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zo is Zoersel!
Bijtjes en bloempjes, daar gaat het in dit Zoersel magazine 
over. Letterlijk zelfs.

Over welk belang bijen hebben in de natuur, maar ook over de 
problemen die dit volkje vaak ondervindt om te overleven. Bij-
envriendelijke bomen en aanplantingen kunnen hier helpen.

Of de bomen die u en ik hebben geplant tijdens het boompjes-
weekend in Zoerselbos voldoen, dat moet u maar eens opzoe-
ken. Alleszins van harte proficiat aan jullie allemaal, Zoerse-
laars, voor jullie bijdragen. Niet minder dan 11.000 boompjes 
hebben we, samen met Zandhoven, aangeplant. Nieuw, ‘warm’ 
groen, zo noemde de Minister-President het, doelend naar de 
opbrengst voor Kom op tegen kanker.

Bijtjes en bloemetjes, doet het u ook aan liefde denken? Wel, 
dan moet u dit magazine maar eens verder openslaan. Boorde-
vol liefde. En passie ook.

Zoals de passie van de Zoerselse broers Van Hoof voor het BMX-
en.

Of de liefde tussen gemeente en ocmw. Geen gedwongen 
samenwerking, maar wel één uit overtuiging u zo een betere 
dienstverlening te kunnen bieden.

Intussen komen er ook weer verkiezingen aan. Benieuwd wie 
mekaar bestrijdt en nadien de liefde zal verklaren.

Trekt u graag naar buiten nu de lente in het land is, noteer dan 
zeker 31 mei voor de Dag van het Park. Dit jaar in het teken van 
‘Liefde in het park’. En voor het eerst organiseren we deze dag 
samen met het Regionaal Landschap De Voorkempen, dat op 
27 mei zijn intrek neemt in het kasteel in Halle.

Misschien geniet u liever van uw eigen tuin. Met familie, vrien-
den of buren. Ook dan hebben we een aantal tips. Over bu-
renliefde. Of hoe het soms ook belangrijk kan zijn iets met de 
mantel der liefde te bedekken. Al is een mantel iets waar ik met 
het zicht op de zomer liefst zo weinig mogelijk aan denk.

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

77.000 euro voor
Kom op tegen Kanker

11.000 boompjes en 77.000 euro - dat is de (voorlopige) eindbalans van het boompjesweek-
end in Zoersel en Zandhoven ten voordele van Kom op tegen Kanker. Een resultaat om trots 
op te zijn!

felicitaties van Kris Peeters
Ook Vlaams minister-president Kris Peeters feliciteerde beide 
gemeenten met dit resultaat. “Er is een oud Chinees spreek-
woord dat zegt: Als u op korte termijn iets wilt verwezenlijken, 
dan moet u rijstvelden planten. Wilt u op lange termijn iets 
verwezenlijken, dan moet u bomen planten. Gaat u voor een 
heel lange termijn, dan moet u investeren in mensen. Wel, hier 
in Zoersel en Zandhoven combineert men de twee laatste. Jullie 
dragen zorg voor het groen door bomen te planten en tegelij-
kertijd zorgen jullie zo voor heel wat zieke mensen. Ik wil jullie 
daarvoor hartelijk bedanken én feliciteren. Zoersel en Zandho-
ven waren reeds groene gemeenten, maar nu komt er nog wat 
groen bij, ‘warm’ groen!”

goed samengewerkt
Zaterdag 14 maart brachten burgemeesters Katrien Schryvers en 
Luc Van Hove, samen met zo’n tachtigtal andere enthousiaste stap-
pers, de sponsortocht van het Koningin Paola kinderziekenhuis in 
Antwerpen naar het Zoerselbos - zo’n 27,5 km - tot een goed einde. 
Deze tocht alleen bracht meer dan 10.000 euro op - goed voor min-
stens 1.500 boompjes.
Een week later, tijdens het boompjesweekend, kwamen de inwo-
ners van Zoersel en Zandhoven nog eens 9.500 boompjes aanplan-
ten in het Kom op tegen Kanker-bos, wat het totaal brengt op 
11.000 boompjes en 77.000 euro voor Kom op tegen Kanker.

“Onze twee dorpen hebben zich de afgelopen weken geweldig hard 
ingezet en hebben enorm goed samengewerkt om deze actie te 
doen slagen, en met succes”, aldus beide burgemeesters.

“Verspreid over de vijf Vlaamse provincies werden er zo’n 53.300 
boompjes verkocht”, deelde meter van de actie en voorzitter van de 
Vlaamse Liga tegen Kanker Wivina Demeester trots mee. “Het doet 
me plezier dat de mensen, ondanks de financiële crisis, blijven gelo-
ven in Kom op tegen Kanker.”

11.000 maal bedankt!

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 8 46 | 9 60 of mail naar gemeente@zoersel.be.

“Zoersel en Zandhoven waren reeds 

groene gemeenten, maar nu komt er 

nog wat groen bij, ‘warm’ groen.”
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wanneer volmacht geven?
Bevindt u zich op 7 juni in één van onder-
staande situaties, dan kunt u iemand 
anders een volmacht geven om uw stem 
te komen uitbrengen. U moet dan wel 
de vereiste attesten kunnen voorleggen. 
Let wel, als u niet kunt komen stemmen, 
bent u niet verplicht iemand anders in uw 
plaats te laten stemmen. U bent echter 
wél verplicht onderstaande attesten te 
bezorgen aan de dienst burgerzaken als u 
weerhouden wordt te komen stemmen. 

 ■ WEGWIJS

Vlaamse en Europese verkiezingen

naar wie gaat uw 
stem uit? diend om te mogen stemmen) mag enkel 

voor de Europese verkiezingen stemmen. 
Hij of zij kan dus geen volmacht krijgen 
van een persoon met de Belgische natio-
naliteit om zowel voor de Vlaamse als de 
Europese verkiezingen te stemmen.

hoe volmacht geven?
U moet een volmachtformulier invullen 
dat door beide partijen moet ondertekend 
worden.
Een volmachtformulier kunt u bekomen 

toekomst
Tussen 4 en 7 juni vinden uiteraard in heel 
de Europese Unie verkiezingen plaats voor 
het Europees Parlement. Meer dan 375 
miljoen EU-burgers kunnen dan kiezen 
wie hun land de komende vijf jaar zal ver-
tegenwoordigen in het Europees Parle-
ment. In totaal worden er uit 27 lidstaten 
736 Europarlementsleden gekozen, waar-
van 22 Belgische.
Het Europees parlement wil u graag wij-
zen op het belang van uw keuze voor de 
toekomst. Uw stem bij de Europese ver-
kiezingen bepaalt immers wie invloed zal 
uitoefenen op uw toekomst en het dage-
lijkse leven van 500 miljoen Europese bur-
gers, zo luidt het.

LOCATIES
Op uw kiesbrief vindt u het nummer 
van uw stembureau. Geeft u een vol-
macht, dan moet de persoon in kwes-
tie in uw stembureau gaan stemmen 
om uw stem uit te brengen. Om zijn of 
haar eigen stem uit te brengen moet hij 
of zij naar het stembureau dat vermeld 
staat op de eigen kiesbrief.
Verschillende stembureaus (zie plannetje): 
1. het administratief centrum, 

Handelslei 167 (in de plaats van de 
zaal in de Waterweg)

2. gemeentelijke basisschool, 
Ter Beuken 1 (Achterstraat)

3. sporthal - cafetaria Halmolenweg
4. gemeentelijke basisschool, 

Halle-Velden 2
5. oude turnzaal, 

dorpsplein Halle-Dorp
6. gemeentelijke basisschool, 

Kerkstraat 7 
7. gemeentelijke kleuterschool Knage-

lijntje, Mie-Manstraat

aan wie volmacht geven? 
Ook hier zijn een aantal regels voorzien. 
Zo moet de persoon aan wie u een vol-
macht geeft bijvoorbeeld niet in Zoer-
sel wonen, maar wel kiezer zijn in een 
Belgische gemeente. Daarnaast mag die 
persoon in kwestie maar één stem bij vol-
macht uitbrengen. Tot slot mag hij of zij 
enkel met volmacht stemmen voor ver-
kiezingen waarvoor men zelf kiezer is. Bij-
voorbeeld een persoon met een vreemde 
nationaliteit (die een aanvraag heeft inge-

in het administratief centrum (Handelslei 
167) of in de antennes in Zoersel (Oost-
mallebaan 15) en Halle (Halle-Dorp 67). U 
kunt het ook zelf downloaden via www.
verkiezingen.fgov.be. Dit volmachtformu-
lier geeft u dan, samen met het attest dat 
uw recht bewijst om een volmacht te ge-
ven, mee aan de persoon die uw stem zal 
uitbrengen. Deze laatste moet daarnaast 
ook nog zijn of haar identiteitskaart en 
oproepingskaart bij hebben, samen met 
uw oproepingskaart.

