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 ▪ Halledorp binnenkort in een nieuw kleedje

 ▪ schrijf mee om onrecht tegen te gaan

 ▪ bouwvergunningen: wat mag er zonder en wat moet er met?

een hart voor de natuur
Zoerselse jeugd plant duizenden boompjes
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 ■ IN ‘T KORT

gesloten tijdens eindejaarsperiode

Noteer alvast volgende sluitingsdagen in uw agenda:

administratief centrum, openbare werken (Zonne-
putteke) en bibliotheken
24 december, 31 december en 4 januari: vanaf 12.30 uur (Zonneput-
teke vanaf 12 uur) gesloten
25 december en 1 januari: ganse dag gesloten 
Opgelet!
De bibs zullen 4 januari een ganse dag gesloten zijn en ook zater-
dag 2 januari blijven de deuren uitzonderlijk toe. U kunt uw uitge-
leende boeken steeds verlengen via http://zoersel.bibliotheek.be.

kringlooppark
24 december en 31 december: vanaf 12 uur gesloten
25 december, 26 december en 1 januari: ganse dag gesloten

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

feestbus
veilig onderweg

Ook dit jaar kunt u, van oud 
naar nieuw, tussen Westmalle, 
Oostmalle, Halle, Sint-Anto-
nius en Zoersel meerijden met 
de feestbus. Nieuw is dat er, 
voor wie graag in Antwerpen 
gaat ‘door doen’, in Sint-An-
tonius een busaansluiting is 
naar Wijnegem. Daar kunt 
u dan overstappen op tram 
5 richting Antwerpen. Vanaf 
7 december vindt u alle info 
over traject en uurregeling op 
www.delijn.be en kunt u een 
gratis feestbusticket afh alen 
in ons administratief centrum 
of in één van de bibliotheken. 
Ook op vertoon van uw busa-
bonnement kunt u gratis mee-
rijden met deze extra inge-
legde feestbus, die bovendien 
langs de oudejaarsnachtfuif 
van KLJ Zoersel passeert.

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 7 17
jeugd@zoersel.be

geschenkcheque
nu ook van € 25

Hebt u nog geen geschikt 
kerstcadeau gevonden? Dan is 
de geschenkcheque een leuk 
idee! Deze cheque is te koop in 
ons administratief centrum en 
kan besteed worden bij meer 
dan honderd deelnemende 
handelaars, en dit binnen een 
periode van één jaar. U her-
kent de deelnemers aan een 
sticker of u vindt ze op http://
handelsgids.zoersel.be. Nieuw 
is dat u sinds dit jaar niet al-
leen cheques van 10 maar ook 
van € 25 kunt cadeau doen. 
Een aanrader!

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

zangertjes
Nieuwjaarke zoete

Gaan uw kinderen op 31 de-
cember ook weer van deur 
tot deur met hun mooiste en-
gelenstemmetjes? Maak hen 
er dan attent op dat ze enkel 
oversteken aan de beveiligde 
oversteekplaatsen, die ook nu 
weer bemand zullen zijn door 
onze politie of gemachtig-
de opzichters/signaalgevers. 
Gaat u die dag zelf op pad met 
de wagen? Let dan extra goed 
op!

MEER WETEN?
Lokale Politie Voorkempen
T 03 312 46 68
verkeer@politievoorkempen.be

vuurwerk
toelating nodig

Is vuurwerk afsteken voor u 
onlosmakelijk verbonden met 
het inzetten van het nieuwe 
jaar? Doe het dan vooral door-
dacht én met toelating. Het 
heeft namelijk nog al te vaak 
woningbranden en/of zwaar-
gewonde brandwondenpati-
enten tot gevolg. 
Het geknal betekent ook voor 
dieren, en hun baasjes,heel 
wat ellende! 
De (verplichte) toelating 
vraagt u aan via vera.janssen@
zoersel.be. Vermeld zeker uw 
naam, adres, rijksregister-
nummer en de plaats waar u 
het vuurwerk wil afsteken. Let 
wel, u mag - mits toelating - 
enkel vuurwerk afsteken op 
oudejaarsavond, tussen 23 en 
01 uur. Ruim nadien ook uw 
vuurwerkafval terug netjes op, 
anders riskeert u een boete. 
Tot slot: wensballonnen opla-
ten is verboden in Zoersel.

MEER WETEN?
Vera Janssen
T 03 2980 7 32
vera.janssen@zoersel.be
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 ■ BETROKKEN

Zoerselse jeugd plant duizenden boompjes

een hart voor de natuur

In samenwerking met het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse 
Landmaatschappij hebben een 600-tal 
leerlingen van verschillende Zoerselse ba-
sisscholen begin december maar liefst 
6.775 bomen en struiken aangeplant in het 
Zoerselbos.

De aanplanting gebeurde op twee stuk-
ken weiland van 1,45 ha langsheen de 
Schegelbaan (1 fauna-akker en 1 botanisch 
minder interessant grasland). Onze dienst 
milieu licht toe: “We hebben gekozen voor 
een goede mix van inheemse soorten, zo-
als zomereik, linde, haagbeuk, beuk en 
esdoorn. Daarnaast werken we met veel 
mantelzoomvegetatie, oftewel lagere 
struiken en onderhout die zorgen voor een 
geleidelijke overgang van kortere vegeta-
tie naar bos. Eén gedeelte van het weiland 
is niet bebost om dieren en planten die ei-

gen zijn aan open terreinen de kans te ge-
ven te migreren tussen de open stukken in 
het Heiblok en omgeving.”

Dwergenbergen
Begin november startte ook de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (kortweg JNM) met 
de inrichting van een nieuw natuur- en 
speelterrein (1 ha), gelegen tussen de ge-
meentelijke basisschool Beuk & Noot en 
de Gestelsebaan. Daar werden, met de 
hulp van heel wat kindjes uit de buurt, 
1.600 bij- en vlindervriendelijke bomen en 
struiken aangeplant.

Met de steun van het Regionaal Landschap 
de Voorkempen, Imkerbond Zoersel en 
gemeente & ocmw Zoersel gaat JNM de 
komende jaren aan de slag om het terrein 
- dat ze in bruikleen kregen van gemeente 
& ocmw - verder zo natuur- en kindvrien-

delijk mogelijk in te richten. Naast het bij-
enbos en vlinderveld volgen er nog speel-
heuvels, wilgenhutten, boomstammen en 
heel wat ander natuurlijk materiaal waar 
kinderen hun creativiteit op los kunnen 
laten.

De aanleg van het terrein - dat de naam 
‘Dwergenbergen’ meekreeg - is ook een 
troef voor onze scholen, in het bijzonder 
de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot 
die naast het terrein gelegen is. De kinde-
ren kunnen er immers terecht om op ont-
dekking te gaan en lekker te ravotten.

Oud en nieuw… Nee, niet van oud naar nieuw, maar wel oude bomen kappen en nieuwe aan-
planten. Dergelijke ingrepen zijn opgelijst in bosbeheerplannen. Voor alle boseigendommen 
in Zoersel is er zo’n beheerplan dat omschrijft hoe het bos er nu uitziet en hoe het de komen-
de twintig jaar zal beheerd worden. In het kader daarvan werden er in het Zoerselbos en op 
een braakliggend terrein aan de Gestelsebaan recent duizenden boompjes geplant.

BOSBEHEERPLANNEN INKIJKEN
Volgens het Bosdecreet moet er voor elk 
bosgebied groter dan 5 ha een bosbeheer-
plan zijn. Zo’n beheerplan geeft (op initi-
atief van de boseigenaar en goedgekeurd 
door ANB) vorm aan het toekomstig be-
heer van het bos of park, uiteraard met 
respect voor het verleden. Een beheerplan 
is een werkdocument. Het is de neerslag 
van het denken, zoeken, afwegen en be-
slissen over de inrichting en het beheer 
van het bos voor de komende twintig jaar. 
Ligt onze natuur u nauw aan het hart, dan 
kunt u de beheerplannen van onze ge-
meentelijke bosgebieden steeds komen 
inkijken bij onze dienst milieu.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be
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► ►

De plannen om in Halledorp een nieuwe school te bouwen 
- met daaraan gekoppeld meteen een planning op lange ter-
mijn voor de overige gemeenschapsinfrastructuur - worden 
stilaan concreter. Wij geven u graag een stand van zaken.

waren, en zijn, immers aan verbetering 
en/of uitbreiding toe.

Halle nu,
Halle in de toekomst
“Net als in Zoerseldorp wilden we dit pro-
ject graag samen met externe experts 
uitwerken - ook wel een ‘Publiek Private 
Samenwerking’ genoemd - en gingen 
we dus op zoek naar een extern project-
team, (een aannemer, architect, plano-
loog en een kredietinstelling)”, licht het 

Zoals u ongetwijfeld weet, telt onze deel-
gemeente Halle momenteel één gefusi-
oneerde basis- en kleuterschool, echter 
verspreid over twee verschillende locaties. 
Bedoeling is een nieuwbouw te realiseren 
op één adres.

Het gemeentebestuur besloot in 2010 om, 
daaraan gekoppeld, meteen ook de ove-
rige gemeenschapsinfrastructuur in het 
dorp van Halle eens onder de loep te ne-
men. Meerdere gemeenschapsgebouwen 

bestuur toe. “Mét resultaat, want drie 
projectteams stelden zich, na een alge-
mene bekendmaking door middel van een 
Europese publicatie, kandidaat voor dit 
ambitieuze project.”

In juni 2012 keurde de gemeenteraad ver-
volgens een eerste, algemeen bestek (of 
lastenboek) goed. Dat beschreef enerzijds:
- hoe Halle er nu uitziet, 
- waar de bestaande publieke gebouwen 

zich bevinden,
- welke socioculturele infrastructuur er 

aanwezig is …

Anderzijds somde het ook op welke noden 
er in Halle moeten ingevuld worden:
- goede schoolinfrastructuur en kinderop-

vang,

Halle in een nieuw 
kleedje

stand van zaken herinrichting Halledorp

 ■ WEGWIJS
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gedetailleerd bestek voor 
Halledorp

De drie projectteams moesten in hun 
voorstel rekening houden met deze ver-
eisten:
schoolinfrastructuur
en kinderopvang
- De twee vestigingen van de school 

moeten samengebracht worden in 
een nieuwbouw op één adres.

- Er moet in de school voldoende ruim-
te zijn voor kinderopvang (voor- en 
naschoolse opvang, speelpleinwerk).

gemeentelijke dienstverlening
- Het fi liaal van de bibliotheek blijft be-

houden op haar huidige locatie.
- De dorpsploeg van onderhoud infra-

structuur moet verhuizen (niet langer 
op de site De Blokskens).

sportinfrastructuur
- Er moet een openlucht sportcen-

trum zijn voor recreatief gebruik (om-
nisportveld met sport- en speelruim-
te).

- Het gebouw van de oude turnzaal op 
het dorpsplein moet behouden blijven 
(eventueel met een andere invulling).

- De voetbalinfrastructuur van KFC 
Halle blijft ook bestaan.

- Er moet een sporthal komen met een 
sportruimte van minimum 32 x 21 m.

socioculturele infrastructuur
- Er moet een polyvalente zaal voor 

kleinschalige evenementen en festivi-
teiten ontworpen worden.

jeugdinfrastructuur
- Het zusterhuis blijft behouden.
- De bestaande speelpleinen moeten 

behouden blijven en bij voorkeur op 
een veilige en voor de jeugd aantrek-
kelijke manier met elkaar verbonden 
worden.

- Er moet geen bijkomende jeugdinfra-
structuur ontwikkeld worden.

mobiliteit
- Er moet de nodige aandacht besteed 

worden aan de verkeersafwikkeling, 
de verkeersveiligheid en de voorziene 
parkeerruimte.

