
van frisse pint
tot heerlijk diner

HOR E C A
BROCHURE





Zoersel is een bruisende gemeente. U vindt er tal van horecaza-
ken terug, van echte authentieke cafés tot culinair hoogstaan-

de restaurants. Met meer dan 50 horecazaken in onze landelijke 
gemeente, vindt u zeker iets naar uw zin.

Omdat de verscheidenheid in horecazaken zo groot is, brachten we alle zaken onder 
in vijf categorieën: ▪ restaurants & brasseries

▪ frituren, broodjeszaken & snackbars
▪ cafés
▪ koffi  ehuizen & ijssalons
▪ feestzalen & traiteurs

Bovendien vindt u bij elke zaak een icoontje terug. Aan de hand hiervan kunt u handig 
zoeken waar u een terrasje wilt doen, waar uw (b)engels kunnen ravotten in de 
speeltuin, of u kunt relaxen in de tuin ...

 terras
 buitenspeeltuin

 toegankelijk voor rolstoelgebruikers
 oplaadpunt voor e-bike

 honden toegelaten
 tuin
 betalen met Zoerselse geschenkcheque mogelijk

de Zoerselse geschenkcheque
Deze cheques kunt u inwisselen bij alle deelnemende handelaars, herkenbaar 
aan het icoontje .
Bent u zelf nog op zoek naar een leuk geschenk? Geef dan een  Zoerselse 
 geschenkcheque cadeau. De cheques hebben een waarde van 10 of 25 euro en 
zijn één jaar geldig.
U kunt ze aankopen aan het onthaal van het administratief centrum (Handels-
lei 167) of in de bib van Zoersel (Dorp 54), de bib van Sint-Antonius (Handelslei 47)
of de bib van Halle (Halle-Dorp 67).





RESTAURANT

BRASSERIE

            

ANNO1907
klassieke gerechten in een eigentijds jasje

Handelslei 55
03 384 04 74
info@anno1907.be

www.anno1907.be
www.facebook.com/brasserieanno1907

maandag: 8 - 23 uur
dinsdag: 8 - 23 uur
woensdag: 8 - 23 uur
donderdag: 8 - 23 uur
vrijdag: 8 - 23 uur
zaterdag: 8 - 23 uur
zondag: 8 - 23 uur



   

CHATEAU PINEAU
Vlaamse en Italiaanse keuken gaan hand in hand

Handelslei 140 
03 386 97 76 
info@chateau-pineau.be

www.chateau-pineau.be 
www.facebook.com/chateaupineau

maandag: 17 - 22 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 17 - 22 uur
donderdag: 17 - 22 uur
vrijdag: 17 - 23 uur
zaterdag: 11.30 - 23 uur
zondag: 11.30 - 22 uur

      

BRASSERIE VILLA RIA
live muziek tijdens het diner

Kapellei 264 
0473 67 72 64 
info@dancingtoverfluit.be

www.facebook.com/toverfluitvillaria

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: gesloten
vrijdag: 17 - 21.30 uur
zaterdag: 17 - 21.30 uur
zondag: 12 - 21.30 uur



   

DE BEUKENHAAG
klassieke keuken met rundvleesspecialiteiten

Raymond Delbekestraat 229 
03 384 00 22 
britt@debeukenhaag.be

www.debeukenhaag.be 
www.facebook.com/debeukenhaag

maandag: gesloten 
dinsdag: 18 - 22 uur
woensdag: 18 - 22 uur
donderdag: 18 - 22 uur
vrijdag: 18 - 22 uur
zaterdag: 18 - 22 uur
zondag: gesloten

   

D'EIGENWIJZE
elke maand een compleet nieuw menu

Handelslei 38 
0485 73 08 18 
traiteursigrid@hotmail.com

www.traiteursigrid.be/deigenwijze 
www.facebook.com/traiteursigrid

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak



DE LINDELOO
officiële licentiehouder van Steppegras

Dorp 103 
03 336 70 10 
lindeloo.zoersel@gmail.com

www.delindeloo.be 
www.facebook.com/delindeloo

maandag: gesloten
dinsdag: 11 - 23 uur
woensdag: 11 - 23 uur
donderdag: 11 - 23 uur
vrijdag: 11 - 23 uur
zaterdag: 11 - 23 uur
zondag: 11 - 23 uur      

