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zo is Zoersel!
21.220. Met zoveel inwoners waren we op 1 januari. Onder hen 
ook heel wat nieuwe gezichten: kleine Zoerselaars die het le-
venslicht zagen of mensen die de weg naar onze gemeente 
vonden. Sommigen keerden terug, anderen vonden toevallig 
het huis van hun dromen of de liefde van hun leven.

Een aantal van hen mochten we op 1 maart verwelkomen op 
het traditionele ontbijt voor nieuwe inwoners. Het werd ook 
dit keer weer een gezellige en aangename voormiddag, waarin 
we een aantal thema’s toelichtten en ook heel wat reacties 
kregen.

Communicatie vormt al jaren een belangrijk onderdeel van het 
beleid. Daarom organiseren we voortaan regelmatig wijkover-
leg. Halle beet de spits af. Dat het initiatief gesmaakt werd, 
leest u in dit magazine.

Nieuw is dat voortaan elke nieuw gezin vanwege een aantal 
middenstanders een kennismakingspakket krijgt aangeboden. 
Onze handelaars verdienen hiervoor een gemeende dank je 
wel.

Hetzelfde geldt voor al onze vrijwilligers. Voor hen hebben we 
een grote boon, want zij maken van onze gemeente mee een 
warme gemeenschap.

Die appreciatie druk ik ook graag uit voor Jos Sleeckx. Uit de 
waardevolle nominaties van dit jaar werd hij gekozen als win-
naar van de cultuurprijs. 

En nu we het over cultuur hebben, de week van de amateur-
kunsten staat weer voor de deur. Ik ben een boon als ik weet 
hoeveel amateurkunstenaars onze gemeente telt, maar het 
zijn er velen. 

Omdat er spijtig genoeg niet alleen heilige boontjes rondlopen, 
verliezen we de veiligheid niet uit het oog. We denken daarbij 
evenzeer aan de veiligheid binnen het gezin. In deze editie van 
het Zoersel magazine belichten we het actuele actieplan rond 
intrafamiliaal geweld.

Naast veiligheid ligt ook milieu ons nauw aan het hart. Dit jaar 
kan u weer deelnemen aan de acties ‘Met belgerinkel naar de 
winkel’ en ‘Ik Kyoto’. Op een milieuvriendelijke wijze gaan win-
kelen en werken, dat is waar we naar streven.

Tenslotte nemen we afscheid. Na twintig jaar in het schepen-
college geeft Max Frans, de ‘Maki’, zijn bevoegdheden door aan 
Luc Kennis.  
Twintig jaar lang behartigde hij de belangen van de gemeente 
en de inwoners omtrent de openbare werken. In die rol wist hij 
perfect zijn boontjes te doppen en daar willen we hem oprecht 
voor bedanken.

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

burgers▪betrekken▪bij▪
het▪beleid▪is▪prioriteit

Eind januari vond het eerste wijkoverleg plaats in Halle. Maar liefst 200 geïnteresseerde Hal-
lenaars kwamen luisteren en mee discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. En laat dat 
nu net het doel zijn van het wijkoverleg: onze inwoners betrekken bij het beleid.

We bekijken dit bovendien ruimer dan enkel en alleen een nieuw ge-
bouw voor de school. We willen zo snel mogelijk concrete plannen 
maken voor een volledig dorpsproject, met plaats voor een nieuwe 
school, een dans-, turn- en sportzaal, mogelijk ook sociale wonin-
gen, nieuwe bestemmingen voor de site Lindedreef, enz.

Wilt u graag meer weten over de andere toegelichte onderwerpen 
die avond, dan kunt u het volledige verslag raadplegen op www.
zoersel.be.

Wij zijn gestart met het wijkoverleg omdat we als bestuur graag op 
de hoogte blijven van uw mening en interesses en steeds een ant-
woord willen bieden op uw vragen. Het opzet is dat in elke wijk net 
die actuele thema’s aan bod komen die leven onder de mensen.

toekomstplannen
Zo werden er tijdens het eerste wijkoverleg in Halle onder meer een 
aantal toekomstplannen voor deze wijk toegelicht. Voor de nabije 
toekomst kwam het project ‘Trage wegen’ en het waterbeleid aan 
bod. Maar ook projecten die van groot belang zijn voor deze wijk op 
langere termijn werden aangekaart, zoals de bouw van een nieuwe 
school en de toekomstige invulling van Halle-Dorp.

Het bestuur besloot immers al bij de fusie van de gemeentelijke en 
de vrije school in Halle enkele jaren geleden om beide scholen zo 
snel mogelijk onder te brengen in één gebouw. Dit dossier heeft 
echter vanuit de Vlaamse regering vertraging opgelopen. Van zodra 
wij groen licht krijgen van de regering, willen we dit project verder - 
samen met de inwoners van Halle - bespreken. 

talrijke opkomst voor eerste wijkoverleg

succes
De talrijke opkomst toont aan dat onze burgers het appreciëren 
dat ze via deze weg effectief betrokken worden bij het beleid. 
Dat doet ons veel plezier! We hopen alvast bij de toekomstige 
overlegmomenten evenveel enthousiaste mensen te mogen 
begroeten.

OPDELING
We verdeelden onze gemeente in acht wijken (zie plannetje), 
waar minimum één keer om de twee jaar een wijkoverleg 
zal plaatsvinden. Na Halle is het eind april de beurt aan de 
bewoners van Oud-Zoersel en eind juni aan die van de Bloe-
menwijk. Elke inwoner zal, wanneer zijn of haar wijk aan de 
beurt is, hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen met 
een concrete agenda.

MEER wETEN?
Bel▪de▪dienst▪communicatie▪op▪03▪2980▪5▪33▪of▪mail▪naar▪
communicatie@zoersel.be.

Maar liefst 200 geïnteresseerde 

Hallenaars kwamen luisteren en mee 

discussiëren. 
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 ■ GEFLITST

week van de vrijwilliger

Van zondag 1 tot en met zondag 8 maart vond de jaarlijkse ‘Week 
van de vrijwilliger’ plaats. Tal van vrijwilligers kregen, letterlijk, een 
boon overhandigd voor hun belangeloze inzet op diverse terreinen.

 ■ GEFLITST

week van de vrijwilliger waarom uitbreiden? 
Het ziekenhuis werd opgericht in 1949 en was toen gehuisvest 
in een paviljoen van het Psychiatrisch Centrum Bethanië. 37 jaar 
later, werd het nieuwe, huidige ziekenhuis in gebruik genomen, 

dat sindsdien enorm is ge-
groeid. Vandaag telt het 230 
hospitalisatiebedden en nog 
eens 30 in het daghospitaal. 
Doorheen de jaren kwamen 
er diverse (para)medische 
diensten bij, waardoor uit-
breiding noodzakelijk is. De 
oorspronkelijke infrastruc-
tuur is bovendien, na meer 
dan 20 jaar intensief gebruik, 
toe aan renovatie. 

drie fasen
Het nieuwbouw- en renovatieproject zullen samen vermoe-
delijk een tiental jaren in beslag nemen. Het ziekenhuis stelde 
hiervoor een masterplan op. In een eerste fase komt er een 
nieuwe vleugel met zes verpleegeenheden, een afdeling kinesi-
therapie en een revalidatieafdeling. De voorbereidende werken 
voor de bouw van deze nieuwe vleugel zijn reeds gestart. Be-
doeling is hem binnen 2,5 jaar in gebruik te kunnen nemen. De 
tweede fase start vermoedelijk in de loop van 2011. Dan voorziet 
men de bouw van een vleugel voor medisch technische dien-
sten, zoals operatiekwartier, intensieve zorgen, centrale sterili-
satie, enz. In 2014 zal tot slot gestart worden met het renoveren 
van de bestaande infrastructuur. 