Uw stem bepaalt 

wie invloed zal uitoefenen  

op uw toekomst.

reden vereist attest
▪ ziekte of handicap ▪ doktersattest
▪ verblijf in het buitenland omwille van 

beroeps- of dienstredenen
▪ attest van de werkgever

▪ werken ▪ attest van de werkgever
▪ schipper,marktkramer of kermisreiziger ▪ uittreksel uit het bevolkingsregister
▪ geloofsovertuiging ▪ attest kerkelijke overheid
▪ examenperiode ▪ attest van de school
▪ tijdelijk verblijf in het buitenland om 

privéredenen, met vliegtuigtickets of 
reservatie als bewijs

▪ attest van de gemeente

▪ tijdelijk verblijf in het buitenland om 
privéredenen, zonder vliegtuigtickets of 
reservatie als bewijs

▪ attest van de gemeente nà verklaring 
op eer 
Opgelet: bent u tijdelijk in het buiten-
land om privéredenen, dan kunt u ten 
laatste een volmacht aanvragen bij de 
gemeente op 5 juni (vóór 12.30 uur). 
Bent u op vakantie in België, dan kunt 
u geen volmacht geven. U wordt dan 
geacht te komen stemmen.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 41 of mail naar 
bevolking.kieszaken@zoersel.be.

Op 7 juni is het opnieuw zo ver: dan wordt u verwacht uw stem uit te 
brengen voor het Vlaams en het Europees parlement. Stemmen is in 

ons land immers niet alleen een recht maar ook een plicht. Er zijn 
echter een aantal omstandigheden waarbij u ie-

mand anders kunt laten stemmen in uw 
plaats. We zetten ze voor u op 

een rijtje.
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humaan papillomavirus
Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door een 
infectie met het humaan papillomavirus (HPV). HPV-infectie 
is één van de meest frequente seksueel overdraagbare infec-

ties, die vaak in de eerste 
jaren na het eerste seksuele 
contact wordt opgelopen. 
Iedere vrouw die met HPV is 
besmet, kàn met deze ziekte 
geconfronteerd worden. Elk 
jaar worden er in ons land on-
geveer 700 à 800 vrouwen 
getroffen door een invasieve 
(*) baarmoederhalskanker 
die niet tijdig werd opge-
spoord. Vaccinatie kan tot 
zeventig procent van de baar-

moederhalskankers voorkomen als iedere vrouw ingeënt is. Die 
inenting gebeurt dus bij voorkeur best vóór de leeftijd van het 
eerste seksuele contact.

hoge vaccinatiegraad
Vanaf 2010 wordt de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker in Vlaanderen gratis aangeboden aan alle meisjes in het 
eerste jaar secundair onderwijs. Door alle meisjes van één leer-
jaar in te enten, kan een hoge vaccinatiegraad bereikt worden. 
Nu is amper de helft van de twaalfjarigen gevaccineerd. Boven-
dien hoeft het inkomen van de ouders dan geen belemmering 
meer te zijn.

Om eventuele baarmoederhalskanker alsnog vroegtijdig op te 
sporen, blijft het noodzakelijk dat vrouwen van 25 tot 65 jaar om 
de drie jaar een uitstrijkje laten nemen. In ons land doet naar 
schatting maar zestig procent van deze doelgroep dit.

vERGROOT DE hOOP
Wist u dat men twaalf ton taxussnoeisel nodig 
heeft voor één kg baccatine, een bestanddeel dat 
verwerkt wordt in kankermedicijnen? 
Beschikt u over taxussnoeisel, dan kunt u dit 
van 15 juni tot 15 september naar het kringloop-
park brengen. Hou er wel rekening mee dat het 
snoeisel droog, zuiver en vers moet zijn, dat enkel 
eenjarige scheutjes van maximum 20 à 30 cm in 
aanmerking komen en dat het snoeisel binnen de 
24 uur in het kringlooppark moet zijn. 
Bovendien schenkt boomkwekerij Van Hulle B&C 
voor elke ingezamelde kubieke meter snoeisel 40 
euro aan ‘Kom op tegen kanker’.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 60 | 8 46 of 
mail naar welzijn.wereld@zoersel.be.

voorkomen be-
ter dan genezen
Vlaams minister van welzijn, gezondheid en 
gezin Veerle Heeren heeft er voor gezorgd dat, 
vanaf 2010, meisjes bij het begin van het se-
cundair onderwijs gratis gevaccineerd kunnen 
worden tegen baarmoederhalskanker. Naast 
regelmatige uitstrijkjes is dit een tweede 
maatregel in de strijd tegen deze ziekte.

 ■ LEEF!

vanaf 2010 gratis 

Elk jaar worden er in ons land ongeveer 

700 à 800 vrouwen getroffen door een 

invasieve (*) baarmoederhalskanker.

buren: 
een last of 
een zegen?
We staan allemaal snel aan de klaagmuur 
als we hinder van anderen ondervinden. 
Maar kijkt u ook wel eens in eigen boezem 
vooraleer u anderen met de vinger wijst?

 ■  BETROKKEN

beter een goede buur...

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 10 of surf naar www.zoersel.be.

Een goede verstandhouding helpt om 

tot een oplossing te komen.

voorkomen is beter dan genezen
Zondagnamiddag, heerlijk weer om in m’n tuin te liggen, mocht de 
buurman zijn gras niet aan het afrijden zijn. Dan maar binnen een 
boekje lezen, al is dat evenmin evident met die luide muziek van 
de bovenburen. Misschien kan ik in de voortuin rustig wat onkruid 
wieden? Het ‘cadeautje’ van de viervoeter van de buren jaagt me 
echter weer snel terug naar binnen.
Toegegeven, het valt niet altijd mee om uw ergernis te laten weg-
ebben totdat u een kalm gesprek kunt beginnen met een buur waar 
u anders weinig mee praat. Maar toch is dat belangrijk. De meeste 
hinder is immers niet het gevolg van kwade wil, maar van onacht-
zaamheid. Mensen beseffen vaak niet dat ze hinder veroorzaken en 
willen best met u rekening houden.

enkele tips
Vooraleer u uw buren veroordeelt, kijkt u best eerst even naar uw 
eigen situatie. Ga eens na waar en hoe u zelf allemaal hinder ver-
oorzaakt. Dan wordt het misschien ook gemakkelijker om begrip 
op te brengen voor iemand anders wanneer die u eens hindert.
Slechts enkele voorbeelden:
- Maai het gras niet als uw buren gezellig met vrienden in hun tuin 

zitten.
- Verwittig de buren bij een groot tuinfeest. Of nog beter: nodig ze 

ook uit.
- Begin niet aan een lawaaierig karwei als de kinderen of studenten 

examens hebben.
- Verbrand geen afval.
- Verzorg uw kippen, ganzen of andere dieren. Als u daar te weinig 

of geen tijd voor heeft, begin er dan niet aan.
-  Verlicht met tuinverlichting enkel uw eigendom.
- Gebruik liever verlichting met een bewegingsdetector dan perma-

nente verlichting voor de beveiliging van uw eigendom.

babbeltje doen
Denkt u er soms aan om af en toe een babbeltje te maken met de 
buren, om elkaar te helpen of samen eens iets leuks te doen? Be-
denk een goede taakverdeling: één buur scheert de gemeenschap-
pelijke haag, de andere buur voert het snoeisel naar het container-
park en samen sluiten jullie de dag af met een buurtbarbecue; één 
buur brengt een zware krat drinken mee voor zijn bejaarde buur-
vrouw, terwijl zij de kinderen in het oog houdt; ... 
Voor een goede burenrelatie is het echt niet nodig om elke dag bij 
de buren binnen te vallen. Maar als er zich ooit een probleem voor-
doet, dan helpt een goede verstandhouding wél om tot een oplos-
sing te komen.
Ook de verschillende wijkcomités leveren hier hun bijdrage aan, 
met buurtbarbecues, zomerbuurtbabbels, Zoersel (s)tript, ...

