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inhoud

sinds 26 januari

Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huisvuil-
zakken! U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op 
de gezinssituatie van 1 januari 2015. Net zoals vorig jaar komt u, of 
één van uw offi  cieel inwonende gezinsleden, aan de hand van uw 
identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken afh alen bij het onthaal van 
het administratief centrum of in één van de bibliotheken. U hebt 
daarvoor tijd tot en met donderdag 31 december, 12.30 uur.

gratis
huisvuilzakken

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be
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U weet ongetwijfeld dat er een sporthal is in de Achterstraat. 
Maar weet u ook dat achter de lichtreclame van de GEA 
Happel Amigos Arena een club huist met torenhoge ambi-
ties? Speelster Lies Eykens en coach Pascal Gora getuigen.

Volleyball) - na de Champions League de 
hoogste Europese bekercampagne. Maar 
omdat Kieldrecht, de eerste in de competi-
tie, geen Champions League wilde spelen, 
verschoven ook alle CEV cup-tickets en 
vielen wij er dus net naast. We hebben dan 
een wild card aangevraagd en gekregen...
Waaraan hadden jullie dat te danken, denk je? 
Lies: Wellicht hebben wij kunnen profi te-
ren van enerzijds de schitterende resulta-
ten van de Yellow Tigers, onze nationale 
damesvolleybalploeg, en anderzijds van 

De 25-jarige Lies is na een volleybalcar-
rière bij onder meer Tielen, Turnhout en 
Kieldrecht aan haar derde jaar toe als ‘re-
ceptie hoek’ bij de Dames 1 van Amigos. In 
november speelde de club, voor het eerst 
in haar geschiedenis, Europees.
Lies, hoe hebben jullie dat Europese ticket op 
zak gestoken?
Lies: Wel, we waren vijfde in de competi-
tie vorig seizoen en normaalgezien waren 
we dan rechtstreeks geplaatst voor de 
CEV cup (Confédération Européenne de 

het feit dat de Belgische volleybalcompeti-
tie fl oreert de laatste jaren.
En jullie hebben laten zien dat jullie die wild 
card meer dan waard waren!
Lies: Ja, dat denk ik wel. In de eerste ronde 
verloren we met 3-2 tegen het Tsjechische 
Olomouc, om in de terugmatch thuis voor 
een bomvolle zaal met 3-1 te winnen. Dat 
betekende dat we doorstootten naar de 
volgende ronde tegen het Poolse Sopot, 
de ploeg van Charlotte Leys, kapitein van 
de Yellow Tigers. Dat zij ‘kei’ veel beter wa-
ren dan wij, dat wisten we op voorhand. 
Sopot is een profploeg. Ze spelen in een 
zaal waar 12.000 man binnen kan, ze ver-
dienen al volleyballend veel meer dan wat 
wij verdienen door te gaan werken en ze 
zijn één voor één een kop groter en veel 
meer afgetraind dan wij. Er viel echt niets 

Europees avontuur 
smaakt naar meer

 ■ CLOSE-UP

Amigos Dames 1 blikken terug én vooruit
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tegen te beginnen. Zowel uit als thuis zat 
er voor ons dan ook niet meer in dan te 
verliezen met 3-0. Wat niet wil zeggen dat 
we zijn afgegaan, hoor. We hebben best 
nog wel goed gespeeld en waren blij dat 
we af en toe eens een punt konden maken 
(lacht).
Pascal (coach): We hebben inderdaad een 
heel goede eerste, en eigenlijk ook twee-
de, ronde gespeeld. Maar goed, het was 
tegen een betere tegenstander en dan 
moet je je daar kunnen bij neerleggen.
Maar jullie hebben er ongetwijfeld veel van 
geleerd? 
Lies: Absoluut! Het was een hele ervaring, 
die we meenemen voor de rest van onze 
carrière. We hebben er veel van opgesto-
ken, onder meer dat we niet zo maar te-
gen iedereen kunnen winnen en dat we 
nog veel beter kunnen!

ning mee houden. Profspeelsters liggen 
de ganse dag plat als ze niet aan ’t trainen 
zijn. Mijn meisjes gaan werken en zit-
ten, met wat geluk, op een stoel tijdens ’t 
werk, maar dat is niet rusten hé!
Werken alle speelsters al?
Lies: Op een paar studentes na, wel ja. Dat 
wil ook wel zeggen dat heel wat speel-
sters bij hun baas of directeur moesten 
gaan vragen of ze mee mochten naar 
Olomouc en Sopot. Sommigen hebben 
dat kunnen regelen, anderen niet.

wij doen het lang niet slecht
Telt de eerste ploeg veel dames uit Zoersel?
Lies: Eentje maar... De anderen komen on-
der meer van Hasselt, Turnhout, Dessel, 
Blaasveld. Het niveau in België is te hoog 
om een ereploeg vol eigen, lokale speel-
sters te ambiëren, denk ik.
Pascal: Dat is inderdaad niet evident. We 
hebben veel goede jeugdspeelsters, maar 
ereklasse aankunnen is niet zo makkelijk. 
Als je uit twaalf speelsters er één of twee 
klaargestoomd krijgt voor ereklasse, dan 
heb je goed werk verricht. Dat is de re-
aliteit. Ik vind het ook fi jner dat iemand 
speelt op het niveau waar hij/zij goed in 
is, dan te gaan spelen op een niveau waar 
je niet thuis hoort of mee kunt. Dat is ook 
een beetje zelfk ennis natuurlijk...
Is het vanzelfsprekend dat een ploeg in ere-
klasse ook een jeugdwerking heeft, zoals bij 
jullie?
Lies: Nee, er zijn weinig clubs in ereklasse 
die eigen jeugd hebben.
Pascal: Hier kiezen ze er wel voor om ook 
te investeren in de jeugd, wat uiteraard 
veel tijd en geld kost. Maar het is een 
kunst op zich om de beperkte middelen 
die je hebt, goed in te zetten. En wat dat 
betreft, doen wij het lang niet slecht! Wij 
investeren enerzijds in de jeugd, en slaan 
er anderzijds toch ook in een ereploeg sa-
men te stellen met topspeelsters, want je 
moet ze hier krijgen ook hé.
Staan de Amigosmannen ook dicht bij een 
plaats in eredivisie?
Lies: De mannen eindigen in liga B elk jaar 
bovenaan, maar enkel de eerste stoot 
door naar liga A. Ik weet niet of het, onder 
meer fi nancieel, haalbaar is om twee ploe-
gen van dezelfde club in liga A te hebben. 
Al zou het natuurlijk mooi zijn!

MEER WETEN?
Amigos
info@amigos.be
www.amigos.be

geregeld ook nog wel een midweekmatch 
bij, zoals bijvoorbeeld de Europese mat-
chen of die voor de beker van België.
Drie avonden per week, is dat nog een hobby? 
Lies: Bij mij is dat een uit de hand gelopen 
hobby (lacht). Je moet er inderdaad veel 
in investeren en af en toe serieuze opoff e-
ringen voor doen, maar ik doe het wel nog 
altijd voor m’n plezier.
Pascal: Het moet plezierig blijven hé, 
want rijk ga je er niet van worden. Maar 
iedereen wil ook wel goed spelen en dat 
vereist natuurlijk een minimum aan trai-
ning. Het is een keuze die je maakt: als je 
er voor kiest om bij de eerste ploeg te spe-
len, dan weet je dat twee keer per week 
1,5 uur trainen niet voldoende is om iets te 
kunnen laten zien. Dan ga je gewoon ach-
teraan meedraaien om af te vallen, en dat 
kan de bedoeling niet zijn.

Pascal: We hebben er maximaal van geno-
ten en geprofi teerd! De ervaringen die je 
daar opdoet, neem je sowieso mee naar 
de competitie.
Is dit iets voor elk jaar nu, zo’n Europees in-
termezzo?
Pascal: Het is één van de mooiere dingen 
die je kan behalen, dus ik vind wel dat we 
daarvoor moeten gaan, ja. Zoiets moet je 
gewoon als doel stellen. Al komt er uiter-
aard ook een fl inke portie geluk kijken bij 
de loting en dergelijke...

uit de hand gelopen hobby
Jullie mogen dan geen profploeg zijn, jullie 
trainingsschema is toch goed gevuld, als ik 
me niet vergis?
Lies: Ja, wij trainen drie keer per week, tel-
kens 2 à 2,5 uur, en spelen in principe één 
match tijdens het weekend. Daar komt 

Trainen jullie, bijvoorbeeld in aanloop naar 
zo’n CEV cup, dan nog meer dan anders?
Lies: We trainen altijd om zo goed moge-
lijk te zijn, dus dat maakte nu geen ver-
schil. We trainden nu zelfs iets minder, zo-
dat iedereen zeker fi t bleef. Vier Europese 
midweekmatchen - inclusief nachtelijke 
busritten heen en terug naar Tsjechië en 
Polen -, de beker van België er nog tussen 
en dan ook nog de gewone competitie-
matchen tijdens het weekend... Geloof 
me, iedereen zat eind december echt op 
z’n tandvlees. Het was niet evident, maar 
we hebben ’t overleefd.
Pascal: Ik heb de trainingsintensiteit inder-
daad moeten terugschroeven. Dat ging 
niet anders. Anders had ik tegen Kerst 
geen speelsters meer gehad, en het was 
nu al op ’t randje... Daar moet je als coach 
uiteraard voorzichtig mee zijn en reke-
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 ■ IN ‘T KORT

oud rijbewijs vaak probleem in buitenland 

Rijdt u vaak in het buitenland met een rijbewijs dat is uitgegeven 
vóór 1 oktober 1998 of met één waarop uw foto niet meer herken-
baar is? Dan raden we u aan om het recentere bankkaartmodel 
aan te vragen dat reeds in alle Europese landen in gebruik is. In 
België is uw ‘oud’ rijbewijs nog geldig tot 2033, maar in het bui-
tenland komt u er bij een wegcontrole of wanneer u een auto wilt 
huren mogelijk mee in de problemen. Uiteraard kunt u ook ge-
woon het bankkaartmodel komen aanvragen, omdat dat duurza-
mer en handiger is om op te bergen. Dit doet u bij onze dienst be-
volking (administratief centrum, Handelslei 167). Vergeet niet uw 
oud rijbewijs, uw identiteitskaart en een recente pasfoto mee te 
brengen. Is de foto op uw identiteitskaart nog recent, dan kan die 
opgevraagd worden en hoeft u geen nieuwe mee te brengen. Het 
nieuwe rijbewijs is tien jaar geldig en kost € 20. De afl evertermijn 
bedraagt twee werkdagen.