NIEUwE CT-SCANNER: PRIMEUR IN EUROPA
Sinds december heeft het ziekenhuis een nieuwe, 
hoge definitie CT-scanner in gebruik die alle be-
staande types in kwaliteit overtreft. De scanner is 
uniek in België en de eerste in Europa die volledig 
operationeel is. Deze nieuwe scanner kent heel 
wat voordelen. Zo worden er met dit toestel veel 
scherpere beelden gemaakt, wat veel meer mo-
gelijkheden biedt voor de artsen. Anderzijds zijn 
er ook heel wat nieuwe onderzoeksmogelijkhe-
den. Bij aandoeningen van de kransslagaders en 
andere hartafwijkingen verbeteren de resultaten 
bijvoorbeeld spectaculair. Daarnaast verlaagt de 
stralingsdosis gevoelig (blootstelling aan straling 
verhoogt het risico op ontwikkeling van tumo-
ren). Bij alle onderzoeken met de nieuwe scanner 
is een dosisvermindering mogelijk van minimaal 
50 procent. Tot slot komt deze nieuwe scanner 
ook het comfort van de patiënten ten goede. On-
derzoeken waarvoor men vroeger naar andere 
ziekenhuizen moest, kunnen nu in AZ Sint-Jozef 
Malle gebeuren.  

MEER wETEN?
Bel▪naar▪03▪380▪26▪48,▪of▪mail▪naar▪leo.raes@emmaus.be.▪
Kijk▪ook▪even▪op▪www.azsintjozef.be.▪▪

met▪het▪oog▪op▪
de▪toekomst
Begin januari werd gestart met de bouw van 
een nieuwe vleugel aan het Sint-Jozef zieken-
huis, net over de grens met Malle. Bedoeling 
is enerzijds om meer ruimte te voorzien voor 
huidige en nieuwe afdelingen, en anderzijds 
om het ziekenhuis moderner en aangenamer 
te maken voor de patiënten. 

 ■ DOSSIER

AZ Sint-Jozef Malle breidt uit

“Doorheen de jaren kwamen er 

diverse medische en paramedische 

diensten bij, waardoor uitbreiding 

noodzakelijk is.” 

wij▪hebben▪een 
boon voor▪u
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Een gelukkige Jos Sleeckx bij de ontvangst van ‘zijn’ Cultuurprijs.

“Mijn motivatie? Cultuur 

als ‘volksverheffing’, in 

de oude opvatting.”

 ■ IN BEELD

geëngageerd laureaat 2008

Naar jaarlijkse gewoonte reikt de gemeente Zoersel een cultuurprijs uit aan inwoners of or-
ganisaties die zich op cultureel gebied verdienstelijk gemaakt hebben. Ze zijn niet altijd gebo-
ren, getogen en diepgeworteld in de gemeente zelf. Jos Sleeckx, de laureaat van 2008, alles-
zins wel. Met zijn Davidsfonds-verleden van vele jaren is hij bekend bij velen.

Aan het dorpsplein van Zoersel, quasi on-
der de legendarische linde - toen die daar 
nog stond -, is Jos Sleeckx geboren uit 
Zoerselse ouders. Zijn grootvader is ver-
eeuwigd in de kunstige boom van Pol Van 
Esbroeck, die in het Lindepaviljoen te zien 
is. “Als gemeenteontvanger van Zoersel 
bewaarde hij toen de kas gewoon thuis!”, 
roept Jos in herinnering.

de tijd van toen
Jos heeft een groot stuk van de twintigste 
eeuw meegemaakt en dat voel je met-
een. Hij is een rasverteller, vol anekdotes 
en verhalen over Oud-Zoersel en ook over 
het meer hedendaagse gebeuren. “Ver-
halen heb ik altijd interessant gevonden”, 
beaamt hij. “Ik ben geen specialist, geen 
volkskundige of zo, maar je hoort veel en 
dat sla je dan op, hé.”
Het Zoerselse culturele leven heeft Jos 
Sleeckx sowieso van heel nabij meege-
maakt, als een meer dan actieve deelne-

mer. Hij was destijds lid van de KWB en 
van Davidsfonds, waarin hij decennialang 
zijn sporen verdiend heeft. “Ach, die voor-
drachtavonden van toen ... Een spreker 
onderhield ons eens over Congo in een 
klein lokaaltje aan de stoof ...”
In 1963 is Jos in Sint-Antonius gaan wo-
nen. “Toen waren de drie deelgemeenten 
heel apart.” In 1969 was hij erbij, toen de 
lokale Davidsfonds-afdeling werd opge-
richt. Ze viert dit jaar haar veertigjarige 
bestaan. “Mijn motivatie? Iets doen voor 
de mensen, op een domein dat me lag. 
Noem het maar ‘cultuur als volksverhef-
fing’, in de oude opvatting.”

verfijning van het leven
Als secretaris van het Sint-Jan Berchmans-
college in Malle (1959-1996) heeft Jos altijd 
heel veel mensen ontmoet en ontelbare 
inwoners van de streek hebben als leerling 
op ‘zijn’ school gezeten. Hij wist dus goed 
wat een schoolse opleiding inhield, en 
wat de behoeften van de mensen in hun 
latere leven konden zijn op het vlak van 
muziek, wetenschap, kunst, letteren,... 
“We wilden dingen organiseren waar de 
mensen iets aan hadden.”
Dat konden natuurlijk spreekbeurten zijn, 
maar evengoed cursussen of ook wande-
lingen in de streek, gastronomische week-
ends, wijnavonden,... “Wij leerden ons 
volk drinken, hé”, lacht Jos guitig om zijn 
pittige literaire verwijzing. “Toen was wijn 
nog iets exclusiefs, de mensen kenden 
dat minder. Wij brachten hen bij welke 
soorten er zijn en hoe je wijn volgens de 
etiquette moet drinken.”
Ook nu is Jos nog actief bij Davidsfonds, 

als wijkmeester die de leden bezoekt om 
berichten door te geven en het lidmaat-
schap te innen. Na 1994 vond hij het na 
vijfentwintig jaar echter genoeg geweest 
als voortrekker en secretaris. “Je kunt dat 
niet je hele leven blijven doen. Dan verstar 
je en val je in herhaling. Op een bepaald 
moment is het tijd voor verjonging, voor 
het nieuwe. Daar moet je als vereniging 
altijd voor blijven openstaan.”
Daardoor kwam er tijd vrij voor een an-
dere passie van hem: opzoekwerk en 
schrijven. Het leidde onder meer tot een 
artikelenreeks in ‘Kerk en Leven’ over de 
geschiedenis van Sint-Antonius en boeken 
als ‘De Max vertelt’ over het levensverhaal 
en de familie van een typische dorpsfi-
guur, bakker Max Frans.

groen avant la lettre
We moeten nog een andere kant van Jos 
Sleeckx belichten om het plaatje com-
pleet te krijgen. “Groencomités bestonden 
destijds nog niet, maar de bekommer-
nis leefde wel al”, betoogt Jos vol vuur. “De 
bedreiging van het natuurerfgoed, zoals 
door de opmars van de weekendhuisjes, 
wilden we een halt toeroepen.” Zo wierp 
Jos zich in 1977 vanuit Sint-Antonius mee 
in de strijd voor de bescherming van het 
natuurgebied de Brechtse Heide.

Hij was niet aan zijn proefstuk, want be-
gin jaren zeventig had hij in samenwer-
king met tal van plaatselijke verenigingen 
al een handtekeningenactie opgezet om 
te verhinderen dat Bayer een stortplaats 
zou aanleggen in de Kooldries in Brecht. 
Voor hem waren dat soort activiteiten 
niet zo verschillend van zijn cultureel en-
gagement als het wel lijkt: “Voor mij is het 
leefmilieu zowel de natuurlijke omgeving 
als de cultuur.”
Volgens Jos moeten we voorkomen dat 
er vervuild wordt, zowel in de natuur als 
cultureel. “Een gezond leefmilieu is veel 
groen, maar ook waardevolle histori-
sche gebouwen verdienen bescherming.” 
Vandaag ziet hij de bekommernis voor de 
medeburger, die hem altijd dreef, nog in 
ziekenzorg, palliatieve zorg, veel sport-
verenigingen,... “Het bestond dertig jaar 
geleden allemaal niet zoals nu! De kerk 
gaat misschien achteruit, maar haar geest 
blijft actief!”

“We wilden dingen 

organiseren waar 

de mensen iets aan 

hadden.”