(*) Kwaadaardige cellen zijn al doorgedrongen tot in het 

omliggende weefsel (= invasieve kanker) 
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 ■ IN ‘T KORT

zitdagen belastingen
Zoals elk jaar kunt u hulp inroepen om uw belastingsaangifte van het aan-
slagjaar 2009 (inkomsten 2008) in te vullen. 
Dit kan op volgende data en locaties: 

 • Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15: 2 en 18 juni van 9 tot 12.30 uur
 • antenne Halle, Halle-Dorp 67: 4 juni van 9 tot 12.30 uur
 • administratief centrum, Handelslei 167: 9 juni van 9 tot 12.30 uur 

U kunt ook elke werkdag terecht in het belastingkantoor van Oostmalle 
(Antwerpsesteenweg 27) tussen 9 en 12 uur of na afspraak via 03 312 83 30. 

meer weten?
Bel naar 03 2980 0 00 of surf naar www.taxonweb.be.

Zit uw glasbak ook soms overvol? 
Dan mag u gerust een tweede 
‘glasbak’ buiten zetten (bijvoor-
beeld een plastieken opbergdoos 
of wasmand). 
Maak enkele gaatjes in de bodem-
plaat zodat het regenwater weg 
kan en uw bak niet te zwaar om 
dragen wordt. Gebruik zeker geen 
kartonnen doos, want die wordt 

wak als het regent en scheurt. 
Hou ook in het achterhoofd dat de 

glasophaler uw glasbak enkel leegmaakt als hij 
hem alleen kan dragen én als alle flessen leeg en proper zijn.

meer weten?
Bel naar 03 2980 8 46 of mail naar milieu@zoersel.be. 

Op zaterdag 4 juli vieren we in het gemeente-
park het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.  
Op het programma staat onder meer een koers 
op rollen, waarvoor teams van twee renners 
zich vóór 20 juni kunnen inschrijven via koersop-
rollen@hotmail.com (deelnameprijs: € 20 per 
ploeg). 
Voor wie minder sportief is aangelegd, is de 
nodige randanimatie voorzien. Zo presenteert 
Merho een Kieke boequiz en signeert hij er op 
los. Verder staan er nog een samenzang en een 
slotoptreden van ‘Half Zeven Donker’ op het pro-
gramma.

meer weten?
Bel 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be

inschrijvingen 
kleuter- & 
grabbelpas
Op zaterdag 13 juni kunt u in het administra-
tief centrum en in de antennes in Halle en 
Zoersel terecht voor de inschrijvingen voor 
de kleuter- en grabbelpasactiviteiten. Alle 
kinderen die in onze gemeente schoollopen, 
ontvangen vooraf een brochure met een over-
zicht van alle activiteiten. 
Gaan uw kinderen elders naar school? Geef 
dan uw naam en adres door aan onze dienst 
jeugd en u ontvangt de brochure tijdig per 
post.

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

Sinds 4 mei is het aantal snelbussen op het traject E34/E313 van Turnhout 
naar Antwerpen verdubbeld. Dankzij deze verdubbeling kunt u ook in Zoersel 
’s morgens voortaan vaker een snelbus nemen - mét voldoende vrije zitplaat-
sen -, die bovendien dankzij de vrije busstrook vlot door de ochtendspits rich-
ting Antwerpen rijdt. 

meer weten?
Bel naar 070 220 200 of surf naar www.delijn.be. 

tweede 
glasbak

verdubbeling sneldiensten

12.05.2009 - 22.06.2009

vleermuizen
Met vragen of problemen over vleermui-
zen, kunt u terecht bij Natuurpunt Voor-
kempen.

info Wilfried Van den Langenbergh T 03 383 66 63, 
wilfried.vdl@skynet.be of 
Michel Van Wageningh M 0496 97 05 20, 
michelvw2@hotmail.com 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

aquarelcursussen 
Alle geheimen van aquarel worden prijs-
gegeven, maar enige ervaring is nodig. 
Iedereen die reeds wat ervaring heeft 
opgedaan in aquarel kan deelnemen. We 
bieden gratis koffie, thee en versnaperin-
gen aan.

locatie studio 101, Emiel Vermeulenstraat 101
data woensdagvoor- en namiddag of
vrijdagvoormiddag 
tijdstip van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
prijs € 15 per les 
info Marleen Verhelst M 0475 41 21 27
een activiteit van nemesis vzw

maandag 11.05

inwijding
thema: ‘Van Verlangen naar Ontvan-
gen’. Bij deze inwijding brengt aartsengel 
Gabriel ons in contact met de Onschuld 
en Tederheid van het Goddelijk Kind in 
onszelf. Dit heropent de spontaniteit van 
onze intuïtie, die flits van weten en helder 
inzicht van wat voor ons juist is, wáár en 
essentieel!

locatie De Hulsten 48
tijdstip van 10 tot 15.30 uur
info en reservatie Mieke Michielsen T 03 658 65 96, 
info@kristallenpoort.be, www.kristallenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen Poort

dinsdag 12.05
het invoeren van koninginnen
Het invoeren van jonge bevruchte konin-
ginnen in een volwaardige bijenkolonie 
loopt niet altijd van een leien dakje. Paul 
Beullens vertelt ons hoe we deze klus tot 
een goed einde kunnen brengen.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 23 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01,
imkerbondzoersel@telenet.be of 
http://users.telenet.be/imkerbondzoersel 
een activiteit van Imkerbond zoersel

donderdag 14.05
pierentocht - pannenkoekentocht
Rustige wandelingen door de bossen van 
Halle en omgeving. Onderweg is er een 
pannenkoekenstop aan de bosrand van 
het oudste bos van de Kempen. 
Afstanden 6-11-17-20 km.

locatie zaal den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip 7 tot 15 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymaekers@
skynet.be 
een activiteit van wSV De natuurvrienden zoersel

vrijdag 15.05
survivaltrophy
Een 2-daagse survivalwedstrijd! Teams 
moeten minstens één week op voor-
hand ingeschreven zijn (dit gebeurt per 
overschrijving). De prijsuitreiking wordt 
gevolgd door een optreden van Dirk De 
Smet. Alle info hieromtrent kunt u terug-
vinden op onze webstek.

locatie gemeentepark Halle
andere data zaterdag 16 mei
tijdstip van vrijdag 20 uur tot zaterdag 19 uur
info Jan De Prins M 0475 58 38 61, www.sur5all.be
een activiteit van Survival trophy Voorkempen

vertelavond 
‘Ontaarde vrouwen, peperkoek en ander 
lekkers’. Plezante, aangebrande en … ver-
halen uit de Kempen. Of zijn ze toch in 
Zoersel gebeurd, maar willen we er geen 
namen op plakken? Een vertelavond van 
en door Marcel Van Giel.

locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9
tijdstip 20 uur
prijs leden HKZ € 2, niet-leden € 3
info Bruno Verhavert T 03 312 31 35 en 03 312 20 00, 
heemkundige.kring.zoersel@busmail.net 
een activiteit van Heemkundige Kring zoersel 

Gotiek
Voordracht met beelden over enkele ken-
merken van de Gotische bouwwijze, ge-
bracht door Miel Kint.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs DF leden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

Bert Taeymans vertelt over Armenië 
Aan de hand van beeldmateriaal vertelt hij 
over zijn projecten in het Armeense stadje 
Spitak, dat in 1988 volledig werd verwoest 

door een aardbeving. Hij steunt er zowel 
studerende jongeren alsook het werk van 
de zusters van moeder Theresa.

locatie zaaltje Sint-Paulus, Sint-Pauluslaan 2, W.-Malle
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
info Paula Van den Eynde - Janssens T 03 312 39 36
een activiteit van Perspectief

zaterdag 16.05
opendeurdagen
Een kijkje ‘achter de schermen’ van een 
boeiende liefhebberij. Honderden soorten 
Zuid-Afrikaanse planten en vetplanten. 
Ook info over Zuid-Afrika als reisbestem-
ming. Wil u graag een rondleiding, geef 
vooraf een seintje. Voor iedere bezoeker 
een gratis drankje en plantje. 
U komt toch ook? 

