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Radio Zoe in ‘close-up’

Diederik Van Der Veken 
vertelt
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nieuwe postpunt zijn deuren in de anten-
ne (Lindeviljoen) in Zoersel.

4 
WEGWIJS  Uw tuin beplanten met streek-
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15 
WEGWIJS  Op 1 september van dit jaar 
trad de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
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CLOSE-UP  Diederik Van Der Veken vertelt 
over zijn 25-jarige carrière bij lokale radio-
zender Radio Zoe.
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LEEF!  11.11.11 blijft er op hameren: werkne-
mers zijn geen gereedschap!

zo is Zoersel!
Houdt u ook zo van de herfst? Van het zachte najaarsweer dat 
ons dit jaar te beurt viel? Van de veranderende kleurenpracht 
en verrassende lichtinvallen in de natuur? U merkt het aan al-
les, we zijn in een nieuw seizoen beland.
‘Herfst’ is voor dichters één van de moeilijkste rijmwoorden in 
de Nederlandse taal. Voor mij is ‘herfst’ een fraaie overgang van 
de lange zomerdagen naar de korte, knusse winterdagen.
Kijk maar eens goed, ook in uw tuin beweegt er wat. Liefst van 
al staan daar streekeigen bomen en struiken die nu rood, geel 
en bruin worden. We beseffen het niet altijd maar deze streek-
eigen planten vormen de ideale voedselbron of woonplaats 
voor heel wat diersoorten. Ook voor hen willen we een leef-
bare gemeente zijn, zeg maar een ‘thuis’.
‘Thuis’, misschien blijft u op een druilerige herfstdag het liefst 
van al gezellig binnen. Dan kan een boek zeker tegelijk echt 
spannend én ontspannend zijn. Loop er tijdens uw herfstwan-
deling eens voor binnen in onze bib. Die heeft altijd wel wat te 
bieden. Niet alleen boeken maar ook voor cd’s en internet kan 
u er terecht. Zo raakt u wegwijs in heel de wereld en in heel de 
geschiedenis. Nochtans is nog niet iedereen mee met dit medi-
um en daar willen we als gemeente wat aan doen. Na Digidak, 
zetten we de deur naar het world wide web verder open door 
het project Bibopener. De bewoners van Monnikenheide en het 
Psychiatrisch Centrum Bethaniën waren alvast enthousiast.
‘Thuis’, misschien nestelt u zich in deze periode van het jaar 
liefst van al knus op de bank, voor televisie of met de radio aan. 
Wel, ook dan hebben we heel wat waar van eigen bodem te 
bieden. De lokale radiozender Radio Zoe bestaat al dertig jaar 
en het gaat hen nog steeds voor de wind. Met hun regionale 
en lokale nieuws en weetjes informeren zij zowat alle Kem-
penaars. Radio Zoe levert ook een kostbare bijdrage aan onze 
jongste telg: dagelijks verzorgt de redactie de tekstkrant voor 
Zoersel tv. Over deze samenwerking zijn we zeker in de wolken.
Wolken, wat kunnen die ook prachtig zijn in de herfst. Als het 
tenminste échte wolken zijn, geen rookwolken. Dat kan door 
minder te stoken. Daarvoor kan een goede isolatie u zeker van 
dienst zijn.
Van het najaar genieten, kunt u niet alleen binnen, maar ook 
buiten, bijvoorbeeld met een fikse herfstwandeling. Dit kunt 
u onder meer in de Halse bossen. Via een nieuw toegankelijk-
heidsreglement proberen we de wegen daar ‘traag’ te houden 
en te vrijwaren van gemotoriseerd verkeer. Vanaf volgend jaar 
kunt u ook in het park nagenieten in een gezellige taverne. Na 
het kasteel krijgt ook de conciërgewoning een nieuwe bestem-
ming.
Voortaan staat niets Zoerselaars nog in de weg om te kiezen 
waar ze in het huwelijksboortje stappen: in het kasteel of in 
het administratief centrum Zoersel. Dus loopt u in het park 
misschien ook wel een herfstbruidje met haar droomprins te-
gen het lijf. Al betwijfel ik dit laatste, want ‘wie een prins wil 
trouwen, moet veel kikkers kussen’. En juist dat heb ik nog niet 
gezien in het park. Ach als het dan geen echte prins kan zijn, 
laten we het dan op een droomprins houden.

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ WEGWIJS

postpunt opent▪z’n▪deuren

Dat De Post bezig is met een doorgedreven 
reorganisatie, is geen nieuws meer. In 2007 
sloot het postkantoor in Zoerseldorp, begin 
dit jaar gevolgd door het postpunt in de kran-
tenwinkel in de Zandstraat. Tegen eind dit 
jaar wil De Post echter nog zeventig nieuwe 
postpunten openen, uitgebaat door lokale 
middenstanders of gemeente- en ocmw-be-
sturen. De antenne in Zoersel (Lindepaviljoen, 
Oostmallebaan 15) wordt er daar - vanaf 12 no-
vember - één van!

mEER WETEN?
Bel▪naar▪het▪onthaal,▪T▪03▪2980▪0▪00▪
of▪mail▪naar▪gemeente@zoersel.be.

dienstverlening op maat
Al sinds deze zomer kunt u in de antenne in Zoersel postzegels 
kopen. Het gemeentebestuur was echter al lange tijd vragende 
partij voor een nieuw postpunt in de deelgemeente Zoersel - 
waar u ook voor de andere dienstverlening van De Post terecht 
zou kunnen. Na de sluiting van het postpunt in de krantenwin-
kel bevestigde het bestuur dan ook nogmaals haar eigen kan-
didatuur om zo’n postpunt te openen in de antenne in Zoersel. 
De Post heeft die kandidatuur intussen aanvaard en voor deze 
locatie gekozen. Voor u als inwoner betekent dit dat u niet meer 
naar de andere deel- of buurgemeenten hoeft te gaan voor iets 
eenvoudigs als het versturen van een aangetekende zending.

waarvoor kunt u er terecht?
Vanaf 12 november kunt u in de antenne in Zoersel postzegels 
kopen, aangetekende zendingen versturen of ophalen, storten 
op de postrekening (tot maximum 300 euro), postpakketten 
afgeven en fiscale zegels kopen.

officiële opening
Om dit postpunt officieel te openen, nodigen we u graag uit 
om samen met ons het glas te komen heffen op 13 november. 
We hopen dat u massaal komt kennismaken met deze nieuwe 
vorm van dienstverlening.

de post in uw buurt

OOK NIEUW: BUSKAARTEN vAN DE LIJN
Sinds kort kunt u in de antenne in Zoersel - en in onze andere 
locaties - ook buskaarten van De Lijn kopen. Als u de buskaarten 
koopt bij de lokale middenstand, de antenne in Zoersel (Oost-
mallebaan 15) of Halle (Halle-Dorp 67) of aan het onthaal in het 
administratief centrum in Sint-Antonius (Handelslei 167) be-
spaart u gemakkelijk dertig procent per buskaart. De Lijn spoort 
zo iedereen aan om zo weinig mogelijk kaarten op de bus te ko-
pen - om tijd én geld te winnen. Door voor het openbaar vervoer 
te kiezen, bespaart u bovendien tijd om een parkeerplaats te 
zoeken en geld om uw brandstof te betalen. 
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Niet alle exoten vormen een probleem, 
maar bij sommigen - de invasieve soorten 
- bestaat het gevaar dat ze zich massaal 
gaan verspreiden door afwezigheid van 
natuurlijke vijanden of parasieten en zo 
een bedreiging vormen voor de biodiversi-
teit. Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen dergelijke exoten immers een ern-
stige verstoring van het natuurlijke even-
wicht in een biotoop veroorzaken.
Naast de Japanse duizendknoop, reuzen-
berenklauw, enz. behoort ook de Ameri-
kaanse vogelkers, afkomstig uit Noord-
Amerika, tot die invasieve exoten. De 
Amerikaanse vogelkers is te herkennen 
aan zijn kleine, bittere kersjes en is ver-
want met de inheemse ‘tamme kerselaar’. 
In de 19de en begin 20ste eeuw werd deze 
boom op grote schaal aangeplant in de 
zanderige streken van Noord-België. Dit 
enerzijds om de vruchtbaarheid van de 