Jos Sleeckx  
wint▪
Cultuurprijs

KANDIDATEN GEZOChT
Uiteraard reiken we in 2009 opnieuw 
de Cultuurprijs uit. Deze keer kennen 
we de prijs toe aan een Zoerselse ver-
eniging, die zich verdienstelijk moet 
gemaakt hebben in één of meerdere 
culturele disciplines. Elke inwoner of 
vereniging van Zoersel kan zo’n ver-
eniging voordragen. Het volstaat een 
briefje te sturen met de naam van de 
vereniging, uw eigen naam en adres 
naar administratief centrum Zoersel, 
ter attentie van Bart Van Santvliet, 
dienst cultuur, Handelslei 167. 
Wij verwachten uiteraard ook een goed 
omschreven motivatie waarom vol-
gens u net deze vereniging de Cultuur-
prijs verdient.  
Inzendingen moeten ons bereiken vóór 
maandag 7 september 2009.

MEER wETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪7▪13▪
of▪mail▪naar▪cultuur@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

iets▪voor▪u?▪…onthaalouder
Landelijke Kinderopvang is, voor de regio Zoersel - Malle, op zoek naar ont-
haalouders voor de dagopvang van kindjes tot 3 jaar, en eventueel ook voor 
de buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen tot 12 jaar. “Wij bieden 
niet alleen een goed georganiseerde ondersteuning en begeleiding, maar 
ook advies over bijvoorbeeld een veilige en kindvriendelijke inrichting van uw 
woning, een degelijke financiële vergoeding en een aantrekkelijk sociaal sta-
tuut.” 

meer weten?
Bel naar 03 385 16 61. Mailen kan naar LKOzoersel@kvlv.be.

Sinds begin januari moet u een elektroni-
sche reistoestemming aanvragen voor uw 
reizen naar de Verenigde Staten. Dit doet 
u via https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Het 
formulier dat u hier online invult, vervangt 
het groene formulier dat u vroeger aan 
boord van het vliegtuig moest invullen. 
Keurt men uw elektronische reistoestem-
ming goed, dan heeft u geen visum meer 
nodig. Zonder goedkeuring moet u wel nog 
een visumaanvraag indienen. De registra-
tie (minimum 72 uur op voorhand) is gratis 
en blijft twee jaar geldig, tenzij de geldigheid 
van uw reispas (nog steeds nodig!) vroeger ver-
strijkt.  

meer weten?
Surf naar https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 

ocmw▪op▪zoek▪
naar...▪
...enquêteurs
Het ocmw zoekt jobstudenten die deze zomer 
(juli of augustus) bij de cliënten van de poetsdi-
enst enquêtes gaan afnemen. Enige vereiste is 
dat je een opleiding in een menswetenschap-
pelijke richting (hoger onderwijs) volgt. De sol-
licitatiegesprekken gaan door op 16 
april. Sollicitatiebrieven en CV’s 
moeten het ocmw bereiken 
vóór 10 april.

meer weten?
Richt uw kan-
didatuur aan 
Carine Cop, 
ocmw Zoersel, 
administratief 
centrum Zoersel, Han-
delslei 167. Meer info op 
03 2980 0 00. 

21.220 inwoners
Op 1 januari 2009 telde onze gemeente 21.220 
inwoners. Dat zijn er 212 meer dan vorig jaar. 
1.148 mensen kozen er het afgelopen jaar voor 
in Zoersel te komen wonen, terwijl 942 an-
deren nieuwe oorden opzochten. Daarnaast 
verwelkomden we 194 baby’s, maar helaas 
namen we ook voor altijd afscheid van 188 
inwoners. Als we dit alles verrekenen, komen 
we op een stijging van 212 inwoners.

meer weten?
Bel naar 03 2980 9 41 
of mail naar burgerlijke.stand@zoersel.be  

In geval van verlies of diefstal van een identiteitsdocument belt u best naar 
het gratis oproepnummer van Doc Stop 00800 2123  2123.

 ■ FOCUS

In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen ac-
tief in één of andere kunstdiscipline. Zij hebben 
van hun kunst geen beroep gemaakt. Toch heb-
ben zij er hun hart aan verloren, spenderen zij er al 
hun vrije tijd aan en is geen moeite hen teveel. Zij 
zijn door kunst gedreven. De meesten van hen zijn 
liefhebbers. Velen schilderen, musiceren, dansen, 
zingen, fotograferen, ... in een vereniging of groep. 
Anderen zijn dan weer individueel aan het werk.

Al deze kunstenaars krijgen van vrijdag 
24 april tot en met zondag 3 mei hun ei-
gen Week. Onder het motto ‘Van harte’ 
organiseren amateurkunstenaars uit heel 
Vlaanderen dan de ‘Week van de Amateur-
kunsten’.

reisaanvraag▪
verplicht
voor▪VS

MEER wETEN?
Bart▪Van▪Santvliet,▪dienst▪cultuur,▪
03▪2980▪7▪13,▪cultuur@zoersel.be

Luc Bombeke 
Sint-Martinusstraat 32 
schilderkunst

Jean Coen 
Ronkaartweg 27 
beeldhouwkunst

Rita Huysmans 
Rietakker 1 
grafische kunst & keramiek

Emiel Janssens 
Azalealaan 27 
iconografie

Lydie Maes 
Verscheurde Hoeve 3 
schilderkunst

Linda Mulder 
Berkemei 18 
juweelontwerpen & fotografie

Rik Poels 
Wandelweg 36 
schilder- & glaskunst

Godelieve Van Eesbeeck 
Heideweg 76 
schilderkunst

Werner De Wree 
Olmenlei 129 
schilder- & tekenkunst

Ingrid Geudens 
Hallebaan 90 
schilder- & beeldhouwkunst

L. Inga 
Esdoornlaan 11 
schilderkunst & keramiek

Karel Van den Langenbergh
Biekorfstraat 9 
schilderkunst

Lutgart Van den Langenbergh 
Herentalsebaan 86 
schilderkunst

Jo Van Britsom 
Drengel 61 
schilderkunst

Kunstkring Sant.Art 
De Bijl, Dorp 1-3 
diverse disciplines

Bea Bervoets 
Sinjorendreef 12 
schilderkunst

Pol Van Esbroeck & 
Mariette Coppens 
Gagelhoflaan 40 
beeldhouwkunst

Roos Goossens 
Raymond Delbekestraat 1 
grafische kunst

Marleen Verhelst 
Emiel Vermeulenstraat 101 
schilderkunst

Marcel Verheyen 
Karel Uytroevenlaan 16 
beeldhouwkunst

art fan
Twee leden van 
de kunstenaars-
vereniging Art 
Fan stellen thuis 
werken tentoon 
van verschillende 
kunstenaars van 
de vereniging.

Francis Stouffs & 
Flora Yeghoumians 
Gagelhoflaan 49 
deelgemeente 
Zoersel

Titte Marschang 
Ketelheide 15 
deelgemeente 
Halle

halle zoerselst.-antonius

kunstenaarsroute ’09: 25-26 april
Naar aanleiding van de ‘Week Van de 
Amateurkunsten’ organiseren we in onze 
gemeente een kunstenaarsroute. Als 
kunstliefhebber krijgt u de kans de crea-
tieve werkomgeving van onze Zoerselse 
kunstenaars te ontdekken. Meer dan 
twintig verschillende kunstenaars zullen 
u met open armen ontvangen tijdens het 
weekend van 25 en 26 april, telkens van 11 
tot 18 uur. 
Bij wijze van opwarming kunt u ook in de 
patio van het administratief centrum te-
recht voor een korte kennismaking met de 
verschillende deelnemende kunstenaars. 
Van elk van hen stellen we één werk ten-
toon.