locatie Antwerpsedreef 30
andere data zondag 17 mei
tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Frank en Diane Thys - Brants T 03 383 50 06, frank-
diane@skynet.be

tuinfeest - opendeurdag Lindehof
Zaterdag vanaf 14 uur heerlijke pannen-
koeken, ’s avonds dansavond! Op zondag 
is er om 14 uur een optreden van ‘The Stro-
ganoff’s’ gevolgd door een barbecue om 17 
uur (vooraf inschrijven). Het ganse week-
end zijn er rondleidingen in onze service-
flats. Iedereen welkom!

locatie parking Lindehof, Molenbaan 14
andere data zondag 17 mei
tijdstip van 14 tot 19 uur
info T 03 312 93 40, lindehof@telenet.be of www.
lindehof.be 
een activiteit van Lindehof vzw

zondag 17.05
parkwandeling Renesse - Wolfschot
In dat park hebben we één van onze vleer-
muizenijskelders en we beheren er ook 
een moerasgebiedje. U krijgt de kans om 
onder deskundige leiding het domein van 
kasteel de Renesse en het aansluitend na-
tuurgebied Wolfschot te (her)ontdekken.

locatie parking Koetshuis de Renesse in Oostmalle
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

opendeurdag in de GSA
aansluitend bij het project AFRIKA. 
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Zondag 31 mei is het feesten geblazen! Dan gaat in heel 
Vlaanderen de negentiende editie door van de Dag van 
het Park - een evenement van het Agentschap voor Na-
tuur en Bos voor jong en oud. Meer dan honderd ge-
meenten, waaronder Zoersel, zetten hun beste beentje 
voor om hun parken feestelijk in te kleden voor dit groot-
se gebeuren.

liefde in het park
Het thema van dit jaar laat alvast het 
leukste vermoeden: ‘liefde in het park’. 
Dit tot de verbeelding sprekende thema 
geeft de deelnemende gemeenten en 
verenigingen een ruime waaier aan 
mogelijkheden om ‘liefdevolle’ activitei-
ten te organiseren in onze parken. We 
krijgen die dag de kans om de belangrij-
ke sociale functie van parken en groen 
in onze samenleving nog eens in de kij-
ker te zetten.

programma in zoersel
Samen met Regionaal Landschap de 
Voorkempen neemt ook Zoersel deel 
aan deze liefdevolle dag, die u samen 
met uw geliefde(n) kunt doorbrengen 
in het park in Halle. U kunt er komen 
meegenieten van heel wat uiteenlo-
pende activiteiten en workshops. Om 
alvast een tipje van de sluier op te lich-
ten, geven we u reeds enkele activitei-
ten mee:

* Een ‘picknick sur l’herbe’, waarbij de 
deelnemers zelf een buffet opbouwen 
en hun specialiteiten met iedereen de-
len. 
* De leerlingen van de aquarelvereni-
ging van Marleen Verelst stellen, in 
samenwerking met de bib, werken ten-
toon met als thema ‘Liefde voor de na-
tuur’. Deze tentoonstelling vindt plaats 

in het Koetshuis, dat voor de gelegen-
heid ingericht wordt met streekeigen 
plantensoorten, zoals meidoorn, lijs-
terbes, …
* Standjes van de imkersbond, de we-
reldwinkel, … 
* Liefde voor de oude ambachten: man-
denvlechter, ...

INTREK IN hAL-hOF 
Op woensdag 27 mei krijgt het park 
in Halle er nieuwe inwoners bij. 
Dan neemt de vzw Regionaal Land-
schap de Voorkempen namelijk haar 
intrek in het voormalige gemeen-
tehuis ‘Hal-hof ’. Deze vzw werkt 
aan het behoud en het verbeteren 
van het landschap en het vergroten 
van het draagvlak voor natuur- en 
landschapszorg, met het noordwes-
ten van de provincie Antwerpen als 
werkdomein. 

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 10 of mail naar mi-
lieu@zoersel.be. 

Het thema laat alvast 

het leukste vermoeden: 

‘liefde in het park’.

A van Afrikaanse dans, F van flitsende 
tentoonstelling, R van rinkelende muziek, 
I van inheemse spelletjes, K van krokodil-
lenhapjes en A van allemaal welkom!!!

locatie GSA Ter Beuken 1
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Rita Goethals of Machteld Bogaerts, T 03 383 13 59 
of gsa@zoersel.be of www.zoersel.be/gsa 
een activiteit van de gemeentelijke basisschool 
St.-antonius

donderdag 21.05
Sint-Teunisfeesten - 75 cent fuif
Met Dj Insomnia. Alle drank aan 75 cent.

locatie feesttent Sint-Teunisplein
tijdstip 20 uur
prijs € 6
info bij Kristel Cavents, kristel.cavents@telenet.be
een activiteit van Koninklijke Harmonie De Vrien-
denband

standup comedy!
Elke voorlaatste donderdag van de 
maand, omdat lachen gezond is!

locatie cultuurcafé ’t Zonneke
tijdstip 20 uur
prijs € 5,00
info Dolf Bastaens, info@stralenmag.be
een activiteit van cultuurcafé ‘t zonneke

vrijdag 22.05
concert 
‘Ensemble Labirinto Armonico’
Dit Italiaans ensemble verzorgt een con-
cert voor barokviool en orgel. Hierbij komt 
uiteraard het zeer gekende historische 
Pescheurorgel aan bod. Er worden werken 
gespeeld van Leclair, Frescobaldi, Marcello 
en Vivaldi.

locatie Sint-Elisabethkerk, Zoersel
tijdstip 20 uur
prijs € 10 of € 8 in voorverkoop bedrag storten op 
rekening 733-0105973-79 
info Marc Ailliet M 0478 78 81 72, marc.ailliet@telenet.be
een activiteit van het zoerselse Pescheurgenoot-
schap i.s.m. vzw Calcant en het gemeente zoersel

kwis voor Jan en alleman
Ploegen van maximum 6 personen.

locatie feesttent Sint-Teunisplein
tijdstip 20 uur
prijs voorverkoop € 12,5 per ploeg, ter plaatse € 15
info en inschrijven Fons De Leeuw T 03 383 21 82
een activiteit van Koninklijke Harmonie De Vrien-
denband

zaterdag 23.05
wielernamiddag
- 12 uur: start dames - jeugd (nieuwelin-

gen en juniores) voor 14 ronden of 59 km 
met meervoudig Belgisch kampioene 
Eline De Roover,

- 14.30 uur: start 12-jarige aspiranten voor 
15 ronden of 20 km,

- 15.30 uur: start 13-jarige aspiranten voor 
19 ronden of 25 km,

- 16.45 uur: start 14-jarige aspiranten voor 
27 ronden of 35 km.

locatie start en aankomst in de Hoge Dreef
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Jan Vanbaelen, T 03 385 27 71 of M 0479 60 88 76
een activiteit van w.S.C. Vooruit Sint-antonius

Benefietfuif: 
generaties reiken elkaar de hand.
JH Zoezel schenkt de opbrengst van hun 

jaarlijkse benefiet aan de vzw ‘De Vrienden 

van het Boshuisje en Zoerselbos’. Dit is een 

blijk van appreciatie voor het engagement 

van de vorige generaties. Toenmalige twin-

tigers hebben door de oprichting van de vzw 

(1972) de verkavelings- en projectplannen die 

het Zoerselbos fundamenteel bedreigden 

omgebogen in een duurzaam project. Eén 

van de oudste boscomplexen in de provincie 

Antwerpen bepaalt - dank zij de inzet van 

jongeren - nog steeds het groene karakter 

van onze gemeente.

locatie JH Zoezel, Zonneputteke 3
tijdstip zaterdag 23 mei
prijs 4€
info Greg Verhoeven, verhoevengreg@hotmail.com
een activiteit van Jeugdhuis zoezel

zondag 24.05
insectenwandeling Bonte Klepper
De Bonte Klepper is allicht ons mooiste 
natuurgebied. Al wandelend gaat u er op 
zoek naar allerlei insecten waarover we u 
meer vertellen. Ook voor kinderen is het 
leuk om ‘kleine beestjes’ te verschalken en 
aan een onderzoek te onderwerpen.