               

DE CASTELIJNSHOEVE
van zelfgemaakt ontbijt tot uitgebreid diner

Kasteeldreef 52 
03 336 66 21 
info@decastelijnshoeve.be

www.decastelijnshoeve.be 
www.facebook.com/brasseriedecastelijnshoeve

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 11 - 24 uur
donderdag: 11 - 24 uur
vrijdag: 11 - 24 uur
zaterdag: 11 - 24 uur
zondag: 10 - 24 uur



DE STROOPOP
lekkere grillgerechten en ruime keuze aan streekbieren

Liefkenshoek 151 
03 383 50 45 
info@stroopop.be

www.stroopop.be 
www.facebook.com/stroopop

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 12 - 22 uur
donderdag: 12 - 22 uur
vrijdag: 12 - 22 uur
zaterdag: 12 - 22 uur
zondag: 11 - 22 uur            

               

DE SJOKS
culinair genieten aan het knetterend haardvuur

Halle-Dorp 142 
0471 07 48 20 
info@desjoks.be

www.desjoks.be 
www.facebook.com/desjoks

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 12 - 21 uur
donderdag: 12 - 21 uur
vrijdag: 12 - 21 uur
zaterdag: 16 - 21 uur
zondag: 12 - 21 uur



         

HEYHOEVEKE
verfijnd dineren met traditionele gerechten

Heidehoeven 12 
03 292 54 92 
heyhoeveke@telenet.be

www.heyhoeveke.be 
www.facebook.com/heyhoeveke

maandag: 17 - 22 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: 17 - 22 uur
vrijdag: 12 - 22 uur
zaterdag: 16 - 22 uur
zondag: 12.30 - 22 uur

         

DEN BOER VAN ZOERSEL
sappige black angus steak als specialiteit

Rodendijk 32 
03 309 28 00 
dbvz@skynet.be

www.denboervanzoersel.be 
www.facebook.com/denboervanzoersel

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 11.30 - 21 uur
donderdag: 11.30 - 21 uur
vrijdag: 11.30 - 21 uur
zaterdag: 11.30 - 21 uur
zondag: 11.30 - 21 uur



            

IN DE WANDELING
authentiek tafelen in een natuurlijke omgeving

Peggerstraat 58 
03 383 13 72 
info@indewandeling.be

www.indewandeling.be 
www.facebook.com/indewandeling.zoersel

maandag: 12 - 21 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: 12 - 21 uur
vrijdag: 12 - 21 uur
zaterdag: 12 - 21 uur
zondag: 12 - 21 uur

   

JACKY WINE & DINE
culinaire verrassingen en pareltjes van wijnen

Sint-Martinusstraat 2-4 
0487 72 09 63 
info@jackyhalle.be

www.jackyhalle.be 
www.facebook.com/jackywineanddine

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 12 - 22 uur
donderdag: 12 - 22 uur
vrijdag: 12 - 22 uur
zaterdag: 12 - 22 uur
zondag: gesloten



      

'T LOPEND VUURTJE
authentieke gerechten met een eigentijdse toets

Rodendijk 70 
03 309 22 03 
info@tlopendvuurtje.be

www.tlopendvuurtje.be 
www.facebook.com/tlopendvuurtje

maandag: 12 - 16.30 uur en 18.30 - 23.30 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: gesloten
vrijdag: 12 - 16.30 uur en 18.30 - 23.30 uur
zaterdag: 18.30 - 23.30 uur
zondag: 12 - 16.30 uur en 18.30 - 23.30 uur

   

'T LEKKER KIEKE
kakelverse kipgerechten

Handelslei 98 
03 366 12 99 

www.tlekkerkieke.be 
www.facebook.com/tlekkerkieke

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 17 - 22 uur
donderdag: 17 - 22 uur
vrijdag: 17 - 22 uur
zaterdag: 17 - 22 uur
zondag: 17 - 22 uur