theoretisch rijexamen nog maar drie jaar geldig
We geven u via deze weg nog mee dat sinds mei 2013 een nieuwe 
wetgeving geldt: al wie slaagt voor zijn theoretisch rijexamen, 
moet verplicht binnen de drie jaar zijn praktisch examen afl eggen, 
ook al geldt het voorlopig rijbewijs nog langer. Dus stel dat u in 
mei 2012 (nog vóór de nieuwe wetgeving dus) uw theoretisch rij-
examen afl egde en dat u uw voorlopig rijbewijs van 36 maanden, 
na twintig uur rijschool, hebt verlengd met één van 18 maanden, 
dan bent u toch verplicht uw praktisch examen te doen vóór mei 
2015, ook al geldt uw voorlopig rijbewijs nog langer.
Is uw theoretisch examen intussen niet meer geldig, dan moet u 
het opnieuw doen voordat u het praktisch examen kunt afl eggen.
Is uw voorlopig rijbewijs niet meer geldig, dan kunt u bij onze 
dienst bevolking (administratief centrum, Handelslei 167) een ver-
vangingsattest afh alen. Daarmee kunt u zich aanmelden bij de 
rijschool om minimum zes uur praktijkles te volgen voordat u het 
praktisch examen mag afl eggen.

MEER WETEN?
bevolking
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

cultuurprijs
Ivo Van Vaerenberg

Dankzij zijn verdiensten op 
uiteenlopende vlakken ont-
ving Ivo Van Vaerenbergh in 
december de cultuurprijs 2014. 
In 1989 kocht Ivo het Zoersel-
hof, dat hij mooi liet restaure-
ren en zo redde van de onder-
gang. Dankzij hem werd dit 
belangrijk historisch Zoersels 
erfgoed bewaard.
Dat Ivo ook van hedendaagse 
kunst houdt, is geen geheim. 
Zo bezit hij werk van onder 
meer Jan Dries, Jef Verheyen, 
Jef Geys, Luc Van Soom … Vele 
jaren terug was hij één van de 
bezielers van ‘Kunst in Zoersel’, 
dat tentoonstellingen van he-
dendaagse kunst organiseerde 
in het park van Halle.
Ivo stond ook mee aan de 
wieg van het Bezoekerscen-
trum Zoerselbos en van het 
orgelcomité ‘het Pescheurge-
nootschap’. Als lid van de raad 
van bestuur haalde hij ook het 
Vlaams Radiokoor naar onze 
Kapel, waar het koor nog elk 
jaar een gesmaakte concert-
reeks brengt.
Kortom, Ivo is de terechte lau-
reaat van deze cultuurprijs.
Van harte profi ciat!

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
bart.vansantvliet@zoersel.be

vakantiewerk 
wie zoekt, die vindt

Gemeente & ocmw zoekt:
- studenten voor de poets-

dienst (16+) en de dienst ge-
zinszorg (17+) om bij hulpbe-
hoevenden een handje toe 
te steken in het huishouden. 
Let wel, voor de dienst ge-
zinszorg gelden bepaalde di-
plomavereisten.

- één hoofdmonitor (18+) om 
de speelpleinploeg aan te 
sturen. Je wordt tewerkge-
steld via een arbeidsovereen-
komst van bepaalde duur in 
de maanden juni, juli en au-
gustus.

- 30 monitoren (16+) met een 
animatorattest op zak (infor-
meer je bij onze jeugddienst over 
animatorcursussen en stages) 
om onze jeugdwerkingen 
mee in goede banen te lei-
den. Je wordt tewerkgesteld 
met een contract ‘tijdelijke 
tewerkstelling socioculturele 
sector’.

Alle info over inleverdata van 
je kandidatuur, diplomavereis-
ten, jobinhoud, inlichtingen- 
en kandidaatformulieren vind 
je op www.zoersel.be > eco-
nomie en werk > vacatures. Er 
snel bij zijn is de boodschap!

MEER WETEN?
personeel
T 03 2980 9 19
personeel@zoersel.be
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Een luisterend oor bieden aan kersverse mama’s, samen met rusthuisbewoners een dansje 
placeren, kinderen de tijd van hun leven bezorgen in de jeugdbeweging, zieken verblijden met 
een bezoekje, natuurwandelingen uitstippelen en begeleiden...  Onze gemeente telt duizen-
den enthousiaste vrijwilligers. Enkele van hen vertellen u waarom ze zo graag vrijwilliger zijn.

ik kom elke woensdagavond als 
een betere mens thuis

Chris Mortelmans werkt al zestien jaar 
lang op de ‘moeder-baby-eenheid’ van het 
psychiatrisch centrum Bethanië. Ze ver-
zorgt er baby’s en mama’s, gaat met hen 
wandelen en winkelen of biedt een luiste-
rend oor. “Uiteraard hebben de verpleeg-
sters niet de tijd om even rustig te gaan 
zitten voor een babbeltje of om samen te 
gaan wandelen. Wat dat betreft, vullen 
wij hen perfect aan, want wij zijn er net 
om die dingen wel te doen”, vertelt Chris. 
“En ook al kom ik soms tijd tekort, mijn 
‘werk’ als vrijwilligster zou ik voor geen 
geld ter wereld willen missen! Echt iets 
kunnen betekenen voor die mama’s en 
hun kindjes en de dankbaarheid die je er-
voor terugkrijgt, geven me enorm veel vol-
doening. Ik kom elke woensdagavond als 
een betere mens thuis.”

voor de lichtjes in hun ogen, 
daar doen we ‘t voor

Diane Brants, Mieke Das, Phyllis Janvier, 
Nathalie Van Breda en Alfonsine Wils zijn 
vijf enthousiaste vrijwilligsters bij ZNA 
Joostens (dementiekliniek). “Na de dood 
van mijn moeder viel ik in een zwart gat”, 
vertelt Mieke. “Ik voelde me reddeloos ver-
loren. Uit dankbaarheid omdat ik al zo’n 

mooi leven had gehad en omdat ik mijn 
vrije tijd graag zinvol wilde investeren, be-
sloot ik aan te kloppen bij ZNA Joostens 
voor vrijwilligerswerk.” Phyllis vult enthou-
siast aan: “Vrijwilliger zijn bij Joostens kan 
onder meer betekenen samen een wan-
delingetje maken, activiteiten begeleiden 
of samen met de bewoners de dansvloer 
onveilig maken. De lichtjes in hun ogen 
als ze een liedje van vroeger horen, daar 
doen we ‘t voor! Dan fl euren ze eventjes 
helemaal op.” “Hun glimlach en de blijheid 
op hun gezichten is zo hartverwarmend... 
Daar word je gelijk een gelukkig mens 
van”, besluit Mieke.

niet alleen de kinderen, maar 
ook ikzelf leer er veel bij

Leren om te gaan met verschillende karak-
ters, leren organiseren en werken in team. 
Dat zijn maar enkele zaken die Elise Leirs 
de afgelopen twee jaar heeft opgepikt als 
leidster bij de chiro. “Het zijn niet alleen 
de kinderen die we op spelende wijze din-
gen willen bijbrengen, maar ook wij zelf 
leren er veel bij!” Marloes van der Burgt, 
hoofdleidster bij de klj, sluit zich daarbij 
aan. “Het is ook enorm fi jn en het geeft me 
veel voldoening om de kinderen een leuke 
middag te bezorgen.” Jasper Janssens (kris 
kras Akabe) en Ward Sels (scouts) voegen 
daar nog aan toe dat de leidersploeg ook 
een hechte vriendengroep is. “Samen met 

je beste vrienden die gasten een toff e na-
middag laten beleven, is top!”

je krijgt véél meer terug 
dan dat je geeft

Tweeëntwintig jaar lang was de 80-ja-
rige Maria Truyen ziekenbezoekster bij 
Ziekenzorg. “Dat sociale heb ik meege-
kregen van thuis”, vertelt ze enthousiast. 
“Onze deur stond altijd open. Toen ik op 
m’n 58ste op brugpensioen ging, kon ik 
niet snel genoeg terug iets om handen 
hebben. Ik heb in al die jaren heel veel ge-
leerd en erg genoten van alle bijzondere 
contacten en ervaringen die ik heb op-
gedaan. Je krijgt véél meer terug dan dat 
je zelf geeft. En het is eigenlijk pas wan-
neer je achteraf terugblikt en alles over-
schouwt, dat je dat beseft. Ik ben dan ook 
ongeloofl ijk blij dat mijn opvolging is ver-
zekerd. Er zijn heel wat jonge, toegewijde 
mensen en dat zie ik graag!”

dankzij vrijwilligerswerk was ik 
snel geïntegreerd 

Sommige vrijwilligers hebben de smaak 
zo te pakken, dat ze het niet houden bij 
één taak als vrijwilliger. Els Schoepen en 
Georgette Truyens zijn zo twee bezige 
bijtjes. “Toen we in 2000 in Zoersel kwa-

vrijwilligers, allemaal 
COOLE mensen!