Op basis van dit bestek dienden de drie 
kandidaten inmiddels geactualiseerde 
projectvoorstellen in, die momenteel 
door de evaluatiewerkgroep grondig 
worden bekeken.

onze wensen

stand van zaken herinrichting Halledorp

plinaire evaluatiewerkgroep, die bestaat 
uit alle leden van de PPS-werkgroep, aan-
gevuld met een extern juridisch begelei-
der, een extern ruimtelijk-technisch bege-
leider en een gemeentesecretaris van een 
andere gemeente.
Aangezien deze voorstellen vertrouwelijk 
moeten behandeld worden, kunnen we u 
hierover momenteel jammer genoeg nog 
geen informatie geven.

timing
Wat we wel kunnen zeggen, is dat het 
gemeentebestuur hoopt om, op basis 
van de beoordelingen van deze evaluatie-
werkgroep, nog dit jaar de onderhande-
lingen met één of meerdere kandidaten te 
kunnen opstarten en zo tot een overeen-
komst te komen.

subsidies
Van zodra er een akkoord is met één 
van hen kan de volgende stap gezet 
worden, namelijk het ontwerp van het 
nieuwe schoolgebouw indienen bij het 
Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs, kortweg Agion. Via dit agent-
schap van de Vlaamse overheid zou de ge-
meente Zoersel namelijk, onder de vorm 
van een subsidie, een groot deel van de 
bouwkost van het nieuwe schoolcomplex 
kunnen recupereren.
Doordat reeds in 2006 werd gestart met 
het indienen van dit project bij Agion kon 
de bouw van de nieuwe school volgend 
jaar opgenomen worden in Agions priori-
teitenlijst. Dat wil zeggen dat, als Agion 
- na onderzoek van het dossier (dit zal en-
kele maanden in beslag nemen) - de toe-
kenning van de voorziene subsidie prin-
cipieel goedkeurt, er kan gestart worden 
met de bouw van de nieuwe school! Een 
concrete timing kunnen we daar echter 
momenteel nog niet op plakken. De nieu-
we school zal allicht wel als eerste project 
zichtbaar zijn in het dorp.

De overige gemeenschapsinfrastructuur 
zal, omwille van praktische en fi nanciële 
redenen, gefaseerd uitgevoerd worden.

MEER WETEN?
Inne Clinckers
T 03 2980 7 31
inne.clinckers@zoersel.be
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- ruimte voor optimale gemeentelijke 
dienstverlening,

- voldoende sportinfrastructuur,
- socioculturele dienstverlening op maat 

van Halle,
- ruimte voor jeugdinfrastructuur.

Aan de drie kandidaten werd gevraagd om 
op basis van deze info een eerste, duidelij-
ke visie uit te werken voor een hernieuw-
de dorpskern.

niet alleen over beslissen
“Op basis van de drie ingediende project-
voorstellen moesten wij vervolgens tot 
een meer gedetailleerd bestek komen”, al-
dus nog het bestuur. “Het was aan ons om 
duidelijke keuzes te maken over wat er 
waar gerealiseerd moet worden en meer 
in detail op te lijsten hoe de gebouwen en 
de omgeving er moeten uitzien.”

Rekening houdend met de belangrijke im-
pact van deze keuzes voor de toekomst 
van Halle, wilde het gemeentebestuur 
hier niet alleen over beslissen, maar ook 
de visies en meningen van anderen ho-
ren. Naar aanleiding daarvan werd een 
PPS-werkgroep in het leven geroepen, die 
bestaat uit het voltallige schepencollege, 
acht betrokken leden van de administra-
tie (inclusief de directrice van Pierenbos) 
en acht gemeenteraadsleden, waarvan 
vier uit de coalitie en vier uit de oppositie.
Daarnaast werden ook de vertegenwoor-
digers van alle betrokken adviesraden 
(ouderraad, jeugdraad, sportraad, seni-
orenraad, mina-raad, welzijnsraad, cul-
tuurraad en gecoro) uitgenodigd om hun 
ideeën, bedenkingen, aanbevelingen ... 
kenbaar te maken.

Op die manier wenste het schepencollege 
een zo groot mogelijk draagvlak te beko-
men voor de verdere invulling van het pro-
ject, meer in het bijzonder de formulering 
van een concreet programma van eisen.
Zonder evenwel alle meningsverschillen 
weg te werken, kon er vervolgens in april 
van dit jaar een gedetailleerd bestek op-
gesteld worden waarin iedereen zich kon 
vinden (zie blauwe kader). Dit bestek werd 
op de gemeenteraad van 21 april goedge-
keurd en aan de kandidaten bezorgd.

drie projectteams, 
drie uitgebreide voorstellen
Op basis van dit bestek dienden de drie 
kandidaten inmiddels geactualiseerde 
projectvoorstellen in. Die worden mo-
menteel bestudeerd door een multidisci-

6
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Als laatste artikel in onze reeks over het ontstaan van de drie 
hoofdwegen in Zoersel is de N14 aan de beurt, de rijksweg 
van Lier naar Hoogstraten. Vooral het tracé tussen Lier en 
Oostmalle was aanleiding voor jarenlang getouwtrek.

Hoogstraten al druk uitgeoefend met een 
petitie aan de Kamer.

budget en plannen
Op 3 juni 1836 schreef minister de Theux 
vervolgens aan de gouverneur van de pro-
vincie Antwerpen, toen Charles Rogier, 
dat hij een verzoekschrift van verschil-
lende gemeenten had ontvangen om de 
aanleg te verkrijgen van een steenweg 
van Hoogstraten naar Lier, opgesplitst 
in een tracé Hoogstraten - Oostmalle en 

volksvertegenwoordiger De Nef 
en de stad Lier binden de kat de 
bel aan
Op 20 januari 1836 besprak minister de 
Theux een voorstel over de aanleg van 
nieuwe wegen in de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers. Tijdens de daarop vol-
gende debatten eiste volksvertegenwoor-
diger De Nef op 14 maart 1836 de aanleg 
van een steenweg van Hoogstraten naar 
Lier. Voordien hadden de stad Lier, de ge-
meenten van de kantons Zandhoven en 

vervolgens Oostmalle - Lier (via Zoersel, 
Zandhoven, Massenhoven, Broechem 
en Emblem). Hij vroeg ook advies aan de 
hoofdingenieur van Bruggen en Wegen 
over het tracé. Die voorspelde weinig pro-
blemen omdat het tracé redelijk recht 
was. Hij schatte de afstand Hoogstraten 
- Oostmalle op 12,2 km en Oostmalle - 
Lier op 24,360 km, in totaal 36,560 km. 
De kostprijs berekende hij voor het eerste 
stuk op 223.000 Fr en voor het tweede op 
445.000 Fr. Het verharde gedeelte, met 
kasseien uit Lessen, zou drie meter breed 
worden.

discussie over tracé
Hoogstraten - Oostmalle
Over het tracé Hoogstraten - Oostmalle 
was echter veel onenigheid. Jan Masen, 

rijksweg Lier - Zoersel
- Hoogstraten

het ontstaan van de drie hoofdwegen in Zoersel - deel 3

 ■ ZOERSEL HISTORISCH
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 ■ ZOERSEL HISTORISCH

vrederechter in Brecht en provincieraads-
lid bepleitte bij de bestendige deputatie 
een tracé over Brecht naar Westmalle en 
gaf hiervoor een uitgebreide argumenta-
tie. De provinciale deputatie liet dit tracé 
onderzoeken, maar besloot in september 
1837 toch het oorspronkelijke tracé te be-
vestigen.

De eerste discussie was nog maar net be-
slecht of er ontstond al een nieuwe strijd. 
Zou men het tracé van de oude weg vol-
gen, waarbij het centrum van Rijkevorsel 
terzijde werd gelaten, of zou men een 
nieuw tracé nemen dat dwars door het 
centrum van Rijkevorsel liep? Deze vraag 
werd in 1840 zelfs het voorwerp van een 
harde verkiezingsstrijd in Rijkevorsel. 
Uiteindelijk won ‘dwars door Rijkevorsel’ 
het pleit.

malige minister van openbare werken 
Jean Baptiste Nothomb en de minister van 
oorlog Jean Wilmar. Die laatste had ook 
medezeggenschap over het tracé omwil-
le van militaire transporten en verplaat-
singen.De fi nanciële tussenkomst van de 
stad Lier werd nogmaals opgedreven en 
op 21 oktober 1839 bezocht Lier opnieuw 
de minister van openbare werken. Nadien 
bleef het een tijdje stil over deze zaak.

kostprijs tracé beïnvloedt keuze
Voormalig gouverneur Charles Rogier was 
in 1840 intussen minister van openbare 
werken geworden en men hoopte bij hem 
wat begrip te vinden. Op 3 augustus van 
dat jaar stuurde Lier terug een afvaardi-
ging naar Brussel, aangevuld met verte-
genwoordigers uit de verschillende ge-
meenten.
Eindelijk kwam er beweging in het dos-
sier. Op 20 november 1840 beraadslaag-
de de gemeenteraad in Lier over een brief 
van het ministerie van openbare werken, 
waarin de kostprijs van het tracé Lier - 
Zandhoven berekend stond, met twee 
mogelijke alternatieven: een tracé over 
Emblem en… opnieuw het tracé over 
Broechem. De stad Lier verkoos het tracé 
over Emblem omdat dat het goedkoop-
ste was, maar kon eventueel ook vrede 
nemen met het tracé over Broechem, 
op voorwaarde dat vanaf Zandhoven de 
steenweg via Zoersel naar Oostmalle zou 
worden geleid. Omdat men spoedig met 
de werken wenste te beginnen, kreeg de 
burgemeester van Lier volmacht om on-
middellijk 58.600 Fr ter beschikking te 
stellen voor het tracé over Emblem. Voor 
het tracé over Broechem had men slechts 
35.000 Fr over. Voor het ministerie van 
openbare werken was de keuze daarna 
vrij vlug gemaakt.

Lier haalt eindelijk slag thuis
Op 12 maart 1842 verscheen het Koninklijk 
Besluit waarin de aanleg van de steenweg 
werd bevolen via Emblem, Zandhoven en 
Zoersel. De stad Lier had uiteindelijk haar 
slag thuisgehaald. De steenweg werd kort 
daarop gerealiseerd.

MEER WETEN?
Heemkundige kring
T 03 2980 8 54
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be

de weg richting Emblem gratis overdra-
gen aan de provincie. Verder zou de stad 
Lier de werken, via opcentiemen en per-
sonenbelasting, ondersteunen met een 
bedrag van 80.000 Fr. Als de werken nog 
zouden starten in 1838, dan stelde de stad 
onmiddellijk 20.000 Fr ter beschikking. 
Bovendien zou de provincie reeds vanaf 
1838 kunnen beschikken over de tol die op 
de weg werd geheven.

Toch kwam op 19 april 1838 het tracé over 
Grobbendonk weer boven water. De ge-
meenteraad van Lier besloot daarop een 
commissie van vijf leden op te richten om 
te bemiddelen bij de koning. De commis-
sie maakte een verzoekschrift op met een 
bundel argumenten. Zij stelden dat zij hun 
beloften voor subsidies en grond niet zou-
den nakomen indien het tracé niet over 

tracé Oostmalle - Zoersel - Lier:
verschillende voorstellen
Was er over het eerste tracé heel wat dis-
cussie, over het tracé dat door Zoersel zou 
lopen, was dat niet minder. Een mogelijk 
tracé over Broechem en Schilde was in 
1836 al een stille dood gestorven.
Er bestond echter nog een tweede voor-
stel van de deputatie, waarbij de weg zou 
lopen van Zoersel over Pulderbos en Pulle 
naar Grobbendonk. De weg zou daar de 
Nete oversteken om in Bouwel uit te ko-
men op de weg Lier-Herentals. De stad 
Lier stond echter niet achter dit traject. 
Om die plannen te doorkruisen en toch 
het oorspronkelijke tracé te kunnen door-
drukken, vroeg de burgemeester van 
Lier, op een dringend samengeroepen 
gemeenteraad, een ernstige fi nanciële 
inspanning. Men zou een gedeelte van 

Emblem-Zandhoven zou lopen. De stad 
Lier wilde hun reeds lang bestaande goede 
betrekkingen met de Kempen niet kwijt 
spelen.

geen subsidies meer
voor tracé Oostmalle - Lier
Op 5 juli 1838 werd in Lier opnieuw een 
spoedzitting van de gemeenteraad bij-
eengeroepen. De gouverneur had op de 
provincieraad immers gezegd dat de weg 
Hoogstraten - Lier als twee entiteiten zou 
worden beschouwd en dat er voor het tra-
cé Oostmalle - Lier geen subsidies werden 
voorzien. Lier schreef als repliek een brief 
aan de gouverneur waarbij ze hun fi nanci-
ele tussenkomst nog optrokken.

