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Dirk Paulus in ‘close-up’

met een VW Kever naar 
Gambia
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zo is Zoersel!
Nieuw Jaar

Grenzeloze dromen,
mijn wens
voor wat in ’t nieuw mag komen.

De grens van gisteren al voorbij
en veilig overgestoken
met vuurwerk naar geschiedenis verschoten.

Verwachting nu,
nieuw, openhartig wenkend,
voor morgen,
dat langs vandaag verglijdt, verglanst, vervaagt,
naar was.

’t Gebeurde besloten en geborgen,
door historie
dicht, gedicht
verteld, vertaald
van Zoersel, of van onbegrensd de wereld rond.

Verwachting nu,
geen negen maar wel twaalf maanden lang.

Katrien Schryvers

 ■ WEGWIJS

vuil zwerft▪langer
dan▪u▪denkt

Vuile sokken onder het bed, stapels kranten 
en tijdschriften, een berg afwas, rondslin-
gerend speelgoed, ... Huivert u van deze ge-
dachte en heeft u uw woning graag netjes en 
aan kant? Waarom dan die goede gewoonte 
niet meteen ook buitenshuis voortzetten? Als 
u even rondkijkt in onze gemeente, dan ziet u 
her en der plastieken flessen, sigarettendoos-
jes, blikjes, kranten, ... rondslingeren. Het 
gemeentebestuur wil dit jaar dan ook, aan de 
hand van uiteenlopende acties, iedereen mo-
biliseren om zwerfvuil te deponeren waar het 
hoort: in de vuilnisbak!

kleine beetjes...
Is het niet gemakkelijk? Raampje open, peukje buiten. Noncha-
lant en zonder er bij stil te staan, gooien we allerlei klein afval 
op straat. Het zijn vaak kleine hoeveelheden, maar al die kleine 
beetjes zorgen er wel voor dat onze straten vuil ogen. Kunt u 
zich soms ook niet bedwingen om van uw zwerfvuil af te gera-
ken? Ga dan eens na hoe lang het milieu er over zal doen! (zie 
kaderstukje) 

geen alleenstaand probleem
Zwerfvuil is een groot probleem. Opruimen kost niet alleen een 
bom geld, het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen én 
middelen. Het verstoort het landschap, komt terecht in grach-
ten, weiden en speelzones, … Spelende kinderen en dieren kun-
nen zich er aan kwetsen. Het is bovendien voor veel burgers een 
bron van ongenoegen. Mensen vinden het immers onaange-
naam om in een vuile straat of vervuild park rond te lopen. Geef 
toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei 
rotzooi op de grond! 

Als ook u een handje toesteekt - of beter: elk vuiltje in de vuilnis-
bak steekt - dan zijn we al een hele stap dichter bij een ‘zwerf-
vuilvrije’ gemeente. Dat is meteen wat het gemeentebestuur 
dit jaar - in het kader van de campagne ‘In de vuilbak’ (Vlaamse 
overheid, Fost Plus, lokale overheden en OVAM) - wil bereiken 
met uiteenlopende zwerfvuilacties: u mobiliseren zwerfvuil te 
deponeren waar het hoort, namelijk in de vuilnisbak!

sensibilisatiecampagne

vERWERKINGSTERmIJN vOOR hET mILIEU
▪ sigarettenfilter → 2 jaar
▪ kauwgom → 20 tot 25 jaar
▪ bananenschil → 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer
▪ drankblikje → 1,5 jaar én laat ijzeroxide achter
▪ aluminium deksel → blijft eeuwig merkbaar
▪ PET- of PVC-fles → 5 tot 10 jaar én PVC-fles laat chloor ach-

ter

mEER WETEN?
Surf▪naar▪www.indevuilbak.be▪of▪bel▪onze▪dienst▪milieu▪op▪
het▪nummer▪03▪2980▪9▪10
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kleine en grote vragen
“De opvoedingswinkel en de vier opvoe-
dingspunten zijn plekken waar u terecht-
kunt met kleine of grote vragen over de 
opvoeding van kinderen en jongeren”, 
gaat Inge verder. “Want daar zit iederéén 
wel eens mee.” Twijfels en vragen horen bij 
opvoeden, want iedereen wil het graag 
zo goed mogelijk doen. En daar helpen 
de medewerkers van de opvoedingswin-
kel u bij. U vindt er een luisterend oor, een 
‘tweede stem’, advies. Meer informatie, of 
gewoon dat duwtje in de rug dat u weer 
vleugels geeft. “Volstaat één ontmoeting 
niet, dan kan een intensievere begeleiding 
gestart worden, met een maximum van 
vijf contacten”, aldus nog Inge. “Heeft u 
nood aan nog meer begeleiding, dan ver-
wijst men u vakkundig door naar gespeci-
aliseerde diensten. Dit alles gratis én ano-
niem, en uiteraard volledig vrijblijvend.” 

Mijn baby slaapt ’s nachts nog altijd niet door. Mijn dochter 
van acht durft plots niet meer alleen naar bed. Vanaf wan-
neer kan zakgeld, en is dat eigenlijk wel nodig? Mijn kind 
wordt gepest, wat kan ik doen? Ik ben die ruzies met mijn pu-
ber beu!

Behoort u tot de groep van ouders, groot-
ouders, ... die de zorg op zich nemen voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar? 
Dan komen deze situaties u mogelijk be-
kend voor. Weet u soms niet goed hoe u 
best kunt omgaan met zo’n situatie, dan 
kunt u vanaf 20 januari met al uw vragen, 
bedenkingen, ... terecht in de gloednieu-
we opvoedingswinkel in Sint-Antonius. 
Samen met u gaat men daar op zoek 
naar een antwoord, volledig op uw maat. 
Gratis en anoniem. Inge Waterschoot, 
stafmedewerker Diensten- en Begelei-
dingscentrum Openluchtopvoeding vzw, 
vertelt u er graag meer over.

opvoedingsnetwerk 
rond antwerpen
“2010 lijkt het jaar van de opvoeding te 
worden in Zoersel en omliggende ge-
meenten”, aldus Inge. “In het voorjaar 

opent daar immers niet alleen een op-
voedingswinkel, maar kunt u ook terecht 
in één van de vier opvoedingspunten in 
Malle, Schilde, Zandhoven of Wijnegem. 

in Brasschaat, de tweede in de perife-
rie rond Antwerpen. Beide winkels en de 
verschillende opvoedingspunten vormen 
samen een opvoedingsnetwerk rond Ant-

opvoedings-
winkel▪opent▪
deuren

advies op maat

 ■ REPORTAGE

In Zoersel, meer bepaald aan de Handels-
lei in Sint-Antonius, wordt de voormalige 
gemeentelijke antenne omgebouwd tot 
opvoedingswinkel. Een winkel die echter 
ook op verplaatsing gaat naar andere ge-
meenten. Wekelijks of tweewekelijks zal 
u één van de medewerkers immers ook 
kunnen bereiken in elk van de vier opvoe-
dingspunten.”
De opvoedingswinkel in Zoersel is, na die 

werpen. “De opvoedingswinkel in Bras-
schaat opende recent, meer bepaald in 
september 2009, de deuren”, licht Inge 
toe. “We merken dat de komst ervan leeft 
onder de mensen. We voelen ook dui-
delijk dat er nood was aan een dergelijk 
initiatief. Dat is ook in Zoersel het geval. 
Los van de ideale ligging, was een andere 
doorslaggevende factor de interesse van 
zowel het bestuur als de inwoners.” 

