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zo is Zoersel!
Enkele dagen geleden deed de lente haar intrede. Letterlijk én 
figuurlijk.
‘Eindelijk’, hoor ik u denken en ik geef u geen ongelijk. Na die 
lange winter doet het eerste zonnetje wonderen; in de natuur 
en in ons gemoed.

Wat was dat toch met die sneeuw de voorbije maanden, het 
blééf maar komen. Leuk om in te spelen, dat wel, maar minder 
prettig als u de baan op moest. Onze strooidiensten hadden 
de handen vol, week na week. Meer dan 150 ton zout moest de 
hoofd- en fietsroutes berijdbaar houden. Daar hoorden uiter-
aard ook heel wat overuren bij.

En nu Koning Winter uitgeregeerd is, kan onze dienst openbare 
werken zich weer helemaal richten op het onderhoud van ber-
men, grachten, gebouwen enzovoort. Na zo’n koude periode 
zijn ook heel wat wegen dringend aan herstel toe.
Daar wordt de volgende maanden zeker werk van gemaakt.

Misschien hebben de eerste lentekriebels u ook al doen dro-
men van goudgele stranden, diepblauwe zeeën of hemelhoge 
bergen? Dat kunnen we u niet allemaal bieden, maar Zoersel 
heeft wel tal van andere troeven in huis. Ook in eigen buurt 
kunt u naast de lentelucht immers cultuur opsnuiven, van de 
natuur genieten en actie beleven.

Om op trot te gaan in onze eigen gemeente, moet u zelfs niet 
wachten op echt mooi weer. Ga eens op ontdekkingstocht in 
de bib bijvoorbeeld. En als u wil, dan komt onze bib zelfs zelf 
naar u toe: voortaan bundelt zij de laatste nieuwtjes op literair 
en poëtisch vlak in een elektronische nieuwsbrief.

En als u tijdens uw trip door Zoersel toch eens moet schuilen 
voor een regenbui of voor de zon, of gewoon even gezellig wil 
verpozen, is er ook goed nieuws. Vanaf 18 april vinden fietsers 
en wandelaars een nieuwe schuilhut op Einhoven. We noemen 
ze heel speciaal naar de gebroeders Van Peer, die gedurende ja-
ren enthousiaste voortrekkers waren van een toeristisch beleid 
in Zoersel. Geheel vrijwillig. Die verdienste zetten we met de 
keuze van de naam graag in het zonnetje.

En als de zon toch langer op zich laat wachten dan u hoopt, 
bedenk dan dat het ook niet steeds de zon zelf moet zijn die 
onze gemeente verwarmt. De warmte die de talloze vrijwil-
ligers onze gemeenschap toedragen, doet minstens evenveel 
deugd. Zij zijn een zonnetje in het Zoersels huis, elke dag weer. 
Daar doen we graag ons petje voor af. Noem het gerust een 
zonnepet.
‘Altijd zonneschijn, schept een woestijn’, zegt het spreekwoord. 
En ook hier bevestigt de uitzondering de regel. Want dat vrij-
willigerszonnetje, dat is elke dag van de partij, en behalve een 
zandbak in heel wat Zoerselse tuinen, is hier van een woestijn 
geen sprake!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ INGEZOOMD

op▪trot
in▪eigen▪gemeente

‘Op trot gaan’, daarbij denken we vaak aan een 
uitstapje naar de zee of de dierentuin. Maar u 
hoeft niet altijd ver te reizen om er eens tus-
senuit te zijn. U kunt zich ook laten meene-
men in eigen dorp en zo kennismaken met de 
gemeente en dorpsgenoten.

cultuur
Cultuurliefhebbers kunnen op hun beurt genieten van een op-
treden in de kapel van cultureel centrum Bethaniënhuis of van 
een tentoonstelling in De Bijl. Onze drie bibliotheken bieden u 
steeds een actueel, boeiend en uitgebreid gamma van boeken, 
CD’s en DVD’s. En u kunt er bovendien kennismaken met een 
computer en internet. Zit u ‘s zomers niet graag binnen, dan 
kunt u die zwoele avonden doorbrengen in goed gezelschap tij-
dens de zomerbuurtbabbels in uw wijk.

‘den buiten’
Zoersel is een gemeente met ‘ne schone groene buiten’ waaron-
der het Zoerselbos als voornaamste kenmerk en tal van histori-
sche gebouwen, kapelletjes, beeldhouwwerken enzovoort. Een 
uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes laat u ook genie-
ten van ons prachtig landschap. 

U merkt het: dankzij talrijke verenigingen en het gemeente-
bestuur, is Zoersel een bruisende gemeente waar u steeds iets 
kunt beleven.

verenigingsleven
In Zoersel zijn heel wat verenigingen actief. Zij spelen een cruci-
ale rol in het samenbrengen van mensen. Alle Zoerselaars die van 
sport, cultuur of van eender welke vrijetijdsbesteding houden, vin-
den hier zonder twijfel hun gading. Ook bewoners die een steentje 
willen bijdragen aan hun eigen leef- en woonomgeving, kunnen 
aansluiten bij één van de talrijke wijkverenigingen. 
De gemeente wil graag deze kleurrijke waaier ondersteunen door 
een beleid uit te werken met optimale kansen voor verenigingen. 
“We trachten te zorgen voor een goede infrastructuur om acti-
viteiten te ontplooien. We willen eveneens garant staan voor de 
logistieke ondersteuning en subsidiëring ervan”, aldus de afdeling 
vrije tijd. Om de vinger aan de pols te houden, zijn er verschillende 
adviesraden (jeugd-, sport-, culturele raad,…) waar verenigingen 
hun noden kenbaar kunnen maken. De gemeente ondersteunt ook 
deze raden.

actie
Naast het verenigingsaanbod bestaat er een groot gemeentelijk 
enthousiasme. In de zomer kunnen kinderen zich uitleven op onze 
speelpleinen of staat de kleuter- en grabbelpaswerking voor hen 
klaar. U kunt ook het ganse jaar actief blijven dankzij sportieve eve-
nementen zoals de scholenveldloop, de seniorensportdag, de kam-
pioenenviering, … 

ruime ontmoetingskansen

“Maak een afspraakje met Zoersel en 

leer de gemeente en haar inwoners 

beter kennen.”

