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zo is Zoersel!
Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar. Bent u er ook klaar 
voor? Volle gas vooruit dus!

GAS, dat staat voortaan niet alleen voor een vluchtig goedje, 
maar ook voor gemeentelijke administratieve sancties. Daar-
mee streven we naar een aangename manier om samen te 
leven, en om dat te bereiken moeten we soms krachtdadig op-
treden tegen overlast, bijvoorbeeld tegen sluikstorten of afval 
verbranden.

En nu ik het over verbranden heb: schrijf zeker 21 oktober in uw 
agenda. Onze brandweer geeft dan een infoavond over brand-
veiligheid. U komt er alles te weten over wat u preventief kunt 
doen om brand te voorkomen, maar ook wat u kunt en moet 
doen als er toch brand zou uitbreken. Wellicht denkt u dan da-
delijk aan water, maar is dat altijd wel de beste oplossing?

Water, we hebben er de laatste maand best veel van gekregen. 
Misschien wel meer dan ons lief is. Al is dat natuurlijk niks in 
vergelijking met de twee waterratten op de voorpagina van dit 
magazine. Nu ja, ze hebben hun uiterste best gedaan om niet 
te veel in het water terecht te komen en veilig in hun roeiboot 
te blijven, maar grote bewondering verdienen ze allebei. In 109 
dagen roeiden deze twee durvers de oceaan over. En blijkbaar 
zijn de twee echte spraakwatervallen, want na zo’n lange tijd 
hebben deze waters geen diepe gronden meer voor elkaar.

Zo’n vaaravontuur is niet enkel een fysieke uitdaging. Dat deze 
heren elkaar tijdens deze reis niet overboord hebben willen 
gooien, getuigt van een knap staaltje samenwerking. Van ver-
draagzaamheid en van af en toe wat water in de wijn doen ze-
ker ook. Zij beseffen nu dat het niet eenvoudig is om te roeien 
tegen de stroom in.

Groene stroom bestaat ook en de provincie wil met haar aan-
bod voor een groepsaankoop van groene stroom ingaan tegen 
de opvatting dat groene energie duurder zou zijn.

Ziet u het iets minder groot dan Christophe en Bart, maar 
houdt u toch ook van water, bijvoorbeeld een zwembad of 
vijver in uw tuin? Dan kan u in dit blad nuttige info vinden. De 
vergunningsregelingen daarvoor vereenvoudigen immers bin-
nenkort.

Water kan rustgevend zijn, maar tegelijk kan het ook een tra-
gedie veroorzaken, zoals recent in Pakistan. ‘Er valt meer regen 
naast je dan op je’, zegt het spreekwoord. En inderdaad, zelfs 
al was augustus een van de natsten ooit, dan nog hebben wij 
geen reden tot klagen!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

afscheid▪van▪ereburger▪
Pol Van Esbroeck

Deze naam doet bij elke Zoerselaar ongetwijfeld een belletje rinkelen. Deze vermaarde kun-
stenaar - onder meer beeldhouwer van de beroemde Lindeboom - en ereburger van Zoersel 
overleed op dinsdag 27 juli. In december zou Pol 99 jaar geworden zijn.

ver buiten belgië
Begin 2007 spraken we nog met deze in-
nemende man en zijn echtgenote Mari-
ette. Pol was toen net 95 jaar geworden 
maar dacht nog lang niet aan stoppen. 
“Wij zijn nog elke dag úren aan het beeld-
houwen, tekenen of schilderen”, vertelde 
Pol. “We kunnen dat gewoon niet laten. Ik 
heb altijd getekend, al van jongs af aan. 
Ik was een jaar of drie toen ik mijn eerste 
tekening maakte.” Intussen is men tot ver 
buiten België vertrouwd met het schilder- 
en beeldhouwwerk van Pol en Mariëtte. 
U kent zeker de ‘Madonna met kind’ op de 
hoek van de Wisselstraat in Antwerpen, of 
de reuzen Antigoon en Pallas Athene, de 
historische gevels op de Grote Markt, of 
de voorgevel van het internationaal Zee-
manshuis. “Er staan zelfs beelden van ons 
in Finland”, aldus nog een trotse Pol.

Lindeboom
Over de vraag wat zijn beste werk ooit is, 
moest hij niet lang nadenken. “Het Zonne-

in memoriam

kele jaren terug de Pol en Mariëttewande-
ling uit. Deze wandeling, die start aan het 
Lindepaviljoen, brengt u langs plaatsen 
waar de beroemde Zoerselaars en volksfi-
guren uit de Lindeboom woonden en leef-
den. Zestien grote foto’s en teksten vertel-
len u meer over hun geschiedenis. 

De kinderen van het kunstenaarskoppel 
wilden het werk van hun ouders de plaats 
geven die het verdient en openden daar-
om, twee dagen voor Pol’s overlijden, aan 
de Gagelhoflaan 38 het ‘Beeldenhuis Pol 
en Mariëtte’. Dit museum wordt ongetwij-
feld een sterk aandenken en eerbetoon 
aan een groot kunstenaar en ereburger.

mEER WETEN?
museumbezoek:▪Mieke▪(03▪384▪15▪81)▪of▪
Diana▪(dianacoppens@skynet.be)▪
algemene▪informatie:▪
vzwvanesbroeckcoppens@skynet.be.

bloemmeisje! Dat beeld staat bij ons in de 
tuin, maar werd meer dan dertig jaar ge-
leden tentoongesteld in het Middelheim-
museum. Wijlen Koning Boudewijn nam 
er toen een optie op. We hebben er sinds-
dien niets meer over gehoord. Misschien 
maar goed ook, want we zouden er moei-
lijk van kunnen scheiden.” Velen onder u 
zullen Pol en Mariëtte echter in de eerste 
plaats kennen als de beeldhouwers van de 
bijna acht eeuwen oude Linde van Zoer-
sel en zijn takken, waar ze meer dan tien 
jaar lang samen aan gewerkt hebben. In 
de stam van de gevelde reus beeldhouwde 
Pol de geschiedenis van Zoersel met talrij-
ke figuren. In de takken verhaalt  Mariëtte 
in zeven episoden het op en top Zoerselse 
verhaal van ‘De Loteling’. De Lindeboom 
werd daarmee nog meer dan vroeger een 
symbool van onze gemeente.

wandeling & museum
Als eerbetoon aan het werk van beide 
kunstenaars werkte de vzw Toerisme en-
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 ■ REPORTAGE

GAS-reglement in voege vanaf 1 oktober 2010

volle▪GAS vooruit

Hondenpoep aan uw schoenen. Slapeloze nachten omwille van geluidsoverlast. Sigaretten-
peuken, kauwgom en snoeppapiertjes in uw voortuin. Dit alles wekt ook bij u ongetwijfeld 
heel wat ergernis op. Dergelijke vormen van hinder zullen - dankzij de komst van het regle-
ment ‘gemeentelijke administratieve sancties’ - vanaf 1 oktober 2010 niet langer door parket-
ten en strafgerechten beboet worden, maar wel door de gemeente zelf.

vaak onbestraft
Tot op heden vaardigen gemeenten politiereglementen uit om deze 
hinder te bestrijden. Overtredingen worden vervolgens bestraft 
met een politiestraf. “De praktijk leert ons echter dat heel wat pro-
cessen-verbaal zonder gevolg blijven”, haalt Hilde Boydens van de 
intercommunale IGEAN milieu & veiligheid aan. “Tal van kleine over-
tredingen blijven onbestraft omdat ze, omwille van de werkoverlast 
bij parketten en strafgerechten, geseponeerd worden. Door een 
aanpassing van de Nieuwe Gemeentewet kunnen overtredingen 
van het politiereglement voortaan bestraft worden met ‘gemeente-
lijke administratieve sancties’, afgekort GAS.”

uniform politiereglement
Om die gemeentelijke administratieve sancties te kunnen toe-
passen, moesten de gemeenten beschikken over een aangepast 
politiereglement. De gemeenten van de politiezone Voorkempen 
- Brecht, Malle, Schilde en Zoersel - hebben de handen in elkaar ge-
slagen en van deze gelegenheid gebruikgemaakt om tot een nieuw 
uniform politiereglement te komen. En we zijn niet alleen. Reeds 
negentien gemeenten uit de regio hebben een aangepast politiere-
glement waarin gebruikgemaakt wordt van gemeentelijke admini-
stratieve sancties.

goed en aangenaam samenleven
“GAS zou evengoed kunnen staan voor ‘Goed en Aangenaam Sa-
menleven’, want daar gaat het eigenlijk om”, aldus nog Hilde Boy-
dens. “Dit nieuwe reglement maakt de inwoners duidelijk wat wel 
en niet kan in de politiezone en voorziet bij elke overtreding een 
gemeentelijke administratieve sanctie. Concreet gaat het om een 
geldboete, die kan oplopen tot 250 euro.”

Uiteraard kan er pas een administratieve sanctie opgelegd worden 
als er een overtreding vastgesteld werd. Dit gebeurt door de politie 
of een gemachtigd ambtenaar. Die overtredingen worden vervol-
gens opgenomen in een bestuurlijk verslag en bezorgd aan de sanc-
tionerende instantie. In de politiezone Voorkempen is dit IGEAN 
milieu & veiligheid. 

in de praktijk
Quasi iedereen weet intussen wel dat we in de winter de stoep 
voor onze woning of winkel sneeuwvrij moeten houden, dat we ’s 
zondags na twaalf uur ons gras niet mogen afrijden of dat we de 

hondenpoep van onze viervoeter zelf moeten opkuisen. Zo zijn 
er echter nog heel wat andere zaken, waar u mogelijk niet van 
op de hoogte bent.