Op 18 oktober 1838 bracht de commissie 
van de stad Lier een bezoek aan de toen-
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Sinds oktober 2013 wordt uw gft+-afval gewogen en betaalt u dus naargelang de aangebo-
den hoeveelheid afval. Dit noemen we het diftarsysteem, waarbij diftar staat voor gediff eren-
tieerd tarief. Naast het gebruiksrecht en een vaste kost per lediging betaalt u - de vervuiler - 
dus een vast bedrag per kilogram afval. Het gemeentebestuur boog zich recent over de vraag 
of we dit diftarsysteem ook wilden doortrekken naar het restafval. Het antwoord vindt u hier.

DENK ERAAN:
GRATIS HUISVUILZAKKEN
ZELF AFHALEN
Naar jaarlijkse gewoonte kunt u, of één 
van uw offi  cieel inwonende gezinsleden, 
ook dit jaar weer vier gratis huisvuilzak-
ken per gezinslid afh alen (gebaseerd op de 
gezinssituatie van 1 januari 2016). 
Dit kan vanaf 25 januari tot en met 30 de-
cember (tot 12.30 uur) bij het onthaal van 
ons administratief centrum of in één van 
de drie bibliotheken. 
Is uw buurman of -vrouw slecht te been? 
Dan kunt u met de juiste identiteitskaart 
ook zijn/haar huisvuilzakken meebren-
gen.

tweewekelijks ingezameld in de welge-
kende bordeaux restafvalzakken. Wilden 
we overstappen naar containers? Een keu-
ze die we weloverwogen wilden maken.

nadelen
Zo zou het diftarsysteem een zware fi nan-
ciële impact hebben op het gemeentelijk 
budget. Er moeten immers containers 
met chip aangekocht worden en ook de 
kostprijs van de ophaling zou stijgen om-
dat die meer tijd in beslag neemt. Ook het 
kostenplaatje voor u, onze inwoners, zou 
(op basis van de vastgestelde kostprijs 
door de Raad van Bestuur van Igean) vol-
gens schattingen stijgen ten opzichte van 
de huidige situatie met restafvalzakken.

voordelen
Anderzijds zouden we, indien we nu zou-
den instappen, via de Openbare Vlaamse 

Afvalstoff enmaatschappij (OVAM) de 
mogelijkheid hebben om een deel van 
de kostprijs van de containers met chip 
te recuperen. Schaff en we de zakken af, 
dan betekent dit ook minder geurhinder 
en geen lekkende of stuk gebeten zakken 
meer. Bovendien wordt dan het principe 
‘de vervuiler betaalt’ verder geïntegreerd.

Het bestuur heeft echter beslist dat de 
voordelen niet opwegen tegen de nade-
len. De bordeaux restafvalzakken worden 
dus nog niet vervangen door containers.

Restafval, net als gft+, in containers in-
zamelen met bijhorend diftarsysteem of 
niet? Over die vraag heeft het bestuur zich 
recent gebogen. Wat zijn de voor- en na-
delen? Wat is de kostprijs voor het bestuur 
én voor de burgers? Welke impact heeft 
het op de afvalophaling en -sortering? Op 
die vragen moest een antwoord komen...

terugblik
In oktober 2013 stapte de gemeente defi -
nitief over naar het nieuwe diftarsysteem 
voor wat betreft het gft+-afval. Na een 
proefperiode van ongeveer één jaar - let-
terlijk en fi guurlijk - wikken en wegen, 
trad het nieuwe diftarsysteem met bij-
horende tarieven eff ectief in werking. In 
navolging van dit systeem stelde de inter-
communale IGEAN het bestuur de vraag 
of we dit ook wilden doortrekken naar het 
restafval? Momenteel wordt het restafval 

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

geen containers voor restafval

 ■ WEGWIJS

voor- en nadelen diftarsysteem op een rijtje
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Tijdens de maand december organiseert Amnesty International haar jaarlijkse schrijfmara-
thon. Wereldwijd komen dan miljoenen Amnesty-supporters samen om brieven te schrij-
ven naar autoriteiten die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Wij spraken met 
de Zoerselse Lieve Vanhoof, al jarenlang een trouw Amnesty-schrijfster. Zij legt uit dat iedere 
kleine inspanning van u, een wereld van verschil kan betekenen voor een ander. 

schrijf mee om 
onrecht tegen te gaan 

Lieve Vanhoof, al jarenlang schrijfster voor Amnesty

 ■ CLOSE-UP

© Amnesty International
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 ■ CLOSE-UP

“In 1993 werd de schrijfgroep in Zoersel op-
gericht”, steekt Lieve van wal. “Zelf ben ik, 
samen met Fia Van Oijen - ook een over-
tuigd verdediger van mensenrechten -, 
aangesloten in 1997. Elke derde woensdag 
van de maand wordt er in een klein groep-
je geschreven. We doen dit nu al enke-
le jaren in ‘De Heidebloem’ (nu ‘Brasserie 
Anno 1907’). Iedereen is welkom om mee 
te komen schrijven. We doen dat nog wel 
steeds op papier, ja (lacht), al kan dit te-
genwoordig ook via mail, hoor! Amnesty 
stuurt zelf maandelijks twee dossiers om 
voor te schrijven. Die brieven - meestal in 
het Engels - schrijven wij dan over en stu-
ren we rechtstreeks op naar de gezagsdra-
gers in kwestie. Uiteraard kan je die brie-
ven - die te vinden zijn op de website van 
Amnesty - ook gewoon thuis schrijven, al 
geeft dat samenkomen het toch net die 
andere dimensie.“

schrijfmarathon in december
“In de maand december roept Amnesty 
iedereen nog eens extra op om deel te 
nemen aan de internationale schrijfma-
rathon, die loopt van 5 tot en met 31 de-
cember”, weet Lieve nog. “Dit jaar staan 
er twaalf dossiers uit twaalf verschillende 
landen in de kijker.
Zo zal er bijvoorbeeld geschreven worden 
voor Teodora del Carmen Vasquez, die in 
El Salvador een dood geboren kind kreeg, 
hiervoor beschuldigd werd van moord en 
intussen al zeven jaar opgesloten zit. Of 
voor de Congolese mensenrechtenacti-
visten Yves Makwambala en Fred Bauma, 
die enkel en alleen in de gevangenis zitten 
omdat ze tijdens een conferentie om jon-
geren te sensibiliseren hun mening geuit 
hebben over politiek en democratie. Of 
voor de Amerikaan Albert Woodfox die 
reeds 43 jaar in eenzame opsluiting vastzit 
en zijn onschuld uitschreeuwt.
Amnesty voert niet alleen actie tegen on-
eerlijke processen, foltering en de dood-
straf. Ook andere mensenrechtenschen-
dingen zoals homohaat en gedwongen 
kindhuwelijken komen aan bod. Tijdens 
de schrijfmarathon is er bijvoorbeeld ook 
een briefschrijfactie voor de dertienjarige 
Maria uit Burkina Faso die door haar vader 
uitgehuwelijkt werd aan een zeventigjari-
ge man.”

één op vier hebben resultaat
Een handgeschreven brief met een per-
soonlijke boodschap is een ijzersterk 
actiemiddel, zo blijkt! “Eén op vier van 
Amnesty’s schrijfacties hebben name-
lijk resultaat”, vertelt Lieve nog. “Iemand 

komt vrij, een doodstraf wordt omgezet 
naar een gevangenisstraf, mensenrech-
tenschendingen worden onderzocht en 
vervolgd, discriminerende wetten worden 
aangepast ... Dit bewijst dat als burgers 
zich verenigen onrecht kan bestreden 
worden!”

hart onder de riem
Maar zelfs als er niet meteen resultaat 
wordt geboekt, betekenen die brieven 
en solidariteitsboodschappen heel veel. 
“Ze steken een hart onder de riem van de 
slachtoff ers, maar ook van hun familie en 
vrienden. Door die brieven weten ze dat ze 
niet vergeten worden”, aldus nog Lieve.

“Ik ken deze actievoerders niet. Ik heb hen 
nooit ontmoet, maar toen ik om hulp 
schreeuwde, kwamen ze massaal in actie 
om mij te redden. Ik wist niet dat mensen 
nog zo’n grote liefde hadden voor hun me-

”Hoop” is dat ding 

dat veren heeft 

en neerstrijkt op 

de ziel, er z’n lied-

jes zonder woor-

den zingt en nooit 

stopt, helemaal 

nooit.”

(Emily Dickinson)

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 9 59
gezondheid.wereld@zoersel.be
www.schrijfmarathon.be

demens. Als ik hoor wat er allemaal voor 
mij is gedaan, ben ik de gelukkigste man 
op aarde. Ik hou van jullie allemaal!”
Aan het woord is Moses Akatugba uit 
Nigeria. Na gruwelijke folteringen werd hij 
als zestienjarige veroordeeld tot de dood-
straf voor het stelen van mobiele tele-
foons. Een aantijging die hij altijd ontkend 
heeft. Na de schrijfmarathon in 2014 werd 
hij vrijgelaten uit de dodencel.
Die schrijfmarathon van vorig jaar was 
algemeen beschouwd een groot succes 
met 3,2 miljoen brieven, e-mails, sms’en 
en andere berichten wereldwijd. Amnesty 
wil het dit jaar graag nog beter doen en 
streeft, in Vlaanderen alleen, naar 30.000 
brieven.
Net als Lieve, roept gemeente & ocmw 
Zoersel al haar inwoners dan ook op om 
in zijn of haar pen te kruipen en met één 
brief iemands leven voorgoed te verande-
ren (zie bruine kader)!

KRUIP IN UW PEN
Samen met Amnesty International en Lieve roept gemeente & ocmw 
Zoersel ieder van u op om tussen 5 en 31 december in uw pen te krui-
pen en een brief te schrijven voor Teodora, Yves, Fred, Albert, Maria of 
één van de andere mensen die dit jaar centraal staan tijdens de schrijf-
marathon. Uw brief kan immers hun leven veranderen! In de patio in 
het administratief centrum en in de drie bibliotheken vindt u tijdens 
deze periode een schrijfstand. U kunt er ter plaatse even de tijd ne-
men om een brief te schrijven of een voorbeeldbrief mee naar huis ne-
men, om hem dan nadien terug bij ons te bezorgen. U vindt alle brie-
ven ook op www.schrijfmarathon.be. Uiteraard is Amnesty ook altijd 
blij met wat sponsoring: BE25 0000 0000 8282. Alvast bedankt!
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Heel wat 80-plussers in onze gemeente kregen afgelopen zo-
mer, in opdracht van gemeente & ocmw, een bezoekje van 
hun postbode, uitgerust met een vragenlijst. Die bevraging 
leverde interessante info op voor het (zorg)beleid.

TOEKOMST
De resultaten van dit on-
derzoek worden nu nog 
verder verfi jnd en geana-
lyseerd, om er dan vervol-
gens de komende jaren 
naar te kunnen handelen. 
Gemeente & ocmw zijn al-
leszins erg tevreden met de 
schat aan informatie die dit 
onderzoek opleverde over 
de leefsituatie van onze ou-
deren, en besloot dan ook 
om dit iedere drie jaar te 
herhalen. Op die manier 
kunnen we snel inpikken op 
bepaalde evoluties en het 
beleid bijsturen waar nodig.