bel▪docstop
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maandag 30.03

nieuwe cursussen Digidak
Na de paasvakantie starten er nieuwe 
cursussen ‘Computerwegwijs’, ‘Word’ en 
‘Internet’ bij Digidak. Wilt u graag leren 
werken met de computer of leert u graag 
nog wat bij over ‘Word’ of ‘Internet’? Schrijf 
u dan in tijdens één van volgende inschrij-
vingsmomenten:

locatie administratief centrum Zoersel (inschrijven op 
maandag), bibliotheek Zoersel (inschrijven op dinsdag 
en donderdag)  
andere data dinsdag 31 maart en donderdag 2 april 
tijdstip maandag en dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, 
donderdag van 18 tot 20 uur 
prijs gratis
info gemeente Zoersel, welzijn en wereld, Anke Smol-
ders T 03 2980 9 60  
een activiteit van Digidak i.s.m. gemeente zoersel

vrijdag 3.04

Bart Demyttenaere: ‘De laatste 
nonnen en priesters. Of toch niet?’
Pastoraal werker Paul Eylenbosch zal 
pertinente vragen stellen, waarop De-
myttenaere zijn ervaringen met nonnen,  
priesters en de Kerk in het algemeen uit de 
doeken zal doen.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

feestweekend
Jaarlijks organiseren we een feestweek-
end voor jong en oud. Op vrijdag is er onze 
Chirofuif, op zaterdagnamiddag een kin-
derfuif voor kinderen tot 12 jaar. Die avond 
organiseren wij voor ouders en sympathi-
santen een kaas- en wijnavond met daar-
na een Chirobal.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei
andere data zaterdag 4 april
tijdstip kaas- en wijnavond start om 19 uur
prijs € 15 (wijn, koffie, thee en water inbegrepen)
info Sofie Ghielens M 0496 34 34 19, s.fie@hotmail.com
of Jan Herrygers M 0472 38 59 81 
een activiteit van Chiro Sint-antonius

zaterdag 4.04

kunstkring Sant.Art
De leden van Kunstkring Sant.Art, uit de 
omgeving van Zandhoven, verwerken vele 
disciplines in hun kunstwerken.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot zondag 26 
april 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 5.04

wandeling op Blackheide
Blackheide is een waardevol natuurgebied 
dat bestaat uit kleiputten, weilanden en 
bossen. Elk seizoen is hier iets te ontdek-
ken: eenden en andere watervogels op 
de kleiputten, grutto’s en kieviten op de 
akkers en spechten, boompiepers en bui-
zerds in de uitgestrekte bossen.

locatie vertrek aan kerk van Sint-Jozef Rijkevorsel
tijdstip 14 uur
info en gids Richard Vergaelen T 014 72 51 42
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

woensdag 8.04 

cursus dagvlinders
Tijdens twee theorielessen en twee prak-
tijkoefeningen komt u alles te weten over 
deze prachtige insecten. Inschrijven ver-
plicht.

locatie ’t Zonneputteke 
andere data theorielessen woensdag 8 en 15 april van 
19.30 tot 22.30 uur 
praktijklessen zaterdag 25 april en zondag 24 mei van 
14 tot 17 uur 
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen 

zaterdag 11.04

kaartprijskamp ‘Slagen halen’
Kaartprijskamp om ter meeste slagen ha-
len, € 50 vooruit + de inleg. 
Er is ook een tombola.

locatie Biljartlokaal, Halle-Dorp 116
tijdstip 20 uur, inschrijven kan vanaf 19 uur
prijs € 2,50
info Swa Mariën M 0475 42 62 60
een activiteit van Biljartclub ‘onder ons’ 

jaarlijks Paasbal

locatie Zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 21 uur
info Kim Peeters M 0478 66 93 98, kimeke@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

maandag 13.04

wandeling op domein Crabbels
Het domein Crabbels is eigendom van de 
adellijke familie van de Werve d’ Immer-
seel. Het is een natuurparel in de vallei van 
de Molenbeek. We zullen kunnen genieten 
van de unieke plantenwereld van het ge-
bied. Waterdicht schoeisel noodzakelijk. 
Gids Dré Peeters.

locatie vertrek aan kerk van Pulle
tijdstip 9 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

Paasviering
Op paasmaandag is er de jaarlijkse Ko-
ningsschieting op staande wip en Paas-
viering met worstenbrood en appelbollen 
voor gildeleden, jeugdschutters en vrijwil-
lige helpers.

locatie zaal Horizon, Bethaniënlei 108
tijdstip 12 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde 

dinsdag 14.04

werken met 
mini plus bevruchtingskastjes
Evaluatie van jonge koninginnen en haar 
nakomelingen in mini plus bevruchtings-
kastjes.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 23 uur 
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 0,
imkerbondzoersel@telenet.be of http://users.telenet.
be/imkerbondzoersel/ 
een activiteit van Imkerbond zoersel

donderdag 16.04

joggen voor beginners
Twee maal per week trainen, op maan-
dag- en donderdagavond,tot u uiteindelijk 
30 minuten ononderbroken kunt lopen.

locatie sportterrein Den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 20 tot 20.45 uur
info Walter Dierckx M 0486 73 64 9, kwb.sintantonius@
compaqnet.be of www.kwbsintantonius.be 
een activiteit van KwB Sint-antonius  

Paas spek- en eierentocht
U ziet Zoersel zoals wij het zelf amper 
kennen. Op deze tocht bieden wij u een 

Kempens bord spek en eieren aan een de-
mocratische prijs. Afstanden: 6-11-17 km. 
Iedere afstand goed afgepijld en dus ook 
individueel te wandelen.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 7 tot 16 uur
prijs € 1,5
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56,
luc.raymaekers@skynet.be of www.nvz.be 
een activiteit van wSV De natuurvrienden zoersel

vrijdag 17.04

papierslag
locatie Chirolokaal, Kermisplein
tijdstip van vrijdagvoormiddag 11 uur tot maandag in 
de vroege morgen 
info Jacobs Wilfried T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een activiteit van missiewerking St.-elisabeth zoersel

zaterdag 18.04

derde plantenruildag
Bij een hapje en drankje wordt er heel wat 
tuinervaring uitgewisseld. Plantjes ruilen 
kan vanaf 14 uur. Vanaf 15 uur zijn (begin-
nende) tuiniers die nog geen plantjes heb-
ben ook welkom. Er wordt enkel geruild of 
gegeven, geen aankoop of verkoop.

locatie Fons De Cock, Herentalsebaan 77
tijdstip vanaf 14 uur
info Renée Grysolle T 03 383 34 96,
reneegrysolle@hotmail.com 
een activiteit van VeLt zoersel

zondag 19.04

papierscheppen
We maken papierpulp van oude broodzak-
ken en scheppen hiermee vellen en ma-
ken hiermee een fotoboek. Meebrengen: 
schort, acht broodzakken in stukjes van 
ongeveer 2x2cm geweekt, twee houten 
planken A3, staafmixer en picknick.

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 16 uur
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

parkwandeling 
op de Renesse-wolfschot
Hier hebben we één van onze vleermui-
zenijskelders en beheren we ook een moe-
rasgebiedje. Onder deskundige leiding 
kunt u het domein van kasteel de Renesse 
en het aansluitend natuurgebied Wolf-
schot (her)ontdekken.

locatie vertrek aan parking Koetshuis (aan kasteel de 
Renesse), Lierselei 28, Oostmalle 
tijdstip 14 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

maandag 20.04

cursus hatha yoga
Hatha yoga is een oude Oosterse leer, met 
als doel uw geest tot rust te brengen en 
uw lichaam gezond te maken om zo tot 
een harmonieus leven te komen. Eerste 
les gratis, cursus omvat acht lessen.

locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 11.15 uur
prijs € 56 voor acht lessen
info Martine Van Bulck M 0473 93 02 42
een activiteit van Hatha yoga

djembé voor kinderen (6 tot 12 jaar)
Niets is zo leuk als samen trommelen, lek-
ker lawaai maken, vragen stellen aan die 
zwarte leraar en Afrikaanse liedjes zingen. 
Wij zorgen voor de instrumenten. Deze 
activiteit wordt gesteund door de socio-
culturele raad Zoersel.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond gedurende negen 
weken 
tijdstip absolute beginnertjes 17.30 uur (half uurtje 
kennismaken en aanleren basis djembé spelen), ande-
ren tussen 18.30 en 19.30 uur 
info en inschrijven Ingrid M 0476 81 90 01,
ivantillo@hotmail.com 
een activiteit van waker Djiben vzw

west-Afrikaanse dans
Ontspannend inspannen? Inspannend 
ontspannen? Gooi alle stress weg en dans, 
begeleid door tromgeroffel, totdat al uw 
zorgen verdwenen zijn.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond gedurende negen 
weken 
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
info en inschrijven Ingrid M 0476 81 90 01,
ivantillo@hotmail.com 
een activiteit van waker Djiben vzw 

donderdag 23.04

moonlodge - maantent
De Maantent is een mooie manier om dra-
den van liefde te weven en het Vrouwelijke 
Principe in ons te eren. De dertien Oor-
spronkelijke Clanmoeders van Jamie Sams 
is onze leidraad. Via haar verhalen ontdek-
ken we als Vrouw onze gave, onze talen-
ten, onze innerlijke kracht, ons heilig pad.

