten aanbiedt. Samen met 

de zorgpartners zoekt het naar de beste oplossing voor de no-

den van de cliënt. Verpleegkundige zorgen gaan van medicatie, 

inspuitingen, hygiëne, wondzorg tot specifi eke zorg.



woonzorgcentrum de Buurt
is een samenwerking tussen gemeente & ocmw Zoersel en vzw 

Emmaüs. De Buurt wil een thuis bieden aan ouderen met een 

complexe, chronische lichamelijke zorgvraag of ouderen met 

dementie. Het centrum biedt zowel thuiszorgondersteunende 

als thuisvervangende formules aan.

Kadodder
is een vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met 

een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking. Ka-

dodder ondersteunt gezinnen bij het samenleven met en het 

opvoeden en begeleiden van hun (thuisverblijvend) kind of vol-

wassene met een verstandelijke beperking.

vrijwilligerspunt Zoersel
helpt u gratis bij uw zoektocht naar vrijwilligerswerk in Zoer-

sel en omgeving. Maar ook als uw organisatie of vereniging 

geschikte vrijwilligers zoekt, kunt u bij het vrijwilligerspunt 

terecht. Het gaat actief op zoek naar de juiste mensen en helpt 

u bij het uitbouwen van uw eigen vrijwilligerswerking.

woonzorgcentrum Halmolen
is gelegen in de groene omgeving van het Drijhoekbos en 

is erkend als RVT (rust- en verzorgingstehuis) Het biedt dus 

plaatsen voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen. 

Naast het vaste verblijf, kan men er ook voor een kortverblijf 

terecht. Bovendien zijn er twintig assistentiewoningen.

ZNA Joostens
is gespecialiseerd in zorg voor ouderen met dementie. Het ZNA 

bestaat uit enerzijds een afdeling psychogeriatrie (observatie, 

diagnose en revalidatie door gespecialiseerde zorgverleners), 

en anderzijds een woonzorgcentrum met twaalf leefgroepen 

voor senioren met verschillende graden van dementie.

Psychologisch & Pedagogisch Consult
biedt psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren 

en volwassenen met diverse klachten en problematieken. P&P 

Consult is een multidisciplinair team dat nauw samenwerkt 

met huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, ziekenhuizen 

en psychiatrische voorzieningen (bv. CGG), scholen en CLB’s ...

wat als ... u het zelf kon beleven?
Bent u zelf zo gezond als een vis? Dan 
staat u misschien niet altijd stil bij de be-
perkingen van anderen. Op onze zorg-
beurs ondervindt u ‘aan den lijve’ wat het 
betekent om te leven met een beperking:
- Op het rolstoelparcours moet u - in een 

rolstoel uiteraard - over verschillende 
hindernissen zien te geraken. 

- Ontdek hoe het voelt om een psychose 
door te maken met de virtual realitybril. 
De simulatie duurt ongeveer 25 minu-
ten. Reserveer op voorhand uw plekje 
via het onthaal,  T 03 2980 0 00. 

- Kunt u nog uit de voeten als u een zeer 
wazig zicht zou hebben of volledig blind 
zou zijn? Test het met ons simulatiema-
teriaal.

- In het Alzheimerhoekje leert u de ziekte 
bekijken vanuit het standpunt van de pa-
tiënt, familie en buren en de arts.

Ten slotte kunt u om 15 uur luisteren naar 
het moedige verhaal van een patiënt van 
het psychiatrisch centrum Bethanië. 

‘zorgen voor‘ is ook amuseren
Omdat het tijdens de zorgbeurs vaak over 
zware thema’s en allerlei problemen kan 
gaan, zorgen we ook voor enkele rustmo-
menten en fi jne animatie:
- In onze cafetaria kunt u van 11 tot 17 uur 

terecht om wat bij te babbelen bij een 
glaasje, kopje koffi  e, een broodje of een 
stukje taart. Om 14 uur mag u zich - ook 
in de cafetaria - verwachten aan een mu-
zikaal intermezzo van het koor van ZNA 
Joostens.

- Brengt u uw kinderen mee, maar wilt u 
alle informatie op de beurs even rustig 
bekijken? Bij de vrijwilligers van spelo-
theek Dobbeltje kunnen ze van 14 tot 17 
uur verschillende spelletjes spelen. Dat 
geeft u de tijd om uw licht op te steken 
op de zorgbeurs. 

- Kijk - als eerste! - mee naar de trailer van 
de nieuwe documentaire ‘Zie mij doen’, 
die regisseur Klara van Es draaide in 
Monnikenheide. Ze brengt een aangrij-
pend verhaal over emoties en mentale 

handicap, hoe wij kijken naar mensen 
met een handicap, hoe zij kijken naar 
zichzelf en de samenhang ertussen. In 
de fi lm, in zwart-wit, volgen we Nadine, 
Sofi e, Sam, Quan, Matthias en Jessica, 
die allemaal verblijven in Monnikenhei-
de. Vertoningen om 11.30, 13.30 en 16 uur. 
(De volledige fi lm komt later dit jaar uit.)

- Na de eerste twee vertoningen van de 
trailer, spelen de acteurs van ‘Oewist’, 
het theatergezelschap van Monniken-
heide de pannen van het dak. Oewist 
maakt theater met en voor mensen met 
en zonder beperking. Iedereen is wel-
kom bij Oewist (ook mensen die niet in 
Monnikenheide verblijven). 

een job in de zorgsector?
Bent u door de zorgmicrobe gebeten? 
Vindt de job van uw leven op onze vaca-
turemuur, waar we alle  vacatures in de 
zorgsector in onze regio hebben verza-
meld. Wie weet komt u wel terecht bij een 
van de deelnemers van onze beurs!

Hoorboetiek
Ondervindt u hoorproblemen, maar heeft u de stap naar een 

oorarts nog niet gezet? Laat uw oren alvast eens testen in de 

Hoorbus op onze zorgbeurs. Brengt u een bezoekje aan de 

Hoorbus, dan krijgt u ook meteen wat meer informatie over 

hoe u uw oren zo goed mogelijk kunt beschermen.

ANBN vzw (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa) 
is een vereniging waar u en uw familieleden hulp en steun 

kunnen vinden wanneer u, of iemand in uw naaste omgeving, 

kampt met eetstoornissen. Met hun laagdrempelige infomo-

biel staan ze op onze zorgbeurs. Hebt u dus vragen of nood aan 

een luisterend oor? Kom dan gerust even langs.



Hoe werkt een computer? Wat is een perpetuum mobile? Wie is Charles Darwin? Hoeveel gra-
den is het in een vulkaan? Tijdens de jeugdboekenmaand in maart kunnen alle curieuzeneu-
zen die het antwoord willen weten op al deze, én nog meer vragen, in onze Zoerselse bib te-
recht. En ook de volgende boeken wakkeren je nieuwsgierigheid vast aan. Lees je mee? 