locatie Bonte Klepper of brug 8 (brug over het kanaal, 
baan Oostmalle - Rijkevorsel) 
tijdstip 14 uur
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

vrijdag 29.05
vallen en opstaan - valpreventie 55+
Aan de hand van praktische tips om valvrij 
door het leven te gaan, kunt u het risico 
tot een minimum beperken. Ook een be-
zoekje aan ‘de valbus’ kan de zelfstandig-
heid, mobiliteit en onafhankelijkheid van 
de 55-plussers vergroten.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs gratis
info Malou Schelfthout T 03 2980 7 37, malou.schelft-
hout@zoersel.be of Anke Smolders T 03 2980 9 60 
anke.smolders@zoersel.be 
een activiteit van de Senioren- en welzijnsraad en 
het Provinciaal Veiligheidsinstituut antwerpen

klassiek lenteconcert - jubileumeditie 
met Hans Van Kerckhoven, viool, concert-
meester van Prima la Musica en laureaat 

van verschillende muziekconcours en 
Hanna Grociak, harp en bekend van o.a. 
het Festival van Vlaanderen. Wij bieden u 
nadien een uitgebreide receptie aan in de 
tentoonstelling met een retrospectieve 
Jos Van Geldorp en ‘werken uit 2 periodes’ 
van o.a. Bart Verheyen, Nolf Gysseling, 
Floris Jespers en Rudolf Meerbergen.

locatie Oostmallebaan 93/95
tijdstip 19 uur
toegang voorverkoop € 15, kassa €  20
inschrijven voor 15 mei door betaling van € 15 pp op 
rek. 001-0274169-26 van ART nivo’ 
info Bert van den Auwelant, T 03 484 45 42, info@
nivofiness.be 
een activiteit van art nivo

zaterdag 30.05
kotencultuur in Zoersel
Al fietsend door het landelijke Zoersel 
komt u allerlei bouwsels tegen. Deze 
bouwsels  variëren van de klassieke koei-
enstal tot het luxe paardenhok, vaak 
vergezeld van een afgedankt ligbad. Deze 
sporen-in-het-landschap zijn vooral boei-
ende uitingen van de meest individuele ex-
pressie van hun bouwers en zegt veel over 
onze volksaard. 
In deze tentoonstelling ‘Over duivenkoten, 
koeienstallen en creatieve achterbouw-
sels van het Jukschot tot de Rodendijk’ 
tonen we u foto’s van professionele - en 
amateurfotografen uit de omgeving van 
Zoersel.

andere data elke zaterdag en zondag van 31 mei tot 
21 juni 
locatie De Bijl, Dorp 1-3
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

soirée Sénégalaise
Afrikaans feest met héél véél ambiance 
en een Senegalese maaltijd. Zo zijn er 
onder andere demonstraties van West-
Afrikaanse dans en djembépercussie door 
leerlingen uit Zoersel, Brugge, Kalmthout, 

Turnhout en een concert (nieuwe voor-
stelling) van de Dans- en Percussiegroep 
Waker Djiben.

locatie ’t Zonneputteke
info en inschrijven Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01, 
www.wakerdjiben.be 
een activiteit van waker Djiben

zondag 31.05
Sint-Martinusfeesten
- Tussen 9 en 11.30 uur kunt u lekker ko-

men brunchen.
- Vanaf 10.30 uur kunt u deelnemen aan 

een fietsrally (inschrijven tot 13.30 uur).
- Tussen 14 en 18.30 uur zijn er optreden-

van verschillende harmonies en fanfares.
Uw honger kunt u stillen met pannenkoe-
ken, ijs, hamburgers en haring op de BBQ.

locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip van 9 tot 24 uur
info bij Johan Stuyts M 0475 78 90 01, info@harmonie-
halle.be of www.harmoniehalle.be 
een activiteit van Koninklijke Harmonie Halle

eco-tuin-weekend
Tijdens dit weekend kunt u een bezoek 
brengen aan de boeiende eco-tuinen van 
enkele van onze leden.

locatie tuin Daniel Willaeys, Lage Weg 60 of tuin Luc 
Hoppenbrouwers en Hilde Moorkens, Heideweg 65  
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Simonne De Roy T 03 312 24 92, veltzoersel@
hotmail.com 
een activiteit van VeLt zoersel

Trappistenfeesten KLJ Zoersel
Geniet van het verhaal achter deze feesten 
en van de smaak van verschillende trap-
pistenbieren van op de eerste rij!

locatie KLJ-lokaal, De Reiger 29
tijdstip 14 uur
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05
een activiteit van KLJ zoersel

vrijdag 5.06
braderij Sint-Antonius
Op vrijdag 5 juni is het weer zo ver. Mid-
denstand Sint-Antonius organiseert haar 
26ste braderij met als afsluiter een groot 
vuurwerk!

locatie Handelslei en Kapellei
tijdstip vanaf 18 uur
info Dirk Kennis T 03 383 19 89 of middenstand@
telenet.be 
een activiteit van middenstand Sint-antonius

zaterdag 6.06
uitstap
Bedrijfsbezoek aan de kerncentrale in 
Doel. 

vertrek met bus aan de kerk van Halle
tijdstip van 12.30 tot 18 uur
prijs € 12 pp

zondag 31.05
dag van het park

liefde
is...

samen op een bankje in het park
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belastingsvoordeel
Sinds 1 januari 2009 kunt u namelijk veiligheidsinvesteringen aan uw woning - zoals in-
braakwerend glas of poederblussers - tot een bedrag van 690 euro inschrijven als belas-
tingsvermindering op uw aangifte. Voor 1 januari kon dit slechts voor een bedrag van 170 
euro. Iedere belastingsplichtige - eigenaar of huurder - kan hiervan genieten. Daarboven-
op reikt onze gemeente ook nog een premie uit voor extra inbraakbeveiligingen.

inbraak
Inbraakwerend glas, gepantserde deuren of een camerasysteem met registratie, al deze 
maatregelen vallen onder de noemer veiligheidsinvesteringen, net als beveiligingssyste-
men voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten 
en hekken.

brand
Ook als u extra investeringen doet om uw woning te vrijwaren van brand, kunt u 

rekenen op een belastingsvermindering. Zo komen water- en poederblussers en 
deuren met een brandweerstand van ‘een half uur’ in aanmerking, alsook een 

automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie.

voorwaarden 
Er gelden natuurlijk enkele voorwaarden om van deze belastingsverminde-

ring te kunnen genieten. Zo moeten de werken in de loop van 2009 uitge-
voerd worden door een geregistreerd aannemer. U kunt deze investeringen 

dan inbrengen op uw belastingsbrief van 2010. Daarnaast kan tot 50 procent 
van de door u betaalde uitgaven in aanmerking komen, en dit met een maxi-

mum van 690 euro. Het is ook belangrijk dat u de facturen, het bewijs van beta-
ling en de verklaring over de kwaliteit van de installatie altijd bij de hand hebt.

ZOERSEL BEvEILIGT
Wie zijn woning in Zoersel extra beveiligt, kan van de gemeente een pre-
mie krijgen. De premie geldt voor technopreventieve maatregelen, zoals 
een extra slot of brandwerend glas. De kostprijs van uw investering moet 
minstens 100 euro bedragen en u kunt hiervan 25 procent terugkrijgen, 
met een maximum van 125 euro. Een alarmsysteem komt niet in aanmer-
king. Het volledige reglement en aanvraagformulier kunt u bekomen bij 
de dienst openbare werken in het administratief centrum Zoersel, telefo-
nisch op het nummer 03 2980 7 99 of via danny.lenaerts@zoersel.be.

MEER WETEN?
PZ Voorkempen, dienst preventie - hoofdinspecteur 
Eddy Van Tichelt, 03 317 09 39 - preventie@politie-voorkempen.be. 

beveilig uw woning
en bespaar tot 690 €
Investeren in uw eigen veilig-
heid - door uw woning nog 
beter te beveiligen tegen in-
braak of brand - is geen over-
bodige luxe. Bovendien kunt 
u er een financieel voordeel 
mee doen.