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪04▪of▪mail▪naar▪gemeente@zoersel.be.
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dienst de stoepen vrijmaakte bij open-
bare gebouwen, scholen, begraafplaat-
sen enzovoort. Als we alle recuperatietij-
den zouden opnemen, zou alles stilliggen 
en dat kan natuurlijk niet. Onze dienst is 
voorzien op een prestatieschema dat het 
hele jaar voor een evenwichtige taakver-
deling zorgt; zo’n winterpiek komt er dus 
gewoon bovenop. Ook in periodes waarin 
verenigingen veel ondersteuning krijgen 
van de uitleendienst (tafels en stoelen, 
signalisatie, nadars) – vooral van Pasen 
tot juni en in augustus en september – 
draaien wij op volle toeren.

in de zomer
In de zomer ligt er geen sneeuw dus wat doet 
de strooiploeg dan in de andere seizoenen?
Renaat: Het wegenonderhoud is een op-
dracht die het hele jaar door op ons pro-
gramma staat. Als de grond bevroren is 
tijdens de winter, proberen we toch om 
de hoogst noodzakelijke herstellingen zo 
goed mogelijk uit te voeren. Na de win-
terperiode herstellen we alle overgeble-

Het lijkt al even geleden, maar zelfs nog tot halfweg maart 
lag er meer sneeuw dan we gewoon zijn. Om de wegen ijzel-
vrij te houden, is zout strooien een efficiënt middel, maar 
wat als het zout op is? Is de voorraad wel bij te houden als 
het blijft vriezen? En wat doet de gemeentelijke strooiploeg 
nu, wanneer de lente in het land is en de zomer eraan komt?

op is op
Nog vóór de winter voorbij was, zaten jullie 
zonder zout. Hoe kwam dat?
Renaat: De zoutfabrikanten waren duide-
lijk niet voorzien op een zo’n uitzonderlijke 
vraag zoals dit jaar. Ik werk hier nu dertien 
jaar op de dienst en het is de allereerste 
keer dat er zóveel winterse neerslag was 
en dat de winter zó lang duurde. We heb-
ben nu in totaal meer dan 150 ton zout 
gestrooid (was er tot op het einde genoeg 
geweest, dan had dat wellicht opgelo-
pen tot meer dan 300 ton). In ‘normale’ 
winters is 90 ton zout ruimschoots vol-
doende.

Jullie focusten vooral op het vrijmaken van 
hoofdwegen en fietspaden?
Renaat: Inderdaad. We volgden een uit-
gestippelde route, waarbij de baan van 

Sint-Antonius naar Zoersel, de Bethaniëlei 
naar Sint-Job en de baan van de Toverfluit 
naar Zandhoven prioriteit kregen, samen 
met de fietspaden en fietsroutes die scho-
lieren gebruiken. In Malle en Zandhoven 
zijn grote scholen, waardoor veel fietsers 
dwars door Zoersel rijden. Daarom strooi-
den we dus ook vanaf de brug van het pre-
ventorium in Pulderbos over de Kievitwijk 
richting Malle. We doen altijd en overal 
zodanig ons best zodat elke Zoerselaar zo 
dicht mogelijk een berijdbare baan vindt.

schade nadien
Is zo’n rit met de strooiwagen een dagtaak 
voor een heel team?
Renaat: Vanaf 17 december is er bijna da-
gelijks werk geweest voor de strooidienst, 
ook in de weekends. Dat heeft voor vijf-
maal zoveel arbeidsuren gezorgd dan in 

andere jaren. In totaal zijn we met twaalf 
man, verdeeld in ploegen die in periodes 
van drie weken van wacht zijn. Overdag 
vullen we de zoutvoorraden aan en moe-
ten we het materiaal schoonmaken en 
onderhouden. Ander werk blijft dan vaak 
noodgedwongen liggen zoals bijvoor-
beeld gesneuvelde verkeersborden die we 
moeten vervangen of dringende techni-
sche problemen die we kunnen oplossen. 
Nog meer dan andere jaren hebben we nu 
prioriteiten moeten stellen en dus taken 
moeten uitstellen tot er weer meer tijd en 
meer mankracht beschikbaar was.

Ook na zo’n felle winter zal er wel een tijdlang 
extra veel werk zijn?
Renaat: De zware vriesperiode heeft in-
derdaad heel wat schade aan de wegen 
veroorzaakt, die we in de maanden na 
de winter overal zullen herstellen. Door 
alle overuren die we klopten, zitten we 
nu met een enorm pakket aan recupe-
ratietijd. Dat komt uiteraard door al 
het strooiwerk, maar ook omdat onze 

ven schade van de vrieskou. Daarnaast 
onderhouden wij bijna vijftig openbare 
gebouwen, waar bijvoorbeeld een elektri-
cien, loodgieter of schrijnwerker van onze 
dienst langsgaat als er iets defect is. Ook 
het onderhoud van bermen en grachten, 
bestratingswerken en rattenbestrijding 
behoren tot ons takenpakket. Kalme 
momenten kennen we niet meer, dus we 
hoeven geen gaatjes op te vullen - figuur-
lijk dan toch.

Kunnen jullie dat allemaal aan met de be-
schikbare mankracht?
Renaat: Als we al onze taken optellen, zit-
ten we snel aan een voltijdse bezigheid. 

Een extra man is altijd welkom, zeker met 
zo’n winter als de voorbije. En er komen 
ook alleen maar wegen en aanplantin-
gen bij, hé... Jaarlijks worden ook meer en 
meer straatmeubilair en signalisatiebor-
den omvergereden. Het lijkt alsof de men-
sen minder om hun auto’s geven... (lacht).

geduld
Ongetwijfeld zijn er in enkele buurten of stra-
ten zaken die dringend om herstelling vragen. 
Worden die snel gemaakt?
Renaat: In de lente hervatten we sowieso 
het alledaagse wegenonderhoud, maar 
daar bovenop moeten we tal van extra 
herstellingen uitvoeren die het gevolg zijn 
van de vrieskou. In de komende maanden 
gebeurt dat zeker, maar we kunnen niet 
overal tegelijk zijn. Daarom durven wij 
bij deze vragen om begrip en geduld. Elk 
defect, elke put of elke herstelling komt 
zeker aan bod. Opdat we niks vergeten, 
mogen mensen steeds gebreken melden, 
liefst per mail: onderhoud.infrastructuur@
zoersel.be.

“Het hele jaar draaien 

we op volle toeren 

om alle Zoerselaars te 

kunnen helpen.”

Onze dienst onderhoud infrastuctuur heeft een ploeg ‘algemene zaken’, die instaat voor 
het onderhoud van de wegen, gebouwen en voor logistieke ondersteuning. Renaat Van 
Dyck, diensthoofd, en zijn ploeg nemen in de winter het sneeuwruimen en de gladheids-
bestrijding voor hun rekening. We blikken terug op de voorbije winter en kijken vooruit, 
naar de andere taken die zijn gedreven ploeg volbrengt.