“Het GAS-reglement heeft - ruim bekeken - betrekking op enkele 
grote thema’s, waaronder het proper houden van de openbare 
weg, het inzamelen en verbranden van afval en lawaaihinder. 
Zo zal er bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2010 strenger opgetre-
den worden wanneer u uw vuilniszakken de dag voor de opha-
ling vóór 19 uur ’s avonds buiten zet, of wanneer u binnen- of 
buitenshuis afvalstoffen verbrandt, of wanneer u vuurwerk 
afsteekt, ...”

kort op de bal
Het GAS-reglement legt de lat voor iedereen gelijk en maakt 
duidelijk waar de grenzen liggen van wat aanvaardbaar is of 
niet. Zogenaamde ‘kleine’ overtredingen blijven niet langer on-
bestraft. Na de vaststelling van de overtreding kan nu heel snel 
een boete opgelegd worden. “Die korte procedure zorgt voor 
een bijna onmiddellijke uitvoering van de straf ”, legt Hilde nog 
uit. “Vindt de overtreder de straf niet terecht, dan heeft hij altijd 
de mogelijkheid om hiertegen beroep aan te tekenen.”

krachtlijnen
Om voor iedereen duidelijk te maken wat wel en wat niet kan, 
hebben de vier gemeenten samen een ludieke brochure ge-
maakt waarin u de krachtlijnen van het reglement in klare taal 
en aan de hand van cartoons en korte slogans uitgelegd vindt. 
Deze brochure valt samen met dit Zoersel magazine in uw brie-
venbus. Ze is, samen met de officiële en volledige tekst van het 
GAS-reglement, vanaf begin oktober ook terug te vinden op 
www.zoersel.be.

mEER WETEN?
milieu,▪03▪2980▪9▪10▪
milieu@zoersel.be▪
IGEAN▪milieu▪&▪veiligheid,▪03▪350▪08▪11▪
igean@igean.be

“Zogenaamde ‘kleine’ overtredingen 

blijven niet langer onbestraft. 

Na de vaststelling van de 

overtreding kan nu heel snel een 

boete opgelegd worden.”
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breid▪uw▪
talenkennis uit
Bonjour madame! What a lovely weather today. Gehen Sie bitte etwas trinken mit mir? Dos 
cervezas por favor. Grazie! Zou u zich graag nog wat beter uit de slag kunnen trekken in één 
van deze talen? Dan kunt u bij de gemeentelijke vormingsdienst een keuze maken uit een hele 
reeks taalcursussen.

 ■ WEGWIJS

gemeentelijke vormingsdienst

SAmENWERKING 
ZOERSEL - ZANDhOvEN 
Vanaf dit jaar werken we nauw samen 
met de gemeente Zandhoven. Zij bie-
den ook taalcursussen aan, maar deze 
vinden ’s avonds plaats. Kunt u zich 
overdag niet vrijmaken voor één van de 
cursussen in Zoersel, dan kunt onge-
twijfeld terecht in onze buurgemeente. 
Voor meer info neemt u best recht-
streeks contact op met de gemeente 
Zandhoven via 03 410 16 43, uitleen@
zandhoven.be, www.zandhoven.be. 

van en met elkaar leren
Tijdens de eerste week van oktober gaat 
het 26ste werkjaar van de gemeentelijke 
vormingsdienst van start. Midden jaren 
’80 ooit opgestart als ‘Werkzoekenden-
werking Zoersel’ richt de vormingsdienst 
zich al lang niet meer uitsluitend tot werk-
lozen. Vandaag biedt de vormingsdienst 
aan volwassenen de mogelijkheid om zich 
in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en 
hun persoonlijke en sociale competenties 
te vergroten. Tegelijk wil de vormings-
dienst ruimte creëren die uitnodigt tot 
interactie en ontmoeting, om mensen 
er zo toe aan te zetten van en met elkaar 
te leren op een ongedwongen en aange-
name manier. Deskundige lesgevers staan 
de cursisten in dit proces bij.

ons aanbod
U kunt bij de gemeentelijke vormings-
dienst terecht voor taalcursussen Frans, 
Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Elke 
cursus omvat eerst drie jaar woorden-

schat en grammatica. Nadien bent u on-
getwijfeld klaar om over te stappen naar 
de conversatieklas. Voor onze andersta-
lige inwoners is er een speciaal aanbod. 
Zij kunnen, verspreid over drie jaar, een 
cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’ 
volgen.
Al onze cursussen vinden plaats op cam-
pus Ter Beuken in de Achterstraat (naast 
gemeentelijke basisschool Sint-Antonius) 
en worden overdag gegeven: van 9.30 tot 
11.30 uur, of van 13.30 tot 15.30 uur. Een 
lessenreeks bestaat uit 25 lessen. Opgelet: 
een eerste jaar start pas als er minimum 
vijftien cursisten zijn. De daarop volgende 
jaren moeten dat er nog minstens tien 
zijn. De kostprijs voor elke cursus be-
draagt € 120.

inschrijven
Inschrijven voor één van bovenstaan-
de cursussen doet u aan het onthaal in 
het administratief centrum, Handels-
lei 167 in Sint-Antonius, telefonisch via 

mEER WETEN?
cultuur,▪03▪2980▪9▪04▪
cultuur@zoersel.be▪
infofolder▪te▪verkrijgen▪in▪het▪admini-
stratief▪centrum▪of▪in▪onze▪antennes▪

03 2980 0 00 of per mail naar gemeen-
te@zoersel.be.

Aan het woord is Peggy. In de nacht van 
zondag op maandag 7 juni 2010 verloren 
zij en haar gezin hun hele hebben en hou-
den in een woningbrand. Net als u mis-
schien, dacht Peggy dat zoiets hen nooit 
zou overkomen. Het is echter zó snel ge-
beurd, en er valt zó weinig tegen te begin-
nen. Om u bewust te maken van de geva-
ren en de risico’s, en om u toch een aantal 
preventieve maatregelen bij te brengen, 
organiseren gemeente en brandweer op 
donderdag 21 oktober een infoavond rond 
brandveiligheid. Wij legden ons oor alvast 
te luister bij een aantal Zoerselaars die 
recent geconfronteerd werden met een 
brand. 

Co melders
“Bij ons is de brand ontstaan door een de-
fect aan de diepvriezer”, vertelt Peggy nog. 
“Om een nog onbekende reden is hij over-
verhit geraakt en heeft vuur gevat, dat 
vervolgens is overgeslagen. Ik raad ieder-
een aan niet alleen rookmelders te han-

gevaar▪schuilt▪
in een klein hoekje

gen, maar ook CO melders. Bij ons gingen 
de rookmelders pas af toen we al buiten 
stonden, en toen was het te laat.” 

“Op aanraden van de brandweer zijn we 
langs de spoed gegaan. Gelukkig mochten 
we snel terug naar huis. Alleen… we had-
den er geen meer. Op enkele minuten tijd 
was ons huis onbewoonbaar geworden. 
We waren alles kwijt, maar gelukkig heb-
ben we elkaar nog! Ik ben blij dat er nie-
mand terug naar binnen is gelopen, want 
dat zou fataal geweest zijn. Laat brand 
blussen altijd over aan professionals!” 

nieuwe moed
In restaurant ‘De Kadee’ was in maart 
2009 een kortsluiting in de droogkast de 
oorzaak van heel wat brandschade. “Onze 
droogkast en wasmachine waren volledig 
uitgebrand”, vertelt Katrien, “net als de 
diepvriescel. Het plafond was weggesmol-
ten en in het restaurantgedeelte moest 
alles herschilderd worden door de rook-

“Daar stonden we dan met ons vieren… op straat - op blote voeten, met slechts een pyjama 
aan - te wachten op de brandweer. Maar de rook kwam al onder de pannen onderuit. Eén 
voor één sprongen alle ruiten en ons huisje, waar we zo hard aan gewerkt hadden, stond bin-
nen de kortste keren in lichterlaaie.”

 ■ LEEF!

infoavond brandveiligheid

mEER WETEN?
communicatie,▪03▪2980▪5▪33▪
communicatie@zoersel.be

schade. In eerste instantie zagen we ons 
werk van de afgelopen zeven jaar volledig 
in duigen vallen. Maar familie, vrienden en 
klanten gaven ons nieuwe moed om door 
te gaan, en het positieve ervan in te zien: 
de zaak heeft een opfrisbeurt gekregen, 
én… we zijn er zelf nog! En dat is het be-
langrijkste hé!”   

houtstoof
Leon tot slot verloor in januari van dit jaar 
zeven duiven na een brand in zijn maga-
zijn/duivenkot in de tuin. “Het gelijkvloers 
gebruik ik als magazijn en boven zitten 
m’n duiven”, vertelt Leon. “De brand is ont-
staan tussen het gelijkvloers en de eerste 
verdieping, daar waar een roestvrijstalen 
buis afkomstig van de houtstoof richting 
het dak liep. Mijn eerste reactie was: ‘ik 
moet m’n duiven redden’! Ik ben naar bo-
ven gespurt, maar moest al snel terugke-
ren omwille van de rook. De brandweer 
was heel snel ter plaatse, en dat is ons 
geluk geweest!”