- 53% woont samen met andere mensen, 
voornamelijk partner of kinderen. Dat 
betekent dat 47% alleen woont. Gelukkig 
voelt slechts een kleine minderheid zich 
sociaal geïsoleerd. 90% krijgt immers 
minstens wekelijks bezoek van familie, 
buren of vrienden en 92% heeft minstens 
één maal per week telefonisch contact.

- Ruim 65% doet beroep op één of andere 
vorm van hulp, voornamelijk schoon-
maak en mantelzorg. Slechts 6,5% wenst 
meer hulp te ontvangen.

- 95% van de bezochte inwoners komt, al-
dus de postbodes, verzorgd voor de dag 
en is helder van geest.

- Bij meer dan 99% van de geïnterviewden 
worden dagelijks de rolluiken opgela-
ten en de brievenbus geledigd. Of ze zijn 
nog in staat dit zelf te doen, of ze krijgen 
dagelijks iemand over de vloer, wat heel 
positief is!

wat leert dit onderzoek ons?
In eerste instantie nam onze sociale 
dienst uiteraard contact op met de men-
sen die meer info wensten over onze 
dienstverlening. Daarnaast leren we uit 
dit onderzoek vooral dat:
- een voldoende beschikbaar én bekend 

zorgaanbod enorm belangrijk is;
- heel wat ouderen beroep doen op man-

telzorgers, wiens aandeel in de hulpver-
lening dus van levensbelang is.

Met het zorgbeleid in Zoersel zullen we 
dan ook blijven inzetten op het versterken 
van vrijwilligerswerk, het ondersteunen 
van mantelzorgers en het investeren in 
voldoende aangepaste woongelegenhe-
den, dichtbij familie en in buurten waar 
ook informele zorg aanwezig is.

Gemeente & ocmw investeert veel in het 
uitbouwen van een zorgaanbod voor onze 
oudere inwoners. Het is echter moeilijk in 
te schatten of dit aanbod iedereen bereikt 
die er nood aan heeft. Vaak is de stap om 
professionele hulp te vragen te groot, zijn 
er fi nanciële drempels of is het aanbod 
toch onvoldoende bekend. De kans dat er 
dus mensen zijn die nood hebben aan die 
zorg, terwijl we dat niet weten, is reëel. 
Met de hulp van Bpost vonden we een ef-
fi ciënte manier om daar een beter zicht op 
te krijgen. De postbodes namen afgelopen 
zomer immers, bij alle 80-plussers die dat 
wensten (een kleine 400 personen), een 
enquête af. De vragen gingen onder meer 
over hun woonsituatie, sociale contacten 
en behoefte aan zorg. Een greep uit de re-
sultaten:

MEER WETEN?
thuiszorg
T 03 2980 0 00
thuiszorg@zoersel.be

postbode
op de  koffi  e

80-plussers krijgen bezoek

 ■ BETROKKEN

© Bpost
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► ►

Een tuinhuis zetten vanachter in uw tuin, een zwembad aan-
leggen of een carport naast uw huis plaatsen? We denken er 
allemaal wel eens over na, maar wat mag er nu wel en wat 
niet? We sommen de voornaamste regels even voor u op.

ten staan en doorslaggevend zijn.”
Een gouden tip dus: kom altijd eerst even 
langs bij de medewerkers van ruimtelijke 
ordening om na te vragen wat de specifi e-
ke voorschriften zijn voor uw perceel. Zo 
wordt alle twijfel weggenomen en bent u 
zeker of een constructie al dan niet mag 
geplaatst worden.

bijgebouwen in de tuin
U moet geen bouwvergunning aanvragen 
voor een bijgebouw in uw tuin als:

Belangrijk om weten is dat niet voor alle 
percelen dezelfde voorschriften gelden. 
”We merken vaak dat mensen op internet 
gaan zoeken naar de regelgeving op ste-
denbouw”, vertellen de heren van onze 
dienst ruimtelijke ordening. “Ze vinden dan 
meestal de algemene voorschriften terug. 
Voor percelen die in een verkaveling, een 
bijzonder plan van aanleg (BPA) of een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) liggen, 
gelden echter specifi eke voorschriften, die 
bovendien boven de algemene voorschrif-

- het maximum 40 m² in beslag neemt (in-
clusief andere, bestaande bijgebouwen); 

- het minstens 1 meter van de perceels-
grens af staat;

- het niet hoger is dan 3,5 meter. 
Let wel: ook reeds bestaande bijgebou-
wen worden dus bij deze 40 m2 gerekend.

Een voorbeeld: mevrouw Maes wil in 
haar achtertuin een tuinhuis plaatsen. 
Momenteel heeft ze al een serre van 15 
m² staan. Ze kan zonder vergunning nog 
een tuinhuis van 25 m2 plaatsen, maar ze 
moet daarbij wel rekening houden met de 
maximale hoogte van 3,5 meter en de af-
stand van 1 meter tot de perceelsgrens. Als 
mevrouw Maes een tuinhuis van 35 m2 wil 
plaatsen, komt het totaal op 50 m2 en dan 
moet zij wel een bouwaanvraag indienen. 

wat mag er wel?
wat mag er niet?

tuinhuizen, carports, zwembaden... 

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS

Deze eventuele vrijstelling van vergunning 
geldt enkel voor bijgebouwen achteraan 
in uw tuin.

constructies in de voor- en zijtuin
Constructies in uw voortuin - zoals bij-
voorbeeld een carport -zijn namelijk niet 
toegelaten.

Een carport plaatsen in de zijtuin kan dan 
weer wel, maar ook daar zijn enkele voor-
waarden aan verbonden. Zo moet:
- de voorkant van de carport minstens 5 

meter verder/dieper staan dan de voor-
gevel van uw woning; 

- de carport ofwel op de perceelsgrens 
staan, ofwel minstens 3 meter er van af; 

- de carport - als ze op de perceelsgrens 
wordt gezet - afgewerkt worden met 
een plat dak van maximaal 3 meter 
hoog. In dit geval hebt u bovendien het 

siervijver van 15 m2 en een terras van 20 
m2. Hun plannen hebben betrekking op 
het aanleggen van een zwembad van 45 
m2. Vermits 15, 25 en 45 m2 samen 80 m² 
is, kunnen ze het zwembad aanleggen 
zonder vergunning.

ophogingen
Een reliëfwijziging, bijvoorbeeld een op-
hoging van uw perceel, is volgens de wet 
vergunningsplichtig als daardoor de aard 
of de functie van het terrein wijzigt, al is 
het maar met enkele centimeters. 
U moet er, bij dergelijke werkzaamheden, 
ook op letten dat de natuurlijke water-
afl oop tussen de percelen niet wordt be-
lemmerd.“We raden u dan ook aan om bij 
een ophoging sowieso even bij ons langs 
te komen, zodat elke situatie afzonderlijk 
kan worden bekeken”, aldus nog de heren 
van ruimtelijke ordening.

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening
T 03 2980 9 11
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

bomen, hagen & afsluitingen
Enkele losse zaken om rekening mee te 
houden:
- Bomen moeten volgens het veldwet-

boek op minstens 2 meter van de per-
ceelsgrens staan. Voor bomen die ouder 
zijn dan 30 jaar geldt deze regel echter 
niet.

- U mag niet op eigen initiatief de takken 
van de bomen van de buren snoeien. 
Hiervoor hebt u steeds zijn/haar toe-
stemming nodig.

- Zowel in de voor-, zij- als achtertuin kunt 
u zonder vergunning een draadomhei-
ning plaatsen tot 2 meter hoog.

- U mag een afsluiting of een haag op de 
perceelsgrens zetten mits u hiervoor het 
akkoord van de aanpalende buur hebt. 
Een haag die niet gemeenschappelijk op 
de perceelsgrens wordt geplant, moet 
minstens 50 cm van die grens af staan.

schriftelijk akkoord van de aanpalende 
eigenaar nodig én bent u verplicht een 
stedenbouwkundige vergunning aan te 
vragen.

Een voorbeeld: de heer Wouters wil in zijn 
zijtuin een carport plaatsen. De afstand 
tussen de zijgevel en de perceelsgrens is 3 
meter, wat betekent dat hij de carport op 
de persceelsgrens zal moeten plaatsen. 
Dat impliceert dat hij de carport moet af-
werken met een plat dak van maximaal 
3 meter hoog, dat hij het schriftelijk ak-
koord van zijn buur nodig heeft en dat 
hij een bouwaanvraag moet indienen bij 
ruimtelijke ordening. Tot slot moet hij er 
ook voor zorgen dat de carport minstens 5 
meter verder/dieper staat dan de voorge-
vel van zijn woning.

terras, zwembad & siervijver
Voor het aanleggen van verharde con-
structies in uw tuin hebt u in principe een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. 
Er geldt echter een vrijstellingsregeling 
waarmee u al een heel eind komt zonder 
vergunning. 
Zo is de aanleg van een niet-overdekte 
constructie in de zij- en achtertuin vrijge-
steld van vergunning tot maximaal 80 m2. 
Let wel, alle bestaande niet-overdekte 
constructies, zoals terrassen, siervijvers of 
zwembaden, moeten meegeteld worden 
bij de berekening van deze maximale op-
pervlakte.

Een voorbeeld: de familie Van Rossum 
droomt al jaren van een zwembad in de 
tuin. Momenteel hebben ze al een kleine 

architect nodig
Voor werken tot 40 m2 - bijvoorbeeld een 
carport van 27 m² tegen de perceelsgrens - 
mag u zelf de plannen tekenen.
Voor constructies die groter zijn dan 40 
m² - bijvoorbeeld een tuinhuis van 45 m2 
- hebt u steeds de medewerking van een 
architect nodig.
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 ■ IN ‘T KORT

markt - wist je datjes

Dat u elke eerste dinsdagvoormiddag van de maand in Zoersel op 
de markt terechtkunt, weet u ongetwijfeld. We brengen echter 
nog graag even in herinnering dat er geen gemotoriseerd verkeer 
over de markt mag rijden, en dit tussen 6.30 uur en 14 uur. Nadars 
verhinderen die doorgang aan beide kanten van de markt, maar 
toch zijn er nog geregeld automobilisten die er langs glippen. In 
het belang van ieders veiligheid zal de politie er op toezien dat de 
omleiding gevolgd wordt. Komt u met de fi ets? Dan kunt u die 
kwijt aan de pastorij of in de fi etsenstalling aan de Kortestraat. 
Ook handig om weten is dat de mobiele Lijnwinkel van plaats ver-
anderd is. Dit fl exibel verkooppunt stond tot voor kort ter hoogte 
van De Smoutmolen, maar u vindt het nu terug aan het einde van 
de markt, aan de kant van Sint-Antonius. Zeker nu 65-plussers 
niet langer gratis met de bus mogen rijden, is het handig om we-
ten dat zij hier terechtkunnen voor een buskaart of -abonnement.

MEER WETEN?
Hilde Bourbon | Betty Brughmans
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

renovatiepremie
vernieuwd

Vanaf 1 december kunt u de 
vernieuwde renovatiepre-
mie aanvragen. Nieuw is dat 
u voortaan twee aanvragen 
moet indienen en de werken 
dus meer kunt spreiden. De 
facturen mogen wel niet lan-
ger dan twee jaar, in plaats 
van vroeger drie jaar, oud zijn. 
Ook de uitbetaling van de pre-
mie wordt verdeeld over twee 
aanvragen. Het maximale be-
drag blijft hetzelfde en is nog 
steeds € 10.000. 
Opgelet: wie voor 1 decem-
ber 2014 een overeenkomst 
met een aannemer afsloot of 
bestellingen voor materialen 
heeft geplaatst, valt nog on-
der de oude regeling.