“We strooiden 150 ton zout, terwijl we in ‘normale 

winters’ toekomen met 90 ton.”

wat▪als▪al▪het▪
zout op▪is...

een strooiploeg in de zomer

 ■ CLOSE-UP
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8.04.2010 - 16.05.2010

donderdag 8.04
paastocht - spek en eierentocht
Geniet van volledig afgepijlde wandelin-
gen van 6, 11 en 17 km met de nodige rust-
posten onderweg. Bij aankomst kunt u 
bekomen bij een heerlijk en verkwikkend 
bord spek en eieren.

locatie Zonneputteke
tijdstip vertrek van 7 tot 16 uur
prijs leden € 1,1; niet-leden € 1,5
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be , www.nvz.be 
een activiteit van WSV natuurvrienden zoersel

vrijdag 9.04
benefietavond in JH Zoezel
In JH Zoezel swingt het deze avond de 
pan uit wanneer 30-, 40-, 50-, ...-igers 
de Zoezel inpalmen voor een spetterend 
optreden van B.E.F. (rootsrock, blues) en 
aansluitend een fenomenale 70, 80, 90-
fuif met dj Walter.
t.v.v. De vrienden van het Zoerselbos

locatie JH Zoezel, Zonneputteke 3
tijdstip deuren 19 uur
prijs € 5
info Greg Verhoeven, gregverhoeven@hotmail.com
een activiteit van JH zoezel

zondag 11.04
voorjaarsbloeiers op de Kluis
Blommerschot - De Kluis is het oudste en 
tevens grootste natuurreservaat van Na-
tuurpunt Voorkempen. Door de uitbrei-
dingen is nu ongeveer 1 km van de Visbeek 
in beheer. Kom mee en geniet van de spec-
taculaire voorjaarsflora.

locatie poortje naast de beek, bij de ingang van het 
reservaat (baantje van Zoersel naar Wechelderzande, 
achter het vliegveld, nabij het Kruis van Blommerschot) 
tijdstip 10 uur
info Paul Stryckers T 03 309 00 55
een activiteit van natuurpunt Voorkempen 
kern zoersel

maandag 12.04
voetbalstage
Ex-profvoetballer en Rode Duivel Stephan 
Van Der Heyden leidt jeugdvoetballers op 
tot voetbalsterren-in-wording.

locatie terreinen KFCE Zoersel, Kievitheide
andere data 13, 15 en 16.04
info en inschrijven via www.voetbal-fun.be
een activiteit van KfCe zoersel

dinsdag 13.04
Afghanistan, gisteren en vandaag
Dr. Bart De Groof - een geboren Hallenaar 
- is de enige Belgische diplomaat die actief 
is in Afghanistan. In zijn voordracht over 
dit land in oorlog geeft hij ons een boei-
ende weerspiegeling van de geschiedenis 
en de toekomst van het land.

locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-
Kempen

vrijdag 16.04
papierslag

locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data 17 en 18.04
tijdstip van vrijdag 11 uur tot maandag 6 uur
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een activiteit van missiewerking Sint-elisabeth 
zoersel

de toekomst van onze wereld
Deze avond brengt ecologische, economi-
sche en sociale oplossingen voor de we-
reld van onze kinderen en kleinkinderen. 
Twee sprekers, Ward Bosmans en Mark 
Deckers, van de denkgroep ‘Terra Reversa’, 
zullen een analyse maken over wat er aan 
onze wereld ‘hapert’ en ze zullen voorstel-
len formuleren om dat op te lossen.

locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-
Kempen

feestweekend: jeugdfuif
Met deze jeugdfuif geven we het start-
schot van een weekend feesten waar er 
voor elk wat wils is om eens lekker uit de 
bol te gaan! Onze leuke jeugdfuif op vrij-
dagavond biedt alle jongeren de kans om 
eens flink te zingen en te swingen op de 
beats van lokale dj‘s.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 21 tot 3.30 uur
prijs vvk € 3, kassa € 4
info en inschrijven Katleen Goossens,
katleen.goossens@hotmail.com 
een activiteit van chiromeisjes en -jongens Sint-
antonius

zaterdag 17.04
feestweekend: kinderfuif
Ook de allerkleinsten worden niet verge-
ten. Zij zijn zaterdagnamiddag welkom op 
de kinderfuif met animatie door knots-
gekke clowns.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 1
info en inschrijven Katleen Goossens,
katleen.goossens@hotmail.com 
een activiteit van chiromeisjes en -jongens Sint-
antonius

feestweekend: kaas en wijnavond
Zaterdagavond kunt u deelnemen aan de 
kaas- en wijnavond, maar schrijf u dan 
wel op voorhand in. Nadat alle buikjes 
goed gevuld zijn, vliegen we er weer in en 
gaat het chirobal van start.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 19.30 tot 3.30 uur
prijs € 15
info en inschrijven Katleen Goossens,
katleen.goossens@hotmail.com 
een activiteit van chiromeisjes en -jongens Sint-
antonius

vierde plantenruildag
Omwille van het grote succes, organiseert 
VELT een vierde dag waarop u plantjes 
kunt ruilen vanaf 14 uur. Een uurtje later 
zijn ook (beginnende) tuiniers welkom die 
nog geen aanbod hebben. Zij kunnen dan 
interessante plantjes krijgen van andere 
standhouders. U kunt enkel ruilen of ge-
ven, niet aankopen of verkopen.

locatie Herentalsebaan 77
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Renée Grysolle T 03 383 34 96,
reneegrysolle@hotmail.com 
een activiteit van VeLt zoersel

zondag 18.04
Zoerselboswandeling
Laat u doorheen Zoerselbos leiden dankzij 
bewegwijzerde wandelingen van 4, 7, 12 
en 18 km. U maakt een tussenstop in de 
boerentuin van het bezoekerscentrum 
(tegenover het Boshuisje), u krijgt er een 
tasje soep. Nadien kunt u nog genieten 
van pannenkoeken in de parochiezaal.

locatie parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip inschrijven van 8 tot 15 uur
prijs € 1
info Jos Willems T 03 383 54 86, jos.magda@telenet.be, 
ww.kwbsintantonius.be 
een activiteit van KWB Sint-antonius

 ■ IN ‘T KORT

Op zondag 18 april wordt op Einhoven, aan de huidige picknick-
plaats bij de kerststal, een nieuwe schuilhut voor fietsers en wan-
delaars geopend. Het wordt een gelijkaardige hut zoals die aan de 
Zoerselbosdreef. De hut krijgt de naam ‘Gebroeders Van Peer’ en 
wordt opgedragen aan de broers Marcel en Frans Van Peer, bezie-
lers van het kerstspel op Einhoven. Zij stonden ook aan de wieg 
van de gidsenbond en waren de pioniers van het ‘zacht toerisme’ 
in Zoersel.
Vier mee en wandel de hut feestelijk in vanaf 13 uur met een 
‘smoutebollenwandeling’.

meer Weten?
Mail naar toerisme@zoersel.be of kijk in de dag-na-dagkrant voor 
de wandeling en de festiviteiten.