‘Bomen en struiken die van nature voorkomen in een be-
paalde streek en zich in de loop der tijd aangepast hebben 
aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem’. Dat is, kort 
samengevat, de definitie van streekeigen soorten. In onze 
contreien gaat het bijvoorbeeld om beuk, zomereik, es, mei-
doorn, tamme kastanje, zwarte els, enz. We vragen u, als het 
mogelijk is, uw tuin dan altijd met streekeigen soorten te be-
planten. Zij hebben immers tal van voordelen. Welke, dat leg-
gen we u in dit artikel graag uit. 

erfelijk bepaald
Heeft u zich al eens afgevraagd waarom 
duingras spontaan groeit in de duinen, 
en bijvoorbeeld niet in uw eigen tuin? 
Reden daarvan is dat deze grassoort zich 
gedurende vele eeuwen heeft aangepast 
aan de lokale groeiomstandigheden, en 
intussen dus het best gedijt in de duinen. 
Deze aanpassingen zijn opgeslagen in het 
genetische materiaal van de plant en zijn 
daarom overerfbaar - wat betekent dat zij 
zich, in dit klimaat en op deze bodem, op 
natuurlijke wijze zullen blijven voortplan-
ten.
Net dankzij het feit dat zij zich eeuwen-
lang hebben aangepast aan deze om-
standigheden, hebben zij een langere 
levens duur, zijn ze beter bestand tegen 
plaatselijke weersgrillen, zoals uitzonder-
lijke vorstperiodes, ziekten en (insecten)
plagen, en groeien ze sneller.

schakel in ecosysteem
Streekeigen soorten - ook wel inheemse 
soorten genoemd - vormen een belang-
rijke schakel in onze ecosystemen. Door 

kleurenpalet
Streekeigen planten zorgen bovendien 
voor vrolijke en wisselende kleuren gedu-
rende het hele jaar. Van kale takken in de 

mEER WETEN?
Bel▪de▪dienst▪milieu▪op▪het▪nummer▪
03 2980 9 10.▪▪
Vraag▪de▪brochure▪‘Plant-Wijzer’▪-▪met▪
plantadvies▪voor▪inheemse▪bomen▪en▪
struiken▪in▪de▪provincie▪Antwerpen▪-▪bij▪
de▪dienst▪milieu,▪Handelslei▪167.▪

belang▪van▪
streekeigen
planten

ruim aanbod, slimme keuze

 ■ WEGWIJS

deze soorten aan te planten, wordt uw 
tuin een voedsel- en nestelplaats voor heel 
wat diersoorten. De plaatselijke dieren-
wereld hoeft geen wijde bocht om uw 
tuin te maken, maar wordt net uitgeno-
digd om er te komen schuilen, eten en 
verblijven. De vruchtjes en zaadjes van de 
streekeigen soorten leveren hen een feest-
maal. Zo maakt u van uw tuin een plaats 
voor natuurbeleving, dicht bij huis.

winter, over bloesems en/of knopjes in de 
lente, tot felgroen in de zomer en prach-
tige tinten in de herfst. 

een bedreiging?
Een uitheemse boom - of een exoot - is 
een soort die hier eigenlijk niet thuis-
hoort, maar die hier op de een of andere 
manier toch terecht is gekomen - meestal 
ingevoerd door mensen.

hET GOEDE vOORBEELD
In heel wat tuinen staan, jammer 
genoeg, vaak meer uitheemse dan 
inheemse bomen, terwijl er in de in-
heemse flora schitterende exemplaren 
voorkomen. Het gemeentebestuur 
geeft hier graag het goede voorbeeld 
en kiest dan bij nieuwe aanplantingen 
ook steeds voor inheemse bomen. “Op 
die manier willen we tegemoetkomen 
aan de zorgplicht voor de natuur en 
trachten we de biodiversiteit in stand 
te houden”, zo luidt het. “Bij de keuze 
van inheemse bomen houden we bo-
vendien ook rekening met de bijvrien-
delijkheid van de boom, de weerstand 
tegen plagen, enz.” 

Uitheemse bomen kunnen het natuurlijke 

evenwicht in een biotoop ernstig verstoren. 

bodem te verhogen, maar anderzijds ook 
omwille van zijn populariteit als sierele-
ment en om kwaliteitshout te bekomen. 
Hij groeide echter uitermate snel, waar-
door de voortplanting en verspreiding al 
snel aan alle controle ontsnapten. Net 
door die snelle groei neemt hij - tot op 
heden - de plaats in van inheemse bomen 
en struiken. Tegelijkertijd vormt hij dichte 
en uitgestrekte begroeiingen waaronder 
geen andere planten kunnen groeien.
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digitale kloof
In 2007 hield de Vlaamse overheid een grote enquête om het com-
putergebruik van haar burgers in kaart te brengen. Uit dit onder-
zoek bleek dat 70 procent van de Vlaamse huishoudens over een 
computer beschikt en 60 procent over een internetaansluiting. Dat 
houdt in dat er nog heel wat mensen zijn zonder computer of toe-
gang tot het internet. Zij lopen veel kansen mis ten opzichte van de 
anderen. We spreken daarom over ‘een digitale kloof ’.

zoersel op de computersnelweg
“De gemeente Zoersel is niet blind voor die digitale kloof en heeft 
reeds verschillende initiatieven genomen om haar burgers ver-
trouwd te maken met computer en internet”, aldus het gemeen-
tebestuur. “Dankzij de Digidak-cursussen - in de bib in Zoersel en in 
het administratief centrum in Sint-Antonius - heeft reeds een grote 
groep mensen een eerste stap gezet op de computersnelweg.”

project ‘bibopener’
Sommige inwoners vinden echter de weg niet naar de Digidak-lo-
caties. Voor deze laatsten stapte de gemeente mee in het Bibo-
pener-project van LINC. “Op het eerste zicht lijkt een bibliotheek 
erg geschikt om een rol te spelen in het bestrijden van de digitale 

 ■ REPORTAGE

Monnikenheide en pc Bethanië bijten de spits af

met▪bibopener over▪de▪
digitale▪drempel

legt bibliothecaris Erik Breuls uit. “De lesgevers van Bibopener 
zorgden voor lessen op maat, waarbij zowel de computer als de 
collectie van de bibliotheek veelvuldig gebruikt en geraadpleegd 
moesten worden. Via die weg leerden de cursisten wat er in 
onze gemeente leeft en beweegt.”

lesgever en cursisten aan het woord
Met het einde van Bibopener in zicht hebben de deelnemers 
heel wat bijgeleerd. Vrijwillig lesgever Han Lokkerbol startte in 
februari met een groep enthousiaste cursisten, met een wis-
selende kennis van computer en bibliotheek. “De eerste lessen 
hebben we héél veel geoefend met het toetsenbord en de com-
putermuis. De weken en maanden daarna hebben we, met heel 
wat herhaling, daar rustig op verder gebouwd: hoe surf ik op 
het internet, hoe stuur ik een e-mail, hoe zoek ik iets op in de 
online catalogus van de bib en waar vind ik boeken, cd’s en dvd’s 
die interessant zijn?”
 
Ook de cursisten zelf zijn allemaal erg te spreken over dit initia-
tief. “Bibopener gaat niet te snel. Er is voldoende tijd voor herha-
ling waardoor je de geleerde dingen niet snel vergeet. Het is een 
goede geheugentraining.”
“Voor ons was het leren versturen van e-mails de grootste uitda-
ging”, aldus een ander groepje. “We verstuurden zelfs een mailtje 
naar burgemeester Katrien Schryvers.”
“De leukste activiteit was zeker de fotozoektocht”, zo luidt het 
nog. “Aan de hand van oude foto’s van Zoersel zijn we vertrok-
ken uit de bibliotheek om actuele foto’s te maken. We leerden 
werken met een digitaal fototoestel en leerden hoe we de foto’s 
nadien op de computer moesten zetten.”