NEW CITY
traditionele Chinese keuken

Oostmallebaan 94 
03 309 24 00 
newcityrestaurant@hotmail.com

www.newcity.be 

maandag: 17 - 21 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 17 - 21 uur
donderdag: 17 - 21 uur
vrijdag: 17 - 21 uur
zaterdag: 16.30 - 21 uur
zondag: 12 - 14.30 uur en 16 - 21 uur

PEKING
Chinees afhaalrestaurant

Kapellei 71 
03 293 42 13 
linxun43@hotmail.com

www.pekingzoersel.be 

maandag: 17 - 20 uur
dinsdag: 17 - 20 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 17 - 20 uur
vrijdag: 17 - 20.30 uur
zaterdag: 17 - 20.30 uur
zondag: 12 - 14 uur en 17 - 20.30 uur



      

RAYMOND
food art café

Raymond Delbekestraat 175 
03 344 14 15 

www.raymondfoodartcafe.com 
www.facebook.com/raymondfoodartcafe

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 17 - 22 uur
donderdag: 17 - 23 uur
vrijdag: 17 - 23 uur
zaterdag: 17 - 23 uur
zondag: 17 - 23 uur

         

VERONA II
Italiaans op z'n best

Kapellei 260 
03 248 41 32 
info@verona2-zoersel.be

www.verona2-zoersel.be 
www.facebook.com/verona.zoersel

maandag: 17 - 23 uur
dinsdag: 17 - 23 uur
woensdag: 17 - 23 uur
donderdag: 17 - 23 uur
vrijdag: 17 - 23 uur
zaterdag: 17 - 23 uur
zondag: 17 - 23 uur



FRITUUR

BROODJESZAAK

SNACKBAR

BROODJESZAAK

SNACKBAR

         

BAR KROK
broodjeszaak

Handelslei 196
03 502 99 29
info@barkrok.be

www.barkrok.be
www.facebook.com/barkrok

maandag: 8.30 - 16 uur
dinsdag: 8.30 - 16 uur
woensdag: 8.30 - 16 uur
donderdag: 8.30 - 16 uur
vrijdag: 8.30 - 16 uur
zaterdag: 8.30 - 16 uur
zondag: gesloten



   

DE GROTE GOESTING
frituur

Handelslei 56 
0498 59 84 78 
frituur@degrotegoesting.be

www.degrotegoesting.be 
www.facebook.com/frituurdegrotegoesting

maandag: gesloten
dinsdag: 16.30 - 21 uur
woensdag: 16.30 - 21 uur
donderdag: 16.30 - 21 uur
vrijdag: 11.30 - 13.30 uur en 16.30 - 21 uur
zaterdag: 16.30 - 21 uur
zondag: gesloten

         

BETTER FOOD
broodjeszaak

Kapellei 174 
03 385 50 87 
better_food@telenet.be

www.betterfood.be 

maandag: 9 - 14 uur
dinsdag: 9 - 14 uur
woensdag: 9 - 14 uur
donderdag: 9 - 18 uur
vrijdag: 9 - 18 uur
zaterdag: 10 - 14 uur
zondag: gesloten



   

DEN BEVER
frituur

Oostmallebaan 29 
0484 17 53 39

www.facebook.com/frituurdenbever

maandag: gesloten
dinsdag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22 uur
woensdag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22 uur
donderdag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22 uur
vrijdag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22.30 uur
zaterdag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22 uur
zondag: 11.30 - 14 uur en 16 - 22.30 uur

DE PIER
frituur

Halle-Dorp 119 
03 284 55 52 
info@frituur-de-pier.be

www.facebook.com/frituurdepier

maandag: 16.30 - 21 uur
dinsdag: 16.30 - 21 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 16.30 - 21.30 uur
vrijdag: 11.30 - 13 uur en 16.30 - 22 uur
zaterdag: 16.30 - 21 uur
zondag: 16.30 - 21 uur   



   

