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 ▪ hartverwarmend bezoek bij 80-plussers

 ▪ voetbal met een streepje muziek

 ▪ rooilijnen realiseren van A tot Z

Haider Jabbar
stelt tentoon
kunstenaar op de vlucht voor oorlog en geweld
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IN BEELD Wist u dat de Vlaamse leeuw 
als symbool terug gaat tot in de 12de 
eeuw? Een stukje geschiedenis...
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seniorenkrant
lezen?

De waarheid over suiker | waarmee rekening houden bij successie-
planning | smoothies in vier kleuren | wandel- en fi etsactiviteiten. 
Dat, en nog veel meer, leest u in de laatste editie van de senioren-
krant. Ons informatieblad voor de Zoerselse 55-plusser verschijnt 
drie maal per jaar, op papier én digitaal. U vindt er informatie over 
uiteenlopende thema’s zoals gezondheid, veiligheid en verkeer, 
sportactiviteiten, uitstappen, seniorenbeleid, rechten en plichten ...

Bent u 55+ en krijgt u de seniorenkrant in de toekomst graag be-
zorgd - bij voorkeur digitaal - laat dan even uw naam, adres en 
e-mailadres weten aan malou.schelfthout@zoersel.be. Op die ma-
nier bent u altijd als eerste op de hoogte van wat er zoal te gebeuren 
staat.

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 7 37
malou.schelfthout@zoersel.be.

kan ook digitaal! 
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 ■ IN ‘T KORT

openingsuren tijdens zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zien onze openingsuren er iets anders 
uit. Hou daar rekening mee, zodat u niet tevergeefs langskomt en 
voor een gesloten deur staat.
- Van 1 juli tot en met 31 augustus is het administratief centrum 

(Handelslei 167) van maandag tot en met vrijdag enkel open 
in de voormiddag, van 8.30 tot 12.30 uur. Op donderdagavond 
kunt u er ook terecht van 17 tot 20 uur. Het administratief cen-
trum is gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

- De bibliotheken van Halle en Sint-Antonius sluiten van 16 tot en 
met 31 juli. De bib van Zoersel volgt heel de zomervakantie haar 
normale openingsuren. Ze zijn wel alle drie gesloten op 11 juli, 21 
juli en 15 augustus.

- Ook de spelotheek sluit de deuren van 16 tot en met 31 juli.
- Naast de gebruikelijke sluitingsdagen op maandag, woensdag 

en zondag is het kringlooppark ook gesloten op 21 juli.

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

Z|pas
gaat vreemd

Gemeente & ocmw Zoersel 
sloot een akkoord met buur-
gemeente Malle, waardoor de 
Zoerselse Z|pas, voor mensen 
met een beperkt inkomen, 
vanaf nu ook in Malle kan 
worden gebruikt en een gelijk-
aardige vrijetijdspas van Malle 
ook geldig is in Zoersel. Dat wil 
zeggen dat mensen met zo’n 
pas vanaf nu 50 % korting krij-
gen op het gemeentelijk vrije-
tijdsaanbod van zowel Malle 
als Zoersel. Om een Z|pas aan 
te vragen, maakt u best een 
afspraak bij onze dienst maat-
schappelijk welzijn.

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

wespennest?
verwittig brandweer

Hebt u een wespennest ge-
spot, probeer die dan in geen 
geval zelf te verwijderen of te 
vernietigen. Verwittig liever de 
brandweer (zie contactgegevens 
onderaan dit artikel). Zij bunde-
len de meldingen en voeren de 
verdelgingen steeds gegroe-
peerd uit, tenzij er sprake is 
van een gevaarlijke, levensbe-
dreigende situatie, zoals een 
allergische reactie. Bevindt het 
nest zich in uw woning of bin-
nen een straal van twee meter 
van uw woning (tuinen, gara-
ges en tuinhuizen worden niet 
beschouwd als woning), dan 
is de verdelging gratis. Ligt het 
nest buiten deze afstand, dan 
betaalt u € 25.

MEER WETEN?
brandweerpost Zoersel
T 03 312 39 00
zoersel@brandweer.zonerand.be
www.zoersel.be > e-loket > for-
mulieren > wespennest melden

advies & toezicht
inbraken vermijden

Wilt u uw woning zo goed 
mogelijk beveiligen tegen 
inbraak, dan kunt u een be-
zoekje aanvragen van de dief-
stalpreventieadviseur van de 
politiezone Voorkempen. Hij/
zij komt bij u langs en geeft u 
tips om aan de hand van en-
kele eenvoudige ingrepen aan 
uw woning de kans op inbraak 
sterk te verminderen.

afwezigheidstoezicht
U kunt bij de Lokale Politie 
Voorkempen ook terecht voor 
gratis afwezigheidstoezicht. 
De politie houdt dan een extra 
oogje in het zeil bij uw woning 
als u voor een bepaalde tijd af-
wezig bent. Zij controleren op 
onregelmatige tijdstippen uw 
woning, letten op mogelijke 
sporen van inbraak, niet-afge-
sloten ramen en deuren ...

hoe aanvragen?
U kunt beide aanvraagformu-
lieren in elke politiepost krij-
gen of ze online opvragen en 
afdrukken via www.politie-
voorkempen.be > preventie en 
veiligheid > formulieren. Breng 
het ingevulde formulier bin-
nen bij één van de politiepos-
ten en zij zorgen voor de rest.

toch een inbraak?
Als u het slachtoff er wordt van 
een diefstal of inbraak, dan 
is het belangrijk dat u bij uw 
aangifte een juiste en volle-
dige beschrijving kunt geven 
van de gestolen voorwerpen. 
Daarom raadt de politie u aan 
om uw waardevolle bezittin-
gen te merken, te registreren 
en te fotograferen. Zo’n regi-
stratieformulier voor waarde-
volle voorwerpen vindt u even-
eens terug op de website van 
de politiezone Voorkempen.

MEER WETEN?
politiezone Voorkempen
T 03 385 16 16
www.politievoorkempen.be
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De vergrijzing van onze bevolking is geen nieuw fenomeen meer, maar wel opvallend. Op tien 
jaar tijd is het aantal 80-plussers met meer dan de helft toegenomen. Gelukkig zijn velen on-
der hen nog gezond en actief, maar sommigen hebben extra zorg nodig en lopen het risico op 
vereenzaming. In 2004 startte Zoersel daarom met de actie ‘wij weten elkaar wonen’, waarbij 
alle 80-plussers die nog thuis of in een assistentiewoning wonen een bezoekje krijgen.

hartverwarmend
bezoek bij 80-plussers

‘wij weten elkaar wonen’

 ■ BETROKKEN
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 ■ BETROKKEN

“Het initiatief ontstond in 2004 in de rand 
van de seniorenweek”, weet seniorencon-
sulente Malou Schelfthout. “Samen met 
de mensen van de seniorenraad stelden 
we toen vast dat er heel wat actieve seni-
oren deelnamen aan de activiteiten van 
de seniorenweek, maar dat anderzijds 
ook heel wat anderen - omwille van ou-
derdom, ziekte, minder mobiel zijn - niet 
meer aanwezig konden zijn. We wilden 
hen laten weten dat zij er ook bij horen en 
dat we hen niet vergeten.
Dit tonen we sindsdien aan door alle 
80-plussers, die nog thuis of in een as-
sistentiewoning wonen, jaarlijks een be-
zoekje te brengen. Op die manier krijgen 
ze de extra aandacht die ze verdienen, 
met een gezellige babbel er bovenop. 
Bovendien kunnen de vrijwillige bezoekers 
via die weg ook een eventuele zorgnood of 
vereenzaming opmerken en signaleren bij 
onze sociale dienst.”

sociaal weefsel versterken
We mogen gerust stellen dat de actie in-
tussen is uitgegroeid tot een vaste waar-
de, weliswaar verplaatst van de herfst 
naar de zomer, en met de enthousiaste 
medewerking van seniorenraad, zieken-
zorg, okra, gezinsbond en sinds enke-
le jaren ook de wijkraden. “Door ook de 
wijkraden te betrekken, wordt het sociaal 
weefsel in een buurt pas écht versterkt”, 
aldus nog Malou. “De ouderen voelen zich 
meer betrokken bij het dagelijks gebeuren 
binnen hun wijk. Bovendien draagt het 
ook bij aan hun veiligheid én welzijn. Want 
geef toe, als u weet dat er een 80-plusser 
in uw buurt blij is met een bezoekje, waar-
om er dan niet eens vaker langslopen? Of 
de refl ex hebben om te gaan kijken of al-
les wel ok is, als u ziet dat de rolluiken niet 
opgetrokken zijn?”

goesting om anderen
wat vriendschap te geven
We polsten eens bij Els Schoepen en Jef 
Van der Linden, beide lid van de senio-
renraad en twee van de vele vrijwilligers 
die vorig jaar deelnamen aan ‘wij weten 
elkaar wonen’, naar hun ervaringen - die 
unaniem positief waren! “Ik moet eerlijk 
toegeven dat ik met een bang hartje ben 
vertrokken, maar het was een ongeloofl ijk 
toff e ervaring”, aldus Jef. “Ik ben enorm blij 
dat ik nog de energie en de goesting heb 
om anderen wat vriendschap en hope-
lijk een goede dag te bezorgen. Ik kan het 
iedereen aanraden: stel je open, probeer 
wat vriendschap te geven en je zal ver-
wonderd staan van wat je terugkrijgt!”

“Ik doe dit nu al enkele jaren en kom dik-
wijls bij dezelfde mensen terecht”, vult Els 
aan. “Dat schept een band. Door eens rus-
tig te gaan zitten en je tijd te nemen voor 
een gesprek, kan je de noden en verlan-
gens van deze mensen beter detecteren. 
Ik sta er bovendien steeds opnieuw van 
versteld hoe blij verrast ze zijn met mijn 
bezoekje en het kleine geschenk. Ze kijken 
er echt naar uit en zijn zo dankbaar. Met 
weinig tot geen moeite tover je een lach 
op hun gelaat en bezorg je hen zó veel 
vreugde. Ik word er zelf stil van en keer tel-
kens heel voldaan terug naar huis. Ik ben 
er van overtuigd dat ‘geven’ zeker zo ple-
zierig is als ‘krijgen’”.

bewoners Monnikenheide
mee op pad
Nieuw sinds vorig jaar is dat enkele vrijwil-
ligers bij hun bezoek het gezelschap krij-
gen van een bewoner van Monnikenheide.  

“Stel je open, 
probeer wat 
vriendschap 
te geven 
en je zal 
verwonderd 
staan van 
wat je 
terugkrijgt!”

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 7 37
malou.schelfthout@zoersel.be

Op die manier wordt het inclusieaspect 
van deze actie - iedereen telt mee - nog 
eens extra in de verf gezet.
Isabelle en Eddy, twee bewoners van 
Monnikenheide die vorig jaar mee op 
ronde gingen, vinden dit absoluut voor 
herhaling vatbaar. “De bezoekjes waren 
heel plezant. Ik vind het sowieso leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten en het was 
echt gezellig bij die mensen thuis”, vertelt 
Isabelle. “De goede babbel, het uitdelen 
van de koekjes, de sfeer & de gezelligheid 
aan tafel … Ik vond het allemaal heel tof ”, 
vult Eddy nog aan. Ook dit jaar zullen een 
aantal bewoners dan ook met plezier op-
nieuw mee op pad gaan!