MEER WETEN?
wooninfopunt (elke vrijdagvm.)
T 0491 71 91 31
woonbeleid@igean.be
www.wonenvlaanderen.be

beelden gezocht
de Lindeboom vertelt

Het Lindepaviljoen zal binnen-
kort de set vormen van een 
nieuw, fris project (met onder 
meer een multimediashow) 
met de 800 jaar oude Linde-
boom in de hoofdrol. 
Beschikt u over foto’s, fi lm-
pjes, documenten of getuige-
nissen in verband met de Lin-
deboom of het dorpsleven in 
Zoersel en omgeving, zo’n 100 
tot 50 jaar geleden? Geef ons 
dan aub een seintje. Alle uit-
geleende materialen worden 
gekopieerd of ingescand en ui-
teraard nadien zo snel moge-
lijk aan u terugbezorgd. Alvast 
bedankt!

MEER WETEN?
toerisme
T 03 2980 7 16
toerisme@zoersel.be

houtverkoop
gewijzigde locatie

Het gemeentebestuur ver-
koopt een aantal loten hout, 
afk omstig van het vellen en 
snoeien van bomen. Vanaf half 
december kunt u de loten be-
kijken op de vroegere terrei-
nen van Van Aerde (Driesheide 
26 en 34). De verkoop zelf vindt 
plaats op diezelfde locatie, op 
zaterdag 23 januari om 10 uur. 
U kunt ter plaatse bieden op 
verschillende loten.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

lokaal huren?
Koetshuis en andere

De komende jaren wordt het 
Koetshuis in het park van 
Halle beheerd door Vanden-
plas-Events bvba. Het ge-
meentebestuur sloot hiervoor 
een concessieovereenkomst 
af voor de komende negen 
jaar. In het verleden mochten 
er in het Koetshuis enkel ver-
enigingsactiviteiten plaats-
vinden, maar voortaan zullen 
de lokalen ter beschikking 
gesteld kunnen worden als 
feestzaal, vergaderruimte of 
activiteitenruimte aan zowel 
verenigingen, bedrijven als 
particulieren. Meer info over 
beschikbare data en tarieven 
verkrijgt u via info@koets-
huis-hallehof.be of via www.
koetshuis-hallehof.be (staat 
binnenkort online). 
Een overzicht van de ande-
re gemeentelijke lokalen - te 
huur voor verenigingen en/
of particulieren - vindt u via 
www.zoersel.be/lokalen.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be
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Bij dageraad zend ik je 

zomaar een gedicht

badinerend in wat schaduw, 

maar ook met heel veel licht.

Het licht van de verwachting, 

de hoop, de wensen,

zo warm en weelderig tussen 

twee mensen.

Het licht van het oosten, 

verhelderend en helend,

geenszins troostend maar 

dansend op onze wereld.

Laat ons de komende dagen 

leven als een nieuw begin:

ik kom naar je toe in liefde, 

openheid en zielezin.

(Eddy De Raedt) 
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Poëzieweek 2016

kijken, luisteren of 
zelf mee doen?
Poëzie lijkt zich soms in de marge van de kunsten te bevinden, het kleine broertje van de lite-
ratuur, de verstekeling van de letteren. Maar één keer in het jaar krijgt poëzie de aandacht die 
het terecht verdient, tijdens een heuse Poëzieweek. Onder het motto ‘Jaren die druppelend 
versmelten’ vindt van 28 januari tot en met 3 februari de editie 2016 plaats.

‘Jaren die druppelend versmelten’ ver-
wijst naar het thema van herinneringen. 
Wie wordt er niet lyrisch als het gaat om 
mooie jeugd- of vakantieherinneringen? 
Evengoed zijn we bij momenten ontroerd 
door ons verleden, zowel collectief als in-
dividueel. Herinneringen kunnen ons op 
een roze wolk parkeren, maar kunnen ons 
ook laten verdwalen in de minder aange-
name momenten van ons verleden. Poëzie 
is het genre bij uitstek om het verleden in 
woorden om te zetten, te bezingen, te be-
kritiseren, kortom, te herinneren.
Sinds heel wat jaren trachten we ook in 
Zoersel heel wat activiteiten aan te bieden 
tijdens de Poëzieweek en dat zal in 2016 
niet anders zijn. Een bloemlezing…

poëzie in de publieke ruimte
Op Gedichtendag (28.01) onthullen we in 
de patio van het administratief centrum 
een aantal mooie gedichten van dichters 
uit de lage landen. U verwelkomen, doen 
we graag met enkele voorgedragen ge-
dichten om in de stemming te komen.

poëtisch leescafé
Nog op 28.01 staat poëzie centraal in het 
leescafé van de bib in Zoersel. Geniet (van 
9.30 tot 12.30 uur) van een hapje en een 
drankje terwijl uw barman Eddy De Raedt 
tussendoor een gedicht voordraagt. Dat 
Eddy poëzie een warm hart toedraagt, is 
geen geheim. Vorig jaar schreef hij een ge-
dicht (zie kader), dat een vaste stek kreeg 
op een muur in het leescafé. 

schrijf uw eigen gedicht
Doet u het liever zelf? Dan geeft Yen 
Dewachter, lerares creatief schrijven, u in 
de bib in Zoersel (28.01 van 10 tot 12 uur) 
tips en trics bij het schrijven van uw eigen 
gedicht. Tussendoor draagt zij een aantal 
van haar favoriete gedichten voor.

leerlingen dragen voor
Vorig jaar ging juf Helga van de Kiekeboes 
met haar leerlingen van het vierde leer-
jaar gedichten voordragen bij de bewo-
ners van woonzorgcentrum De Buurt. 
Het werd, voor alle partijen, een onverge-
telijke gebeurtenis. De herinnering leeft 
nog steeds verder, en laat net dat het the-
ma van dit jaar zijn… Juf Helga trekt 28.01 
dus opnieuw met haar leerlingen richting 
woonzorgcentrum. Een dag later krijgt 
Residentie Lindehof op haar beurt de leer-
lingen van het zesde leerjaar van de Sint-
Elisabethschool over de vloer, die maar al 
te graag het voorbeeld van de Kiekeboes 
volgen. 

poëzie in de bib
Dorien Aegte, Kaat De Visscher, Michelle 
Peeraer en Caro Van Rooy (woordacade-
mie) spelen een fragment uit ‘Saluut’, een 
theatervoorstelling van Michaël De Cock. 
Vanuit hun positie als kleindochter vertel-
len ze over hun oma, die steeds ouder en 
kleiner wordt. Tot oma gaandeweg niks 
meer terugvindt in haar eigen hoofd en 
verdwijnt. Kom zeker mee luisteren in de 
bib in Zoersel, 30.01 om 10.30 en 11.15 uur.

dichter in huis
Sluitstuk van de Poëzieweek is de der-
de editie van ‘dichter in huis’ op 31.01. Het 
concept is ondertussen gekend. Enkele 
inwoners uit onze gemeente stellen hun 
huiskamer ter beschikking om er een po-
ezieprogramma, afgewisseld met een 
streepje muziek, te brengen. Paul en 
Myriam De Bruyne-Ros getuigen. “Wij 
hebben met veel plezier onze huiskamer 
opengesteld voor ‘dichter in huis’. Sinds 
mijn prille jeugd ben ik een poëzielezer 
en ik heb wel vaker gedichten op een po-
dium gebracht. Maar er gaat niets boven 
de intimiteit van een huiskamer: de aan-
dacht is er tastbaarder, de stilte intenser, 
de vrolijkheid vrijer. En vooral, we hebben 
fi jne mensen mogen ontmoeten, vol be-
langstelling en openheid voor wat er die 
middag zou gebeuren. Een feestje vond 
ik het, dat voor ons al begon toen we de 
muzikanten leerden kennen, teksten bij 
elkaar zochten en alles afstemden met de 
mensen van de cultuurdienst. Heel prettig 
en ongedwongen allemaal!”
Het gedetailleerde programma van ‘dich-
ter in huis’ kunt u begin januari raadple-
gen op www.zoersel.be. U moet hiervoor 
wel vooraf inschrijven.

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be
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Jan Dries, onze bekendste Zoerselse kunstenaar van de voorbije decennia, overleed vorig jaar 
op 88-jarige leeftijd. Zijn meest zichtbare werk is ongetwijfeld ‘meditatieve ruimte het zelf 
zijn’, het hellend vlak dat hij ontwierp voor het plein aan de Antwerpse stadsschouwburg. In 
januari 2016 eren we Jan met een tentoonstelling in cultuurhuis de Bijl en een postuum ere-
burgerschap. Aan de hand van enkele getuigenissen schetsen we alvast een portret van hem.

Jan Dries postuum 
ereburger 

tentoonstelling in de Bijl

 ■ IN BEELD
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 ■ IN BEELD

Jan Dries is geboren in Mol in 1925. Hij is 
nauw betrokken bij de Antwerpse avant-
garde van de jaren vijftig. Zo richt hij in 
1958 mee G 58 op en in 1960 ondertekent 
hij het manifest van de Nieuwe Vlaamse 
School. Jan behoort tot het handvol stu-
denten in de eerste keramiekklas van 
Olivier Strebelle aan de Koninklijke Aca-
demie voor Schone Kunsten van Antwer-
pen en in 1955 opent hij, samen met Willy 
Meysmans, een keramiekatelier op een 
zolder in de Raapstraat.

“Wat wij zoeken is een uitdrukkingsvorm 
die zuiver keramisch is, die ontsnapt aan 
een nabootsing van beeldhouwkunst in 
keramiek, die volledig adequaat is aan de 
matière zelf ”, verklaart Dries in ‘Deze tijd‘ 
(1956). Op dat moment is Jan Dries al eer-
der een buitenbeentje bij de keramisten. 
“Voor mij is er allereerst de vorm, zuiver op 
zichzelf staand. Die vorm versier ik dan 
met kleur - kleur is een bijkomend, niet-
essentieel element”, zegt Dries. In deze 
uitspraak kan men de aankondiging van 
zijn latere werk al ontdekken, namelijk 
zijn liefde voor maagdelijk wit marmer.

messias van de kunst
De G staat voor ‘groep, groupe, group of 
Gruppe’ en maakt meteen duidelijk dat 
G 58 internationale aspiraties koestert. De 
zolder van het Hessenhuis is de locatie 
voor tentoonstellingen, toneel- en dans-
voorstellingen, poëzievoordrachten ...

Cel Overberghe was het jongste lid van 
deze kunstgroep en bevriend met Jan 
Dries. “Ik was pas 21”, vertelt Overberghe, 
“en voor mij was dat, in het begin althans, 
een euforische ervaring. Al snel leerde ik 
dat het om een stelletje ego’s ging en niet 
het aangenaamste gezelschap. Jan is ech-
ter altijd een goede vriend gebleven. Hij 
liet zich, bevlogen kunstenaar als hij was, 
vlug opmerken met zijn werk. Hij was een 
soort messias van de kunst. Hij sprak niet 
maar predikte. Als een ziener ging hij door 
het leven.”

fascinatie voor Carraramarmer
Jan Dries is vooral gefascineerd door het 
witte Carraramarmer waarmee hij zijn 
‘meditatieve stenen’ maakt. Hij zoekt met 
zijn eenvoudige, abstracte vormen naar 
een optimaal spel tussen licht en donker. 
De laatste decennia pendelt hij dan ook 
meermaals per jaar, samen met zijn 
vrouw Jet, tussen zijn atelier in Carrarra 
(Italië) en Zoersel.
“Het marmer en de studio met vaardige 

‘artigiani’ - vaklui die ons hielpen bij het 
voorbereiden van het werk - was de aan-
leiding om naar daar te gaan”, vertelt Jet. 
“Jan kon niet zonder, hij had het nodig. 
Wanneer zijn ongeduld begon te groeien, 
moest alles wijken voor het vertrek. Niets 
hield hem dan nog tegen. We verbleven er 
twee keer per jaar, telkens voor een 
maand of drie. Daar maakte hij dan zijn 
ontwerpen. Het was er rustig; geen tele-
foon, contacten of andere verplichtingen 
die je stoorden. Pas na die ontwerpfase 
volgde het werk in het atelier, als het ware 
de kers op de taart. Het omzetten in ma-
terie: een feest!”

blijvende ontmoetingsplaats
Jan is ook een van die schaarse kunste-
naars die zijn internationale ambities kan 
waarmaken. Met tentoonstellingen in 
Londen, Parijs, Rotterdam, Stockholm, 
Frankfurt … is hij internationaal actief.