INFOAvOND BRANDvEILIGhEID
donderdag 21 oktober, 20 uur 
Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis 
iedereen welkom! 
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Voor blinden en slechtzienden is het soms een heel 
avontuur om zich buitenshuis te begeven. Een blin-
dengeleidehond vergroot de zelfstandigheid van zijn 
baasje. Deze geleidehonden worden daarvoor speciaal 
gekweekt en gedurende minstens anderhalf jaar opge-
leid. Een goed getrainde hond is dus een duur beestje. 
Onze gemeente verleent dan ook een subsidie per hond 

Ter gelegenheid van de ‘Dag van 
de Trage Weg’ opent de gemeente 
Zoersel een nieuw wandelpad in 
de Halse Bossen. Dit is een vol-
gende stap in de uitvoering van de 
toegankelijkheidsregeling voor de 
Halse Bossen. Het pad ligt in het 
verlengde van de Watermolen en 
sluit via een nieuwe voetgangersbrug over 
het Groot Schijn aan op de Lemmekens-
baan. Op 24 oktober vindt de officiële ope-
ning plaats. Kom met een gids de mooie 
omgeving verkennen en de boeiende his-
toriek achter deze plek ontdekken. Geleide 
wandelingen starten om 13.45, 14.30 en 15 
uur aan het dorpsplein van Halle.

meer weten?
milieu, 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be

nieuw 
wandelpad

hond bekijkt het▪
voor▪baasje

 ■ IN ‘T KORT

23.09.2010 - 07.11.2010

40ste yoga-jaar
Volgens de medische wereld hebben men-
sen die yoga beoefenen meer weerstand 
tegen ziekten, het versterkt de concentra-
tie en ondergrukt agressie. Onze gediplo-
meerde leraars brengen u op een eenvou-
dige en duidelijke wijze alle facetten van 
yogabeleving bij.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip elke maandag van 18.30 tot 20 uur van septem-
ber tot juni, behalve in de vakantie 
info Marita Schadick T 03 383 22 97, M 0472 33 43 96, 
herman.schadick@telenet.be  
een activiteit van Yogaschool paramanda

seniorenturnen, 55+
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur
prijs eerste (proef)les is gratis
info en inschrijven Walter Hermans T 03 383 44 36,
gezinsbond.zoersel@scarlet.be 
een activiteit van gezinssportfederatie zoersel - 
gezinsbond zoersel

Senegalese djembecursus
Man of vrouw, van 12 tot 77, welkom iedere 
vrijdagavond. Een eigen djembe hebben is 
niet noodzakelijk.
locatie kleuterschool, Mie Manstraat
tijdstip beginners starten om 19.15 uur
prijs € 5 per les
info en inschrijven (verplicht)
Philip Vanleene T 03 311 63 66 (kantooruren) of  
Stefan Vanderstraeten M 0472 45 93 94, 
djembezoersel@skynet.be, www.djembezoersel.tk 
een activiteit van djembe zoersel

conditie- en danslessen
door gediplomeerde lesgevers op eigen 
niveau en niet prestatiegericht.
locatie turnzaal GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip
conditie
dinsdag: 
van 18.30 tot 19.30 uur ruggensteun 
van 19.30 tot 20.30 uur low impact aerobics 
van 20.30 tot 21.30 uur bodyforming 
jazzdans
woensdag: 
van 17 tot 18 uur jazzdans 1ste en 2de leerjaar 
van 18 tot 19 uur jazzdans 3de en 4de leerjaar 
van 19 tot 20 uur jazzdans jeugd 
van 20 tot 21 uur jazzdans volwassenen 
van 21 tot 22 uur Zumba 
donderdag: 
van 17.30 tot 18.30 uur jazzdans 5de en 6de leerjaar 
van 18.30 tot 19.30 uur Zumba 
van 19.30 tot 20.30 uur Zumba 
van 20.30 tot 21.30 uur combi cardio bodyforming 
locatie turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47
tijdstip
conditie
donderdag:  
van 9 tot 10 uur low impact aerobics 
van 10 tot 11 uur bodyforming 1  
van 11.15 tot 12.15 uur bodyforming 2 
info en inschrijven conditie Anne Peetermans
T 03 309 40 56, anne.peetermans@telenet.be, 
jazzdans Hans Clippeleyr T 03 383 31 17, 
hans.clippeleyr@telenet.be 
een act. van Conditie- en Dansvereniging zoersel

vrijdag 3.09
expo hallehof
Een expo over de historiek en de heden-
daagse functie van het kasteel.
locatie kasteel Hallehof, Kasteeldreef 55
andere data tot en met 26.09, elke werkdag van 9 tot 
17 uur - avondopening op 8 en 15.09 van 17 tot 21 uur - 
weekendopening op 11.09 van 14 tot 18 uur en op 18, 25 
en 26.09 van 10 tot 17 uur 
prijs gratis
info Tom Van Caelenberge T 03 312 87 11,
info@rldevoorkempen.be, www.rldevoorkempen.be 
een act. van regionaal Landschap de Voorkempen

zaterdag 4.09
tentoonstelling ‘Enter II’
Voor ‘Enter II’ met als ondertitel ‘This rea-
lity’ inviteerde de adviescommissie van De 
Bijl Babs Decruyenaere, Stijn Bastianen, 
Katie Lagast, Danny Raeymakers en Tom 
Poelmans. Zij verwerkten en recupereer-
den de werkelijkheid, stelden ons kijken in 
vraag of maakten mutaties met elemen-
ten uit realiteit zoals ze zich manifesteert 
in het hoofd van de kunstenaar. Dit resul-
teert in een dialoog tussen vijf heel per-
soonlijke en artistieke universums.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 26.09
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 
18 uur 
info cultuur, Franky Michielsen
T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de bijl

donderdag 23.09
gratis proefles T’ai Chi
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip beginners van 15 tot 16.30 uur,
gevorderden van 16 tot 17.30 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

vrijdag 24.09
‘ik ga naar het rusthuis, 
wie betaalt de rekening?’
Ooit worden we allemaal geconfronteerd 
met verblijf in een rusthuis. Is dit niet voor 
onszelf, dan wel voor een familielid. 
U zit wellicht met veel vragen. Een panel 
van professionelen tracht uw vragen te 
beantwoorden.
locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip van 14 tot 16 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 0 00, 
senioren@zoersel.be, www.zoersel.be 
een activiteit van seniorenraad zoersel

zondag 26.09
25ste jaarmarkt en kindermarkt, 
7de rommel- en antiekmarkt.
locatie centrum Halle en Lindedreef
tijdstip van 8 tot 15 uur
info Swa Mariën T 03 384 00 84, M 0475 49 62 60
een activiteit van biljartclub ‘onder ons’

opendeurdag in den Ateljee
Kom de sfeer opsnuiven en bewonder de 
kunstwerkjes van de cursisten en neem 
deel aan de workshop ‘rammelaar’.
locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 18 uur,
workshop doorlopend van 13 tot 17 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

kermisconcert
De harmonie zet de deuren open en speelt 
voor de bezoekers een ‘kermisconcert’ met 
plezante ambiancemuziek. Natuurlijk kan 
er ook gedronken worden en een gratis 
aperitief is nooit ver weg…
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip van 11.30 tot 12.30 uur
info M 0475 78 90 01, info@harmoniehalle.be,
www.harmoniehalle.be 
een activiteit van Koninklijke Harmonie sint-
martinus Halle-Kempen vzw

‘dagje gezond’ 
- het ziekenhuis binnenstebuiten
Altijd al eens achter de schermen van een 
ziekenhuis willen kijken? Kom dan naar 
een van onze negen ZNA ziekenhuizen. Er 
worden de hele dag door rondleidingen en 
toelichtingen gegeven rond verschillende 
thema’s. In ZNA Joostens geven we u meer 
informatie over dementie.
info en inschrijven www.dagjegezond.be,
T 03 609 35 83 
een activiteit van ziekenhuisgroep zna 
(ziekenhuis netwerk antwerpen)

maandag 27.09
opendeurdagen Okra
Tijdens de week van het trefpunt Sint-
Antonius-Zoersel geniet u volop van een 
gevarieerd aanbod: van sport over reizen 
tot cultuur, gezellig samenzijn en hobby’s. 
Niemand hoeft zich thuis te vervelen.
locatie Okra-lokaal Gestelsebaan 104
andere data dagelijks tot 2.10
tijdstip van 13 tot 17 uur
info Lea Peeters T 03 485 73 50, lea.peeters@telenet.be
een activiteit van okra sint-antonius

donderdag 30.09
mobiplus voor 55-plussers
Opfriscursus van verkeer en mobiliteit 
voor 55-plussers verspreid over vier halve 
dagen in het najaar. Schrijf vlug in.
locatie serviceflats De Loteling, Kapellei 109
andere data 14, 21 en 28.10
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
prijs € 10
info en inschrijven Malou Schelfthout T 03 2980 0 00,
senioren@zoersel.be 
een activiteit van seniorenraad zoersel

Parochiezaal Sint Maarten behoorde jarenlang tot de kerkfabriek 
Sint-Martinus, maar werd onlangs aangekocht door het gemeen-
tebestuur. Deze culturele zaal is een leuke locatie voor tal van 
activiteiten, en kan door iedereen afgehuurd worden. Vroeger 
moest u daarvoor aankloppen bij de parochie, maar nu kunt u 
hiervoor terecht bij onze onthaalmedewerkers. Zij informeren u 
graag over de voorwaarden en tarieven.

