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zo is Zoersel!
‘Dubbel Dobbel’, herinnert u zich dit TV-spelletje van jaren ge-
leden nog? Hoe het juist in zijn werk ging, weet ik niet meer, 
maar ik moest er wel spontaan aan denken toen ik het artikel 
over Dobbeltje las. Dobbeltje is de gloednieuwe spelotheek in 
hartje Sint-Antonius. Onder dit arbeidszorgproject hebben PC 
Bethaniën, Beschut Wonen De Sprong, Huize Monnikenheide, 
De Kringwinkel en gemeente en ocmw hun schouders gezet. 
Bent u een liefhebber van gezelschapsspellen, wel dan vindt u 
daar zeker uw gading. Zeker leuk nu de avonden weer langer 
worden. Dobbeltje is zo ook een inclusieproject voor een aantal 
mensen die het moeilijker hebben. Niet voor iedereen vallen de 
dobbelstenen van het leven immers even goed. Niet in Vlaan-
deren, niet in de wereld.
 
Met de millenniumdoelstellingen wil men armoede en sociale 
onrechtvaardigheid de wereld uit. Redgi De Deken vertelt u er 
meer over. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Veraf en 
ook dichtbij.
 
Hebt u misschien soms ook het gevoel dat het met uw per-
soonlijke financiële situatie bergaf gaat? Dat de ene rekening 
na de andere binnenvalt, zonder dat er voldoende centen bin-
nenrollen? Dan kan budgetbegeleiding mogelijk hulp bieden.
 
Twintig jaar geleden bolde het eerste hulptransport naar onze 
zustergemeente Crucea. Sindsdien volgden tal van andere ac-
ties. Tijd om even terug te blikken, en daarvoor laten we drie 
Roemeense vrouwen aan het woord. En ook zij getuigen dat 
het geen kinderspel is uit de armoede te geraken, maar bittere 
ernst. En dat dus structurele ingrepen nodig zijn, willen we een 
toekomst waarin armoede en armoederisico worden terugge-
drongen.
 
Ook het risico op ziekte wil de overheid verminderen, onder 
meer door vaccinatie tegen het HPV-virus en het griepvirus.
 
Te veel risico is immers nooit goed, zelfs niet in een spelletje. 
Zoals bijvoorbeeld Risk, Monopoly of Stratego. 
 
En dan is er ook nog ander nieuws: het dossier van de omlei-
dingsweg rond Zoersel is nu toch wel echt aan het rollen. Daar-
om kijken wij vooruit en maken al volop plannen om het dorp 
van Zoersel na de aanleg van de rondweg om te vormen tot een 
gezellige en verkeersveilige kern.
 
Weer nieuwe rioleringswerken moeten dan weer zorgen voor 
de hoognodige waterzuivering. 
 
Immers, we hebben maar één aarde. En maar één gemeente 
Zoersel. Eén, un, one, UNO. Laat dat nu net één van de aller-
leukste spelletjes zijn, voor groot en klein, voor overal op deze 
wereld. Ook zin in gekregen of benieuwd? Op naar Handelslei 
47 dan!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

elke▪vermomming▪goed▪
om▪binnen▪te▪geraken

De politie krijgt heel wat meldingen van diefstallen met list waarbij onbekenden uw huis 
binnendringen onder een valse naam of met een smoesje. Vaak wordt u intussen afgeleid en 
gaat een kompaan met uw inboedel aan de haal. Trap niet in die val en laat dus zeker niet zo-
maar iedereen binnen. We geven u alvast enkele tips.

vertrouw niet iedereen
De dieven doen u geloven dat u hen kunt 
vertrouwen. Ze maken u bijvoorbeeld wijs 
dat ze van de politie zijn, of een medewer-
ker van een elektriciteitsmaatschappij, of 
een postbode die een pakje voor de buren 
komt brengen. Mogelijk vertellen ze u dat 
ze iets inzamelen voor een goed doel of 
vragen ze om even te mogen drinken of te 
telefoneren. Elke smoes lijkt hen goed om 
bij u aan te bellen en binnen te geraken.

Vraag daarom altijd naar de officiële 
dienstkaart van uw bezoeker, vraag om de 
reden van zijn of haar bezoek en als u twij-
felt, bel dan onmiddellijk de politie.

de meterstand opnemen
“Iemand belde bij mij aan en vroeg of hij de 
meterstand mocht opnemen. Ik dacht er 
niet bij na en dus toonde ik hem de weg. 
Opeens vroeg hij me of hij een glaasje wa-
ter mocht, want hij voelde zich niet lekker. 
Intussen stond de voordeur nog steeds op 

diefstal met list

open kan. Bewaar tot slot het telefoon-
nummer van de politie (03 385 16 16) dicht 
bij uw telefoontoestel.

herfstavonden
De zomer is intussen voorbij en de avon-
den worden langer en donkerder. Blijf ook 
nu op uw hoede en voorkom dat inbrekers 
uw waardevolle spullen meenemen.

een kier en drong een kompaan mijn huis 
binnen. Pas toen de man weer weg was, 
zag ik dat ik heel wat waardevolle voor-
werpen miste.”

De politie krijgt jammer genoeg geregeld 
meldingen van dit soort diefstallen. Daar-
uit blijkt dat de daders meestal overdag 
toeslaan en in groepen van twee of drie 
personen handelen. Eén ervan leidt u af, 
terwijl de anderen uw huis binnendrin-
gen. Bovendien zijn ze over het algemeen 
verzorgd gekleed om uw vertrouwen te 
winnen.

wees hen voor
Wees altijd alert als er onbekenden aan-
bellen en iets te eten of te drinken vragen. 
Pas ook op voor huis-aan-huisverkopers 
die hun koopwaar aan de deur laten zien 
zodat u geen of weinig aandacht meer 
heeft voor uw omgeving. Plaats een deur-
ketting of kierstandhouder op de binnen-
kant van uw deur zodat die niet helemaal 

mEER WETEN?
Bel▪03▪317▪09▪39▪of▪mail▪naar▪preventie@
politie-voorkempen.be.▪▪

Trap niet in de val 

en laat niet zomaar 

iedereen binnen.
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 ■ LEEF!

vaccinatie loont

drie▪prikjes▪kunnen▪
veel▪leed besparen

‘Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen.’ Met deze slogan wil de Vlaamse overheid 
vanaf dit schooljaar alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen aan-
zetten om zich te laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV). 
Deze gratis vaccinatie wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht.

wat is HPV? 
Dit is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan honderd 
types bestaan. Een klein aantal types kan bij meisjes en vrouwen op 
lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Die types kun-
nen via seksueel contact overgedragen worden. Maar liefst acht 
op tien mensen komen er in de loop van hun leven mee in contact. 
Hoewel de meeste infecties meestal vanzelf verdwijnen - ons li-
chaam schakelt het virus namelijk negen op tien keer zelf uit - ver-
oorzaken twee types HPV (type 16 en 18) ongeveer 70 % van alle ge-
vallen van baarmoederhalskanker. Hiertegen is vaccinatie mogelijk.

HPV-vaccinatie
Een volledige vaccinatie bestaat uit drie prikken in de loop van één 
jaar. De Vlaamse overheid biedt sinds september 2010 gratis vaccins 
aan voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs (of 
geboren in 1998). De vaccinatie kan gegeven worden door het CLB 
(centrum voor leerlingenbegeleiding) of door een arts naar keuze. 
In dat laatste geval komt er wel de kost van een raadpleging bij.