PRAKTISChE INFO

Opvoedingswinkel Zoersel 
Handelslei 108, 2980 Zoersel
03 2980 9 74
www.zoersel.be/opvoedingswinkel
opvoeding@zoersel.be

open: 
maandag: 14 - 20 uur
woensdag: 9 - 12 uur 
 13 - 16 uur 
vrijdag: 9 - 12 uur

laagdrempelig
De opvoedingswinkels en de vier opvoe-
dingspunten zijn open huizen. Dit bete-
kent dat u er zomaar kunt binnenstappen 
- voor informatie, een praatje, wat opzoe-
ken in de uitgebreide bibliotheek of op het 
internet. Heeft u liever een discreet ge-
sprek, dan maakt u best een afspraak met 
één van de medewerkers. U kunt hen ook 
telefoneren voor advies of online vragen 
stellen. “Op geregelde basis worden er ook 
informatieavonden rond een bepaald the-
ma, cursussen voor ouders en trainingen 
gegeven”, voegt Inge daar nog aan toe.  
Iedereen die ook maar iets met opvoeding 
of ‘opgroeien’ te maken heeft, is hier aan 
het juiste adres. Ouders dus, maar even-
goed grootouders, tantes, nonkels, goede 
vrienden, babysits, noem maar op. Ook 
kinderen en jongeren die zélf met vragen 
zitten, zijn meer dan welkom.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪74▪of▪mail▪naar▪opvoe-
ding@zoersel.be.

Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want 

iedereen wil het graag zo goed mogelijk doen.

Het opvoedingsnetwerk is een samen werkingsproject van Diensten- en Be  geleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Terp en de 
gemeenten Zoersel, Zandhoven, Malle, Wijnegem en Schilde. Intercommunale IGEAN is nauw betrokken bij de voorbereiding. 
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 ■ BETROKKEN

ontwerp 2011 - 2013

medewerkers▪jeugd-
beleidsplan gezocht

Hoe zal het gemeentebestuur het jeugdwerk de komende jaren ondersteunen? Welke noden 
en behoeften zijn er, en welke acties en doelstellingen worden hieraan gekoppeld? Dit, en nog 
veel meer, wordt opgenomen in het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Onze jeugddienst is momen-
teel volop op zoek naar enthousiaste medewerkers om dit JéBéPé mee vorm te geven.

jéBéPé
In zo’n jeugdbeleidsplan geeft het gemeentebestuur aan welke 
beleidsmaatregelen en acties het de komende drie jaar wil ne-
men ten voordele van de Zoerselse jeugd in het algemeen en het 
jeugdwerk in het bijzonder. Zo wordt er onder meer in opgeno-
men hoe het bestuur het jeugdwerk (twaalf jeugdverenigingen) 
zal ondersteunen, welke doelstellingen het vooropstelt, hoe dit 
alles financieel vertaald zal worden, enz. Voor de uitvoering van 
de vooropgestelde doelstellingen krijgt het gemeentebestuur 
bovendien subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. 

stuurgroep
Op 1 juni 2010 moet het ontwerp van het jeugdbeleidsplan 2011-
2013 klaar zijn. Het gemeentebestuur is daarom op zoek naar 

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪7▪17▪of▪mail▪naar▪jeugd@zoersel.be.▪

enthousiaste medewerkers om dit ontwerp mee op te maken. “We 
zoeken mensen die een hart hebben voor alles wat jong en actief is, 
die het klappen van de zweep binnen het lokale jeugdwerk kennen, 
die verder durven kijken dan hun neus lang is en die daarenboven 
nog zelf de handen uit de mouwen willen steken”, aldus de jeugd-
dienst. 

“Zij zullen in eerste instantie, via bevragingen, op zoek moeten gaan 
naar de behoeften die leven bij kinderen, jongeren en het jeugdwerk 
in onze gemeente. Samen met het bestuur zullen zij vervolgens 
doelstellingen vooropstellen om in te spelen op deze behoeften, en 
tot slot ook acties voorstellen die op hun beurt de doelstellingen 
kunnen realiseren in de periode 2011-2013.” 

“Wij zijn momenteel volop op zoek 

naar enthousiaste medewerkers om 

dit JéBéPé mee vorm te geven.” 

zijn▪er▪grenzen
aan▪poëzie?

Voor G. 
Langs de vloedlijn, in een regen 
die niet kon deren, liepen wij op en neer 
Ons warmend onder de donsdeken van het 
verbeelde 
klommen wij aan dek van het schip, 
dat, na met zijn zeilen de horizon in tweeën  
te hebben gedeeld, de aarde achterliet.

Eddy van Vliet, De binnenplaats, De Bezige Bij, 1990.

 ■  IN BEELD

Gedichtendag 2010

Vlaams en nederlands poëziefeest 
Op donderdag 28 januari is het opnieuw Gedichtendag, hét 
poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Het thema van deze 
elfde Gedichtendag is ‘Over de grens’. 

Poëzie is voortdurend in beweging en overschrijdt daarmee 
regelmatig een grens. Dichters en gedichten passeren geogra-
fische grenzen, waardoor wederzijdse beïnvloeding ontstaat. 
Bovendien beweegt poëzie zich over de grenzen van de taal of 
van de kunstvorm door relaties aan te gaan met muziek, dans, 
theater, beeldende kunst, architectuur of proza. Zijn er eigenlijk 
wel grenzen te stellen aan poëzie?

zoersel over de grens
Gedurende gans de week van 28 januari zal Zoersel zich ontpop-
pen tot een dichterlijke gemeente. Zo worden er verschillende 
gemeentegebouwen ‘aangekleed’ met gedichten van Eddy van 
Vliet (1942-2002), een dichter wiens ouders lange tijd in Zoer-
sel gewoond hebben, en die ook meerdere gedichten over onze 
gemeente schreef. In het administratief centrum zal u op 28 
januari verwelkomd worden met gedichten, op groot scherm 
voorgedragen door het gemeentepersoneel. Een tentoonstel-
ling in de grote inkomhal toont op haar beurt het resultaat van 
verschillende Zoerselse kunstenaars die zich lieten inspireren 
door onder meer poëzie van Rutger Kopland, Simon Vinkenoog 
en Tom Lanoye. 

gedichtenmuur
In de bibliotheek van Zoersel wordt een gedichtenmuur opge-
bouwd die bestaat uit gedichten van onder meer Zoerselse leer-
lingen, en verder van iedereen die zijn poëtisch ei kwijt wil. Wilt 
ook u graag ‘bouwmateriaal’ leveren, dan kunt u nog tot zater-
dag 23 januari - letterlijk en figuurlijk - uw steentje bijdragen 
door een eigen gedicht binnen te brengen. Dit kan in één van de 
drie bibliotheken of per e-mail naar zoersel@bibliotheek.be. 

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪7▪22▪of▪surf▪naar▪www.gedichtendag.com.▪

iets voor u? 
Komt u vaak in contact (jeugdleider, leerkracht, ...) met of bent u 
geïnteresseerd (ouderraadslid, ...) in de leefwereld van kinderen 
en jongeren - of bent u zelf een jongere die wil meewerken aan of 
nadenken over het jeugdbeleid in onze gemeente? Geef uw naam 
en adres dan a.u.b. vóór 26 januari door aan onze jeugddienst, Han-
delslei 167, 03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be.
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15.1.2010 - 24.2.2010

vrijdag 15.01
infoavond paddenoverzet
Onze afdeling kan al jaren rekenen op 
een stevige groep vrijwilligers die in het 
voorjaar de amfibieën veilig over het asfalt 
helpen tijdens hun trek naar het voort-
plantingsgebied. Om iedereen, ook alle 
nieuwe geïnteresseerden, weer op scherp 
te stellen, organiseren we deze infoavond.

locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Bart Hellemans, bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, 
kern zoersel

klankschaalconcert en poëzie
Een concert waarin de seizoenen klinken 
in klank en woord. Breng een matje/kus-
sen mee om op te liggen of te zitten en 
eventueel een dekentje. Na het concert is 
er tijd om na te praten bij een kopje thee.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 20.15 tot 22 uur
prijs € 17
info Moena Verheyen M 0473 53 38 61,
moena@emails.be, http://www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

zaterdag 16.01
Triple P: 
positief pedagogisch programma
Een opvoedingsondersteunend program-
ma van acht sessies (vijf in groep en drie 
telefonisch) waarin theorie, voorbeelden 
en oefeningen worden gegeven.