meer weten of reserVeren?
onthaal administratief centrum, Handelslei 167, 
03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be.

gemeente▪koopt▪
parochiezaal Halle

Alle 55-plussers ontvangen in de maand oktober een persoon-
lijke uitnodiging. Hou uw brievenbus dus goed in de gaten en 
schrijf u als de bliksem in voor één of meerdere activiteiten, 
waaronder film, voordracht, wandelen, overleg met het ge-
meentebestuur, … en natuurlijk niet te vergeten: de feestelijke 
afsluiter van de seniorenweek! 

meer weten?
Malou Schelfthout, 03 2980 0 00, senioren@zoersel.be

15▪-▪19▪november...▪
...seniorenweek

die voor een inwoner van Zoersel wordt 
opgeleid. Ook u kunt het mensen met een 
geleidehond wat makkelijker maken:
- Een geleidehond moet zich enkel op zijn 

baasje concentreren. Leid hem dus niet af.
- Als u een zaak heeft met een publieke 

ruimte kunt u de sticker ‘Assistentiehond 
welkom’ kleven. Die stickers zijn te ver-
krijgen aan het onthaal van ons admini-
stratief centrum.

meer weten?
Surf naar www.geleidehond.be
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verwenavond voor vrouwen
Stop de septemberstress met een ont-
spannende avond. Wij verwennen gelaat, 
handen en voeten, krijgen en geven een 
fijne schouder- en nekmassage. We doen-
dit alles met natuurlijke producten. 
Breng twee badlakens, een kleine hand-
doek, een topje, warme sokken en een 
haarlint mee. Best per twee deelnemen.
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

zaterdag 2.10
marie-Fernande en Cami
De schilderijen van Marie-Fernande Goed-
huys laten zich lezen als onderdeel van 
een heel eigen beeldtaal. Een geraffineerd 
kleurgebruik en abstracte vormelemen-
ten, ondersteund door een ingehouden 
figuratie, roepen een boeiende wereld van 
poëzie, melancholie en vergankelijkheid 
op. Camille Toebosch verwerkt beelden, 
tekstfragmenten en texturen op een col-
lageachtige manier in haar schilderijen. 
Door een combinatie van abstracte com-
posities en figuratieve elementen, schept 
zij een suggestieve wereld waarin kleur en 
vorm zeer belangrijk zijn.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 24.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur 
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@
zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de bijl

zondag 3.10
paddenstoelenwandeling op de 
hegte heyde
In Vlaanderen komen wel 4.000 soorten 
zwammen voor. Een doolhof dus waarin u 
al snel verdwaalt tussen de verschillende 
vormen, kleuren en geuren. Wim Veragh-
tert probeert voor ons wat orde te bren-
gen in de chaos. 
Breng zeker uw paddenstoelengids mee.
locatie parking nierdialyse bij het AZ St.-Jozef West-
malle (achteraan tegen het bos) 
tijdstip 9.30 uur
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, 
kern zoersel

voorstelling werkjaar
Kennismaking met de nieuwe boekingen 
en cd’s en het nieuw programma van de 
drie afdelingen. Tevens ook hernieuwing 
van het lidmaatschap. Dit alles bij een 
hapje en een drankje.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 10 tot 16 uur
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59, lionel.vanden-
berghe@telenet.be 
een activiteit van het Davidsfonds

natuurwandeling
Wandeling in het Zoerselbos met natuur-
gids. Laarzen aanbevolen, geen honden.

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

maandag 4.10
natuurlijke huidverzorging 
zelf maken
Deze twee avonden maken we diverse 
crèmes en producten voor een natuurlijke 
huidverzorging, zonder schadelijke be-
waarmiddelen. 
Een handleiding en de gemaakte produc-
ten krijgt u mee naar huis. 
Plaatsen zijn beperkt, graag zo snel moge-
lijk inschrijven.
locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
andere data 11.10
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 70 voor 2 avonden
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be, 
www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

maanhut
De maantent is de plaats waar vrouwen 
zich konden terugtrekken tijdens hun 
maantijd om zich te herbronnen. Tijd voor 
zichzelf en tijd om over vrouwenkwes-
ties te praten, tijd om tot rust te komen, 
tijd om VROUW te zijn. Meebrengen: zie 
website.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 8.11 en 13.12
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 15
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van in den ateljee vzw

donderdag 7.10
vragen over opvoeding?
De opvoedingswinkel van Zoersel organi-
seert samen met de opvoedingspunten 
van Schilde, Wijnegem, Malle, Zandhoven 
en Brecht zeven lezingen en vormingen 
rond opvoeden. Meer informatie vindt u 
vanaf september in de vormingsfolder van 
de opvoedingswinkel en de opvoedings-
punten. 
Hierna een overzicht van de lezingen.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis, Handelslei 
167 
tijdstip 20 uur
07/10, Wijnegem: opvoeding en conflicten. Wat als het 
tegen hun zin moet? 
12/10, Brecht: Drug- en alcoholpreventie bij jongeren 
28/10, Zoersel: Uw tiener en het internet. Wanneer 
wordt het te veel? 
18/11, Malle: Kleuters, kinderen en seksualiteit 
25/11, Schilde: Pubers: waarom doen ze wat ze doen? 
07/12, Zoersel: Kinderen onder elkaar 
09/12, Zandhoven: Weerbaarheid bij kinderen 
info en inschrijven (verplicht) T 03 2980 9 74, opvoe-
dingswinkel@zoersel.be 
een act. van opvoedingswinkel zoersel en opvoe-
dingspunten schilde, wijnegem, malle, zandho-
ven en brecht

vrijdag 8.10
toneelstuk: Reik naar de sterren!
Ellie en Ann-Sophie, twee meisjes met een 
totaal verschillende achtergrond, leren 
elkaar kennen en helpen elkaar inzien dat 
het leven niet pure kommer en kwel dient 

te zijn. De rollen worden vertolkt door Ce-
line Bal en Liesbeth Faelens, twee meisjes 
van jeugdtheater ZIEZO. Het stuk werd 
geschreven en in elkaar gestoken door de 
twee meisjes zelf.
locatie Koetshuis Halle, Kasteeldreef 55
andere data 9 en 10.10
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
info Ludo Ghielens M 0497 86 02 48, ludo.ghielens@
skynet.be  
een activiteit van jeugdtheater zIezo

zaterdag 9.10
KvG horizonfeesten
Vandaag organiseren wij onze stilaan 
berucht geworden QUIZ waarbij u niet al-
leen uw hersenen nodig heeft, maar ook 
uw krantensnuffeltalent van pas komt 
en uw smaakpapillen op de proef gesteld 
worden. Een ploeg bestaat maximum uit 
zes personen.
locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip 20 uur
info en inschrijven (verplicht) Daisy Backx T 03 385 06 14 
of Walter Van Bouwel T 03 383 49 15 
een activiteit van KVg zoersel

week van de Fair Trade
In de week van de Fair Trade is het van-
daag Wereldwinkeldag in de Wereldwin-
kel. Die dag mogen onze klanten zich aan 
een klein presentje verwachten.
locatie Wereldwinkel, Handelslei 47
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
info Mai Oudermans M 0485 95 34 04
een activiteit van oxfam wereldwinkel

zondag 10.10
KvG horizonfeesten
Vandaag bieden wij u een gezellige na-
middag aan. U kunt proeven van onze 
lekkere pannenkoeken, vlaaien en spek 
met eieren. Wij zorgen uiteraard ook voor 
de muzikale achtergrond en de nodige 
“natjes”!
locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip 13.30 uur
info Daisy Backx T 03 385 06 14 of
Walter Van Bouwel T 03 383 49 15 
een activiteit van KVg zoersel

veldtoertocht
Afstand 15, 25 en 45 km.
locatie vertrek den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 8 tot 11 uur
info Marc Van Overveld M 0477 61 93 16,
marcvanoverveld@telenet.be 
een activiteit van tripple bikers

tweedehandsbeurs
van baby-, kinder-, en tienerkleding, als-
ook speelgoed en babybenodigdheden. 
Wie niets verkoopt of koopt, is ook wel-
kom in onze cafetaria. Speelhoek voor de 
kindjes is voorzien. 
Inschrijven en lijsten voor deelname kunt 
u bekomen op vrijdag 24.09 om 19 uur in 
het Zonneputteke, € 3 per lijst.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van 
de vriendenkring van het gemeentepersoneel

wandeling Zoerselbos in het kader 
van Week van het Bos
Op zoek naar een toffe uitstap? Neem dan 
zeker eens een kijkje in ons eigen Zoersel-
bos. Tijdens de Week van het Bos, die dit 
jaar inzoomt op de verscheidenheid aan 
organismen die bossen herbergen en hun 
belang voor het behoud van de biodiver-
siteit, organiseren verschillende vereni-
gingen activiteiten in heel Vlaanderen. De 
Vrienden van het Zoerselbos organiseren 
vier begeleide wandelingen in het Zoer-
selbos. De wandelingen vindt u terug op 
www.weekvanhetbos.be.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data dagelijks tot 17.10
prijs gratis
info Will De Clippeleir T 03 384 20 99,
will.declippeleir@scarlet.be, www.zoerselbos.be 
een act. van de vzw Vrienden van het zoerselbos

maandag 11.10
workshop Keltische knopen
Tijdens deze reeks van drie lessen maken 
we oorbellen met de knoop ‘drievoudige 
Godin’, een halssieraad met basisknoop, 
voorspoedknoop en Keltische parels. 
Breng een schaar, een botte naald en kop-
spelden mee.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 18.10 en 22.11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 36 + € 14 materiaalkost
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