FRITHUIS
frituur

Handelslei 83 
03 384 22 82 
frithuis@scarlet.be

www.frithuis.be 
www.facebook.com/frithuis

maandag: 16.30 - 21.30 uur
dinsdag: 17 - 21 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 16.30 - 21.30 uur
vrijdag: 16.30 - 21.30 uur
zaterdag: 16.30 - 21.30 uur
zondag: 16.30 - 21.30 uur

DEN HALL'T
broodjeszaak

Halle-Dorp 51 
03 344 31 34 
info@denhallt.be

www.denhallt.be 
www.facebook.com/denhallt

maandag: gesloten
dinsdag: 8.30 - 14 uur
woensdag: 8.30 - 15 uur
donderdag: 8.30 - 15 uur
vrijdag: 8.30 - 15 uur
zaterdag: 9 - 14 uur
zondag: gesloten   



         

IN 'T DORP
frituur

Westmallebaan 10 
03 312 55 87 
frituur.tdorp@telenet.be

www.frituurintdorp.be

maandag: 11 - 22 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: 11 - 22 uur
vrijdag: 11 - 22 uur
zaterdag: 11 - 22 uur
zondag: 11 - 22 uur

   

HUS HAK 2
pizza, kebab, pasta

Dorp 56 
03 311 76 79

www.hushak2.be 
www.facebook.com/hushak2

maandag: gesloten
dinsdag: 17 - 22 uur
woensdag: 16 - 22 uur
donderdag: 16 - 22 uur
vrijdag: 16 - 22 uur
zaterdag: 16 - 22 uur
zondag: 16 - 22 uur



'T KROKANTJE
broodjeszaak

Handelslei 27 
03 383 41 44

maandag: 10 - 16 uur
dinsdag: 7.30 - 16 uur
woensdag: 7.30 - 16 uur
donderdag: 7.30 - 16 uur
vrijdag: 7.30 - 16 uur
zaterdag: 10 - 15 uur
zondag: gesloten

   

'T KEVERKE
frituur

Handelslei 2 
03 383 09 96

maandag: 16.30 - 21 uur
dinsdag: 16.30 - 22 uur
woensdag: 11.30 - 22 uur
donderdag: 11.30 - 22 uur
vrijdag: 11.30 - 22 uur
zaterdag: 11.30 - 22 uur
zondag: 11.30 - 22 uur



   

'T PLEINTJE
frituur

Halle-Dorp 50 
0497 34 69 96 
info@frituurpleintjehallezoersel.be

www.frituurpleintjehallezoersel.be 
www.facebook.com/frituurtpleintje

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 16.30 - 21.30 uur
donderdag: 16.30 - 21.30 uur
vrijdag: 16.30 - 22 uur
zaterdag: 16.30 - 22 uur
zondag: 16.30 - 21.30 uur

   

MAIKE'S FOODBAR
broodjeszaak

Bethaniënlei 91 
03 386 75 13 
maikesfoodbar@outlook.be

www.maikesfoodbar.be 
www.facebook.com/broodjezaak

maandag: 8.30 - 14 uur
dinsdag: 8.30 - 14 uur
woensdag: 8.30 - 14 uur
donderdag: 8.30 - 14 uur
vrijdag: 8.30 - 14 uur
zaterdag: gesloten
zondag: gesloten



      

STUDIO FRITES
frituur

Handelslei 143 
info@studiofrites.be

www.studiofrites.be 

maandag: 11.30 - 14 uur en 16.30 - 21 uur
dinsdag: 11.30 - 14 uur en 16.30 - 21 uur
woensdag: 11.30 - 14 uur en 16.30 - 21 uur
donderdag: 11.30 - 14 uur en 16.30 - 21 uur
vrijdag: 11.30 - 22 uur
zaterdag: 16 - 22 uur
zondag: 16 - 22 uur

      

SPHINX
pita, pizza

Handelslei 182 
03 383 19 91

www.sphinxpitapizza.be 
www.facebook.com/restaurantsphinxpitapizza

maandag: 16 - 23 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 16 - 23 uur
donderdag: 16 - 23 uur
vrijdag: 16 - 23.30 uur
zaterdag: 16 - 23.30 uur
zondag: 16 - 23 uur