Door de Vlaamse maatregel om de vaccins in het eerste jaar se-
cundair onderwijs gratis aan te bieden, wordt er verwacht dat het 
grootste deel van de meisjes zal ingeënt worden.

waarom in het eerste jaar? 
De inenting werkt enkel doeltreffend als de meisjes in kwestie nog 
niet besmet zijn met type HPV 16 of 18. Aangezien besmetting ge-
beurt door seksueel contact, worden meisjes dus best ingeënt als 
ze nog niet seksueel actief zijn. De Vlaamse overheid koos daarom 
voor inenting van meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs.

kunnen oudere meisjes zich laten inenten?
Voor de vaccinatie van oudere meisjes moet u het vaccin zelf aan-
kopen in de apotheek, op voorschrift van uw arts. De vaccinatie ge-
beurt ook bij de huisarts en dus niet bij het CLB. Voor deze meisjes 
is er - tot 18 jaar - wel een gedeeltelijke terugbetaling voorzien via 
de mutualiteit (RIZIV) zodat elk vaccin 10,80 euro kost (voor een ge-
woon verzekerde). Een volledige vaccinatie (drie vaccins) kost 32,40 
euro. Daarbij komt nog het persoonlijk aandeel voor de raadplegin-
gen bij de arts (remgeld).

uitstrijkjes blijven nodig
Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer 350 vrouwen getroffen 

door baarmoederhalskanker. Deze vorm van kanker ontwikkelt 
zich langzaam en heeft een voorstadium waarbij er al een let-
sel is, maar nog geen kanker. Dat kan opgespoord worden via 
uitstrijkjes.

Het bovenvermelde vaccin beschermt niet tegen alle types HPV 
die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Dus ook al 
bent u ingeënt, toch blijft het belangrijk om vanaf de leeftijd van 
25 jaar om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Vroeg op-
sporen van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes is een prima 
methode om de sterfte aan baarmoederhalskanker drastisch te 
verminderen. Het zorgt in heel veel gevallen voor tijdige behan-
deling die tot volledige genezing kan leiden.

GRIEPvACCINATIE, ALLES TERUG BIJ hET OUDE?
Door het ontstaan van een nieuw griepvirus dat zich over 
gans de wereld verspreidde, verliep de griepvaccinatiecam-
pagne vorig jaar helemaal anders dan gewoonlijk. Voor heel 
wat mensen werden twee aparte vaccinaties aangeraden. 
Dit najaar keren we terug naar de vertrouwde manier  van 
vaccineren.

Deze winter wordt er een normaal griepseizoen verwacht. 
Griepvaccinatie kan weer met één spuitje dat bescherming 
biedt tegen drie verschillende griepvirussen, waaronder de 
Mexicaanse griep.  Er is dus maar één prik nodig om goed be-
schermd de winter in te gaan. Als griepvaccinatie voor u vo-
rig jaar aangeraden was en u wilt weten of dat dit jaar nog zo 
is, dan weet uw huisarts of apotheker raad. Meer informatie 
vindt u op www.griepvaccinatie.be. 

mEER WETEN?
Bel▪onze▪dienst▪welzijn▪en▪wereld▪op▪03▪2980▪9▪60▪of▪surf▪
eens▪naar▪www.zorg-en-gezondheid.be/HPV.

De gratis vaccinatie 

tegen het HPV-virus 

wordt sterk aanbevolen, 

maar is niet verplicht.
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 ■ REPORTAGE

11.11.11-actie 2010

millenniumdoelen▪
naderen deadline
Zoals gebruikelijk vindt ook dit jaar rond half november weer de 11.11.11-actie plaats, met als 
thema: ‘Afrika moet sneller vooruit’. De organisatie achter de actie trekt zich het lot van de 
Derde Wereld aan, dat is bekend. Ook de Millenniumdoelen van de VN zijn erop gericht de ar-
moede te bestrijden. Over vijf jaar zouden ze bereikt moeten zijn! De klok tikt echter genade-
loos.

In de tweede helft van september stonden 
de media even bol van de Millenniumdoe-
len. Toen vond in New York immers een 
samenkomst plaats van de top van de 
Verenigde Naties over die doelen. Met nog 
vijf jaar te gaan tot de deadline, blijken de 
meeste helaas nog ver weg. “De Millen-
niumdoelen zijn rond de eeuwwisseling 
in het leven geroepen door de groten der 
aarde, als actieplan om goed te doen voor 
de Derde Wereld,” legt dr. Redgi De Deken 
(zie kaderstuk) uit, “maar ze waren - en 
zijn - wel heel erg hoog gegrepen, zo blijkt 
meer en meer, naarmate de deadline na-
dert.” Actieve sensibilisatie, zoals met de 
Wachtnacht van 11.11.11 in september, is 
dan ook - letterlijk - levensnoodzakelijk.

breed gamma
De Millenniumdoelen zijn niet alleen hoog 
gegrepen, het spijtige is bovendien dat 
niet iedereen zich er met het nodige vuur 
achter heeft gezet. Daardoor bereik je hier 
en daar wel resultaten, maar positieve 
effecten worden soms door bepaalde ne-
venverschijnselen weer tenietgedaan. “In 
China bijvoorbeeld is zeker veel gebeurd 
om de armoede en de honger te vermin-
deren, maar er gaan milieuproblemen 
mee gepaard, die wegen op de leefbaar-
heid en de duurzaamheid,” analyseert dr. 
De Deken.

Misschien ligt de kiem van de moeilijkhe-
den om de doelen te realiseren in het wel 
heel brede gamma aan doelen dat in de 
lijst is opgenomen. Is dat wel allemaal re-
alistisch? “De Millenniumdoelen geven een 
richting aan,” aldus dr. De Deken. “Er zijn 
indicatoren en concrete objectieven aan 
gekoppeld. Zo zou de helft van de mensen 
die in 2000 geen minimumloon hadden, 
dat in 2015 wel moeten hebben. Dat doel 
zal men wellicht halen, maar lager onder-

wijs voor iedereen in de wereld dan weer 
niet...”

haalbare normen
Het beeld dat in ons gesprek met dr. Redgi 
De Deken van de Millenniumdoelen naar 
voren komt, is dus dubbel. Er is wel het 
een en ander gerealiseerd, maar zeker niet 
alles dat was beoogd, en ook niet overal. 
“De regeringen die iets willen realiseren, 
beschikken lang niet altijd over de midde-
len om echt veranderingen door te voeren. 
Daarnaast is er ook onmiskenbaar on-
kunde en corruptie in het spel. Voorts legt 
het Westen economische kwaliteitseisen 
op die misschien wel nodig zijn, vanuit het 
oogpunt van voedselveiligheid bijvoor-
beeld, maar die voor de mensen ginder 
onhaalbaar zijn.”

mEER WETEN? 
Surf▪naar▪www.detijdloopt.be.

hET ENGAGEmENT 
vAN REDGI DE DEKEN
Als dierenarts is dr. Redgi De De-
ken al jarenlang actief bij Dierenart-
sen Zonder Grenzen. Die ngo is bij de 
11.11.11-koepel aangesloten, waar dr. De 
Deken zijn organisatie vertegenwoor-
digt. Als expert in tropische dierge-
neeskunde (fulltime verbonden aan het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde 
in Antwerpen) heeft dr. De Deken al 
meermaals in de tropen gewerkt, meer 
bepaald in een aantal West-Afrikaanse 
landen. “Ik heb het leven ter plaatse 
dus gezien en het werk in het Zuiden 
heeft me altijd al gefascineerd,” zegt 
dr. De Deken daarover. Zijn gevoel 
van verbondenheid met de tropische 
bevolking zet hij dus om in een vurig 
engagement voor de ontwikkelings-
samenwerking. Zo’n twintig jaar ge-
leden kwam dr. De Deken in Zoersel 
wonen en al vijftien jaar is hij actief in 
de Zoerselse Wereldraad, die de lokale 
11.11.11-activiteiten organiseert.

11.11.11-ACTIEWEEKEND
Ook dit jaar doet Zoersel weer mee aan 
de 11.11.11-actie. In het weekend van 13 
en 14 november vindt u verkooppunten 
aan verschillende supermarkten, ko-
men jeugdverenigingen deur aan deur 
en staat er op zaterdagvoormiddag 
een infostand op het dorpsplein van 
Halle. Bovendien ondersteunen heel 
wat Zoerselse bakkers de actie door uw 
brood te verpakken in zakken van de 
11.11.11-campagne.

“11.11.11-actie 2010: 

Afrika moet sneller 

vooruit! 

2015: de tijd loopt...”