dinsdag 12.10
UPdate computerclub
Windows Vista, Windows 7, Word, Excell, 
grafische toepassingen, hard- en soft-
warebespreking, hulp bieden en vragen 
beantwoorden. Internet, Cloud toepas-
singen.
locatie Antoniusschool, ingang via 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 13.10
vuurvrouw
Als we het levensvuur brandende houden, 
kunnen we onze talenten vormgeven en 
onze dromen in daadkracht omzetten. Via 
kunstzinnig werken met dans, beweging, 
schilderen en kleien worden we sneller 
en efficiënter bewust van ‘Waar zit mijn 
levensvuur verborgen?’ Breng makkelijke 
kledij en een picknick mee.
locatie Antwerpsedreef 117
andere data 27.10, 17.11, 1 en 15.12.2010 en 19.01 en 
2.02.2011 
tijdstip telkens van 10 tot 16 uur
prijs € 420 (reeks van 7 dagen), materiaal, koffie en 
thee inbegrepen 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van in den ateljee vzw

donderdag 14.10
psyloswandeling
Afgepijlde wandelingen van 3, 6, 11, 16 en 
20 km door de Trappistenbossen. Een 

midweekwandeling waaraan ook wande-
laars uit diverse geestelijke gezondheids-
instellingen deelnemen. Animatie in de 
namiddag.
locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs leden € 1,1, niet-leden € 1,5
info Jozef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een act. van wsV De natuurvrienden zoersel vzw

‘hoe een digitaal fotoalbum maken’
Voordracht door fotograaf Piet Van Den 
Heuvel.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167, 1ste verdieping 
tijdstip 20 uur
prijs leden of hun partner € 5, niet-leden € 10
info en inschrijven Germaine T 03 385 26 80
een activiteit van marKant zoersel

vrijdag 15.10
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data 16 en 17.10
tijdstip van vrijdagvoormiddag 12 uur tot zondagavond
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een act. van missiekring sint-elisabeth zoersel

zaterdag 16.10
KREA-heksenwandeling
Verenigingen, vrienden en families die 
eens niet voor hun kijkkast willen door-
brengen, bieden wij ook dit jaar een 
spannend, sportief en schrikwekkend 
alternatief aan onder de vorm van een 
heksenwandeling. Een griezelige boswan-
deling, opgefleurd door allerlei attracties, 
klank en licht, een heksendrankje, enz. 
U moet dat absoluut eens meegemaakt 
hebben! Let wel: zorg voor aangepaste 
kledij! Laarzen zijn verplicht en zaklampen 
verboden. Door uw deelname steunt u 
ook een goed doel. Van harte welkom.
locatie parking ingang Kristus Koning instituut,
Sint-Job 
tijdstip vertrek per groep vanaf 19 uur
info en inschrijven (verplicht) via Rik en Reynilde Gey-
sen T 03 383 15 94 of M 0472 33 59 48. 
Het aantal groepen is beperkt. 
een activiteit van Krea vzw

concert - Poco a poco
Het enige bijzondere aan Poco a Poco 
is dat alle muzikanten op één of andere 
manier een beperking hebben. Samen 
maken ze muziek en samen beleven ze er 
plezier aan. Poco a poco gaat tijdens het 
concert met u op muzikale wereldreis. 
Het orkest brengt covers uit verscheidene 
muziekgenres in een eigen arrangement, 
aangepast aan de bezetting. Instrumen-
tale nummers en zang wisselen elkaar 
af. Op het repertoire staat volksmuziek, 
dansmuziek, filmmuziek en zelfs een paar 
eigen geschreven nummers.
locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
andere data 17.10
tijdstip zaterdag om 20 uur, zondag om 15 uur
prijs € 12
info en kaarten Anja Vandecraen T 03 311 77 67,
anja.vandecraen@monnikenheide.be 
een activiteit van monnikenheide vzw

zondag 17.10
pannenkoekendag 
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Guido Boen T 03 312 28 06
een act. van ziekenzorg sint-elisabeth zoersel

parkwandeling - Renesse-Wolfschot
In dit park hebben we één van onze vleer-
muizenijskelders en we beheren er ook 
een bloemrijk graslandje. U krijgt de kans 
om onder deskundige begeleiding het do-
mein van kasteel de Renesse en het aan-
sluitend natuurgebied Wolfschot te (her)
ontdekken.
locatie parking Koetshuis kasteel de Renesse, Oost-
malle 
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16,
peeters.frieda@telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

herfstuitstap met bus naar ‘Pays des 
Castors’
We gaan een gebied verkennen in de 
buurt van Wibrin, waar bevers, sinds hun 
herintroductie in de jaren ’90, opnieuw 
floreren.
prijs € 14 voor volwassen, € 7 voor -18 jarigen
info en inschrijven (verplicht) voor 2.09,
bel 03 354 55 06 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

maandag 18.10
natuurlijke badgenoegens
We maken zelf zeep, douchezeep, sham-
poo en voetenscrub met natuurlijke pro-
ducten en etherische oliën. Dit alles zon-
der schadelijke bewaarmiddelen. U krijgt 
alle gemaakte producten mee, alsook een 
beknopte handleiding.
locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be, 
www.zinzolder.be 
een activiteit van de zinzolder

dinsdag 19.10
natuurwandeling in Zoerselbos
Wandelen met erkende gids doorheen de 
prachtige herfstkleuren.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 13.30 tot 16 uur
info Lea Peeters T 03 485 73 50, lea.peeters@telenet.be
een activiteit van okra sint-antonius-zoersel

“lang leve de oogst”
Veronique Verbruggen stelt de verschillen-
de technieken voor om groenten en fruit 
langer te bewaren. Steriliseren, drogen, 
zouten, inkuilen, ... wat betekenen deze 
termen? Hoe gaat u te werk? 
Bovendien krijgen deelnemers per seizoen 
informatie over de groenten en fruit van 
het moment met een geschikte bewaar-
techniek. 
De vorming focust niet alleen op moes-
tuiniers maar ook op leden van Voedsel-
teams, mensen met een groenteabonne-
ment of mensen die geïnteresseerd zijn in 
het bewaren van groenten en fruit.
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locatie afspanning “St.Christoffel”, Amelbergastraat 1, 
Zandhoven 
tijdstip 19.45 uur, cursus start om 20 en eindigt rond 
22.30 uur 
prijs leden € 3, niet-leden € 5, bedrag onmiddellijk te 
storten op rek. BE02 8002 0633 4640 - Velt Zoersel 
info en inschrijven (verplicht) voor 14 oktober Kristel De 
Bie, M 0478 45 43 08, kdebie@belgacom.net 
een activiteit van VeLt zoersel

donderdag 21.10
lezing: Erik Burke over ‘Prioritijd, 
over de tijd die niet tikt maar telt’
Erik Burke zoekt in de eenvoud van alledag 
naar manieren om de tijd naar onze hand 
te zetten. Prioritijd is een herkenbare en 
inspirerende voorstelling voor mensen 
met een drukke agenda en doet ons glim-
lachen maar ook nadenken over ons druk-
ke leven. Erik Burke speelde onder andere 
in Wittekerke, Deman, Thuis, Stille Waters 
en Sara en werkte voor De Nachtradio en 
Radio 2.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15, debijl@
zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de bijl in samenwer-
king met de bib

zaterdag 22.10
Quiz
Het gemeentebestuur van Zoersel legt de 
quizliefhebbers onder u opnieuw het vuur 
aan de schenen met de negende gemeen-
tequiz. De opbrengst van deze avond zal, 
net als andere jaren, geschonken worden 
aan het goede doel. De helft ervan gaat 
naar de vzw ‘Zoersel - Crucea’ en de andere 
helft storten we in het Kerstfonds van de 
gemeente, dat we tijdens de kerstdagen 
aanwenden om een eindejaarsgeschenk 
te geven aan alle 75-plussers uit onze ge-
meente.
locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven vóór donderdag 14 oktober via 
03 2980 7 24/26/44, rob.belmans@zoersel.be, gilberte.
cravillon@zoersel.be, nadia.kerschot@zoersel.be. 
prijs 15 euro per ploeg (maximum zes personen), ter 
plaatse betalen of via een overschrijving (vóór 10 
oktober) op rekeningnummer 083-9562661-16, met 
vermelding “quiz 2010 + ploegnaam”
een activiteit van gemeente zoersel

zaterdag 23.10
speelgoed- en boekenmarkt
ten voordele van Kadodder (dienst voor 
personen met een verstandelijke handi-
cap)
locatie Oostmallebaan 50
tijdstip van 13.30 tot 17 uur 
info Veerle Veltmans T 03 312 45 41,
veerle.veltmans@kadodder.be 
een activiteit van thuisbegeleiding Kadodder

herfstconcert
muzikale leiding: Jan Kusseneers
locatie Harmonielokaal, Kermisplein
tijdstip 20 uur
prijs vrije gift
info Swa Leemans M 0496 96 83 31,
swa.leemans@hotmail.com 
een act. van Harmonie ‘eendracht maakt macht’

workshop effectief communiceren: 
het paard als leermeester
locatie Herentalsebaan 49
andere data 24.10
prijs € 150 (broodjeslunch inbegrepen)
info Karen Vermuyten M 0473 73 03 92,
info@equi-librium.be, www.equi-librium.be 
een activiteit van equilibrium