EREBURGER
In januari 2016 wil gemeen-
te & ocmw Zoersel Jan eren 
met een tentoonstelling in 
cultuurhuis de Bijl en een 
postuum ereburgerschap. 
Mieke Dries, Jan’s dochter, 
is alvast blij met deze er-
kenning. “Doordat mijn va-
der graag met iedereen, 
jong en oud, persoonlijk 
contact had, zou ook hij 
deze benoeming erg geap-
precieerd hebben. Hij zou 
het als een aanleiding zien 
voor wie hem nog niet 
kent, om op zoek te gaan 
naar wie hij was en wat hij 
met zijn kunst bedoelde.”

MEER WETEN?
Franky Michielsen
T 03 2980 7 15
cultuur@zoersel.be.

Met het overlijden van Jan is het werk ech-
ter niet gedaan. De familie krijgt via de na-
latenschap een mooie verzameling wer-
ken toevertrouwd.

Peter de Kort, Jan’s schoonzoon, vertelt 
hoe ze zijn oeuvre levendig gaan proberen 
te houden. “We gaan ons zoveel mogelijk 
in hem verplaatsen: wat zou hij wél en 
wat zou hij niet doen? We willen dat deel 
van zijn geestelijke erfenis zuiver houden 
en delen met zoveel mogelijk mensen, bij-
voorbeeld in de vorm van een stichting. 
Een groot aantal werken zijn in onze nala-
tenschapscollectie verankerd, andere 
beelden wensen we nog te verspreiden. 
Ook de woning met atelier in Zoersel zal, 
als blijvende ontmoetingsplaats en exper-
tisecentrum, een belangrijke rol blijven 
spelen.”

VOORJAARSPROGRAMMA GEMEENSCHAPSCENTRUM
Naast de tentoonstelling van Jan Dries heeft het voorjaar van cultuur-
huis de Bijl en de Kapel nog heel wat lekkernijen in de aanbieding. Zo 
staan onder meer Duhow met Bernard Van Lent & Anke Hintjes, Nigel 
Williams, Jean-Marie Aerts met Jean Blaute & Erik Melaerts, Paradies 
Liebe … op het programma. Voor de eerste keer organiseren we sa-
men met Malle een tentoonstelling met werk van jonge kunstenaars. 
Zowel performance, fotografi e, schilderkunst als installatiekunst ko-
men aan bod. Kortom, een uniek project dat u tegelijk in de Pastorij 
van Malle en cultuurhuis de Bijl kunt bezoeken. Ontdek de rest van 
ons aanbod op www.zoersel.be of in onze programmafolder, die u 
kunt ophalen in de bib, de Bijl en het administratief centrum.
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In 2016 herdenken we twee gebeurtenissen, één op nationaal en één op lokaal niveau, die 
exact 80 jaar geleden plaatsvonden. Beide gebeurtenissen luidden toen in zekere zin het be-
gin in van een nieuw toeristisch tijdperk, dichtbij en veraf. Voor onze dienst cultuur zijn ze de 
perfecte aanleiding om er, onder het motto ‘vakantie dichtbij en veraf ’, een cultureel werkjaar 
aan te koppelen.

meente de jeugdherberg voor het eerst de 
deuren. De Zoerselse jeugdherberg kreeg 
toen al de naam ‘Gagelhof ’, naar het in de 
streek veelvuldig voorkomend gagelkruid. 
De oprichters van destijds verwierven de 
grond als schenking van iemand die vond 
dat er, naar het voorbeeld van de her en 
der opduikende jeugdherbergen, ook in de 
Kempen zo maar eens één moest komen. 
De jeugdherberg van Zoersel was trou-
wens de allereerste in Vlaanderen!

De oude legerbarak, die plaats bood aan 
50 personen, zou de oorlog echter niet 
overleven. Een verdwaalde V-bom, die 
voor Antwerpen bestemd was, dwaalde 
af naar de Kempen en kwam in Zoersel 
terecht. Om de jeugdherberg nieuw le-
ven in te blazen werd er na de oorlog een 
bouwkamp ingericht, waarbij studenten 
van over heel Europa een ontwerp van het 

gerenommeerde architectenduo Renaat 
Braem en Willy Van Gils uitvoerden. De 
oorspronkelijke structuur, een bos van 
draagbomen, is tot op vandaag in het oor-
spronkelijke hoofdgebouw te herkennen.

Naast de jeugdherberg zijn er uiteraard 
nog heel wat plekjes in onze gemeente 
die druk bezocht werden door ‘de men-
sen van de stad’. Denken we maar aan 
het Zoerselbos en het boshuisje, het 
Zoerselhof, de Heidebloem … Eén voor één 
geliefde bestemmingen tijdens weekends 
of vakantiedagen.

Op 8 juli 1936 werd, na de Grote Staking 
van juni 1936, een wet gestemd waar-
bij werknemers die minimaal één jaar in 
dienst waren, voortaan recht hadden op 
zes betaalde vakantiedagen. Het vakan-
tiegeld was gelijk aan het loon. De wet gaf 
een extra stimulans aan het beginnend 
dagjes- en verblijftoerisme in eigen land.

Drie jaar later, in 1939, zou de Belgische 
overheid het Commissariaat-Generaal 
voor Toerisme oprichten, een overheids-
dienst met als belangrijkste taken België 
als toeristische bestemming in het buiten-
land promoten, de toeristische sector in 
België in goede banen leiden en toerisme 
voor iedereen toegankelijk maken.

jeugherberg ziet daglicht
In hetzelfde jaar 1936 opende tijdens het 
weekend van 30-31 mei in onze eigen ge-

PROGRAMMA 2016
In navolging van het ‘Consciencejaar’ 
(2012) en ‘100 jaar Groote Oorlog’ (2014) 
zullen er in 2016 heel wat activiteiten 
plaatsvinden ter herinnering aan de twee 
gebeurtenissen van 80 jaar geleden. 
Verschillende  Zoerselse verenigingen sloe-
gen daarvoor de handen in elkaar, met 
als resultaat een uitgebreid aanbod aan 
tentoonstellingen, fi lms, lezingen … De 
programmabrochure met het volledige 
overzicht vindt u binnenkort apart in uw 
brievenbus. Voor de eerste activiteiten 
in januari/februari verwijzen we u graag 
naar de Dag-na-dagkalender hiernaast. 
U bent alvast van harte uitgenodigd!

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

vakantie dichtbij en veraf

cultureel jaarthema

 ■ IN BEELD
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

maandag 21.12
Kerstmis, sneeuwman in het gips!
Omdat we gaan werken met gips en dit toch 
eventjes droogtijd nodig heeft, gaan we ook een 
kerstwandeling maken met kerstopdrachten. 
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 9 tot 13 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

expo | Internationaal talent werkt
Zeven hoogopgeleide anderstaligen ondernamen 
samen met een coach een zoektocht naar werk 
in Vlaanderen. Hun verhalen en deze van hun 
coaches en werkgevers werden gebundeld in het 
boek “Internationaal talent werkt. Hoogopgeleide 
anderstaligen over verlangen, drempels en moed.” 
Deze fototentoonstelling toont hun verhaal in 
beeld en taal. Fotografi e is van Koen Broos
locatie patio administratief centrum,
Handelslei 167
andere data van 21.12 t.e.m. 22.01
tijdstip openingsuren administratief centrum
prijs gratis
info T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van
gemeentelijke dienst cultuur en OCMW Zoersel

woensdag 23.12
spelotheek open
locatie Handelslei 47
andere data elke woensdag en 2de en 4de zaterdag 
(zaterdag 26.12 gesloten)
tijdstip zaterdag van 10 tot 12 uur,
woensdag van 13 tot 17 uur
info T 03 385 38 47 of spelotheek@zoersel.be
een activiteit van spelotheek ‘t Dobbeltje

donderdag 24.12
fakkeltocht
U bent van harte welkom op het dorpsplein te 
Halle, vandaar zal de wandeling vertrekken door de 
Halse bossen. Onderweg zal er uiteraard een pauze 
zijn waar iedereen een drankje kan nuttigen.
locatie vertrek dorpsplein Halle
tijdstip samenkomst 20.30 uur,
vertrek wandeling 23.30 uur
prijs gratis
info Robin Maes, M 0496 29 57 73 
een activiteit van Vendeliers KLJ Halle 

maandag 28.12
Nieuwjaarke zoete,
ons varken heeft vier voeten, …
Ga jij ook zingen voor nieuwjaar maar heb je nog 
geen echte nieuwjaarszak om al uw lekkere snoep 
in te doen en die vele centjes die je waarschijnlijk 
gaat krijgen? Vandaag kan je jouw eigen nieuw-
jaarszak maken met alle kleuren van de regenboog! 
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

dinsdag 29.12
spelletjesnamiddag 
locatie Pastorij Halle
andere data 21.01
tijdstip 13 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 3
info Maria Van Wesenbeeck,

M 0473 30 17 94, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

donderdag 31.12
nieuwjaarszangertjes
Aan alle nieuwjaarszangertjes die in Residentie 
Halmolen een liedje komen zingen, bieden wij een 
lekkere pannenkoek en warme chocolademelk 
aan. Ook voor de mama’s en papa’s is er iets lekkers 
voorzien. Aan iedereen van harte welkom!
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 10 tot 14 uur
info Eline Verrijken,
T 03 380 12 00, eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

oudejaarsfuif
Het oudejaar moeten we nog eens goed vieren en 
nieuwjaar moeten we ontvangen met een groot 
feest. Naar jaarlijkse gewoonte kunt u dat doen op 
onze oudejaarsfuif met DJ Freaquency, DJ Wout, 
Double U, Alliance en Crooks!
locatie De Reiger 29 (KLJ-lokaal)
tijdstip 21 uur
prijs vvk € 6, kassa € 8
info Jolien Leirs,
M 0494 07 70 79 , jolienleirs@hotmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel

zondag 3.01
natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. Laar-
zen zijn sterk aanbevolen! Honden NIET toegela-
ten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
andere data 7.02
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12,
info@zoerselbos.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos
 

woensdag 6.01
naaicafé
Een 10-delige reeks waar u onder deskundige bege-
leiding kunt naaien: u kiest zelf welk kledingstuk of 
gadget u wilt naaien. Herstellingen zijn ook moge-
lijk Max. 12 deelnemers. Opgelet: reeds 3 lessen zijn 
gepasseerd, maar u kunt nog instappen indien er 
nog plaatsen vrij zijn!
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54 
andere data 19.01, 3.02, 17.02, 2.03, 9.03, 23.03
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
prijs € 70 leden gezinsbond, niet-leden € 100
info rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel
 

vrijdag 8.01
maandelijkse infonamiddag 
We lichten onze werking en visie toe. 
locatie ZNA Joostens Kapellei 133
andere data 12.02
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34,
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 9.01
open deur cursus aquarel en olieverf
U heeft enige artistieke aspiraties? Dan biedt 
kunstkring ‘De Schuine Boom’ de mogelijkheid 
om uw vaardigheden te ontplooien. Wij organi-
seren een cursus tekenen, olieverf- schilderen en/
of aquarelleren 12 zaterdagen of 12 donderdagen. 