Hartverwarmend hoe alle vrijwilligers die 
hieraan deelnemen, mee bouwen aan een 
warme, hartelijke gemeenschap, waar ie-
dereen erbij hoort. We willen hen via deze 
weg dan ook graag ontzettend bedanken!

WIST U DAT?
- de actie ‘wij weten elkaar wonen’ al twaalf jaar bestaat, zij het vroe-

ger onder een andere naam, namelijk ‘aandacht voor senioren’?
- dit oorspronkelijk een initiatief was van de seniorenraad, maar in-

tussen tientallen vrijwilligers van seniorenraad, ziekenzorg, okra, 
gezinsbond en vijftien wijkraden mee hun schouders onder deze ac-
tie zetten?

- dankzij hen dit jaar opnieuw meer dan 1.200 80-plussers een be-
zoekje mogen verwachten?

- zij, naast een kaartje met het nummer van onze sociale dienst, ook 
een pakje koekjes krijgen die speciaal voor deze actie worden gebak-
ken door de bewoners van Monnikenheide?
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Dit jaar ziet de zomer in het park er ietsje anders uit. In samenspraak met organisator Luc Van 
den Plas vinden de gekende optredens van parkplezier voorafgaand aan enkele EK-matchen 
plaats. Op die manier komen er geen grote podia en tenten aan te pas en kunnen we het 
grasveld achter het kasteel, dat in het najaar werd ingezaaid, de nodige rust gunnen.

optreden + wedstrijd
- donderdag 7 juli, 19 uur:

optreden + wedstrijd
finale
- zondag 10 juli, 19 uur:

optreden + wedstrijd

benefi etbbq en optreden
Om even te bekomen van al dat voetbal-
geweld nodigt de wereldraad u 8 juli in het 
park uit voor een benefi etbbq ten voordele 
van de Zoerselse projecten in Bohicon, de 
Beninese stad waarmee we een steden-
band hebben.
Die projecten zijn meer bepaald:
- Victoire MaNaMé,

internaat voor dove kinderen
- Bolirecal,

alfabetiseringsproject voor volwassenen
- St. Camille,

instelling voor psychiatrische patiënten 

en mensen met een mentale beperking
- tuinbouwproject waarbij fysiek gehandi-

capten in hun levensonderhoud voorzien 
Inschrijven voor de bbq doet u vóór 29 juni 
via veerlevdw@skynet.be. U betaalt € 7,5 
(veggie/hamburger + groenten) of € 15 (3 stukken 

vlees + groenten). Aansluitend aan de bbq is 
er een optreden van de Cubaanse groep 
Vlado Fraga y Habana sur Orchestra.

Tot slot willen we iedereen warm aan-
bevelen te voet of met de fi ets te komen. 
Neemt u de wagen, parkeer dan op de 
parking aan de Liersebaan/K. Ullenslaan.

Ook voor de omwonenden is er dan iets 
meer tijd tussen de zomeractiviteiten en 
de werken in het kader van het parkbe-
heersplan (half augustus).

Belgische vlaggen
Op vrijdag 10 juni verwachten we u voor 
de eerste keer massaal in het park voor 
de openingswedstrijd tussen Frankrijk 
en Roemenië, op groot scherm. Vergeet 
vervolgens tegen 13, 18 en 22 juni uw 
Belgische vlaggen, sjaals en Fellaini-
pruiken niet uit de kast te halen, zodat u 
goed voorbereid naar de eerste wedstrij-
den van onze Rode Duivels komt. We re-
kenen erop dat uw aanmoedigingskreten 
vanuit het park tot in Frankrijk te horen 
zullen zijn, zodat de jongens kunnen door-
stoten naar de volgende rondes. In dat 
geval worden deze ook uitgezonden op 
het groot scherm. De halve fi nales op 6 en 
7 juli en de fi nale op 10 juli kunt u sowieso 
in het park volgen. Vanaf de uitgezonden 
matchen in de achtste fi nale kunt u bo-
vendien genieten van een optreden voor-
afgaand aan elke match (om 19 uur).

een overzichtje
openingswedstrijd en voorronden
- vrijdag 10 juni, 21 uur:

openingswedstrijd Frankrijk - Roemenië
- maandag 13 juni, 21 uur: België - Italië
- zaterdag 18 juni,15 uur: België - Ierland
- woensdag 22 juni, 21 uur: Zweden - België
achtste finale (onder voorbehoud van plaatsing België)

- zondag 26 of maandag 27 juni, 19 uur:
optreden + wedstrijd België 

vierde finale (onder voorbehoud van plaatsing België)

- vrijdag 1 of zaterdag 2 juli, 19 uur:
optreden + wedstrijd België

halve finales
- woensdag 6 juli, 19 uur:

MEER WETEN?
vandenplas-events@telenet.be (voetbal)
gezondheid.wereld@zoersel.be
veerlevdw@skynet.be

voetbal met een streepje muziek

parkconcerten geïntegreerd in EK-voetbalfeest

 ■ IN BEELD
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Eén op de drie inwoners in Zoersel is lid van de bibliotheek. Onze bibliotheekmedewerkers 
helpen deze diverse groep mensen, met uiteenlopende interesses, het jaar rond. Met de va-
kantie in het verschiet, steken ze graag nog een tandje bij zodat iedereen zijn ideale vakantie-
lectuur vindt. De volgende boeken hebben alvast een lezer gevonden.

Ik ben geen boek, ik ben een 
hond [+ 2 jaar] 
van Milja Praagman
Jarne is bijna 100 jaar jonger dan Julia en 
is meteen onze jongste klant. Voor hem 
hebben we het origineel en verfrissend 
kartonboekje ‘Ik ben geen boek, ik ben een 
hond’ in gedachten. De kinderlijke prenten 
en eenvoudige woordenschat zullen zeker 
zijn aandacht trekken.

Cécile [roman volwassenen]
van Ish Aït Hamou
Hoe prikkel je iemand met weinig tijd en 
vele andere bezigheden? Misschien kan 
Ish Aït Hamou Diane Delforge’s aandacht 
trekken. Deze getalenteerde duizendpoot 
van ‘So You Think You Can Dance’ schreef 
met zijn tweede boek ‘Cécile’ een pakkend 
verhaal dat als een sneltrein leest. Zijn we 
nu een lezer rijker?

Erik De Rode [strip volwassenen] 
van Jean-François di Giorgio (scenarist) met il-
lustraties van Laurent Sieurac (illustrator)
Peter De Naeyer is onze ‘grootste’ ont-
lener. De afgelopen jaren nam hij meer 
dan 1.800 materialen mee naar huis - en 
bracht ze ook steeds netjes terug. Als 
fervent striplezer raden we hem ‘Erik De 
Rode’ aan. Ook ‘Loki’ en ‘Mjöllnir’ zijn door 
uitgeverij Daedalus integraal uitgegeven.

Zolang er leven is 
[roman volwassenen]
van Hendrik Groen
Elke maand gaan we langs bij Julia Van 
Dyck met ‘boeken aan huis’. Met haar 99 
lentes is zij het oudste lid van de biblio-
theek, maar geen grootletterboeken voor 
Julia, hoor! Voor de vakantie raden we 
haar het autobiografi sche ‘Zolang er leven 
is’ aan.

vakantielectuur op maat

vakantie in de bib

 ■ IN BEELD

MIJN BOEK & IK OP VAKANTIE
De boeken uit onze bib reizen heel wat af. 
Benieuwd waar ze zoal naartoe gaan? 
- Aan de hand van de ‘vakantiefi ches’ kunt 

u de reisbestemming van een boek vol-
gen. Vul de fi ches zeker zelf ook mee 
aan.

- Op een grote wereldkaart kunt u boven-
dien aanduiden waar u en uw boeken 
geweest zijn.

- Met de wedstrijd ‘mijn boek & ik op va-
kantie’ maakt u bovendien kans op een 
mooie prijs. Stuur een originele vakan-
tiefoto of selfi e met uw boek door naar 
www.facebook.com/bibzoersel of bibli-
otheek@zoersel.be.

MEER WETEN?
Erik Breuls
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be
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tentoonstelling 
‘Invisible Beauty’ 
in het S.M.A.K.

Gelijktijdig met de tentoonstelling in ons 
administratief centrum maakt Haiders 
werk ook deel uit van een tentoonstelling 
nergens minder dan in het S.M.A.K.
‘Invisible Beauty’ werd ontwikkeld voor 
het paviljoen van Irak op de Biënnale 
in Venetië 2015. Philippe van Cauteren, 
directeur van het S.M.AK. Gent, selec-
teerde vijf hedendaagse Iraakse kunste-
naars, waaronder Haider Jabbar, na een 
reis naar Irak die werd georganiseerd en 
ondersteund door de Ruya Foundation 
For Contemporary Culture in Iraq. Het 
S.M.A.K. toont een museale vertaling van 
dit initiatief.
De titel van de tentoonstelling verwijst 
zowel naar de ongewone of onverwachte 
onderwerpen in de tentoongestelde wer-
ken, als naar de onvermijdelijke onzicht-
baarheid van Iraakse kunstenaars op de 
internationale scène. Talrijke thema’s ko-
men aan bod, waaronder de relatie tussen 
kunst en overleven, archiveren, therapie 
en schoonheid. De eindeloos interpreteer-
bare titel wil de vele verschillende manie-
ren blootleggen waarop men kunst, die is 
voortgebracht door een land dat onder-
worpen is geweest aan oorlog, genocide, 
mensenrechtenschendingen en de op-
gang van ISIS, kan benaderen.

praktisch
van 28 mei tot 4 september 2016
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
www.smak.be

 ■ IN BEELD
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 ■ IN BEELD

kunstenaar op de vlucht voor oorlog en geweld

Haider Jabbar 
stelt tentoon

PORTRETTEN VAN
SLACHTOFFERS ISIS
Speciaal voor onze ge-
meente heeft Haider 
Jabbar (°1986) een selectie 
gemaakt van vijftien por-
tretten in aquarel die re-
fl ecteren over de ISIS-crisis 
en de vele slachtoff ers die 
ze heeft geëist. Deze wer-
ken zijn schokkende, vaak 
genadeloze voorstellingen 
van het lot van jonge man-
nen die gestorven zijn in 
het confl ict. De mannen 
worden enkel door case-
nummers geïdentifi ceerd.

Haider beschouwt zichzelf 
als deel van een generatie 
jonge mannen, van wie het 
leven nodeloos verwoest is 
door decennialange confl ic-
ten in Irak.

praktisch
De tentoonstelling, in de 
patio van het administratief 
centrum, is nog toeganke-
lijk tot vrijdag 2 september 
en dit tijdens de openings-
uren van het administratief 
centrum (zie www.zoersel.be).

Onze gemeente heeft sinds de vluchtelingencrisis uitbrak 
heel wat vluchtelingen opgevangen. Eén van hen is kunste-
naar Haider Jabbar, afk omstig uit Bagdad (Irak). Nog tot eind 
augustus stelt Haider tentoon in het administratief centrum.