nieuwe schuilhut

Zit u met enkele juridische vragen? Gaan sommige wettek-
sten uw petje te boven? Kom dan eens langs bij onze juridische 
dienst. U kunt onze medewerkers elke donderdagavond treffen 
in het administratief centrum tussen 18 en 19 uur. Zij doen hun 
uiterste best om u advies te geven omtrent alle mogelijke juridi-
sche problemen.
Kampt u meer met specifieke vragen rond de huurwetgeving, 
dan bent u welkom bij de huurdersbond. Sinds kort geeft de 
bond van Turnhout wekelijks juridisch huurdersadvies in Malle. 
Elke woensdagvoormiddag kunt u van 9 tot 11 uur met al uw 
vragen terecht in het Sociaal Huis van Malle.

meer Weten?
Mail naar sociale.dienst@zoersel.be of voor de huurdersbond 
naar ann.vanbeurden@huurdersbond.be

De Vlaamse Regering besliste om een actualisering en gedeel-
telijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
- kortweg RSV - door te voeren. U krijgt dan ook de kans om 

hierover uw mening te geven. Dat kan 
tijdens het openbaar onderzoek dat nog 

loopt tot en met 11 mei 2010. Tijdens deze 
periode kunt u de bundel inkijken bij de 

dienst ruimtelijke ordening in het admini-
stratief centrum Zoersel - Handelslei 167 - of 
via de website www.vlaanderen.be/rsv.

meer Weten?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar 
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

geef▪uw mening

juridisch advies

elektronische 
nieuwsbrief
Welk boek moet u zeker lezen? 
Welke dvd of cd zal u verrassen? 
De bibliotheek start met een 
elektronische nieuwsbrief. 
Iedere maand krijgt u 
lees-, kijk- en luister-
tips voor jong en oud. 
Zo bent u meteen op de 
hoogte van de nieuw-
ste aanwinsten en van 
de geplande activiteiten. 
Interesse? Mail dan alvast 
uw e-mailadres.

meer Weten?
Mail naar 
zoersel@bibliotheek.be.
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smoutebollenwandeling
Wandel mee naar de nieuwe schuilhut ‘Ge-
broeders van Peer’ op Einhoven. Animatie 
door toneelkring Tilia en streekproducten 
met aansluitend een feestmaal ‘Lekker en 
Playsant Zoersel’ om 19 uur in de Smout-
molen. Lekkere producten en gerechten 
van bij ons. ‘Playsante’ animatie.

locatie Smoutmolen, Kerkstraat 54
tijdstip vertrek van 13 tot 15 uur
info T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be
een activiteit van toerisme zoersel vzw

parkwandeling in domein de Renesse
In dat park vinden we één van de vleer-
muizen-ijskelders en ook een moerasge-
biedje. U krijgt de kans om onder deskun-
dige leiding het domein van kasteel De 
Renesse en het aansluitend natuurgebied 
Wolfschot te (her)ontdekken.

locatie parking bij het Koetshuis aan kasteel De Re-
nesse in het centrum van Oostmalle 
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63,
ronny.vansoens@portima.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

dinsdag 20.04
zomer instaplessen
Van 20 april tot 10 juni kunt u zeven we-
ken onbeperkt genieten van conditieles-
sen zumba, aerobics of bodyforming op 
dinsdagavonden en/of donderdagvoor-
middagen en -avonden.

locatie turnzaal Handelslei 47, GBZ Kerkstraat 7
prijs promotiepakket € 50, verzekering inbegrepen, 
toegang tot alle lessen, één of meerdere keren per 
week, één vrijblijvende en gratis proefles 
info Anne Peetermans T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be 
een activiteit van de conditie- en dansvereniging 
zoersel

woensdag 21.04
beeldend verbeelden
Spiegel uzelf. Wilt u zich terug bewust 
worden van de richting waarin u kunt 
groeien? Wilt u via een creatieve reis uw 
kern, uw vorm en uzelf beter leren ken-
nen? Artistieke ervaring is geen vereiste, 
wel bereidheid tot zelfonderzoek. Door 
middel van tekenen, schilderen, collage en 
kleien komen we tot zelfinzicht.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
andere data 28.04 en 5, 12 en 19.05
tijdstip telkens van 9.15 tot 11.30 uur
prijs € 125 per reeks van 5 lessen, inclusief materiaal
info en inschrijven Kristel Ogiers M 0477 42 53 72,
kristel.ogiers@telenet.be 
een activiteit van de zinzolder

tentoonstelling: de Reizende Stad
Een stad op reis in de Kempen! Een stad 
die u kunt bezoeken met uw ogen. Hon-
derden gebouwtjes gegraveerd door hon-
derden kinderhanden. Kinderhanden van 

kunstenaars van de academies van Turn-
hout, Oud-Turnhout, Beerse en Zoersel. 
Een mooi spektakel, zeker niet te missen!

locatie patio cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
andere data van 22.04 tot 14.05
tijdstip elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur (behalve dinsdag- en vrijdagnamid-
dag) donderdag tot 20 uur 
prijs gratis
info cultuurdienst Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van Kinderatelier zoersel

donderdag 22.04
start-to-bike
Bouw onder begeleiding uw conditie op 
tot u zowel technisch als conditioneel 
op een goed niveau - voor een doorsnee 
wielertoerist - beland bent. Vereisten: op 
voorhand inschrijven, beschikken over 
een koersfiets of een gelijkwaardige fiets 
die technisch in orde is, dragen van een 
valhelm, beschikken over een reserve bin-
nenband, pompje en bandenlichters en 
minimum 18 jaar zijn of een volwassen 
begeleider hebben als je ouder bent dan 
16 jaar.

locatie pleintje Carrefour, Smissestraat 4
tijdstip 19 uur
prijs € 15
info en inschrijven Ivan Huyghe T 03 312 53 95,
Ivan-huyghe@telenet.be of Philip Schoenmaekers M 
0474 96 07 77, p.schoen@telenet.be 
een activiteit van KWB zoersel

film: Aanrijding in Moscou
Matty is een 41 jarige uitgebluste huis-
moeder uit Moscou, een volkse wijk in 
Gent. Op een dag rijdt ze op het parkeer-
terrein van de supermarkt tegen de truck 
van de 29 jarige Johnny. Johnny, een ruige 
truckchauffeur maar met een hart van 
goud, is boos om de deuk in zijn camion 
en kaffert haar uit. Matty is evenmin op 
haar mondje gevallen en zet Johnny op 
zijn plaats. Tijdens deze vlammende ruzie 
over de aanrijding, slaat de vonk tus-
sen de twee over. Aanrijding in Moscou is 
vooral een steengoede Vlaamse film die 
inmiddels werd bekroond met negentien 
internationale prijzen, drie Awards op het 
Filmfestival van Cannes en twee Awards 
op het Filmfestival van Denver.