Infovoormiddag en inschrijving op 9.01
(max. 6 personen). Deze curus omvat: materialen-
leer, perspectief, compositie, kleurenleer, enz...
locatie Olmenlei 129
tijdstip infovoormiddag: van 9 tot 12 uur,
cursus:donderdag van 19 tot 22 uur,
zaterdag van 9 tot 12 uur
prijs € 155 voor 12 lessen
info Werner De Wree,
werner.de.wree@telenet.be, T 03 384 19 88
een activiteit van De Schuine Boom

expo Jan Dries | be-licht
Jan Dries (1925 – 2014) raakte gefascineerd door 
witte Carraramarmer waarmee hij zijn ‘meditatieve 
stenen’ maakte. De veelal abstracte maar monu-
mentale vormen symboliseren de zoektocht naar 
de verhouding tussen licht en donker.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 09.01 t.e.m. 31.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

zondag 10.01
Glühwein wandeling
Samenkomst aan de ingang van het reservaat voor 
een deugddoende nieuwjaarswandeling. De Bonte 
Klepper vormt altijd een prachtig kader, ook in de 
winter. Na de wandeling genieten we van Glüh-
wein, warme chocomelk of een jenevertje.
locatie natuurreservaat Bonte Klepper, Nijverheids-
weg, 2310 Rijkevorsel
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt,
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 11.01
winterwandeling
Ongeveer 8 kilometer.
locatie parking Kerk Halle
andere data 8.02
tijdstip 13 uur
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81 
een activiteit van KVLV Halle

dinsdag 12.01
groepswandeling
Wandellus van een achttal kilometers, waarna we 
onze meegebrachte lunch kunnen gebruiken. Om 
13 uur wandelen we een tweede lus van eveneens 
een achttal kilometers. U kunt natuurlijk ook alleen 
de voor- of namiddag meestappen. Niet-leden zijn 
meer dan welkom zodat ze kunnen kennismaken 
met onze wandelclub.
locatie locatie 12.01 : café De Ploeg, Kapellei 276, 
locatie 9.02 : de 4 Seizoenen, R. Delbekestraat 179
andere data 9.02
tijdstip 10 en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

fi ets je veilig
Ouders krijgen de kans van gedachte te wisselen 
omtrent het loslaten van hun kinderen in het 
verkeer. Tevens krijgt u op een interactieve manier 
een opfrissing van de wegcode voor fi etsers. Er 
komt nog een 2de workshop ‘Fiets je vaardig’ met 
kinderen. Datum nog te bepalen. Inschrijven 
noodzakelijk!

21.12.2015 - 21.02.2016
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vrijdag 5.02
Blasiuskermis
Vrijdag is er een Bingoavond voor jong en oud. 
Zaterdag is er in de namiddag een dansnamiddag 
met live orkest Fair Play en ‘s avonds ambiance 
met orkest ‘Kontrair’. Op zondag hebben we een 
kindernamiddag en ‘s avonds als afsluiter de ‘Apres 
Ski’ in een winters decor. 
locatie spiegeltent dorpsplein Zoersel
andere data 6 en 7.02
tijdstip vrijdag 19 uur, zaterdag van 13.30 uur tot 15 
uur, zondag van 13.30 tot 24 uur
prijs consumpties aan democratische prijzen 
info J.Rijmen
M 0473 27 19 56, zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoerselkermis 

Quiz 17
Schrijf snel in want de quiz is altijd snel volzet. 
locatie kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip 20 uur
prijs € 20 voor een ploeg van max. 6 personen.
info en inschrijven
via peter@schryvers.be of dirk.verrycken@skynet.be
een activiteit van Volleybalclub Zoersel
 

zaterdag 6.02
expo | Lea De Vos en Paul Deroo
Lea De Vos en Paul Deroo zijn familie van elkaar. 
De één legt beelden vast met het penseel, de ander 
met de lens. Soms laten ze zich beïnvloeden door 
elkaar. In tekeningen met de natuur of het portret 
als vertrekpunt drijft Lea De Vos het abstraherings-
proces verder door. Dit resulteert in een spel van 
heerlijk ritmische kleurvlakken.  Wat opvalt in het 
werk van Paul Deroo, is zijn interesse voor de mens 
en zijn omgeving, steeds met een persoonlijke visie 
en schriftuur in beelden gevat. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 6.2 t.e.m. 28.2
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

ketchuptocht
Een nachtwandeling/dropping in Zoersel. Bij aan-
komst krijgt u dan een hamburger met ketchup.
locatie Judoclub Fudoshin Zoersel
tijdstip 18 uur
prijs € 12
info inschrijvingsformulier op de website
www.fudoshin.be
een activiteit van Judoclub Fudoshin
 

zondag 7.02
ganzentocht
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we naar Zeeland 
om ganzen en andere wintergasten te spotten.
Afh ankelijk van het weer zien we grauwe ganzen, 
kol-, riet-, rot- en brandganzen, zwanen, duik- en 
zwemeenden, zee-eenden en duikers. We trachten 
er ook wat steltlopers in te steken, een kiekendief, 
slechtvalk en zeehonden. Onze boterhammen eten 
we op in een gezellig cafeetje.
locatie busreis Zeeland
info info en inschrijven voor 24.01 bij Valentijn 
Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van
atuurpunt Voorkempen, kern Zoersel
 

woensdag 10.02
ganzentocht jeugd 
We spotten met onze jeugdige leden (en ouders) 
ganzen en andere watervogels in de omgeving van 
Sint-Lenaarts. Warme kledij en goed schoeisel zijn 
nuttig, want we maken eveneens een wandeling. 
De gidsen van de vogelwerkgroep zorgen voor 
uitleg en telescopen. Omdat we carpoolen, zijn 
volwassen vogelkijkers zeker welkom
locatie Kasteel de Renesse, Lierselei 28
tijdstip van 14 tot 17 uur
info Fabienne Renders,
M 0477 28 55 29, frankfabienne@skynet.be
of Valentijn Brems, M 0476 66 83 28 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

info en tickets T 03 311 77 67,
onthaal@monnikenheide.be
een activiteit van Monnikenheide
 

maandag 25.01
Lu Jong Tibetaanse helende yoga-me-
ditatie in beweging
Graag zelf een matje, fl eecedeken en kussentje 
meebrengen. Nieuw!!! vanaf februari vrou-
wen&hormoonyoga op donderdagavond van 20 tot 
21.15uur –informeer vrijblijvend.
locatie turnzaal Dorpsplein Halle
tijdstip maandag van 19.30 tot 20.45 uur
prijs 10-beurtenkaart € 100, losse les € 12
info Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

vrijdag 29.01
Vi danno il benvenuto
(voor 55 plussers)
Een culturele en culinaire tocht doorheen 
Noord-Italië.
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54 
tijdstip 18 uur
prijs leden € 20, niet-leden € 25
info en inschrijven via neos.zoersel@gmail.com
oJhan Lefever, T 03 383 06 53, www.neosvzw.be
een activiteit van Neos Zoersel

concert Flip Kowlier |Flip doet het zelf
Op een dag gaat Flip Kowlier met zijn zoon in 
Mariakerke naar een circus kijken. Hij raakt er 
vertederd door de charme en de tristesse. Diezelfde 
avond nog schrijft hij het nummer ‘Cirque’, maar 
daar blijft het niet bij. De fi ctieve karakters van dat 
circus blijken een uitstekende inspiratiebron te zijn. 
Kowlier brengt zijn jongste telg, afgewisseld met 
enkele van zijn bekendste klassiekers, integraal op 
het podium van de Kapel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info en tickets, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

maandag 1.02
lessen Fit & Fun voor 13 tot 16-jarigen
Gek van bewegen, stilzitten beu? Stevige spieren 
en body kweken op muziek? Zin in een intensieve 
fi tnessles met uw vrienden? Dan is dit iets voor u! 
locatie gemeenteschool De Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip 18 uur
prijs gratis proefl es
info Anne Peetermans
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado
 

woensdag 3.02
zumbalessen
Zumba, een dynamische en zeer plezante ontspan-
nende les, op latijns-Amerikaans ritme, hartslag-
verhogend, dus ook met een hoog calorieverbruik.
locatie gemeenteschool De Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data donderdag
tijdstip woensdag 20.30 uur, donderdag 19.30 uur
prijs proefl es € 7, terugvorderbaar bij inschrijving
info Hans Clippeleyr T 03 383 31 17,
Anne Peetermans M 0476 30 30 53,
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado
 

donderdag 4.02
conditielessen
Ideaal voor mensen die in ploegen werken en aan 
hun conditie willen werken, ze kunnen dag- en 
avondlessen afwisselen en combineren. 
locatie donderdagvoormiddag Sporthal Zoest, 
Achterstraat 32
donderdagavond: Gemeenteschool De Kiekeboes, 
Kerkstraat 7
tijdstip voormiddag 8.45 of 11 uur, avond 20.30 uur
prijs gratis proefl es
info Anne Peetermans
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado
 

locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

woensdag 13.01
leesgroep
We lezen en bespreken het boek: “de Kathedraal van 
de zee” Ildefonso Falcones. Nieuwe lezers altijd wel-
kom, geef dan vlug een seintje zodat we het boek 
tijdig kunnen bezorgen.
locatie Pastorij Halle
tijdstip 13.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle

start breicursus
Modieus breien: Bernadette en andere ideeën
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 7
andere data 20 en 27.01 en 3 en 10.02
tijdstip 19 uur
prijs leden € 15, niet-leden € 25
info en inschrijven voor 11.01
op kvlvhalle@gmail.com of Maria De Backer,
T 03 383 09 43 of Lieve Dresseleers T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle

ecologisch fruit vroeger en nu:
snoei en onderhoud
Deel 1: Een avond theorie en achtergronden (zaal) 
Deel 2: Snoeien in de praktijk: we gaan zelf een 
zaterdagnamiddag in een tuin aan de slag met 
deskundige begeleiding van Stefan Eyckerman.
Locatie medegedeeld op 13 januari. 
locatie zaal Sint-Christoff el-de Afspanning zaal 
Schuur, Amelbergastraat 1, Zandhoven
andere data 27.02 (afh ankelijk van aantal deelne-
mers ook 20.02)
tijdstip 13.01 van 20 tot 23 uur,
27.02 van 14 tot 17.30 uur
prijs velt-leden: gratis, niet leden € 5
info inschrijven verplicht bij Kristel De Bie,
kdebied@belgacom.net of M 0478 45 43 08
een activiteit van Velt Voorkempen

vrijdag 15.01
fotosalon | RE:BOOT
Opening op vrijdag. Doorlopend digitale projecties. 
Tevens organiseren wij een fotocursus voor begin-
ners. Cursus van vier zondagen, start op 28.02 en 
gaat verder op 06.03. Donderdag 10/03 is er een 
kennismaking met de leden en maken we afspraak 
voor de uitstap op 13/03. Zondag 20/03 sluiten we 
de cursus af en bespreken we onze eigen foto’s.
locatie Zonneputteke
andere data 16 en 17.01
tijdstip vrijdag om 20 uur,
zaterdag van 10 tot 22 uur
en zondag van 10 tot 19 uur 
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29,
secretariaat@fotoclubobscura.be,
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub obscura
 

zaterdag 16.01
cursus eerste hulp
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data 23 en 30.01, 13, 20 en 27.02
tijdstip 9.30 tot 15.30 uur
prijs gratis
info inschrijven voor 6.01
via vorming@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel
 

donderdag 21.01
theater | Oewist
Bewoners van Monnikenheide en Zoerselse cultu-
rele verenigingen werken voor de derde maal een 
theaterproject uit dat alle zintuigen zal prikkelen. 
Muziek, woord en beweging zijn de ingrediënten 
voor een verrassende mix om het nieuwe jaar 
vrolijk in te zetten.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 22.01 en 23.01
tijdstip 19.30 uur
prijs vvk € 12, kassa € 15 (inclusief hapje en drankje)
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kerststallen
Einhoven (met levende dieren)
locatie Einhoven
periode van 20.12 t.e.m. 26.12
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00
toerisme@zoersel.be

Sint-Martinuskerk (enkel binnen)
locatie Halle-Dorp
periode van 16.12 t.e.m. 6.1
info Marc De Maeseneer, T 03 383 29 11

pastorij Sint-Antonius
locatie Handelslei
periode van 15.12 t.e.m. 6.1
info Maria Sebreghts, T 03 383 44 69