EUREKA! zie het licht in de bib

 ■ IN BEELD

maart = lezen, lezen en nog eens lezen! 

TOT AAN DE MAAN
Deze jeugdvoorstelling vertelt het ver-
haal van Stanny, die voor één dag bibli-
othecaris mag zijn in de Zoerselse bib. 
Lezen gaat bij hem niet vanzelf, maar 
hij heeft een bijzondere gave: zijn neus. 
Hij kan namelijk aan boeken ruiken hoe 
spannend, romantisch of grappig ze zijn. 
Als de maan komt, stopt hij met lezen, 
maar in zijn hoofd gaan de avonturen 
verder. Theater BAZAS wakkert het lees-
plezier van lezers  van 7 tot 10 jaar aan tij-
dens de voorstelling op zondag 11 maart 
in de bib van Zoersel (Dorp 54). Kaartjes 
kosten € 2 en bestelt u in de bib, via bibli-
otheek@zoersel.be of T 03 2980 7 22. 

Ufo’s gespot: vreemd bezoek in 
het bos [8-12 jaar] van Thijs Delrue
Op een avond ziet Finn een ufo in de lucht. 
Finns ouders vinden zijn ufo-obsessie 
maar niets, dus plant hij een ontvoerings-
act om hen het tegendeel te bewijzen.

Het atomische avontuur [9 + jaar]
van Dominic Walliman & Ben Newman
Waarom is de lucht blauw? Waar is alles 
uit gemaakt? Professor Astrokat neemt je 
mee door de fascinerende wereld van de 
fysica. Leer alles over energie, krachten en 
de bouwstenen het hele universum.

iBoy: zijn lot zijn vloek [12-15 jaar]
van Kevin Brooke
Iemand gooit een iPhone van een fl at, op 
het hoofd van Tom (16). Onderdelen van 
het apparaat belanden in zijn brein en ge-
ven hem superkrachten. Zal hij ze gebrui-
ken om wraak te nemen op de straatben-
de die zijn vriendin Lucy terroriseert?

Het eerste nijlpaard op de maan 
[3-6 jaar] 
van D. Walliams | illustraties van T. Ross
Mensen op de maan. Ok, maar nijlpaar-
den? Twee nijlpaarden dromen ervan om 
als eersten van hun soort op de maan te 
landen. Slagen ze in hun opzet?

Brobot [6-8 jaar] van James Folley
Soesja Tinker is ’s werelds jongste uitvin-
der. Haar babybroer heeft heel wat ge-
breken. Soesja besluit dan maar zelf een 
betere broer te bouwen: Brobot! Maar dan 
gaat de Brobot-afstandsbediening stuk ...

Programmeren voor kinderen 
[10-14 jaar] van Carol Vorderman
Wat is leuker dan een computergame spe-
len? Je eigen game maken! Op een speelse 
manier met stap-voor-stap instructies, 
duidelijke voorbeelden en kleurrijke illu-
straties worden de programmeertalen 
Scratch en Python uitgelegd.

MEER WETEN?
Erik Breuls
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

Patrick Debaere wint de cultuurprijs 2017

Op zondag 21 januari reikten we, samen met de Zoerselse cultuur-
raad, de cultuurprijs 2017 uit. Patrick Debaere, voorzitter van de 
vzw Toerisme Zoersel en de bezieler van (onder andere) het ver-
nieuwde Lindepaviljoen, kwam als winnaar uit de bus.

Patrick is eigenlijk afk omstig uit West-Vlaanderen. Hij kwam hier 
bij toeval terecht voor zijn werk en werd meteen verliefd op de 
streek en de natuur. “Als de hemel bestaat, dan moet hij hier er-
gens in de buurt liggen”, meent hij en maakt er enkele jaren later 
dan ook zijn woonplaats van. Al gauw stort hij zich op de gehei-
men van onze geliefde gemeente. Want overal waar Patrick komt, 
wil hij meer weten over de geschiedenis en de mensen. Vooral de 
Zoerselse lindenboom wekt Patricks interesse. In die mate zelfs 
dat hij ooit meewerkte aan een boek over de mastodont. Toen 
in 1990 de linde haar huidige plaats kreeg in het Lindepaviljoen, 
was het geen verrassing dat hij een van de gidsen werd. Het zal u 
dus ook niet verbazen dat hij ons, als voorzitter van vzw Toerisme 
Zoersel, wist te overtuigen van zijn visie voor een vernieuwd Lin-
depaviljoen. Dankzij de inzet van Patrick en andere vrijwilligers 
werd het onderkomen van de Zoerselse Linde omgetoverd tot een 
fris en eigentijds museum met een multimediashow en een ver-
tel-, belevings- en tentoonstellingsruimte. U kunt onze linde een 
bezoekje brengen op zon- en feestdagen vanaf de start van de 
paasvakantie tot 1 oktober, telkens van 13 tot 17 uur. Groepen kun-
nen (ook buiten deze periode) een afspraak maken via www.toe-
rismezoersel.be, www.zoersel.be of T 03 2980 0 00.

Patrick engageert zich ook op andere vlakken. Via Toerisme Zoer-
sel en het overkoepelende toeristische samenwerkingsverband 
Land Van Playsantiën, organiseert hij prachtige wandelingen 
en fi etstochten, liefst vergezeld van een heerlijk streekhapje of 
-drankje. Ten slotte steekt hij ook elk jaar de handen uit de mou-
wen bij het jaarlijkse Kerstspel aan de kerststal van Einhoven.

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

zangtalent 
gezocht

Zingt u graag in groep? Grijp 
uw kans en zing op zondag 6 
mei (in de namiddag) mee tij-
dens de tuinconcerten in één 
van de mooiste tuinen van 
Zoersel. Het koor - dat een vijf-
tal Nederlandstalige nummers 
zal zingen - wordt begeleid 
door een ervaren dirigent.

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

tijdig aanvragen
strafregister

Sinds 1 januari moeten we de 
uittreksels uit het strafregis-
ter (vroeger bewijs van goed 
gedrag en zeden) opvragen 
bij de FOD Justitie (Centraal 
Strafregister). Vaak worden ze 
onmiddellijk afgeleverd, maar 
het kan ook langer duren, om-
dat men bijkomende info no-
dig heeft (bv. bij een beroep 
waarbij u werkt met minderja-
rigen). Vraag dus goed na welk 
model u nodig hebt.