Kortom, de cursisten leerden de afgelopen maanden Zoersel 
kennen, maar Zoersel heeft zo ook de nieuwsgierige deelne-
mers van Bibopener leren kennen.

mEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪7▪22,▪mail▪naar▪zoersel@bibliotheek.be▪of▪
surf▪naar▪www.linc-vzw.be.

“Met Bibopener willen we de mensen 

over zowel de bibliotheek- als de 

computerdrempel halen.”

Uw cv afdrukken voor een sollicitatiegesprek - snel even de busuren opzoeken via het internet 
- de uitleentermijn van uw boeken in de bib verlengen - ...  Vandaag de dag heeft de computer 
in veel Vlaamse huiskamers zijn eigen plek gevonden, maar nog lang niet overal. Het bezit van 
een computer en een internetaansluiting is geen gemeengoed in Vlaanderen. Het gemeente-
bestuur neemt daarom verschillende initiatieven om de digitale kloof te overbruggen.

kloof. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen die niet vertrouwd 
zijn met computers, ook nauwelijks gebruikmaken van de biblio-
theekvoorzieningen”, vertelt Goele van Roy van LINC. “Met Bibope-
ner combineren we de twee en willen we de mensen over zowel de 
bibliotheek- als de computerdrempel halen. We willen hen laten 
kennismaken met beide werelden.”

De bewoners van Monnikenheide en het psychiatrisch centrum 
Bethanië waren meteen kandidaat om deel te nemen aan dit pro-
ject. “Als centraal thema kozen we voor onze eigen gemeente, een 
thema dat nauw aansluit bij de interessesfeer van de deelnemers”, 
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3.11.2009 - 7.12.2009

djembé voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar
Niets is zo leuk als samen trommelen, lek-
ker lawaai maken, vragen stellen aan die 
zwarte leraar en Afrikaanse liedjes zingen. 
Wij zorgen voor de instrumenten. Er zijn 
nog enkele vrije plaatsen.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
elke maandagavond uitgezonderd vakanties of feest-
dagen 
tijdstip beginnertjes van 18 tot 19 uur, kennismaken 
en aanleren basis djembépercussie, “anciens” van 19 tot 
20 uur 
info en inschrijven Ingrid M 0476 81 90 01,
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be 
een activiteit van Waker Djiben vzw

West-Afrikaanse dans
Ontspannend inspannen? Inspannend 
ontspannen? Gooi alle stress weg en dans, 
begeleid door tromgeroffel, tot al uw zor-
gen verdwenen zijn. 
Iedereen kan meedoen!

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
elke maandagavond uitgezonderd vakanties of feest-
dagen 
tijdstip van 20.15 tot 21.45 uur
info en inschrijven Ingrid M 0476 81 90 01,
ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be 
een activiteit van Waker Djiben vzw

dinsdag 3.11

UPdate Computerclub 
Wilt u graag beter en efficiënter leren wer-
ken met de computer? Tips en trucs voor 
Windows Vista, Windows XP, Office 2007 
en fotobewerking. 
Iedereen kan vrijblijvend een clubavond 
bijwonen!

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

vrijdag 6.11

week van de smaak 
Ook dit jaar doen we weer met volle over-
tuiging mee aan de “week van de smaak” 
in Vlaanderen. We laten onze kleinste koks 
hun kunsten tonen en onder het thema 
“Turkije” zullen hun lekkere gerechtjes te-
voorschijn komen. 
Deze activiteit is voor kinderen tussen 4 
en 12 jaar.

locatie GBH, Halle-Velden 2
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info en inschrijven Bea Van den Bosch T 03 288 95 92 
of Chris Trouw T 03 383 42 23 of Joan.Trouw@telenet.be 
een activiteit van gezinsbond zoersel

toneel: het bobolavirus
Een blijspel van Ivo Maes in drie bedrijven. 
Regie door Jef Laureyssens en Jef Hoskens. 

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
andere data vrijdag 13, zaterdag 7 en 14 en zondag 8|11
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om 15 
uur - deuren 1 uur voor de voorstelling 
prijs v.v.k. € 6, kassa € 7 - geen reservatie 
info Jef Laureyssens T 03 384 36 24 
een activiteit van toneelkring ’t Jukschot

zaterdag 7.11

leren werken met klankschalen
Voor wie al dan niet een klankschaal heeft 
en enkele eenvoudige technieken wil aan-
leren om hiermee te werken.

locatie Halle-Dorp 71
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 70
info Moena Verheyen T 03 829 16 04, M 0473 53 38 61,
moena@emails.be, www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

bezoek aan de abdij van Nazareth
We maken kennis met het abdijleven van 
de zusters Trappistinnen van Brecht.

locatie abdij Nazareth, Abdijlaan 9, Brecht
tijdstip 14 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds Halle

zondag 8.11

wandeling op de Brechtse heide
We maken een landschapswandeling 
waarbij we alle aspecten van de Brechtse 
Heide zullen tonen. Ondertussen is de 
vogeltrek in volle beweging en zullen we 
in de natte weiden verschillende soorten 
kunnen waarnemen. 
Breng uw laarzen en verrekijker mee.

locatie de Grote Vraagstraat, Brecht (ter hoogte van 
graafmachines Luyckx op de Abdijlaan 33) 
tijdstip 9 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, 
kern zoersel

klankschalen en de vier natuurele-
menten: als ‘moeten’ de overhand 
neemt
We ‘moeten’ er goed en verzorgd uitzien, 
we ‘horen erbij’ als we een goed inkomen 
hebben, ‘ik heb geen tijd’... De maatschap-
pij legt een behoorlijke druk op ons, is er 
nog tijd om even stil te staan bij onszelf? 
Hoe verbinden we dat met de natuur?

locatie Halle-Dorp 71
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 70
info Moena Verheyen T 03 829 16 04, M 0473 53 38 61,
moena@emails.be, www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

dinsdag 10.11

gratis proefles T’ai Chi en Qigong
Deze heilzame bewegingsleer draagt bij 
tot een verbetering van de levenskwali-
teit. Wie regelmatig T’ai Chi beoefent, zal 
stress en lichamelijke ongemakken voor-
komen, terwijl concentratie, uithoudings-
vermogen en soepelheid worden bewerk-
stelligd.

locatie dinsdag turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47, 
donderdag ’t Zonneputteke, zaal 3 
andere data donderdag 12.11
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11 uur, donderdag van 
19.30 tot 21 uur 
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be  
een activiteit van t’ai Chi zoersel

U staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding komen 
giftige stoffen vrij, ontstaat geurhinder, neerslag van roet, … Dit 
alles kan voor gezondheidsproblemen zorgen, gaande van prik-
keling in ogen, neus en keel tot kanker. Maar het kan ook ruzie 
met de buren veroorzaken. Bovendien kunt u voor het verbran-
den van afval beboet worden.
Daarom organiseert de dienst milieu een infoavond over sto-
ken. U komt er alles te weten over de gezondheidsgevolgen, mi-
lieuschade, hinder, … van foutief/illegaal stoken - maar ook hoe 
u op een juiste manier moet stoken om (een deel van) uw huis 
te verwarmen.

meer Weten?
De infoavond gaat door op 26 november om 20 uur in het cc 
Bethaniënhuis (Handelslei 167). Graag inschrijven voor 19 no-
vember via milieu@zoersel.be of 03 2980 9 10.