locatie lokaal Handicar, Bethaniënlei 108b
andere data zaterdag 23 en 30.01, 6.02 en 6.03
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
info en inschrijven Hilde De Leeuw T 03 384 22 54,
M 0498 69 42 00, hilde.deleeuw@telenet.be, 
www.triplep.be 
een activiteit met steun van 
de provincie antwerpen en Kind & gezin

zondag 17.01
vTT-fietstocht
Recreatieve fietstocht van +/- 15, 25 of 40 
km over landelijke wegen.

locatie Den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 8 tot 11.30 uur
info Jan Verhoeven T 03 384 30 23, verfam@telenet.be
een activiteit van WtC De trappers

handboogschieten op ringen
Deze wedstrijd wordt om de twee jaar 
georganiseerd, volgens de kalender van 
de Hoge Gilde Raad. Tien gilden uit de 
Noorderkempen komen naar deze wed-
strijd om de meeste ringen te schieten en 
tevens gezellig samen te zijn.

locatie Antoniusschool (binnenspeelplaats), Handels-
lei 72 
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

donderdag 21.01
klarivaria
Voorstelling over de klarinet, met daarna 
een klarinetconcert. Mogelijkheid om 
afspraken te maken voor een proefles kla-
rinet.

locatie conferentiezaal, gemeentehuis Schilde, Bras-
schaatsebaan 30 
tijdstip 19.30 uur
info Hilde Nachtegaele M 0494 58 15 20,
hilde.nachtegaele@skynet.be 
een activiteit van de muziek- en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en zoersel

try-out concert
Drie pianoleerlingen bereiden zich voor op 
de Cantabile-wedstrijd.

locatie Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhout-
sebaan 199, Wijnegem 
tijdstip 20 uur
info secretariaat Wijnegem T 03 353 75 41,
www.academiewijnegem.be 
een activiteit van de muziek- en woordacademie 
Wijnegem

vrijdag 22.01
fotosalon en digidoedagen
Onze clubleden stellen hun keuzewerken 
voor. Digitale reeksen. Maak kennis met 
de laatste nieuwigheden voor digitale op-
names en afdrukken. Gratis foto grootou-
ders en kleinkinderen.

locatie Zonneputteke
andere data zaterdag 23 en zondag 24.01
tijdstip vrijdag opening vanaf 20 uur, zaterdag van 10 
tot 22 uur, zondag van 10 tot 19 uur  
info Paul De Houwer M 0474 32 23 29,
paul.de.houwer@pandora.be , 
http://obscura.zoersel.org 
een activiteit van fotosalon obscura vzw 

zaterdag 23.01
sprookjesnacht
Ontdek tijdens een avondwandeling met 
al uw zintuigen het sprookje dat we zoe-
ken. Nadien kunt u in de school een spag-
hetti komen eten (vooraf inschrijven).

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 17 tot 22 uur
info en inschrijven Petra Lemmens T 03 309 41 84,
pep.lemmens@telenet.be 
een activiteit van 
de Sint-elisabethschool en ouderraad 

zondag 24.01
familieopstellingen
Veel van onze overtuigingen en steeds 
terugkerende problemen vinden hun 
oorsprong in de familie waarin we zijn op-
gegroeid. Via een familieopstelling krijgt 
u dieper inzicht in uzelf en uw familiedy-
namiek waardoor herstel in het hier en nu 
mogelijk wordt.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
info Anne De Vester M 0495 10 88 91,
anne.de.vester@pandora.be of Katrien Cassiers 
T 03 827 44 83, katrien.cassiers@telenet.be 
een activiteit van de zinzolder

toneelstuk: op de schoolbanken
Dit plezante toneelstuk, in de regie van 
Rita Stevens, wordt opgevoerd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van het Davidsfonds.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 11 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be of Rita Van Brandt 
M 0497 89 89 26 
een activiteit van Davidsfonds Halle

Zoals u weet, mag u sinds 1 januari 
2010 geen luiers meer in de GFT+-
container werpen, maar horen ze 
thuis bij het restafval. Een studie 
van OVAM gaf immers aan dat luiers 
bij het GFT niet langer ecologisch verant-
woord zijn. Wie zijn GFT+-container enkel 
nog bijhield om luiers in te werpen, kan 
deze nu bij de gemeente omruilen voor een 
gratis compostvat. Daar bovenop krijgt u 
jaarlijks twee Zoerselse geschenkcheques. 
Doet u dit nog vóór 15 februari 2010, dan ont-
vangt u deze cheques ook nog voor dit jaar.

Wat eveneens gewijzigd is, is de prijs van de 
huisvuilzakken en GFT+-labels. Sinds eind decem-
ber gelden volgende prijzen: 
▪ huisvuilzakken 60 l: 1,80 euro per zak
▪ GFT+-label 80/120 l: 1,80 euro per label
▪ GFT+-label 40 l: 0,90 euro per label
Deze prijswijziging is een gevolg van de stijgende kosten. Met 
deze inkomsten moeten uiteraard niet alleen de prijs van de zak 
zelf, maar ook de ophaling, lediging, verwerking en milieutak-
sen betaald worden.

meer Weten?
Bel 03 2980 9 10 of mail naar milieu@zoersel.be. 

 ■ IN ‘T KORT

Dan moet u zeker de nieuwe programmafolder van cultuurhuis 
De Bijl en de Kapel (cc Bethaniënhuis) eens bekijken. Met onder 
meer concerten van het Vlaams Radio Koor, werk uit de Verbeke 
collectie en een expo van Pjeroo Roobjee is er voor elk wat wils, en 
komen zowel lokale talenten als gevestigde waarden aan bod.

meer Weten?
Surf naar www.zoersel.be. De folder is vanaf 1 februari te verkrij-
gen in De Bijl, op onze drie locaties en in de bibs.

cultuur dicht▪bij▪huis?

groene wijzigingen

Als alles goed gaat, heeft Zoersel eind 2010 een stedenband met de 
Afrikaanse havenstad Ouidah (uitspraak: oeis-da) uit Benin. Na het 
invullen van een uitgebreide vragenlijst genoot Ouidah de voorkeur 
op de andere kandidaten uit Senegal, Benin, Nigeria, Kameroen en 
Zuid-Afrika. De bedoeling is nu dat een Zoerselse delegatie nog voor 
de zomer een bezoekje brengt aan Ouidah. Zij kunnen op hun beurt 
in het najaar tot hier komen. Als alles goed verloopt, kunnen we dan 
mogelijk eind 2010 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.  

meer Weten?
Bel 03 2980 0 00 (Erik Fuhlbrügge). 

partner gevonden

Op woensdag 23 december werd Rik Frans, al 31 jaar lang de 
uitbater van ’t Koemeke koffie, in de bloemetjes gezet als 
‘bovenste beste buur’. “Ik heb Rik voorgedragen als ‘bovenste 
beste buur’ omdat hij met zoveel geduld en liefde mensen van 
de psychiatrie toelaat in zijn zaak,” zo legt Veerle Goorden uit. 
Rik zelf blijft er heel nuchter onder. “Misschien verlies ik klan-
ten met deze keuze, maar als je alleen maar de gezonde en de 
sterke mens moet binnen laten, waar sta je dan...?!”

meer Info of zelf IemanD VoorDragen?
communicatie@zoersel.be of 03 2980 5 33

bovenste▪beste▪buur
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vuur en water: vuurwater (Ranst)
U vertrekt op een 8 km lange tocht - vol-
ledig afgepijld - doorheen Ranst en Em-
blem. Onderweg wordt u verrast door 
spannende vertellingen en getrakteerd 
op een hapje en een drankje. Aansluitend 
kunt u inschrijven voor een lekkere en ge-
zellige maaltijd in de Allierse kapel. Op het 
menu staat een ‘Vurig kippetje’. Een ideale 
afsluiter!