Naar aanleiding van de tentoonstelling is 
Haider zelf in de pen gekropen, waarbij hij 
duiding geeft bij zijn werk. Wat volgt, is 
een tekst om stil van te worden…

“Ooit vertelde mijn grootmoeder me dat 
vogels elkaar nooit doden, wat er ook 
gebeurt. Ze zijn er gewoon niet toe in 
staat. Twee jaar geleden was er in Irak 
een bloedbad waarbij om en bij de 1.700 
mensen vermoord werden. De afslachting 
werd aangericht in Camp Speicher. Ik heb 
er enkel over gehoord. Ik heb er geen beel-
den van gezien. Wat ik wel zag, waren de 
gezichten van mensen in de straten van 
Bagdad, gezichten gevuld met terreur en 
wanhoop. Ik werd me bewust van de ca-
tastrofe die zich zou afspelen in het ganse 
land.

Ik ben opgegroeid in Irak, dat bijna mijn 
hele leven in oorlog was. Ik werd gebo-
ren midden in de Iraans-Iraakse oorlog, 
die het leven kostte aan bijna een miljoen 
mensen. Daarna was er de Iraakse invasie 
in Koeweit. In de jaren ‘90 hoorde ik over 
de honger en de armoede tijdens het eco-
nomisch embargo op Irak. Achteraf was 
er de Amerikaanse oorlog die ons verloste 
van de dictator Saddam, maar die ook zo 
veel steden en eraan verbonden herinne-
ringen vernietigde. Nadien was er de sek-
taristische oorlog en vervolgens kwam 
ISIS. Die is er nog steeds.
Wat in Camp Speicher gebeurde, was dus 
niet nieuw in Iraks bloederige geschie-

denis, maar het kwam bij mij als een ver-
woesting over. Ik was geschokt door de 
ernst van de gebeurtenis.

Ik ben heel bang. Ik ben bang voor de 
dood, bang van lijken, bang van nacht-
merries, van iedere enge droom. Ik ben 
zelfs bang van de gezichten van de doden 
die ik schilder. Het is net alsof ze me overal 
volgen.
Zelf ben ik ook vermoord, maar nu leef ik 
in een andere wereld waar ik hun gezich-
ten toon op het ogenblik dat ze werden 
afgeslacht. Ik hoor zelfs hun stemmen, en 
zelfs hun laatste woorden aan hun moor-
denaars.
Mijn geheugen is gevuld met beelden van 
dood en vernieling. Het maakt deel uit van 
wie ik ben. De Dood wacht op iedereen, 
maar we weten niet wanneer we elkaar 
zullen tegenkomen.

Wanneer ik begin te schilderen, voel ik 
een mes als een potlood over mijn nek lo-
pen. Het maakt me doodsbang. Ik vind 
de scenes van angst en terreur niet mooi, 
maar ik wil er een licht op werpen. Ik denk 
dat het belangrijk is ze op één of ander 
manier te tonen. Dat is mooi.”

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 9 05
cultuur@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

verblijfsregister bij co-ouderschap

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, stelt zich de vraag 
op welk adres de (minderjarige) kinderen ingeschreven zullen 
worden: bij de moeder of bij de vader. Als ze steeds op één plaats 
verblijven, is dit evident. Bij co-ouderschap bijvoorbeeld kan dat 
echter wel een probleem vormen. Tot voor kort kon u immers 
slechts één adres vermelden in het bevolkingsregister.

tweede verblijfsplaats
Sinds februari is dat echter veranderd. U kunt nu een zogenaamd 
‘gedeeld verblijf ’ registreren, waarbij u dus ook een tweede ver-
blijfsplaats - in dit geval op het adres van de ouder waar de kinde-
ren niet zijn ingeschreven - laat opnemen. Dit wordt vervolgens 
automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de ver-
blijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat de kin-
deren bij hem (of haar) verblijven. Het verblijfsadres wordt aange-
past bij verhuis van de verblijfsouders.

veiligheidsredenen
Een dergelijk verblijfsregister kan een nuttig instrument zijn in 
het kader van rampen, zodat de hulpdiensten kunnen controleren 
wie mogelijks in een bepaald getroff en pand verblijft. Een fi scale 
oplossing biedt het register echter niet. Er worden immers geen 
fi scale of sociaalrechtelijke voordelen aan gekoppeld. Een ouder 
die bijvoorbeeld plots meer belastingen moet betalen omdat zijn 
(of haar) kinderen niet meer bij hem (of haar) gedomicilieerd zijn, 
ziet met dit register die problemen niet opgelost.

hoe aanvragen?
Het verzoek wordt ingediend in de gemeente van de verblijfsou-
der en dit op basis van een gerechtelijk vonnis of een gezamenlijk, 
schriftelijk akkoord tussen beide ouders betreff ende de verblijfsre-
geling. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan moet de andere 
ouder zijn/haar toestemming verlenen.

MEER WETEN?
burgerzaken
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

cultuurprijs
kandidaten?

Kent u een persoon of een ver-
eniging die volgens u de cul-
tuurprijs verdient? Stuur ons 
dan - voor 23 september - een 
brief met de naam van die per-
soon/vereniging, uw naam en 
adres en uiteraard een goed 
omschreven motivatie waar-
om de prijs aan hem/haar/hen 
moet toegekend worden.

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

leuke babbel
in uw wijk

Net zoals de vorige jaren nodi-
gen onze buurtcomités u tij-
dens de zomervakantie - elke 
dinsdagavond in een andere 
wijk - uit voor een gezellige 
zomerbuurtbabbel. De exac-
te data en plaatsen vindt u op 
www.zoersel.be. De buurt-
bewoners ontvangen via hun 
buurtcomité een persoonlijke 
uitnodiging.

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

groepsaankoop
groene stroom

De provincie Antwerpen wilt 
haar inwoners maximaal on-
dersteunen om te kiezen voor 
groene stroom en organiseert 
daarom opnieuw de groeps-
aankopen ‘groene stroom & 
gas’ en ‘zonnepanelen’. Zijn 
zonnepanelen nog wel ren-
dabel nu u prosumententaks 
betaalt? Natuurlijk! Plaatst u 
nu zonnepanelen, dan zijn ze 
binnen zo’n tien jaar terugver-
diend. Nadien kunt u nog ze-
ker vijftien jaar genieten van 
zelf opgewekte, groene elek-
triciteit.

vrijblijvend inschrijven
Dit doet u van 1 juli tot en met 
4 oktober (groene stroom & 
gas) en van 30 mei tot en met 
9 augustus (zonnepanelen):
- online via www.samengaan-

wegroener.be;
- telefonisch via 0800 21 134 

(groene stroom & gas) en 
0800 26 177 (zonnepanelen);

- bij onze collega’s van milieu 
(enkel bij groene stroom & 
gas), die u graag helpen als u 
geen internettoegang hebt. 
Denk erom: de aangeboden 
tarieven gelden slechts 1 jaar.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 8 46
evelyne.michiels@zoersel.be

10



► ►

Denkt u soms al eens na over de voorbereiding van uw erfe-
nis? Waarschijnlijk niet. Er zijn immers leukere dingen in het 
leven. Toch is het nu al nuttig om daar even bij stil te staan. 
Notarissen Nouwkens en Portier lichten toe waarom.

gepaste goederen
in gepaste handen
Zo kunt u er bijvoorbeeld nu al voor zor-
gen dat de gepaste goederen overgaan in 
de gepaste handen. Bij uw plots overlijden 
erven uw kinderen immers alles in onver-
deeldheid. Dit betekent dat zij allemaal 
mede-eigenaar worden van uw eigen-
dommen en dat niemand beschikt over 
het totaalpakket. Zo ontstaan er vaak 
moeilijke gesprekken of zelfs confl icten. 
Uw familiebedrijf overlaten aan uw zoon/

Meer en meer mensen nemen tijdens hun 
leven al maatregelen om de latere erfb e-
lasting te verminderen. Maar successie-
planning is méér dan alleen belastingen 
besparen.
Er zijn immers verschillende mogelijkhe-
den om uw roerend en onroerend vermo-
gen te laten overgaan naar de volgende 
generatie op een manier waarbij u zelf 
nog de touwtjes in handen houdt en 
waarbij de verdeling volgens uw wensen 
gebeurt.

dochter die mee in het bedrijf is gestapt, 
regelt u bijvoorbeeld best nu al.

duwtje in de rug
Uw erfenis vervroegen via tussentijdse 
vermogensoverdrachten kan uw kinde-
ren dan weer nu al een belangrijk duwtje 
in de rug geven om hun leven verder uit te 
bouwen.

getrouwd of samenwonend?
Of u nu samenwoont of gehuwd bent… in 
beide gevallen kunt u maatregelen nemen 
om uw erfenis te regelen. Uw notaris kan 
u hierbij raad geven en de nodige contrac-
ten op maat voor u opmaken. 
- Bent u ongehuwd samenwonend en 

woont u louter feitelijk samen? Dan erft 
uw partner niets bij uw overlijden. Wilt 

 ■ WEGWIJS

uw nalatenschap met 
succes gepland

successieplanning beter te vroeg dan te laat
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 ■ WEGWIJS

u dat dat wel gebeurt, dan moet u een 
testament opstellen waarbij rekening 
wordt gehouden met het wettelijk erf-
deel van de kinderen of de ouders (indien 
er geen kinderen zijn). Uw notaris zal u 
vertellen hoe dit kan verzoend worden 
met de bescherming van de langstleven-
de partner.

- Bent u wettelijk samenwonend - hebt 
u dus een verklaring afgelegd voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand -, 
dan erft u wel automatisch van elkaar. 
Door een wijziging in de wet zijn wette-
lijk samenwonenden nu immers beter 
beschermd dan vroeger. Het gaat ech-
ter slechts om een beperkt erfrecht: de 
langstlevende verkrijgt automatisch het 
vruchtgebruik van de gezinswoning en 
de inboedel. Wilt u dat de langstleven-
de meer erft dan dit vruchtgebruik, dan 

- Zo hebt u misschien de wens om het ge-
not van de geschonken goederen nog te 
behouden zo lang u leeft? Dat is bijvoor-
beeld mogelijk door te schenken met 
voorbehoud van vruchtgebruik.

- Maar u kunt ook een verbod opnemen 
om de zaken te vervreemden of een te-
rugkeer in geval van eerder overlijden 
van de begiftigde.

Zowel bij een schenking van roerende (gel-
den, aandelen ...) als onroerende goede-
ren moeten de gevolgen op menselijk en 
fi scaal vlak dus goed bekeken worden.

U kunt ook een testament opmaken 
waarin u uw wensen omschrijft voor wan-
neer u er niet meer bent. Mogelijk wilt u 
bepaalde personen bevoordelen of bijzon-
dere regelingen opnemen omtrent uw 
bezittingen. Er zijn opnieuw verschillende 
mogelijkheden om uw testament op te 
maken, en bovendien kunt u het eender 
wanneer ook weer wijzigen.
- Een eigenhandig geschreven testament, 

dat u gewoon zelf bewaart, lijkt vaak het 
eenvoudigst. Het risico dat dit verloren 
gaat of in handen van een niet-erfge-
naam belandt - met alle gevolgen van 
dien - is echter reëel.