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

natuurlijke producten 
in de zon en op reis
De plantenwereld biedt een waaier van 
hulpmiddeltjes tegen de meest voorko-
mende ‘zomerkwaaltjes’: van wagenziekte 
en zonnebrand tot muggenbeten en pijn-
lijke voeten, alles komt aan bod. U krijgt 
de beknopte handleiding en een zelfge-
maakte aftersun mee naar huis.

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

vrijdag 23.04
quizavond
Quiz voor volwassenen en jeugd (10 tot 
en met 14 jaar). Er is een apart klassement 
voor de jeugdploegen.

locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip 19.30 uur
prijs € 2,5 per persoon (3 tot 6 personen per ploeg)
info Joriska Geeraerts, T 03 383 25 95
een activiteit van Basisschool Klim-op i.s.m. 
Vriendenkring en oudervereniging

toneelvoorstelling: 
Bang Bang you’re dead
Vijfde productie van de oudste leden, on-
der regie van Koen Bogaerts.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 24 en 25.04
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om 
15 uur 
prijs € 6
info en inschrijven Sigrid Leenaards M 0479 54 00 06, 
sigrid.leenaards@telenet.be 
een activiteit van Jeugdtheater ziezo

quiz
Zit u ook dagelijks om 18.30 uur klaar om 
de vragen van Ben Crabbé op te lossen? 
Pijnigt u ook uw hersenen telkens Erik Van 
Looy naar de vijf kernbegrippen vraagt in 
de Slimste mens? Houdt u ook zo van het 
moment dat het antwoord op het puntje 
van uw tong ligt en er dan afrolt? Of pro-
beert u gewoon graag met enkele vrien-
den en wat pintjes tussendoor een mooie 
score te halen? Schrijf 23 april dan alvast in 
uw agenda voor onze jaarlijkse quiz!

locatie Sint-Jan Berchmanscollege, Kasteellaan 18, 
Westmalle 
tijdstip 20 uur
prijs € 15, te betalen aan de kassa (max. 6 personen per 
ploeg) 
info en inschrijven Jolijn Neels,
kriskraskwis@gmail.com 
een activiteit van Kris Kras akabe

zaterdag 24.03
werelddag Tai Chi
Ieder jaar wordt over de hele wereld op 
de laatste zaterdag van april de wereld-
dag Tai Chi gehouden. De bedoeling is om 
dan verbondenheid te creëren over de hele 
wereld door het laten vloeien van positie-
ve‚QI‘ (levensenergie) bij het beoefenen 
van Tai Chi. Ook wij zullen die dag samen-
komen om deze mooie bewegingskunst 
te beoefenen.

locatie park Halle, Kasteeldreef 55 - bij slecht weer, 
turnzaal Bethaniën, Andreas Vesaliuslaan 39 
tijdstip van 10 tot 12 uur
info Christel Roose T 03 312 51 05,
natuurlijk.evenwicht@pandora.be 
een activiteit van tai Chi zoersel

zondag 25.04
familieopstellingendag
Krijg meer inzicht in steeds terugkerende 
problemen die uw leven beheersen. Vaak 
vinden die hun oorsprong in de familie 
waarin u bent opgegroeid, ook al bent 
u zich daar niet van bewust. U bent van 
harte welkom.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
prijs € 50 mensen met eigen opstelling, als represen-
tant € 30 
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 zinzolder

handboog schieten op doel
Jaarlijkse doelschieting volgens de kalen-
der van de Hoge Gilde Raad der Kempen. 
Tien gilden uit de Noorderkempen doen 
mee om de meeste punten te halen. U 
bent van harte welkom op deze gezellige 
namiddag.

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

dwaallichtwandeling
Deze wandeling sluit aan bij de literaire 
avond over Willem Elsschot en is tevens 
ter gelegenheid van het literair stadsfesti-
val ‘De stad van Elsschot’. Langs het wan-
deltraject vindt u citaten uit zijn werk.

locatie Letterhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwer-
pen 
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56,
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een activiteit van Davidsfonds Sint-antonius

dinsdag 27.04
update computerclub
Voordrachten over Windows Vista, Win-
dows 7, Word en Excell, grafische toepas-
singen, hard-en softwarebesprekingen. 
We beantwoorden vragen en we proberen 
problemen op te lossen.

locatie kleuterschool Antoontje, J Cornelissenslaan
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

initiatie 
‘leren werken met klankschalen’
Begeleiding door Moena Verheyen en 
Gerda Van Hecke.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 70
info en inschrijven Moena Verheyen M 0473 53 38 61, 
moena@emails.be of Gerda Van Hecke M 0478 66 97 05, 
gerdaatje.vanhecke@pandora.be 
een activiteit van de zinzolder

vrijdag 30.04
cursus ‘kleur in je interieur’
Eendaagse cursus waarin u kleuren leert 
gebruiken en combineren voor uw interi-
eur. Leren werken met kleurstalen, ac-
centen leren leggen met kleuren, behang-
papieren, stoffen... Nadien kunt u alles 
toepassen bij u thuis.

locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 60, lunch en syllabus inbegrepen
info Christel Bauwens M 0479 62 20 11,
ananasbauwens@hotmail.com, 
www.ecologischbouwen.be 
een activiteit van vzw ananas

achttiende interverenigingsquiz

locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 15 per ploeg
info Jos Mertens T 03 312 34 27, deniesmertens@scarlet.
be, inschrijven kan enkel door € 15 per ploeg (max. 6 
personen) te storten op rekening nr. 220-0441300-83 
een activiteit van Drengel Sport

toneelvoorstelling: De Heksen
Door David Wood gebaseerd op het jeugd-
boek van Roald Dahl. Vijfde productie van 
de jongste leden. Vertaling en regie door 
Annelies Neels.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zaterdag 1.05
tijdstip vrijdag 20 uur, zaterdag 15 uur
prijs € 6
info en reserveren Sigrid Leenaards M 0479 54 00 06, 
sigrid.leenaards@telenet.be 
een activiteit van jeugdtheater ziezo

klankschaalconcert en poëzie
Meebrengen: een matje/dekentje of kus-
sen om op te liggen of zitten. Na het con-
cert kunt u bijpraten bij een kopje thee.

locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
prijs € 17
info en inschrijven Moena Verheyen T 03 829 16 04,
M 0473 53 38 61, moena@emails.be 
een activiteit van de zinzolder

zaterdag 1.05
tentoonstelling: 
van collage tot assemblage
Cultuurhuis De Bijl ging op zoek naar het 
grensgebied tussen collage- en assembla-
gekunst. Hiervoor konden ze grasduinen 
in de collectie van de Verbeke Foundation. 
Deze privéverzameling van Geert en Carla 
Verbeke-Lens bestaat uit een uitzonder-
lijke verzameling van een tweeduizendtal 
collages en assemblages uit de twintig-
ste eeuw. Enkele in het oog springende 
kunstenaars waarvan we werk tonen zijn: 
Walter Beckers, Louis Paul Boon, Jacques 
Charlier, Jan Fabre, Marcel Mariën, Camiel 
Van Breedam en Paul van Hoeydonck