zondag 24.10
veldtoertocht
omloop van 28 en 42 km
locatie en vertrek kantine KFC Zoersel, Kievitheide
tijdstip inschrijven van 8 tot 10 uur
info Cyriel Van Den Bulck M 0473 96 12 17,
vandenbulck-belis@pandora.be 
een activiteit van wtC De windklievers zoersel

maandag 25.10
uitheemse vlechttechnieken
Tijdens deze workshopreeks (vijf lessen) 
worden uitheemse en universele oertech-
nieken aangeleerd, zoals twijnen, coiling 
(binden), weven en vlechten. 
meebrengen: zie website
locatie Antwerpsedreef 117
andere data dinsdag 26.10
tijdstip maandag van 19.30 tot 22.30 uur en
dinsdag van 09 tot 12 uur 
prijs € 100 (basismateriaal en lidgeld inbegrepen) 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van In Den ateljee vzw

woensdag 27.10
stripconcert van Jan en Kim
Jan De Smet brengt kinderliedjes van alle 
tijden. Kim Duchateau zit braaf naast Jan 
en maakt een ondeugende tekening bij elk 
liedje. Boven zijn tekentafel hangt een ca-
mera. De beelden worden megagroot op 
een scherm achter Jan en Kim geprojec-
teerd, zodat het lijkt alsof er een videoclip 
wordt geboren terwijl u luidkeels aan het 
meezingen bent. Deze voorstelling is een 
co-productie van Vegas Las, Dommelhof 
Neerpelt en De Muziekfaktorij vzw.
locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 15 uur
prijs vvk € 13 (-12 jarigen: € 8),
kassa € 15 (-12 jarigen: € 10) 
info en inschrijven onthaal T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

donderdag 28.10
Nigel Williams - Geloof mij!
‘Geloof mij!’ is de vierde avondshow van 
stand-up comedian Nigel Williams waarin 
hij de godsdienstwaanzin in het vizier 
neemt. Niets ontgaat hem. Alles wordt 
uitgebeend en onder de microscoop van 
de humor gelegd. Een zware voorstelling 
over de godsdienstwaanzin van vandaag? 
Dan kent u Nigel Williams nog niet. Kom 
kijken en lachen, anders zal tegenspoed 
en ongeluk uw lot zijn. Geloof mij!
locatie Kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info en inschrijven (verplicht) onthaal T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 30.10
Annick Timmermans en Christel van 
Raemdonck / www.tempus-011110.
blogspot.com 
In hun werk onderzoeken beide kunste-
naressen onder andere de impact van 
godsdienst, wetenschap en ethiek op ons 
voortbestaan. Dit resulteert in een reeks 
mixed media sculpturen en objecten (An-
nick Timmermans) en installaties aller-
hande (Christel Van Raemdonck). 
De kunstenaressen nodigen u uit om in-
teractief deel te nemen aan dit denkpro-
ces door te reageren via hun blog.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met zondag 21.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 
18 uur 
info cultuur, Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep de bijl

zondag 31.10
mosselslag
Loopt het water u ook in de mond als u 
aan heerlijke mosselen met frietjes of 
brood denkt? Of heeft u meer zin in een 
lekkere vol-au-vent schotel of smakelijke 
koude schotel? En u voelt er iets voor om 
de jeugdbeweging in uw parochie te steu-
nen? Kom dan naar onze jaarlijkse mos-
selslag!
locatie chirolokalen, Achterstraat 70
tijdstip van 12 tot 19 uur
info en inschrijven (uiterlijk tot 28.10) Julie Coertjens 
M 0477 58 89 58, juliecoertjens@hotmail.com, www.
chirosint-antonius.be 
een activiteit van Chiromeisjes sint-antonius

dinsdag 2.11
UPdate computerclub
Windows Vista, Windows 7, Internet, Of-
fice 2007, 2010. Grafische toepassingen, 
fotobewerking. Hulp bieden, vraagge-
sprek. U heeft een probleem? UPdate kan 
u helpen.
locatie Antoniusschool, ingang via de Achterstraat
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.be 
een activiteit van Update computerclub

zaterdag 6.11
bowling voor kinderen
Ben je tussen 6 en 12 jaar en heb je zin in 
een bowlingnamiddag? Dan ben je van 
harte welkom in de Thunderball in Sint-
Antonius. 
meebrengen: turnpantoffels
locatie Thunderball Sint-Antonius, Kapellei 180
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 7 (max. drie betalers per gezin), niet-leden 
€ 10 - bowling en drankje inbegrepen 
info en inschrijven Heidi Rymen M 0474 85 75 97,
Heide.rymen@hotmail.com 
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling op reke-
ningnummer 776-5901909-41. 
een activiteit van gezinsbond zoersel

u raadt nooit wie ik heb gezien
Thema van deze 26ste Bibliotheekweek is 
‘vol onverwachte ontmoetingen’. Ook u 
komt tijdens een bezoekje aan de bib on-
getwijfeld regelmatig een bekend gezicht 
tegen. Iemand die u al voor korte of lange 
tijd niet meer gezien had. Een ideaal mo-
ment dus om gezellig wat bij te praten en 
eventueel lees- en filmtips uit te wisselen.
Daarnaast wachten er u in de bib 1.001 
ontmoetingen met boeken, CD’s, DVD’s, … 
Met hun verhalen, personages, emoties, 
… Mogelijk ‘ontmoet’ u een kok die u zijn 
recepten wil verklappen, of een hoofd-
inspecteur die uw hulp nodig heeft bij 
het snappen van een moordenaar, of een 
popzangeres die uw saaie autoritten wil 
opvrolijken. Niets zo leuk om spontaan 
even binnen te springen in de bib en er on-
verwachts iets te ontdekken of iemand te 
ontmoeten.

Lara,▪Elvis,▪Sherlock,▪
Herman... in de bib?

digitaal ontmoeten met Digidak
Steeds meer ontmoetingen vinden plaats 
op het internet. Een spelletje hartenjagen 
met iemand uit China, een vakantiemail 
uit Buenos Aires naar het thuisfront, of 
het opsporen van oude klasgenoten via 
een sociale netwerkingsite. Tijdens de 
Verwendag kunt u in de verschillende bi-
bliotheken terecht voor een demonstratie 
‘digitaal ontmoeten’ door vrijwilligers van 
Digidak.

Op zaterdag 16 oktober wacht u een amusante ontmoeting met onze drie bibliotheken. Tij-
dens de jaarlijkse Verwendag, meteen ook het startschot van de Vlaamse Bibliotheekweek, 
kunt u in de bibliotheek terecht voor allerhande activiteiten, en wie weet… voor enkele onver-
wachte ontmoetingen.

 ■ IN BEELD

bibliotheekweek 2010

PROGRAmmA vERWENDAG
Tijdens de Verwendag op zaterdag 16 
oktober kunt u van 9.30 tot 12.30 uur 
met het ganse gezin in onze bibliothe-
ken terecht voor een heleboel leuke 
activiteiten en ontmoetingen.

bib Zoersel
▪ welkomsthapje en drankje
▪ onverwachte ontmoetingen in het 

leescafé?
▪ samen op de foto
▪ boekenverkoop, met voor de allereer-

ste keer verkoop van cd’s
▪ digitaal ontmoeten met Digidak 
▪ tentoonstelling tekenacademie
▪ muziek van de muziek- en woordaca-

demie

bib Sint-Antonius
▪ gooi een balletje met auteurs in het 

ballenkraam
▪ onverwachte ontmoeting aan het ijs-

kraam?
▪ digitaal ontmoeten met Digidak
▪ muziek van de muziek- en woordaca-

demie

bib Halle
▪ welkomsthapje en drankje
▪ onverwachte ontmoeting op de bow-

lingbaan? 
▪ digitaal ontmoeten met Digidak
▪ muziek van de muziek- en woordaca-

demie

Wij hopen u daar te ontmoeten!

mEER WETEN?
www.zoersel.be/bibliotheek▪
03 2980 7 22▪
zoersel@▪
bibliotheek.be.
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 ■ WEGWIJS

regels stedenbouwkundige vergunningen aangepast

kleine▪werken▪
sneller afgehandeld
Wie van plan is om binnenkort een veranda, garage of tuinhuis aan zijn woning te plaatsen, 
moet daarvoor vanaf 1 december 2010 niet langer een stedenbouwkundige vergunning aan-
vragen. De regelgeving rond stedenbouwkundige vergunningen wordt immers ingrijpend 
vereenvoudigd. Een kleine ingreep aan en rond de woning kan voortaan sneller en met min-
der administratieve verplichtingen. Zo wordt de lijst met werkzaamheden die vrijgesteld zijn 
van vergunning danig uitgebreid. Een nieuwe procedure is de meldingsplicht.

meldingsplicht
De meldingsplicht is mogelijk voor be-
paalde eenvoudige werken aan de wo-
ning. De bouwheer meldt deze werken 
aan de gemeente. Dit moet aan de hand 
van een vast formulier (vanaf 1 december 
2010 te bekomen bij de dienst ruimtelijke 
ordening in het administratief centrum, 
Handelslei 167), samen met een beperkt 
dossier. Het college van burgemeester en 
schepenen neemt akte van de melding en 
indien zij geen bezwaar maken, kan de 
aanvrager twintig dagen na de melding 
starten met de werken. De melding zal 
onder meer mogelijk zijn voor het aan-
bouwen van een garage, een veranda, … 

vrijstelling
De lijst van werken die vrijgesteld zijn van 
vergunning, krijgt een grondige facelift. 
Vanaf 1 december wordt de lijst vereen-
voudigd en wordt het aantal vrijstellin-
gen flink uitgebreid. Dit geldt zeker voor 
werken die zich situeren in uw achtertuin. 
De vrijstelling geldt voor vrijstaande ge-
bouwen - zoals een tuinhuis, een pergola, 
… - waarvan de gezamenlijke oppervlakte 
maximaal 40 m² bedraagt en voor niet-
overdekte constructies - zoals een ter-
ras, een zwembad, een (zwem)vijver, … 
- waarvan de oppervlakte maximaal 80 m² 
bedraagt. Voor deze zaken geldt dus ook 
geen meldingsplicht.