locatie Ranst, tegenover Allierse Kapel, Liersesteen-
weg 100, Emblem 
tijdstip van 13 tot 15 uur
prijs € 3 - maaltijd: € 12 voor volwassenen in vvk, € 6 
voor kinderen 
info Tom Van Wassenbergh T 03 310 05 13,
www.landvanplaysantien.be 
een activiteit van het land Van Playsantiën

wintertenenwandeling
Om te bekomen van de overdadige fees-
ten nemen we u mee op een familiale 
winterwandeling. Het wordt een gezonde 
uitstap van ongeveer 7 km met als doel de 
stress en de aangekomen kilootjes van de 
voorbije feestdagen weg te werken. Zoals 
gewoonlijk voorzien we halverwege een 
hartverwarmend opkikkertje.

locatie Sint-Martinuskerk, Halle-Dorp
tijdstip 14 uur
prijs leden € 0,50, niet-leden  € 1
info en inschrijven Jan en Lily Van Dyck - Van Rompaey, 
T 03 384 21 89 
een activiteit van Pasar

maandag 25.01
aromatherapie kennismaking
We leren de meest gebruikte oliën ken-
nen, hoe ze te gebruiken en u krijgt een 
beknopte handleiding. We maken samen 
een preparaat dat u meekrijgt.

locatie Zinzolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 25
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be, 
www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

donderdag 28.01
cardiosalsa of Zumba
Een dynamische en zeer plezante ont-
spannende les, op Latijns-Amerikaans 
ritme. Hartslagverhogend, dus ook met 
een hoog calorieverbruik.

locatie GBZ, Kerkstraat 7
andere data 4.02
tijdstip van 18.30 tot 19.30 uur of van 21.30 tot 22.30 uur
prijs € 5
info Anne Peetermans T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be 
een activiteit van de conditie- en dansvereniging 
zoersel

gratis proefles bodyforming
Ideale les voor mensen die in ploegen wer-
ken. U kunt afwisselend de ochtend- en 
avondles combineren, afhankelijk van uw 
werktijden.

locatie voormiddag turnzaal, Handelslei 47,
avond GBZ, Kerkstraat 7 
andere data 4.02
tijdstip van 11.15 uur tot 12.15 uur
of van 20.30 tot 21.30 uur 
info Anne Peetermans T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be 
een activiteit van de conditie- en dansvereniging 
zoersel

vrijdag 29.01
lezing Jef Lambrecht ‘het midden 
Oosten, gisteren, vandaag en (mis-
schien) morgen’
Jef Lambrecht (° 1948) is verslaggever en 
eindredacteur van de VRT. Alhoewel hij 
zich als radiojournalist aanvankelijk vooral 
met cultuur bezighield, volgde hij sinds de 
eerste Perzische Golfoorlog als buiten-
landverslaggever het Midden-Oosten op 
de voet. Tijdens en na het bewind van de 
Taliban bezocht hij geregeld Afghanistan. 
Hij publiceerde tal van werken over het 
Midden-Oosten, maar ook gedichten, 
theaterteksten en journalistieke stukken. 
Tijdens de recente turbulente presidents-
verkiezingen in Iran wordt Lambrecht op-
gepakt door de politie, vrijgelaten en op-
nieuw opgepakt. Het levert hem - behalve 
enkele spannende momenten - ook extra 
media-aandacht en een handvol mooie 
verhalen op. Na de lezing is er ruim de tijd 
voor vragen en/of discussie.

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

maandag 1.02
Nordic Walking
Drie lessen op woensdagavond, minimum 
acht deelnemers. In de deelnamekosten 
zijn huur poles (stokken), lidgeld en verze-
kering inbegrepen.

locatie de Reiger
andere data 8 en 15.02
tijdstip 19.30 uur
prijs leden conditie en dans € 25, niet-leden € 37
info en inschrijven Hilde De Rob T 03 384 15 94
een activiteit van de conditie- en dansvereniging 
zoersel

dinsdag 2.02
UPdate computerclub
Vragen beantwoorden, oplossen van 
computerproblemen, tips & tricks voor 
Windows XP, Vista, Windows 7, Officetoe-
passingen, grafisch. Hard- en Softwarebe-
spreking. Inschrijvingen voor het nieuwe 
clubjaar!

locatie Antoniusschool, Handelslei 72
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster, M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van uPdate computerclub

woensdag 3.02
klassiek concert ‘Chichester Psalms’
Vlaams Radio Koor onder leiding van Tim 
Nuoranne / Jef Neve (piano) / Mieke Bue-
kers (slagwerk) / Bart Naessens (orgel) / 
Leen Van der Roost (harp). Tijdens dit con-
cert bieden we u een programma waarin 
klassiek en jazz elkaar ontmoeten en zelfs 
één worden. Jazzmuzikant Jef Neve maak-
te in opdracht van het Vlaams Radio Koor 
een nieuwe compositie. Een onverwacht 
maar wondermooi treffen tussen twee 
muziekstijlen. Ook de twee andere com-
ponisten wilden niet kiezen tussen klas-
siek of jazz. Van ‘West Side Story’, Leonard 
Bernsteins bekendste musical, zijn ontel-
bare bewerkingen gemaakt. De meest be-
kende solodelen uit dit moderne sprookje 
staan naast de ‘Chichester Psalms’, het 
tweede grote werk dat de joodse Bern-
stein in het Jiddish schreef. Eric Whitacre 
ruilde zijn synthesizer en techno-popband 
in voor een klassieke studie aan de ‘Juilliard 
School of Music in New York’, maar bleef 

toch trouw aan zijn eerste liefde, en dat 
weerspiegelt zich in zijn typische stijl: een 
fusie van klassieke en moderne muziek.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12, kassa € 14, voorkeurtarief vanaf 4 concer-
ten € 10, - 16 j gratis 
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
debijl@zoersel.be, reserveren kan via het onthaal 
T 03 2980 0 00, debijl@zoersel.be 
een activiteit van het Vlaams radio Koor

donderdag 4.02
hoofd-, nek- en schoudermassage
Waar zit de meeste spanning in uw li-
chaam verzameld? Juist ja, in uw nek en 
onder uw schouders. We leren enkele 
eenvoudige handgrepen. Best per twee in-
schrijven. Graag meebrengen: twee badla-
kens, één kleine handdoek, warme sokken 
en topje aandoen.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 20
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be,
www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

zaterdag 6.02
dialogenmarathon ‘tienertoeren’
De leerlingen van de woordklassen van de 
academie Zoersel treden op. Het gaat over 
gel, lolly’s, opschepperige moeders, over-
spannen moeders, vaders met nieuwe lie-
ven en kinderen met heimwee …

locatie Achterstraat 70 (lokaal 8)
tijdstip van 9.30 tot 13.30 uur
info muziek en woordacademie Zoersel T 03 483 07 13,
academie.zoersel@gmail.com 
een activiteit van de muziek- en woordacademie 
zoersel

stoelzitting
Haal die oude stoel van de zolder, met een 
nieuwe stoelzitting past hij terug in uw 
interieur. Eens u de techniek onder de knie 
heeft, kunt u zowel uw stoelen als andere 
meubels opmaken. Meebrengen: vierkan-
te, rechthoekige of ronde stoelzitting he-
lemaal ontdaan van oude zitting, gaatjes 
correct hersteld en de zitting losgemaakt 

van de stoel, priem of els, klein hamertje 
en picknick.

locatie Antwerpsedreef 117
andere data zondag 7 en 14.02
tijdstip zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 10 tot 
14 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

tentoonstelling Roos Goossens
In een vroeger leven gaf Roos Goossens 
plastische kunsten. Ze volgde verschillen-
de cursussen en maakte vooral aquarellen 
en grafiek. ‘Ware moed is de vrucht van te-
derheid. Het vervult ons als we de wereld 
ons kwetsbare hart laten zien, klaar om 
het met anderen te delen’. Rond deze pre-
misse bouwt Roos Goossens haar werk 
op. Zij schildert in een vlotte waterachtige 
toets landschappen, zeegezichten, enz. 
Voor haar grafisch werk liet ze zich leiden 
door een tekening van haar kleinzoon 
Quinten. Deze kinderlijke, expressieve 
creaties hebben dan ook een hoog Cobra 
gehalte.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 28.02
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

