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Er is grote bedrijvigheid in de Achterstraat! Daar zijn immers de werken begonnen voor 
nieuwe gemeenschapsinfrastructuur.
Het gaat om twee gebouwen: Een veelzijdig gebouw met ruimte voor kinderopvang, voor 
de muziek- en woordacademie, de vormingsdienst en lokalen voor het kunstatelier. Hele-
maal achteraan het perceel krijgt Jeugdhuis Joe-Niz zijn nieuwe thuisbasis. Het tweede ge-
bouw wordt een sportcomplex, met velden voor basket, volleybal, badminton en zaalvoet-
bal. Er komt ook een turn-, gym- en danszaal, een vergaderlokaal, kleedkamers, berging, 
een cafetaria en enkele polyvalente ruimtes.
Heel veel nieuwe mogelijkheden dus voor de Zoerselse verenigingen en organisaties. 
Eens het sportcomplex is afgewerkt, huurt de gemeente het gebouw van de eigenaars (nl. 
de volleybalclub en de turn- en dansvereniging) om daarna de beschikbare ruimtes verder 
te verhuren aan verschillende verenigingen. Zo betaalt iedereen hetzelfde, gunstige tarief.

Werken Achterstraat van start



4

Zoersel zorgt ook voor de allerkleinsten

Om te weten wat de noden pre-
cies zijn, organiseerden we een 
grootschalige bevraging bij zowel 
de professionelen die opvang 
verzorgen als alle ouders met 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Vorige 
zomer verstuurden we 1.568 uit-
nodigingen. De respons bewijst 
dat het thema kinderopvang onze 
inwoners niet onverschillig laat. 

Liefst 388 ondervraagden vulden 
de enquête volledig in, ruim vol-
doende voor een betrouwbaar-
heid van 95%. 

Uit de resultaten blijkt dat bijna 
80% van de ouders met niet-
schoolgaande kinderen deze 
overdag laat opvangen. De vraag 
is dus groot. Meestal gaan ze 
naar een professionele opvang, 
maar ook de grootouders of  
andere niet-professionele verzor-
gers worden aangesproken. Veel 
ouders kiezen voor een combi-
natie van beide. In het algemeen 

zijn de ouders minder tevreden 
over het einduur van de kinder-
opvang. 

Het blijkt vooral moeilijk om op-
vang te vinden tijdens de school-
vakanties, op schoolvrije dagen 
en als de kinderen ziek zijn. In 
dit laatste geval kunnen de zorg-

kassen ondersteuning bieden, 
maar deze mogelijkheid wordt 
niet vaak gebruikt of  is onvol-
doende gekend. Tijdens vakan-
ties verkiezen ouders opvang in 
de vorm van kampen, speelplein-
werking of  in een initiatief  voor 
buitenschoolse opvang. De mo-
gelijkheid om speelpleinwerking 
of  kampen aan te bieden in de 
kleine schoolvakanties zal zeker 
onderzocht worden. Dit actie-
punt is trouwens opgenomen in 
het nieuwe jeugdbeleidsplan. 

Zoersel doet het goed wat kin-
deropvang betreft. De Barce-
lona-norm legt een minimum 
op van opvang voor minstens 
33% van de kinderen onder de 
3 jaar. Zoersel komt aan 45%. 
CD&V zet altijd hoog in op het 
gezin en zal dus blijven wer-
ken aan mogelijkheden om alle 
gezinstaken optimaal te kunnen 
blijven combineren. Zo is in de 
plannen voor de herinrichting 
van de dorpskernen van Halle 
en Zoersel steeds een buiten-
schoolse opvang in de nabij-
heid van de school voorzien. In 
Sint-Antonius zijn ondertussen 
de bouwwerken gestart voor een 
nieuwe af- en toe-opvang en een 
grotere buitenschoolse opvang. 
U ziet het, ook van kinderopvang 
maken we werk!

Onze samenleving ziet er 
vandaag op veel vlakken 
heel wat anders uit dan 20 
jaar geleden: er zijn meer 
éénoudergezinnen, mama’s 
gaan mee uit werken, we 
staan langer en meer in de 
file… Allemaal evoluties 
die een impact hebben 
op de organisatie van het 
gezinsleven. Zeker als er 
kinderen zijn. Zoersel wil 
bij deze organisatie een 
handje toesteken en werkt 
aan een gepast kinderop-
vangbeleid.