locatie Antwerpsedreef 117
andere data 14 mei
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

vrijdag 24.04

17de interverenigingsquiz
Inschrijven kan enkel door storting van 
€ 15 per ploeg van maximum 6 personen 

op rekeningnummer 220-0441300-83.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Jos Denies T 03 312 34 27, deniesmertens@scarlet.be 
een activiteit van VK Drengel Sport 

ready for REhAB
Scouts Halle en Kris Kras organiseren een 
party om nooit meer te vergeten. Dress-
code: celebrities.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 20 tot 3 uur
info Kay Tomboy M 0479 48 05 89, ktomboy@gmail.com
een activiteit van Scouts Halle en Kris Kras 

zaterdag 25.04

werelddag T’ai Chi
Overal ter wereld zal op de laatste zater-
dag van april op hetzelfde tijdstip T’ai Chi 
beoefend worden. Deze keer zal ook The-
ater Stap vzw Turnhout van de partij zijn. 
Meer uitleg op www.theaterstap.be.

locatie gemeentepark Halle
tijdstip 10 uur
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@pandora.be of www.zoersel.be  
een activiteit van t’ai Chi zoersel

Appermont-concert
Met muziek van een jonge, Vlaamse com-
ponist Bert Appermont. De AMV klassen 
van Zoersel en Wijnegem brengen een 
aantal liedjes van hem, begeleid door ver-
schillende ensembles en enkele instru-
mentale werken. De componist zelf zal 
aanwezig zijn en geïnterviewd worden.

locatie cultureel centrum Bethaniën, Kapel, Handelslei 167
tijdstip 16 uur
prijs € 5, € 3 voor 65+ en -18 jarigen
info en reservatie Linda Andries T 03 482 07 13, Linda.
Andries@schilde.be of academie.zoersel@gmail.com 
een activiteit van de muziek- en woordacademie 

zondag 26.04

Olé Pistolé
Chiro bestaat 75 jaar in 2008-2009. Daar-
om bieden wij ontbijt aan aan alle leden, 
leiding, ouders, oud-leiding, buren,… 
Meer info op www.chirosint-antonius.be.

locatie Sint-Teunisplein en tuin Pastorij
tijdstip 8.30 uur
info Jan Meeusen M 0485 78 31 06, jmeeusen@gmail.com
een activiteit van Chiro Sint-antonius

feestelijke opening 
wandelpad De Kluis - Blommerschot
De Kluis - Blommerschot is een 21 ha 
groot natuurreservaat op de plaats waar 
Oostmalle, Pulderbos, Vorselaar en Zoer-
sel samenkomen. Het natuurreservaat 
is een ongestoorde Kempense beekvallei 
beheerd door Natuurpunt Afdeling Voor-

1.04.2009 - 11.05.2009
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facelift
‘Met belgerinkel naar de winkel’ heeft dit jaar een ‘facelift’ onder-
gaan. Zo maakt u niet alleen kans op heel wat uiteenlopende prij-
zen, maar kunt u dankzij de actie ook een modieuze, exclusieve 
fietstas op de kop tikken. 
Waar niet veel aan verandert, is de werkwijze: telkens u met de fiets 
naar één van de deelnemende winkels rijdt, krijgt u een zegeltje op 
uw spaarkaart. Is uw kaart vol, dan kunt u zo’n modieuze fietstas 
- speciaal voor deze actie ontworpen door een Belgische topdesig-
ner - bestellen voor een spotprijs. Als u uw volle spaarkaart vervol-
gens binnenlevert bij de handelaar, neemt u automatisch deel aan 
de tombola. De hoofdprijs is een ‘belgerinkel-fiets’ met mandje en 
fietstas. 
De actie loopt van 16 mei tot 20 juni. Deelnemende handelaars zijn 
te herkennen aan de ‘belgerinkel-poster’ of vindt u terug op www.
zoersel.be. 

autokilometers besparen
Bijna 7 op 10 werknemers rijden in hun eentje met de auto naar het 
werk. Dit is niet alleen weinig efficiënt, het is bovendien belastend 
voor het milieu én een grote kost voor hen, voor de werkgever en de 
maatschappij.
De actie ‘Ik Kyoto’ roept bedrijven op hun werknemers uit te dagen 
om vier weken lang op een milieuvriendelijke manier naar het werk 
te pendelen. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of al 
carpoolend? Er zijn heel wat mogelijkheden om autokilometers te 
besparen en de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Op het einde van de actie, die loopt van 4 tot 29 mei, krijgt ieder 
deelnemend bedrijf een feestdoos, met daarin heel wat partyma-
teriaal en een deelnamecertificaat met de resultaten. Daarnaast 
maakt iedere werknemer die deelneemt kans op één van de vijftien 
te verloten fietsen. Neem dus vlug een kijkje op www.ikkyoto.be en 
schrijf uw bedrijf in. 

ZES REDENEN OM OP Uw FIETS TE SPRINGEN
1. Twee keer per dag op de trappers, houdt uw conditie op 

peil.
2. Met de fiets rijdt u tot vlak aan de deur.
3. Met de fiets vermijdt u files en bent u vaak sneller dan met 

de wagen. 
4. U bespaart per 10 km gemiddeld 3 euro op benzine en par-

keertickets. 
5. Uw omgeving wordt rustiger, veiliger en meer leefbaar. 

Meer fietsers = minder wagens.
6. Wie fietst, houdt de lucht proper!

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪10,▪mail▪naar▪milieu@zoersel.be▪of▪surf▪naar▪
www.ikkyoto.be.▪

met▪belgerinkel▪
naar▪Kyoto
De eerste zonnestralen vertellen ons dat het 
tijd is om de beentjes in te smeren en op de 
fiets te springen. Om de duurzame mobiliteit 
weer op gang te trekken, nodigen wij u graag 
uit om deel te nemen aan de acties ‘Met belge-
rinkel naar de winkel’ en ‘Ik Kyoto’.

 ■ BETROKKENkempen. Vertegenwoordigers van de vier 
betrokken gemeentebesturen openen het 
wandelpad met een nieuwe voetgangers-
brug over de Delfte Beek.

locatie kruis van Blommerschot
tijdstip welkomstdrink vanaf 13.30 uur - start wande-
ling 14 uur - in de feesttent kunt u de werking van 
Natuurpunt leren kennen en de inwendige mens 
versterken 
info Paul Stryckers T 03 309 00 55
of www.natuurpuntvoorkempen.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

handboogschieten op doel
Jaarlijkse kalender doelschieting van de 
Hoge Gilde Raad der Noorderkempen. 
Tien gilden nemen deel aan deze wed-
strijd, waar vanaf dit jaar meer jeugd-
schutters mee schieten.

locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

donderdag 30.04

fotoboekje
We maken een fotoboek van eigen hand-
geschepte vellen met de Japanse bind-
techniek. Meebrengen: uw handgeschept 
papier, goed gedroogd en geperst, schaar 
of cuttermes, snijmat of dik karton, pot-
lood, lat, lange stopnaald en krantenpa-
pier, schort en eventueel versiering.

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip 19.30 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

infoavond over Bagaya in Senegal
Tijdens de paasvakantie gingen enkele 
leden van onze groep op werkbezoek in 
Bagaya, Senegal. Zij brengen nu verslag 
uit over hun ervaringen en de werken aan 
de school en de nieuwe foyer.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Gaby Van Dyck T 03 366 28 62,
vandyckgaby@hotmail.com 
een activiteit van werkgroep Kokobo

vrijdag 1.05

vroegochtendwandeling 
op de Bonte Klepper
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we weer 
eens voor dag en dauw het reservaat in. 
Nadien smaken de koffiekoeken en het 
drankje (aan kostprijs) des te beter.

locatie de Bonte Klepper of brug 8 (brug over kanaal, 
baan Oostmalle - Rijkevorsel) 
tijdstip 6.15 uur
info en gids Richard Vergaelen T 014 72 51 42
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zaterdag 2.05

oceandrum
We brengen de rust van waterenergie in 
handbereik. Vertrekkende van een ronde 
mand die we opvullen met zaden van onze 
wensen en dromen. Om hen nadien te be-
dekken, te beschermen met een intuïtieve 
schildering. Onze intenties groeien elke 
keer we met onze oceandrum werken.