 ■ IN ‘T KORT

Als rasechte Zoerselaar fietst of wandelt u ongetwijfeld geregeld 
door het park in Halle. Wat daar tot voor kort niet kon - namelijk 
eventjes uitblazen op een gezellig terrasje en er iets eten of drin-
ken - kan vanaf volgend jaar wel. De gemeenteraad besloot na-
melijk om het gebouw de komende twintig jaar te verhuren aan 
twee Zoerselaars die er een wandel- en fietstaverne zullen uitba-
ten. Opening van de taverne is voorzien voor mei - juni 2010.

meer Weten?
Bel naar 03 2980 9 18. 

nieuwe bestemming

infoavond▪stoken

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar sinds dinsdag 1 sep-
tember kunnen reizigers die binnen onze gemeente gebruik willen 
maken van de belbus, deze tot twee uur op voorhand reserveren - 
in plaats van voorheen 24 uur op voorhand. Het gemeentebestuur 
drong hier al een hele tijd op aan bij De Lijn, die nu dus op onze vraag 
is ingegaan.

meer Weten?
Bel naar 03 218 14 94 (voor reservaties), surf naar www.delijn.be of 
bekom een belbusbrochure in het administratief centrum Zoersel, 
Handelslei 167.

belbusnieuws

in▪memoriam▪
Neel Couwels
Gemeente en ocmw betreuren het overlijden van Neel Cou-
wels. Neel was actief als ocmw-raadslid van 1 april 2001, tot 
zij op 20 juni 2006 ontslag nam wegens haar ziekte - waar-
tegen ze jammer genoeg in september van dit jaar de strijd 
verloor. Het bestuur en alle medewerkers herinneren zich 
Neel als iemand die zich in de raad onderscheidde door haar 
oprechte betrokkenheid bij het welzijn in onze gemeente en 
haar warme, persoonlijke en menselijke benadering van de 
dossiers. Rust zacht, Neel.

meer Weten?
Mail dan naar secretariaat@zoersel.be.
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quiz voor Jan en alleman
Ploegen van maximum 6 personen. 
Prijzenpot is inschrijvingsgeld.

locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip 20 uur
prijs vooraf € 12,50 per ploeg, ter plaatse € 15 
info en inschrijven Fons De Leeuw T 03 383 21 82 
een activiteit van koninklijke Harmonie 
De Vriendenband

woensdag 11.11

herfstbusreis modave
Modave ligt in een hoekje van de provincie 
Luik in de streek Condroz. In de voormid-
dag wandelen we in de vallei van de Hoy-
oux. Na de picknick lopen we langs het 
Bois de Guillaume en het Bois de Vaile. De 
wandelingen zijn elk ongeveer 7 km lang.

locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 8.10 uur
prijs volwassenen € 12, 10-18 jaar € 6, jonger is gratis, 
inschrijven door storting op rekeningnummer
068-2299025-55 met vermelding “Modave”, 14 dagen op 
voorhand, storting telt als inschrijving. 
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

clubdag WSv de Natuurvrienden
Wandelingen van 5 km en 10 km volledig 
afgepijld en dus op eigen tempo te wan-
delen. Om 10 uur vertrek van een geleide 
wandeling van 15 km. 
Betalen van lidgeld of aansluiten bij onze 
vereniging is mogelijk.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 9 tot 17 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@nvz.be
een activiteit van WSV De natuurvrienden zoersel

zaterdag 14.11

seniorenweek
Tijdens deze week trakteren we al onze 
Zoerselse senioren op een gevarieerd pro-
gramma: kunst, kruidengeneeskunde, 
sport, ontbijtcinema, T’ai Chi, gedichten 
(in samenwerking met de bib), meepra-
ten en meedenken over Zoersel, feestelijke 
maaltijd met animatie. U kiest maar uit!

locatie ’t Zonneputteke en de kapel cultureel centrum 
Bethaniënhuis, Handelslei 167 (naargelang de activiteit) 
andere data t.e.m. donderdag 19.11
info Malou Schelfthout T 03 2980 7 37, malou.schelft-
hout@zoersel.be 
een activiteit van Seniorenraad zoersel

stoelzitting zes-slag
Heeft u nog een oude stoel op uw zolder 
waarvan de stoelzitting stuk is? Met een 
nieuwe stoelzitting past hij terug in uw 
interieur. Tijdens deze reeks leren we de 
basistechniek aan op een houten kader.

locatie Antwerpsedreef 117
andere data zondag 15 en zaterdag 21.11
tijdstip 14.11 van 10 tot 18 uur, 15 en 21.11 van 10 tot 14 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

senioren en kunst
Voor de vijfde maal stellen seniorenkun-
stenaars uit Zoersel een selectie van hun 
werken tentoon. De kunstenaars zijn ac-
tief in verschillende disciplines.

locatie ’t Zonneputteke
andere data zondag 15.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 
18 uur 
info Malou Schelfthout T 03 2980 7 37,
malou.schelfthout@zoersel.be 
een activiteit van Seniorenraad zoersel

fototentoonstelling
In een gevarieerde tentoonstelling toont 
de fotoclub foto’s van haar leden en een 
doorlopende voorstelling van digitale op-
names.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
andere data zondag 15.11
tijdstip zaterdag van 14 tot 20 uur, zondag van 10 tot 
18 uur  
prijs gratis
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be, www.nenufar.be 
een activiteit van fotoclub nenufar

spaghettidagen
Heeft u zin in een overheerlijke spaghetti, 
een zalige koude schotel of een hartver-
warmend jeneverke? Komt u dan zeker 
naar onze spaghettidagen. Vooraf in-
schrijven is niet nodig.

locatie chirolokalen, Kapellei (naast nr. 37)
andere data zondag 15.11
tijdstip van 16 tot 20 uur
info Pieter Kips M 0499 60 60 09,
info@chirosint-antonius.be, 
www.chirosint-antonius.be 
een activiteit van Chirojongens Sint-antonius

dubbelconcert met Brassband Retie
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Bogaerts T 03 383 57 89
een activiteit van koninklijke Harmonie 
De Vriendenband

11.11.11 actie
Op 14 november kan u in de voormiddag 
terecht voor een hapje en een drankje 
op het dorpsplein van Halle. Verder zul-
len er verschillende verkooppunten in de 
gemeente zijn en zullen jeugdverenigin-
gen langskomen voor een deur aan deur 
verkoop.

andere data zondag 15.11
info Erik Fuhlbrügge T 03 2980 9 59,
welzijn.wereld@zoersel.be 
een activiteit van gemeente zoersel

maandag 16.11

kruiden tegen winterkwaaltjes
De winter komt er aan en daar zijn ze 
weer: de lopende neus, schorre stem, 
hoesten en keelpijn. 
Hoe kunt u met kruiden en etherische 
oliën helpen? 
U leert op deze twee avonden niet alleen 
de kruiden en oliën kennen, u maakt ook 
zelf een kruidenpreparaat!

locatie zinzolder, Halle-Dorp 71
andere data maandag 23.11
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 50
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be, 
www.zinzolder.be 
een activiteit van De zinzolder

donderdag 19.11 

natuurlijke huidverzorging maken
Verdeeld over twee avonden maken we 
samen natuurzuivere huidverzorgingspro-
ducten. Een workshop voor vrouwen die 
weten dat wat ze op de huid smeren, ook 
in het lichaam terechtkomt. 

locatie zinzolder, Halle-Dorp 71
andere data donderdag 26.11
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 60 (twee lessen)
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be, 
www.zinzolder.be 
een activiteit van De zinzolder

moonlodge - maantent
De moonlodge is in een nieuw kleedje 
gestoken. We laten nu ook de kleuren van 
de regenboog schijnen, die in verbinding 
staan met de chakra’s. 