Als voedselveiligheid de hoofdbekommer-
nis is, kun je er nog inkomen, zo horen 
we tussen de regels doorklinken. Als het 
Westen de wereldmarkt echter reguleert 
om de eigen productie af te schermen en 
tevens producten tegen bodemprijzen op 
de derdewereldmarkten dumpt, zullen 
we er nooit komen. “We moeten de men-
sen ginder meer kansen geven om op de 
wereldmarkt iets te betekenen,” betoogt 
dr. De Deken: “eerlijke prijzen voor hun 
producten, corruptie uitschakelen en niet 
alle landen zomaar over dezelfde kam 
scheren. Van bepaalde Afrikaanse landen 
kunnen we best ook dingen leren.”
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De online catalogus van de bibliotheek steekt in een 
nieuw kleedje. Met steun van de provincie Antwerpen 
beschikt de bib van Zoersel nu over een dynamische toe-
gang tot de collectie. Bekijk in één klik de recentste aan-
winsten, geef uw persoonlijke waardering bij een boek 
en bekijk duizenden artikels en recensies vanaf nu via 

http://zoersel.bibliotheek.be. Via ‘Mijn 
bibliotheek’ kunt u boeken van thuis 
uit blijven verlengen en reserveren. 
Meer hulp en informatie over zoe-
ken, verlengen en reserveren vindt 
u op de startpagina van de catalo-
gus bij ‘Help’ of via een medewer-
ker in de bib.   

meer weten?
Bel onze bibliothecaris op 
03 2980 7 23.

In het park van Halle staat een oud 
boswachtershuisje, verscholen in 
het groen, dat wordt gebruikt als 
ontmoetingsplaats voor vende-
liers ‘De Ronckaert’. Het huisje 
was dringend aan renovatie toe. 
Intussen werd het dak volledig 
vervangen en gaven de medewer-
kers van onze afdeling openbare werken de 
buitenkant al een grondige opfrisbeurt. De 
vereniging zelf knapt momenteel het huisje 
binnenin nog op. De provincie Antwerpen 
subsidieerde deze renovatie. 

meer weten?
Mail naar onderhoud.infrastructuur@zoer-
sel.be.

renovatie 
in▪het▪park

nieuwe▪
bib-catalogus

 ■ IN ‘T KORT

04.11.2010 - 08.12.2010

gratis proefles Tai Chi
Deze heilzame cirkelvormige bewegings-
leer zorgt voor ontspanning en brengt 
harmonie in lichaam en geest. Tai Chi 
maakt gebruik van ademenergie om in-
nerlijke rust en mentale helderheid te be-
komen. Het stimuleert de bloedsomloop, 
verbetert de lichaamshouding, versterkt 
pezen en gewrichten, ontspant spieren en 
zorgt voor een algemeen gevoel van wel-
zijn. Wie regelmatig Tai Chi beoefent, kan 
stress en lichamelijke ongemakken voor-
komen, terwijl rust, concentratie, vitali-
teit en soepelheid worden bevorderd.

locatie dinsdag turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47, 
donderdag ’t Zonneputteke 
andere data instappen kan altijd
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11 uur,
donderdag van 15 tot 16.30 uur 
info Christel Roose T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be 
een activiteit van tai Chi zoersel

flamenco dans
Kom kennismaken met Spaanse dansen in 
een feestelijke of in een serieuzere stem-
ming. In januari 2011 kunt u zich inschrij-
ven voor de groep die het beste bij u past.

locatie Wandelweg 1
info Elisa M 0494 42 88 09
een activiteit van el Paso Doble

vrijdag 5.11

kaartavond slagen halen
Er is ook een gratis tombola voorzien. 
Iedereen is van harte welkom, zowel kaar-
ters als niet-kaarters.

locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip deuren open 19 uur, start stipt om 20 uur
prijs inleg is € 3, € 100 vooruit
info Marcel Cools T 03 384 20 25,
cools_marcel@hotmail.com 
een activiteit van 
Landelijke gilde Halle en Sint-antonius

akabe fuif ‘FEESJ.EU’

locatie jeugdhuis Zoezel
tijdstip van 21 tot 3 uur
info Kay Tomboy M 0479 48 05 89
een activiteit van Kriskras akabe

zaterdag 6.11

tentoonstelling Grafiek van Christo 
en Panamarenko
Schilderijen en werken op papier van Jan 
Cobbaert, Georges Collignon en Kun Fang

locatie Szymon Gallery, Frans Janssenslaan 13
andere data tot en met zondag 19.12
tijdstip vrijdag tot en met zondag van 13 tot 18 uur
info Szymon Detemmerman M 0497 44 41 16,
www.szymongallery.be 
een activiteit van Szymon gallery

bowling voor kinderen
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Heb je zin in een 
bowlingnamiddag? Dan ben je van harte 
welkom in Thunderball!
Turnpantoffels meebrengen a.u.b.

locatie Thunderball, Kapellei 180
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs niet-leden € 10, leden € 7 (bowling + drankje 
inbegrepen), inschrijvingen zijn definitief na betaling 
op rekeningnummer 776-5901909-41 
info en inschrijven Heidi Rymen M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com 
een activiteit van gezinsbond zoersel 

grote vogeltentoonstelling
In onze cafetaria zijn ook pannenkoeken 
verkrijgbaar. Hartelijk welkom!

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data zondag 7.11
tijdstip zaterdag vanaf 18 uur, zondag vanaf 9 uur
prijs gratis
info Hugo Verheyen T 03 312 14 27
een activiteit van de Vliegenvanger

20 jaar Zoersel-Crucea
Om onze verjaardag te vieren, organiseren 

we een avond met een Roemeens tintje. 
Met een lekker hapje en drankje in hand-
bereik worden er herinneringen opge-
haald en anekdotes verteld rond deze 20 
jaar verbroedering en hulpverlening. De 
volledige opbrengst gaat naar projecten in 
Crucea. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

locatie de Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
info en inschrijven Walter Verreycken T 03 385 43 95, 
verreycken@gmail.com 
een activiteit van vzw ‘zoersel-Crucea’

zondag 7.11

vallende blarentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-12-
20-25 en 30 km, met de nodige rustpos-
ten. Een herfsttocht kan zeer mooi zijn 
dankzij de vallende bladeren en de nevel-
slierten tussen de bomen van de prachtige 
Zoerselse bossen.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 7.30 tot 15 uur
info Jozef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van 
wSV natuurvrienden zoersel vzw

natuurwandeling
in het Zoerselbos met een natuurgids. 
Laarzen aanbevolen, geen honden.

locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Will De Clipperleir T 03 384 20 99,
will.declipperleir@scarlet.be , www.zoerselbos.be 
een activiteit van de vrienden van het zoerselbos

herfstwandeling op het Ekstergoor 
onder leiding van Luc van Assche 
(ANB)
Het grootste deel van het natuurge-
bied Eksterheide wordt ingenomen door 

Aan de Oostmallebaan staat sinds kort een SAVE-bord - Samen 
Actief voor Veilig Verkeer. Het veiligheidsbord van de vzw ‘Ouders 
van Verongelukte Kinderen’ staat op de plaats waar Jelle Meeus op 
2 april 2009 op 22-jarige leeftijd het leven liet na een dodelijk on-
geval. Deze SAVE-borden - die onder meer naam en leeftijd van de 
overleden jongere vermelden - willen de weggebruikers aanma-
nen om voorzichtig te zijn in het verkeer en aandacht te schenken 
aan de jonge weggebruikers. We hopen, samen met Jelle’s ouders 
en anderen, dat er in de toekomst nog zo weinig mogelijk SAVE-
borden geplaatst moeten worden.  

meer weten?
Surf naar www.ovk.be 

samen▪actief▪voor▪
veilig verkeer

Kunt u dankzij uw buren met een gerust hart op vakantie ver-
trekken? Zorgen zij ervoor dat uw kippen niets tekortkomen 
en geven ze de planten water? Doen ze uw boodschappen als 
u slecht te been bent? … Kortom, kunt u altijd beroep op hen 
doen? Dan verdienen zij ongetwijfeld een nominatie voor ‘bo-
venste beste buur’. Vindt u dat uw buurman of -vrouw die eer 
verdient? Schrijf hem of haar dan voor eind november in via 
communicatie@zoersel.be. Vermeld uw naam en adres, die 
van uw buurman- of vrouw, evenals de reden waarom u hem 
of haar nomineert.

meer weten?
Bel 03 2980 5 33.

nominaties...▪
...bovenste beste buur
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naaldbos, eikenberkenbos, elzen- en ber-
kenhakhout, heischraal grasland, cultuur-
graslanden, enkele veedrinkpoelen, droge 
en vochtige heide en venrestanten. Tegen 
het kanaal aan liggen twee oude kleiput-
ten, die nu in trek zijn bij watervogels. 
Stevige schoenen of laarzen aanbevolen, 
honden verboden.

locatie natuurgebied Duivelskuil, kruising Klampoven-
straat en Oostmalseweg in Beerse 
tijdstip 14 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

dinsdag 9.11

UPdate computerclub - hulpavond
Tijdens deze avond wordt iedereen met 
computerproblemen persoonlijk verder 
geholpen. Uiteraard brengt u dan uw ei-
gen probleemmachientje mee. Clublid zijn 
of worden is wel een vereiste.