 ■ IN BEELD
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men wonen, wilde ik me zo snel moge-
lijk integreren in het gemeenschapsleven 
hier”, vertelt Els. Vrijwilligerswerk bleek 
de uitgelezen manier om dat te doen. 
Intussen is Els onder meer penningmees-
ter bij het Sint-Elisabethkoor, voorzitster 
van de seniorenraad en begeleidster bij 
digidak. “Ik hou ervan om mensen te ont-
moeten, hen te helpen, samen plezier te 
maken of te discussiëren. Vrijwilliger zijn is 
meer dan alleen er zijn voor de ander. Het 
is ook erg verrijkend voor jezelf!” Georgette 
kan dat alleen maar beamen. Als lid van 
onder meer de cultuur- en milieuraad, 
compostmeester en drijvende kracht ach-
ter het Laubachcomité is ze ‘s avonds niet 
vaak thuis. “Zolang je iets voor een an-
der kan doen, ben je zelf een volwaardig 
mens”, aldus Georgette.

een kleine moeite voor mij, 
zo’n groot plezier voor haar

Hanne Spoormans heeft een ‘georgani-
seerde vriendschap’ met een jongedame 
die verblijft in het psychiatrisch centrum 
Bethanië. “We gaan samen op café of naar 
de fi lm, bakken koekjes of blijven gewoon 
rustig thuis”, vertelt Hanne. “Mensen met 
psychologische problemen hebben vaak 
maar een beperkt sociaal netwerk, dus 
ze vindt het erg leuk om met iemand van 
haar leeftijd te kunnen optrekken. Mijn 
bezoekjes verzetten haar gedachten en 
maken alles eventjes wat minder zwaar. 
Ik vond het belangrijk voor mezelf om 
dit te doen voor iemand die het moeilijk 
heeft. Het is een kleine moeite voor mij, 
maar zo’n groot plezier voor haar!” Karen 
Vermuyten, die hetzelfde doet, sluit zich 
daar volledig bij aan.”Het is een erg dank-
bare taak. Je merkt dat je echt een verschil 
kan maken voor die mensen, en tegelijker-
tijd verruim je ook je eigen blik.”

leuk om nog ‘ns ongestoord 
kind te mogen zijn

Peter Van Bouwel is al dertig jaar chauf-
feur bij Handicar, veertien jaar vrijwillig 
brandweerman en gaat, sinds zijn zoon 
een kleuter was, mee zwemmen met de 
school. “We zijn intussen dertien jaar ver-
der, maar ik ga nog steeds mee zwem-
men”, lacht Peter. “Je krijgt zoveel liefde en 
aandacht van die kindjes! En het is ook ge-

woon leuk om nog eens ongestoord kind 
te mogen zijn.” Ook voorleesoma Nicole 
Van Eetvelt geniet van de heerlijke spon-
taniteit van de kleuters. “Bovendien woon 
ik hier nog niet lang en heeft mijn vrijwilli-
gerswerk me geholpen om te integreren.”

ook de natuur heeft 
vrijwilligers broodnodig

Ook onze fauna en fl ora is gebaat bij de 
aandacht van geëngageerde vrijwilligers. 
Valentijn Brems is één van hen. Hij bege-
leidt wandelingen van Natuurpunt, maar 
is voornamelijk bezig met de bescherming 
van steenuilen en torenvalken. “Zo hebben 
we in Malle en Zoersel heel wat nestkast-
jes geplaatst waar deze dieren veilig kun-
nen broeden en hun jongen grootbren-
gen. Als je weet dat twintig vrijwilligers 
daar intens mee bezig zijn, dan begrijp je 
dat dit veel tijd en inzet vraagt; inzet die 
onze natuur broodnodig heeft!”

nieuwe, jonge mensen aantrek-
ken, is onze grootste wens

Herman Keysers, Fons Christiaensen en 
Geert Jacops zijn actief bij de Landelijke 
Gilde. “Betrokken zijn én anderen ook pro-
beren te betrekken bij onze activiteiten, 
oftewel ons steentje kunnen bijdragen 
aan de leefgemeenschap geeft ons, zeker 
in tijden van vergrijzing en vereenzaming, 
veel voldoening”, zo luidt het eensgezind. 
“Het is onze grootste wens om nu nog wat 
jong, nieuw bloed te kunnen aantrekken 
om onze werking verder te zetten!”

iets voor u? 
Alle bovenstaande verenigingen/organi-
saties zijn nog op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste vrijwilligers om hun team te 
versterken.
Vraagt u zich af of dit iets voor u is? Neem 
dan zeker contact met hen op of spring 
eens binnen tijdens één van de vrijwilli-
gersmomenten (zie p 8 - 9). U vindt hun 
gegevens online, in onze informatiebro-
chure of via Bart Van Santvliet.

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

Zowat alle Zoerselse verenigingen doen beroep op 

enthousiaste vrijwilligers, maar hebben er jammer 

genoeg vaak te kort... We sommen er graag een aantal 

voor u op. Tijdens de week van de vrijwilliger (28/2 - 8/3) 

zijn er bovendien enkele verenigingen en organisaties 

die een speciaal infomoment organiseren voor kandi-

daat-vrijwilligers. Neem wel best vooraf even contact 

met hen op om uw komst te melden.

digidak Zoersel
Digidak staat mensen bij in hun eerste stappen in het 

gebruik van de computer. Ze zijn op zoek naar vrijwilli-

gers om initiaties te begeleiden en/of les te geven.

infomoment
maandag 2 maart van 13.30 tot 16.30 uur, administra-

tief centrum, Handelslei 167, Sint-Antonius

woensdag 4 maart van 13.30 tot 16.30 uur, wzc De 

Buurt, Kermisplein 9, Zoersel

donderdag 5 maart van 9.30 tot 12.30 uur, Bibliotheek 

Zoersel, Dorp 54, Zoersel

info Digidak Zoersel, Joke Braspenning,

T 014 71 11 03, zoersel@digidak.be

gidsenbond Zoersel
Als gids toont u aan bezoekers de toeristische troeven 

van Zoersel. Diverse formules zijn mogelijk: u begeleidt 

bijvoorbeeld een bustocht langsheen de toeristische 

trekpleisters van de gemeente, u gidst groepen in het 

Lindepaviljoen of in het voormalig klooster Bethaniën, 

u begeleidt wandelingen door de Zoerselse bossen…

infomoment zaterdag 28 februari van 11 tot 15 uur, 

Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15

info gidsenbond Zoersel, Viviane Naedts,

T 03 311 58 63, naedtsv@gmail.com

Lindehof Zoersel
Lindehof is een seniorencomplex met 46 fl ats. Zij zoe-

ken vrijwilligers die een helpende hand kunnen bieden 

bij diverse seniorenactiviteiten, zoals uitstappen, bak-

namiddagen, wandeling met bewoners, bloemschik-

ken, knutselen...

infomoment donderdag 5 maart om 14 uur

info Lindehof Zoersel, Nele Brosens,

M 0486 72 45 56, nele@lindehof.org

ZNA Joostens
ZNA Joostens is op zoek naar vrijwilligers voor de 

meest diverse activiteiten. Tijdens de week van de 

vrijwilliger organiseren ze een rondleiding voor kandi-

daat-vrijwilligers.

infomoment vrijdag 6 maart van 13 tot 14 uur

info ZNA Joostens, Inge Ledoux,

T 03 384 56 43, inge.ledoux@zna.be
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 ■ IN BEELD

info gezelschapsdienst Landelijke thuiszorg,

Tinneke Vangeel, T 014 86 11 67

residentie Halmolen
Halmolen is een woon- en zorgcentrum middenin 

de Halse bossen. Vrijwilligers kunnen er op verschil-

lende manieren hun steentje bijdragen: de cafetaria 

open houden, het breiuurtje, animatie-activiteiten 

organiseren ... 

info residentie Halmolen, Eline Verrijken, 

T 03 380 12 09, eline.verrijken@halmolen.be

slachtoff erhulp Antwerpen
Hebt u een luisterend oor? Bent u bereid een opleiding 

te volgen om slachtoff ers van misdrijven, rampen, 

verkeersongevallen en zelfdoding te helpen? Hebt 

u extra tijd (6 tot 8 uur/week)? Dan is vrijwilligers-

werk bij Slachtoff erhulp iets voor u! U biedt zowel 

emotionele, juridische als praktische ondersteuning. 

Hulpverleningsgesprekken kunnen bij cliënten thuis 

of op de dienst in Deurne plaatsvinden.

info CAW Antwerpen, Sara Dellaert,

T 03 328 20 30, sara.dellaert@cawantwerpen.be

psychiatrisch centrum Bethanië
Heel wat patiënten hebben weinig of geen contact 

meer met hun familie of vrienden. Voor hen zoekt pc 

Bethanië een vriend(in), zodat zij weer een gewo-

ne relatie met iemand buiten de instelling kunnen 

aangaan. Binnen deze georganiseerde vriendschap 

engageert u zich voor een lange periode en hebt u 

minimum 1 x per maand contact met de patiënt. 

Hoe dit ingevuld wordt, bepalen jullie samen: iets 

eten of drinken, winkelen, fi etsen, een wandeling 

maken, samen naar de kapper of naar de fi lm gaan ... 

Daarnaast zijn er nog tal van andere diensten binnen 

het psychiatrisch centrum Bethanië waar vrijwilligers 

meer dan welkom zijn.

info pc Bethanië, Sigrid Bauwens,

T 03 380 25 07, sigrid.bauwens@emmaus.be

Kris Kras Akabescouts
Met ‘Anders KAn BEst’ als motto richt scoutsgroep 

Kris Kras Akabe zich tot kinderen en jongeren met een 

mentale en/of fysieke beperking. Hun leden variëren 

tussen 6 en 21 jaar en worden onderverdeeld in 

verschillende leeftijdsgroepen of takken. Ze doen alles 

wat eigen is aan het scoutinggebeuren: spelen, sa-

menzijn, op avontuur trekken, op kamp gaan ... Voor 

het komende werkjaar zijn ze op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers om de groepsleiding te versterken. 

info Kris Kras Akabe, Jolijn Verhaegen,

M 0496 37 53 93, groepsleiding@kriskras-akabe.be

seingevers Hulpdienst
De seingevers van de Hulpdienst staan de politie bij en 

zorgen mee voor de verkeersveiligheid bij wielerwed-

strijden en wandelingen, maar ook bij allerhande 

manifestaties zoals Parkplezier, fuiven, verkiezingen 

... U hoeft zeker niet iedere keer op post te zijn als de 

dienst ‘uitrukt’. Als u zich enkele keren per jaar kunt vrij 

maken, zal de hulpdienst daar al heel blij om zijn!

info Hulpdienst Zoersel, Cois Keysers, M 0478 38 69 48

chauff eurs Minder Mobielencentrale
Heel wat minder mobiele mensen willen graag hun 

familie bezoeken, boodschappen doen of naar de 

dokter gaan, maar vinden niet gemakkelijk vervoer. 