MEER WETEN?
strafregister
T 03 2980 9 02
strafregister@zoersel.be

lokale helden
hardcore punk

Kom uit je kot en ga je lokale 
artiesten en buurt (her)ont-
dekken! Dat is het doel van 
Poppunt vzw - het steunpunt 
voor muzikanten en dj’s - tij-
dens de ‘Lokale Helden’ op 27 
april. Daarvoor riepen ze alle 
organisatoren op om lokaal 
talent een podiumkans te bie-
den. Jeugdhuis JoeNiz boks-
te samen met RockXXL (een 
webzine/blog over de rock- en 
metalwereld) een punk, me-
tal en hardcore programmatie 
met lokaal talent in elkaar: ‘A 
tribute to Hardcore punk’.
Vier bands brengen het beste 
van zichzelf: Brain Talk, Hope 
Erodes, Waves Of Decay en 
een de verrassingsact War 
Dogs. Liefh ebbers kunnen 
die dag luidkeels meebrullen 
met covers van Minor Thre-
at, Nirvana, Black Flag, Bad 
Brains,Trash Talk …
In de opgesomde bands her-
ken je volgend Zoersels talent: 
drummers Hans De Vries en 
Maarten Schelkens, (bas-)gi-
taristen Damien Gillain, Sep-
pe Van Ael, Jelle Sterckx, Arun 
Rao en Joël Van Tendeloo. 
Blokkeer 27 april dus alvast in 
je agenda!

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 9 06
jeugd@zoersel.be
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In januari besloten we om ons, als één van de eerste Vlaamse gemeenten, aan te sluiten bij 
de zogenaamde ‘Statiegeldalliantie’. Een moeilijk woord om te zeggen dat we vragende partij 
zijn om statiegeld in te voeren op plastic fl essen en blikjes. We geloven er namelijk sterk in dat 
deze maatregel het zwerfvuil in onze groene gemeente sterk kan terugdringen.

ZWERFVUILACTIE OP 17 EN 18 MAART
Wist u dat onze bermmeesters in 2017 
maar liefst 131 zakken zwerfvuil en nog 
heel wat stukken sluikstort hebben op-
geruimd in Zoersel? Wilt u ook helpen om 
Zoersel zwerfvuilvrij te maken? Trommel 
dan uw buren of vrienden op en ga op 17 
en 18 maart mee op jacht naar rondslinge-
rende peuken, blikjes, fl essen ... Wij zor-
gen voor het nodige materiaal en halen na 
afl oop de gevulde zakken weer op.

Meedoen? Bezorg ten laatste 1 maart 
uw gegevens, het aantal personen en de 
straat of buurt die u graag voor uw reke-
ning neemt aan milieu@zoersel.be. 

terugbrengt. Bovendien wordt de verpak-
king na het inleveren opnieuw gebruikt 
om nieuwe plastic fl essen en blikjes van 
te maken. Met dit systeem wordt de kost 
van zwerfvuil weggehaald bij de burgers 
en lokale overheden, en het verpakkende 
bedrijfsleven wordt hiervoor verantwoor-
delijk gemaakt. Het gaat hier dus om een 
écht duurzaam, circulair model voor het 
beheer van grondstoff en.

de voordelen
In een notendop zorgen we met dit sys-
teem voor:
- minder zwerfvuil in onze straten en ber-

men en op onze stranden;
- minder plastic in onze zeeën;
- minder dierenleed;
- een jaarlijkse besparing van tientallen 

miljoenen euro’s aan opruimkosten;
- de beste manier om PET-plastic en alu-

minium te recycleren (dit systeem levert 
namelijk ruim twee keer meer op per kilo 
gerecycled materiaal);

- een extra stap in de richting van een cir-
culaire economie;

- een halt aan de klimaatverandering, 
want door een effi  ciënter gebruik van 
materialen wordt er minder CO2 uitge-
stoten en minder afval verband.

het antwoord op al uw vragen
Wilt u graag meer te weten komen over 
het statiegeld en de alliantie, dan surft u 
naar www.statiegeldalliantie.org.

Zwerfvuil opruimen kost de gemeente, en 
dus ook u als belastingbetaler, handen-
vol geld. Daarnaast veroorzaakt het veel 
dierenleed en milieuproblemen. Heel wat 
milieuorganisaties, bedrijven en lokale 
overheden zijn die vuiligheid - en de bijho-
rende kosten voor de maatschappij - beu, 
en zochten naar een structurele en eerlijke 
oplossing: het invoeren van statiegeld op 
plastic fl essen en blikjes. Die vormen na-
melijk 40 procent van al het zwerfvuil.

voelt u dit in uw portemonnee?
Statiegeld op plastic fl essen en blikjes is te 
vergelijken met het systeem dat u al kent 
van wanneer u een lege bak bier terug-
brengt: bovenop de prijs van een plastic 
fl es of blikje betaalt u bijvoorbeeld € 0,25 
statiegeld. Die € 0,25 krijgt u volledig 
terug op het moment dat u de lege ver-
pakking via een automaat of winkelbalie 

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

statiegeld tegen zwerfvuil

samen voor een proper Zoersel

 ■ WEGWIJS
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“Ik hoop
op een personeelsbeleid
waar de nodige garanties
zijn ingebouwd,
die moeten resulteren
in een sterk gemotiveerd personeel,
wat de dienstverlening
aan de bevolking
ten goede zal komen.”



Na een carrière van maar liefst vierenveertig jaar bij gemeente & ocmw Zoersel, waarvan der-
tig jaar als gemeentesecretaris, nemen we in april afscheid van een vaste waarde. Ivo Van den 
Bulck ruilt het administratief centrum dan immers in voor zijn tuin in het rustige Halle. Hij 
geeft daarmee de fakkel door aan onze huidige ocmw-secretaris, Kristof Janssens.