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

woensdag 10.11

quizavond voor Jan en alleman
U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze 
quizavond. De aard en inhoud van deze 
quiz garandeert een leuke avond voor 
jong en oud. Inschrijvingsgeld is de prij-
zenpot.

locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs € 15, vvk € 12,5 (max. zes personen per ploeg)
info Fons de Leeuw T 03 383 21 82
een activiteit van 
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

film over Bagaya
De werkgroep Kokobo ijvert al jaren voor 
het dorpje Bagaya ten zuiden van Senegal. 
Willy Kennis en Roger De Gruyter brach-
ten in januari 2010 een bezoek aan het 
dorp. Tijdens hun reis maakten ze een film 
over de lopende projecten. Er zal ook meer 
info gegeven worden over het dorp en de 
projecten tijdens deze avond.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
info Gaby Van Dyck T 03 366 28 62
een activiteit van Kokobo zoersel

donderdag 11.11

Overleven in Graniet / 
Laten we nooit vergeten
Naar aanleiding van de 11 novemberher-
denking stellen we in de patio van het 
administratief centrum ‘Overleven in Gra-
niet’ tentoon. In deze fototentoonstelling 
is beeldmateriaal verzameld over de vele 
nationaliteiten en culturen die vertegen-
woordigd zijn op de begraafplaatsen van 
de Westhoek. Buiten staan een aantal 
fotozuilen, die op een zeer aangrijpende 
manier het dagelijkse leven aan het Bel-
gische front tijdens W.O.I illustreren. Dit 
project kwam tot stand met de medewer-
king van het IJzerbedevaartcomité en het 
Verbond VOS.

locatie administratief centrum, Handelslei 167
opening donderdag 11.11 om 11.30 uur 
andere data van vrijdag 12.11 tot vrijdag 26.11 - enkel op 
weekdagen 
tijdstip van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van 
werkgroep ‘11 november’ culturele raad

clubdagwandeling
Wandelingen van 5 en 10 km. Mogelijk-
heid voor leden om lidgeld te betalen en 
voor nieuwe leden om in te schrijven.

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 9 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 59,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van wSV natuurvrienden zoersel

vrijdag 12.11

toneelstuk: het Fun…Erarium
Een zwarte komedie van Benny Baude-
wyns die gaat over twee slachtoffers van 
een dodelijk verkeersongeval die worden 
binnengebracht in het funerarium van 
meneer Verdoodt. De verwarring is groot 
wanneer deze slachtoffers ontdekken dat 
al hun zintuigen nog werken. Is er dan 
toch nog leven na de dood?

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data vrijdag 19.11, zaterdag 13 en 20.11,
zondag 14 en 21.11 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur - deuren 19 uur, 
zondag 15 uur - deuren 14 uur 
prijs € 7, vvk € 6 - ten voordele van KVG
info en kaarten Jef Laureyssens T 03 384 36 24 of
Bea Vochten T 03 384 08 18 
een activiteit van toneelkring ’t Jukschot

maandag 15.11

week van de smaak - gastland Spanje
Een Velt-kok bereidt Spaanse lekkernijen 
met bio- en fairtradeproducten. 

locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs niet-leden € 5, Velt- of KAV-leden € 3
info en inschrijven ten laatste 5.11
Simonne De Roy T 03 312 24 92 of 
José Van Ostaeyen T 03 312 31 46 
een activiteit van 
Velt zoersel i.s.m. K.a.V. zoersel en oxfam-ww

vrijdag 19.11

toneelstuk: de nonnen van Navarone
Een blijspel door Anton Klee in regie van 
Eddy Hollants. Zuster Imelda, priores van 
de Orde van Clothildis van Navarone, is 
niet tevreden met de golf van moderniteit 
die haar klooster overspoelt. Ze besluit 
hier wat aan te doen en roept alle nonnen 
op tot bezinning en voert strikte regels in. 
De paters uit het naburige klooster zijn 
de grote slachtoffers die dit alles met lede 
ogen aanzien. Zullen de nonnen dit zware 
kloosterleven volhouden?

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 6
andere data vrijdag 26.11, zaterdag 20 en 27.11 en 
zondag 28.11 
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 7 - reservatie is geldig wanneer kaarten betaald 
en afgehaald zijn 
info en kaarten, T 03 383 19 44
een activiteit van toneelkring wIK

zaterdag 20.11

pannenkoekenslag

locatie KLJ lokaal Halle, Lotelinglaan 11 
tijdstip van 11 tot 19 uur
prijs € 3, twee pannenkoeken + tas thee/koffie
info Marlies Huysmans, marliesje@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

IOCA - Greatest hits
Het popkoor Ioca, wat lach betekent, is 
een amateur projectkoor dat de ambitie 
heeft om twee maal per jaar een optreden 
te verzorgen. Samen met de solisten Wan-
da Joosten, Anne Mie Gils, Fransje Wage-
mans, Sébastien De Smet en Dimitri Ver-
hoeven brengen ze in het najaar een Top 
23 allertijden. Ze worden begeleid door 
band en het orkest Maxemillecorde onder 
leiding van Max Smeets. Wereldhits van 
Queen, Leonard Cohen, Mika, Michael 
Jackson, Abba en vele anderen passeren 
de revue. Geniet van het plezier, de passie 
en de toewijding. Laat u meeslepen door 
het enthousiasme van het koor en laat u 
ontroeren door de solisten.

locatie Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 15 uur en 20.15 uur
prijs € 15
info en kaarten Guido Leenders T 03 354 44 07,
kristin.vandeneynde@ioca.be 
een activiteit van popkoor IoCa

zondag 21.11

dag van de natuur
Heeft u zin om de natuur een handje toe 
te steken in ons reservaat De Bonte Klep-
per? ’s Middags voorzien we drank, soep 
en broodjes. Wat meebrengen: werkhand-
schoenen, dichte schoenen of laarzen.

locatie brug 8, baan Oostmalle-Rijkevorsel, kant 
Oostmalle 
tijdstip van 8.50 tot 12.45 uur
info Richard Vergaelen M 0494 39 36 87
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

veldtoertocht
Afstanden 25 en 45 km en een apart kin-
derparcours kinderen van ±12,5 km.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 8 tot 10.30 uur
prijs € 3,50
info M 0485 88 17 47, www.kwbzoersel.be
een activiteit van KwB zoersel

de smaken van Andalucia
Ter gelegenheid van de Vlaamse week van 
de smaak nodigen wij iedereen uit om te 
komen proeven van typische producten 
uit het Zoersels zusterdorp Lora Del Rio en 
omstreken. De woorden vino, jamon ser-
rano of aceite de oliva zullen uw smaakpa-
pillen al wel prikkelen. Allen daarheen.

locatie Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip van 14 tot 20 uur
info Wilfried Feyen T 03 383 31 49
een activiteit van 
zoersel - Lora del rio in samenwerking met ge-
meente zoersel

maandag 22.11

voordracht en activiteit Qi Cong

locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs niet-leden € 10, leden € 5
info en inschrijven Germaine T 03 385 26 80
een activiteit van markant zoersel

dinsdag 23.11

UPdate computerclub
Windows Vista, Windows 7, Word - Excell, 
grafische toepassingen, hard- en soft-
warebespreking, hulp bieden en vragen 
beantwoorden.

locatie Antoniusschool, ingang Achterstraat 
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 computerclub UPdate

woensdag 24.11

erfenis zonder bekommernis
Aanwezigen ontvangen een handige 
deelnemersmap. Komen aan bod: erf-
recht, wie erft van wie, hoe gebeurt een 
aangifte, wat is een testament, successie-
rechten, hoeveel moet ik betalen, is er een 

verschil tussen gehuwden/samenwonen-
den, successieplanning.