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 23.05
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

djembéfeest
Exotisch feesten in een tropisch Zonne-
putteke met optredens, Afrikaanse mu-
ziek en Senegalese drank en hapjes.

locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Philip Vanleene, vanleene.bvba@pandora.be
een activiteit van wereldraad zoersel

zondag 2.05
vroegochtendwandeling
We wandelen een tweetal uren door het 
park van Halle en besteden ondertus-
sen vooral aandacht aan de zang van de 
parkvogels. U komt ook heel wat te we-
ten over de levenswijze van onze tuin- en 
parkvogels.

locatie natuur- en landschapshuis, park van Halle, 
Kasteeldreef 55 
tijdstip 6.30 uur
info Richard Vergaelen T 014 72 51 42
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

donderdag 6.05
verwenavond voor vrouwen
Een unieke avond om de stress van alledag 
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even van u af te zetten. U leert een hoofd- 
en gelaatsmassage geven, wordt verwend 
met natuurlijke olie en een kleimaskertje. 
Ook onze voeten krijgen een weldoende 
massage. Tussendoor krijgt u uitleg over 
de natuurlijke producten die gebruikt 
worden. Leuk om met uw vriendin, moe-
der of zus te doen! U gaat op wolkjes weer 
naar huis. Meebrengen: badlaken en klei-
ne handdoek, gemakkelijke kleding.

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

vrijdag 7.05
klassiek concert: 
Ode aan Henry Purcell
Het vocaal ensemble Piacevole van de mu-
ziekacademie, dat onder de deskundige 
leiding van Katarina Moesen staat, brengt 
solo’s, duetten, trio’s en ensembles. De 
instrumentale begeleiding wordt verzorgd 
door Christophe Bursens (klavecimbel), 
Kristel Janvier (hobo), Hildegard De Smet 
(gitaar) en Piet Van Steenbergen (gamba). 
Het blokfluitensemble staat onder leiding 
van Veronica Joris.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 6, kassa € 8, jongeren en reductiehouders € 4
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 de muziekacademie van Wijne-
gem, Schilde en zoersel

zaterdag 8.05
schoolfeest Klim-Op
Fiesta! We zetten de deuren van onze 
school wagenwijd open. U kunt lekker 
eten, deelnemen aan spelletjes en work-
shops, genieten van optredens en een 
leuke babbel maken in het gezellige café.

locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Joriska Geeraerts, T 03 383 25 95
een activiteit van Basisschool Klim-op i.s.m. 
Vriendenkring en oudervereniging

opendeurdag GSA/Beukennootje: 
thema Middeleeuwen
Wilt u de tijd van ridders en jonkvrouwen 
opnieuw beleven? Lijkt het u wel iets om 
deel te nemen aan sport en spel? Wilt u 
zich laten verrassen met hapjes uit de tijd 
van toen? Dan bent u welkom op onze 
opendeurdag!

locatie GSA, Ter Beuken 1
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Rita Goethals of Machteld Bogaerts
T 03 2980 8 04, www.zoersel.be/gsa 
een activiteit van gSa/Beukennootje

zondag 9.05
wandeling op het Klein Schietveld
We treffen er heischraal grasland aan, een 
droge en natte heide en een naaldbos. U 
vindt er heel zeldzame vlinders en de flora 
die onverwacht is uitgebreid met talrijke 
rode-lijstsoorten. We zullen er een flinke 
wandeling maken. Stevige wandelschoe-
nen of laarzen zijn dus aangewezen. Gids 
van dienst is Hans Frijters.

locatie ingang vliegveld van Brasschaat (de Essen-
steenweg nemen, ongeveer 1 km voorbij de verkeers-
lichten van Maria-ter-Heide, Bredabaan links inslaan) 
bewegwijzering zal u daar verderhelpen. 
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

maandag 10.05
‘Zoerselse sporteldag’ 
volkssporten voor senioren
U kunt een ganse dag deelnemen aan 
verschillende volkssporten en een fiets- 
of wandelzoektocht en aansluitend nog 
even napraten en genieten van een lek-
kere BBQ. Op voorhand inschrijven en be-
talen is verplicht.

locatie Koetshuis gemeentepark, Kasteeldreef 55
tijdstip onthaal van 9.30 tot 10 uur
prijs € 5
info en inschrijven tot 25 april aan het onthaal van het 
administratief centrum en de antennes, T 03 2980 0 00 
of gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de sportdienst i.s.m. de 
seniorenraad, WtC De Doortrappers en de Sint-
Huybrechtsgilde

dinsdag 11.05
vleermuisobservatie
Terwijl de zon langzaam wegzinkt, wordt 
al filosoferend gewacht op het ‘afgaan’ 
van de ‘batdetector’. Dan is het een kwes-
tie van de fladderende vleermuizen op 
soort te brengen. Wellicht zien we op deze 
avond de watervleermuizen over de park-
vijver scheren!

locatie natuur- en landschapshuis, park van Halle, 
Kasteeldreef 55  
tijdstip 21 uur

info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

woensdag 12.05
optreden Jean Blaute & Eric Melaerts
Houdt u van een muzikaal bezoekje aan 
de Nuovo Cinema Paradiso van Ennio 
Morricone, de wondere wereld van Jan De 
Wilde of The Kings of Leon? Kunnen twee 
stemmen de illusie van The Beach Boys 
opwekken? Zit de geest van Toots Thiele-
mans in Jeans melodica gevangen? Woont 
er in Eric een onderschat drummer, een 
Japanse koto-speler of jodelende buik-
spreker? Aanschouw hoe deze twee olijke 
heren het podium onveilig maken. Geniet 
hoe zij grasduinen in eigen en andermans 
repertoire en hoe ze de luisteraar verblij-
den met hun veelkleurig muzikaal palet.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 10, kassa € 12 
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 de cultuurdienst

zondag 16.05
bezoek een Boeddhistische tempel
Na het programma van Annemie Struyf 
en na enkele bezoeken van de Dalai Lama 
aan Westerse landen, is onze nieuwsgie-
righeid geprikkeld om kennis te maken 
met het Boeddhisme, dicht bij ons. U 
krijgt de kans om de Boeddhistische tem-
pel van het Tibetaans Instituut in Schoten 
te bezoeken.

locatie Tibetaans Instituut, Kruispadstraat 33, Schoten 
tijdstip 16 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7 (gids en koffie achteraf)
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59, lionel.vanden-
berghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-
Kempen