Ivo en Kristof werken al een tijdje nauw 
samen, om de ‘wissel van de wacht’ zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Toch zal het af-
scheid raar doen, ook voor ons. We zoch-
ten de twee op voor een gesprek over het 
verleden en de toekomst van Zoersel.
Heren, wat houdt de job van een gemeentese-
cretaris precies in?
Ivo: Als gemeentesecretaris ben je steeds 
aanwezig bij de vergaderingen van het 
schepencollege en de gemeenteraad. Je 
fungeert daarbij ook als schakel tussen 
het bestuur en het personeel.
Kristof: Je zorgt mee voor zowel de be-
leidsvoorbereiding als de coördinatie van 
de beleidsuitvoering achteraf.
Ivo, hoe hebt u de gemeente zien evolueren?
Ivo: Ik ben nog voor de fusie bij de ge-
meente begonnen, als klerk in Halle. In 
theorie was een klerk iemand die de brie-
ven mocht uittypen die de opsteller had 
opgesteld. (lacht) Zo was dat vroeger. We 
waren met drie ambtenaren voor een ge-
meente van 5.000 inwoners. Met de fusie 

in ‘77 - die de drie deelgemeenten samen-
bracht - werden er meer en meer admini-
stratieve taken naar het gemeentelijk ni-
veau overgeheveld, waardoor we ook een 
heel aantal extra werkkrachten moesten 
aannemen.
Momenteel wonen er in Zoersel rond de 
22.000 mensen en hebben we ongeveer 
230 medewerkers.
Op welke verwezenlijking bent u het trotst?
Ivo: Om je stempel te kunnen drukken als 
secretaris, moet er een bepaalde wissel-
werking zijn met het bestuur. Tijdens mijn 
carrière heb ik steeds proberen in te zetten 
op de kwaliteit van de dienstverlening en 
klantvriendelijkheid van onze medewer-
kers. Toen ik begon, heb ik bijvoorbeeld 
alle diensten én mensen doorgelicht en 
gequoteerd op een schaal van klantvrien-
delijkheid. Op basis daarvan werd de da-
gelijkse organisatie en het organogram 
aangepast. Het resultaat was bijvoor-
beeld onze ‘front offi  ce avant la lettre’: de 
‘staande’ loketten en togen werden afge-

over motiveren en 
goede dienstverlening

wissel van de wacht
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Ivo Van den Bulck
Ivo werd op 8 maart 1953 geboren in Halle als 
vijfde telg van een gezin van maar liefst negen 
kinderen. Zijn familie woont al generaties lang 
in onze gemeente. Ivo’s overgrootvader baat-
te ooit nog een herberg uit in de Peggerstraat. 
Het gebouw zult u nu beter kennen als taverne 
‘De Wandeling’. Ook Ivo’s vrouw Lieve kent onze 
gemeente als geen ander. Jarenlang gaf ze het 
beste van zichzelf als kleuterjuf in de gemeen-
telijke basisschool in Halle. Samen kregen ze 
drie kinderen (twee zoons en een dochter) en 
ondertussen mochten ze al zes keer de titel van 
‘trotse grootouder’ op hun palmares schrijven.
Terug naar Ivo’s jeugdjaren: hij groeide op in 
Halle en ging er naar de vroegere jongens-
school. Voor zijn middelbare studies trok 
hij - zoals zoveel Zoerselse jongeren - naar 
Westmalle. Daarna slaagde hij met glans in zijn 
licentie bestuurswetenschappen en behaal-
de hij nog een extra diploma in administratief 
recht. In ‘74 kwam hij in het gemeentehuis te-
recht als klerk. Daarna duurde het niet lang 
voor hij gepromoveerd werd tot opsteller, en 
nog later tot bureauchef. Ten slotte werd hij op 
1 juni ‘88 benoemd tot secretaris, een job die hij 
al die jaren met veel liefde beoefend heeft. In 
april van dit jaar geeft hij de sjerp door aan zijn 
opvolger Kristof Janssens, die al enkele jaren 
onze ocmw-secretaris is.
Het is misschien een gemeenschappelijk trekje 
van gemeentesecretarissen, maar zoals u ook 
in de tekst van Kristof kon lezen, delen Ivo en 
Kristof hun liefde voor voetbal. Ivo volgt - sa-
men met enkele vrienden - de hoogtepunten 
van het voetbalseizoen steevast vanop de tri-
bune. 
Verder vult hij zijn vrije tijd graag met lezen en 
tuinieren, hoewel hij toegeeft dat hij voor dat 
laatste niet altijd genoeg tijd had. Nu zijn pen-
sioen in zicht komt, droomt hij alvast van een 
moestuintje, waarin hij zijn kleinkinderen zelf 
groenten kan leren kweken. Verder staan er en-
kele reizen en verbouwingen op de planning. 

Kristof Janssens
Kristof zag op 4 september 1974 het levenslicht 
in Wilrijk, waar hij ook de rest van zijn jeugd 
doorbracht. Hij woonde op wandelafstand van 
het Beerschotstadion op het Kiel. Het verbaast 
u dus vast niet dat hij en zijn (zes jaar oudere) 
broer al snel fervente supporters werden van 
‘den Beerschot’. En een oude liefde roest niet, 
want bij thuiswedstrijden tekenen ze nog elke 
keer present.
Zijn middelbaar diploma haalde hij in het Prius 
X Instituut in Antwerpen (vlakbij Beerschot, of 
wat dacht u?). Hij volgde er daarna ook de re-
gentaatsopleiding om leerkracht te worden, 
maar zag zichzelf toch niet meteen de rest 
van zijn leven voor een klas staan. Op naar iets 
anders dus. Hij koos voor de bachelor maat-
schappelijk assistent aan de Karel de Grote 
Hogeschool, waar hij zijn grote liefde Hilde leer-
de kennen. Van een goede keuze gesproken ...!
Kristof zette zijn studiecarrière verder op de 
Universiteit van Antwerpen waar hij - zit u 
neer? - een diploma academische bachelor 
en master sociale wetenschappen op zak 
stak. Om het studeren af te leren, deed hij 
er nog een master-na-master (MaNaMa) 
Overheidsmanagement aan de Antwerp 
Management School bij.
Kristof en Hilde kregen twee dochters (onder-
tussen veertien en tien jaar oud) en een zoon 
van twaalf (ondertussen een even enthousiaste 
supporter van - u raadt het al - Beerschot).
In zijn vrije tijd is Kristof graag bezig met gezon-
de voeding en de eff ecten hiervan op de levens-
kwaliteit en gezondheid. Veel bewegen sluit 
daar naadloos bij aan. U zult hem dus elke dag 
zien wandelen, fi etsen of fi tnessen. Verder gaat 
hij, samen met zijn gezin, graag op wandelva-
kantie in Duitsland en Oostenrijk.
Onze toekomstige gemeentesecretaris leer-
de Zoersel kennen via zijn vrouw, die steeds in 
onze gemeente heeft gewoond. Hij raakte ge-
charmeerd en besloot deel te nemen aan het 
examen ocmw-secretaris. Zo kwam Kristof bij 
ons terecht, en de rest is geschiedenis. 