- U kunt uw testament ook in bewaring 
geven bij een notaris, die op zijn beurt 
zal zorgen voor bekendmaking in het 
Centraal Register der Testamenten. Dit 
is niet alleen veiliger, maar ook bewijs-
krachtiger.

- Hebt u geen erfgenamen in rechte lijn, 
dan lopen de successietarieven vaak 
hoog op. Om hieraan tegemoet te ko-
men, bestaat er de techniek van het 
‘duolegaat’. Door een instelling of orga-
nisatie met een onbaatzuchtig doel op 
te nemen in uw testament, kunt u op-
nieuw enige erfb elasting besparen.

Nu dus al nadenken over ‘wat als ik er 
niet meer ben’, is misschien niet bepaald 
een leuke gedachte, maar het hoeft zeker 
geen taboe te zijn én kan bovendien erg 
nuttig zijn. Plan dus tijdig uw successie. 
Uw notaris zal u hier graag bij helpen.

Met dank aan notaris Wouter Nouwkens en 
notaris Tania Portier.

MEER WETEN?
Inne Clinckers
T 03 2980 7 31
inne.clinckers@zoersel.be

den toekomt aan de langstlevende, naar 
keuze van deze laatste. De langstlevende 
kan dan zelf kiezen - rekening houdend 
met de omstandigheden, fi nanciële toe-
stand, gezinstoestand, leeftijd ... - wat 
hij met dit gemeenschappelijk vermo-
gen wenst te doen en welke elementen 
hij daaruit eventueel volledig voor zich 
wil houden. Hij kan zelfs de volledige 
gemeenschap voor zich houden. Op die 
manier krijgt de langstlevende een groot 
comfort voor de toekomst en kan de erf-
belasting beperkt worden.

schenking en testament:
nut of noodzaak?
Men zegt soms: ‘Erfenissen komen vaak te 
laat’. Vandaar dat meer en meer mensen 
beroep doen op schenkingen om hun suc-
cessieplanning te regelen. Sinds 1 juli 2015 

moet u hoe dan ook een testament op-
maken.

- Bent u gehuwd met een huwelijkscon-
tract, dan zijn daar vermoedelijk bepa-
lingen in opgenomen die aangepast zijn 
aan uw concrete gezinssituatie. Hebt u 
bijvoorbeeld kinderen uit een vorige re-
latie of bent u zelfstandige? Dan wordt 
daar rekening mee gehouden. Vaak 
voorkomende clausules in huwelijkscon-
tracten zijn ook de bepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat, na het overlijden 
van één van de echtgenoten, de overblij-
vende bevoordeeld en beschermd wordt. 
Deze clausules zijn voornamelijk van be-
lang als er kinderen zijn.

- Ook als u gehuwd bent zonder contract, 
kunt u nog de nodige aanpassingen la-
ten doen. Mogelijk wilt u dat het ge-
meenschappelijk vermogen bij overlij-

zijn de schenkingstarieven voor onroeren-
de goederen trouwens gewijzigd en kunt 
u een onroerend goed op een veel voorde-
ligere manier schenken dan vroeger. Voor 
roerende goederen gold er in Vlaanderen 
reeds een voordelig tarief.

Een schenking tijdens het leven kan dus 
een aardige besparing opleveren bij de 
erfb elasting. Wat u tijdens het leven weg-
schenkt, behoort immers niet langer tot 
de erfenis. Bij uw later overlijden komen 
uw erfgenamen dan in minder hoge belas-
tingtarieven terecht.

U kunt op verschillende manieren schen-
ken. U doet dit sowieso best in nauw over-
leg met uw notaris, want de keuze van de 
schenkingstechniek wordt bepaald door 
verschillende factoren.
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 ■ BETROKKEN

Park het Halle Hof is één van de groene longen van onze gemeente. Menig Zoerselaar gaat 
er met veel plezier wandelen, lopen, fi etsen, picknicken ... Om dit alles te kunnen behouden, 
zijn beheerwerken echter noodzakelijk. Half augustus start de aannemer met de uitvoering 
van de geplande werken. Schrik niet, want die zullen vrij drastisch en confronterend zijn.

ten voor. Invasieve exoten zijn soorten die 
niet tot de inheemse fl ora behoren en die 
door hun zeer succesvolle verspreiding 
de groei en het voortbestaan van onze ei-
gen, inheemse bomen en planten belem-
meren. Ze leiden tot een eentonig beeld 
in het park en zorgen ook voor een ach-
teruitgang van de biodiversiteit. Met een 
omvormingsbeheer willen we werken aan 
een meer natuurlijk bosbeeld, dat ook de 
kwaliteit en de biodiversiteit ten goede zal 
komen. 
Concreet zullen de Amerikaanse eiken en 
enkele andere invasieve exoten dus haast 
volledig gekapt worden ten voordele van 
de inheemse zaadbomen. We rekenen 
daarbij op een natuurlijke verjonging. Als 
de jonge, inheemse zaadbomen echter 
niet natuurlijk ontwikkelen, dan zullen er 
kunstmatig bij aangeplant worden. Dat 
valt dus nog af te wachten.

meer bloemen
Met de toepassing van een ‘schraal’ beheer 
realiseren we meer bloemenpracht in het 
voorjaar en zomer. Dit wil zeggen dat het 
maaisel - dat veel stikstof bevat - wordt 
afgevoerd, waardoor de bodem verarmt. 
Hoe armer de bodem, hoe meer kruiden 
en bloemen! Vanaf dit voorjaar mag u dus 
een kudde schapen verwachten op de 
twee graslanden in het park (aan het pri-
eel en het kunstwerk), die dit schraal be-
heer zullen verderzetten.

verhard wandelpad
Na de kappingen worden de wegen in het 
park onder handen genomen. Zo komen 
er nieuwe banken en zal er een verhard 
wandelpad worden aangelegd doorheen 
heel het park zodat bezoekers het jaar 
rond met droge voeten kunnen wandelen. 

waterpartijen
Nadat de riolering aangelegd is in de 
omgevende woonwijken zal ook de wa-
terkwaliteit verbeteren en zullen de wa-
terpartijen in het Halle Hof aangepakt 
worden. Ook dat zal leiden tot een mooier 
beeld en meer natuurwaarde.

Kortom, het park wordt mooier, biodiver-
ser en comfortabeler voor de bezoeker. 
Maar we moeten eerst nog door de zure 
appel heen… Zoals het spreekwoord zegt: 
“Men kan geen omeletten bakken zonder 
schalen te breken”.

De geplande werken kaderen in het park-
beheerplan, dat heel wat maatregelen 
omvat, met als hoofddoel de authentie-
ke waarde van het park te herstellen. Een 
greep uit de belangrijkste acties:

zichtassen herstellen
Een zichtas is een kijklijn die de schoon-
heid van het landschap bewust in de kijker 
zet. Die vroegere zichtassen zijn bij gebrek 
aan beheer in de afgelopen decennia ver-
dwenen. Het beheerplan wil ze dan ook 
(gedeeltelijk) herstellen, meer bepaald 
vanaf het kasteel en vanaf het boswach-
tershuis, in de richting van de toegangs-
poort, het vaasornament en de bomen op 
het gazon achter het kasteel.

voorrang voor inheemse bomen
In het bos komen veel Amerikaanse ei-
ken en andere invasieve exotische soor-

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

kappingen in Halle Hof

parkbeheerplan
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 ■ WEGWIJS

Daar waar men 
vroeger werkte 
met vaste 
rooilijnbreedtes, 
wordt er nu dossier 
per dossier, soms 
zelfs straat per 
straat, gekeken 
naar de plaatselijke 
toestand en de 
randvoorwaarden. 
Het doel is altijd 
om enkel in te 
nemen wat écht 
noodzakelijk is. 
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► ►

In heel wat straten in Zoersel bent u, als bewoner, ook eigenaar van de straat zelf. In het ka-
der van wegen- en rioleringswerken dienen daarom vaak rooilijnen gerealiseerd te worden. 
Wat is dat precies, zo’n rooilijn? Hoe wordt de breedte van een rooilijn bepaald? En hoe zit de 
procedure voor de realisatie van zulke rooilijnen in elkaar? Een woordje uitleg...

Vooraleer wegen- en rioleringswerken van 
start kunnen gaan, moet de gemeente 
beschikken over een openbaar domein. 
Mensen denken maar al te vaak dat dit 
stuk openbaar domein enkel bestaat uit 
de rijweg. Maar als u een straat bekijkt, is 
er naast de rijweg ook nog ruimte nodig 
voor nutsleidingen - zoals gas, elektrici-
teit, water, telefonie en tv -, openbare ver-
lichting en/of bomen. De rooilijn is de lijn 
waar dat openbaar domein overgaat in 
privé domein.

gescheiden rioleringsstelsel
Binnen dat stuk openbaar domein is het 
bovendien wettelijk verplicht om een ge-
scheiden rioleringsstelsel aan te leggen. 
Dit betekent meer bepaald dat afval- en 
regenwater apart afgevoerd worden.
- De vuilwaterriool, ook DWA (droog weer 

afvoer) genoemd, wordt vaak onder de 
rijweg aangelegd. Deze riool voert ons 
afvalwater naar een zuiveringsstation.

- Daar waar het mogelijk is, moet het re-
genwater, ook RWA (regen weer afvoer) 
genoemd, afgevoerd worden in open 
grachten. Op die manier kan het maxi-
maal in de grond infi ltreren. Bij teveel 
regen wordt het water afgevoerd naar 
de waterlopen en doen de grachten dus 
dienst als buff er om wateroverlast tegen 
te gaan.

rooilijnen realiseren
Om dergelijke voorzieningen te kunnen 
aanbrengen binnen het openbaar do-

mein, moet er - logischerwijze - eerst een 
openbaar domein zijn. Dit betekent dat 
men een rooilijn moet uitzetten die be-
paalt waar de grens is tussen het open-
baar domein en uw privé domein. De kans 
dat een stuk van uw privé domein dan 
plots tot het openbaar domein behoort, is 
dan ook reëel.

rooilijnbreedte
De beslissing van waar die rooilijn pre-
cies moet komen, leidde in het verleden 
vaak tot moeilijke onderhandelingen met 
bewoners, waardoor sommige dossiers 
soms zelfs terug in de kast belandden.

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar 
daarom zijn visie omtrent de rooilijnbreed-
tes herzien. Daar waar men vroeger werk-
te met vaste rooilijnbreedtes, wordt er nu 
dossier per dossier, soms zelfs straat per 
straat, gekeken naar de plaatselijke toe-
stand en de randvoorwaarden. Het doel 
is altijd om enkel in te nemen wat écht 
noodzakelijk is, rekening houdend met de 
minimum randvoorwaarden.

fi nancieel plaatje
In veel gevallen is de hele straat eigendom 
van de omwonenden. Het noodzakelijke 
gedeelte openbaar domein overkopen, is 
voor de gemeente echter onmogelijk om-
wille van de hoge kostprijs.

De gemeente stelt daarom steeds een 
overeenkomst tot gratis grondafstand 

voor, gebaseerd op het solidariteitsprinci-
pe. Bij deze onderhandelingen wordt per 
straat de gemiddelde grondafstand per lo-
pende meter perceelbreedte berekend.