De MMC biedt hierop een antwoord. Daarom zijn ze 

steeds op zoek naar vrijwilligers die beschikken over 

een eigen wagen. Als chauff eur bestaat uw taak eruit 

mensen te vervoeren die minder mobiel zijn of die 

moeilijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken. U 

bepaalt zelf welke ritten u al dan niet aanneemt.

info Minder Mobielencentrale, Karine Demuylder,

03 2980 0 00, thuiszorg@zoersel.be

CM-oppassers
Hebt u overdag, ’s avonds of ’s nachts enkele uren tijd 

om u in te zetten voor zieken of personen met een 

handicap? Dan verwelkomt CM u graag binnen de 

dienst voor Oppashulp. U biedt toezicht, gezelschap 

en ondersteuning bij dagdagelijkse of nachtelijke 

activiteiten (eten, drinken, naar het toilet gaan, sla-

pengaan …) bij kinderen, volwassenen en ouderen. U 

doet dit in uw eigen regio en u kiest zelf wanneer, hoe 

vaak en voor welke situaties u zich engageert.

info CM Antwerpen, Werner Berrens,

T 03 221 94 20, oppas.antwerpen@cm.be

woonzorgcentrum De Buurt
Woonzorgcentrum De Buurt is nog steeds op zoek 

naar bijkomende personen om hun toff e vrijwilligers-

ploeg te versterken. Er zijn verschillende mogelijkhe-

den: uitstappen begeleiden, helpen bij de maaltijden, 

de kantine open houden… 

info Woonzorgcentrum De Buurt,

T 03 310 09 00, info@wzczoersel.be

gezelschapsdienst Landelijke Thuiszorg
Oppas is naast mantelzorg en professionele hulp niet 

meer weg te denken binnen de thuiszorg. Mantelzor-

gers kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de 

gezelschapsdienst om zelf even op adem te komen. 

Uw taak als vrijwillige oppasser kan bestaan uit zor-

gend aanwezig zijn, een opbeurend gesprek, samen 

kaarten, een wandeling maken, voorlezen... 

jeugdherberg Gagelhof
Jeugdherberg Gagelhof is niet alleen de oudste jeugd-

herberg van België, maar ook de enige van Europa 

die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Zij zijn op 

zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het 

openhouden van de jeugdherberg. Als vrijwilliger hebt 

u een uitgebreid takenpakket: het onthaal, de bar, het 

ontbijt, poetsen, maaltijden koken en zelf blijven in-

slapen. U kunt het misschien als koppel of met enkele 

vrienden samen doen? Daarnaast zijn ook vrijwilligers 

die sporadisch kunnen helpen bij het onderhoud van 

de tuin en het gebouw erg welkom.

infomoment zaterdag 7 maart

info jeugdherberg Gagelhof, Frank Yseboot,

M 0494 57 30 18, zoersel@vjh.be

Natuurpunt Voorkempen
Natuurpunt heeft verschillende mogelijkheden, al 

naargelang uw interesse, om er als vrijwilliger aan de 

slag te gaan: beheerwerk, promotie en evenementen 

organiseren, jongeren begeleiden, deelnemen aan de 

werking van de vogel-, steenuil- of vleermuizenwerk-

groep ...

infomoment zaterdag 7 maart om 10 uur, 

Natuurgebied De Kluis - Blommerschot, Kluisbaan

info Natuurpunt Voorkempen, Paul Lemoine,

 T 03 383 07 12, lemoinepaul@hotmail.com

bermmeester
Rondslingerende peuken, fl essen, papiertjes ... 

Ergert u zich ook blauw aan zwerfvuil en wilt u zelf de 

handen uit de mouwen steken? Hebt u in opvolging 

van de zwerfvuilactie (weekend van 28-29 maart 

2015) zin om meerdere malen per jaar een bepaald 

stuk berm onder handen te nemen? Dan bent u de 

geschikte man of vrouw om bermmeester te worden. 

De gemeentelijke dienst milieu bezorgt u het nodige 

materiaal om aan de slag te kunnen gaan.

info milieu, Evelyne Michiels,

T 03 2980 8 46, evelyne.michiels@zoersel.be

gemachtigde verkeersopzichters
Gaan uw (klein)kinderen te voet of met de fi ets naar 

school, dan bent u elke dag opnieuw blij dat zij veilig 

op hun bestemming geraken. Dat is onder meer te 

danken aan de gemachtigde opzichters die het ganse 

schooljaar klaar staan om hen veilig te laten overste-

ken. Hebt u zelf nog wat tijd vrij en wilt u bij het begin 

en het einde van de schooluren mee instaan voor de 

veiligheid van de Zoerselse kinderen? Dan bent u de 

geknipte verkeersopzichter!

info politie Zoersel, Hans Clippeleyr,

T 03 2980 5 20 of M 0479 50 48 03
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 ■ IN ‘T KORT

voor ‘t eerst naar school inschrijfdata

Onze gemeente heeft de luxe om maar liefst zes kleuter- en lagere 
scholen te hebben op haar grondgebied. Aan u de keuze dus waar 
u uw 2,5-jarige zoon of dochter inschrijft.
Wat voor alle zes de scholen alleszins hetzelfde is, is dat u er snel 
moet bij zijn! Noteer dus alvast dat u uw kleuter vanaf 1 april kunt 
inschrijven voor het schooljaar 2015-2016 (voor Klim-Op startten de 
inschrijvingen al eerder). Hebt u al een kind dat naar dezelfde school 
gaat en wilt u een broer of zus inschrijven, dan krijgt u voorrang. 
Inschrijven kan dan al vanaf 2 maart.

doemeedagen
Om uw kleuter alvast kennis te laten maken met zijn juf, klas en 
nieuwe vriendjes organiseert elke school doorheen het schooljaar 
doemeedagen. Die data verschillen echter van school tot school. 
Vraag er dus naar bij uw inschrijving of neem een kijkje op de 
website van de school die u kiest.

MEER WETEN?
De contactgegevens van de zes scholen vindt u op 
www.zoersel.be > onderwijs & vorming > scholen in Zoersel.

infobrochure
gegevens nog juist?

Eind juni verschijnt onze nieu-
we gemeentelijke infobrochu-
re. Daarin vindt u onder meer 
info over onze dienstverle-
ning, ondernemers, verenigin-
gen ... Hebt u een fout opge-
merkt of wilt u een wijziging 
doorgeven, dan kan dat - vóór 
31 maart - via 03 2980 9 22 of 
communicatie@zoersel.be. 
Wilt u, als Zoerselse hande-
laar, adverteren in de gedrukte 
brochure en de digitale han-
delsgids op zoersel.be? Laat 
dit dan, vóór 31 maart, weten 
aan Jeff rey Van den Broeck 
(E2E nv), via 09 267 64 79 of
gemeentegids@e2e.be.

MEER WETEN?
Marc Bachot
T 03 2980 5 32
marc.bachot@zoersel.be

doet u mee?
werkgroep poëzie

Op 1 februari onthulden we 
in de nieuwe bib in Zoersel de 
eerste twee gedichten in het 
kader van een nieuw project, 
‘Poëzie in de openbare ruimte’.   
Met dit project wil de ‘werk-
groep Pöezie’ in de toekomst 
poëzie op diverse manieren 
onder de aandacht brengen. 
Bedoeling is om op ramen, 
deuren en etalages van open-
bare diensten, maar ook van 
lokale handelaars, een ge-
dicht op maat aan te brengen, 
waarbij zowel inwoners als 
bezoekers wat langer en met 
een glimlach kunnen blijven 
stilstaan… en binnenkomen. 
Interesse om dit project mee 
vorm te geven? Laat het ons 
zeker weten!

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
bart.vansantvliet@zoersel.be

fout parkeren
kan je afl eren!

Vanaf half maart verscherpt 
de Lokale Politie Voorkempen 
haar controles op het misbruik 
van parkeerkaarten en het 
parkeren op plaatsen voorbe-
houden voor personen met 
een handicap.

zo moet het
Enkel wie beschikt over een 
geldige parkeerkaart en het 
voertuig bestuurt (of als pas-
sagier meerijdt), mag zijn auto 
parkeren op een plaats voor-
behouden voor personen met 
een beperking. Hebt u een gel-
dige parkeerkaart, leg die dan 
vooraan in het voertuig op het 
dashboard. Het symbool van 
de persoon in de rolstoel moet 
zichtbaar zijn.

zo moet het niet
Nogal wat autobestuurders 
parkeren echter op zo’n voor-
behouden plaats zonder dat 
zij over een (geldige) parkeer-
kaart beschikken. Bij zo’n 
overtreding mag u zich bin-
nekort dus aan een boete van 
€ 110 verwachten. Anderen 
maken gebruik van een kaart 
die toebehoort aan iemand 
die hen niet vergezelt.In dat 
geval wordt de kaart afgeno-
men.

kaart aanvragen
Wilt u een parkeerkaart aan-
vragen? Of wenst u meer info 
over de voorwaarden? Kom 
dan langs bij onze dienst tege-
moetkomingen & pensioenen 
in het administratief centrum, 
Handelslei 167. U kunt er te-
recht op afspraak of elke och-
tend tussen 8.30 en 12.30 uur 
en op donderdag tussen 18 en 
20 uur.