“Een kleine ingreep aan de woning kan 

voortaan sneller en met minder administratieve 

verplichtingen.”

mEER WETEN?
ruimtelijke▪ordening,▪03▪2980▪9▪11,▪
ruimtelijke.ordening@zoersel.be.

RUP KERKhOF EN OmGEvING
Nog tot en met 18 oktober 2010 loopt 
het openbaar onderzoek van het ruim-
telijke uitvoeringsplan (RUP) ‘herzie-
ning BPA kerkhof en omgeving’. Het 
gaat om een herziening van dit bijzon-
der plan van aanleg (BPA) van 22 juni 
1994. De voorschriften van dit BPA zijn 
intussen verouderd en laten weinig 
ruimte voor hedendaagse bouwcon-
structies. Het RUP wil hierop een ant-
woord geven. Het ontwerp van dit RUP 
ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke 
ordening in het administratief cen-
trum (Handelslei 167), en dit tijdens de 
openingsuren. Het ontwerp is even-
eens te raadplegen op www.zoersel.
be via de link ‘openbare onderzoeken’. 
Op woensdag 22 september is er om 
20 uur een infovergadering rond dit 
RUP in de Kapel (Handelslei 167). Als u 
een opmerking of bezwaar wenst te 
formuleren, dan kunt u dit tot en met 
18 oktober per aangetekende brief of 
tegen ontvangstbewijs overmaken aan 
de gemeentelijke commissie voor ruim-
telijke ordening (gecoro), op het adres 
Handelslei 167, 2980 Zoersel. 

De maximale oppervlakte waarvoor een 
melding volstaat, bedraagt in totaal 40 m² 
per perceel. Wie een aanpassing of uitbrei-
ding van meer dan 40 m² wil realiseren, 
heeft nog steeds een stedenbouwkundige 
vergunning nodig.

voorbeeld: 
Peter Geerts wil aan de achterkant van zijn 
woning een veranda van 30 m² bouwen. Hij 
heeft nog nooit eerder een uitbreiding aan zijn 
woning gerealiseerd. Om de veranda te mogen 
plaatsen, volstaat het dat hij zijn plannen 
meldt aan de gemeente. Hij kan dan na 20 
dagen starten met de werken. Moest Peter al 
een garage van 20 m² hebben staan, dan komt 
hij op een totaal van 50 m² en dient hij wel 
een stedenbouwkundige vergunning te vragen 
voor de veranda.

voorbeeld: 
Gerda Geerts wil in haar achtertuin een tuin-
huis zetten van 25 m². Zij heeft al een pergola 
van 15 m². Ze kan het tuinhuis bouwen zonder 
stedenbouwkundige vergunning en zonder 
melding. In de toekomst wil Gerda een zwem-
bad van 50 m² laten plaatsen. Ook dit zwem-
bad kan zonder vergunning en zonder melding 
worden geplaatst.

niet overal geldig
Als deze nieuwe regelgeving op 1 decem-
ber van kracht gaat, betekent dit niet dat 
u in het wilde weg kunt gaan bouwen of 
uitbreiden. De voorschriften van verkave-
lingen, RUP’s, … blijven van kracht. U kunt 
zich dus best op voorhand goed informe-
ren bij de medewerkers van onze dienst 
ruimtelijke ordening.

“De meldingsplicht is 

mogelijk voor bepaalde 

eenvoudige werken aan 

de woning.”
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Hoe kóm je erop om met z’n tweeën in een roeiboot de Atlan-
tische Oceaan over te gaan steken? Wat bezielt een mens? 
Hoe overleef je het? Wat maak je onderweg mee? Mis je thuis 
niet op zo’n tocht? Hoe ga na afloop verder met je leven? De 
vragen borrelden spontaan op toen we hoorden van de oce-
aanroeiers Bart en Christophe. Waarom het hen niet gewoon 
vragen?

een straf plan
Op een zeiltocht die zowat dezelfde route 
volgde, begon het idee bij Christophe 
steeds meer vorm te krijgen. “Een jaar of 
drie geleden heb ik met een vriend een 
jaar lang rond de wereld gereisd, maar 
zonder er vliegtuigen bij te gebruiken. De 
Atlantische en de Stille Oceaan konden 
we aan boord van een zeiljacht overste-
ken, als we op de boot zouden helpen. 
Roeiend kan dat ook, dacht ik toen, al zal 
het alleen wat langer duren.” Christophe 
blikt genoeglijk terug.
“Met een opblaasbootje meevaren met de 
Kanaalzwemmers, daar had ik ooit wel 
eens over gedacht”, pikt Bart in. “Christop-
he belde plots met een ietwat straffer 
plan, al leek het er wel een beetje op. Uit 
onze ervaring blijkt nu dat dit wellicht 
toch een veiliger onderneming is dan met 
een opblaasbootje op het Kanaal...” Bart 
heeft niet geaarzeld, maar toegehapt.
Allebei hadden ze wel een reddersbrevet 
op zak, maar in een avontuur als dit kiest 
de natuur toch waar je naartoe gaat, zo 

blijkt uit het verhaal van hun belevenis-
sen. “Je stuurt wel wat met de peddels, 
maar eigenlijk gebruik je die vooral om in 
de stroming te geraken en te blijven. Veel 
meer kun je niet doen. Het leert je relati-
veren hoeveel controle je over de dingen 
hebt.”

kracht is niet bepalend
Ooit hebben Christophe en Bart samen 
wel eens de Mont Blanc beklommen. 
”Voor zo’n avontuur bel je niet zomaar ie-
mand”, zegt Christophe. “Bart kende ik als 
een fysiek sterke, rustige mens. Intussen 
hebben we wel ontdekt dat de uitdaging 
vooral psychologisch is, eerder dan fysiek. 

Als voorbereiding hebben we nochtans te-
gen de sterren op aan fitness gedaan.”
“Op het randje af van het bodybuilden”, 
voegt Bart eraan toe, “maar je bouwt de 
vereiste conditie wel onderweg op. Je 
moet een basis hebben, maar kracht is 
niet bepalend. Je moet de boot (plusmi-
nus een ton zwaar) in gang houden, dat is 
het belangrijkste. Door de stroming zou 
je altijd aankomen, al zou het veel langer 
duren. Je roeit om in de juiste stroming te 
blijven.”
“Het was ook geen race, hé”, verduidelijkt 
Christophe. “Je roeit rustig en geleidelijk, 
zodat je de stress op je spieren en gewrich-
ten gelijkmatig spreidt. Je vertrekt men-
taal als een sprinter, maar je komt aan als 
een marathonloper. Zo moet je het zien. 
Vooral de zich opstapelende vermoeidheid 
door te weinig slapen begint je op de duur 
nog het meest parten te spelen.”

lawaaihinder beperken
Het welslagen is in hoge mate afhan-
kelijk van de goede verstandhouding. 

In januari 2009 kregen Bart en Christophe hun eerste roeiles in Wijnegem. Geen van bei-
den waren ze echte roeiers. “We geven onszelf een jaar”, zeiden ze toen. En kijk, een goed 
jaar later duwden ze de roeiboot van de kant en... intussen zijn ze - behouden en wel - te-
rug thuis om over hun avontuur te vertellen.

al▪roeiend▪de▪
oceaan over

Bart Verboven en Christophe Sepot

 ■ CLOSE-UP

“Buitenlandse voorgangers zijn vaak niet 
geslaagd omwille van discussies tussen de 
roeiers”, weet Christophe. “Je hebt weinig 
of geen privacy, waardoor een ruzie fataal 
kan zijn en tot opgeven kan leiden. Elk van 
beiden komt toch onvermijdelijk zichzelf 
ook een beetje tegen...”

kennen...”
Vooral de bezorgdheid thuis vonden ze 
belastend. “Zelf ben je met je project bezig 
en je leert leven met wat je hebt en met 
hoe het is. Als je de situatie echt aan-
vaardt, raak je relaxt. Een mens wordt op 
de duur alles gewoon. De kans dat je iets 
overkomt, is klein, al was er dan geen be-
geleiding of directe hulp voorzien. Met de 
satelliettelefoon en een alarmbeeper kon-
den we in nood altijd contact leggen.”

sire, geef me honderd dagen...
Het plan was om de overtocht in zeventig 
dagen te realiseren. De gedroogvriesde 
voedselvoorraden waren op tachtig dagen 
afgestemd. Vrij snel werd duidelijk dat dat 
plan niet haalbaar was. “Normaal zou de 
noordoostenwind ons van de Canarische 
Eilanden naar Antigua hebben gebracht, 
maar door het spel van niet voorziene 
stromingen bleven we wat lang parallel 
met de Afrikaanse kust, waardoor de over-
steek pas later echt begon. We kwamen 
uiteindelijk ook niet op Antigua aan, maar 

“Tegen de stroom in 

roeien lukt totaal niet 

en heeft ook geen 

enkele zin.” (Christophe)

“Je leert leven met wat 

je hebt en met hoe de 

omstandigheden zijn.” 