Indien uw grondafstand meer bedraagt 
dan dit gemiddelde , ontvangt u een ver-
goeding, momenteel ± € 19 per m². Indien 
de grondafstand minder dan het gemid-
delde bedraagt, wordt er geen vergoeding 
gegeven en rekent de gemeente dus op 
een gratis grondafstand.

Voor alle opstanden - dit zijn afsluitingen, 
muurtjes, hagen, brievenbussen … - die 
zich in de te verwerven zone bevinden, 
wordt u eveneens vergoed. De waarde van 
deze opstanden wordt geschat door een 
meetkundig schatter van onroerende goe-
deren.
Uiteraard krijgt u ook steeds de kans om 
uw opstanden zelf te recupereren en dus 
bijvoorbeeld uw hagen te verplanten, af-
sluitingen te verplaatsen ...

niet akkoord?
Wanneer echter één eigenaar niet mee-
stapt in het verhaal en er dus geen con-
sensus ‘in der minne’ is, kunnen de we-
gen- en rioleringswerken niet uitgevoerd 
worden. De nodige ruimte hiervoor is dan 
immers niet beschikbaar.

De gemeente ziet zich dan genoodzaakt 
om de ‘algemene procedure voor de reali-
satie van de rooilijnen’ in te leiden, oftewel 

 ■ WEGWIJS

geen sinecure

rooilijnen realiseren
van A tot Z
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 ■ WEGWIJS geen sinecure
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een onteigeningsprocedure. Dit is niet al-
leen een zeer tijdrovende procedure, maar 
bovendien kan de gemeente in dit geval 
beroep doen op de verhaalbelasting op 
‘het verwerven van de zate van wegen’ (de 
‘zate’ is de grond die langs uw perceel ligt). 
Dit is een gemeentebelasting waarbij alle 
kosten voor die verwerving, zoals aan-
koopprijs, opmetingskosten, bodemat-
test, gerechtskosten ... worden terugge-
vorderd van de eigenaar.
Het is dus zeker niet altijd zo dat u met die 
algemene procedure voor onteigening een 

aanleg van de toplaag van de wegenis in 
de Priorijlaan en Monnikenheide wordt in 
deze fase uitgevoerd. De globale uitvoe-
ringstermijn, los van de werken van de 
nutsmaatschappijen, bedraagt zo’n 80 
werkdagen.
Woont u in één van de vernoemde straten, 
dan mag u binnenkort een uitnodiging 
verwachten voor een infovergadering die 
eind juni zal doorgaan.
Het dossier wordt uitgevoerd in opdracht 
van Pidpa, onze rioolbeheerder, en in sa-
menwerking met gemeente & ocmw 
Zoersel. De kostprijs van de totale wer-
ken bedraagt ± € 1.210.000 (incl. btw). 
Hiervan is ± € 465.000 ten laste van ge-
meente & ocmw Zoersel. De Vlaamse mi-
lieumaatschappij (VMM) subsidieert het 
project ter waarde van ± € 639.000.

De realisatie van de rooilijnen voor de we-
gen- en rioleringswerken in de Priorijlaan, 
Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagers-
dreef en Monnikendreef is afgerond.
Terwijl de onderhandelingen hiervoor de 
afgelopen jaren aan de gang waren, heeft 
het studiebureau echter niet stil geze-
ten. Zo werd het ontwerpdossier volledig 
op punt gesteld, aanbesteed en zullen de 
werken in september starten. In een eer-
ste fase zal de aannemer alle resterende 
opstanden (hagen, afsluitingen…) die zich 
nog in de nieuwe rooillijnbreedte bevin-
den, verwijderen. Vervolgens brengen de 
nutsmaatschappijen hun leidingen on-
dergronds en doen ze, waar nodig,nog 
enkele aanpassingen. In het voorjaar van 
2017 starten dan de eigenlijke wegen- en 
rioleringswerken. Deze worden in twee 
fasen uitgevoerd. Als eerste worden de 
twee doodlopende straten (Priorijlaan 
en Monnikenheide) voorzien van riole-
ring. Vervolgens volgt de aanleg van rio-
lering en wegenis in de Boerenkrijglaan, 
Jagersdreef en Monnikendreef. Ook de 

grotere vergoeding zal verkrijgen, dan bij 
een overeenkomst ‘in der minne’.

Het realiseren van rooilijnen is dus duide-
lijk een gevoelige materie waar veel tijd 
inkruipt. Dit is dan ook meteen de reden 
waarom wegen- en rioleringsdossiers niet 
op één twee drie gerealiseerd zijn.

in de pijplijn
Momenteel trachten we voor drie dossiers 
de rooilijnen te realiseren, meer bepaald:
- Herentalsebaan (deel) en Biekorfstraat 

(onderhandelingen zijn lopende);
- wijk Meerheide (opmerkingen van be-

wonersvergadering integreren);
- Sint-Martinusstraat en omgeving (eind 

mei vond eerste bewonersvergadering 
plaats).

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

taalcursussen
iets voor u?

U wilt op vakantie een mond-
je Spaans praten of uw plan 
trekken in het Italiaans, Frans 
of Engels? U bent anderstalig 
en wilt het Nederlands onder 
de knie krijgen? Volg dan een 
taalcursus bij Lionsclub Miner-
va. De cursussen, zowel voor 
beginners als gevorderden, 
starten in de week van 3 ok-
tober en bestaan uit 20 lessen 
van telkens 2 uur (€ 130, hand-
boek niet inbegrepen). De les-
sen gaan overdag door in de 
Vleugel (Achterstraat 20).
Interesse? Dan kunt u zich nog 
tot 19 september inschrijven 
via ivowereld@hotmail.com.

MEER WETEN?
taalcursussen Zoersel
ivowereld@hotmail.com

word haagdonor
en vergroot de hoop

Hebt u een taxushaag? Dan 
bent u één van de vele Vla-
mingen in het bezit van een 
plant die levens kan redden. 
Een taxushaag bevat immers 
de grondstof waarmee che-
motherapieën - om kanker te 
bestrijden -  worden gemaakt. 
Net als de afgelopen jaren 
strijdt intercommunale IGEAN 
mee tegen kanker en roept ze 
u op om uw taxussnoeisel tus-
sen 15 juni en 31 augustus naar 
het kringlooppark te brengen. 
(Gebruik best een zeil of een 
doek om het snoeisel op te 
vangen en zuiver te houden). 
De opbrengst van het snoeisel 
gaat opnieuw naar drie goede 
doelen, die te maken hebben 
met ‘patiëntenzorg en levens-
kwaliteit’.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
www.vergrootdehoop.be

zomerwerking inschrijven kan nog!

We gaven u in onze vorige editie al een voorsmaakje van het zo-
meraanbod dat wij voor uw kroost in petto hebben. Intussen 
vindt u onze uitgebreide zomerbrochure op www.zoersel.be/
zomerwerking. Bij het ter perse gaan van dit nummer kon u nog 
steeds inschrijven voor enkele toff e activiteiten, uitstappen of 
themakampen. Die laatste zijn nieuw dit jaar: knutsel je gek (la-
gere school), cowboys en indianen (lagere school) en ridders en 
prinsessen (kleuters). Uiteraard is er ook de jaarlijkse speelplein-
werking voor lagere schoolkinderen, die dit jaar zijn vaste stek 
heeft in basisschool Beuk en Noot. Aanmelden doet u elke mor-
gen ter plaatse bij de monitoren. Breng de eerste keer dat uw kin-
deren komen zeker de ingevulde medische fi che mee (te vinden 
op onze website). Opgelet, voor- en nabewaking is betalend en 
wordt verzorgd door Stekelbees. Bent u bereid om kinderen uit 
uw buurt mee te nemen naar het speelplein? Laat het ons weten.

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

gastgezinnen
voor jongeren Crucea

Tussen 6 en 17 augustus ko-
men 7 Roemeense jongens en 
meisjes uit Crucea naar Zoer-
sel. Bedoeling is om de jonge-
ren, in Crucea actief in de lo-
kale jeugdbeweging, kennis te 
laten maken met onze jeugd-
werking. De organisatoren 
zijn nog op zoek naar gastge-
zinnen die de jongeren enkele 
dagen onderdak willen bieden 
(hoeft niet de ganse periode te 
zijn). “Ze spreken sowieso een 
beetje Engels”, weet initiatief-
neemster Jasmien. “Roemenen 
zijn bovendien de meest war-
me mensen die ik ken en dus 
heel fi jn om in huis te hebben!” 
U opgeven als gastgezin kan 
via onderstaande gegevens.

MEER WETEN?
Jasmien Claeys
0498 24 82 43
jasmienclaeys@msn.com

bomen in zicht
elkaar ontmoeten

Komt u wel eens in het groene 
parkdomein van psychiatrisch 
centrum Bethanië? Dan is dat 
deze zomer zeker een aanra-
der! U kunt er namelijk een 
wandeling doen (3 of 5 km)
langsheen heel wat specia-
le bomen (mét infobordje). U 
kunt bovendien stemmen op 
uw mooiste boom. De win-
nende boom krijgt volgende 
zomer een boombank en -bor-
rel. Op die manier komt men 
tegemoet aan het doel van dit 
project, namelijk een plaats 
creëren waar mensen, van 
binnen én buiten het zieken-
huis, elkaar kunnen ontmoe-
ten, tot rust komen, genieten.

MEER WETEN?
folder en wedstrijdformulier: pc 
Bethanië, AZ St. Jozef, administra-
tief centrum Zoersel, horecazaken
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Omwille van de blijvende toestroom van vluchtelingen ging onze ocmw-raad in op de vraag 
van Fedasil en staatssecretaris Theo Francken om extra opvangplaatsen te voorzien. Dat 
brengt het totaal momenteel op 40 opvangplaatsen, of dus maximum 40 vluchtelingen die 
onderdak vinden in Zoersel.Een 20-tal geëngageerde vrijwilligers zet zich in om deze mensen 
een warm welkom te geven en wegwijs te maken in onze gemeente.

vluchtelingen wegwijs 
maken

vrijwilligers getuigen

 ■ BETROKKEN
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 ■ BETROKKEN

Hun inzet gaat van ondersteuning op 
school en huiswerkbegeleding over mee 
zoeken naar een woonst, leren fi etsen tot 
samen een leuke uitstap of fi etstocht ma-
ken. De vrijwilligers zorgen voor de extra 
omkadering, waarvoor onze eigen maat-
schappelijk assistenten geen tijd hebben.