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

vrijdag 20.11 

Koerdische avond
Informatieavond over de Koerden. Ten-
toonstelling over religieuze en etnische 
minderheden in Koerdistan. Voordracht 
over de situatie van de Koerden in Turkije, 
Iran, Irak en Syrië en …typisch Koerdische 
hapjes. 

locatie koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@ telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds, Halle

toneelstuk: Charlie
Een blijspel in twee bedrijven van Allan 
Melville. Regie Frank De Kaey.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 27.11, zaterdag 21 en 28.11, zondag 
29.11 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 6
info en reservatie L. Van Den Eynden T 03 383 19 44, 
reservatie is geldig wanneer kaarten betaald en afge-
haald worden. Kaarten worden niet terugbetaald. 
een activiteit van toneelkring WIk

zaterdag 21.11

‘aan het Russische hof ’
We bezoeken de tentoonstelling in de 
Hermitage te Amsterdam. Daarna nog 
even doorheen Amsterdam en misschien 
gezamenlijk eten. Geïnteresseerden geven 
best snel hun naam op. 

Locatie vertrek kerk Sint-Antonius 
tijdstip van 8 tot 20 uur
richtprijs excl. eten: € 55 per persoon
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56,
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een activiteit van het Davidsfonds Sint-antonius

dag van de natuur
Op deze dag worden onze vrijwilligers ex-
tra verwend tijdens de middag met soep 
en broodjes. Op het programma staan: 
plaggen, wilgenstruwelen dunnen, maai-
sel opruimen. Iedereen welkom!

locatie de Bonte Klepper
tijdstip van 9 tot 16 uur 
info Jos Renders T 03 312 43 61 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

tentoonstelling 
met grafisch werk van o.a. Pierre Alechins-
ky, Louise Bourgeois, Marlene Dumas, Ro-
ger Raveel, Luc Tuymans, Johan Tahon en 
foto’s van Anton Corbijn, Dirk Braeckman, 
Jimme Kets, en andere.

locatie Szymon Gallery, Frans Janssenslaan 13
andere data tot zondag 20.12
tijdstip vrijdag tot zondag telkens van 13 tot 18 uur
info Szymon Detemmerman, M 0497 44 41 16,
szymon.gallery@telenet.be, www.szymongallery.be  
een activiteit van Szymon gallery

zondag 22.11 

veldtoertocht ‘fingo classic’
inschrijving ter plaatse.

locatie Sint- Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip tussen 8 en 10.30 uur
prijs leden € 2,5, niet-leden € 3,5
info Philip Schoenmakers M 0474 96 07 77,
Pascal Van Rossum M 0485 88 17 47 of 
www.kwbzoersel.be 
een activiteit van kWb zoersel

maandag 23.11 

Triple P
Opvoeden is niet altijd eenvoudig. Iedere 
ouder heeft al wel eens vragen. Tripel P 
geeft informatie en advies over opvoeden 
aan ouders van kinderen tot 12 jaar.

locatie ’t Zonneputteke
andere data maandag 30.11 en 7.12
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven Erik Fuhlbrügge T 03 2980 9 59,
welzijn.wereld@zoersel.be 
een activiteit van gemeente zoersel

dinsdag 24.11 

UPdate Computerclub
Beantwoorden van de prangende vragen 
van de aanwezigen. Efficiënter werken 
met de computer. Uw systeem onderhou-
den en crashes voorkomen. Tips en trucs 
voor Windows XP, Vista en Office. Win-
dows 7, de eerste indrukken. Bespreking 
hard- en software, etc... 

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

vierde week van de smaak 
Dit jaar organiseren we een avond met als 
thema “Ecosmos”. Velt-lesgeefster Adri-
enne Larmuseau leert ons origineel en 
(h)eerlijk groentebeleg bereiden en geeft 
daarbij informatie over ecologische voe-
ding en vegetarische maaltijden. Vermits 
Turkije dit jaar gastland is, krijgen de eco-
smosjes een mediteraan tintje.

locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip 19.30 uur
prijs leden KAV en Velt € 2,5, niet-leden € 5 
info en inschrijven leden KAV José Peeters 
T 03 312 31 46, celle.peeters@skynet.be, 
leden Velt Simonne De Roy T 03 312 24 92, 
simonnederoy@hotmail.com 
een activiteit van VeLt zoersel i.s.m. kaV zoersel
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vrijdag 27.11

cursus “tuinvogels”
Een laagdrempelige cursus over onze al-
ledaagse tuinvogels. In het begin van elk 
jaar is er de actie “voeren en beloeren” en 
deze cursus is de ideale gelegenheid om u 
hierop voor te bereiden.

locatie ’t Zonneputteke
andere data zondag 20.12 (praktijk)
tijdstip 27.11 om 19.30 uur, 20.12 om 9 uur
prijs leden € 8, niet-leden € 12 - inschrijven kan door 
storting op rekeningnr. 068-2451321-61 van Natuurpunt 
kern Zoersel 
info Frieda De Ruysser T 03-311 51 16,
 peeters.frieda@telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, kern 
zoersel

zaterdag 28.11 

pannenkoekenslag 
U kan genieten van een overheerlijke pan-
nenkoek en een tas koffie of thee.

locatie KLJ lokaal, Lotelinglaan 7
tijdstip tussen 11 en 19 uur
prijs € 3
info Kim Peeters M 0478 66 93 98,
kimeke@hotmail.com 
een activiteit van kLJ Halle

wintersalon, inspirerende gedichten
Om het thema van ons jaarlijks winter-
salon te stofferen maakte de werkgroep 
een selectie van zeven gedichten. De ge-
dichten die de deelnemende kunstenaars 
inspireerden zijn: Onder de appelboom 
(Rutger Kopland), Winter (Simon Vinken-
oog), De zwerver (Jan Van Nijlen), Vuilnis-
praat (Tom Lanoye), Filmkus (Aad Meind-
erts), Voor mekaar (Herman de Coninck) 
en Dood (Eddy Van Vliet).

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot en met 
3.1.2010, uitgezonderd 26.12 en 2.1.2010 
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

dubbelconcert
Dit jaar staat het programma in het te-
ken van “jarige” componisten. Het geheel 
wordt begeleid door Rita Degraeuwe aan 
de piano en ook het strijkkwartet van jon-
ge getalenteerde musici “Idée-Fixe”. Deze 
muzikanten zullen ook te beluisteren zijn 
in enkele solo optredens. Het geheel staat 
onder de professionele leiding van Frans 
Cuypers.

locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
andere data zondag 29.11
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 16 uur
prijs € 15 
info en kaarten te verkrijgen bij koorleden en Hugo De 
Bleser, T 03 383 14 68 
een activiteit van Cantemus novum

zondag 29.11

tweedehandsmarkt 
Gericht op allerlei kindergerief.

locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip van 11 tot 15 uur
prijs voor een tafel om uw waren te verkopen: leden € 
4, niet-leden € 7 
info Hélène Boven T 03 383 35 43,
joan.trouw@telenet.be  
een activiteit van gezinsbond Halle 
en Sint-antonius

herfstwandeling in ’s heerenbos
Als een van de oudste bosgebieden van 
Vlaanderen met een boeiende geschiede-
nis en een zeer hoge natuurwaarde werd 
het in 2006 voor een groot deel aangewe-
zen als bosreservaat. Onze natuurgidsen 
begeleiden u door het hartje van het bos. 
Waterdichte stapschoenen of laarzen en 
eventueel kijker meebrengen.

locatie parking taverne Salfenhof (vanuit Oostmalle 
richting Wechelderzande N153 ± 2km rechts) 
tijdstip 14 uur 
info Frank Delvaux T 03 311 58 93,
Wim Vochten T 03 312 14 25 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

woensdag 2.12 

muziekavond 
“klassieke muziek uit de 20ste eeuw”
De Europese muziek van na 1900 kent een 
wijde variatie aan genres. Om die reden 
wordt de 20ste eeuw ook wel de disso-
nante periode genoemd. Dhr. Huyghe-
baert, die voor ons alle vorige perioden uit 

de muziekgeschiedenis behandelde, zal 
ons ook nu weer begeleiden.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 
tijdstip van 20 tot 22.30 uur 
prijs leden € 2,5, niet-leden € 3
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56,
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een activiteit van Davidsfonds Sint-antonius

klassiek concert: 
“Le nouveau Bach, Bach door andere 
ogen” 
Vlaams Radio Koor onder leiding van Bo 
Holten met Bart Naessens (orgel). Speci-
aal voor het Vlaams Radio Koor schreef de 
Zweed Sven David Sandström, één van de 
grootste Scandinavische componisten van 
de voorbije decennia, een werk op de tekst 
van Bach’s motet Fürchte dich nicht. Ook 
voor chef-dirigent en componist Bo Hol-
ten, een goede vriend van Sandström, is 
Bach een blijvende inspiratiebron. Hij be-
werkte diens Choralvorspielen voor koor 
en bleef trouw aan de originele teksten.

locatie kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167  
tijdstip 20 uur
prijs VVK € 12, kassa € 14, voorkeurtarief voor 4 concer-
ten € 40, -16 jaar gratis 
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
reservatie T 03 2980 0 00, debijl@zoersel.be.
een activiteit van het Vlaams radio koor

donderdag 3.12 

verwenavond voor vrouwen
We leren elkaar een hoofd- en gelaats-
massage geven. We verwennen ons met 
klei en olie. Ook onze voeten krijgen een 
weldoende massage, die we beurtelings 
geven en krijgen. Meebrengen: één grote 
en kleine handdoek.