schaft en vervangen door bureaus, zodat 
inwoners hun vragen op een persoonlijke 
manier konden stellen. Dat is nu nog zo.
Kristof, welke klemtonen bent u van plan te 
leggen als nieuwe gemeentesecretaris?
Kristof: Ik bouw in eerste plaats natuur-
lijk voort op wat er al werd opgebouwd. 
Streven naar kwaliteit - waar Ivo naar ver-
wees - en integratie zijn en blijven twee 
handelsmerken van onze organisatie. Er 
zijn daarnaast wel enkele uitdagingen 
waar ik met de organisatie graag op wil 
inspelen. Allereerst moeten we de au-
tomatisering en digitalisering van onze 
dienstverlening verder uitbouwen. Dit zal 
niet enkel de interne werking een stuk 
effi  ciënter maken, maar we creëren ook 
een extra kanaal voor de dienstverlening 
(mensen kunnen hierdoor een heel aantal 
zaken zelf aanvragen).
Ivo: Dat is inderdaad de toekomst, maar 
vergeet niet dat op dat digitale pad niet 
altijd iedereen mee zal zijn. Er is hoe dan 
ook een lange overgangsperiode nodig.
Kristof: Inderdaad een belangrijk aan-
dachtspunt, maar ik zie het als een bijko-
mend kanaal, niet als het enige! We blij-
ven dus zeker ook investeren in menselijk 
contact. Zeker als zorgzame gemeente 
moeten we aandacht blijven hebben voor 
mensen die niet digitaal mee zijn.
Een tweede uitdaging zie ik in het luik bur-
gerparticipatie.
Ivo: In het verleden werd hier, in tegenstel-
ling tot de laatste jaren, veel aandacht aan 
besteed. Ik denk met veel plezier terug 
aan bijvoorbeeld de totstandkoming van 
het gemeentelijk structuurplan, waarbij 
overlegmomenten werden georganiseerd 
in spiegeltenten in de deelgemeenten om 
te luisteren naar de burgers.
Kristof: Dit kan absoluut een aanbeveling 
van ons zijn naar de nieuwe beleidsploeg!
Als derde punt zou onze gemeente meer 
en meer moeten inzetten op partner-
schappen. Meer fungeren als een net-
werkorganisatie. Ten slotte hoop ik op het 
vlak van personeelsbeleid extra aandacht 
te geven aan het psychosociaal welzijn, 
manier van evalueren ...
Ivo, welke gouden tip geeft u Kristof nog mee?
Ivo: Houd uw personeel gemotiveerd! Ik 
citeer hierbij een zin die ik dertig jaar gele-
den in het magazine heb gezegd: “Ik hoop 
op een personeelsbeleid waar de nodige 
garanties zijn ingebouwd, die moeten re-
sulteren in een sterk gemotiveerd perso-
neel, wat de dienstverlening aan de bevol-
king ten goede zal komen.” Ook nu is dit 
nog steeds brandend actueel! 
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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. 

zondag 25.02
Dorp in de Kijker | 35ste trappisten-
tocht | 10 miles van Zoersel 
locatie sporthal Beuk & Noot, Achterstraat
tijdstip vrije start tussen 7 en 15 uur 
(afstanden 6, 10, 12, 16, 2 (10 miles), 20, 24, 30 
en 42 km.)
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50, kinderen tot -12 
jaar gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11, 
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw
 

maandag 26.02
poweryoga en zenergie
locatie cultureel centrum Bethanienhuis, 
tweede verdieping, Handelslei 167
andere data donderdagen en vrijdagen
tijdstip poweryoga: van 9.30 tot 10.30 uur,
Zenergie: van 10.30 tot 11.30 uur
prijs gratis proefl es
info annick.buyens@telenet.be, M 0498 91 33 90
een activiteit van Fysix

LU Jong, meditatie in beweging
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data iedere maandag, behalve in de 
paasvakantie
tijdstip van 19.45 tot 21 uur 
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement, proefl es 
mogelijk
info Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 25, 
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea
 

dinsdag 27.02
loopcursus | ‘Keep running’
locatie vrijdag: atletiekpiste Mariagaarde insti-
tuut, Oude Molenstraat 13, Malle (parkeren parking 
Sonnevanck van het Mariagaarde instituut, gelieve 
niet te parkeren in de Grootakker)
dinsdag en zondag: Mintjens Arena, Heidemolen-
baan 75, Westmalle 
andere data elke dinsdag, vrijdag en zondag 
tot 10.05
tijdstip dinsdag en vrijdag om 19.30 uur, 
zondag om 9.30 uur
prijs € 40 - verzekering inbegrepen (inschrijvings-
geld Abdijentocht op 10 mei niet inbegrepen)
info en inschrijven vrijetijdsloket, Sint-Jozefl ei 6, 
Malle, T 03 310 05 44, sport@malle.be
een activiteit van Atletiekclub DAL

ruggensteun: training voor wie rug-
klachten heeft
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
OPGELET: 17.04 en 18.04 gaan door in het Zonne-
putteke!
andere data woensdagnamiddag, uitgezonderd 
schoolvakanties
tijdstip woensdag van 15 tot 16 uur,
dinsdag van 18.30 tot 19 uur
prijs vrijblijvende en gratis proefl es, instap altijd 
mogelijk
info Anne Peetermans, 0476 30 30 53, 
anne.peetermans@telenet.be, 
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado

handwerken 
locatie de pastorie, Halle
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 2
info Gerd, T 03 384 13 74, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle 
 

woensdag 28.02
hatha/mindfulness yoga
locatie woensdag: turnzaal Halle, dorpsplein, 
donderdag: cultureel centrum Bethanienhuis 
tijdstip woensdag van 20 tot 21 uur,
donderdag van 10 tot 11.45 uur
prijs gratis proefl es voor elke nieuwkomer, 
nadien € 9/les of € 81/10 lessen 
info Martine Jacobs, M 0486 22 72 25, 
zensa.martine@gmail.com
een activiteit van Zensa Yoga
 

donderdag 1.03
relax and unwind dru yoga
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data elke donderdagochtend, behalve in 
de paasvakantie
tijdstip van 10 tot 11.30 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement, 
proefl es mogelijk
info Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 25, 
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

feminine fl ow yoga 
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data elke donderdagavond, behalve in de 
paasvakantie
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement, 
proefl es mogelijk
info Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 25, 
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

zaterdag 3.03
Italiaanse resto Akabe
locatie parochiezaal Sint-Martinus, 
Sint-Jozefl ei 27, Malle
tijdstip shiften om 12.30, 16.30 en 20 uur 
prijs zie info 
info en inschrijven tot 27.02 via resto.akabe@gmail.
com, info bij Helen Sels M 0471 35 44 69, groepslei-
ding@kriskras-akabe.be
een activiteit van Kris Kras Akabe Halle- 
Zoersel

expo | Trix van Batenburg | 
Een blijvende zoektocht.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 25 maart 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