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
info Walter Dierckx M 0486 73 64 91,
kwb.sintantonius@compaqnet.be, 
www.kwbsintantonius.be 
een activiteit van KwB Sint-antonius

vrijdag 26.11

toneelvoorstelling ’De Zilver’
De Zilver is een plezant, boeiend en toch 
wat vreemd toneelstuk over Kerstmis en 
alles wat erbij hoort. Maar ook over rare, 
prettig gestoorde en enkele vreemde figu-
ren in hun stamcafé, De Zilver. U zal het 
zich niet beklagen als u naar dit stuk van 
Tilia komt kijken. Lachen geblazen.

locatie GBZ, Kerkstraat 7
andere data zaterdag 27.11, 4 en 11.12 en vrijdag 3 en 
10.12 
tijdstip 20 uur
info en kaarten Lutgard De Kerf T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com 
een activiteit van tilia toneelgezelschap vzw

zaterdag 27.11

jaarlijkse tentoonstelling fotoclub 
Nenufar en JON
In deze gevarieerde tentoonstelling toont 
fotoclub Nenufar foto’s van clubleden, 
digitale beelden van de SWAPpas vakan-
tieactiviteit en projecties van fotoreek-
sen. Uit de meer dan 10.000 foto’s in 
het archief van Nenufar over Sint-Anto-
nius, tonen we weer een nieuwe selec-
tie. Misschien kunt u ons helpen bij het 
herkennen van personen, gebouwen of 
gebeurtenissen. Verder besteedt de club 
uitgebreid aandacht aan de jongerenwer-
king (JOng Nenufar).

locatie Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
andere data zondag 28.11
tijdstip zaterdag van 13 tot 18 uur,
zondag van 10 tot 18 uur 
info Paul Mesdagh T 03 383 08 33, www.nenufar.be
een activiteit van nenufar en Jon vzw

wintersalon / fait divers
‘De onderwereld van Dante’, ‘Zonnig en 
bitter koud’, ‘De kunst van het piekeren’, 
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‘Astronoom heeft goed oog in jacht op 
aliens’, ‘Ali Chemicali opgeknoopt’ ... zijn 
enkele van de koppen uit krantenartikels 
die de aandacht van de adviescommissie 
trokken. Voor het Wintersalon 2010 vroeg 
zij de Zoerselse kunstenaars om rond één 
of meerdere van deze fait divers-berichten 
creatief aan de slag te gaan. Wij zijn alvast 
razend benieuwd naar het resultaat.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data van zaterdag 27.11 tot en met zondag 2.01 - 
gesloten 25 en 26.12.2010 en 1.1.2011 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur 
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 28.11

winterwandeling
in het teken van de herfst, met verschil-
lende proevertjes, muziek en animatie op 
de stopplaatsen. Onder leiding van een 
gids.

locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip vertrek tussen 12.30 en 14.30 uur
prijs € 3
info www.landvanplaysantien.be, www.zoersel.be
een activiteit van 
toerisme zoersel in samenwerking met het Land 
van Playsantiën

donderdag 2.12

film: Pan’s Labyrinth

Een sprookje voor volwassenen, dat was 
de opdracht die de Mexicaanse Guillermo 
del Toro zichzelf gaf voor zijn zesde speel-
film. Het idee voor Pan’s Labyrinth had del 
Toro al voor hij begon te schrijven aan zijn 

debuutfilm Cronos uit 1993, maar hij wilde 
dit project precies maken zoals hij het in 
zijn hoofd had en geen concessies doen 
aan de uitvoering. Zijn ultieme sprookje 
gaat over een meisje dat in het fascisti-
sche Spanje van 1944 verstrikt raakt in 
haar eigen fantasiewereld. Pan’s Labyrinth 
is zonder twijfel del Toro’s mooiste film 
geworden met drie terechte Oscars voor 
make-up, camerawerk en art direction.

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

vrijdag 3.12

voordracht en debat 
‘armoede in onze samenleving, 
vandaag en hier’
door Cis Dewaele, voorzitter van Vlastrov, 
de koepelorganisatie straathoekwerk 
Vlaanderen

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs niet-leden € 5, leden € 3
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be 
een activiteit van Davidsfonds Halle

Agnes Bruneel en muzikanten 
- Wat er toen gebeurde
Agnes Bruneel vertelt in ‘Wat er toen 
gebeurde…’ het aloude kerstverhaal, 
doorspekt met grappige bedenkingen 
en verrassende zijsprongetjes. Ze gooit 
het verleden en het heden door elkaar en 
maakt vergelijkingen. Kortom, een boei-
ende, leuke, ludieke, maar bijwijlen toch 
een beklijvende performance. Daarvoor 
laat Agnes de figuren in het verhaal spre-
ken, hun menselijke gevoelens van angst, 
blijdschap, verwondering dankbaarheid… 
ze zitten allemaal in het verhaal verweven.

locatie Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167  
tijdstip 20 uur
prijs € 12
info en kaarten Hilde Bruneel M 0474 74 42 70,
tapori@hotmail.be 
een activiteit van werkgroep ‘tapori voor ande-
ren’, solidariteitswerkgroep az Sint-Jozef

zondag 5.12

winterwandeling
Geleide winterwandeling met haringbak.

locatie GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip 10 uur
prijs € 5 (haring + 1 drankje inbegrepen)
info Marc Somers M 0474 97 16 45, www.scabazoe.be
een activiteit van Scabazoe

wandeling op de legerbasis in Grob-
bendonk
In het kader van het DANAH-project wer-
den grote natuurinrichtingswerken uitge-
voerd. Tijdens een flinke wandeling door-
heen het gebied onder leiding van Eddy 
Vercammen zullen we aandacht besteden 
aan de uitvoering van de verschillende 
beheerswerken en het resultaat ervan op 
fauna en flora.

locatie einde Koolaardestraat, Grobbendonk
tijdstip 13.30 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van 
natuurpunt Voorkempen kern zoersel

natuurwandeling
in het Zoerselbos met een natuurgids. 
Laarzen aanbevolen, geen honden.

locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Will De Clipperleir T 03 384 20 99,
will.declipperleir@scarlet.be , www.zoerselbos.be 
een activiteit van de vrienden van het zoerselbos

vrijdag 10.12

dia-avond mexico
Een voorstelling rond landschappen en 
natuur in Mexico.

locatie cultureel centrum Westmalle, Sint-Jozeflei 26
tijdstip 20 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

vormen van begeleiding
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet 
enkel om mensen met schulden. Heeft u 
het moeilijk om uw budget te beheren, 
dan staan onze medewerkers voor u klaar 
om u hierbij te helpen.
De budgetbegeleiding kan verschillende 
vormen aannemen en zich uitstrekken 
over een lange of een korte periode - met 
een juist beheer van uw budget steeds als 
centraal aandachtspunt.
Zo kunt u bij het ocmw terecht voor: 
- een eenmalig advies als u plots voor een 

onvoorziene uitgave staat
- een gedetailleerd overzicht van uw in-

komsten, vaste uitgaven en eventuele 
schulden

- regelmatige begeleiding als uw per-
soonlijke en financiële situatie plots 
verandert of als u voor het eerst moet 
omgaan met een huishoudbudget

- een tijdelijk budgetbeheer (door het 
ocmw) als u moeilijkheden ondervindt 

hulp op maat

bij het uitvoeren van betalingen - met 
indien nodig een afbetalingsregeling 
met alle schuldeisers

- het opstellen van een verzoekschrift 
voor collectieve schuldenregeling via de 
arbeidsrechtbank. Dit kan een oplos-
sing zijn als u uw schulden niet meer 
kunt afbetalen met uw huidig budget.

voorwaarden
- Als inwoner van Zoersel kunt u gratis 

beroep doen op deze begeleiding van 
het ocmw.