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

maandag 7.12

menopauze “de natuurlijke aanpak” 
De menopauze is een natuurlijk gegeven, 
maar als vrouw voelt u zich soms heel 
kwetsbaar als diverse kwaaltjes de kop 
opsteken! De natuur zorgt zelf voor menig 
hulpmiddeltje, die we deze avond uitge-
breid bespreken. We maken ook zelf een 
kruidenpreparaat.

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

regelgeving▪huwelijk▪
versoepeld
Na de verhuis van onze gemeentelijke diensten van het kasteel in Halle naar het administra-
tief centrum in Sint-Antonius wilden heel wat Zoerselaars alsnog graag trouwen in het oude 
gemeentehuis in het park van Halle, met zijn feeërieke omgeving. 
De nieuwe wetgeving hierover is intussen van kracht.

 ■  BETROKKEN

charmant huwen

oude regelgeving achterhaald
Tot voor kort kon men enkel trouwen in het gemeentehuis, 
waar de registers van de burgerlijke stand bewaard worden. 
Om te vermijden dat daar gegevens van verloren gaan, moch-
ten deze het gemeentehuis niet verlaten, tenzij in extreme 
omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer iemand fysiek onbe-
kwaam is zich te verplaatsen) én met uitdrukkelijke toestem-
ming van de procureur des Konings.
Het argument dat gegevens wel eens verloren zouden kunnen 
gaan, is in onze geïnformatiseerde samenleving echter achter-
haald.
Bovendien zijn er reeds langer gemeenten waar niet in het 
gemeentehuis wordt gehuwd. Kijk maar naar de Antwerpse 
districten, waar men z’n trouwgeloften aflegt in de districtshui-
zen. Dit was strikt genomen niet conform de wet, waardoor er 
wel eens onzekerheid kan bestaan over de geldigheid van deze 
huwelijken.

niet in een luchtballon
Elke gemeente heeft zo haar eigen mooie plekjes om te huwen. 
In onze gemeente is het kasteel in het park van Halle er daar 
ongetwijfeld één van. Heel wat Zoerselaars vroegen dan ook om 
daar, ook na de verhuis van het gemeentehuis, nog te kunnen 
blijven trouwen. Als kamerlid diende Katrien Schryvers daarom 
een wetsvoorstel in dat de regeling omtrent de plaats van het 
huwelijk binnen de gemeente soepeler maakt en het risico op 
ongeldigheid van huwelijken wegvaagt. Sinds 3 september is 
die nieuwe wet van kracht. De gemeenteraad mag voortaan 
een aantal - neutrale en openbare - plaatsen aanduiden om 
huwelijken te voltrekken. Trouwen in een luchtballon of op z’n 
Amerikaans in de tuin is dus niet mogelijk. Het is ook niet de 
bedoeling een menukaart aan te leggen van plaatsen waar de 
burger uit kan kiezen. De Zoerselse gemeenteraad nam al in 
september de beslissing dat u altijd - en dus niet alleen op vrij-
dag en zaterdag - mag kiezen of u in het kasteel in Halle dan wel 
in het administratief centrum in Sint-Antonius huwt.

mEER WETEN?
Bel▪onze▪dienst▪burgerzaken▪op▪03▪2980▪9▪01.▪▪
Het▪wetsvoorstel▪kunt▪u▪nalezen▪op▪www.dekamer.be,▪onder▪
de▪rubriek▪‘wetgeving’.
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 ■ IN BEELD

nieuwe toegankelijkheidsregeling voor Halse bossen

behoud▪van▪onze▪
trage wegen

In onze huidige maatschappij kan alles niet snel genoeg gaan. In tegenstelling tot die ten-
dens hechten wij als gemeentebestuur veel belang aan de natuur in onze gemeente, en in het 
bijzonder aan de mogelijkheden om die op een rústige manier te verkennen en ervan te ge-
nieten. Daarom  willen wij onze ‘trage wegen’ behouden, herstellen én verder ontwikkelen. 

herwaardering trage wegen
U vraagt zich mogelijk af: ‘Trage wegen, wat zijn dat?’. Wel, dit 
zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veld-
wegen, jaagpaden, oude spoorwegbeddingen, holle wegen, 
bospaden, enz. Tientallen jaren waren ze aan onze collectieve 
aandacht ontsnapt en slachtoffer geworden van de verstedelij-
king in Vlaanderen: ze werden afgesloten door privé-eigenaars 
of omgeploegd, verdwenen onder steen, asfalt en beton van op-
rukkende bebouwing, enz.
Trage wegen zijn echter belangrijk als alternatieve routes voor 
zwakke weggebruikers op weg naar school of de winkel, maar 
ze zijn ook de ideale manier om in alle rust het landschap van de 
Voorkempen te ontdekken.

25 OKTOBER
Die dag stellen wij u (vanaf 13.30 uur op het dorpsplein in Halle) 
deze nieuwe toegankelijkheidsregeling graag voor. U kunt de na-
tuur komen ontdekken tijdens een wandeling, een fietstocht of 
met de huifkar. Kinderen kunnen zich uitleven in het speelbos.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪10,▪surf▪naar▪www.tragewegen.be▪
of▪www.zoersel.be.▪

 ■ WEGWIJS

nieuwe wetgeving van kracht

Vlaamse▪codex▪
ruimtelijke ordening

Op 1 september van dit jaar trad de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in wer-
king. Deze codex actualiseert en coördineert 
alle bestaande wetgeving over ruimtelijke or-
dening. De Vlaamse regering wil hiermee on-
der meer de procedures tot het verkrijgen van 
een vergunning vereenvoudigen en aanvra-
gers meer rechtszekerheid bieden.

wettelijke behandelingstermijn
Zo zal voortaan voor alle gemeenten een wettelijke behande-
lingstermijn voor bouwaanvragen gelden. Voor Zoersel (een 
niet-ontvoogde gemeente*) bedraagt deze termijn 105 dagen, 
eventueel te verlengen tot 150 dagen.  
Indien de behandeling van het dossier niet is afgerond binnen 
deze termijn, dan wordt de stilzwijgende weige ring ingeroepen 
en moet de gemeente dat binnen de tien dagen la ten weten 
aan de aanvrager.

beroep aantekenen
Als een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd, dan 
kunnen er voortaan meer partijen in beroep gaan: niet alleen 
de aanvrager(s), maar ook buren of adviesorganen. Dit beroep 
wordt aangetekend bij de Deputatie van de provincie Antwer-
pen. Als de Deputatie zich negatief uitspreekt, kunt u opnieuw 
in beroep gaan. Tot voor 1 september was dit bij de Vlaamse 
minister van ruimtelijke ordening, voortaan gebeurt dit bij een 
nieuw orgaan: de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

nog even wachten
Een aantal bepalingen uit de VCRO traden echter nog niet in 
werking. Het gaat om de zogenaamde meldingsplicht - waar-
bij voor kleine bouwwerken geen bouwaanvraag meer moet 
ingediend worden - en om het as-builtattest - een attest dat 
verklaart dat de uiteindelijke verbouwing of nieuwbouw over-
eenkomt met het plan. Voor deze maatregelen in voege kunnen 
gaan, moeten door de Vlaamse overheid eerst nog de nodige 
uitvoeringsbesluiten worden opgemaakt. Er wordt verwacht 
dat deze pas rond 1 april 2010 in werking zouden treden.