MEER WETEN?
Lokale Politie Voorkempen
T 03 385 16 16
tegemoetkomingen & pensioenen
T 03 2980 0 00
www.handicap.fgov.be
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fi nancieel evenwicht bewaard

In december keurden zowel de gemeente- als de ocmw-raad de budgetten voor 2015 en de 
aangepaste meerjarenplannen goed. Opvallend is de belangrijke stijging van de dotatie aan 
de politiezone en de bijdrage aan de brandweerzone. Dit zijn onvoorziene externe, maar ui-
teraard broodnodige, factoren die de uitgaven verzwaren. Mits een aantal aanpassingen 
slaagde het bestuur er toch in het fi nancieel evenwicht te herstellen.

LAGE BELASTINGEN
BLIJVEN BEWAARD
Niet onbelangrijk voor u als burger is dat 
de belastingspercentages voor de aanvul-
lende personenbelasting en de opcentie-
men op de onroerende voorheffi  ng op het 
lage niveau van de afgelopen jaren blijven.  
We behouden de 6,5% personenbelasting 
en 935 opcentiemen op de onroerende 
voorheffi  ng. Beide liggen al jaren merke-
lijk onder het Vlaams gemiddelde. Dit aan-
houden is alleen mogelijk door effi  ciënter 
te werken en door de dienstverlening te 
evalueren en waar kan te rationaliseren. 
Uiteraard kunt u steeds op onze diensten 
blijven rekenen.

minder personeelskosten dan voorzien. 
Anderzijds zullen daardoor de belastings-
inkomsten volgend jaar opnieuw lager lig-
gen dan ingeschat.

spreiden in de tijd
Door dit alles kregen we een meerjaren-
plan met een negatieve autofi nancierings-
marge (die geeft aan of een bestuur structu-
reel in staat is om de kosten van de aangegane 
leningen te betalen én hoeveel nieuwe inves-
teringen of bijkomende leningen er mogelijk 
zijn). Ingrijpen was dus noodzakelijk. We 
kozen ervoor om de voorziene investerin-
gen niet te schrappen maar te spreiden in 
de tijd, onder meer: 
- wegen- en rioleringswerken

(€ 10.000.000)
- PPS Zoerseldorp met onderhoud infra-

structuur, brandweer en verenigingslo-
kalen

- bouw van de school van Halle
- verwerven van gronden voor sportinfra-

structuur (voetbalvelden, tennisterrei-
nen en skateinfrastructuur)
(€ 1.000.000).

Daarnaast zullen we een aantal woningen 
die momenteel geen functie hebben ver-
kopen; willen we leegstand vermijden en 
kleine onderhoudswerken zelf realiseren. 
Bovendien zijn we er in geslaagd om de 
uitstaande schuld te verlagen door geen 
bijkomende leningen aan te gaan in 2015. 
Binnen het ocmw voorzien we zelfs een 
volledige schuldafb ouw.

grote hap
Zoals elk jaar zijn er een aantal grote, ge-
budgetteerde kosten, zoals die voor on-
derwijs, ocmw, afvalbeleid en personeel. 
Daarnaast blijkt dit jaar de dotatie aan de 
politiezone hoger dan initieel ingeschat. 
Tel daarbij de bijdrage aan de nieuwe 
brandweerzone en de helft van het ge-
meentelijk budget ligt al vast.

geluk en tegenslag
Daarnaast kregen we ook, zoals elk door-
snee gezin, een aantal tegenslagen en 
een aantal meevallers te verwerken. Zo 
was onder meer de opbrengst van de per-
sonenbelasting lager dan ingeschat. Het 
toenemend aantal woningen in Zoersel 
zorgde er dan weer voor dat de opbrengs-
ten van de onroerende voorheffi  ng hoger 
waren dan verwacht. Door het bevrie-
zen van de lonen betalen we dit jaar ook 

MEER WETEN?
fi nanciën
T 03 2980 9 17
fi nancien@zoersel.be
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De start van een nieuw jaar gaat meestal gepaard met het in-
voeren van een heleboel nieuwe maatregelen, het aanpassen 
van bestaande maatregelen of het afschaff en ervan. We zet-
ten er graag enkele voor u op een rijtje. Weet echter dat dit 
slechts een kleine greep is uit een erg ruim aanbod...

voortaan ook voorzien van een dakje. Het 
dak van gerecycleerd kunststof kost € 20.

nieuw nummer wachtdienst 
apothekers
Wist u dat u op www.apotheek.be terecht 
kunt voor alle informatie over de Belgische 
apothekers met wachtdienst? Wist u ook 
dat er een oproepnummer is dat u op elk 
moment kunt bellen om de apotheker van 
wacht te kennen? Dat nummer is sinds 5 
januari veranderd in 0903 99 000.

nieuwe eisen bij verbouwing
Sinds 1 januari gelden nieuwe EPB-eisen 
voor renovaties met stedenbouwkundi-
ge vergunningsaanvraag. EPB staat voor 
EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De 
Vlaamse overheid maakt vanaf nu een on-
derscheid tussen een ‘gewone renovatie’ 
en een ‘ingrijpende energetische renova-

tie’. Die laatste is een renovatie waarbij de 
technische installaties volledig worden 
vervangen en minstens 75% van de be-
staande en nieuwe constructies die gren-
zen aan de buitenomgeving worden (na-)
geïsoleerd. Voor deze ingrijpende ener-
getische renovatie zal een E-peil van E90 
gelden, naast minimale ventilatie-eisen in 
alle ruimten en maximale U-waarden voor 
de nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde 
constructiedelen. Voor een gewone re-
novatie blijven de bestaande eisen op het 
vlak van ventilatie en isolatie behouden, 
aangevuld met minimale isolatie-eisen 
voor daken, muren en vloeren die worden 
nageïsoleerd.
Voor meer informatie over de eisen die van 
toepassing zijn op uw renovatie neemt u 
best contact op met uw architect en/of 
EPB-verslaggever of surft u naar http://
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen.

pesticidenvrij
Sinds begin dit jaar mogen openbare dien-
sten geen pesticiden meer gebruiken. 
Concreet betekent dat dat naast de open-
bare besturen ook scholen, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, zorginstellingen en 
heel wat sportclubs hun terreinen pestici-
denvrij moeten onderhouden. Maar ook u 
mag voortaan bij het onderhoud van uw 
berm (openbaar domein) of voetpad geen 
pesticiden meer gebruiken. Pesticiden 
vormen immers een bedreiging voor het 
milieu, de waterkwaliteit, het behoud van 
duurzame waterreserves en, niet te verge-
ten, onze gezondheid! Kwetsbare groepen 
zoals kinderen, ouderen en mensen met 
een zwakke gezondheid kunnen er ern-
stige hinder van ondervinden. Op www.
vmm.be/zonderisgezonder vindt u heel 
wat praktische tips over het bestrijden 
van ongewenste dieren en planten, ziek-
tes en plagen zonder pesticiden.

composteren
Afgelopen zomer deed de intergemeente-
lijke vereniging IGEAN opnieuw een prijs-
vraag voor de compostbakken. IGEAN 
koopt namelijk compostbakken aan om 
die op haar beurt via de kringloopparken 
te verkopen aan de inwoners. De aan-
koopprijs van de compostbakken steeg 
echter, waardoor ook de verkoopprijs 
steeg. Voortaan betaalt u € 60 in plaats 
van € 50. De prijs van de compostvaten 
(€ 35) blijft behouden.

Nieuw op het kringlooppark, sinds be-
gin dit jaar, zijn de aanbouwmodules om 
voort te bouwen aan uw compostbak. De 
module, gemaakt van gerecycleerd kunst-
stof, kost € 50 en heeft een inhoud van 
1.300 liter. Omgezette compost kunt u 

MEER WETEN?
milieu, T 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be
of
ruimtelijke ordening, T 03 2980 9 11,
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

wat is er anders in ’t nieuwe jaar?

blijf op de hoogte

 ■ WEGWIJS
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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. 

zaterdag 21.2
tentoonstelling |
Bruno Van Dijck Zeedrift
Voor deze expositie selecteerde Bruno Van Dijck 
uitsluitend marines; een zeedagboek vanop het 
vaste land.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van zaterdag 7.2 tot en met zondag 1.3
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

dinsdag 24.2
vergadering 3X20 |
lezing dodendraad
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 13 uur
prijs € 5 leden, € 9 niet-leden
info Rita Eelen, T 03 311 58 45
een activiteit van KVLV Zoersel

yoga en zwangerschapsyoga
Yoga is een combinatie van ademhalings-, bewe-
gings- en ontspanningsoefeningen.
locatie
yoga: dinsdag in de Zoest, Achterstraat 32,
woensdag en donderdag in turnzaal Halle, Dorps-
plein
zwangerschapsyoga:
vrijdag in cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, woensdag 
van 20 tot 21 uur, donderdag van 10 tot 11.15 uur, 
vrijdag van 10 tot 11.15 uur en van 19 tot 20.15 uur
prijs € 8 per losse beurt, € 72 per tienbeurtenkaart, 
1 proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

instaples conditielessen
Ideaal voor mensen die in ploegen staan. U kunt 
afwisselend de ochtend- en de avondles combine-
ren, afh ankelijk van uw werktijden. U kunt steeds 
instappen en/of een gratis proefl es te volgen.
locatie
conditielessen: dinsdag en donderdagavond in de 
Kiekeboes, Kerkstraat 7 en donderdagvoormiddag 
in de Zoest, Achterstraat 32
zumba:
woensdag en donderdagavond in de Kiekeboes
andere data woensdag 25.2 en donderdag 26.2
tijdstip
conditielessen:
dinsdag- en donderdagavond, donderdagvoormid-
dag
zumba: woensdag- en donderdagavond
prijs € 7, wordt verrekend bij inschrijving
info Danco Movado, Conditie en dans Zoersel, 
Anne Peetermans, T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53, 
anne.peetermans@telenet.be en Hans Clippeleyr, 
M 0479 26 23 91, hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 26.2
uitstap Kruishoutem
locatie vertrek Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip 7.30 uur
prijs € 58 leden, € 63 niet-leden
info Annemie Meyers, M 0486 36 42 97
een activiteit van KVLV Zoersel

judo voor nieuwkomers
Judolessen vanaf 5 jaar tot ... jaar! Onder professi-
onele begeleiding van Roger Alen, gediplomeerd 
Bloso A-trainer en coach. Twee gratis proefl essen.

locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip van 17.45 tot 19.20 uur
info Roger Alen, M 0477 68 59 11,
Judoschool-Alen@telenet.be
een activiteit van Judoschool Alen vzw

vrijdag 27.2
movienight
De digitale schoolborden worden nu niet gebruikt 
om les te geven, maar om te genieten van een fi lm. 
Peuters, kleuters, leerlingen van de lagere school, 
oud-leerlingen, vriendjes, vriendinnetjes en ouders 
zijn van harte welkom. U kunt ook iets drinken in 
het praatcafé of een leuk kraampje bezoeken.
locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip 18.30 uur
prijs € 3, drankje of versnapering inbegrepen
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50,
bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van Basisschool Klim-Op
i.s.m. oudervereniging en vriendenkring vzw

caféconcert
Een babbel aan de toog en een goede pint met 
daarbovenop live muziek. Dat is het recept van een 
gezellige winterse vrijdagavond. Dirigent Jan Kus-
seneers koos voor harmonieorkest EMM werken 
uit van onder andere Pharel Willimans, Morricone 
enHans Zimmer. Presentator Nick De Schutter 
geeft u tekst en uitleg en wil alvast ook u graag 
verwelkomen.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs vrije gift
info An Schellekens, T 03 464 03 88
een activiteit van Harmonie EMM vzw

concert Jan Leyers
Jan Leyers schreef vijftien nieuwe Nederlandstalige 
liedjes. Over de zin van het leven in het algemeen 
en dat van hemzelf in het bijzonder. Over nieuwe 
schoenen en de maagd Maria. Over ridders met 
rugpijn en de laatste bus naar Boom. Alleen gewa-
pend met zijn stem en gitaar stelt Jan zijn nieuwe 
repertoire op het podium van de Kapel voor.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

zaterdag 28.2
Spelotheek open
Iedereen kan gezelschapsspellen, puzzels en bui-
tenspellen ontlenen voor vier weken.
locatie Schoolmeesterswoning, Handelslei 47
andere data zaterdagen 14.3, 28.3 en 11.4
en elke woensdagnamiddag
tijdstip zaterdag van 10 tot 12 uur,
woensdag van 13 tot 17 uur
prijs € 10 per jaar
info T 03 385 38 47, spelotheek@zoersel.be
een activiteit van Spelotheek Dobbeltje

tweedehandsbeurs Gezinsbond Zoersel
Kinderkleding tot 16 jaar, ook speelgoed, boeken, 
gezelschapsspellen,... Iedereen kan deelnemen en 
is welkom om een kijkje te komen nemen.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Els Rymen, rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

snoeiles fruitbomen en kleinfruit
Stefan Eyckerman, tuinarchitect en erkend Velt-les-
gever leert u alle knepen van het snoeien. Een 
beetje theorie en veel praktijk.

locatie Een tuin in Zandhoven, exacte locatie wordt 
meegedeeld bij bevestiging van inschrijving
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis voor Velt-leden, € 2 niet-leden
info en verplicht inschrijven bij Kristel De Bie,
kdebie@belgacom.net , M 0478 45 43 08
een activiteit van Velt-Voorkempen

zondag 1.3
trappistentocht
Nieuwe afgepijlde wandelingen van 5, 10, 15, 20, 25, 
30 en 42 km, ook toegankelijk voor rolwagens, naar 
de bossen van Westmalle, Sint-Job-Trappistenbos-
sen en Brechtse heide. U kunt ook deelnemen 
aan het project ‘sportief wandelen’. Geniet van de 
vroege lente tijdens deze wandelklassieker!
locatie Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

fotocursus
Obscura vzw is een fotoclub voor iedereen. Starters 
kunnen een cursus volgen die hen zeker een eind 
op weg zet. Ook voor amateur familiefotografen 
is dit een aanrader! Diafragma? Scherptediepte? 
Sluitersnelheid? ISO? Na de cursus zijn het geen 
geheimen meer voor u. Best beschikt u over een 
spiegelrefl ex camera met verwisselbare lenzen 
of een betere systeemcamera waarmee manuele 
instellingen mogelijk zijn.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
andere data zondagen 8.3, 15.3 en 22.3,
op donderdag 12.3 kennismaking met de leden van 
de club en extra kans om vragen te stellen
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur
prijs € 70, € 55 tweede inschrijving gezinslid en 
volgende
info en inschrijven Paul De Houwer, Pijlstraat 18,
M 0474 32 23 29, www.fotoclubobscura.be via on-
line formulier. Inschrijving is defi nitief na betaling 
cursusgeld op rekening van fotoclub Obscura
BE12 8538 4888 2192 met vermelding van cursus en 
naam deelnemer
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

natuurwandeling
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. Laar-
zen sterk aanbevolen. Honden niet toegelaten!
locatie bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
andere data zondag 05.4
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be,
www.zoerselbos.be
een activiteit van de Vrienden v/h Zoerselbos

maandag 2.3
cursus | in beweging
Dertig minuten bewegen per dag. In groep gaat 
het zoveel beter. Zou u ook graag meer bewegen? 
Soepele spieren krijgen? Kom en beweeg mee! 
Breng een matje en een handdoek mee.
locatie KLJ lokaal, Lotelinglaan 7
andere data maandagen 9.3, 16.3, 23.3 en 30.3
tijdstip 20 uur
prijs € 30 leden, € 35 niet-leden
info en inschrijven kvlvhalle@gmail.com,
of vanaf 18 uur bij Gerd, T 03 384 13 74
een activiteit van KVLV Halle

vrijdag 6.3
cursus | ecologische verven
Eéndaagse cursus waar u zelf aan de slag gaat met 
ecologische verven zoals kalk- en leemverf. De ver-
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info en reserveren T 03 384 56 34,
hans.berghmans@zna.be, mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 14.3
startweekend Samentuin
Samen groenten (leren) telen op een ecologische 
manier, zonder kunstmeststoff en of chemische 
bestrijdingsmiddelen.
locatie naast Veldstraat 79
andere data zondag 15.3
tijdstip infomoment om 11.30 en 14 uur,
startweekend samentuin elke woensdag, vrijdag 
en zondag van 11 tot 17 uur
prijs gratis
info M 0473 81 79 66, bart@develdstraat.be,
www.develdstraat.be
een activiteit van vzw deVeldstraatzoersel

harmonie in concert
Onder leiding van dirigent Patrick Van De Voorde 
brengt de harmonie van Halle een gevariëerd mu-
ziekprogramma. Gekende melodieën en populaire 
deuntjes worden soms in een verrassend nieuw 
kleedje gestoken.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Johan Stuyts, T 03 464 04 65,
info@harmoniehalle.be
een activiteit van K.H. Sint-Martinus Halle

zondag 15.3
oceandrum
We brengen rust en waterenergie via oefeningen, 
dans en meditatie en opbouw van een oceandrum.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs € 85
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indentateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

maandag 16.3
Lu Jong | Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks bewe-
gingen ontwikkeld voor zelfh eling en stressreduc-
tie. Neem een matje, fl eecedeken en kussen mee.
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
andere data elke maandag,
opstart nieuwe groepen vanaf 16.3
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur
prijs gevorderden € 10 per les met beurtenkaart, 
basic € 119 voor de reeks, introductieles gratis
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

woensdag 18.3
lezing | Kijken is de kunst
Dagelijks worden we overspoeld door beelden. Niet 
zelden rijst de vraag: is dit wel authentiek? Men 
manipuleert beelden al sinds de kinderjaren van de 
fotografi e. Maar wat vroeger een suggestieve nu-
ance was, durft in tijden van Photoshop wel eens 
een frappante leugen te worden. Johan Swinnen 
neemt u mee tot de essentie van beeldcultuur.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 20.3
toneel | Met de zegen van de Heer
Toneelkring Jukschot speelt een dolle klucht in drie 
bedrijven van Karel Eens. Kloosterzusters hebben 
het tegenwoordig niet makkelijk. Als een faillisse-
ment van het klooster voor de deur staat, gebeurt 
er een mirakel: er komt geld uit de lucht gevallen. 
Iedereen gaat ernaar op zoek: politie, maffi  a, de 
tuinman,... Wie gaat er op het einde met de buit 
aan de haal? God zal het weten!
locatie parochiezaal Sint Antonius, Kapellei 1
andere data zaterdagen 21.3 en 28.3, donderdag 
26.3, vrijdag 27.3, zondagen 22.3 en 29.3
tijdstip alle dagen om 20 uur, zondagen om 15 uur
prijs € 6 vvk, € 7 kassa