- U houdt zich aan de gemaakte afspra-
ken. Die kunnen er bijvoorbeeld uit be-
staan steeds correcte informatie door 
te geven over uw inkomsten, uitgaven 
en schulden - geen nieuwe schulden te 
maken - enzovoort.

- Van zodra u zelf opnieuw uw budget 
kunt beheren, wordt de samenwerking 
afgebouwd. Uiteraard kunt u de samen-
werking zelf al eerder stopzetten.

Komt u op het einde van de maand vaak tot de pijnlijke vaststelling dat uw rekening ‘in het 
rood’ staat? Of stapelen de onbetaalde rekeningen zich alsmaar hoger op, en weet u niet 
meer van welk hout pijlen maken? Dan kunnen onze medewerkers van het ocmw u, als u dat 
wenst, helpen en begeleiden bij het beheren van uw budget.

 ■ WEGWIJS

budgetbegeleiding

mEER WETEN?
Bel▪Ilse▪Lenders▪of▪Karen▪Van▪Dyck▪via▪
03▪2980▪0▪00▪of▪het▪gratis▪nummer▪
0800▪12▪113.

ACTUELE CIJFERS
Begin september kon u in verschillende 
Vlaamse kranten lezen dat maar liefst 
7,3 procent van onze landgenoten - 
met minstens één krediet - de stempel 
‘wanbetaler’ opgeplakt krijgt van de 
Nationale Bank. Dit is een historisch 
- maar triest - record. De betalingsach-
terstand doet zich vooral voor bij de 
persoonlijke leningen op afbetaling, 
dan volgen de woonkredieten en de 
kredietopeningen. Het aantal gezinnen 
dat noodgedwongen bij een professi-
onele schuldbemiddelaar moest aan-
kloppen, nam in vergelijking met vorig 
jaar met 13 procent toe.

OPGELET
Het geplande concert van Cantemus 
Novum op 13 en 14 november zal niet 
plaatsvinden op de voorziene datum, 
maar wordt verschoven naar 12 en 13 
februari 2011.
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naar▪een▪aangename
en▪veilige dorpskern
Naar aanleiding van de komst van de omleidingsweg rond Zoersel - een initiatief van het 
Vlaams Gewest - wil het gemeentebestuur meteen mee op de kar springen om de kern van 
deelgemeente Zoersel om te vormen tot een gezellig en verkeersveilig dorp. Momenteel leg-
gen twee teams de laatste hand aan hun voorstel om dit te realiseren.

 ■ IN BEELD

akkoord over aankoop gronden

aandacht voor verkeersveiligheid
Een van dé aandachtspunten in beide 
voorstellen is alvast de verkeersveiligheid: 
de doortocht door Zoersel moet veili-
ger, met extra aandacht voor de zwakke 
weggebruiker. Daarnaast wordt er ook 
bekeken waar de nodige gemeenschaps-
infrastructuur, woningen, parkeergele-
genheden, enzovoort best worden inge-
plant. Door een aantal specifieke ingrepen 
te doen, zal de dorpskern van Zoersel een 
gezellige en aangename plek worden om 
te vertoeven en te winkelen.

akkoord bereikt
Centraal in het dorp, aan het huidige 
dorpsplein, komt de nieuwe vestiging van 
de bibliotheek. Hiervoor komen gronden 
in aanmerking die eerder echter in privé-
bezit waren. Onderhandelingen met de 
eigenaars van deze gronden en panden 
zijn intussen afgerond, en er werd een ak-
koord bereikt voor de verwerving ervan. 

Ook de gemeenteraad keurde deze aan-
koop eind augustus goed.
Aan deze bibliotheekvestiging worden 
ook enkele vergaderzalen en lokalen voor 
verenigingen gekoppeld, zodat dit een 
echt gemeenschapscentrum kan worden 
in de kern van het dorp.

zonneputteke
Aan het Zonneputteke, waar ook nu al de 
dienst onderhoud infrastructuur geves-
tigd is, zullen de verschillende ploegen 
gecentraliseerd worden. Een nieuwe, 
aangepaste huisvesting en een gecoördi-
neerde inzet van mensen en middelen zal 
er zorgen voor een grotere efficiëntie. 

procedure
Eind oktober moeten de ontwerpvoorstel-
len en offertes in het kader van de open-
bare aanbesteding ingediend worden. 
Samen met de betrokken partijen en een 
werkgroep bestaande uit verschillende 

gemeenteraadsleden zullen de voorstellen 
beoordeeld en eventueel aangepast wor-
den. Vervolgens wordt er, met het geko-
zen team, een realisatieplan uitgewerkt.
De planning zal alleszins afgestemd wor-
den op de aanleg van de omleidingsweg 
en tegelijkertijd rekening houden met 
onze dienstverlening. Die moet immers 
gedurende de hele periode gegarandeerd 
blijven. 

Zo proberen we de ambitie te realiseren 
om van deelgemeente Zoersel opnieuw 
een fraai en gezellig dorp te maken.

speel ’ns▪een spel
vanavond

 ■ REPORTAGE

spelotheek Dobbeltje

met alles wat komt kijken bij een spelo-
theek uitbaten: werken met de computer, 
klanten helpen, het materiaal nakijken op 
volledigheid, allerlei zaken opzoeken, be-
stellingen plaatsen, enzovoort. Tegelijker-
tijd leren ze andere mensen kennen.”

logistieke steun
Ook het gemeentebestuur gelooft stee-
vast dat mensen met een beperking een 
volwaardige plek in onze samenleving 
verdienen. “Vanuit het bestuur bieden we 
dan ook logistieke ondersteuning aan 
spelotheek Dobbeltje: we zorgen voor het 
gebouw en de nutsvoorzieningen, maken 
mee promotie en nemen een deel van de 
uitbatingskosten voor onze rekening.”
Het project is duidelijk een win-winsitua-
tie: de vrijwilligers van Dobbeltje vinden er 
een zinvolle dagbesteding, doen werk-
ervaring op, ontmoeten mensen … en u 
als Zoerselaar kunt genieten van de leuke 
spelletjes van Dobbeltje.

lid worden
Spring tijdens de openingsuren even bin-
nen met uw identiteitskaart op zak. Een 
lidkaart is één jaar geldig en kost u slechts 
10 euro. Voor dat bedrag kunt u dus heel 
het jaar lang spelletjes en puzzels uitlenen 
(maximum drie per keer). Veel plezier!

mEER WETEN?
Bel▪03▪385▪38▪47▪of▪mail▪naar▪spelo-
theek@zoersel.be.▪
openingsuren:▪
elke▪woensdag▪van▪14▪tot▪18▪uur,▪
elke▪vrijdag▪van▪15▪tot▪19.30▪uur.

inclusiegericht 
samenwerkingsinitiatief
“Een spelotheek?”, hoor ik u vragen, “wat 
is dat?” Wel, zoals het woord al doet ver-
moeden, kunt u er heel wat spelletjes en 
puzzels ontlenen. Dat is niet alleen heel 
handig voor u, ook veel mensen met een 
beperking varen wel bij dit project. “De 
spelotheek wordt namelijk bemand door 
mensen met een beperking en/of psy-
chisch probleem”, licht Dorien Ooms van 
Beschut Wonen ‘De Sprong’ toe. Gemeen-
te & ocmw Zoersel, vzw Huize Monniken-
heide, PZ Bethanië, De Kringwinkel ‘De 
Cirkel’ en Beschut Wonen De Sprong heb-
ben de handen in elkaar geslagen om dit 
project op te starten.