een frustrerende week
Vooral dat zoeken naar een woonst is heel 
belangrijk. De opvang door het ocmw 
geldt immers enkel zolang de asielaan-
vraag loopt. Na de erkenning als vluchte-
ling geeft de federale overheid het ocmw 
en de vluchteling maar twee maanden 
de tijd om op eigen kracht een woning 
te vinden. Een haast onmogelijke op-
dracht, zo blijkt uit het verhaal van vrij-
williger Philippe Van Diest. “Zo ook voor 
Abdel (fi ctieve naam), een Palestijn uit 
de Gazastreek. Ik leerde hem kennen in 
de lessen Nederlands, die wij geven aan 
vluchtelingen in Zoersel. Een fl inke, uni-
versitair geschoolde kerel die weet wat hij 
wil, namelijk eerst Nederlands leren om 
vervolgens zijn studies te vervolmaken. 
Abdel werd goed opgevangen en bege-
leid door het ocmw van Zoersel. Van zodra 
hij een verblijfsvergunning had, moest hij 
echter op zoek naar een eigen woning, en 
die zoektocht wilde niet vlotten. Voor zo’n 
valabel man wilde ik mij graag inzetten. 
Ik zou wel snel een woning voor hem vin-
den, dacht ik... Het werd echter een frus-
trerende week: fulltime zoeken op alle im-
mosites, mailen, telefoneren, afspraken 
maken, plaatsbezoeken, aandringen bij 
makelaars, eigenaars rechtstreeks contac-
teren, overtuigen ... Uiteindelijk is het ge-
lukt: een appartementje in Turnhout voor 
€ 500 per maand + onkosten. Trek dat af 
van de maandelijkse vergoeding die Abdel 
krijgt van het ocmw, dan blijft er nog zo’n 
€ 11 per dag over om van te leven... De 
vraag naar woonsten beneden de € 500 
is veel groter dan het aanbod. Gevolg: de 
huurprijzen stijgen en zijn meestal omge-
keerd evenredig met de kwaliteit van de 
woonst. Zonder steun van een autoch-
toon geraken asielzoekers in handen van 
huisjesmelkers of op straat...”

taal is de eerste stap
Ook vrijwilligster Trix Lacante getuigt 
over haar ervaringen. “Beeld je in: je leeft 
in oorlogsgebied, je durft met je kinderen 
niet buiten komen, je woonomgeving is 
vreselijk onveilig. Je neemt noodgedwon-
gen de moeilijke beslissing om te vluchten 
naar een vreemd, maar veilig land. In dat 
land ken je niemand, je kan zelf je woon-

plaats niet kiezen, je bent aangewezen op 
wat er aangeboden wordt. Maar je kinde-
ren kunnen er wel in alle veiligheid naar 
school. In die vreemde omgeving verstaan 
ze echter niemand, de schoolcultuur is 
er helemaal anders. Waarom telkens die 
bel? Is er dan gevaar? Wat moet ik in de 
klas doen? Turn- of zwemles, wat is dat? 
Zoveel vragen en vreemde situaties die 
nog niet beantwoord of uitgelegd kunnen 
worden. Getroff en door de situatie van 
deze kinderen ging ik jaren geleden in op 
de vraag van Wereld-delen vzw om hen 
Nederlandse taalondersteuning te geven. 
Taal is immers de eerste stap om mee te 
kunnen op school en je thuis te voelen in 
een nieuwe omgeving. Zo ontmoette ik 
een familie met drie kinderen, kleutertjes 
nog, gevlucht uit oorlogsgebied. Ik be-
geleidde de meisjes jarenlang in school-
verband. Dankzij de enorme inzet van 
de leerkrachten, de zorgjuf, de fl exibele 

“Je een taal 
eigen maken 
heeft erg veel 
te maken met 
verbinding: 
verbinding 
met 
mensen, met 
belevenissen, 
met 
gevoelens...”

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T o3 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

opstelling van de directie, de begeleiding 
van Wereld-delen, mijn inbreng (met veel 
opzoekwerk naar lesmateriaal voor an-
derstalige instromers) leerden de meisjes 
vlug en grondig Nederlands. Intussen be-
haalde de oudste haar getuigschrift Lager 
Onderwijs. Een fi jn moment om mee te 
maken en een beloning voor iedereen 
die er aan meewerkte! Dit motiveert me 
enorm om mij te blijven inzetten!”

Vrijwilligster Laetitia Jansseune begeleidt 
op haar beurt een Afghaans gezin - zes 
kinderen én de ouders (die 4 dagen per 
week Nederlandse les volgen). “We doen 
vanalles en nog wat in het Nederlands. Ik 
heb gemerkt hoe belangrijk het is dat ou-
ders sámen met hun kinderen voeling krij-
gen met de nieuwe taal. Je een taal eigen 
maken heeft immers erg veel te maken 
met verbinding: verbinding met mensen, 
met belevenissen, met gevoelens ...”

WIST U DAT?
- enkel asielzoekers die voldoen aan de criteria van het Verdrag van 

Genève (vervolging op grond van politieke overtuiging, ras of beho-
rend tot een sociale groep) kunnen erkend worden als vluchteling?

- de asielzoekers in Zoersel vooral afk omstig zijn uit Afghanistan, Sy-
rië, Irak en Eritreia?

- asielzoekers niet zelf kiezen naar welke gemeente ze gaan maar, op 
basis van een spreidingsplan, worden toegewezen aan gemeenten 
door Fedasil?

- ocmw’s € 40 per dag per persoon krijgen om hen onderdak, weke-
lijks leefgeld (voeding, hygiëne en kledij), medische hulpverlening en 
begeleiding door maatschappelijk assistenten te bieden?
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een stukje leeuwengeschiedenis

 ■ IN BEELD

Guldensporenslag een nieuw symbolisch 
elan te geven. Hij kreeg in die 19de eeuw 
een geherinterpreteerde romantische ac-
tualiteitswaarde, meer bepaald als een 
succesvolle uiting van heldhaftige vrij-
heidsdrang tegen de onderdrukking door 
Frankrijk. Herdenkingen gingen gepaard 
met toneelopvoeringen, optochten en… 
vendelzwaaien.

toe-eigening
door de Vlaamse Beweging
Aanvankelijk hadden de her en der ont-
luikende Guldensporenherdenkingen ze-
ker geen uitgesproken anti-Belgisch ka-
rakter maar profi leerden ze zich veeleer 
als manifestaties van vaderlandslievende 
Vlamingen, die zich ook Belgen voelden. 
Ook de Vlaamse Leeuw was in eerste in-
stantie niet anti-Belgisch bedoeld. De 
vijand om zich tegen te verzetten was 
veeleer het bedreigende Frankrijk.

Maar onder meer door de Vlaamse radica-
lisering die voor, tijdens en in de nasleep 
van WO I ontstond, verlegde de klemtoon 
in de herdenkingen zich meer en meer van 
symbool als strijd tegen potentiële Franse 
overheersing naar een gevecht tegen de 
Franstalige dominantie en de discrimina-
tie van Vlamingen in België en voor meer 
Vlaamse zelfb eschikking.

De Guldensporenherdenkingen en 11 ju-
livieringen werden steeds nadrukkelijker 
een strijddag van de groeiende Vlaamse 
Beweging en haar diverse Vlaamse cul-
tuur- en strijdverenigingen die op deze 
momenten hun evoluerende Vlaamse po-
litieke eisen presenteerden. Zoals alle na-
tionale bewegingen had immers ook de 
Vlaamse Beweging nood aan tekens en 

symbolen met een mobiliserend vermo-
gen. De Vlaamse Beweging maakte van 
de zwarte leeuw op gele achtergrond haar 
banier…

gepromoveerd
tot offi  cieel Vlaams symbool
In 1973 maakte de Vlaamse Cultuurraad 
11 juli tot de wettelijke feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap. De zwarte leeuw 
met rode tong en klauwen kreeg de status 
van offi  ciële vlag van Vlaanderen en ‘De 
Vlaamse Leeuw’ werd opgewaardeerd tot 
het Vlaamse volkslied.

De offi  ciële vlag van de Vlaamse Gemeen-
schap werd dus de zwarte leeuw op geel 
veld met rode tong en klauwen en niet de 
zwart-gele leeuw zonder rood in tong en 
klauwen. Voor die keuze werd door de of-
fi ciële Vlaamse instanties advies van de 
Vlaamse Heraldische Raad ingeroepen die 
zich daarvoor liet inspireren door de afb eel-
ding in een wapenboek uit de 16de eeuw. 
In die optie kwamen echter ook de drie 
kleuren van de Belgische vlag naar voren. 
Een deel van de Vlaamse publieke opinie 
was, is en blijft sindsdien van oordeel dat 
vooral dat gegeven aan de basis lag van 
die keuze voor een zwart-geel-rode versie 
in plaats van de door haar geprefereerde 
zwart-gele variant. Daardoor wapperen in 
Vlaanderen vandaag regelmatig twee ver-
schillende Vlaamse leeuwenvlaggen.

11 juli, de datum van onze Vlaamse feestdag, verwijst uiteraard naar de Guldensporenslag van 
1302. Maar wist u ook dat de leeuw als symbool terug gaat tot de graven van Vlaanderen in de 
12de eeuw? Wat volgt is een kleine geschiedenisles over hoe de leeuw werd geoffi  cialiseerd tot 
Vlaams symbool.

De leeuw en 11 juli zijn kernsymbolen van 
Vlaanderen. Ze hebben diepe sporen in 
onze geschiedenis. De oudst bekende 
voorstelling van de Vlaamse leeuw vin-
den we in de 12de eeuw terug op het rui-
terzegel van de Vlaamse graaf Filips van 
den Elzas. De reden waarom de graven 
van Vlaanderen de leeuw opnamen in hun 
wapenschild is niet echt bekend. Volgens 
één verhaal zou de zwarte leeuw op een 
gouden veld als een trofee vanuit de kruis-
tochten meegebracht zijn. Volgens andere 
bronnen is onze leeuw een afstammeling 
van de draak, die een oud Europees sym-
bool is. De van oorsprong heidense draak 
zou dan onder invloed van het christen-
dom zijn vleugels verloren hebben en zo 
verveld zijn tot een klimmende leeuw…

Hoe dan ook was de afb eelding van aller-
lei ‘dappere dieren’ op wapenschilden erg 
in zwang tussen de 11de en de 13de eeuw. 
In de loop der jaren raakte die variëteit 
aan allerlei vreemde dieren meer en meer 
gestandaardiseerd tot leeuwen.

boost in de 19de eeuw
De leeuw bleef voortleven in de wapen-
schilden van de graven van Vlaanderen en 
als herkenningsteken van opeenvolgende 
instellingen die het graafschap doorheen 
de eeuwen zouden besturen, maar had 
niet echt een politieke en mobiliserende 
symboolwaarde. Tot in de 19de eeuw…

In het nog jonge België van die 19de 
eeuw was de vrees voor annexatie door 
Frankrijk zeer levendig. Tegelijkertijd was 
het een periode waarin de romantische 
visie op het verleden hoogtij vierde. Een 
en ander vormde een vruchtbare voe-
dingsbodem om de herinnering aan de 