KWB repair café
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info Eric Geudens, M 0477 20 04 26, 
info@kwbsintantonius.be 
een activiteit van KWB Sint-Antonius 

clubkampioenschap Fudoshin Zoersel 
locatie Kapelstraat 11
tijdstip 13.30 uur (weging), 
14 uur (aanvang wedstrijden)
info info@fudoshin.be
een activiteit van judoclub Fudoshin Zoersel

inleefreis Bohicon
locatie Hoekstraat 25
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs vrije bijdrage ten voordele van schoolproject

info inschrijven verplicht
Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99, 
lita_fh @hotmail.com
een activiteit van Curieus

jaarconcert
locatie zaal Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip 20 uur
prijs vrije gift
info www.khemm.be
een activiteit van Koninklijke Harmonie 
Eendracht Maakt Macht

 

zondag 4.03
beurs elektrisch fi etsen
locatie De Populier, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info jan-van-dyck@telenet.be
een activiteit van Pasar Zoersel i.s.m. Pasar 
Voorkempen en Kampeerclub zuiderkempen

wandeling met natuurgids | 
thema dood hout in het bos 
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
andere data 1.04 thema historische wandeling 
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine, 
M 0479 73 90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

 

maandag 5.03
spelletjesnamiddag
locatie de pastorie, Halle
andere data 19.03
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 3
info Maria, T 03 383 66 80
een activiteit van KVLV Halle 

crea les
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs € 7 niet leden
€ 3 leden plus materiaal 
info en inschrijven via kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

 

dinsdag 6.03
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand 
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel 

 

woensdag 7.03
Bos beheren voor (meer) natuur: 
hoe doe je dat?
locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11, 
Westmalle
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs vrijwillige bijdrage voor reservatenfonds
info Paul Stryckers, T 03 309 00 55, 
stryckers.mertens@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen, 
Kern Zoersel

 

25.02.2018 - 28.04.2018

17



donderdag 8.03
fi lm | Sami Blood 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl 

info-namiddag ZNA Joostens WZC en 
SP-dienst
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 13.04
tijdstip van 13 tot 15 uur
prijs gratis
info en reserveren T 03 384 56 34, 
hans.berghmans@zna.be, mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens
 

zaterdag 10.03
wetenschap en techniek
locatie Hoekstraat 25
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 3 per persoon
info leeftijd 6 - 9 jaar
inschrijven verplicht
Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99, 
lita_fh @hotmail.com
een activiteit van Curieus

startweekend Samentuin 
de Veldstraat Zoersel 
locatie Veldstraat, naast nummer 79
andere data 11.03 
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs gratis 
info www.develdstraat.be, 
bart_gysels@hotmail.com
een activiteit van deVeldstraatzoersel vzw

De slimste mens ter wereld | 
Sint-Teunis edition 
locatie zaal Zonneputteke
tijdstip deuren open om 19 uur, 
start quiz om 20 uur
prijs € 15/ploeg (max 6 personen), te betalen aan 
de kassa
info en inschrijven tot 3.03, 
meisjes@chirosint-antonius.be met vermelding 
groepsnaam
een activiteit van meisjeschiro Sint-Antonius

bingo
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 19 uur 
prijs gratis inkom
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29 
een activiteit van KLJ Halle

concert | harmonie in concert
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 4
info Johan Stuyts, T 03 464 04 65, 
info@harmoniehalle.be, www.harmoniehalle.be
een activiteit van Koninklijke harmonie 
Sint-Martinus Halle

champagneconcert de Lindekring
locatie lokaal de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 19 tot 22.30 uur 
(let op want beginuur en locatie zijn dit jaar anders) 
prijs € 7 (tot 16 gratis)
info info@delindekring.be, M 0473 74 64 40
een activiteit van KF De Lindekring Zoersel 

maandag 12.03
wandelen
locatie vertrek kerk Halle
tijdstip 13 uur
prijs gratis
info Lieve, T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle
 

dinsdag 13.03
groepswandeling
locatie het Koffi  eboontje, Amelbergastraat 35, 
Zandhoven
tijdstip 10 en/of 13 uur

prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw

bloedinzameling
locatie dinsdag: de Kiekeboes, Kerkstraat 7, 
woensdag: Beuk & Noot, Ter Beuken 1
andere data 28.03
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur, 
woensdag van 18 tot 20.30 uur
info Katleen Tops, T 03 385 34 02, 
bloed@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

voordracht | ‘Hotel Prison’ door Jan 
De Cock
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip 20 uur
prijs leden Neos Zoersel € 8, niet-Neos leden € 15
info en inschrijven neos.zoersel@gmail.com
een activiteit van Neos Zoersel 

begeleiden van een bijenvolk het hele 
jaar door
locatie zaal Dorpszicht 1, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda Van Uff elen, wenda@postuno.be, 
M 0475 60 01 16 
een activiteit van Imkerbond Zoersel

 

donderdag 15.03
ledenbijeenkomst 3x20 | Zoete zonde
locatie zaal Zonneputteke
tijdstip 13 uur
prijs € 9 niet leden, € 5 leden 
info en inschrijven via kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

 

vrijdag 16.03
quiz ten voordele van Tapori
locatie zaal waterweg, PZ Bethaniënhuis, Andreas 
Vesaliuslaan 39
tijdstip 19.45 uur
info Marloes van der Burgt, T 03 380 26 04
een activiteit van solidariteitswerkgroep AZ 
Sint-Jozef Malle 

toneelvoorstelling | 
hartelijk gecondoleerd
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zaterdag 17 en 24.03
zondag 18 en 25.03
donderdag 22.03 
vrijdag 23.03
tijdstip donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur
zondag om 15 uur
prijs € 10 
info tickets zijn enkel online te reserveren via de 
website www.jukschot.be, 
info Marc Van Looy T 03 383 49 28
een activiteit van toneelkring ‘t Jukschot 

 

zaterdag 17.03
jubileumconcert | 50 jaar Cantemus 
Novum
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 18.03
tijdstip zaterdag 17.03 om 20 uur,
zondag 18.03 om 16 uur
prijs € 20
info www.cantemusnovum.be, 
gerarddujardin@hotmail.com
een activiteit van Cantemus Novum

jonggiverquiz scouts Halle
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip welkom vanaf 19.30 uur, quiz begint om 
20 uur
prijs € 4 per persoon, cash te betalen ter plaatse
info meedoen kan door een ploeg van 5/6 personen 
te vormen en een mailtje te sturen naar 
jonggivers@scoutshalle.be met vermelding van 
teamnaam
een activiteit van scouts Halle 

30 jaar ervaring koninginnenteelt
locatie zaal Dorpzicht 1, Dorp 54, 
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis 
info Wenda Van Uff elen, M 0475 60 01 16, 
wenda@postuno.be
een activiteit van Imkerbond Zoersel