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

hilde en Johan Vanhalst, Two in One
De schilderijen van Hilde Vanhalst zijn 
kleurrijk, energiek, spontaan en bewegen 
zich op de grens van het figuratieve. Johan 
Vanhalst construeert een irreële werkelijk-
heid die nauw aanleunt bij het surrealis-
me en magisch realisme in de literatuur en 
schilderkunst.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot 24 mei
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info cultuurdienst Franky Michielsen, T 03 2980 7 15 of 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl 

dinsdag 5.05

vleermuisobservatie 
op de Bonte Klepper
Terwijl de zon langzaam wegzinkt wordt 
al filosoferend gewacht op het ‘afgaan’ 
van de ‘batdetector’. Dan is het kwestie 
van de voorbij fladderende vleermuizen op 
soort te brengen. Ook zin om het eens te 
proberen?

locatie Bonte Klepper of bij brug 8 (brug over kanaal, 
baan Oostmalle - Rijkevorsel) 
tijdstip 20 uur
info Walter D’Hertefelt T 03 312 40 15
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zondag 10.05

lentefeest
Iedereen is welkom op ons schoolfeest. 
‘s Middags kunt u komen smullen van de 
barbecue (inschrijven vereist). Vanaf 13 uur 
kunt u terecht aan onze spelletjeskraam-
pjes. Ook is er een springkasteel en paar-
denmolen. Geniet van ons openluchtcafé 
en frituur of breng een bezoek aan onze 
instapklas. 

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 13 tot 18 uur
info en inschrijven Herman Snoeys T 03 312 35 10, 
school@elisazoe.be  
een activiteit van de Sint-elisabethschool en de 
ouderraad

wandeling in het park van halle
Voor de wandelaar en de natuurliefhebber 
valt er heel wat te beleven in het park. Een 
wandeling met aandacht voor het verle-
den, de vogels in het park en de prachtige, 
unieke bomen.
 
locatie vertrek parking gemeentepark Halle
tijdstip 14 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

vrijdag 15.05

zingen aan tafel... 
een Culinaire Cantus
Voor wie er al bij was, is ‘Zingen aan Tafel’ 
niet te missen. Heeft u nog nooit deel-
genomen, aarzel dan niet en zet de stap. 
Zingt u graag, en liefst van al, niet alleen? 
Vindt u thuis echter niemand meer om uw 
liedjes mee te zingen? Geniet u ondertus-
sen graag van een heerlijke Spaanse hap? 
Dan is ‘Zingen aan Tafel’ zeker wat voor u! 
Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag in 
de kapel van het cultureel centrum Betha-
niën. Om 20.15 uur starten we met een 
samenzang, bestaande uit een potpourri 
van oude, bekende deuntjes. Om iedereen 
die een zekere pleinvrees zou kennen over 
de streep te trekken, zal een aantal voor-
zangers van het Malse Sint-Pauluskoor, de 
juiste toon zetten. Na een rondje samen-
zang is het tijd om uw hongerige maag te 
spijzigen met een heerlijke paella-schotel, 
begeleid door een frisse jonge Spaanse 
wijn. Solisten, meidengroepen en anderen 
die zich geroepen voelen kunnen nadien 
het podium op voor een heuse karaoke.
Voor deze activiteit moet u vooraf reserve-
ren en dit vóór woensdag 6 mei

locatie cultureel centrum Bethaniën, Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs € 17 (inbegrepen paella en dessert)
info en reserveren dienst cultuur, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van gemeentebestuur en vzw 
eurozoersel

zaterdag 16.05

tuinfeest en opendeur in het Lindehof
Het ganse weekend zijn er begeleide rond-
leidingen in onze serviceflats. Zaterdag 
kan men vanaf 14 uur pannenkoeken eten 
en is er een gevarieerd animatieprogram-
ma door jong en oud. ’s Avonds is er een 
dansavond opgeluisterd door DJ Jan. Zon-
dag om 14.30 uur voorzien we een optre-
den van ‘The Stroganoff’s’ en een BBQ om 
17 uur (inschrijven verplicht).  

locatie (parking) Lindehof, Molenbaan 14 
andere data zondag 17 mei
tijdstip zaterdag vanaf 14 uur, zondag vanaf 14.30 uur 
info Mathias Eelen T 03 312 93 40,
lindehof@pandora.be  
een activiteit van Lindehof zoersel

duurzame mobiliteit

copyright BBL
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 ■ LEEF!

Intrafamiliaal geweld (IFG) is - jammer genoeg - een probleem van alle tijden en het komt 
voor in alle lagen van de bevolking. De aanpak van IFG is lange tijd een probleem geweest, 
maar intussen zijn er heel wat instanties waarbij u terechtkunt, mocht het u ooit overkomen.

één op vijf
Eén op vijf vrouwen in ons land krijgt ooit te maken met partnerge-
weld. Elke situatie is uniek, maar uit elk verhaal blijkt wel telkens 
de angst en de onmacht. Eenzaamheid, schaamte en schuldgevoe-
lens overheersen. Je durft het aan niemand te vertellen, je hebt nog 
weinig contact met de buitenwereld, je laat het over je heen gaan 
om de ‘lieve vrede’ te bewaren. Pas als het geweld dreigt te escale-
ren of je vreest voor je eigen leven of dat van je kinderen, wordt het 
stilzwijgen doorbroken.

zelfbeeld brokkelt af
Velen denken dat het alleen hen overkomt. Je voelt je schuldig en 
doet heel erg je best om het je partner naar de zin te maken. Je ge-
looft dat op die manier het geweld zal stoppen. Maar hoop en twij-
fels wisselen elkaar af. Vernederingen en bedreigingen maken dat je 
je minderwaardig gaat voelen. Jarenlang mishandeld en misbruikt 
worden, geen eigen beslissingen meer mogen nemen, niet weten 
wanneer geweld zal volgen, ... Dit alles zorgt ervoor dat je zelfbeeld 
alsmaar verder afbrokkelt en je op termijn geen uitweg meer ziet 
uit de situatie. De eerste stap om uit dit isolement te geraken, is er 
met iemand over praten, bijvoorbeeld met de politie. 

doeltreffend optreden
De aanpak van IFG is lange tijd een probleem geweest voor zowel 
overheid als politie - die beiden aarzelend hebben gereageerd op 
dit fenomeen. Er bestond een zekere maatschappelijke terughou-
dendheid om zich te bemoeien met zaken die zich in de privésfeer 
afspeelden. Intussen hebben de politiediensten echter goed gere-
ageerd op de vraag naar striktere vaststellingen en doeltreffender 
optreden. Elke vorm van geweld, hoe miniem ook, is immers een 
aantasting van de persoonlijke integriteit. Vandaag stellen we dan 
ook vast dat IFG in het zonaal veiligheidsplan werd opgenomen als 
een prioritair te behandelen fenomeen. Door IFG als een veiligheids-
probleem te zien, is een effectievere aanpak mogelijk en kunnen 
daders makkelijker worden aangepakt. 

procedure
Elke melding of aangifte wordt met de nodige aandacht bekeken. 
Bij een telefonische oproep wordt zo snel mogelijk een politiepa-
trouille ter plaatse gestuurd. Aangekomen op het politiebureel, 
wordt het slachtoffer steeds op een discrete wijze opgevangen. Bij 

De politiezone Voorkempen heeft, samen met 
de partners binnen de zonale veiligheidsraad, 
een zonaal veiligheidsplan opgesteld voor de ko-
mende vier jaar. In dit plan wordt een duidelijk 
beeld geschetst van onze politiezone en wordt 
er beschreven wat de doelstellingen zijn voor de 
toekomst. 
Aan de hand van onder meer een selectieve be-
vraging van inwoners uit onze zone en crimina-
liteitscijfers, worden er drie veiligheidsfenome-
nen prioritair aangepakt:
1. diefstal in woningen
2. geweld binnen de familiale sfeer 
3. verkeers(on)veiligheid 
Dit betekent echter niet dat al uw andere pro-
blemen en bekommernissen zullen verwaar-
loosd worden, wel integendeel. Het feit dat er 
extra aandacht uitgaat naar deze drie fenome-
nen, wil zeggen dat men hiervoor meer perso-
neel en middelen zal inzetten om gerichte acties 
uit te voeren.
Meer info over het zonaal veiligheidsplan vindt u 
op www.politie-voorkempen.be. 