         

ZANDWICH
broodjeszaak

Zandstraat 102 
03 311 81 52 
yola@zandwich.be

www.zandwich.be 
www.facebook.com/zandwich

maandag: gesloten
dinsdag: 10 - 14 uur
woensdag: 8 - 14 uur
donderdag: 8 - 14 uur
vrijdag: 8 - 14 uur
zaterdag: 10 - 14 uur
zondag: gesloten

SUSHI KING
sushi-restaurant

Handelslei 110 
03 385 94 76 
zoersel@sushiking.be

zoersel.sushiking.be 
www.facebook.com/sushiking

maandag: gesloten
dinsdag: 17 - 22 uur
woensdag: 17 - 22 uur
donderdag: 17 - 22 uur
vrijdag: 17 - 22 uur
zaterdag: 17 - 22 uur
zondag: 17 - 22 uur



         

BILJARTCENTRUM DE PLOEG

Kapellei 276
03 383 11 83
info@biljartcentrumdeploeg.be

www.biljartcentrumdeploeg.be

maandag: 12 - 24 uur
dinsdag: 12 - 24 uur
woensdag: 12 - 24 uur
donderdag: gesloten
vrijdag: 12 - 24 uur
zaterdag: 12 - 18 uur
zondag: 10 - 18 uur

CAFE



      

DE PELIKAAN

Halle-Dorp 79 
03 284 04 05

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 15 - 1 uur
donderdag: 15 - 1 uur
vrijdag: 15 - 1 uur
zaterdag: 15 - 1 uur
zondag: 15 - 1 uur

      

HAL CENTRAL

Halle-Dorp 44 
0475 58 38 61 
lunexx@telenet.be

maandag: 14 - 19 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: gesloten
donderdag: 14 - 23 uur
vrijdag: 10 - 23 uur
zaterdag: 10 - 19 uur
zondag: 10 - 19 uur



            

'T HEMELTJE

Raymond Delbekestraat 57 
03 290 61 88 

www.facebook.com/cafethemeltje

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 12 - 24 uur
donderdag: 12 - 24 uur
vrijdag: 12 - 1 uur
zaterdag: 12 - 1 uur
zondag: 11 - 1 uur

            

LIEFKENSHOEVE

Liefkenshoek 102 
0495 52 41 77 
m.vda@telenet.be

www.facebook.com/liefkenshoekzoersel

maandag: 15 - 22 uur 
dinsdag: 15 - 22 uur
woensdag: 15 - 22 uur
donderdag: 15 - 22 uur
vrijdag: 15 - 22 uur
zaterdag: 15 - 22 uur
zondag: 15 - 22 uur



      

MASTENTOP

Oostmallebaan 29 
03 311 57 58 
evyvandevloet@hotmail.com

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 13 - ... uur
donderdag: 13 - ... uur
vrijdag: 13 - ... uur
zaterdag: 13 - ... uur
zondag: 13 - ... uur

         

POURTOUS

Handelslei 29 
0478 40 97 01 
info@cafedepourtous.be

www.cafedepourtous.be 
www.facebook.com/cafepourtous_sintteunis

maandag: 14 - 24 uur
dinsdag: 14 - 24 uur
woensdag: 14 - 24 uur
donderdag: 14 - 1 uur
vrijdag: 14 - 2 uur
zaterdag: 14 - 2 uur
zondag: 10 - 24 uur



      

SURCELE

Oostmallebaan 99 
03 336 67 42 
info@surcele.be

www.surcele.be 
www.facebook.com/surcele

maandag: gesloten
dinsdag: 14 - 24 uur
woensdag: 14 - 24 uur
donderdag: 14 - 24 uur
vrijdag: 14 - 2 uur
zaterdag: 14 - 2 uur
zondag: 10 - 20 uur

      

'T RETRO CAFE

Dorp 22 
03 336 44 36 

maandag: gesloten 
dinsdag: gesloten
woensdag: 13 - 24 uur
donderdag: 13 - 1 uur
vrijdag: 13 - 1 uur
zaterdag: 19 - 2 uur
zondag: 10 - 22 uur