 

zondag 18.03
ontbijt op bed voor vaderdag 
locatie Kapelstraat 15
tijdstip levering ontbijt tussen 7.30 en 10.30 uur
prijs kinderontbijt € 8, volwassenen € 10, 
champagneontbijt 2 personen € 50
info Herman Geens, T 03 312 32 16
een activiteit van Volleybalclub Zoersel 

hondenwandeling 
locatie parking van de Castelijnshoeve, 
Kasteeldreef 52 
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info en inschrijven voor 10 maart, 
info@heerlijkzoersel.be
een activiteit van h-EERLIJK groot ZOERSEL 

Dorp in de Kijker | dag van de zorg | 
zorgbeurs 
locatie zaal Waterweg, PZ Bethaniënhuis, Andreas 
Vesaliuslaan 39
prijs gratis
tijdstip van 11 tot 17 uur 
info Janne Verstrepen, T 03 2980 0 00, 
janne.verstrepen@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel 
i.s.m. zorgaanbieders die in Zoersel actief zijn

open fl at dag 
locatie Assistentiewoningen Lindehof, 
Molenbaan 14
prijs gratis
tijdstip van 14 tot 17 uur 
info Nele Brosens, M 0486 72 45 56, 
nele@lindehof.org
een activiteit van assistentiewoningen 
Lindehof

op zoek naar de waterdraak in de 
Kooldries
locatie vertrek: Cuvee Hoeve, Boudewijnstraat 20, 
Brecht
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Bart Hellemans, M 0473 29 21 63, 
bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen, 

 

donderdag 22.03
native kruidenmand
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55 (inbegrepen pitriet/touw en eenvoudige 
broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

fi lm | Raftan
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van Wereldraad Zoersel 

nacht van de geschiedenis, thema 
religie, lezing: “kennismaking met de 
Joodse leefwereld” door Ria Malisse
locatie administratief centrum, lokaal één.1, 
Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 5 voor Davidsfondsleden en studenten
€ 7 niet leden
info Walter Vereycken, T 03 366 64 30, 
w.vereycken@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel - Sint - 
Antonius - Halle-Zoersel
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vrijdag 23.03
toneelstuk | de dames van zaal zes
locatie zaal St. Maarten, Lindedreef 6
andere data vrijdag 30.03
zaterdag 24 en 31.03
zondag 1.04
tijdstip vrijdagen en zaterdagen om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs vvk € 9, kassa € 10
info en reserveren vanaf 26.02, M 0470 85 94 10
een activiteit van Toneelkring W.I.K.-Ziezo vzw

Help, er zit (g)een bij in mijn tuin!
locatie zaal Dorpzicht 1 en 2, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda Van Uff elen, M 0475 60 01 16, 
wenda@postuno.be
een activiteit van Imkerbond Zoersel
 

zaterdag 24.03
garageverkoop
locatie vertrek Cools, Medelaar 11 of Catharinahuis, 
Achterstraat 70
tijdstip van 8.30 tot 14 uur verkoop deelnemers-
lijsten
prijs leden € 2, niet leden € 5
info en inschrijven tot 15.03, kvlvhalle@gmail.com 
of bij Gerd T 03 384 13 74
een activiteit van KVLV Halle samen met KWB 
Sint-Antonius

concert | MuzieKaas&Wijn 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs zie www.devriendenband.be 
info T 03 383 57 89, www.devriendenband.be of 
tickets.devriendenband.be, 
een activiteit van Koninklijke harmonie de 
Vriendenband

info-avond bij Equi-librium
locatie Herentalsebaan 49
tijdstip van 19 tot 21 uur
prijs gratis
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79, 
tinne@equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium
 

zondag 25.03
dag van de motorrijder 
locatie militair domein, Brechtsebaan, Brasschaat
info www.dagvandemotorrijder.be
een activiteit van Politie Voorkempen i.s.m. 
Campus Vesta, Ethias, VSV en Vlaanderen
 

maandag 26.03
inschrijfmomenten digidak 
computerlessen
locatie 
- cultureel centrum Bethaniënhuis, Handelslei 167, 
26.03 van 13.30 tot 16.30 uur, 29.03 van 18 tot 20 uur 
- bib Zoersel, Dorp 54, op 29.03 van 10.30 uur tot 
12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente & 
ocmw Zoersel
 

donderdag 29.03
bloemschikken | paasstuk
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 27, niet-leden € 32
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius 
 

donderdag 30.03
toelichting inbraakpreventie | 
seniorenraad 
locatie Zonneputteke
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info dienst senioren, T 03 2980 7 37, 

senioren@zoersel.be 
een activiteit van Seniorenraad Zoersel 

vrijdag 31.03
expo | Walter Temmerman
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 22.04
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur - 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

maandag 2.04
paaseieren rapen 
locatie gemeentepark Halle, samenkomst aan het 
Koetshuis 
tijdstip van 9.30 tot 10 uur
prijs leden gezinsbond € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven hendrik.boven@telenet.be, 
T 03 383 35 43
een activiteit van Gezinsbond Halle - 
Sint-Antonius

de paasvos duikt weer op!
locatie Kasteel de Renesse, Lierselei 30, Oostmalle
tijdstip van 10 uur tot 12.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij Walter d’Hertefelt, 
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be of vzw 
De Renesse, T 03 311 55 91, info@domeinderenesse.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m. vzw De Renesse

opening toeristisch seizoen | 
concert | lenteklanken onder de linde 
locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip en prijs zie www.toerismezoersel.be
info en reserveren www.toerismezoersel.be, 
T 03 312 98 00
een activiteit van Toerisme Zoersel 
 

dinsdag 3.04
paastocht
locatie KLJ-lokaal, de Reiger 29
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50, kinderen 
 -12 jaar gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw
 

donderdag 5.04
bloemschikken voor volwassenen 
locatie cultureel centrum Bethanienhuis, Han-
delslei 167
andere data iedere eerste donderdag van de 
maand
tijdstip van 13.45 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 6, niet-leden € 7
info en inschrijven hendrik.boven@telenet.be, 
T 03 383 35 43
een activiteit van Gezinsbond Halle - 
Sint-Antonius
 

vrijdag 6.04
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 7.04 en zondag 8.04 
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel 
 

zondag 8.04
opendeurdag Kunstnier AZ Sint-Jozef 
Malle
locatie AZ Sint-Jozef Malle, Oude Liersebaan 4 
(gebouw 6, achteraan in de straat), Westmalle
tijdstip van 11 tot 14 uur
prijs gratis
info communicatiedienst.azsj@emmaus.be
een activiteit van Kunstnier - AZ Sint-Jozef Malle
 