6 uren van halle mountainbike
Teams van vier personen leggen gedu-
rende zes uur een parcours van 5,5 km zo 
vaak mogelijk af. Solorijders zijn ook wel-
kom. Op het dorpsplein en in het bos kun-
nen supporters genieten van een schitte-
rend mountainbikespektakel.

locatie kiosk dorpsplein Halle
tijdstip van 15 tot 21 uur
info en inschrijven enkel via webstek www.6uren.be
een activiteit van Survivaltrophy Voorkempen

beestig blazen
Alle blazers, samen met de klassen sa-
menzang van het eerste jaar, geven een 
concert.

locatie O.L.Vrouwkerk, Wommelgemsteenweg 34, 
Wijnegem 
tijdstip 15.30 uur
info Kristel Janvier M 0475 91 87 92
een activiteit van de muziek- en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en zoersel

door bossen en kastelen
Wat weet je van de ‘Apenberg’ in Zandho-
ven? Een bos vol geheimen... Ereburge-
meester Willy de Bie vertelt u er alles over. 
Deze wandeling brengt ons eveneens 
langsheen twee mooie Kasteeldomeinen 
in Zandhoven: Het Hof van Lyere en het 
Kasteel van Montes, waarbij Kasteelheer 
Montes ons vertelt hoe de bewoners van 
het kasteel steeds nauw verweven leefden 
met de inwoners van Massenhoven.

locatie afspanning Sint-Christoffel,
Amelbergastraat 1, Zandhoven 
tijdstip 18,19 of 20 uur
prijs € 3
info Tom Van Wassenbergh T 03 310 05 13,
www.landvanplaysantien.be 
een activiteit van het land Van Playsantiën

zondag 7.02
ganzentocht
Deze busreis mag natuurlijk niet ont-
breken. Naar goede jaarlijkse gewoonte 
trekken we weer de polders in en gaan op 
zoek naar de vriezeganzen.

locatie gemeenteplein Westmalle of Kerk Sint-Anto-
nius 
tijdstip 8 uur of 8.10 uur
prijs leden € 12, niet-leden € 17, 10-18 jarigen € 6, jonger 
gratis 
info Walter D’Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

maandag 8.02
natuurlijke shampoo en zepen maken
We maken shampoo en zeep met natuur-
lijke producten en etherische oliën, zonder 
chemische bewaarmiddelen. U krijgt een 
beknopte handleiding mee om thuis ver-
der te oefenen. De producten die we ma-
ken, krijgt u mee naar huis.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be,
www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

djembé voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar
Niets is leuker dan samen trommelen en 
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Afrikaanse liedjes zingen. Lekker spelen 
met die Afrikaanse rastaman die zo goed 
kan djembé spelen. Wij hebben twee 
groepjes: één voor absolute beginners en 
de tweede voor kinderen die de basisprin-
cipes al goed onder de knie hebben. Wij 
zorgen voor instrumenten.

locatie Sint- Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond, uitgezonderd 
vakanties of feestdagen 
tijdstip groep 1 van 18 tot 19 uur,
groep 2 van 19 tot 20 uur 
info en inschrijven Ingrid Van Tillo M 0479 81 90 01, 
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be 
een activiteit van Waker Djiben vzw

West-Afrikaans dansen
Een ontspannende inspanning of een in-
spannende ontspanning? Vergeet even 
de dagelijkse stress en laat u meenemen 
op het ritme van de percussiemuziek. De 
Senegalese leraar zorgt voor ambiance. 
Iedereen kan dansen, iedereen kan mee-
doen. Kom het eens proberen.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond uitgezonderd vakan-
ties of feestdagen 
tijdstip 20.15 tot 21.45 uur
info en inschrijven Ingrid Van Tillo M 0479 81 90 01, 
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be 
een activiteit van Waker Djiben vzw

vrijdag 12.02
papierslag

locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 13 en zondag 14.02
tijdstip van vrijdagvoormiddag ca.11 uur tot maandag 
in de vroege morgen 
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een activiteit van missiewerking Sint-elisabeth 
zoersel

liefdesreceptjes
‘De fakkel van de liefde wordt in de keuken 
ontstoken’ zegt een oud Frans gezegde. 
Niet te verwonderen dat u in de Franse 
keuken heel wat ondeugende en minder 
ondeugende ingrediënten vindt. Winifred 
Van Killeghem, een ‘kruidenvrouw’, die tal-
rijke kookboeken heeft geschreven, komt 
ons hierover praktische tips geven voor de 
keuken en leuke weetjes over ingrediën-
ten. En…ze laat ons proeven van allerlei 

lekkere dingen. Een goede voorbereiding 
voor Valentijn!

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be  
of Rita Van Brandt M 0497 89 89 26 
een activiteit van Davidsfonds Halle

zondag 14.02
spirituele beurs
Kom ons bezoeken op de spirituele beurs 
en ontdek de magische wereld! Er worden 
heel de dag gratis demonstraties gegeven 
en wie weet komt u wel aan bod.

locatie Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 18 uur
info Ingrid M 0499 26 70 85, www.spirituelebeurs.be
een activiteit van Spiritueel onderweg vzw

maandag 15.02
juwelen maken 
met Keltische knopen en parels
Tijdens deze reeks van vier lessen maken 
we oorbellen met de drievoudige Godin-
knoop, een halssieraad met basisknoop, 
voorspoedknoop en Keltische parels en 
een halssieraad met lemniscaatknoop. Ie-
dereen werkt aan haar/zijn eigen ritme. Er 
is genoeg documentatie om ook thuis te 
ontdekken en te oefenen.

locatie Antwerpsedreef 117
andere data 1, 15 en 29.03
tijdstip telkens van 19.30 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

donderdag 18.02
voordracht ‘een mooie border in elk 
seizoen’ 
door Francis Peeters. Ons bezoek aan 
Amoena juli ll. werd door alle deelnemers 
erg gewaardeerd. Wij maakten toen al 
kennis met de begeestering van Fran-
cis Peeters, bekend van zijn optredens in 
Jardins & Loisirs, en Guy Vandersande. Het 
belooft een boeiende avond te worden, 
waarop Francis ons deelgenoot maakt 
van zijn visie over het aanleggen van bor-
ders.

locatie Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden gratis, niet-leden € 2,5
info Ann Lamote T 03 312 47 52, annlamote@telenet.be
een activiteit van de Vlaamse Vasteplantenver-
eniging

film ‘Bin Jip’
Tae-suk dringt binnen in leegstaande 
huizen (bin jip = leegstaand huis) en leeft 
er tijdelijk alsof dit het zijne is. Hij is een 
respectvolle inbreker: hij steelt namelijk 

niets, kookt er wel zijn potje, maar doet in 
ruil de was of repareert een kapotte klok 
of radio. Zijn ongegeneerdheid heeft vaak 
een grappig effect. Op een dag ontmoet 
hij in een huis Sun-hwa, een vrouw die 
gevangen zit in een ellendig huwelijk met 
een man die haar mishandelt. Tae-suk 
ontfermt zich over haar en neemt haar 
mee op zijn tochten. Samen kijken ze tv in 
andermans huizen en leven even het leven 
van iemand anders. Bin Jip is meer dan 
alleen maar een aandoenlijke film, het is 
een complete spirituele ervaring die refe-
reert naar de essentie van het zijn!