'T BOLLEKE VANAL
authentiek roomijs in een authentieke ijskar

Oudstrijderslaan 68
0465 09 33 70
tbollekevanal@telenet.be

www.facebook.com/tbollekevanal

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak

KOFFIEHUIS

IJSSALON



            

CAFE FRINGALE
wielercafé met een liefde voor koffie

Kerkstraat 19

cafefringale@gmail.com

www.cafefringale.com 
www.facebook.com/cafefringale

maandag: 10 - 17 uur
dinsdag: 9.30 - 13 uur (eerste dinsdag v/d maand)

woensdag: gesloten
donderdag: gesloten
vrijdag: 10 - 17 uur
zaterdag: gesloten
zondag: 10 - 16 uur

   

DEN ACHTERSTEN DRIES
huisgemaakt ijs, recht van bij de boer

Einhoven 23 
03 312 30 03 
info@denachterstendries.be

www.denachterstendries.be 
www.facebook.com/den-achtersten-dries

maandag: gesloten 
dinsdag: 13 - 21 uur
woensdag: 13 - 21 uur
donderdag: 13 - 21 uur
vrijdag: 13 - 21 uur
zaterdag: 13 - 21 uur
zondag: 13 - 21 uur

ijssalon geopend van half maart tot half oktober



IJSTAARTENHUIS
een perfect dessert, ambachtelijk gemaakt

Sint-Martinusstraat 64 
0474 50 88 48
info@ijstaartenhuis.be

www.ijstaartenhuis.be 
www.facebook.com/ijstaartenhuis

maandag: gesloten
dinsdag: gesloten
woensdag: 9 - 14 uur
donderdag: 9 - 14 uur
vrijdag: 9 - 14 uur
zaterdag: 9 - 14 uur
zondag: 9 - 14 uur



D'ARTAGNAN CATERING
van lichte lunch tot gastronomisch diner

Handelslei 55
0479 42 11 68
info@hofdartagnan.be

www.hofdartagnan.be

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak

FEESTZALEN

TRAITEURS



         

DE GROENE KAAI
vergader- en feestzaal

Andreas Vesaliuslaan 4 
0476 36 17 89 
info@degroenekaai.be

www.degroenekaai.be 
www.facebook.com/degroenekaai

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak

            

DOMEIN MARTINUS
hotel, feestzaal, conferentiecentrum

Sniederspad 133 
03 384 02 23 
info@domeinmartinus.be

www.domeinmartinus.be
www.facebook.com/domeinmartinus

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak



GLOBAL CATERING
traiteurservice & bedrijfscatering

Lelielaan 7 
0473 53 09 71 
info@globalcatering.be

www.globalcatering.be 
www.facebook.com/globalcateringamigos

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak

ECOPICKNICK
zorgeloos eten, met respect voor de natuur

Hallebaan 72 
0486 37 37 87 
isabel@ecopicknick.be

www.ecopicknick.be 
www.facebook.com/ecopicknick

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak



            

SALONS HET ZAND
van babyborrel tot bedrijfsfeest

Zandstraat 11 
0475 85 44 44 
info@salonshetzand.be

www.salonshetzand.be 
www.facebook.com/salonshetzand

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak

LE CUISINIER D'ANVERS
homecooking, recepties, traiteur

Raymond Delbekestraat 195 
03 295 69 39 
info@lecuisinierdanvers.be

www.lecuisinierdanvers.be

maandag: na afspraak
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: na afspraak
vrijdag: na afspraak
zaterdag: na afspraak
zondag: na afspraak



gemeente & ocmw Zoersel 
Handelslei 167 
2980 Zoersel

03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be

samenstelling & eindredactie 
Jeroen Van Ginneken

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

foto's 
Anne Turfkruijer, Dirk van der Wijden 
en Paul Van Nylen

verantwoordelijke uitgever 
college van burgemeester & schepenen 
Katrien Schryvers 
Handelslei 167, 2980 Zoersel