Wim Govers
Schepen van jeugd en 

kinderopvang
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Kurkatelier Huize Monnikenheide

Uw borsten verdienen alle steun

Politie in Zoersel 24/24 beschikbaar

Antenne Halle 
open op zaterdag

Het zijn de bewoners van Monni-
kenheide, die allen een verstande-
lijke beperking hebben, die het Kur-
katelier doen draaien. Zo zetten zij 
zich in voor een mooie bijdrage aan 
het dagelijks leven en krijgen een 
zinvolle dagtaak. Uiteraard gebeurt 
dat in overeenstemming met hun 
eigen mogelijkheden en interesses. 
Een begeleidende ergotherapeute 
past de taken aan naargelang de 
handicap en de fysieke mogelijkhe-
den van de medewerkers.

Zonder kurkenstoppen echter geen 
kurkatelier. Iedereen kan helpen 
inzamelen. Particulieren, restaurants, 
parochiezalen, Oxfam wereldwin-
kels, gemeentehuizen … verzamelen 
kurk en brengen die naar Monni-
kenheide. Intercommunale Igean 
heeft een proefproject in (voorlopig) 
9 containerparken, waar de kurk 
in een ‘stoppenton’ kan worden 
gegooid. 
In het gemeentehuis in Sint-Anto-
nius en in de antennes te Halle en 

Zoersel staat een ton waar u stop-
pen kan droppen. Grote voorraden 
zijn rechtstreeks welkom in Huize 
Monnikenheide (Monnikendreef  3, 
Zoersel). Wie zelf  geïnteresseerd is 
in gemalen kurk, kan steeds contact 
opnemen met Huize Monnikenhei-
de (via kurk@monnikenheide.be).

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen 
om de twee jaar een gratis borstonder-
zoek laten doen. Om hen daarop te wij-
zen en om hen te motiveren daadwerke-
lijk een arts te consulteren, nam CD&V 
vol overtuiging deel aan de Zoerselse 
campagne ‘uw borsten verdienen alle 
steun’. Dat bewees onze burgemeester 
Katrien Schryvers. Zij ging met schepen 
Liesbeth Verstreken op de wekelijkse markt in Zoersel roze lintjes uitdelen, hét 
symbool in de strijd tegen borstkanker. Ook alle schepenen, ocmw- en gemeente-
raadsleden en personeelsleden van de gemeente kregen zo’n lintje.

De politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Zoersel) heeft het bestek 
goedgekeurd om een ontwerper aan te stellen voor het nieuwe zonecommissari-
aat dat komt op de hoek van de Achterstraat en de Zoerselsteenweg. Dit nieuwe 
zonecommissariaat past in de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de Achterstraat 
en omgeving. Met de komst van dit nieuwe kantoor zal Zoersel in de toekomst 
gegarandeerd zijn van de 24-uren permanentie van de politie. 

Goed nieuws voor wie voltijds 
werkt of  op kot zit. Vanaf  1 mei 
is de antenne te Halle (Halle-Dorp 
67) ook open op zaterdagvoormid-
dag van 10u tot 12u (behalve in de 
schoolvakanties). Je hoeft dus geen 
verlof  meer te nemen of  een les 
te schrappen om vuilniszakken te 
kopen of  je rijbewijs af  te halen.
Hou er wel rekening mee dat in 
Halle de openingsuren tijdens de 
week ook veranderd zijn:
maandag: 13u - 20u
woensdag: 13u - 17u
zaterdag: 10u - 12u

Kurkenstoppen sorteren, ze ontdoen van ijzeren en plas-
tieken capsules en ze daarna vermalen tot pulp. Dat is 
wat de bewoners van Huize Monnikenheide sinds mei 
vorig jaar doen in het Kurkatelier. Een nuttig werkje, want 
de pulp wordt gebruikt in ecologische bouwmaterialen 
van de firma Ecomat. 