“Net zoals ieder van ons, willen ook 
mensen met een beperking 

iets betekenen en zich 
nuttig voelen. Inclusie 

is het kernwoord”, gaat 
Dorien verder. “Bege-
leid werken of vrijwil-

ligerswerk doen, 
biedt onze cliënten 
en bewoners niet 
alleen de moge-

lijkheid om (arbeids)
competenties en (arbeids)

attitudes te behouden of te 
verwerven, maar ook om 

verder stappen te zet-
ten in hun persoon-

lijk herstelproces. 
Dankzij Dobbel-
tje kunnen zij 
zich volwaar-
dig inzetten als 
vrijwilliger. Ze 
krijgen de kans 
om onder be-
geleiding ken-
nis te maken 

‘Ga direct naar de gevange-
nis. Ga niet langs start. U 
ontvangt geen 100 euro.’ 
‘Oranje vraag: hoeveel zwar-
te vakjes zijn er op een dam-
spel?’ ‘Joepie! Vier op een rij!’ 
Voor de spelletjesliefhebbers 
onder u zijn dit ongetwijfeld 
herkenbare uitspraken.

Sinds kort kunt u vlakbij huis 
terecht voor een hele reeks 
toffe gezelschapsspelletjes 
en leuke puzzels. Half 
september opende 
spelotheek Dobbel-
tje namelijk haar 
deuren aan de 
Handelslei 47.

mEER WETEN?
Mail▪naar▪financien@zoersel.be▪of▪bel▪
03▪2980▪9▪17.
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Dit jaar is het precies twintig jaar geleden dat een eerste 
transport met hulpgoederen vanuit Zoersel vertrok naar 
Crucea, een klein bergdorpje in Roemenië. Sindsdien zijn er 
nog heel wat gevolgd. Onze gemeente betekende gedurende 
die jaren dan ook een echte meerwaarde voor de kwaliteit 
van het leven in Crucea.

Zo werden er onder meer bijdragen gele-
verd op het vlak van medische voorzienin-
gen, water- en elektriciteitsbedeling, on-
derwijs, logistiek en nog veel meer. Later 
evolueerde de hulpverlening vooral naar 
concrete steun aan de armste gezinnen, 
studiebeurzen voor de jeugd en een vita-
mineproject voor bejaarden en peuters. 
De laatste jaren probeert de vzw Zoersel-
Crucea mee de gezondheidszorg in Crucea 
uit te bouwen.

Naar aanleiding van deze twintigste ver-
jaardag vroegen we aan drie Roemeense 
leden van het jumelagecomité Zoersel-
Crucea - namelijk Crina Bumbu (voorzit-
ster), Adriana Crasoveanu en Cornelia 
Crăciun - hoe ze op die twintigjarige sa-
menwerking terugblikken.

in twee richtingen
Hoe is jullie relatie met Zoersel?
Wij krijgen heel wat financiële steun en 
hulp vanuit Zoersel, maar het is vooral een 
vriendschappelijke relatie. We gaan gere-

geld bij elkaar op bezoek en in tussentijd 
houden we contact via e-mail en telefoon.

Wat is voor jullie de betekenis van deze jume-
lage? 
Naast de persoonlijke verbroedering tus-
sen mensen van Crucea en Zoersel, is er 
ook een officieel samenwerkingsverband 
gevestigd. Daardoor geniet Crucea van 
een poort naar Europa en kan ze kennis-
maken met het leven, de cultuur en de 
gewoonten in Zoersel, maar ook in an-
dere Europese gemeenten. Onze inwo-
ners hebben op hun beurt gastvrijheid, 
vriendschap en vertrouwen te bieden en 
zijn daarnaast altijd bereid om samen te 
werken met de gemeenteraad, het jume-
lagecomité en de Zoerselse gezinnen. Zo 
ontstaat er een wisselwerking.

betere levenskwaliteit
Wat hebben de transporten vanuit Zoersel 
voor Crucea betekend?
Van 1990 tot 2003 kwam er jaarlijks een 
volle vrachtwagen vanuit Zoersel in onze 

richting gereden. Die transporten - met 
onder meer ook rolwagens, kinderwagens 
en ander noodzakelijk materiaal voor ge-
handicapten en kinderen - hebben onze 
gezinnen, maar ook de (kleuter)school 
en de gemeente in het algemeen, erg ge-
holpen. Het heeft allemaal bijgedragen 
tot een verbetering van onze materiële le-
vensomstandigheden. We willen iedereen 
die hieraan meegeholpen heeft dan ook 
hartelijk bedanken!

Hoe heeft de revolutie jullie leven beïnvloed?
Door de revolutie van 1989 hebben de 
mensen de vrijheid verworven om te rei-
zen, om kennis te maken met het leven el-
ders in onze wereld, om hun mening te ui-
ten en om activiteiten te ondernemen die 
hun levensstandaard verbeteren. Na 1989 
kende Roemenië een vitale vooruitgang 
dankzij de verbetering van de levenskwa-
liteit, het gebruik van moderne technolo-
gie en de toegang tot informatie via het 
internet. De huidige financiële crisis heeft 
wel een negatieve invloed op de economie 

drie▪
Roemeense▪
dames▪
blikken terug

20 jaar Zoersel-Crucea

 ■ CLOSE-UP

en op de landbouw, met de nodige sociale 
gevolgen...

vriendschap en samenwerking
Welke concrete projecten mogen we nog ver-
wachten in de toekomst?
Deze zomer ontvingen we van de ge-
meente Zoersel 500 euro als steun voor de 
nieuwe gezondheidsraad. Dit geld zouden 
we willen besteden aan de realisatie van 
het project ‘Gezonde tanden voor een ge-
zond organisme’, dat - in samenwerking 
met de dorpsdokter - de mondhygiëne van 
de 57 kleuters en de 17 kinderen van het 
eerste leerjaar onder handen wil nemen. 
Voor de toekomst denken we aan ‘Herfst-
avonden’. Dat zijn bijeenkomsten voor ou-
deren - een vijftigtal zeventigplussers met 
beperkte mogelijkheden - rond het thema 
‘ouderdomsziekten’.

Wat waren jullie eigen indrukken in Zoersel?
We waren vooral onder de indruk van het 
comfort bij en de gastvrijheid van onze 
gastgezinnen. De inwoners van Zoersel 

zijn sociaalvoelend, vriendelijk en bereid 
om zich vrijwillig in te zetten voor ande-
ren. We hopen dat die vriendschaps- en 
samenwerkingsbanden in de toekomst al-
leen nog maar hechter zullen worden. 

vIEREN
Het jumelagecomité Zoersel-Crucea 
wil iedereen die de afgelopen twintig 
jaar zijn steentje heeft bijgedragen aan 
deze hulpverlening - maar ook ieder-
een die interesse heeft in deze unieke 
verbroedering - uitnodigen op zaterdag 
6 november om 20 uur in de kapel van 
het cc Bethaniënhuis.

U kunt er samen met ons aan tafel 
schuiven en klinken op deze twintigste 
verjaardag.
Inschrijven is wel noodzakelijk (€ 22). 
Dit doet u via Walter Verreycken, 
verreycken@gmail.com, 03 385 43 95. 