Maak mooie armbanden, sleutelhangers, enz.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data maandag 16.3
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30 plus € 14 materiaalkosten
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indentateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 10.3
groepswandeling
Na een wandellus van 8 km gebruiken we onze ei-
gen lunch. Om 13 uur wandelen we een tweede lus 
van 8 km. U kunt ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen.
locatie 10.3 vertrek aan de 4 seizoenen, Raymond 
Delbekestraat 179, 14.4 vertrek aan manège De 
Kraal, Schegel 48, Zandhoven
andere data dinsdag 14.4
tijdstip 10 uur 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 Natuurvrienden Zoersel

donderdag 12.3
kookles Veggie | uit Ons Kookboek
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip van 13 tot 19 uur
prijs € 5 leden, € 9 niet-leden
info Erna Calluy, T 03 309 10 41
een activiteit van KVLV Zoersel

infoavond (samen) wonen, bouwen 
en lenen
U staat op het punt om het ouderlijk nest te ver-
laten en een eigen stekje te zoeken. Maar waarop 
moet u allemaal letten als u een appartement 
of huis gaat bezichtigen? Tijdens deze infoavond 
vertellen enkele experts u meer over bijvoorbeeld 
leningen, samenwoningsvormen en de fi nanciële 
gevolgen ervan.
locatie cc Bethaniënhuis, lokaal 1.1, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Sofi e Ghielens, sofi e.ghielens@hotmail.com
een activiteit van JongCD&V Zoersel

fi lm | The Patience Stone
In een land verscheurd door oorlog praat een 
vrouw tegen haar comateuze man. Een lange 
biecht, waarin ze praat over haar jeugd, frustraties, 
eenzaamheid, dromen en verlangens.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info wereldraad, T 2980 9 59
een activiteit van wereldraad Zoersel

vrijdag 13.3
twill
De techniek vindt zijn oorsprong bij de Native Peo-
ple. Een prachtig patroon met veel mogelijkheden.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10 tot 16.30 uur
prijs € 50
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indentateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

cursus |
decoratief schilderen van meubels
Eéndaagse cursus waar u zelf aan de slag gaat: 
kalken, witten, vergrijzen, patineren,...
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens, M 0479 62 20 11,
ananasbauwens@hotmail.com,
www.ecologischbouwen.be
een activiteit van Ananas vzw

info-namiddag ZNA Joostens, woon-
zorgcentrum en SP-Psychogeriatrie
Op deze maandelijkse infonamiddagen lichten we 
onze werking en onze visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data vrijdag 10.4
tijdstip van 13 tot 15 uur
prijs gratis

schillen met de klassieke verven worden uitgelegd. 
Geen voorkennis vereist.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens, M 0479 62 20 11,
ananasbauwens@hotmail.com,
www.ecologischbouwen.be
een activiteit van Ananas vzw

culinaire cantus |
zingen zonder zorgen
Zin in een zorgeloos avondje ambiance tegen een 
democratische prijs? Schuif de beentjes onder tafel 
voor deze supergezellige combinatie van eten, 
zingen en drinken. Kunnen zingen is geen vereiste.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zaterdag 7.3
tijdstip aperitief 18.30 uur, start zingen 19 uur
prijs € 21 volwassene, € 12 kind < 12 jaar; incl. aperi-
tief, hoofdgerecht en dessert
info en inschrijven voor 1.3, T 03 633 31 36,
info@tomatescravates.be, www.tomatescravates.be
een activiteit van Tomates Cravates vzw

klankligconcert
Met uw ogen dicht luistert u naar de klanken van 
etnische instrumenten. Breng matje of deken mee.
locatie Manderleylaan 14
tijdstip van 19.30 tot 20.30 uur
prijs € 10
info en verplicht inschrijven M 0495 23 39 77
een activiteit van Nina Wellness

zaterdag 7.3
gemeentelijke houtverkoop
Gemeente Zoersel verkoopt een aantal loten hout, 
afk omstig van het vellen en snoeien van bomen. 
Op de verkoopdag kunt u ter plaatse bieden op 
verschillende loten. Het reglement en bijkomende 
inlichtingen kunt u bekomen op de dienst milieu.
locatie terreinen Van Aerde, Driesheide 26 en 34
tijdstip bezichtiging loten: half februari,
verkoop zaterdag 7.3 om 10 uur
info milieu, T 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

kaartprijskamp slagen halen
prijzen 50 euro vooruit plus inleg
locatie zaal den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven 12.30 uur, aanvang 13.30 uur
prijs € 3 inleg
info Gerarda Janssens, T 03 290 95 89
een activiteit van OKRA gepensioneerden Halle

resto Kris Kras Akabe
U wordt weer verwend met een heerlijke maaltijd.
locatie parochiezaal Westmalle, Sint Jozefl ei 27
tijdstip U kunt kiezen voor welke shift u zich 
inschrijft: 12.30, 17 of 20 uur.
info inschrijven tot 20.2, resto@kriskras-akabe.be
een activiteit van Kris Kras Akabe scouts

tentoonstelling
Diane Mees | Onderweg
Diane Mees vindt inspiratie tijdens haar wandelin-
gen en reizen waarbij ze foto’s maakt, die ze soms 
verwerkt tot een schilderij. De werkelijkheid wordt 
opnieuw gedefi nieerd in boeiende composities.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 29.3
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 8.3
tweedehandsbeurs
van baby-, kinder- en tienerkleding; speelgoed en 
babybenodigdheden. Welkom in onze cafetaria!
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring van
het gemeentepersoneel Zoersel

maandag 9.3
kumihimo
Kumi staat voor vlechten en himo voor koord. 
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nacht van de steenuil
Presentatie en aansluitend avondwandeling van 
1,5 uur. Met mogelijk roepende steenuilen in hun 
biotoop en oog en oor voor hun nachtelijke buren.
locatie turnzaal Vrije Basisschool Pulle,
Kloosterstraat 7, Pulle
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Bart Van de Vel, T 03 464 20 49,
wendy-bart@skynet.be
een act. van Natuurpunt afdeling Wielewaal
i.s.m. Natuurpunt Voorkempen

krokusconcert
Dirigent Erwin Pallemans en 60 overwegend jeug-
dige muzikanten nodigen u van harte uit op hun 
concert. Een echte aanrader!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa, € 7 kind 7 tot 12, gratis < 7
info Jef Bogaerts, T 03 383 57 89, tickets vanaf zater-
dag 1.3 via www.devriendenband.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband

zondag 29.3
Paasevent
Een kindvriendelijk evenement met animatie en 
hapjes voor groot en klein. De volledige opbrengst 
is ten voordele van sociale doelen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 14 uur
prijs gratis toegang, hapjes en drankjes betalend.
info Tom Van Soens, M 0475 24 88 06,
www.lions-minerva.be
een activiteit van Lions Minerva Zoersel

maandag 30.3
inschrijfmomenten Digidak
Schrijf u in voor computerlessen
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
en de Hub in de Bibliotheek, Dorp 54
andere data donderdag 2.4
tijdstip cc Bethaniënhuis op 30.3 van 13.30 tot 16 
uur en op 2.4 van 18.30 tot 20 uur en in de Hub op 
2.4 van 10.30 tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, waarborg € 5 met gepast geld
info digidak, T 014 71 11 03, info@digidak.be
een activiteit van Digidak Zoersel
i.s.m. gemeente & ocmw Zoersel

dinsdag 31.3
bloemschikken
Al het materiaal is inbegrepen. U hoeft niets mee 
te brengen.
locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data of woensdag 1.4
tijdstip 19.30 uur
prijs € 25 leden, € 28 niet-leden
info en inschrijven t.e.m. 13.3 bij Eva Verellen,
T 03 383 47 22, evaverellen@hotmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

woensdag 1.4
buitenspeeldag
Niet bang om vuil te worden? De speelvogels van 
de jeugdraad dagen uit! Spring op de fi ets en kom 
naar de buitenspeeldag . Alle 6 tot 12 jarigen zijn 
welkom voor leuke plein- en massaspelen.
locatie Gemeentepark Halle, Kasteeldreef 55
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info jeugd, T 03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be
een activiteit van jeugdraad Zoersel

kookworkshop voor jongeren
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 19 uur
prijs € 5 leden, € 9 niet-leden
info Erna Calluy, T 03 309 10 41
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 3.4
lezing |
voeding, hersenen en immuniteit
door dr. Danny Bral over de invloed van voeding 
en in het bijzonder de omega-3 vetzuren op onze 
hersenen. Kom naar deze lezing en leer nuttige tips 

woensdag 25.3
koken | taarten zonder oven
U kunt niet zelf koken, enkel kijken en proeven.
locatie Catharinahuis, Achterstraat
tijdstip 19.30 uur
prijs € 6 leden, € 8 niet-leden
info en inschrijven tot en met 20 maart bij Mai 
Wouters, T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 26.3
fi lm | Meteora
In het bergachtige gebied van centraal Griekenland 
liggen de kloosters van Meteora. De jonge monnik 
Theodoros en non Urania worden verscheurd door 
een groeiend verlangen naar elkaar. Dit bezwerend 
en verfrissende liefdesverhaal speelt zich af in het 
fraaie decor van kloosterbouwsels die nu op de 
Werelderfgoedlijst van de UNESCO prijken.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 27.3
theater | Warre Borgmans, Jokke 
Schreurs & Big Dave Reniers (try-out)
Blèten. Warre Borghmans wordt gefl ankeerd door 
de geweldige Jokke Schreurs op gitaar en “Big Dave” 
Reniers op mondharmonica. Ze hebben het over 
lief en leed, pijn en plezier, durf en schrik,… De drie 
beloven veel noten op hun zang te hebben.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

zaterdag 28.3
zwerfvuilactie
Zoersel opent de jacht op zwerfvuil tijdens de actie 
‘Let’s do it!’. Trommel buren op om Zoersel zwerf-
vuilvrij te maken. De dienst milieu bezorgt u vuilnis-
zakken en grijpers en haalt de gevulde zakken weer 
op. Interesse? Bezorg ons uiterlijk 15 maart uw 
gegevens, aantal deelnemers en straat of buurt.
Zin om enkele keren per jaar een stuk berm onder 
handen te nemen? Geef u dan op als bermmeester.
andere data zondag 29.3
tijdstip van 9 tot 18 uur
info milieu, T 03 2980 8 46,
evelyne.michiels@zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

garageverkoop
Verkoop uw oude spullen in uw garage, op uw op-
rit, 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 van 9 tot 14 uur verkoop deelnemerslijsten
prijs € 2 leden, € 5 niet-leden, € 1 deelnemerslijst
info en inschrijven tot vrijdag 20.3 via
kvlvhalle@gmail.com of vanaf 18 uur bij Gerda, 
M 0477 24 81 69 of Gerd T 03 384 13 74
een activiteit van KVLV Halle
samen met KWB Sint Antonius

mindfulness proevertje
Stress, spanning, een hoofd vol piekergedachten? 
Mindfulness toont u de pauzeknop.
locatie De Knod 36
tijdstip van 9.30 tot 11.15 uur
prijs gratis infosessie
info en verplicht inschrijven Kristel Ogiers,
M 0477 32 53 72, kristel@zinnebeeld.me,
www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