iedere aangifte wordt een proces-verbaal opgesteld. Het slacht-
offer krijgt de nodige informatie over het dossier en over even-
tuele gerechtelijke stappen. Indien nodig wordt hij/zij door-
verwezen naar hulpverlenende of gespecialiseerde instanties. 
Daarnaast kan je als slachtoffer ook steeds terecht bij de dienst 
Jeugd en Gezin van de politie. 

centra voor algemeen welzijnswerk 
Je kan natuurlijk ook hulp zoeken bij onder meer het CAW. Deze 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk zoeken samen met jou 
naar mogelijke oplossingen. Voor slachtoffers van huiselijk ge-
weld kan dit betekenen dat er gezocht wordt naar een nieuwe 
verblijfplaats of naar een vorm van psychosociale begeleiding. 
Wanneer het geweld nog niet te sterk geëscaleerd is, kunnen 
koppels ook leren om op een goede manier met elkaar om te 
gaan in het kader van relatiebegeleiding. Andere vormen van 
psychosociale begeleiding moeten mensen in staat stellen om 
in het reine te komen met het geweld dat hen is aangedaan. 
Alle contactgegevens van de 27 CAW’s in Vlaanderen en Brussel 
vind je op www.caw.be. Je kan ook anoniem en vrijblijvend naar 
Tele-Onthaal bellen op het nummer 106. 

aanpak is prioritair

MEER wETEN?
Bel▪naar▪Juul▪Claessens▪(politie▪-▪cel▪Jeugd▪en▪Gezin),▪
03 380 16 16,▪of▪surf▪naar▪www.caw.be,▪
www.tele-onthaal.be.▪

intrafamiliaal geweld 
in▪veiligheidsplan

Pas als het geweld dreigt te escaleren 

of je vreest voor je eigen leven of dat 

van je kinderen, wordt het stilzwijgen 

doorbroken.

IFG werd in het zonaal veiligheidsplan 

opgenomen als een prioritair te 

behandelen fenomeen.
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prettig dat je meegewerkt hebt aan mooie 
projecten die gezien mogen worden: het 
nieuwe gemeentehuis, veel riolerings-
werken, de heraanleg van de woonker-
nen met vernieuwde fiets- en voetpaden, 
vooral aan de N-12 van Sint-Antonius... 
Sommige dingen zijn niet gelukt: de ring 
rond Zoersel, waar we al zo lang mee be-
zig zijn; meer rioleringswerken, waarvoor 
de subsidies ontbreken... Tja, en goed 
doen voor iedereen kun je natuurlijk ook 
niet!

lang niet versleten
Hoe blik je terug op die lange periode van be-
stuurservaring?
Max: Zoersel heeft bijna dubbel zoveel in-
woners als net na de fusie. Toch zijn we er 
goed in geslaagd, vind ik, om het dorpse 
karakter te bewaren. Er is veel openheid 
naar de bevolking en in de gemeente 
wordt op een volwassen manier aan poli-
tiek gedaan. Voor mij komt trouwens het 

Op 1 februari 2009 was Max Frans, na twintig jaar trouwe 
dienst in het Zoerselse gemeentelijke bestuurscollege, plots 
schepen af. Voor de legislatuur begon, was duidelijk dat Max 
die niet zou uitdoen en dat hij op zijn vijfenzestigste zou te-
rugtreden. “Het is anders de laatste dagen al behoorlijk druk 
geweest”, vertrouwt Max me lachend toe.

De Maki, zoals velen hem kennen, was 
namelijk niet ‘alleen maar’ een drukbezet-
te schepen. Politiek was lange tijd zowat 
zijn leven, maar tegelijk was hij zich al 
altijd - en nu meer dan ooit - bewust van 
het feit dat er ook nog een leven is naast 
de politiek. Hij was en is actief in tal van 
sociale initiatieven. “Ik ben nog wel elke 
week een avondje weg, hoor, maar toch 
ben ik vooral blij dat ik nu meer avonden 
thuis ben”, verzucht hij, mede namens zijn 
echtgenote.

opvolging verzekerd
Waarom heb je niet gewacht tot na de lopen-
de legislatuur?
Max: Oorspronkelijk was dat wel de be-
doeling, maar na 18 jaar wilde ik bij de 
vorige verkiezingen eigenlijk al niet meer 
opkomen. Toen ik me daartoe toch had 
laten overhalen, wilde ik dan de 20 jaar in 
het college wel rondmaken, maar dus niet 
meer de hele legislatuur. Toen Luc Kennis 

twee jaar als schepen van jeugd samen 
met mij alle werken kon opvolgen, wist 
ik dat Openbare Werken in goede handen 
zou overgaan.

Hoe ben je al die jaren terug eigenlijk in de 
politiek beland?
Max: Voor ik schepen werd, heb ik zelf ook 
twaalf jaar in de gemeenteraad geze-
teld. Mijn politieke carrière beslaat dus 
in totaal 32 jaar. Ik ben erin gekomen na 
de fusie. De gemeentepolitiek zit bij ons 
nogal in de familie. De stap naar de lokale 
CVP van Zoersel was snel gemaakt. Eens je 
voor een partij kiest, moet je bij die keuze 
blijven, vind ik, of maar uit de politiek 
stappen.

knop omdraaien
Is die vijfenzestigste verjaardag dan zo’n ma-
gisch moment?
Max: Op zich niet natuurlijk, maar ik heb 
een heel mooie loopbaan gehad en op een 

gegeven moment moet je afstand kun-
nen nemen. Nu de opvolging prima ver-
zekerd is, kan ik met een gerust gemoed 
opzij stappen. Ik heb het altijd heel graag 
gedaan, maar je moet je er ook niet aan 
vastklampen. Als bakker ben ik na 30 jaar 
als zelfstandige uit mijn zaak gestapt, 
toen mijn zoon ze kon overnemen. Ik help 
hem bij zijn papierwerk, maar in de zaak 
bijspringen moet hij mij niet vragen. Die 
knop is omgedraaid. Zo zal het met de po-
litiek ook zijn, al verdwijn ik niet (Max blijft 
zetelen in de gemeenteraad, nvdr) en wil 
ik graag nog helpen waar ik kan.

Waarom was je zo verknocht aan die open-
bare werken?
Max: Dat was vanaf het begin mijn be-
voegdheid en ik heb dat altijd heel graag 
gedaan. Ik kom graag buiten en onder de 
mensen. Na het burgemeesterschap is 
het misschien wel het schepenambt waar 
je de meeste voldoening uit haalt. Het is 

belang van de bevolking altijd voor dat 
van de partij. Dat is ook wat me in de ge-
meentepolitiek altijd geboeid heeft. Nu 
ja, het kon met de bakkerij, omdat mijn 
vrouw en het personeel het prima opge-
vangen hebben, terwijl ik toch erg veel 
met de gemeente bezig was. Zowel in de 
bakkerij als in de politiek was het van ka-
pitaal belang dat mijn vrouw er honderd 
percent mee achter stond.

Waar ga je de tijd die nu vrijkomt, allemaal 
mee vullen?
Max: Een keertje meer naar ons apparte-
ment aan zee, wat meer korte vakantie-
tjes, mij aan mijn hobby’s - foto en video 
- wijden, bowlen in ons competitieteam, 
plezier beleven in de activiteiten van onze 
Trappistenclub. Ik weet niet of ik tijd zal 
hebben om de politiek te missen. Al heb ik 
altijd graag en goed met de collega’s in het 
bestuur, met het personeel en met de aan-
nemers samengewerkt.

Na twintig jaar in het schepencollege nam de ‘Maki’ begin februari afscheid als schepen.

VERSChUIVINGEN
Het afscheid van Max als schepen zorgt 
voor verschuivingen binnen het sche-
pencollege. Schepen Luc Kennis, die 
sinds 2007 deel uitmaakt van het col-
lege, neemt de bevoegdheden van Max 
over. Dit wil zeggen: aanleg & onder-
houd wegen, parken en plantsoenen, 
onderhoud grachten en gebouwen, 
waterlopen en bermen, groenonder-
houd, energiebeheer gemeentelijke ge-
bouwen, begraafplaatsen, uitvoering 
logistieke hulp aan verenigingen, mid-
denstand en uitleendienst. ‘Landbouw’ 
behoorde al tot Luc zijn bevoegdheden, 
en dit behoudt hij ook. Luc geeft op 
zijn beurt de fakkel door aan nieuw-
komer Wim Govers. Deze laatste is nu 
dus schepen van jeugd, jeugdhuizen, 
gemeentelijk jeugdwerk, toelagen 
voor jeugdinitiatieven & -verenigingen, 
beheer jeugd- en speelinfrastructuur, 
gezinsbeleid en kinderopvang. 