grond- en pandenbeleid
Naast de VCRO ging op 1 september 2009 ook het decreet 
grond- en pandenbeleid in voege. Dit bepaalt onder meer dat 
Vlaamse gemeenten extra inspanningen moeten leveren om 
het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen op te trekken. 
Daarnaast wil de Vlaamse regering ook de strijd opvoeren te-
gen leegstaande, vervallen of verkrotte woningen. Op fiscaal 
vlak werden hiervoor met de zogenaamde ‘renovatielening’ en 
de verlaging van de registratierechten een aantal stimulerende 
maatregelen ingevoerd.

mEER WETEN?
Surf▪naar▪www.ruimtelijkeordening.be▪of▪kom▪eens▪langs▪bij▪
de▪dienst▪ruimtelijke▪ordening▪in▪het▪administratief▪centrum▪
Zoersel.▪

* Dit is - kort samengevat - een gemeente die niet zelfstandig alle stedenbouwkundige 
vergunningen kan afleveren. 

De afgelopen tien jaar is het herwaarderen van trage wegen in 
Vlaanderen aan een inhaalbeweging begonnen. Na de opstart van 
Trage Wegen vzw in 2002 is er zelfs sprake van een stroomversnel-
ling. Om alle initiatieven rond dit thema in de kijker te zetten, orga-
niseert deze vereniging eind oktober de jaarlijkse ‘dag van de trage 
weg’.

de Halse bossen
In Zoersel grijpen wij deze dag aan om u de nieuwe toegankelijk-
heidsregeling voor de Halse bossen voor te stellen. Alhoewel de 
Halse bossen niet de landschapsdiversiteit kennen van bijvoorbeeld 
het Zoerselbos mag hun belang niet onderschat worden. Door hun 
omvang bieden zij belangrijke mogelijkheden voor flora en fauna.
Op aangeven van de milieuraad werd reeds begin 2006 aandacht 
besteed aan de Halse bossen omwille van het probleem van het ge-
motoriseerd (vrijetijds)verkeer. Bijna vier jaar later komt dit proces 
in een eindfase. Van zodra het ontwerp van toegankelijkheidsregle-
ment is goedgekeurd door de minister, kan gestart worden met het 
herstellen en opmaken van paden. Borden en infopanelen zullen u 
- de recreanten en bezoekers - informeren. 
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dagen op zeven de klok rond uit non-stop 
soft pop die voor iedereen toegankelijk is. 
Onze doelstelling is in een beperkt zend-
gebied zo veel mogelijk mensen tevreden 
te stellen met muziek voor iedereen.

verenigingen betrekken
Een lokale radio leeft van reclame-inkomsten?
Diederik: Inderdaad, dat is bij ons niet 
anders. De economische basis van onze 
activiteit zijn niet subsidies, maar inkom-
sten uit de publiciteit die lokale zelfstan-
digen en kmo’s op Radio Zoe voeren. Met 
het publiek onderhouden we een soort 
van interactie doordat er al eens prijzen 
te winnen zijn of doordat we tickets weg-
geven. Verenigingen betrekken we bij de 
radio door hen de kans te geven gratis een 
beroep op ons te doen om hun initiatieven 
kenbaar te maken en eventueel zelfs wat 
uitgebreider toelichting te geven bij hun 
werking en hun activiteiten.

Naast de radio hebben jullie ook een website?
Diederik: Klopt. Op de site (www.zoe.fm) 

In 2011 zal Radio Zoe, de lokale radiozender die vanuit Zoersel 
uitzendt en die zowat de hele Kempen bestrijkt, dertig jaar 
oud zijn. Diederik Van Der Veken heeft quasi de hele geschie-
denis van de zender meegemaakt. Nieuwe etappe wordt een 
samenwerking van Radio Zoe met Zoersel tv, het gloednieu-
we gemeentelijke televisiekanaal.

Eind 1979 verzorgde Diederik Van Der Ve-
ken zijn eerste radioprogramma. Lokale 
radio was toen nog niet gelegaliseerd! 
Wanneer het dat enkele jaren later wel 
werd, legde Radio Zoe zich volop toe op 
professionalisering en Diederik maakte 
van zijn hobby zijn beroep. Ook vandaag 
werkt de inwoner van Zoersel die Diederik 
is, nog steeds voor Radio Zoe, waarvan hij 
tevens voorzitter is. De geknipte man dus 
voor het verhaal over en achter Radio Zoe.

al dertig jaar
Waarom heet Radio Zoe eigenlijk... Radio 
Zoe?
Diederik: Gewoon, de radio van Zoersel 
heet Radio Zoe! We hebben tegenwoordig 

twee zenders: een in de Voorkempen en 
een verder in de Kempen. Daarmee bestrij-
ken we de hele regio tussen Antwerpen 
en Turnhout. Onze studio’s en kantoren 
zijn evenwel van oudsher en nog steeds 
in Zoersel gevestigd. De radio is in 1981 
opgericht. Officieel ben ik er midden jaren 
tachtig bijgekomen, toen de legalisering 
bijna een feit was. In 2011 bestaat Radio 
Zoe dus dertig jaar en zelf ben ik er dan 
vijfentwintig jaar beroepshalve bij.

Een evolutie van amateurisme tot professio-
nalisme?
Diederik: In het begin was Radio Zoe, zo-
als zoveel lokale radio’s, een vriendenbe-
weging. Vanaf het midden van de jaren 
tachtig is dan de uitbouw begonnen, met 
personeel en een professionalisering in de 
werking en de aanpak. We hebben lang 
met één zender gewerkt, maar sinds 2004 
hebben we er dus twee. Doorslaggevend 
is dat we een lokale radiozender zijn. Dat 
betekent dat meer dan de helft van onze 
inhoud sowieso regionaal en lokaal is.

iedereen tevreden
Die regionale invalshoek is onderscheidend?
Diederik: Naast non-stop muziek hebben 
we onderbrekingen voor berichtgeving, 
die in hoofdzaak regionaal is: plaatselijke 
initiatieven, buurtfeesten, wegomleggin-
gen in de buurt, culturele of gemeente-
lijke manifestaties, ... Dingen die nergens 
anders aandacht krijgen, maar die voor de 
inwoners van Zoersel en omstreken wel 
relevant en interessant zijn. Dat regionale 
aspect onderscheidt Radio Zoe van andere 
media: dingen die te ‘klein’ zijn voor de re-
gionale televisiestations of voor de regio-
nale ontkoppeling van Radio 2 maken net 
onze eigenheid uit.

Wie behoort tot de doelgroep van Radio Zoe?
Diederik: Wij brengen muziek voor ieder-
een, zonder scherpe randjes. Wij hebben 
mensen van twintig jaar en ouder in ge-
dachte; we zijn immers zeker géén jonge-
renzender die focust op house of dance of 
zo, al zijn we evenmin een ouderenzen-
der. Onze muziekstroom bestaat zeven 

SAmENWERKING mET ZOERSEL Tv
Al jaren onderhoudt Radio Zoe een 
goede verstandhouding met de ge-
meente Zoersel. Die leidt ertoe dat de 
gemeente en de radio elkaar weten te 
vinden op het vlak van informatie ver-
zamelen, verspreiden en kenbaar ma-
ken. De sterkte van Radio Zoe in lokale 
redactionele informatieverwerking 
zorgt ervoor dat de gemeente Radio 
Zoe nu ook gevraagd heeft om vanaf 4 
oktober de dagelijkse tekstkrant (een 
soort teletekst) te maken voor Zoersel 
tv, met berichtgeving over de feiten van 
de dag in de gemeente. Later zullen 
daar korte reportages bij komen over 
human interest-onderwerpen die voor 
de inwoners relevant zijn.