(Bart)

tweeduizend kilometer zuidelijker, op het 
eiland Kourou, naast Frans Guyana... Na 
precies honderdennegen dagen!”.

ONZE GESPREKSPARTNERS
Christophe Sepot (30)
heeft altijd in Zoersel gewoond. Hij 
heeft eerst biomedische wetenschap-
pen gestudeerd en later internationale 
betrekkingen en diplomatie. Hij heeft 
beroepservaring als medisch vertegen-
woordiger, is duiker en zet zich in als 
vrijwillig brandweerman. Watersport is 
zijn passie.
Bart Verboven (29)
komt uit Herentals, maar woont nu in 
Leuven. Christophe leerde hij kennen in 
Diepenbeek, toen hij aan de Universi-
teit Hasselt geneeskunde studeerde. 
Die studie zette hij stop om als verple-
ger aan de slag te gaan, maar intussen 
heeft hij de studie aan de Universiteit 
Gent toch hervat. “Die knoop heb ik er-
gens midden op de Atlantische Oceaan 
doorgehakt”, lacht hij.

“We zijn er als stabiele mensen ingestapt”, 
zegt Bart daarover, “en we zijn nu niet 
meteen als andere mensen uit die erva-
ring gekomen. We hebben onderweg over 
zowat alle onderwerpen gebabbeld en 
de angst om uitgepraat te raken, bleek 
onterecht. We weten nu ontzettend veel 
van elkaar en mensen uit de omgeving 
van Christophe lijk ik wel persoonlijk te 

U kunt de avonturen van beide heren binnenkort volgen op 2BE. Christophe en Bart hebben namelijk heel wat video-opnames gemaakt tijdens hun avontuurlijke tocht en die 
worden in het najaar - in de vorm van een vijfdelige reeks - uitgezonden op 2BE. Het precieze uitzendschema is nog niet bekend. Iets om in de gaten te houden dus!
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 ■ IN ‘T KORT

België (Zoersel), Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië, Senegal 
en Gambia (Banjul). Dat zijn de landen die de Zoerselaars Tanja 
Bertholet en Jan Brabants in oktober zullen doorkruisen met hun 
Mitsubishi Pajero, in het kader van de ‘Antwerpen - Banjul Chal-
lenge’. Bedoeling van deze tocht is om bij aankomst hun wagen 
per opbod te verkopen, en met die opbrengst het plaatselijke 
kleuterschooltje te steunen. U kunt hen helpen door hun avon-
tuurlijke tocht mee te sponsoren. 

meer weten?
Jan Brabants, 0474 34 62 63, janbrabants@telenet.be, 
www.theafricanjob.be 

tocht door▪de▪woestijn

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe uitgave van de gemeentelijke in-
formatiebrochure. Vooraleer deze nieuwe editie eind dit jaar bij u in de bus valt, kijken 
we eerst alle coördinaten van middenstanders, vrije beroepen, verenigingen, dien-
sten en voorzieningen, politieke partijen, enz. na. U kunt ons hierbij helpen door uw 
gegevens in de huidige brochure na te kijken. Fouten of eventuele wijzigingen kunt 
u doorgeven via 03 2980 9 22 of communicatie@zoersel.be, en dit uiterlijk tot 30 sep-
tember 2010. Ook als u nog niet vermeld staat in de brochure, mag u ons uiteraard 
uw gegevens bezorgen. Wilt u als handelaar alsnog graag adverteren in de brochure, 
en zo automatisch ook een uitgebreide fiche krijgen in onze online handelsgids? Laat 
het ons via dezelfde weg weten.

meer weten?
03 2980 9 22, communicatie@zoersel.be 

wordt vernieuwd 
informatiebrochure▪2011-2013

Heeft u kinderen tussen 0 en 6 jaar, dan brengt u hen mis-
schien af en toe naar het Teuntje. Bij deze gemeentelijke kin-
deropvang kunnen zij (maximum) vier halve dagen per week 
terecht. Uw schoolgaande kinderen kunnen op hun beurt 
voor naschoolse opvang terecht bij Stekelbees. Naar aanlei-
ding van de komst van heel wat nieuwe gemeenschapsvoor-
zieningen in de Achterstraat, zullen het Teuntje en Stekelbees 
daar in de toekomst in hetzelfde gebouw zitten. Omdat het 
efficiënter is om beide opvangvoorzieningen door dezelfde 
organisatie te laten beheren en organiseren, heeft het Teuntje 
sinds begin september hetzelfde bestuur als Stekelbees, meer 
bepaald de Landelijke Kinderopvang (LKO) van KVLV. Uiteraard 
blijft de goede dienstverlening gegarandeerd. Ook openings-
uren en tarieven blijven ongewijzigd. 

meer weten?
03 2980 0 00 (Janne Verstrepen)

Landelijke▪
Kinderopvang▪
neemt Teuntje over

 ■ BETROKKEN

samen▪op▪weg▪naar▪
goedkopere groene energie

Groene energie duur? De provincie Antwerpen wil komaf maken met deze onterechte vast-
stelling en organiseert, samen met meer dan zestig gemeenten, een groepsaankoop voor 
100% groene stroom. Ook onze gemeente, die zelf al enkele jaren groene stroom aankoopt, 
zet haar schouders graag mee onder dit project. 

te regelen. De overschakeling vindt dan 
plaats tussen 1 januari en 1 augustus 2011. 
De exacte datum hangt af van uw huidig 
contract.

geen internet
Wie zich niet kan inschrijven via internet, 
kan steeds terecht bij onze dienst milieu in 
het administratief centrum Zoersel (Han-

voordelen
Het opzet van de groepsaankoop is een-
voudig: hoe meer mensen deelnemen, 
hoe groter de korting. Bij vorige acties 
kregen niet minder dan 95% van de deel-
nemers een beter voorstel dan hun huidig 
contract. De besparingen gingen van 60 
tot 1.065 euro per jaar. Bovendien garan-
deert de provincie Antwerpen dat het om 
100% groene stroom gaat, wat niet alleen 
het milieu maar ook de toekomst van 
onze aarde ten goede komt.

inschrijven
Hoe kunt u hieraan deelnemen? Nog tot 
en met 1 oktober kunt u zich gratis en 
vrijblijvend inschrijven op www.samen-
gaanwegroener.be. Op 4 oktober brengen 
de verschillende energieleveranciers hun 
beste bod uit, en tien dagen later krijgt u 
een voorstel op maat. U heeft vervolgens 
tot 14 november de tijd om al dan niet op 

bespaar op uw energiefactuur

delslei 167). Vergeet uw laatste jaarafreke-
ning of maandfactuur van elektriciteit en 
gas niet mee te brengen. Begin oktober 
ontvangt u dan via de post uw geperso-
naliseerd voorstel. Wilt u hierop ingaan, 
dan kunt u opnieuw terecht bij de dienst 
milieu.
Wie zich online inschrijft en daarna familie 
of vrienden weet te overtuigen om het-
zelfde te doen, maakt kans om één van de 
vier fietsen, volledig uit aluminium met 
LED verlichting op zonne-energie, te win-
nen.

mEER WETEN?
www.samengaanwegroener.be▪
Groene▪Stroom▪infolijn▪(gratis):▪▪
0800▪23▪031,▪elke▪werkdag▪te▪bereiken▪
van▪9.30▪tot▪16.30▪uur▪▪
milieu,▪03▪2980▪9▪10▪▪
milieu@zoersel.be▪

“Met groene stroom 

kunt u tot 1.065 euro 

per jaar besparen”

het aanbod in te gaan. U bent dus zeker 
niet verplicht om over te stappen.
Beslist u toch om over te schakelen, dan 
wordt u van a tot z begeleid om de over-
stap naar een nieuwe energieleverancier 
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Speel, net als ik, een spel vanavond
en maak de donkere herfstavonden 
supergezellig!

“Je komt meer van iemand te weten tijdens een uurtje 
spelletjes doen, dan in de loop van gesprekken gedu-
rende een heel jaar”  - Plato, ca. 427-347 v. Chr.

Toen al wist men hoe waardevol het is om met 
elkaar spelletjes te spelen. Het stimuleert niet 
enkel de hersenen, maar ook de sociale vaar-
digheden. Net zoals goede literatuur en 
mooie muziek een positieve uitwerking 
hebben op mensen, hebben goede spel-
len dat ook. 

Sinds kort kunt u vlakbij huis te-
recht voor heel wat toffe gezel-
schapsspelletjes en leuke 
puzzels. Vanaf nu vindt 
u in Sint-Antonius de 
gloednieuwe spelo-
theek Dobbeltje waar 
u als lid !gratis spel-
len, puzzels,... kunt 
uitlenen.

openingsuren
▪ woensdag
 van 14 tot 18 uur 
▪ vrijdag
 van 15 tot 19.30 uur

een project van 
Huize Monnikenheide, PC Bethanië, kringwinkel De Cirkel en gemeente & ocmw Zoersel

COLOFON
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data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 4 no-
vember en 8 december moeten ons uiterlijk op vrijdag 24 sep-
tember vóór 12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten 
die plaatsvinden tussen 9 december en 17 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.