 ■ WEGWIJS

voelt u zich veilig? Veiligheidsinvesteringen inschrijven als 

belastingsvermindering op uw aangifte.

info en inschrijven Herman Keysers, Berkemei 108, T 
03 383 10 97, M 0494 24 85 83 
een activiteit van de Landelijke gilde Halle en 
Sint-antonius

dansoptreden
Al onze dansers zullen hun beste beentje 
voorzetten op onze jaarlijkse afsluiter van 
het dansseizoen.

locatie Provinciaal vormingscentrum Malle, Smeken-
straat 61 
tijdstip van 15.30 tot 18 uur
info Hans Clippeleyr M 0479 26 23 91 of hans.clippe-
leyr@telenet.be 
een activiteit van de Conditie en dansvereniging 
zoersel

open dubbel Trappistentornooi
Wij nodigen jullie uit om ons uiterst gezel-
lig tornooi mee te doen. Voor iedere verlie-
zer een echte Trappist van Westmalle. De 
dubbelreeksen kunt u bekijken op de VTV-
site of op www.tcdenotter.be. Inschrijvin-
gen via de VTV-site of op onze club aan de 
Liersebaan.

andere data van 6 tot 14 juni
locatie TC Den Otter, Liersebaan
prijs € 1,50
info bij Harry Vercauteren M 0477 48 14 26
een activiteit van tC Den otter

zondag 7.06
wandeling in het Olens Broek
Om de natuurwaarde opnieuw te verho-
gen, zijn er in het Vlaams natuurreservaat 
Olens Broek/Langendonk de afgelopen 
jaren een heleboel maatregelen genomen. 
Verschillende zeldzame planten, vlinders, 
libellen en vogels hebben zich opnieuw in 
het gebied gevestigd.
Voorzie u voor deze wandeling vooral van  
waterdicht schoeisel.

locatie kerk Sint-Jozef-Olen
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

dinsdag 9.06
inwijding met YOD en violet Flame
Voor al wie minimaal 1 inwijding van Usui 
Reiki gevolgd heeft. De YOD-initiatie be-
werkstelligt groei van de zijnsenergie, 
dieper aarden, eindelijk ‘ja’ tegen het le-
ven kunnen zeggen, sterker waarnemen 
van de Reiki-stroom, helen en verenigen 
van het vrouwelijk en mannelijk aspect, 
groei van mededogen, verenigt oeroude 
aspecten van de Isiscultus (Egypte) - de 
Kabbalah - Reikikracht - Engelenlicht en 
astrologie.

locatie De Hulsten 48
tijdstip 19.30 uur
info en reservatie Mieke Michielsen T 03 658 65 96, 
info@kristallenpoort.be, www.kristallenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen Poort

zaterdag 13.06

I Ellines (Griekse volksmuziek)
Om het seizoen spetterend af te sluiten 
presenteert De Bijl een avond met Griekse 
volksmuziek. De groep I Ellines stond vijf 
jaar geleden ook al in voor een avond vol 
ambiance en brengt op traditionele in-
strumenten een repertoire van traditione-
le, oude volksmuziek en rebetika tot meer 
hedendaagse populaire muziek. Tijdens 
het optreden organiseert De Bijl een café. 
Als extra attractie worden er folkloristi-
sche dansen gedemonstreerd door profes-
sionele dansers in traditionele kledij.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs voorverkoop € 10, kassa € 12
reserveren via het onthaal T 03 2980 0 00, debijl@
zoersel.be 
info cultuurdienst Franky Michielsen, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 14.06
K7 - zevenmaalkempen tocht 
We wandelen door een nog onontgon-
nen wandelgebied, met stukken privaat 
terrein, bos en weidegebied, een afwisse-
lend Kempens landschap. Afstanden: 6-12-
20-30-42-50 km. Deze wandelingen zijn 
volledig afgepijld en ieder kiest zijn eigen 
afstand en tempo.

locatie zaal ’t Zonneputteke
tijdstip van 06.30 tot 15 uur
info bij Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymae-
kers@skynet.be, www.nvz.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden zoersel

benefietconcert ten voordele van 
weeshuis vidrare Bulgarije
In het weeshuis in Vidrare leven een 100-
tal kinderen samen, allen verstoten door 
eigen vlees en bloed. Sommigen op zeer 
jonge leeftijd, anderen wanneer ze al wat 
ouder waren. Zowat alle kinderen hebben 
een fysieke en/of mentale handicap.
In juli dit jaar hoop ik, met uw steun, aan 
een aantal van hun dringende noden en 
behoeften te kunnen voldoen. Daarom 
nodigen wij u vriendelijk uit op dit muzi-
kaal benefietconcert door niemand min-
der dan de wereldbekende pianist Fran-
çois Glorieux.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 14.30 uur
prijs voorverkoop € 16, kassa € 18
info en kaarten Lizi De Rore M 0495 20 02 04 of 
Eliane De Rore - De Wolf T 03 312 32 07 of gezinsbond.
zoersel@scarlet.be 
een activiteit van gezinsbond zoersel

maandag 15.06
inwijding
Thema: ‘Licht maakt ons één, als Boeddha 
sereen’. Deze Gouden Zonne-Engel is de 
Engel van Verlichting en Zelfrealisatie. Ver-

heldering en verruiming doen ons vreug-
devoller en krachtiger in het leven staan, 
stevig met beide voeten op de grond en 
toch ‘onthecht’.

locatie De Hulsten 48
tijdstip 10 tot 15.30 uur
info en reservatie Mieke Michielsen T 03 658 65 96, 
info@kristallenpoort.be, www.kristallenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen Poort

donderdag 18.06
standup comedy!
Elke voorlaatste donderdag van de 
maand, omdat lachen gezond is!

locatie cultuurcafé ’t Zonneke
tijdstip 20 uur
prijs € 5,00
info Dolf Bastaens, info@stralenmag.be
een activiteit van cultuurcafé ‘t zonneke

vrijdag 19.06
papierslag 
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data zaterdag 20, zondag 21 juni
tijdstip van vrijdagvoormiddag ca.11 uur tot maandag 
in de vroege morgen 
info Jacobs Wilfried T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@
scarlet.be 
een activiteit van missiewerking Sint-elisabeth 
zoersel

zaterdag 20.06
midzomerwandeling
Op deze ‘langste dag van het jaar’ wande-
len we door domein de Welvaart en door 
ons reservaat de Hegte Heyde. U krijgt alle 
info over het aldaar uitgevoerde modern 
bosbeheer en u zal bij valavond (hopelijk) 
kunnen genieten van de talrijke reeën en 
bosuilen.

locatie parking kerkhof E. Vermeulenstraat, St.-
Antonius 
tijdstip 20 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

zondag 21.06 
uitstap ‘van Antwerpen - Noord tot 
Doel. haast u voor het te laat is …’
Eerst gaan we met de bus op verkenning 
naar Antwerpen Noord, dan doorheen de 
haven naar Lillo en van daar met de boot 
naar Doel. Zo vlug mogelijk inschrijven 
door storting op 800-2027409-90 van Da-
vidsfonds Halle.

vertrek kerk Halle 
tijdstip 8.30 tot 20 uur 
prijs DF-leden € 20, niet-leden € 24 (inbegrepen: bus, 
boot, gidsen en documentatie, middagmaal niet) 
info Miel Kint T 03 383 11 01 
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-
Kempen
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 ■ REPORTAGE

het belang van bijen

Nu de lente in het land is, fleurt het landschap weer helemaal op. Bomen en planten krijgen 
alle mogelijke kleurtinten en dieren en insecten trekken er na een lange winter weer op uit. 
Ook een heel speciaal ‘volk’ schiet bij de eerste zonnestralen in actie.

60.000
Chris Van Gampelaere - secretaris van de 
Imkerbond Zoersel - geeft tekst en uitleg. 
“We hebben het hier over een bijenvolk, 
dat toch gemakkelijk 50 à 60.000 indivi-
duen vertegenwoordigt, pér kast.” Chris’ 
tuin telt verschillende van die bijenkasten. 
“Zo’n kast is het epicentrum van de bijen-
wereld: de koningin legt hier haar eieren 
en de bijen slaan er hun honing en stuif-
meel op voor de winter. Tot de leeftijd van 
± drie weken zijn ze actief in de kast. Ou-
dere bijen - vliegbijen - gaan in de natuur 
op zoek naar stuifmeel en nectar.”

“De nectar wordt opgeslagen in de raten 
en door de bijen omgezet in honing”, gaat 
Jan Hoes - voorzitter van de Imkerbond 
Zoersel - verder. “In de maand juli oogsten 
wij de honing en vervangen deze door een 

suikersamenstelling. Zo kunnen de bijen 
de winter doorkomen. Het stuifmeel is 
dan weer een belangrijke voedingsstof 
voor de ontwikkeling van de larven.”

bestuiving
Tijdens hun zoektocht naar nectar zorgen 
de bijen voor de bestuiving van bloemen. 
“De mannelijke stuifmeelkorrels van een 
bloem blijven in het haarkleed van de bij 
hangen en worden afgezet op de vrouwe-
lijke stempel van een andere bloem. Dit 

noemen we kruisbestuiving”, legt Jan uit. 
“Net omdat bijen zo bloemvast zijn - ze 
blijven vliegen naar dezelfde bloemen tot 
de nectar op geraakt - kunnen ze worden 
ingezet voor de bestuiving van land- en 
tuinbouwgewassen.”