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

zondag 21.02
trappistentocht
Afgepijlde wandelingen van 6-10-15-20-25-
30-40 km door de bossen van Westmalle 
en Sint-Job. Op de afstanden van 10 tot 
en met 40 km zijn de nodige rustposten 
voorzien. Iedere wandelaar kiest dus zijn 
afstand en wandelt op eigen tempo.

locatie GSA, Ter Beuken1 / Achterstraat
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be,
www.nvz.be 
een activiteit van WSV De natuurvrienden zoersel

dinsdag 23.02
UPdate computerclub
Vragen beantwoorden, computerproble-
men oplossen. Tips & tricks, Windows XP, 
Vista, Windows 7, Officetoepassingen. 
Grafisch. Hard- en Softwarebespreking. 
Inschrijvingen voor het nieuwe clubjaar!

locatie Antoniusschool, Handelslei 72 
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster, M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van update computerclub 

Cantemus Novum
valt▪in▪de▪prijzen
Zoals elk jaar heeft de culturele raad zich ook nu weer gebogen over een reeks kandidaten 
voor de Cultuurprijs 2009. Laureaat van dienst werd het zangkoor Cantemus Novum. Na zijn 
oprichting in 1968 groeide dit koor uit tot een vereniging met meer dan vijftig actieve leden. 

 ■  IN BEELD

Cultuurprijs 2009

talrijke concerten
In eigen gemeente organiseert Cantemus Novum jaarlijks een fel 
gesmaakt concert, met gastoptredens van solisten en muzikan-
ten van topniveau. De voorbije jaren passeerden onder meer vol-
gende gasten de revue: violist Hans Van Kerckhoven, accordeonist 
Pros Van Londersele, pianisten Ben Roels, Marc Verhaegen, Rita de 
Graeuwe en Seb Van Steenbergen en het kamerorkest Idée-Fixe. 
Buiten Zoersel verzorgen zij al meerdere jaren de ‘Artiestenmis’ in 
de Sint Carolus Borromeuskerk en de Hemelvaartviering in de Sint-
Pauluskerk in Antwerpen.  
Maar ook in het buitenland zijn ze geen onbekenden meer. Zo wa-
ren ze onder meer te gast in Windsor (Engeland), Uherske Hradiste 
(Tsjechië), Eifel (Duitsland), Lille (Frankrijk), Arnhem (Nederland), … 
Het absolute hoogtepunt was hun deelname vorig jaar - naar aan-
leiding van hun 40-jarig bestaan - aan het internationaal koorfesti-
val in Berlijn, met optredens in de beroemde Herbert van Karajan-
zaal in de Philharmonie van Berlijn en in de Sint-Matthiaskirche. 

zoerselse gemeenschapsleven
Cantemus Novum hecht veel belang aan het sociale leven binnen 
onze gemeente. Dat blijkt onder meer uit hun aanwezigheid op 
begrafenissen, huwelijksvieringen, academische zittingen, enz. Ze 

staan ook steeds paraat om samen te werken met andere ver-
enigingen of deel te nemen aan gemeentelijke initiatieven. 

werken aan de toekomst
Cantemus Novum wil de komende jaren zeker niet op haar lau-
weren gaan rusten. Ze wil blijvend aandacht besteden aan de 
gebrachte kwaliteit, onder meer door het organiseren van pe-
dagogische sessies en koorweekends voor de leden. Daarnaast 
zullen de leden zich blijven inzetten om het culturele en sociale 
leven in onze gemeente mee verder te bevorderen. 
Kortom, Cantemus Novum is een meer dan verdiende winnaar 
van de Cultuurprijs 2009! 
Naast Cantemus Novum zetten we uiteraard ook de andere 
voorgedragen kandidaten graag in de bloemetjes: Gezinsbond 
Zoersel, Parkmuzaïek, Strip-o-theek Flater en Danscompagnie 
Vigelandt (Niké).

mEER WETEN?
Bel▪onze▪dienst▪cultuur▪op▪03▪2980▪9▪04▪of▪mail▪naar▪cul-
tuur@zoersel.be.▪
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 ■ LEEF!

nachtzorg in Antwerpen

leemte▪vullen▪door▪
dienstverlening▪op▪
maat
‘Jos zorgt al enkele maanden voor zijn zwaar zieke echtgenote. De nachten beginnen zwaar 
te wegen. Overdag komt er hulp, maar ‘s nachts staat hij er alleen voor.’ Een herkenbare si-
tuatie voor heel wat mensen die thuis voor een ziek familielid zorgen. Jammer genoeg is dit 
probleem vaak de aanleiding tot een vroegtijdige of onnodige opname in een ziekenhuis of 
woon- en zorgcentrum. Daarom sloegen verschillende Antwerpse organisaties uit de thuis-
zorg de handen in elkaar en stampten zij het initiatief ‘Nachtzorg Antwerpen’ uit de grond. 

Bijna zes jaar later is het werkingsgebied van ‘Nachtzorg Ant-
werpen’ van de grootstad Antwerpen uitgebreid naar heel het 
arrondissement Antwerpen. Dat betekent dat sinds kort ook 
mensen uit Zoersel hier beroep op kunnen doen. 

batterijen opladen
‘Nachtzorg Antwerpen’ biedt ondersteuning door twee tot drie 
nachten per week de taken van de mantelzorger over te nemen. 
Zij zijn aanwezig van 22 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens. De 
nachten dat deze medewerkers de familie de nachtzorg uit han-
den nemen, maken dat de mantelzorgers hun batterijen weer 
kunnen opladen. Twee of drie nachten rustig slapen, maakt 
soms het verschil tussen het familielid thuis blijven verzorgen of 
gedwongen worden te moeten overgaan tot een vroegtijdige 
opname. 

voor wie? 
Zorgbehoevenden die zich in een palliatieve situatie bevinden, 
die lijden aan een of andere vorm van dementie of die chronisch 
ziek zijn - en in het arrondissement Antwerpen wonen - kunnen 
beroep doen op ‘Nachtzorg Antwerpen’. Hij/zij betaalt hiervoor 
25 euro per nacht (sommige mutualiteiten verlenen boven-
dien een tussenkomst). Behoort u of uw familielid niet tot deze 
groep, maar heeft u wel behoefte aan een gelijkaardig initiatief, 
laat dit dan zeker weten. Mogelijk komt een ander initiatief wel 
voor u in aanmerking.

vult leemte op
“Het is onze bedoeling om ouderen zolang mogelijk in hun 
thuissituatie te houden. Dat wordt mede mogelijk gemaakt 
door diensten als Nachtzorg Antwerpen”, aldus minister Jo 
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openbaar vervoer

op▪stap▪
met▪De 
Lijn
Onze gemeente mag dan wel zo’n 25 kilome-
ter van Antwerpen en Turnhout af liggen, toch 
zijn beide steden makkelijk te bereiken. De 
wagen is een mogelijkheid, maar ook De Lijn 
biedt heel wat opties. We sommen ze kort 
even voor u op.

antwerpen - turnhout
Zo kunt u aan de haltes langs de Turnhoutsebaan praktisch elk half 
uur een bus richting Antwerpen of Turnhout nemen, namelijk lijn 
410. Daarnaast sluit in het dorp van Sint-Antonius ook lijn 412, die 
vertrekt in Sint-Job en naar Antwerpen rijdt (en andersom), aan op 
de Turnhoutsebaan. Deze bus passeert bovendien nog eerst even 
langs het Sint-Jozefziekenhuis.

Als u een snellere verbinding naar Antwerpen wilt, dan neemt u 
best de sneldienst, lijn 417, die langs het dorp van Zoersel passeert. 
U kunt uw wagen ook achterlaten op de P+R parking naast de oprit 
van de autosnelweg E34, en dan daar deze bus nemen. In de tegen-
overgestelde richting rijdt deze bus van Antwerpen tot in Oostmalle 
of Turnhout.