TIJDSLIJN
We sommen voor u enkele belangrijke 
gebeurtenissen van de afgelopen twin-
tig jaar op: 
‘89: symbolische ‘adoptie’ van Crucea 

door de voltallige gemeenteraad
’90: eerste hulptransport - daarna ieder 

jaar tot 2003
‘91: veertiendaags werkkamp in Crucea 

(sanitair blok bouwen en elektrici-
teit leggen in de school)

‘92: opstarten van het systeem van de 
adoptiegezinnen

‘93: de eerste officiële delegatie bezoekt 
Crucea + eerste Eurozoersel

’94: opstarten van een uitleendienst 
met rolwagens, kinderwagens +

 Zoersel en Crucea worden door de 
Europese Commissie bekroond met 
de Gouden Ster 

’95: eerste jumelagereis naar Crucea
’96: opstarten van de waterleiding in 

Crucea
’98: start van het studiefonds + bouw 

van een tweede waterreservoir
’01: opstarten van de yoghurtverdeling 

op school
’04: verdeling van waardebons aan de 

adoptiegezinnen en de armste ge-
zinnen (idem ‘05)

’05: voor de eerste maal “zingen aan ta-
fel” ten voordele van Eurozoersel

’06: individuele financiële steun voor de 
adoptiegezinnen

’07: Roemenië wordt lid van de Europe-
se Unie + sponsorfietstocht: Katrien 
en Bart fietsen 2.400 km van Zoer-
sel naar Crucea

’09: het kerkje van Crucea, in deelge-
meente Satu Mare, brandt af

’10: jumelagereis ‘20 jaar  Zoersel-
Crucea’ + opstarten van een plaat-
selijke gezondheidsraad in Crucea
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 ■ IN BEELD

senioren▪tellen mee

De vergrijzing is een ingrijpende verandering waar senioren positief op willen inspelen. Hun 
(levens)ervaring, deskundigheid en tijd kunnen beschouwd worden als een schat aan mense-
lijk kapitaal dat volledig benut moet worden. Desondanks voelen senioren zich vaak buiten-
spel gezet - op de arbeidsmarkt, in de politiek, in de samenleving - en dit terwijl ze net maat-
schappelijk willen participeren, meedenken en meepraten over hun eigen situatie en over de 
toekomst.

seniorenbeleid
Heel wat senioren maken deel uit van po-
litieke partijen of allerhande maatschap-
pelijke verenigingen. Zo is er in onze ge-
meente de seniorenraad. Deze raad wil bij 
zoveel mogelijk senioren de interesse voor 
het seniorenbeleid bevorderen en de in-
spraak stimuleren. Het staat elke 55-plus-
ser vrij om binnen de seniorenraad mee 
te komen brainstormen over het beleid, 
actuele thema’s, activiteiten, enzovoort. 
De seniorenraad adviseert het schepen-
college vervolgens over al deze zaken die 
bij de senioren leven.

Naast het beleidsmatig aspect, organi-
seert de seniorenraad jaarlijks ook heel 
wat activiteiten, zoals vormingen, lezin-
gen, culturele uitstappen, sportactivi-
teiten, enzovoort. Vaste waarden op het 
programma zijn de jaarlijkse Zoerselse 
sporteldag (volksspelen voor senioren), de 
seniorenweek, het bezoek aan de 80-plus-

Zoerselse seniorenraad

werk mee aan de seniorenkrant
Als u wilt, ontvangt u als 55-plusser ook 
gratis de seniorenkrant. Dit is een infor-
matiemagazine dat jaarlijks meermaals 
verschijnt en dat samengesteld wordt 
voor én door senioren. Bent u 55-plus, 
heeft u een vlotte pen en wilt u graag 
meewerken aan onze seniorenkrant, dan 
kan dit! U kunt deel uitmaken van de re-
dactieraad en zo mee de inhoud van de 
seniorenkrant bepalen. Of u kunt ook een 
artikel indienen voor publicatie. Houdt u 
het liever bij het lezen ervan, maar ont-
vangt u de seniorenkrant nog niet, laat dit 
dan even weten aan onze seniorenconsu-
lente Malou Schelfthout.

opvang voor
afvalwater
Binnenkort start in de Heideweg en de Kanunnik Ullenslaan het project ‘Noordelijke hoofdri-
ool Halle’. Dankzij dit project zal het afvalwater van zo’n 400 Zoerselse inwoners opgevangen 
worden. Dat vuile water komt nu immers nog ongezuiverd terecht in het Schijn. Na de wer-
ken zal het water afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Pulderbos.

 ■ BETROKKEN

rioleringswerken Heideweg - Kanunnik Ullenslaan

De geplande rioleringswerken voorzien 
een collector die het vervuilde water van 
de gezinnen verzamelt, opvangt en verder 
afvoert naar het bestaande rioleringsnet 
in de Liersebaan. Op die manier vindt het 
water dan vervolgens zijn weg naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Pul-
derbos.

wie doet wat?
Deze werken worden uitgevoerd in ver-
schillende fasen. Half oktober werd reeds 
gestart met het vrijmaken van het open-
baar domein. Begin november zullen ver-
volgens de nutsmaatschappijen hun werk 
aanvangen zodat in het voorjaar van 2011 
de riolering kan aangelegd worden.

Aquafin en HidroRio zorgen voor de col-
lector en de rioleringswerken, inclusief de 
aanpassing van het grachtenstelsel. De 
gemeente staat nadien zelf in voor het 
doortrekken van de fietspaden tot aan de 
Kwadestraat en neemt ook de wegver-
fraaiingswerken voor haar rekening.

Na uitvoering van dit project zullen de 
gezinnen van de Heideweg en de Kanun-
nik Ullenslaan dus aangesloten zijn op 
het rioleringsnet. In een volgend project 
zullen ook de gezinnen van de Lage Weg, 
Ketelheide, Krimveldweg, Sint-Martinus-
straat, Winkelhoeve, Ronkaartweg en 
d’Eike hierop aangesloten worden. Dat be-
tekent dat binnenkort het afvalwater van, 

in totaal, zo’n 900 Zoerselse inwoners zal 
opgevangen worden.

info bij de keet
U vindt, tijdens de werken, elke dag een 
toezichter op de werf of in de werfkeet. 
Bij noodgevallen of in het weekend kunt u 
met al uw vragen terecht op het nummer 
0800 16 603. Neem zeker ook eens een 
kijkje op www.aquafin.be. Op die website 
kunt u steeds de stand van zaken en de 
planning van het project opvolgen. Klik 
rechts op ‘werken in uw gemeente’, selec-
teer ‘Zoersel’ en ga naar de detailfiches.

mEER WETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪15,▪mail▪naar▪planning.
infrastructuur@zoersel.be▪of▪surf▪naar▪
www.zoersel.be.▪Daar▪vindt▪u▪ook▪alle▪
info▪over▪dit▪project▪terug.

Binnenkort wordt het afvalwater van zo’n 900 

Zoerselse inwoners opgevangen.

mEER WETEN?
Malou▪Schelfthout,▪03▪2980▪0▪00,▪seni-
oren@zoersel.be

Het staat elke 

55-plusser vrij om 

binnen de seniorenraad 

mee te komen 

brainstormen over het 

beleid, actuele thema’s, 

activiteiten, enzovoort.

sers van Zoersel en de driejaarlijkse ten-
toonstelling ‘senioren & kunst’.

Elke 55-plusser uit Zoersel is automatisch 
lid van de seniorenraad en kan dus naar 
keuze deelnemen aan de verschillende ac-
tiviteiten. Het lidmaatschap is gratis.
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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 
Marijn Janssens, Eddy Van Tichelt, Rik Baeten, Anke Smolders, 
Erik Fuhlbrügge, J.H. Verbanck, Walter Verreycken, Erik Breuls, 
Dorien Ooms, Malou Schelfthout, Rudy Reynders, Caroline 
Wouters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Stijn Willekens, vzw Ouders van verongelukte kinderen, Renaat 
Van Dyck, Anke Smolders, Charles Mertens, Luc Kennis, De 
Ronckaert, provincie Antwerpen

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 9 de-
cember en 11 januari moeten ons uiterlijk op vrijdag 29 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.

Proficiat!
Vendeliersvereniging De Ronckaert bestaat dit jaar 
25 jaar. De vereniging ontstond een kwarteeuw ge-
leden na een gesmaakte initiatie vendelen in Halle. 
De kleine groep van toen groeide al snel uit tot een 
stevige vereniging met heel wat leden. De Ronc-
kaert treedt zowel op in binnen- als buitenland. Zo 
waren ze onder meer te gast in Frankrijk, Duits-
land, Spanje, Finland, Polen, Engeland … Ze bren-
gen telkens een vlaggenspel op basis van volks- en 
klassieke muziek. 

Heeft uw vereniging ook een jubileum te vieren? 
Mail dan uw gegevens, en bij voorkeur een actiefoto, naar 
communicatie@zoersel.be