MEER WETEN?
cultuur | 03 2980 7 13
Het programma voor de 11-juliviering in Zoer-
sel, op zaterdag 9 juli in de Kapel, vindt u op de 
fl yer als bijlage bij dit magazine.
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14.09.2013 - 20.12.2013 Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

vrijdag 17.06
tweede editie “Halle proeft”
Dit jaar bieden liefst 30 lokale producenten, hore-
cazaken en verenigingen hun specialiteiten in 
proevertjesvorm aan. 
Halle proeft start al om 15 uur. Het ideale moment 
om na schooltijd alvast te genieten van een lekker 
ijsje of een passende apero. Maar ook als u later ar-
riveert, kunt u op de verschillende standen terecht 
tot 24 uur.
De toegang is gratis voor iedereen. De proevertjes 
zijn te betalen aan de standen.
locatie dorpsplein van Halle
tijdstip vanaf 15 uur
prijs gratis
info www.halleproeft.be of
facebook via ‘Halle Leeft’
een activiteit van Halle leeft

zaterdag 18.06
tekenatelier | Boven en onder water
Vanuit de expressie met lijn, kleur en vorm trachten 
de kinderen van het tekenatelier een eigen taal te 
ontwikkelen. De lesgevers leren hen de werkelijk-
heid in verbeelding om te zetten. Hierbij ontwikke-
len ze een eigen schriftuur en beeldenarsenaal.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 26.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 19.06
ronde der Voorkempen
Individuele recreatieve afgepijlde fi etstocht van 55 
of 85 km.
locatie café ‘t Hemeltje, Raymond Delbekestraat 57
tijdstip van 8 tot 11 uur
prijs € 1,5 of € 3,5 met dagverzekering
info Alfons De Roover, M 0477 48 71 84
een activiteit van
WTC de Trappers Sint-Antonius

feesten in de boomgaard: zomerfeest
Jaarlijks zomerfeest met als specialiteit maatjes-
haring met brood en gesnipperde ui. Er zijn ook 
steeds boterhammen met kop of trappistenkaas 
en verschillende fruitvlaaien te verkrijgen. Verder is 
er nog een assortiment aan bieren, frisdranken en 
warme dranken. Iedereen welkom.
locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs toegang gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be, www.
zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

open fl at dag
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen 
nemen in een fl atje van Residentie Lindehof.
Is dit misschien iets voor u… breng dan zeker een 
bezoekje.
locatie Molenbaan 14
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Nele Brosens, M 0486 72 45 56,
nele@lindehof.org
een activiteit van
Assistentiewoningen Lindehof

zaterdag 25.06
carwash KLJ Halle
Kom uw auto laten wassen door de +12 van KLJ Hal-
le. Tijdens het wachten krijgt u van ons een drankje 
aangeboden. Hopelijk tot dan!
locatie KLJ lokalen, Lotelinglaan Halle
tijdstip van 10 tot 16 uur
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

open tuin dagen
Onze tuin, genaamd “Foxwell Court”,ingeschre-
ven bij deLandelijke Gilden en “Open Tuinen van 
België” ,staat open voor het publiek. De tuin van 
12 are werd aangelegd deels naar een ontwerp van 
tuinarchitect Werner Verreth, deels naar een eigen 
ontwerp. Er is een schaduwtuin met vele hydran-
gea paniculata en macrophylla en met talrijke voor-
jaarsbloeiers gevat in een sterke hagenstructuur. In 
de zuidtuin bloeien rozen, vele soorten magnolia’s, 
viburnums, pioenen, azalea’s, hosta’s en speciale 
soorten hydrangea’s aspera, paniculata en hetero-
malla, gestructureerd door grote taxusvormen, de 
lievelingen van de eigenaresse. Er is ook een prieel, 
verschillende zithoeken en een zomerhuisje.
locatie Peggerstraat 20
andere data 26.06, 3.07, 5.08, 7.08
tijdstip 25.06 26.06 en 3.07 van 10 tot 18 uur,
5.08 van 18 tot 22 uur,
7.08 van 10 tot 18 uur
prijs toegang € 3
info Maria Puttemans,
T 03 482 48 16, M ,0476 85 70 90
een activiteit van Open Tuinen

camping Saint Antoine | evenementen
KWB Sint-Antonius en Chiro Sint-Antonius bunde-
len opnieuw hun krachten voor een onvergetelijk 
vakantieweekend op het Sint-Teunisplein, dat voor 
de gelegenheid wordt omgedoopt tot Camping 
Saint-Antoine. Vanaf zaterdagmiddag 13 uur kunt u 
uw tentje, caravan of mobilhome installeren. Daar-
na bent u klaar om volop mee te genieten van een 
uitgebreid animatie-aanbod, spijs en drank en een 
gezellig samenzijn tot in de late avonduurtjes met 
samenzang rond het kampvuur. Zondagochtend 
kunt u genieten van een ontbijtbuff et. Kortom, het 
leven zoals het is op een camping…
locatie Sint-Teunisplein, deelgemeente
Sint-Antonius
andere data zondag 26.06
tijdstip vanaf 13 uur
info info en inschrijven verplicht vóór 19 juni,
Jan Pauwels, T 03 383 38 83 of
Walter Dierckx M 0486 73 64 91,
info@kwbsintantonius.be
een activiteit van
KWB Sint-Antonius i.s.m. Chiro Sint-Antonius

Zoerselkermis, Zomereditie
Stratenloop, zomerbar, summerbeats, kermis-
spelen voor jong en oud, optredens van Moots en 
Black on Blond.
locatie dorpsplein Zoersel
tijdstip vanaf 15 uur
prijs toegang gratis, deelname loopwedstrijd € 10
info Johan Rymen, M 0473 27 19 56,
www.stratenloop.be
een activiteit van vzw Zoerselkermis

maandag 27.06
80 jaar jeugdherberg | tentoonstelling
In 1936 opende tijdens het weekend van 30-31 mei 
de jeugdherberg van Zoersel voor het eerst de 
deuren. De Zoerselse jeugdherberg kreeg toen al 

de naam Gagelhof, naar het in de streek veelvuldig 
voorkomend gagelkruid. 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 Kem-
pen en kwam terecht in Zoersel. Na de oorlog werd 
een bouwkamp ingericht, waar studenten van over 
heel Europa een ontwerp van het gerenommeerde 
architectenduo Braem en Van Gils uitvoerde. De 
oorspronkelijke structuur, een bos van draag-
bomen, is tot op vandaag in het oorspronkelijke 
hoofdgebouw te herkennen. De tentoonstelling zal 
een blik werpen op de 80-jarige geschiedenis van 
de jeugdherberg.
locatie administratief centrum, Handelslei 167
andere data tot en met 2 september van maandag 
tot vrijdag
tijdstip openingsuren administratief centrum
prijs gratis
info dienst cultuur,
T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van
jeugdherberg Zoersel i.s.m. dienst cultuur

vrijdag 1.07
zoektocht ‘De schat van Vlieg’
| kinderactiviteit
Bzzz… ik ben Vlieg… en ik heb voor de jonge 
inwoners van Zoersel (1-12 jaar) een schat in de bib 
verstopt.
Kom je mee zoeken tijdens de zomervakantie?
locatie de 3 bibliotheken van Zoersel
andere data t.e.m. 31.08
tijdstip openingsuren van de bib
prijs gratis
info bibliotheek
T 03 2980 7 22, bibliotheek@zoersel.be
een activiteit van bibliotheek Zoersel

zondag 3.07
uitstap vallei van de Zwarte Beek
In een groen stukje Limburg wandelen we in de 
vallei van de Zwarte Beek door diverse biotopen. 
Breng mee: goede schoenen of laarzen en picknick.
locatie vertrek Park en Ride E34 Zoersel
tijdstip van 8.30 tot 17.30 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Zoersel

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids en het Zoerselbos. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen!
Honden NIET toegelaten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
andere data zondag 7.08, 4.09
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be,
T 03 384 05 12, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

maandag 4.07
ijs maken
| kinderactiviteit
De zomer is goed en wel begonnen en daar hoort 
zelfgemaakt ijs bij. Wil je weten hoe je ijs kan 
maken, schrijf je snel in. Beperkt tot 10 kinderen. 
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Meebrengen: doos 1 liter + keukenschort
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 9
info inschrijven Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zomercursus waarnemingstekenen
Tijdens deze cursus kunt u onder deskundige 
begeleiding van Johan Truyen en Werner De Wree 
oefenen in het weergeven van de werkelijkheid.
De eerste lessen hebben plaats in cultuurhuis de 
Bijl. Werner introduceert u in het modeltekenen. Al 
doende maakt u kennis met verschillende technie-
ken en materialen. Daarna gaan de cursisten met 
Johan hun opgedane kennis buiten ( Villa Markey, 
Bezoekerscentrum Zoerselbos en de Elisabethkerk 
Zoersel) in de praktijk uitproberen. De laatste les 
sluiten we op 9 juli om 19 uur af met een mini-expo 
in de Bijl. Minimum 10 en maximum 15 deelnemers.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip eerste 3 lessen van 19 tot 22 uur.
volgende 3 lessen van 9 tot 12 uurr
prijs € € 60(voor de 6 lessen) - reserveren verplicht
info en inschrijven dienst cultuur
T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

dinsdag 5.07
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 8.07
maandelijkse infonamiddag
ZNA Joostens en woonzorgcentrum en SP-Psycho-
geriatrie. Tijdens deze infonamiddagen lichten we 
de werking en de visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 12.08, 9.09
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

dinsdag 12.07
groepswandeling
Wandellus van een achttal kilometers, Niet-leden 
zijn meer dan welkom zodat ze kunnen kennisma-
ken met onze wandelclub.
locatie dinsdag 12.07 sportoase, Elshoutsebaan, 
Brasschaat, dinsdag 9.08 café ‘t Vermoeden, Ant-
werpsesteenweg 445, Westmalle
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

zondag 17.07
fi etsdrieluik Land Van Playsantiën
Naar jaarlijkse gewoonte zet het Land van Playsan-
tiën u letterlijk in beweging met het fi etsdrieluik 
‘rondje plezier in het land van vertier’. In 2016 zal 
dat onder een nieuwe formule gebeuren onder 
het motto ‘Oeposmoemoeeurevlo’. Tijdens de 
fi etstochten fi etst u langs landelijke wegen en 
domeinen, langs onbekende hoekjes en maakt u 
kennis met onze prachtige omgeving. Onderweg 
kunt u bovendien proeven van overheerlijke streek-
producten.
locatie
zondag 17.07 (Malle en Lille)
zondag 31.07 (Lille en Zandhoven)
zondag 7.08 (Oelegem, Halle en Malle)
andere data 31.07 en 7.08

info Land Van Playsantiën,
T 03 310 05 14, www.landvanplaysantiën.be
een activiteit van Land Van Playsantiën

maandag 18.07
INCLUSIE paardenkamp
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder 
beperking. Er kunnen maximum 8 kinderen deelne-
men. Dit kamp is zonder overnachten 3 dagen vol 
sport, spel en ontspanning op en naast het paard. 
Vooraf vindt steeds een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek plaats om te kunnen inschatten of de 
vraag van het kind past binnen ons aanbod.
locatie Herentalsebaan 49
andere data t.e.m. 20.07
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40 per dag - € 100 voor 3 dagen
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium

zomerzoektocht
| kinderactiviteit
Trek gemakkelijke schoenen aan, want wij gaan 
een heuse zomerzoektocht doen. Wat en hoe is 
nog geheim dus… wie zoekt die vindt!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info en inschrijven Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zaterdag 23.07
midzomertocht
Een wandeling van 6-11-17 of 20 km. Uitblazen op 
een mooi terras met een koude schotel en frieten 
na een prachtige wandeling door het Zoerselbos.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 7 tot 15 uur
prijs 1,5 €
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

zondag 31.07
ronde van Zoersel
Fietstocht van 72 km voor wielertoeristen.
locatie refter de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 7.30 tot 9.30 uur
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC de Windklievers