 Voor een verbinding tussen Zoersel- en Sint-Antoniusdorp kunt u 
lijn 411 nemen.

belbus
Als u zich wilt verplaatsen binnen de gemeenten Malle, Zandhoven 
en Zoersel, kunt u ook steeds een rit reserveren op de belbus, en dit 
via het nummer 03 218 14 94. U geeft dan de datum en uur van ver-
trek, de op- en afstaphalte en het aantal reizigers door. Denk eraan 
tenminste twee uur op voorhand te reserveren. Op zon- en feestda-
gen is dit minstens één dag op voorhand. De belbus rijdt enkel op 
afspraak, en dus niet op vaste tijdstippen.

investeren
Om de overbezetting van de lijn 417 aan te pakken, rijdt er sinds half 
december vorig jaar een extra bus van Oostmalle naar Antwerpen. 
Deze vertrekt in Oostmalle om 7 uur. Ook vanuit Antwerpen wor-

mEER WETEN?
Voor▪meer▪informatie▪over▪de▪dienstregelingen,▪vervoers-
bewijzen▪en▪omleidingen▪van▪De▪Lijn▪kunt▪u▪terecht▪op▪
www.delijn.be.▪In▪het▪administratief▪centrum▪en▪in▪de▪an-
tennes▪vindt▪u▪een▪handig▪plannetje▪met▪alle▪doorgaande▪
routes▪en▪bestaande▪haltes▪van▪De▪Lijn▪in▪Zoersel.

“De Lijn blijft investeren 

in extra bussen 

en een betere doorstroming 

van het openbaar vervoer.”

Vandeurzen in het weekblad ‘Visie’. “In de thuiszorg is nachtzorg of 
nachtoppas vaak gewenst, maar zelden beschikbaar. ‘Nachtzorg 
Antwerpen’ vult een leemte in met haar dienstverlening op maat.” 
Ook wij als gemeente, en onze partners van het Lokaal Sociaal Be-
leid, erkennen deze noodzaak en ondersteunen dit project daarom 
voor de volle 100%!

mEER WETEN?
Surf▪naar▪www.nachtzorg.be,▪Nachtzorg▪Antwerpen▪
(03 220 17 77),▪sociale▪dienst▪Zoersel▪(Annick▪Bartels,▪Nadie▪
Meeusen▪of▪Heidi▪Van▪Goolen▪-▪03▪2980▪0▪00▪of ▪0800▪12▪113) den tijdens de spitsuren extra bussen ingelegd. De Lijn blijft dus 

investeren om haar aanbod en de doorstroming van het open-
baar vervoer te verbeteren. 

De werkzaamheden die momenteel bezig zijn aan de Turnhout-
sebaan (Deurne) en aan de Carnotstraat (Antwerpen) kaderen 
binnen deze doelstelling. Deze werken zouden in het voorjaar 
moeten klaar zijn. Via een plaatselijke omleiding brengt De Lijn 
u in tussentijd alsnog tot in het centrum van Antwerpen.
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PARIJS - DAKAR LOW BUDGET
“Het was best een hele belevenis, zo’n 
Parijs - Dakar low budget, maar ik zou 
het niet opnieuw doen. Ik wil graag iets 
gelijkaardigs zelf organiseren, al heb ik 
daarvoor nog geen concrete plannen. 
Waarom niet richting Zuid-Afrika bij-
voorbeeld? Ik wil de reis naar Zuid-Afri-
ka graag opnieuw met Luc Vanhaelst 
doen, maar deze keer met onze vrien-
dinnen erbij. Allemaal niet evident, 
als iedereen werkt. We denken dat we 
voor de onderneming toch acht maan-
den nodig hebben. We zijn wel al hard 
bezig met opzoekingen en het uitstip-
pelen van de route. Ook zo’n goed doel 
spreekt me aan: het kost niet zoveel en 
je krijgt er veel voor terug!”

kingsysteem via satelliet volgen en ze za-
gen dus iedere keer wanneer we met pech 
enige tijd ergens geblokkeerd zaten.

De reis kaderde in een opzet voor een goed 
doel?
Dirk: Ja, de organisatie gaat uit van Hel-
ping Hands, een Nederlandse vereniging 
die dankzij de tocht auto’s naar Gambia 
brengt en zo aandacht zoekt voor de ar-
moedeproblematiek ter plaatse. Vijfen-
dertig teams zijn op 3 oktober vertrok-
ken voor een tocht van 7.056 kilometer 
in achttien dagen. Op 21 oktober zijn we 
in Bangul in Gambia aangekomen. Elke 
deelnemer rijdt naar ginder met een ei-
gen auto, die dan na aankomst verkocht 
wordt. Met de opbrengst sponsor je een 
plaatselijk project, in ons geval het kleu-
terschooltje Kunkujang Nursery School 
(meer info op http://www.antwerpen-
banjul.com/). Het was wel een beetje 
spijtig dat we de VW Kever moesten ach-
terlaten, nadat we er zoveel mee hadden 
meegemaakt: stress, miserie, maar ook 
veel plezier natuurlijk.

Als uitbater van frituur ‘t Keverke in Sint-Antonius kun je toch 
gewoon niet anders dan een avontuur ondernemen met... 
een VW Kever! Dirk Paulus deed het, voor het goede doel 
trouwens, en wel diep zwart Afrika in, namelijk naar Gambia. 
Vertel, Dirk!

Elk jaar maakt Dirk een grote reis, want 
hij reist ontzettend graag. Zo droomt hij 
er al lang van om ooit eens met een jeep 
vanuit Antwerpen helemaal naar Zuid-
Afrika te rijden. De jeep heeft hij intussen 
al wel, maar verder moet hij nog uitpuzze-
len waar hij de tijd en de centen vandaan 
gaat halen om die onderneming rond 
te krijgen. Als je een eigen zaak hebt, is 
dat immers niet zo vanzelfsprekend. De 
droom kwam dit jaar wel al een stapje 
dichterbij...

claxonconcert
Gambia is nog niet Zuid-Afrika maar wel al 
op weg?
Dirk: Letterlijk genomen niet, want naar 
Zuid-Afrika zouden we rijden langs de 
oostkant van Afrika, langs Egypte, Ethi-
opië, Kenia, ... die kant. Gambia ligt in de 
bult van West-Afrika, bij Senegal en Ivoor-
kust. Figuurlijk klopt het wel: ik heb de ex-
peditie van oktober 2009 opgevat als een 
kennismaking met zo’n avontuur. Ik had 
op de radio gehoord van een groepsreis 

voor het goede doel: met auto’s in colonne 
naar Gambia. Ik dacht: dat is iets voor mij, 
dat kan een goede leerschool zijn voor 
later. Doe ik het graag? Hoe werkt het al-
lemaal? Dat soort dingen.

Daar zal in de frituur nogal over gesproken 
zijn!
Dirk: Daar doe je het natuurlijk niet voor, 
maar het is wel verrassend hoeveel men-
sen ervan afweten en je avonturen vol-
gen. Dankzij de frituur ken ik de mensen 
en ze kennen mij, maar ze kwamen toch 
soms speciaal naar de frituur om over de 
Gambia-reis te praten. Met de VW Kever 
hadden we bewust ook voor een niet al-
ledaagse auto gekozen. Dat paste bij de 
naam van de frituur, maar ook tijdens de 
reis liepen we behoorlijk in de kijker. Ik 
krijg nog altijd kippenvel als ik terugdenk 
aan het moment waarop we als allerlaats-
te auto aan de overzetboot van Gibraltar 
naar Afrika kwamen, nadat we autopech 
hadden gehad. Alle deelnemers gaven een 
claxonconcert en iedereen wilde weten 
hoe we het uiteindelijk gered hadden.

kleuterschooltje
Hebben jullie dan zoveel pech gehad onder-
weg?
Dirk: We hebben ons deel van de mecha-
nische problemen zeker wel gehad, ja. Er 
zijn toch momenten geweest dat mijn 
maat, Luc Vanhaelst, en ik het echt niet 
meer zagen zitten. Je rijdt wel niet hele-
maal alleen - we bleven zo veel mogelijk 
met enkele auto’s samen, als dat lukte - 
maar als je pech hebt, kun je het welsla-
gen van de anderen niet in gevaar brengen 
en moet je achterblijven. Nu, de steun 
was overweldigend, hoor. Bij de start aan 
de kaaien in Antwerpen kwamen mensen 
ons al uitwuiven en via sms voelden we 
dat velen op het internet meegeleefd heb-
ben. Ze konden ons met een online trac-

gezien af zijn en zal het hele avontuur op 
Zoersel tv te zien zijn. Het echte afzien 
van onderweg krijg je natuurlijk minder in 
beeld, want op die momenten sta je niet 
te filmen.

vrienden gemaakt
Wat heeft de armoede in Gambia met je ge-
daan?
Dirk: Iets doen voor arme mensen is be-
langrijk. Je maakt echt mensen blij. Je 
bent er als het ware een koning, terwijl je 
eigenlijk niet meer doet dan een afgeleefd 
autowrak afleveren. Tijdens haar rond-
reis in Gambia, terwijl wij nog onderweg 
waren, heeft mijn vriendin heel veel har-
telijkheid, vriendelijkheid en gastvrijheid 
ondervonden bij de plaatselijke bevol-
king. We hebben echt wel ons hart een 
beetje in Afrika verloren. Hoe zuidelijker, 
hoe sympathieker. Met de mensen van 
de vier auto’s waarmee we het meeste 
samen hebben gereden, is er ook wel een 
hechte band ontstaan door wat je samen 
allemaal beleeft. We zijn blijven mailen en 
we zullen elkaar met Nieuwjaar opnieuw 
ontmoeten.