“Wij brengen non-stop 

soft pop voor iedereen, 

zonder scherpe randjes.”

voeren we een dagelijks bijgehouden web-
krant met eveneens lokaal en regionaal 
nieuws, verzameld door onze redactie. 
Maandelijks bereiken we zo’n tienduizend 
bezoekers, wat zeker niet onaardig is! Dat 
informatiekanaal wordt echt wel geap-
precieerd! Met een zoekfunctie kunnen 
de bezoekers de regionale en de culturele 
berichten gemakkelijk terugvinden. Ook 
informatie over verenigingen is erop te 
vinden. Het nieuws dat we op de radio 
uitgezonden hebben, plaatsen we nadien 
eveneens op de website. Sinds een jaar is 
op onze website ook ‘Zoe Nieuwsradio’ te 
vinden, een digitaal radiostation in ‘lus-
vorm’ met gesproken nieuws en cultuur 
uit de regio. Een lokale nieuwszender ‘pur 
sang’ dus, zonder muziek! Wie twintig 
minuten luistert, is die dag weer helemaal 
bij.

“Verenigingen kunnen op Radio Zoe gratis hun 

werking kenbaar maken.”

radio Zoe
104.9▪fm

Zoersels lokale radio

 ■ CLOSE-UP
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nagels met koppen
Maar liefst de helft van alle werkende mensen verdient vandaag de 
dag minder dan € 1,5 per dag. Neem nu bv. de 30-jarige Tuti uit In-
donesië. Hij werkt al zes jaar in een elektronicabedrijf, maar zonder 
een vast contract. “Ik krijg elke keer opnieuw een contract van zes 
maanden. Daarom verdien ik al jaren het minimumloon. Ik probeer 
zoveel mogelijk overuren te kloppen, anders kom ik niet rond.”
Zijn er dan geen regels om dergelijke wantoestanden te beletten? 
Toch wel. Indonesië heeft de internationale arbeidsconventies 
overgenomen, maar de controles hierop zijn minimaal.

politici, handen uit de mouwen
Arbeidsrechten blijken niet echt afdwingbaar. Bedrijven lappen 
ze voortdurend aan hun laars, ongestraft. 11.11.11 eist bindende 
regels, controles en sancties. In de campagne ‘Waardig Werk’ wil 
11.11.11 de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat onze poli-
tici snel werk maken van die bindende regels. De parlements-
leden moeten bij wet regelen dat je werknemers, waar ook ter 
wereld, niet mag uitbuiten.
11.11.11 startte onder meer een petitie op om die eis kracht bij te 
zetten. Ook u kunt die petitie ondertekenen. Daarvoor surft u 
naar www.waardigwerk.be, klik op ‘Nieuws’ en vervolgens op 
het berichtje van 16 april 2009.

11.11.11 in zoersel op 14 en 15 november
U kunt deze campagne uiteraard ook financieel steunen. 
Tijdens het weekend van 14 en 15 november zult u her en der in onze 
gemeente namelijk verkooppunten van 11.11.11-campagnemateriaal 
zien staan. Tegelijkertijd bestaat de kans dat één van onze jeugd-
verenigingen bij u thuis komt aankloppen met campagnemateriaal. 
Daarnaast kunt u op zaterdagvoormiddag terecht op het dorps-
plein in Halle voor een hapje en een drankje.

werknemers▪zijn▪geen 
gereedschap

Het verhaal begint met een gereedschapskist - een roestige bak vol mensen. Met de slogan 
‘Werknemers zijn geen gereedschap’ lanceerde 11.11.11 vorig jaar een campagne voor waardig 
werk. Ook dit jaar blijft 11.11.11 er op hameren dat werknemers geen gereedschap zijn.

11.11.11. blijft er op hameren

INFOAvOND ‘EERLIJK BELEGGEN’
U staat er misschien niet altijd bij stil, maar elke euro die u 
uitgeeft gaat ergens naartoe. Of u nu een pak koffie koopt of 
een spaarrekening opent. Bij elke financiële transactie maakt 
u bewust of onbewust een keuze. Wilt u meer weten over de 
niet te onderschatten rol die geld in de huidige samenleving 
speelt en de link met uw dagelijkse (geld)beslissingen? Kom 
dan op 8 december om 20 uur naar een infoavond hierom-
trent in de raadzaal van het administratief centrum, Han-
delslei 167.

Heel wat alledaagse opvoe-
dingsproblemen zijn een-
voudig op te lossen, maar 
als niemand u vertelt hoe, 
kunnen ze lang blijven 
aanslepen. Triple P is een 
gevarieerd ondersteu-
ningsprogramma voor 
ouders met kinderen tot 
twaalf jaar dat opvoe-
den makkelijker en ple-
zieriger wil maken. Tij-
dens drie avonden van 
telkens twee uur ver-
telt een Triple P-des-
kundige u meer over 
positief ouderschap, 
het aanmoedigen 
van bepaald gedrag 
en versterken van 
de veerkracht van 
kinderen.

meer Weten?
De lezingen (gratis) vinden plaats in het 
Zonneputteke op 23 en 30 november en 
7 december, telkens om 20 uur. Meer 
info via welzijn.wereld@zoersel.be of 03 
2980 0 00 (Erik Fuhlbrügge).

 ■ IN ‘T KORT

Op 27 augustus heeft de Bestendige Deputatie het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen 
Achterstraat’ definitief goedgekeurd. Dit RUP bepaalt de nieuwe 
inrichting van het binnengebied aan de Achterstraat. Momenteel 
zijn de plannen voor de bouw van een kinderopvang, muziek-
school, jeugdhuis en bijhorende parking in behandeling.

meer Weten?
Mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be. 

plannen▪goedgekeurd

Triple P

Is uw fiets verloren of gestolen? Dan kunt u altijd eens een kijkje 
nemen bij onze dienst onderhoud infrastructuur aan het Zonne-
putteke. Gevonden fietsen (op grondgebied Zoersel) worden daar, 
na melding van de politie, namelijk afgeleverd. Deed u al aangifte 
bij de politie, dan kunt u hier op zoek gaan naar uw trouwe twee-
wieler. U moet uiteraard aan de hand van een aantal kenmerken 
kunnen aantonen dat het wel degelijk om uw fiets gaat.
Fietsen die na zes maanden nog niet zijn afgehaald, worden per 
opbod verkocht tijdens de driemaandelijkse fietsverkoop. Die 
gaat elke vierde donderdag van de maand door (in de kerstvakan-
tie uitzonderlijk de derde donderdag) en start stipt om 18 uur.

meer Weten?
Mail naar onderhoud.infrastructuur@zoersel.be. U kunt dagelijks 
in het magazijn terecht van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur.

gevonden▪fietsen

interactief▪isoleren
Samen met de gemeente Malle organiseren we een interactie-
ve cursus over isoleren. U komt er alles te weten over isolatie-
principes (aan de hand van foto’s en schetsen) en na-isoleren 
zonder fouten. De cursus gaat door op 19 november om 20 
uur in het gemeenschapscentrum, Sint-Jozeflei 26 in Malle. 
Inschrijven is verplicht en kan via milieu@zoersel.be of 
03 2980 9 10.

meer Weten?
Bel 03 2980 9 10. 

mEER WETEN?
Mail▪naar▪welzijn.wereld@zoersel.be▪of▪bel▪03▪2980▪0▪00.▪

 ■ LEEF!
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zonsondergang boven het Zoerselhof 

(ingezonden door Annemie Van Pelt) 

Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw 

foto’s dan door naar communicatie@zoersel.be

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

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 8 de-
cember en 14 januari moeten ons uiterlijk op vrijdag 30 oktober 
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.