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrou-
wen. Eén vrouw op negen krijgt vóór haar 75ste met deze 
ziekte te maken. Veel te veel. Het voortijdig opsporen 
van de ziekte kan echter levens redden.
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1 jaar opvoedingswinkel, een schot in de roos

Bibliotheek Zoersel krijgt leescafé

Al van bij het begin kende de opvoe-
dingswinkel een vliegende start. In 
2010 werden immers niet minder dan 
160 contacten geregistreerd. Meer 
dan de helft van deze contacten wa-
ren winkelbezoeken, een heel aantal 
ouders – vooral moeders – stelde 
ook een vraag via telefoon of  mail. 
58% van de vraagstellers leeft in een 
tweeoudergezin, 42% is alleenstaande 
ouder of  heeft een nieuw samenge-
steld gezin.
Vooral over de jongste kinderen (0 
tot 3 jarigen) komen er veel vragen. 
Ook de pubers (13-15 jarigen) ko-

men veel aan bod. De onderwerpen 
van de vragen zijn zeer uiteenlopend, 
maar de 2 meest voorkomende 
thema’s gaan over gedragsproblemen 
en negatieve gevoelens. Daarnaast is 
er veel vraag naar informatie.
Meermaals per jaar organiseert de 
opvoedingswinkel vormingsavonden 
die gratis en voor iedereen toeganke-
lijk zijn. Ook deze kenden steeds een 
groot succes. Welke vormingen er in 
de komende maanden op de agenda 
staan, vindt u in het Zoerselmaga-
zine, op de website van de gemeente 
of  op de aankondigingsborden in de 

dorpskernen.
Dat de opvoedingswinkel kwali-
teitsvolle hulpverlening biedt, werd 
onlangs erkend door Kind en Gezin, 
die eind vorig jaar de opvoedings-
winkel van Zoersel het kwaliteitslabel 
toekende.
Om deze positieve lijn door te trek-
ken, zal de opvoedingswinkel dit jaar 
een aantal nieuwe projecten opstar-
ten. Eén daarvan is ‘Babybabbel’. 
Onder deze naam zal de opvoedings-
winkel vanaf  september een ont-
moetingsplaats creëren voor jonge 
ouders om van gedachten te wisselen 
en ervaringen te delen. En er zullen 
in de toekomst nog meer projecten 
verschijnen. 

Opvoedingswinkel 
Zoersel
Handelslei 108, St. 
Antonius
03/2980 9 74

opvoeding@zoersel.be

Het lokaal van het voormalig Zon-
neke, recht tegenover de biblio-
theek van Zoersel, wordt niet 

dagelijks gebruikt. Daarom leek het 
de ideale locatie om een leescafé in 
te richten. Een leescafé is een plaats 
waar mensen rustig kranten en 
tijdschriften kunnen lezen, met een 
drankje. Leuk is dat u niet alleen 
zit daar, maar mensen tegenkomt 
uit de buurt en dus eventueel een 
gezellig babbeltje kan slaan.
Het lokaal werd opgefrist en bij 
goed weer kan u zelfs buiten 
zitten. Omdat het gaat om een 

proefproject en omdat het getrok-
ken wordt door één enthousiaste 
vrijwilliger, nl. Eddy De Raedt die 
momenteel voorzitter is van de 
beheerscommissie van de bib, zal 
het leescafé één voormiddag in de 
week koffie, thee, water en leesple-
zier serveren. De deuren gaan elke 
donderdagvoormiddag open van 9u 
tot 12u. Na een proefperiode van 3 
maanden wordt het project geëva-
lueerd.

“We waren trots toen Vlaams minister van Welzijn Jo 
Vandeurzen vorig jaar officieel de deuren opende van 
de opvoedingswinkel in Zoersel,” zegt Wim Govers, 
schepen van Jeugd en Opvoedingsondersteuning. In de 
opvoedingswinkel kan u terecht met al uw vragen over 
uw kleine spruit, rakker of puber. Ongeacht of u zelf 
ouder bent, grootouder, verzorger of oppasser, iedereen 
is welkom. “En iedereen voelt zich welkom,” aldus Wim, 
“dat blijkt uit de evaluatie van het eerste werkingsjaar.”

De krant lezen bij een 
warme kop koffie of uw 
favoriete tijdschrift door-
bladeren als momentje van 
ontspanning. Vanaf april 
kan u dat doen in het lees-
café van de bibliotheek 
van Zoersel. 
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