Je verslag van de reis komt ook op Zoersel tv?
Dirk: Inderdaad, ik ben volop de monta-
ges aan het maken. In de loop van deze 
maand zullen alle afleveringen normaal 

Dirk Paulus droomt 

ervan om met de jeep 

helemaal naar Zuid-

Afrika te rijden.

met▪een▪VW 
Kever naar▪
Gambia

Dirk Paulus

 ■ CLOSE-UP
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ontstaan
Tussen 1771 en 1778 doken in de toenmalige Oostenrijkse Neder-
landen en het Prinsbisdom Luik overal landmeters op. Nauwgezet 
brachten ze heel het grondgebied van het huidige België in kaart. 
Deze gigantische opdracht werd gecoördineerd door Jozef Johann 
Franz Graaf de Ferraris, in opdracht van keizerin Maria-Theresia en 
keizer Jozef II, die in deze periode over onze gewesten regeerden. 
Vanuit economisch en militair oogpunt werd elke kerk, boerderij, 
huis, boom, weg, galgenveld, ... minutieus opgetekend in 275 hand-
gekleurde kaarten, en dit op een schaal van 1:11.520. De Ferraris-
kaart geeft u dus een uniek tijdbeeld. 

zoersel en omgeving 
De deelgemeenten Zoersel en Halle zijn vereeuwigd op kaart 107. In 
beide dorpskernen waren reeds verschillende gebouwen aanwezig, 
maar de tijd heeft duidelijk niet stil gestaan. Zo ziet u op deze kaart 
in de deelgemeente Zoersel nog een jonge lindeboom staan aan 
de kerk, terwijl u in de velden ten noorden van Halledorp met een 
vergrootglas een samenkomstplaats voor wipschieten ontdekt. 
Op kaart 89 ziet u het ontstaan van de kleine woonkern van Sint-
Antonius, tussen de velden en de heiden aan de Turnhoutsebaan. 
Raffendonk, De Vuren, Eynhoven, Dendrengel, Monnicken Heijden, 
Hoyedonck Bosch en den Dryhoeck worden reeds op de verschillen-
de kaarten vermeld. 

De Ferrariskaart is in de bibliotheek van Zoersel en Sint-Antonius 
tijdens de openingsuren te bekijken. 

onze▪gemeente▪-▪
230 jaar geleden

Hoe zag onze gemeente er vroeger uit? Als u zich eventjes concentreert, kunt u ongetwijfeld 
nog beelden uit uw kindertijd opvissen. Wilt u echter nog heel wat verder in het verleden gra-
ven, dan kunt u sinds kort terecht in de bib. Daar kunt u namelijk op de Ferrariskaart (1771-
1778) met eigen ogen zien hoe Zoersel er zo’n 230 jaar geleden uitzag.

maak kennis met de Ferrariskaart

DvD’S TE hUUR 
Sinds kort kunt u niet alleen in de bib in Zoersel maar ook in 
het filiaal in Sint-Antonius dvd’s huren. De collectie bestaat 
uit nieuwe en oude films, blockbusters en minder bekende 
pareltjes van het witte doek. U kunt twee dvd’s uitlenen voor 
veertien dagen en dit voor de prijs van 1,5 euro per stuk. Heel 
de dvd-collectie van de bib is via de online catalogus te con-
sulteren en in alle drie de bibliotheken te bestellen. 

 ■ IN BEELD ■ WEGWIJS

OFEM-maatregelen

veiligheid▪begint▪met▪
goede gewoonten

Wilt u uw woning graag beveiligen tegen inbraak, dan houdt u best rekening met de OFEM-
maatregelen. Deze term staat voor Organisatorische, Fysische en Elektronische maatregelen, 
gevolgd door een Melding. Wat deze maatregelen precies inhouden, leggen we u in dit artikel 
beknopt uit. 

organisatorische maatregelen 
Veiligheid begint met goede gewoonten, zoals de deur afsluiten 
door ze op slot te draaien en niet enkel toe te trekken. Uw woning 
een bewoonde indruk geven, is ook belangrijk, zeker tijdens de 
‘donkere’ winterperiode. Wanneer men bij valavond door de straat 
rijdt, valt een onverlichte woning meteen op. Een lichtpunt dat 
automatisch aanspringt bij duisternis is dan een hulpmiddel. 

fysische maatregelen 
Deze maatregelen hebben betrekking op het hang- en sluitwerk. 
Vooraleer bijkomende sloten te plaatsen, controleert u best eerst 
de bestaande sluitingen. Indien de vergrendelingspunten van een 
raam of deur niet ver genoeg in de deur- of raamstijl komen, is 
het aan te raden het sluitsysteem (en niet het slot) te vervangen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u best een opzetslot plaatsen 
dat met lange vijzen gemonteerd wordt. Door het plaatsen van 
het juiste beslag kunt u verhinderen dat de inbreker uw woning 
kan betreden. 

elektronische maatregelen 
Onder de elektronische maatregelen valt bv. een alarmsysteem. 
Dit registreert enkel dat er iets fout is. Er gebeuren immers gere-
geld inbraken waarbij de inbreker misbruik maakt van de tijd tus-
sen het afgaan van het alarm en de reactie. 
Te vaak nog wordt er meteen naar dit ‘hulpmiddel’ gegrepen, zon-
der de vorige maatregelen eerst toe te passen. Het is belangrijk 
dat de volgorde (OFEM-maatregelen) wordt gerespecteerd. Het 
heeft bijvoorbeeld geen zin om een duur cilinderslot of alarmsy-
steem te plaatsen terwijl u de deur enkel toetrekt zonder ze op 
slot te draaien. 

melding
Meld verdachte zaken aan de politie. Mogelijk werd door uw 
melding een woninginbraak voorkomen of werd hierdoor een 
reeks van inbraken opgelost. De politie is dag en nacht paraat en 
bereikbaar op het nummer 03 385 16 16. Wacht dus niet met uw 
melding tot de volgende dag.

mEER WETEN?
Wilt▪u▪als▪vereniging,▪buurtgroep,▪...▪graag▪een▪voordracht▪
organiseren▪over▪inbraakpreventie,▪dan▪kunt▪u▪steeds▪con-
tact▪opnemen▪met▪E.▪Van▪Tichelt,▪via▪03▪317▪09▪39▪of▪preven-
tie@politie-voorkempen.be.▪

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪7▪22,▪mail▪naar▪zoersel@bibliotheek.be▪of▪surf▪naar▪
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html▪▪
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sneeuwpret (ingezonden door Nick Van Serveyt) 

Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw 

foto’s dan door naar communicatie@zoersel.be
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verspreiding
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 25 fe-
bruari en 7 april moeten ons uiterlijk op vrijdag 15 januari voor 12 
uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden 
tussen 8 april en 12 mei moeten ons uiterlijk op vrijdag 20 febru-
ari voor 12 uur bereiken. .

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