cursus | kleur in uw eigen interieur
Halve dag cursus waar u kleuren leert combineren.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 13 uur
prijs € 35, drank en syllabus inbegrepen
info Christel Bauwens, M 0479 62 20 11, ananasbau-
wens@hotmail.com, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van Ananas vzw

info Marc Van Looy, M 0477 38 15 84, info@jukschot.be
een activiteit van Toneelvereniging Jukschot

toneel | Familie van deze Tijd
auteur Gaston Gheuens, regie Jeannine Hens. Alle-
daagse gebeurtenissen in een gewoon gezin. Geld 
en standing spelen een grote rol in het leven van 
Nieke. Fons is een gewone bediende. De oudste 
dochter is getrouwd met een ingenieur. Mia, de 
jongste, studeert nog. Marc, de zoon, is een werk-
man die hogerop wil en tenslotte is er moemoe en 
ook nog een louche fi guur...Nieuwsgierig? Kom en 
bekijk uw gezin van deze tijd vanuit de zaal.
locatie zaal Sint Maarten, Lindedreef 16
andere data zaterdagen 21.3 en 28.3,
vrijdag 27.3, zondag 29.3
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs € 7
info en reserveren M 0470 85 94 10 vanaf 20.2
een activiteit van toneelkring W. I. K. -Ziezo

zaterdag 21.3
concert
Cantemus Novum | Lief en Lied
Op de eerste dag van de lente organiseert het 
vierstemmig gemengd koor Cantemus Novum zijn 
jaarlijks Lenteconcert met een bonte mengeling 
van klassiek en hedendaags werk. Op het podium 
staan 50 gemotiveerde zangers onder leiding van 
Edwig Abrath. Voor het instrumentaal intermezzo 
zorgt het Mandra saxofoonkwartet.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 22.3
tijdstip zaterdag om 20 uur, zondag om 16 uur
prijs € 15
info en tickets Hugo De Bleser, T 03 383 14 68,
hugodb@telenet.be
een activiteit van Cantemus Novum

nangadef djembefeest
met special guest Leki in een akoestisch optreden! 
Jaarlijks djembefeest van de leerlingen van Nang-
adef. Wij bieden muziek, dans en een Afrikaanse 
maaltijd. U steunt ons project in Senegal, waar we 
al 10 waterputten gebouwd hebben.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 20 uur
prijs € 8 vvk, € 10 kassa
info Stefan Vanderstraeten,
M 0472 45 93 94, nangadef@skynet.be
een activiteit van wereldraad & Nangadef

zondag 22.3
ontbijt op bed
Wilt u iemand verrassen voor vaderdag of zo? Be-
stel een heerlijk ontbijt bij volleybalclub Zoersel!
locatie Volleybalclub Zoersel, Kapelstraat 15
prijs € 9 onbijt volwassene, € 6 ontbijt kind,
€ 45 champagne ontbijt voor 2 personen
info Herman Geens, T 03 312 32 16, M 0485 52 01 91
een activiteit van Volleybalclub Zoersel

maandag 23.3
infosessie | goed geslapen
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1B
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5 leden, € 9 niet-leden
info Erna Calluy, T 03 309 10 41
een activiteit van KVLV Zoersel

dinsdag 24.3
lezing | vergeten groenten en kruiden 
en hun mythen en sagen
Nacht van de Geschiedenis. Bart Belmans geeft 
uitleg over vergeten groenten en kruiden en het 
gebruik ervan. Kris Schaaf vertelt mythen en sagen 
over diverse kruiden: sappige verhalen uit het volks-
geloof, oude wijsheden en magische gebruiken.
locatie zaal Dorpszicht in de Bibliotheek, Dorp 54
tijdstip 20 uur
prijs € 8, € 5 leden Davidsfonds en KVLV Zoersel
info Julien Mastbooms, T 03 289 39 38,
julien.mastbooms@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel i.s.m. 
Davidsfonds Sint-Antonius en Halle-in-de-Kem-
pen, de Heemkundige Kring en KVLV Zoersel
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

minspil@telenet.be, www.indentateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

zaterdag 18.4
9de plantenruildag
Gooi plantjes, zaden, stekken die u teveel heeft 
niet weg. Kom ze ruilen met andere tuiniers in 
een gezellige sfeer. Geen verkoop, alleen ruilen en 
delen. Ook beginnende tuiniers kunnen misschien 
een leuk plantje op de kop tikken!
locatie Herentalsebaan 77
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Renée Grysolle,
reneegrysolle@hotmail.com, T 03 383 34 96
een activiteit van Velt-Voorkempen

zondag 19.4
voorjaarsbloeiers
in het Zalphens Gebroekt
Kom kennis maken met de prachtige voorjaarsfl ora 
in de vallei van de Delftse Beek. Het gele tapijt van 
speenkruid, verder nog slanke sleutelbloem, dot-
terbloem, bosanemoon, muskuskruid,….
locatie ingang containerpark Zoersel, De Maey 1
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info Guy Laurijssens,
M 0474 73 64 30, guy.laurijssens@gmail.com
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

opendeurdag TC De Meerheide
Onze deuren staan open voor jong en oud, voor 
leden en niet-leden, voor vrienden en vriendinnen! 
Breng uw tennisracket mee! We hopen op veel volk 
om enkele leuke matches te spelen en om niet-le-
den alsnog te overtuigen om zeker lid te worden.
locatie terreinen TC De Meerheide, Zoerselhofdreef 40
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Paul Tondeleir, T 03 385 16 12,
paul.tondeleir@pitconsult.be,
www.tcdemeerheide.be
een activiteit van TC De Meerheide

start-to-tennis TC De Meerheide
Het VTV S2T-programma is een voordelig en 
compact pakket voor volwassenen met een 
lessenreeks, aangepast materiaal en plezierige 
speelmomenten. Met de vernieuwde tennisaanpak 
heeft u binnen 10 weken het spel onder de knie, 
wat uw leeftijd of niveau ook is. Verbaas uzelf, leren 
tennissen was nog nooit zo gemakkelijk!
locatie terreinen TC De Meerheide, Zoerselhofdreef 40
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Paul Tondeleir, T 03 385 16 12,
paul.tondeleir@pitconsult.be,
www.tcdemeerheide.be
een activiteit van TC De Meerheide

tijdstip 20 uur
prijs € 5 DF leden, € 8 niet DF-leden
info katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van KVLV, KWB
en Davidsfonds Sint-Antonius

vrijdag 10.4
papierslag
Dump oud papier in de containers. De opbrengst 
van de papierslag gaat naar de missionarissen.
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 11.4 en zondag 12.4
tijdstip van vrijdagmiddag tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st. elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 11.4
Paasactiviteit Gezinsbond Zoersel
Activiteit rond Pasen in spel- en knutselvorm voor 
kleuters en kinderen van de lagere school. Voor alle 
kinderen is er een verrassing. Een tussendoortje 
is ook voorzien, u hoeft uw kind geen eten mee te 
geven.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip 9.30 uur tot 12.30 uur
prijs € 5 leden GB, € 8 niet-leden GB
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

dinsdag 14.4
musicalstage
Binnenkort vliegen we er weer in met onze musi-
calstages: voor en door musicalsterren! Elk kind 
speelt mee in onze verhalen. We gaan zingen, dan-
sen en toneel spelen. We werken met leeftijdsgroe-
pen. Op zaterdag of zondag is er een toonmoment 
voor familie en vrienden. Iedereen is welkom!
locatie De Zoest, Achterstraat 32
andere data woensdag 15.4, donderdag 16.4, vrij-
dag 17.4 en zaterdag 18.4
prijs € 145, € 135 vriendenkorting, € 120 leden tSitL, 
€ 110 2de gezinslid
info Mieke van Berendoncks, M 0486 72 07 43, 
info@muzix.be, www.muzix.be
een activiteit van Muzix i.s.m.
the Sky is the Limit (tSitL)

woensdag 15.4
creatieve 3-daagse Engelse biezen
Zeer zacht materiaal uit Engeland en zalig om te 
vlechten. Verschillende technieken komen aan bod.
locatie BM&S, Hoogstad 16, Kluisbergen
andere data donderdag 16.4 en vrijdag 17.4
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 175
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,

om gezonder te leven.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info senioren, T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel

zaterdag 4.4
tentoonstelling
Louisa Chevalier & Lucienne Stassaert
| Tussen licht en donker
Het werk van Lucienne Stassaert gaat over de 
kwetsbaarheid van de mens en zichzelf. Louisa 
Chevalier schildert anekdotes uit het dagelijkse 
leven. Ze transformeert en assembleert beelden tot 
er nieuwe betekenissen ontstaan.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 26.4
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

maandag 6.4
Paasviering
De Sint-Huybrechtsgilde houdt haar jaarlijkse 
Paasviering voor haar gildebroeders en -zusters, 
voor jeugdleden en vrijwillige medewerkers, met 
worstenbrood en appelbollen, na de maaltijd wip-
schieting op de staande wip met een drankje.
locatie lokaal Handicar (Horizon), Bethaniëlei 108
tijdstip 12 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

donderdag 9.4
Paastocht | spek- en eierentocht
Een lentetocht met het Zoerselbos als middelpunt. 
De zon wint aan kracht maar ook lenteregen houdt 
ons niet tegen. We trekken er opnieuw op uit, nu de 
dagen weer wat langer geworden zijn. Controle en 
rustpost bij het Groot Boshuis. Een aanrader voor 
alle grote en kleine Zoerselaars.
locatie KLJ lokaal, De Reiger 29
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

voordracht door Viw De Donder
Europa en de Islam, een titanenstrijd
Een historisch overzicht van de verhouding van 
Europa met de Islam. Byzantium, inval in Spanje, 
kruistochten, reconquista, immigratie, Al Qaida, 
Nine Eleven,... Een powerpointpresentatie over een 
brandend actueel thema.
locatie parochiezaal Sint Antonius, Kapellei 1
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 16.03 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.04 en 14.06
- vóór 11.05 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 15.06 en 6.09

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.