Max Frans 
neemt▪
afscheid

uittredend schepen

 ■ CLOSE-UP
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Sinds 1 januari kunt u het ganse jaar door een verwarmings-
toelage aanvragen bij het ocmw, en niet meer enkel bij 
levering tussen september en mei. U kunt uiteraard maar 
één maal per jaar het maximumbedrag krijgen. Dit kan als u 
een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming heeft, 
beschikt over een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van 
maximum 14.624,70 euro of een procedure schuldbemidde-
ling heeft lopen. 
Ook nieuw is dat u ongeacht de prijs per liter een tussen-
komst kunt ontvangen van 210 tot 300 euro voor maximum 
1.500 liter.

via foD economie
Behoort u niet tot bovenstaande categorieën en is uw jaar-
lijks netto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan 
26.000 euro, dan moet u bij de FOD Economie uw aan-
vraag indienen voor een forfaitaire vermindering van 105 
euro op uw verwarmingskosten. Het document om deze 
toelage aan te vragen, vindt u bij uw eindafrekening voor 
elektriciteit.

meer weten?
Katrien Malcolm, ocmw Zoersel, 0800 12 113, of FOD Econo-
mie, 0800 120 33, www.mineco.fgov.be

 ■ IN ‘T KORT

Vanaf uw 18de kunt u in een schriftelijke wilsverklaring te kennen 
geven dat een arts euthanasie mag toepassen, indien u later niet 
meer bekwaam bent om daar zelf toestemming voor te geven.  
Een formulier voor de wilsverklaring kunt u afhalen bij de dienst 
burgerzaken of in één van de antennes. Dit laat u ondertekenen 
door twee getuigen, waarvan één geen materieel belang heeft bij 
het overlijden van de opsteller. U mag ook vertrouwenspersonen 
laten ondertekenen die, als de situatie van euthanasie zich zou 
voordoen, tijdens de procedure betrokken worden. Om uw wils-
verklaring te laten registreren, brengt u het ingevulde en onderte-
kende formulier terug binnen bij de dienst burgerzaken. Zij zorgen 
ervoor dat het in de databank van het Ministerie van Volksge-
zondheid terechtkomt. 
Let wel, u moet uw wilsverklaring iedere vijf jaar herbevestigen.

meer weten?
Bel naar 03 2980 0 00.

nieuwe▪euthanasiewet

uitbreiding openingsuren 
Om zo’n strategische doelstelling te kunnen realiseren, stellen we 
jaarlijks een aantal operationele doelstellingen en actiepunten 
voorop, waarvoor we - indien vereist - ook de nodige budgetten 
voorzien. 
Eén van de actiepunten om onze dienstverlening te optimaliseren 
- en dus de bereikbaarheid van onze diensten te vergroten - was 
de uitbreiding van onze openingsuren. U kunt bij onze diensten in 
Sint-Antonius, Zoersel en Halle alle werkdagen terecht van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (vrijdag enkel in de voormiddag). 
Bovendien helpen wij u ook graag ’s avonds verder. Op maandag 
kunt u in de antenne in Halle doorlopend terecht tot 20 uur, op 
dinsdag in het Lindepaviljoen in Zoersel en op donderdag in het ad-
ministratief centrum in Sint-Antonius.

Om u zo snel en efficiënt mogelijk verder te kunnen helpen, is het 
- voornamelijk voor het bespreken van complexe dossiers (sociale 
dienstverlening, stedenbouwkundige of milieuvergunningen, ...) - 
mogelijk dat u vooraf een afspraak maakt via 03 2980 0 00. Op die 
manier kunnen onze medewerkers zeker voldoende tijd voor u uit-
trekken.

heel▪jaar▪
verwarmingstoelage

VOLGENDE EDITIE
In het volgende nummer van ‘Zoersel Magazine’ lich-
ten we strategische doelstelling nummer twee toe: 
‘Integreren van gemeente en ocmw tot één dienstver-
lenende organisatie’.

voor▪én▪samen▪met▪
alle Zoerselaars

huisbezoeken
Bent u ziek of kunt u zich moeilijk verplaatsen? Dan komen onze 
medewerkers graag naar u toe. U kunt via bovenstaand tele-
foonnummer een afspraak maken met de dienst in kwestie, en 
zij trachten dan tot bij u te komen. Naast de uitbreiding van de 
openingsuren, willen we met deze huisbezoeken zorgen voor 
een optimale bereikbaarheid.

wijkoverleg
Om onze communicatie met u te optimaliseren, willen wij u 
meer betrekken bij ons beleid. Om die reden riepen wij begin dit 
jaar een nieuw initiatief in het leven, namelijk het wijkoverleg.  
We verdeelden onze gemeente in acht ‘wijken’. Het opzet is dat 
een delegatie van het bestuur, administratie en politie de inwo-
ners van elke wijk minimum één keer om de twee jaar ontmoet 
tijdens zo’n overlegmoment. Intussen hebben we reeds zo’n eer-
ste overleg achter de rug. U leest er alles over op pagina 3.

Zoals beloofd, lichten we in elk ‘Zoersel Maga-
zine’ één van de acht strategische doelstellin-
gen uit de beleidsnota 2008 - 2013 toe. Bedoe-
ling is net die aspecten te bespreken waarbij u 
het meest betrokken bent. Doelstelling num-
mer één is het optimaliseren van dienstverle-
ning en communicatie. 

 ■ INGEZOOMD

strategische doelstelling één

MEER wETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪7▪24,▪of▪mail▪naar▪financien@zoersel.be.

We willen zorgen voor een optimale 

bereikbaarheid. 

Op maandag 11 mei vindt in het gemeen-
tepark in Halle de jaarlijkse senioren-
sportdag plaats - een initiatief van de 
sportdienst in samenwerking met de 
seniorenraad, WTC De Doortrappers en 
de Sint-Huybrechtsgilde. U kunt er 
voor nauwelijks € 3 (inclusief ver-
zekering, consumptiebons en 
aandenken) deelnemen aan 
heel wat uiteenlopende volks-
sporten of aan een fiets- en/
of wandelzoektocht. 

meer weten?
Inschrijven kan tot 30 april bij 
het onthaal van het admini-
stratief centrum en de anten-
nes, 03 2980 0 00 of gemeen-
te@zoersel.be.

seniorensportdagnieuwe▪cursussen▪
bij▪digidak
Na de paasvakantie starten er nieuwe cursussen ‘Computer-
wegwijs’, ‘Word’ en ‘Internet’ bij Digidak. Wilt u graag leren 
werken met de computer of leert u graag nog wat bij over 
‘Word’ of ‘Internet’? Schrijf u dan snel in. De inschrijvingsdata 
vindt u in ‘Zoersel dag na dag’ op p. 10.

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 en vraag naar Anke Smolders. 
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redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie 
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dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer 
Bart Van Santvliet, Leo Raes, J.H. Verbanck, Liliane Belis, Eve-
lyne Michiels, Juul Claessens, Erik Fuhlbrügge, Clara Deckers, 
Anke Smolders, Katrien Malcolm, Rob Belmans, Tineke Wever-
bergh, Uschi Ruwisch, Caroline Wouters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Koen De Ridder, Leo Raes, Nenufar, WAK, Bond Beter 
Leefmilieu,Paul De Houwer, Tom Sleeuwaert

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever 
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Handelslei 167, 2980 Zoersel

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

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 12 
mei en 22 juni, moeten ons uiterlijk op vrijdag 3 april vóór 12 uur 
bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden 
tussen 23 juni en 21 september moeten ons uiterlijk op vrijdag 15 
mei vóór 12 uur bereiken.

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

Boerderij uit begin 19de eeuw, Frans Janssenslaan 
(ingezonden door M. Lahou).
Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw 
foto’s dan door naar communicatie@zoersel.be