Sint-Elisabethkerk
locatie Kerkstraat
periode van 19.12 t.e.m. 6.1
info Herman Van Hofstraeten, T 03 289 46 76

domein Bethaniën (met levende dieren)
Breng een bezoek aan onze mooie sfeervolle 
kerststal met prachtige beelden. Vlakbij bevindt 
zich de kerstcafetaria in zaal ‘Waterweg’ tegenover 
de parking van het A.Z. Sint-Jozef, waar u kunt 
genieten van een lekkere pannenkoek en/of gebak. 
Gratis parking.

locatie Andreas Vesaliuslaan
periode van 19.12 tot en met 3.1, van 11 tot 20 uur, op 
3.1 tot 19 uur. Op 24.12, 25.12, 31.12 en 1.1 gesloten
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ‘t Pensioentje

Gagelaars
verwarmde kersttent met drank en versnaperingen 

locatie speelplein Fanny, Gagelaars
periode van 19.12 tot en met 2.1, van 14 tot 22 uur. Op 
24.12 en 31.12 gesloten.
info Luc Van Den Bempt, M 0472 01 32 41, 
lucvdbcross@hotmail.com,
http://kerstgagelaars.free-hoster.net
een activiteit van wijkraad Gagelaars

kerstactiviteiten
zondag 20.12
kerstmis op Einhoven
‘De vlucht uit Einhoven’
Dit jaar wordt er voor de 26° maal een kerstspel 
gespeeld in het Zoersels gehucht Einhoven. 
Zesentwintig jaar geleden heel bescheiden gestart 
onder impuls van de gebroeders Frans en Marcel 
van Peer, Jos Poppeliers en Sus Derkinderen en hun 
ploeg, is het nu een vaste waarde geworden in de 
Kempen. Sus Derkinderen de laatste overblijvende 
stichter overleed in de loop van dit jaar. Als homma-
ge aan de stichters gaat een nieuwe ploeg sinds 
een drietal jaar verder met deze mooie traditie. Na 
drie jaar een kerstspel gespeeld te hebben in de 
geest van de Groote Oorlog, komt er dit jaar een 
kerstspel met een nieuw thema. Migratie is van alle 
tijden. Zowat honderd jaar geleden vertrokken mil-
joenen Europeanen via Antwerpen en de Red Star 
Line- schepen naar Amerika en Canada. De miserie 
en armoede in de Kempen, dreef ook mensen uit 
ons dorp Zoersel en het gehucht Einhoven naar het 
“beloofde land”.  Het is het verhaal van een eenvou-
dige boerenfamilie op de Biesthoeve op Einhoven 

en haar lotgevallen tijdens de periode 1900-1920. 
Auteur Ludo Geluykens liet zich voor zijn verhaal 
inspireren door passages uit een waar gebeurd ver-
haal en plaatste dit verhaal in het mooie gehucht 
Einhoven. Een ganse familie vertrekt naar Amerika. 
Alleen zoon Jan keert na 20 jaar terug naar Einho-
ven en vertelt zijn verhaal. De auteur werkte die 
passages uit tot een innig mooi kerstverhaal waar 
armoede, verdriet, woede, liefde en een vleugje 
humor, en …. de vredesboodschap van Kerstmis in 
verweven zijn. De regie is van Jeannine Hens.

locatie kerststal Einhoven
andere data 20.12, 21.12, 22.12, 23.12, 26.12
tijdstip 20 uur
prijs gratis
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel

verlichte tractorenrun
Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren 
rijden in stoet door de Zoerselse straten. Wie met 
zijn tractor wil meerijden, kan hiervoor inschrijven. 
Op www.toerismezoersel.be vindt u de route van 
de tractoren.

locatie gehucht Einhoven
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info en inschrijven www.landelijkegildezoersel.be.
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel

maandag 21.12
optreden jeugdorkest
Optreden van jeugdorkest JUFALIZO uit Zoersel 
met aansluitend kerstspel.

locatie kerststal Einhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

dinsdag 22.12
live muziek aan de kerststal
Optreden van het Maris Stella-koor ‘All Stars’ uit 
Oostmalle. Aansluitend kerstspel.

locatie kerststal Einhoven
andere data woensdag 23.12
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

donderdag 24.12
herdersstoet
...met alle kinderen van het dorp.

locatie start hoek Sniederspad/De Bergen
tijdstip 17 uur stipt, jongerenmis om 18 uur
prijs gratis
info parochie Sint-Antonius Halle, T 03 383 09 56, 
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van
de Vormselcatechese Sint-Martinus
 

vrijdag 25.12
kerstmisviering
opgeluisterd door het meerstemmig gemeng 
Sint-Ceciliakoor o.l.v. Tony Dieltiens.

locatie kerk Sint-Antonius 

tijdstip 11 uur
info Nora Verbruggen, T 03 383 60 10
een activiteit van Sint-Caeciliakoor
 

vrijdag 26.12
pannenkoekenwandeling
en kerstspel
Bewegwijzerde wandelingen, geschikt voor gezin-
nen met kinderen.

locatie vertrek tent kerststal Einhoven
tijdstip wandelen tussen 11 en 16 uur, pannenkoe-
ken smullen in verwarmde tent tussen 12 en 18 uur, 
live muziek om 19.30 uur,aansluitend kerstspel om 
20 uur
prijs wandelen, muziek en kerstspel gratis
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be, www.toerismezoersel.be
een activiteit van toerisme Zoersel vzw
en Landelijke Gilde Zoersel
 

woensdag 30.12
Driekoningentocht | oliebollentocht
Wandeltocht door de mooie winterse Zoerselse 
natuur. Heerlijk om tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
de benen los te gooien en een frisse neus te halen 
tijdens een fi kse wandeling. Afstanden: 6-12-20-25-
30 km.

locatie kantine FC Halle, Lotelinglaan
tijdstip tussen 8 en 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

avondwandeling naar een kerststal
Wandeling van 7 km op zoek naar de stal en de drie 
koningen in groep of alleen.

locatie kantine FC Halle, Lotelinglaan
tijdstip 17.30 tot 20 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel
 

zaterdag 9.1
kerstboomverbranding Zoersel

locatie Brandweerkazerne, de Wissel 1
tijdstip vanaf 16 uur
prijs gratis
info Luc Jochums, T 03 312 17 50, 
margot.van.bavel@telenet.be
een activiteit van brandweer Zoersel

kerstboomverbranding Risschot
en sprookjeswandeling

tijdstip sprookjeswandeling om 18.30 uur, 
kerstboomverbranding om 19.30 uur
info Jef Heivers, T 03 384 03 58
een activiteit van buurtgroep Risschot
 

zaterdag 16.1
kerstboomverbranding Halle

locatie Hoeve Cools, Medelaar 11
tijdstip vanaf 16 uur
prijs gratis
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
een activiteit van Landelijke Gilde Halle - 
Sint-Antonius

kerstmenu
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

donderdag 11.02
trippelen in het groen
Een natuurgids van Natuurpunt benadrukt de 
positieve rol van de trappisten voor de natuur in 
Westmalle. Na de wandeling (om 12 u), lunch in 
café Trappisten: boterham met spek en trappisten-
kaas en één drank naar keuze.
locatie parking café Trappisten 
tijdstip 10 uur
prijs € 16 per persoon incl. gidsvergoeding, lunch 
en één drank te storten op BE80 7512 0545 9477 van 
Natuurpunt Voorkempen met melding Trappisten 
11/02/16
info Ronny Van Soens,
T 03 312 05 02, ronny.vansoens@telenet.be,
reservatie:
toog café Trappisten of info@trappisten.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen
ism café Trappisten Westmalle
 

vrijdag 12.02
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data 13 en 14.02
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel 

concert Duhow |
Bernard Van Lent & Anke Hintjes 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvvk € 8, kassa € 10
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

paddenoverzet: praktische info 
locatie oude pastorij (inkom achteraan), Berckho-
venstraat 11, Westmalle
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Bart Hellemans,
M 0473 29 21 63, bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

zondag 14.02
Valentijnswandeling
locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip vrij vertrek tussen 11 en 14 uur
info Toerisme Zoersel,
T 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel

bezoek stadhuis Antwerpen
Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het 
Stadshuis. De rondleiding is niet geschikt voor 

mensen die niet goed te been zijn.
locatie stadhuis Antwerpen
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs leden € 5 , niet-leden € 7
info Katia Pannecoucke,
T 03 383 51 56, katia.pannecoucke@telenet.be.
Verplicht inschrijven voor 10.12 door het juiste 
bedrag over te maken op rekeningnummer 
BE46.9730.9407.0836 Davidsfonds
een activiteit van
Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel 
 

maandag 15.02
Beginnerscursus Qigong
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
info Mol Mersie M 0475 69 05 76,
dancomovado@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado

dinsdag 16.02
ecologisch koken
locatie Go! Atheneum Malle, Herentalsebaan 56
andere data 23.02 en 1.03
tijdstip 19.30 tot 22 uur
prijs Voor de 3 avonden ; € 45 voor leden Velt of 
Natuurpunt, € 55 voor niet-leden. Maaltijden inbe-
grepen, dranken aan zeer democratische prijzen.
info leen.laenens@velt.be.
De inschrijving is pas geldig na storting van € 45 
/ 55 op rekening nr BE02 8002 0633 4640 van 
Velt-Voorkempen met vermelding van uw naam en 
lidnummer Velt en/of Natuurpunt 
een activiteit van Velt-voorkempen
i.s.m. Natuurpunt Voorkempen
 

woensdag 17.02
start naaicursus
locatie AC Bethaniënhuis Handelslei 167
andere data 24.02, 9,16 en 23.03
tijdstip 19 uur
prijs leden € 50, niet-leden € 60
info en inschrijven voor 1.01
via kvlvhalle@gmail.com,
Ria Proost T 03 383 59 82,
Gerda Vangenechten M 0477 24 81 69
een activiteit van KVLV Halle
 

vrijdag 19.02
seniorenfuif: Zot van dansen!
Doet u graag mee met een initiatie Line-Dance? 
locatie de Toverfl uit, Kapellei 264
tijdstip 14 uur
prijs gratis (consumpties te betalen)
info gezondheid & wereld Zoersel, 03 2980 0 00, 
gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten: Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

gemeentequiz
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs € 15 per ploeg van maximum zes personen, ter 
plaatse te betalen of via overschrijving voor 12/2 op 
rekeningnr 083-9562661-16, met vermelding ‘quiz 
2016 + ploegnaam’
info en inschrijven voor 11.02 via T 03 2980 0 00, 
katrijn.denil@zoersel.be
een activiteit van gemeente en ocmw Zoersel

Flirten in het groen
Een heerlijk avondvullend programma waarin Joeri 
Cortens fl irt met natuureducatie en comedy. 
locatie Kasteel de Renesse, Lierselei 30
tijdstip 20 uur
prijs leden Natuurpunt en VELT € 10, niet-leden € 15
info Dirk Vanschoonbeek, M 0477 65 50 91,
dirk@vanschoonbeek-janssens.be 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
ism Domein de Renesse 
 

zaterdag 20.2
tweedehandsbeurs
babyspullen en speelgoed
locatie Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 15.30 uur
prijs gratis toegang
info rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

fi lm Paradies Liebe
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur 
in samenwerking met werkgroep de Bijl

kiekebal
locatie Turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip 20.30 uur
prijs € 5
info en kaarten verkrijgbaar op het secretariaat van 
de school!(of via An Eelen - M 0492 73 75 23)
een activiteit van ouderraad Kiekeboes
 

zondag 21.02
Trappistentocht 
6, 10, 12, 18, 24 ,30 en 42 km
locatie gemeenteschool Beuk en Noot,
Ter Beuken 1
tijdstip tussen 7 en 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@tele-
net.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw 
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 14.01 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 22.02 en 22.04
- vóór 10.03 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 23.04 en 17.06

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 ont-
leend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan niet 
of verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.