Fruit- en groentetelers hebben de bijen 
broodnodig. “Al dat lekkere fruit, zoals ap-
pels en aardbeien, hebben we te danken 
aan de bijen. Ze bezorgen de teler niet al-
leen een grotere opbrengst, maar vooral 
kwalitatief betere vruchten”.

Veel mensen staan er niet bij stil, maar het 
economische nut van de bijen is enorm. 
“De bij staat op de vierde plaats, na het 
rund, het varken en de kip. Op de Europe-
se lijst staat de bij zelfs op de derde plaats”. 
We merken het dus niet altijd, maar de bij 

is een belangrijk insect voor de voortplan-
ting van de planten.

bedreigd
Toch gaat het de bijen niet voor de wind. 
Door de verarming van de natuur, de ver-
stedelijking van het platteland en de mo-
nocultuur in de landbouw is er een tekort 
aan waardevol voedsel ontstaan. Hierdoor 
lijden heel wat bestuivende insecten aan 
ondervoeding en wordt de levensduur en 
de weerstand van bijen ondermijnd.
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en een hardnekkige bijenparasiet dringt 

het aantal bijen terug. De imkers staan 
er vaak machteloos bij. “Zonder de imkers 
zouden de bijen het echt heel moeilijk 
hebben. Als je dan ziet wat het nut is van 
deze insecten, dan kan de schade enorm 
zijn.”

steentje bijdragen
De gemeente Zoersel tracht dan ook haar 
steentje bij te dragen om de bijenpopu-
latie mee in stand te houden. Bij nieuwe 
aanplantingen houdt de gemeente reke-
ning met ‘bijenvriendelijke’ bomen en 
struiken, zoals honingbomen, esdoorns, 
vogelbosjes, …

Maar ook u kunt een handje helpen. Op de 
website van de imkerbond staat een lijst 
met bijenvriendelijke bomen en planten. 
Als u dus van plan bent om uw tuin (her)
aan te leggen, dan kunt u hier nagaan 
welke bomen en planten al dan niet bijen-
vriendelijk zijn.

belangstelling
De Imkerbond Zoersel, die volgend jaar 

van 
lekker fruit
tot 
zalige honing

“Het gaat de bijen 

niet voor de wind. 

Hun levensduur en 

weerstand wordt 

ondermijnd.”

MEER WETEN?
Bel Chris Van Gampelaere, 
0475 50 09 01 of surf naar 
http://users.telenet.be/ 
imkerbondzoersel.

“Zonder de imkers 

zouden de bijen het echt 

heel moeilijk hebben.” 

zijn tachtigste verjaardag viert, telt mo-
menteel ongeveer 50 leden, waarvan 35 
imkers woonachtig in Zoersel en omge-
ving. “Maandelijks organiseren we een 
voordracht met een spreker, die wat 
meer uitleg komt geven over de bijen. We 
merken dat naast onze actieve leden ook 
andere geïnteresseerde personen komen 
opdagen, wat natuurlijk heel positief is.” 
Verder organiseert de vereniging prak-
tijkcursussen ‘bijen houden’ en wanneer 
de gemeente wandel- en fietstochten 
inricht, verleent ze graag haar medewer-
king. Een volledig overzicht van alle activi-
teiten vindt u terug op de website van de 
imkerbond: http://users.telenet.be/im-
kerbondzoersel.
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tober. Het gebeurt meermaals dat je tus-
sen de wedstrijden door in de trailer nog 
bij moet studeren!

In hun jeugdcategorieën steken de Zoerselse broers Mathi-
as en Maarten Van Hoof er bij het BMX’en flink bovenuit. Ze 
bedrijven hun sport dan ook met veel enthousiasme en met 
een haast professionele gedrevenheid. Hun naaste omgeving 
leeft al even passioneel mee.

Laten we niet uit het oog verliezen dat de broers amper 14 
(Maarten) en 15 (Mathias) jaar oud zijn! BMX is geen sport 
voor doetjes, waar het risico op vallen en soms zware blessu-
res niet uitgesloten is. Als iets evenwel je passie is, kun je het 
natuurlijk moeilijk laten...

het seizoen begint weer
Was jij eigenlijk niet gestopt met BMX’en, 
Mathias?
Mathias: Wel, ik heb het tien jaar gedaan 
en heb in mijn leeftijdscategorieën al 
heel veel bereikt, waardoor je een beetje 
het gevoel krijgt dat je het stilaan wel 
allemaal gezien hebt. Bovendien ben ik 
eind 2008 zwaar gevallen, waardoor ik 
aan mijn sleutelbeen geopereerd moest 
worden. Ik wilde iets anders en begin stil-
aan over te schakelen op motorcross. Die 
overstap van BMX naar motorcross zie 
je wel meer; zo is de grote Joël Smets bij-
voorbeeld een ex-BMX’er. Nu het BMX-sei-
zoen weer begint, kriebelt het echter wel 
weer wat om er op zijn minst recreatief 
toch terug mee te beginnen... We zien wel 
wat de toekomst brengt.

Jij hebt deze winter ook stilgelegen, niet, 
Maarten?
Maarten: Nu ben ik weer volop aan het 
trainen, want de eerste wedstrijden ko-

men eraan, maar ik heb het de voorbije 
winter inderdaad wat rustiger aan ge-
daan. Vorig jaar was ik in de winter bij het 
snowboarden immers hard gevallen. In 
het verleden maakte ik trouwens al het 
nodige mee qua breuken en kneuzingen... 
Je moet dan telkens quasi van nul terug 
opbouwen. De combinatie met studeren 
en examens is bovendien ook niet altijd 
vanzelfsprekend!

combineren met studeren
BMX’en is blijkbaar een behoorlijk gevaarlijke 
sport?
Mathias: Het is zeker een harde sport. Het 
parcours verloopt over asfalt of aange-
drukte aarde, wat beenhard is. Verder is 
er vaak dolomiet op het parcours aange-
bracht, wat de ondergrond ruw maakt. 
Nu goed, we dragen ook allerlei bescher-
ming, hoewel die niet allemaal verplicht 
is. Vooral een grondige voorbereiding en 
een goede techniek zijn belangrijk. De 
start is van ontzettend groot belang: elke 

race duurt maar heel kort, een vijfhon-
derdtal meter, dus je moet heel explosief 
kunnen vertrekken. Springen is natuurlijk 
heel spectaculair, maar het betekent niet 
altijd dat je de snelste bent. In de kwalifi-
caties van een wedstrijd rijd je drie reeksen 
met acht deelnemers; je moet bij de eerste 
vier eindigen om door te kunnen gaan.

Daarnet zei je iets over de combinatie met 
studeren?
Maarten: We studeren allebei aan het VTI 
in Zandhoven; Mathias volgt mechanica 
en techniek, ik zit in industriële weten-
schappen, wat een behoorlijk zware rich-
ting is. Je moet dus goed vooruit werken, 
zodat je in de weekends tijd overhoudt om 
je helemaal aan de wedstrijden te wijden. 
Soms moet je keuzes maken en kun je tij-
dens examens niet aan een wedstrijd deel-
nemen. Het is wel te combineren, maar 
de periode van maart tot juni valt vanuit 
schooloogpunt niet zo goed natuurlijk; 
het BMX-seizoen loopt van maart tot ok-

EUPhONY RASP BMX RACING TEAM
RASP staat voor Racing And Sports Pro-
motions, een vzw die vader Erwin Van 
Hoof rond zijn beide zonen heeft opgezet 
en waaruit een volwaardig BMX-team is 
gegroeid. Door zijn drukke beroepsbezig-
heden werkt het RASP-team in 2009 nu 
samen met BMX Shop en is het Revoluti-
on Team opgericht. Naast de beide broers 
Van Hoof maakt ook Ghinio Vandeweyer 
er deel van uit. Training en begeleiding 
stomen de jonge BMX’ers klaar voor 
deelname aan het nationale jongeren-
team van de BMX-bond. Sinds BMX op de 
Olympische Spelen 2008 in Peking vol-
waardig vertegenwoordigd was, boomt 
de sport, ook in ons land. Het jongeren-
team heeft zijn thuisbasis in Zolder; RASP 
traint bij de club de Molensprinters in 
Massenhoven. De professionele begelei-
ding, maar zeker ook hun talent laat de 
broers Van Hoof toe tal van titels en ere-
plaatsen op Belgische en zelfs Europese 
kampioenschappen te verzamelen.