maandag 9.04
fi etsen 
locatie vertek kerk Halle
andere data elke maandag tot eind september
tijdstip ‘s namiddags 13.30,‘s avonds 19 uur
prijs gratis
info namiddag: Maria, T 03 383 66 80, avond: Gerd, 
T 03 384 13 74 
een activiteit van KVLV Halle 
 

dinsdag 10.04
groepswandeling | zomertijd
locatie Goorhof, Kerkelei 18, Sint-Job-in’t Goor
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden 
Zoersel vzw
 

woensdag 11.04
paardenkamp
locatie Herentalsebaan 49
andere data 12-13.04, 11-13.07, 8-10.08, 29-31.10
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40 per dag (inschrijven kan per dag of voor 
drie dagen)
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79, 
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium
 

donderdag 12.04
bloemschikken voor kinderen | 
thema Pasen 
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip van 13.45 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 3, niet-leden € 4
info en inschrijven hendrik.boven@telenet.be, 
T 03 383 35 43
een activiteit van Gezinsbond Halle- 
Sint-Antonius
 

vrijdag 13.04
bierpongtoernooi, 
fuif- en balweekend
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data 14.04
info en inschrijven louwagie.hanne@gmail.com, 
M 0472 02 30 56 of 
www.meisjes.chirosint-antonius.be
een activiteit van chirojongens en- meisjes 
Sint-Antonius
 

zaterdag 14.04
verkoop sanseveriaplanten en 
romans
locatie Hoekstraat 25
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs gratis
info ten voordele van schoolproject
Frederika Houwelijckx M 0479 65 16 99, 
lita_fh @hotmail.com
een activiteit van Curieus
 

zondag 15.04
voorjaarsbloeiers in De Kluis 
Blommerschot
locatie toegangspoort reservaat De Kluis, naast 
Delfte beek (kruispunt Kluisbaan/Kruisdreef/blom-
merschot)
tijdstip van 10 tot 12.30 uur
prijs gratis
info Paul Stryckers, T 03 309 00 55, 
stryckers.mertens@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen, 
Kern Zoersel

carwash tito’s
locatie Kermisplein Zoersel 
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs u mag zelf kiezen hoeveel u geeft om uw auto 
te laten wassen, ten voordele van ons kamp
info simon.basstanie@hotmail.com
een activiteit van chiro Waks Zoersel
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prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lieve, T 03 385 33 81, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle 

bijeenkomst | ‘Baas over eigen blaas’
locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip 19.30 uur
prijs €9 niet leden, €5 leden 
info en inschrijven via kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel
 

donderdag 26.04
literair café met Charlotte Van den 
Broeck
locatie PZ Bethaniënhuis, gebouw 2, Andreas 
Vesaliuslaan 39
tijdstip 20 uur
prijs vrije bijdrage
info Annelies Oeyen, T 03 380 30 16, 
annelies.oeyen@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis
 

vrijdag 27.04
muziek en woord: ‘Kleinkunst met 
grote K’ door Jill Heyninck
locatie theaterzaal De Sapristie, Handelslei 79, 
tijdstip 20 uur
prijs € 9 niet leden, 
€ 6 voor Davidsfondsleden en studenten
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69, 
johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel - Sint - 
Antonius - Halle
 

zaterdag 28.04
vroegochtendwandeling in de Bonte 
Klepper
locatie poort reservaat de Bonte Klepper, einde 
Nijverheidsweg, Rijkevorsel
tijdstip van 6 tot 9 uur
prijs gratis, mogelijkheid tot bestellen van twee 
koffi  ekoeken + koffi  e voor € 4
info bij Eddy d’Huyvetter T 03 309 31 78, 
eddhuyvetter@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

zaterdag 28.04
tentoonstelling | Danielle Goff a | Con-
tinuum, wat was, wat is, wat zal ...
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 20.05
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis 
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

pannenkoekenbak keti’s Chiro Waks
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
tijdstip van 12 tot 17 uur 
prijs schappelijke prijzen 
info wakszoersel@yahoo.com of bij leden/leiding 
van de Keti’s
een activiteit van Chiro Waks Zoersel 
 

maandag 16.04
qigong
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
OPGELET: eerste les in het Zonneputteke!
tijdstip van 20.45 tot 22 uur
prijs en info www.molmersie.be, reeks van 10 
lessen, Mol Mersie M 0475 69 05 76, 
dancomovado@gmail.com www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado
 

dinsdag 17.04
fl ocken 
locatie KLJ-lokaal, Lotelinglaan 7
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs afh ankelijk van het gebruikte materiaal 
info en materiaallijst aanvragen via 
kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

30 jaar ervaring koninginnenteelt
locatie zaal Dorpszicht 1, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda Van Uff elen, wenda@postuno.be, 
M 0475 60 01 16 
een activiteit van Imkerbond Zoersel 

daguitstap Leiden en de Bollestreek
locatie vertrek aan de kerk van Sint-Antonius
tijdstip wordt later nog meegedeeld
prijs € 55,niet-leden € 60
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius 
 

woensdag 18.04
‘Italiaans voor op reis’ | 1ste les van 
een reeks van 10
locatie de Vleugel, lokaal 4, Achterstraat 20
tijdstip van 9 tot 11 uur 
prijs € 80 voor de reeks
info talen.zoersel@gmail.com
een activiteit van Lions Club Minerva Zoersel

buitenspeeldag | 
speelvogels tussen 6 en 12 jaar
locatie speelveld den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis 

info jeugdraad, Kristien Schryvers, T 03 2980 7 17, 
jeugd@zoersel.be 
een activiteit van jeugdraad Zoersel 

vrijdag 20.04
toneel | Groenten uit Balen van 
Walter Van den Broeck
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data vrijdagen 20 en 27.04,
zaterdagen 21 en 28.04
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info en reserveren Lut de Kerf, T 03 301 15 08, 
info@theatertilia.be
een activiteit van Toneelkring Tilia 

vrijdag 20.04
concert | Tri Viocal 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1 
tijdstip 20 uur
prijs € 8, € 10 kassa (gratis drankje)
info de Bijl, cultuur@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 21.04
12de plantenruil
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 
 

zondag 22.04
Dorp in de Kijker | erfgoeddag 
locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, cultuur@zoersel.be, 
T 03 2980 7 13
een activiteit van dienst cultuur 

maak kennis met het vogelpad van 
Monnikenheide
locatie parking Monnikenheide, Monnikendreef 3
tijdstip van 13.30 tot 15 uur
prijs gratis
info bij Fabienne Renders, M 0477 28 55 29, 
frankfabienne@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

woensdag 25.04
leesgroep | bespreking ‘De meester’ 
van Jolien Janzing 
locatie pastorie Halle 
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 15.03 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 29.04 en 23.06
- vóór 9.05 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 24.06 en 8.09

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.