 ■ IN ‘T KORT

Staat er een drukke zomer op je programma? Grootse plannen? 
Veel festivals, maar geen geld? Als je graag met mensen werkt, 
dan heeft het ocmw de perfecte vakantiejob voor jou. Voor de 
poetsdienst (min. 16 jaar) en de dienst gezinszorg (min. 17 jaar) 
zoeken zij gemotiveerde studenten die bij hulpbehoevende 
mensen hun handen uit de mouwen willen steken.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatiebrief vóór 16 
april naar het ocmw, administratief centrum Zoersel, Handelslei 
167 of mail jouw brief. Je vindt op onze website ook een inschrij-
vingsformulier dat je kan invullen en ons bezorgen. De sollicita-
tiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 29 april.

meer Weten?
Bel 03 2980 0 00 (Heidi Van Goolen, Nadie Meeusen of Annick 
Bartels) of mail naar thuiszorg@zoersel.be

Wil je deze zomer meedoen met de grabbel- of swappaswerking? 
Vergeet dan zeker niet om op voorhand je pas te kopen. Daarmee 
krijg je immers korting op allerlei activiteiten. Je kunt het pasje bij-
voorbeeld gebruiken bij een pretparkbezoek of je kunt deze zomer 
goedkoper op kamp en nog veel meer. De pasjes bieden je een kor-
ting op activiteiten in gans Vlaanderen.
Een grabbelpas is er voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar en 
voor de dertien- tot zestienjarigen geldt de swappas. De pasjes kos-
ten 2,50 euro en zijn te koop in het administratief centrum en in de 
antennes in Halle en Zoersel. Breng ook zeker een pasfoto mee om 
op je pasje te kleven. Als je zo’n pas aanschaft, dan krijg je gratis een 
Grabbelaar/Swapboekje waarin je alle activiteiten vindt.

meer Weten?
Bel 03 2980 7 17 of mail naar jeugd@zoersel.be

Heeft u thuis nog zo’n stookolietank die u 
niet langer gebruikt? Dan bent u wettelijk 
verplicht om deze tank te laten saneren 
of verwijderen. Om die kostprijs te druk-
ken, organiseert Igean - al voor de vierde 
keer - een tankslag. U kunt zich hiervoor 
inschrijven tot 30 april via www.igean.be 
of op het nummer 03 350 08 13. 

meer Weten?
Surf naar www.igean.be

vierde tankslag

grabbel-▪en▪swappas

te koop 
brand-▪en▪▪
geriefhout

Het gemeentebestuur verkoopt een aan-
tal loten brand- en geriefhout afkomstig 
van het vellen en snoeien van bomen. Elk 
lot is zo’n 3 à 4 m³ groot. Kom alvast kijken 
op 24 april in het gemeentepark. We verza-
melen om 10 uur aan het kasteel. U kunt 
ter plaatse bieden op verschillende loten. 
Het reglement en bijkomende inlichtingen 
kunt u krijgen bij onze dienst milieu.

meer Weten?
Bel 03 2980 8 43 of 
mail naar milieu@zoersel.be

ocmw▪is▪op▪zoek▪naar▪
...jobstudenten
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Van 27 februari tot 7 maart vond de jaarlijkse ‘Week van de vrijwilliger’ plaats. Tal van vrijwil-
ligersverenigingen kregen een pet overhandigd voor hun belangeloze inzet op diverse ter-
reinen. We stellen u graag enkele van de vele vrijwilligers in onze gemeente voor: wie zijn 
ze, wat doen ze, wat drijft hen,…? Eén voor één beklemtonen ze dat ze het niet alleen doen, 
maar dat vrijwilligerswerk een groepsgebeuren is.

greet Van Dyck
‘Jan en Trien’
Greet is 20 jaar actief bij de volksdansgroep ‘Jan en Trien’. Voor-
dien hielp ze bij de kindervolksdansgroep ’t Kramikkeltje, waar 
haar kinderen dansten. Een overstap van de kindergroep naar 
de volwassenen was dus snel gemaakt.
Als groepsverantwoordelijke zorgt Greet ervoor dat ‘Jan en Trien’ 
op wieltjes loopt: ze staat in voor de reservaties van de loka-
len, de planning van de optredens, ze organiseert het jaarlijkse 
volksdansbal, onderhoudt de contacten met de overkoepelende 
dansfederatie… . Dit doet ze samen met heel wat collega’s zoals 
Suzanne Desair en Ward Lauryssens, de anciens van de vereni-
ging.

 ■ GEFLITST

week van de vrijwilliger

petje▪af▪voor▪de▪
vrijwilliger▪

Sanne Joostens
Chiro Zoersel Waks
Toen Sanne zeven was, proefde ze voor het eerst van de Chiro. Dat 
beviel haar toen zo goed, dat ze sindsdien elke week gaat. Veertien 
jaar zijn inmiddels verstreken. Intussen is ze al vier jaar een onmis-
baar deel van de leidingsploeg.
Na afloop van de activiteiten hoort ze de kinderen vaak zeggen ‘het 
was weer zo’n geweldige namiddag!’ of ‘ik ben boos op mijn papa 
en mama want ik kan volgende week niet komen!’. Dat geeft haar 
enorm veel voldoening en dan weet ze dat de leidingsploeg goed 
bezig is.
Sanne is dagelijks bezig met de Chiro, maar dat vindt ze niet erg. 
Wat je namelijk graag doet, gaat nooit vervelen!

Vera Janssen
KFC Sint-Martinus Halle
Vera Janssen is mama van twee zonen. Haar jongste zoon, inmid-
dels veertien jaar, voetbalt al acht jaar bij KFC Halle. Sindsdien 
neemt Vera, samen met een uitgebreide groep van andere mama’s 
en papa’s, een aantal taken op zich als vrijwilliger.
Bij uitwedstrijden staat ze weleens paraat om ’s morgens mee het 
vervoer te verzorgen of bij thuismatchen kunt u haar soms aantref-
fen achter de kantinetoog om pintjes te tappen. Ook bij de brunch 
stond ze mee achter het fornuis om spek en eieren te bakken.
Ook Vera wil graag de nadruk leggen op het feit dat ze niet alleen 
is. Zij is één klein deeltje van de grote ploeg die de voetbalclub doet 
draaien.

Veerle frijters
gemeente Zoersel
“Ik ben een vlinder bij de gemeente. Ik vlieg van dienst naar dienst 
om er te werken als zij taken hebben voor mij. Ik help om onthaal-
mappen te maken, etiketten te kleven of adressen te schrijven en-
zovoort.”
Intussen werkt Veerle er drie jaar en ze doet het werk nog altijd heel 
graag. Het was zelfs haar droom om voor de gemeente te mogen 
werken. Daarnaast komt ze ook voor de vriendschap van de col-
lega’s.
“Het allertofste moment dat ik meemaakte was 1 april van vorig 
jaar. Toen haalde ik een grapje uit met een collega. Ik had op een 
briefje geschreven dat hij heel dringend naar zijn baas moest. En die 
collega was er helemaal ingetrapt! Toen moest ik heel hard lachen.”