Maarten en Mathias Van Hoof verzamelden al tal van titels en ereplaatsen in het BMX’en.

“BMX is een behoorlijk 

harde, spectaculaire 

sport.”

“Elke race duurt maar 

heel kort, dus je moet 

heel explosief kunnen 

vertrekken”

Als je één reden zou mogen geven waarom je’t 
blijft doen, welke is dat dan?
Mathias: “BMX mag dan al een harde sport 
zijn, je hebt er ook heel veel voldoening 
van. Als je er helemaal staat, is het echt 
top en bezorgt het je een kick.”
Maarten: “Vooral het springen en de snel-
heid maakt het leuk en spectaculair! Pret-
tig is ook dat veel leeftijdsgenoten meele-
ven met onze prestaties.”

de broers 
Van Hoof

BMX is hun passie

 ■ CLOSE-UP
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Sinds 4 mei kunt u bij de gemeente terecht voor de aanvraag 
van een Kids-ID, een elektronische identiteitskaart voor kin-
deren onder de twaalf jaar. Elk Belgisch kind dat naar het 
buitenland reist, moet in het bezit zijn van zo’n Kids-ID indien 
voor dat land géén internationaal paspoort vereist is. (Heeft 
u als volwassene een paspoort nodig, dan heeft uw kind er 
ook één nodig.) De Kids-ID is drie jaar geldig. U dient, mini-
mum één maand voor u op reis vertrekt, samen met uw kind 
uw aanvraag in. U brengt daarvoor één recente pasfoto (witte 
achtergrond, vooraanzicht) en drie euro mee. De Kids-ID mag 
afgehaald worden zodra u thuis een PUK- en PIN-code heeft 
ontvangen. Als u wil, kunt u een aantal telefoonnummers in-
stellen op de Kids-ID, die gebeld worden mocht er iets met uw 
kind gebeuren.

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

 ■ IN ‘T KORT

‘De meerwaarde van een klinisch apotheker op de dienst spoedge-
vallen.’ Met dit project sleepte het AZ Sint-Jozef Malle onlangs de 
eerste ‘Belgian Award Clinical Pharmacy’ in de wacht. Sinds jaren 
staat de veiligheid van de patiënt en kwaliteit van de zorg hoog 
op de agenda van het ziekenhuis. De introductie van klinische far-
macie, waarbij de ziekenhuisapotheker zeer nauw samenwerkt 
met de behandelend arts, betekent dan ook een belangrijke stap 
voorwaarts. De ziekenhuisapotheker heeft immers een uitgebrei-
de kennis van de (neven)werking, eigenschappen en interacties 
van geneesmiddelen, waarbij het medisch team veel baat heeft 
om een correct medicatiedossier te kunnen opmaken.

meer weten?
Bel naar 03 380 26 48, mail naar leo.raes@emmaus.be 
of lees het uitgebreid artikel op www.zoersel.be. 

award voor AZ St.-Jozef

ambitieus project
In de meeste Vlaamse gemeenten is nog lang 
geen sprake van een integratie tussen beide be-
sturen. Zoersel is die weg wel al ingeslagen, met 
als doel op die manier onze dienstverlening te 
verbeteren. Dit doen we door, over beide bestu-
ren en de vele thema’s heen, één aanspreekpunt 
in te richten. Ongeacht de aard van de vraag, 
eender of de klant een burger, een bedrijf, een 
wijk of een instelling is die zich tot het bestuur 
wendt per e-mail, bezoek of telefonisch: alles 
komt in eerste instantie terecht bij het onthaal 
(gevestigd in de drie deelgemeenten).
Daar kan men u reeds met heel wat zaken ver-
der helpen. Er zijn echter ook thema’s die wat 
meer tijd vragen en een contact met een meer 
gespecialiseerde medewerker. De medewerkers 
van het onthaal brengen u dan zo snel mogelijk 
tot bij de juiste dienstverlener met alvast wat 
nuttige info.

Kids-ID

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.

integratie van
gemeente en ocmw

thematisch
Maar we gaan nog verder dan dat. Een gemeenschappelijke 
toegangspoort voor de klanten werkt pas wanneer de achter-
liggende dienstverleners evengoed geïntegreerd werken. Zo niet 
krijgen we onnodige doorverwijzingen van klanten tussen beide 
besturen. Om die reden brachten wij de verschillende diensten 
rond thema’s samen. Zo vindt u in het administratief centrum 
alles wat u wenst te weten over: 
 - leven, reizen en bewijzen,
 - gezondheid, welzijn & wereld,
 - bouwen, wonen, milieu en verkeer,
 - infrastructuur
 - cultuur, jeugd, senioren en sport.
Achter de schermen beschikken we nog over een personeels-
dienst, secretariaat, financiële dienst en een dienst die instaat 
voor het onderhoud van het patrimonium - die ook één voor één 
geïntegreerd werken.

vOLGENDE EDITIE
In het volgende nummer van ‘Zoersel Magazine’ lichten we 
strategische doelstelling nummer drie toe: ‘Het wonen in 
Zoersel betaalbaar houden en dit in een veilige omgeving 
met aandacht voor natuur en milieu’.

In de reeks strategische doelstellingen uit de 
beleidsnota 2008 - 2013 zijn we toe aan doel-
stelling twee: ‘het integreren van gemeente en 
ocmw tot één dienstverlenende organisatie’.

 ■ INGEZOOMD

strategische doelstelling twee

Als u op eigen kracht niet meer overal geraakt met het open-
baar of eigen vervoer, dan kunt u lid worden van de Minder 
Mobielen Centrale (MMC). De MMC is momenteel echter op 
zoek naar vrijwillige chauffeurs. Heeft u enkele uren per week 
vrij, bent u telefonisch bereikbaar en beschikt u over een eigen 
wagen met een geldige autoverzekering? Dan bent u de ge-
schikte persoon. Uw onkosten worden vergoed aan € 0,30 per 
kilometer en u krijgt een uitgebreide verzekering. 

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar annick.bartels@zoersel.be 
of karina.ceulemans@zoersel. 

gezocht 
...vrijwillige chauffeursde krant

in de bib 
lezen
Niets zo ontspannen dan even-
tjes in de bib uw krant te lezen. 
De bib in Zoersel biedt reeds 
geruime tijd zes kranten aan. 
Sinds kort kunt u ook wekelijks 
in de bib van Halle (‘s maandags) 
en van Sint-Antonius (’s woens-
dags) ‘De Gazet van Antwerpen’ 
en ‘Het Nieuwsblad’ komen le-
zen. Ontdek bovendien ook een 
mooie collectie tijdschriften en 
boeken in de leeszaal.  

meer weten?
Bel naar 03 2980 7 22 of mail naar 
zoersel@bibliotheek.be.

Zoersel is die weg wel al ingeslagen, 

met als doel op die manier onze 

dienstverlening te verbeteren.
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COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 5 33 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be 

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch
dienst cultuur 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 7 16 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be 

samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer 
Liliane Belis, Erik Fuhlbrügge, Evelyne Michiels, Sam Van Pelt, 
Bart Van Santvliet, De Lijn Antenno, Marc Bachot, Jan Ver-
banck, Leo Raes, Erik Bruels, Patrick Vervecken, Kristof Jans-
sens, Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch, Caroline Wouters en 
Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Anke Smolders, Vlaamse Overheid, Marc Bachot, familie Van 
Hoof, FOD Binnenlandse Zaken, Koen De Ridder

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 23 
juni en 21 september moeten ons uiterlijk op vrijdag 15 mei vóór 
12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvin-
den tussen 22 september en 2 november moeten ons uiterlijk 
op vrijdag 14 augustus 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.

Opa en Jens aan zee. (ingezonden door H. Van de Leur).
Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw foto’s 
dan door naar communicatie@zoersel.be