MEER wETEN?
Mail▪naar▪cultuur@zoersel.be.

Peter Vandewal
Harmonie Sint-Martinus Halle
Peter is al geruime tijd muzikant bij de Harmonie. De liefde heeft 
hem in zekere zin naar de muziek geleid. Hij haalde regelmatig zijn 
vriendin, nu echtgenote, op na de repetitie. En van het één kwam 
het ander… Peter sloeg ook aan het musiceren.
Sinds 2001 is Peter de voorzitter van deze bloeiende vereniging. 
Samen met de andere bestuursleden vormt hij de drijvende kracht 
achter de Harmonie.
Hoeveel tijd hij aan zijn vrijwilligerswerk besteedt, kan Peter niet 
zeggen. “Ik ben er voortdurend mee bezig. Is het niet om iets te re-
gelen, dan spookt er wel één of andere gedachte - ‘Ik moet Johan 
nog bellen’ – door mijn hoofd. Vrijwilliger zijn betekent engagement 
opnemen, ook als ik dan soms leukere dingen moet laten.”

Ook Vera wil graag de nadruk leggen op het feit 

dat ze niet alleen is. Zij is één klein deeltje van de 

grote ploeg die de voetbalclub doet draaien.
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 ■ BETROKKEN

duurzame ontwikkeling

In ons dagelijks leven gebruiken we heel wat natuurlijke rijkdommen: aardgas om onze wo-
ning te verwarmen, ijzererts voor de productie van onze wagens, water om ons te wassen, … 
Maar kan onze aarde deze rijkdommen wel blijven aanleveren om te voldoen aan onze be-
hoeften? En kan onze aarde al het afval verwerken dat wij produceren? Is onze levensstijl wel 
in evenwicht met de draagkracht van de aarde? 

ecologische voetafdruk
We kunnen dat evenwicht bepalen door 
onze ecologische voetafdruk te meten. De 
ecologische voetafdruk geeft de opper-
vlakte op aarde weer die nodig is voor de 
levensstijl van één persoon, één gemeente 
of één land. Voor alles wat we consume-
ren en produceren hebben we immers 
grondoppervlakte nodig: de grond waar-
op we wonen, de akkers waar ons voedsel 
wordt geteeld, de fietspaden om op te 
fietsen enzovoort.

In de berekening wordt niet de hele op-
pervlakte van de aarde meegeteld. We 
willen immers tien procent van het land 
behouden voor biodiversiteit. En boven-
dien is 12 % van het land - zoals woestijnen 
- en 67 % van de zeeën - zoals de ijskappen 
- niet productief.

Dat wil dus zeggen dat we gemiddeld 1,6 
hectare per persoon gebruiken, als we 
weten dat er momenteel 6,3 miljard men-
sen op onze aardbol rondlopen. Zo zou de 

eerlijke verdeling zijn van de ecologische, 
productieve oppervlakte op aarde.

werkelijke voetafdruk
In werkelijkheid heeft de gemiddelde we-
reldburger echter een voetafdruk van on-
geveer 2,3 ha. Dat is 43 procent meer dan 
er beschikbaar is op aarde. We verbruiken 
dus sneller de natuurlijke rijkdommen dan 
dat deze zich kunnen herstellen. Tussen 
wereldburgers onderling zijn er dan ook 
nog eens grote verschillen: een Indiër ge-
bruikt slechts 0,8 ha, terwijl een Noord-
Amerikaan 9,2 ha nodig heeft.

Ook de Belgen zitten met hun levens-
stijl ver boven het gemiddelde: 4,9 ha om 

exact te zijn. Als de hele wereldbevolking 
de levensstijl van de Belgen zou aanne-
men, zouden we drie volledige aardbollen 
nodig hebben!

bereken uw voetafdruk
Het evenwicht tussen onze levensstijl en 
de draagkracht van de aarde is dus niet in 
balans. We moeten dan ook met z’n allen 
inspanningen leveren om onze ecologi-
sche voetafdruk terug te dringen, en de 
duurzame ontwikkeling van onze pla-
neet in goede banen te leiden. We mogen 
daarbij niet enkel denken aan morgen, 
we moeten ook rekening houden met de 
toekomst van onze kinderen, onze klein-
kinderen, … U kunt nu meteen al actie on-
dernemen en uw eigen voetafdruk meten 
op www.ecolife.be/test.asp. Zo weet u 
meteen of u een duurzame en ecologische 
voetafdruk heeft.

U kunt alvast van start gaan met de vol-
gende tips:
▪ vervang kapotte gloeilampen door 

spaarlampen

▪ zet de thermostaat een graadje lager
▪ neem de fiets voor verplaatsingen van 

minder dan vijf kilometer
▪ verwarm uw woning met zonneboilers 

of -panelen (u kunt hiervoor premies 
krijgen)

▪ gebruik een spaardouchekop

Op www.wwf-footprint.be vindt u nog 
meer tips om uw voetafdruk te verkleinen.

LAAT Uw wONING SCANNEN
Denkt u ook aan de toekomst en 
wilt u uw ecologische voetafdruk 
verkleinen, maar u weet niet meteen 
hoe? Onze gemeente wilt u alvast 
op weg helpen en biedt een gratis 
energiescan aan. Zo’n scan wordt 
uitgevoerd door een energieadviseur 
die het energieverbruik van uw wo-
ning meet. Ook het energiebewust-
zijn van de bewoners wordt onder 
de loep genomen. Tijdens een ronde 
doorheen het huis, voert die advi-
seur al een aantal kleine energiebe-
sparende maatregelen uit. Zo kan 
hij uw gloeilampen vervangen door 
spaarlampen, uw warmwaterbuizen 
isoleren, folie achter uw radiatoren 
plaatsen of uw gewone douchekop 
door een spaardouchekop vervan-
gen. Nadien wordt een rapport op 
maat gemaakt, met handige tips 
waarmee u nog meer energie kunt 
besparen. Bent u geïnteresseerd in 
zo’n energiescan, klop dan even aan 
bij de dienst leefmilieu. 

uw▪
ecologische▪
voetafdruk

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

“Als we onze levensstijl behouden, hebben we drie 

volledige aardbollen nodig!”

“De voetafdruk van een 

Belg is vijf keer zo groot 

dan die van een Indiër.”
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Lars en Arne Laurijssen planten samen met vava Dirk 

petatjes (ingezonden door Inge Diels) 

Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw foto’s 

dan door naar communicatie@zoersel.be

COLOFON
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verspreiding
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 3 mei 
en 23 juni moeten ons uiterlijk op vrijdag 2 april vóór 12 uur be-
reiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tus-
sen 24 juni en 22 september moeten ons uiterlijk op vrijdag 14 
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.