Halle Tropicale
De enige echte beachparty van Halle met zand-
strand, zuiderse drankjes, optrden van Hard Candy 
en kinderanimatie. Het enige feestje voor jong en 
oud dus.
locatie Dorpsplein Halle
tijdstip van 12 uur tot middernacht
prijs toegang gratis
info Halle Tropicale op facebook
of www.beachpartyhalle.be
een activiteit van KLJ en Oud KLJ Halle

maandag 1.08
dienblad van mozaïek | kinderactiviteit
We maken een dienblad van mozaïek.
Opgelet, vier avonden worden voorzien.
Activiteit voor kinderen, maar ouders mogen bij 
deze helpen. Inschrijven kan tot en met 5 juli.
locatie Westmallebaan 60
andere data maandag 8.08, 22.08, 29.08
tijdstip van 18 tot 20 uur
prijs leden € 30, niet-leden € 35
info inschrijven Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zaterdag 6.08
kriebelbeestjeswandeling
op de Hegte Heyde
Gids Wim vertelt u alles over de leeftijd van lie-
veheersbeestjes, het nu van wespen en de zin en 
onzin van libellensteken en spinnenbeten.
locatie parking van de nierdialyse
(einde Andreas Vesaliuslaan, AZ Sint-Jozef)
tijdstip van 14 tot 16.30
prijs gratis
info Wim Veraghtert,
M 0496 97 87 79, wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

FestiHalle
De eerste editie van de jaarlijkse zomertraditie voor 
zowel jong als oud. Met live optredens, hapjes en 
drankje, afterparty en vrije toegang.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 15 tot +/- 3 uur
info contact@jeugdhuisdenon.be
een activiteit van Jeugdhuis de Non

zondag 7.08
vlinderdag
We bezoeken onze diverse reservaten in Malle en 
Zoersel, waar we hopen veel soorten vlinders te 
zien. Route beschrijving:
www.natuurpuntvoorkempen.be
locatie zie website
tijdstip van 12 tot 18 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen i.s.m.
Velt Voorkempen en JNM (jeugd, natuur en milieu)

handboogschieten op staande wip
Jaarlijkse kalenderschieting van de Hoge Gilde 
Raad voor de Noorderkempen. Tien gilden nemen 
hieraan deel en kampen om de meeste pluimen of 
vogels van de wip neer te halen tijdens één broeder-
lijk en zusterlijk gezellig samenzijn met een drankje 
of een broodje.
locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids en het Zoerselbos. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen!
Honden NIET toegelaten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 9.08
groepswandeling
Wandellus van een achttal kilometers, Niet-leden 
zijn meer dan welkom zodat ze kunnen kennisma-
ken met onze wandelclub.
locatie café ‘t Vermoeden, Antwerpsesteenweg 
445, Westmalle
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

donderdag 11.08
trippelen in het groen
Natuurwandeling onder begeleiding van een gids 
met nadien lunch in café Trappisten: boterham met 
spek en trappistenkaas en één drank naar keuze.
locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487
tijdstip 10 uur
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prijs € 16 per persoon incl. gidsvergoeding, lunch 
en één drank te storten op BE80 7512 0545 9477 van 
Natuurpunt Voorkempen met melding Trappisten 
11/08/16
info Ronny Van Soens, T 03 385 94 63,
ronny.vansoens@telenet.be en info@trappisten.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen i.s.m.
café Trappisten Westmalle

vrijdag 12.08
papierslag
Dump uw oud papier in de containers.
De opbrengst van deze papierslag gaat naar de 
missionarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 13.08 en zondag 14.08
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

moederdag
| kinderactiviteit
Het is bijna 15 augustus, Moederdag. Wil je nog 
graag iets maken om mama te verrassen, doe mee 
met onze moederdagactiviteit.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info en inschrijven Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

67ste parochialme bedevaart
naar Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken vrijdagavond om 20.30 
uur na een korte bezinning aan de kerk. Op 13.08 
om 6.30 uur vertrekken de fi etsers aan de kerk en 
om 9.00 uur de busjes. Mensen die met eigen ver-
voer willen komen, kunnen om 10.30 uur in Scher-
penheuvel aansluiten bij de eucharistieviering.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip zie infotekstje
info en inschrijven zondag 7.08 van 12 tot 13 uur op 
de pastorij, Handelslei 33
Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69
een activiteit van KWB Sint-Antonius

zaterdag 13.08
nacht van de Long Man 2016
Openluchtfuif van scouts Zoersel! Tot middernacht 
bands op de Main Stage en tot 3 uur DJ’s. Vanaf 18 
uur dj’s in de dancehall.
locatie scoutsterreinen, Doelen 35 )
tijdstip vanaf 18 uur tot 3 uur
prijs vvk € 5, kassa € 7
infoTim Willekens
M 0476, 86 83 35, scoutszoersel@gmail.com
een activiteit van
21ste Elisabeth Scouts Zoersel

zondag 14.08
sportfeest KLJ
Verschillende KLJ’s uit heel Antwerpen strijden 
vandaag tegen elkaar in verschillende disciplines. U 
kans ons vanaf 13 uur komen aanmoedigen in het 
bijzijn van een hapje en een drankje. Ook voor de 
kindjes is er randanimatie voorzien.
locatie KFC Halle, Lotelinglaan
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs € 2
infoAstrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

dinsdag 16.08
gewoon spelen
Speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 
3 tot 21 jaar met een (vermoeden van) handicap. 

Wij organiseren ons speelplein gedurende 3 weken, 
verspreid over 3 verschillende schoolvakanties. 
Deelnemers uit de gemeente waar het speelplein 
die week doorgaat, kunnen rekenen op tussen-
komst van de gemeente wat betreft het inschrij-
vingsgeld.
locatie Malle, Zoersel en Zandhoven
andere data van 16 tot 19 augustus,
31 oktober en 2-4 november, 27 tot 29 december
tijdstip telkens van 9 tot 17 uur
prijs € 9,5 per dag
info Leen Willems, T 03 311 77 67,
leen.willems@monnikenheide.be
een activiteit van Monnikenheide

zondag 21.08
25e veldtoertocht
Veldtoertocht voor alle sportievelingen. Met de 
MTB langs rustige bos en veldwegen. 17-27-48-
60 km. Kleedkamers, douches en fi etsreiniging, 
bewaakte fi etsparking. Ruime bevoorrading 
onderweg. Gezellige cafetaria en zonneterras. 25e 
editie… surprise voor alle deelnemers.
locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 7.30 tot 11 uur (60 km tot 10.30 uur)
prijs vergunninghouders VWB, WBW € 3,
niet-vergunninghouders € 5, jongeren geboren in 
2000 en later: leden: gratis / niet leden € 1
info Stan Peeters M 0472 25 61 61,
Eric De Peuter M 0475 45 97 44,
dedoortrappershalle@hotmail.com,
www.dedoortrappershalle.be
een activiteit van WTC De Doortrappers vzw

woensdag 24.08
een mindfulness proevertje
Ook last van stress, spanning, een hoofd vol pieker 
gedachten, de controle over uw leven kwijt? Mind-
fulness toont u de pauzeknop en brengt u terug in 
balans. Een mix van praktische oefeningen en korte 
theoretische achtergrond..
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
info en inschrijven Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
kristel@zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 25.08
inschrijvingen
muziek-en woordacademie
Heel de maand september vrijblijvend open les 
woord, muziek, voor info bel het secretariaat.
locatie de Vleugel, Achterstraat 20
tijdstip Vanaf 25.08 elke avond tussen 18 en 20 uur, 
zaterdag tussen 10 en 12 uur.
Vanaf 1.09 tijdens de schooluren (zie website)
info secretariaat T 03 2980 8 37
een activiteit van muziek- en woordacademie

vrijdag 26.08
nacht van de vleermuis
Onze gidsen vertellen u ook dit jaar van alles over 
mysterieuze vleermuizen en nachtvlinders.
Breng mee: aangepast schoeisel, warme trui en 
een zaklamp.
locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11,
Westmalle
tijdstip vanaf 19 uur, einde rond 23.30 uur
prijs gratis
info Walter d’ Hertefelt,
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

september
conditie-dans en qigonglessen
Hartelijk welkom voor een proefl es in september 
en oktober.
Volwassenen : Aerobics, Zumba, Bodyforming, 

jazzdans, ruggensteun, qigong
Kinderen en jeugd: jazzdans , fi t & fun
locatie en tijdstip
Volwassenen : maandag-, dinsdag-, woensdag-,en 
donderdagavond in Zoersel,
donderdagagochtend in Sint-. Antonius.
kinderen en jeugd : maandag, woensdag en
donderdag in Zoersel.
info
Dans: Hans Cippeleyr
hans.clippeleyr@telenet.be M 0479 26 23 91
Conditie: Anne Peetermans
anne.peetermans@telenet.be T 03 309 40 56
of M 0476 30 30 53
Qigong: Mol Mersie
molmersie@gmail.com  T03 311 69 21
of M0475 690 576
een activiteit van Okra Sint-Antonius

vrijdag 2.09
beachparty KLJ Feesten
Een feest met zomerse beats, lekkere cocktails 
en een paradijselijk strand. De ideale fuid om de 
zomervakantie mooi mee af te sluiten.
locatie KLJ Zoerse, de Reiger 29
tijdstip van 21 tot 3 uur
prijs vvk € 4, kassa € 6
infoJan Soetemans, M 0497 32 72 47, 
jansoetemans@hotmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel

zaterdag 3.09
opendeur
verzameling Zuid-Afrikaanse planten, 
cactussen en vetplanten
Onze hobby: het houden en opkweken van Zuid 
Afrikaanse planten, cactussen & vetplanten!
Bezoek onze uitgebreide verzameling, intussen 
meer dan 650 verschillende planten, waarvan het 
grootste deel eigenhandig werd opgekweekt uit 
zaad of stek. Bezoekers kunnen zeer jonge zaailin-
gen van enkele mm groot tot planten van 30 jaar 
oud, succulenten en cactussen bekijken.
Er wordt getoond hoe dit alles tot stand kwam, 
hoe zelf zaaien of stekken, welke grond gebrui-
ken en hoe de planten te verzorgen. Persoonlijke 
rondleiding, beantwoorden van uw vragen en een 
woordje uitleg bij geneeskrachtige planten ( o.a. de 
anti- hoofdpijnplant uit Zuid Afrika )
Er is ook een stand met documentatie: boeken, 
binnen- en buitenlandse tijdschriften, en CD-roms.
Elke bezoeker krijgt een drankje aangeboden en 
een gratis plantje. Groepen graag op afspraak, kan 
op andere dagen.
Sommige delen ook toegankelijk voor minderva-
liden.
Ter gelegenheid van de lustrumviering: Een Bali-
nees batik wordt verloot tussen alle bezoekers!
locatie Antwerpsedreef 30
andere data zondag 4.09
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Frank en Diane Thys-Brants T 03 383 50 06
een activiteit van Frank en Diane Thys-Brants

Werner De Wree
| Inspiratie gestileerd
Zowel op gebied van kleur als vorm streeft Werner 
naar een poëtische benadering. Werner tracht 
door het creëren van schoonheid een tegenpool te 
creëren. Harmonie en verbondenheid, opgebouwd 
in een monumentale visie zijn bepalend voor de 
aard van Werner zijn werk.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 25.09
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

digitaal café
Vragen over digitale beeldverwerking, fotografi e 
of pc problemen? Wij helpen u graag verder. Iedere 
1ste zaterdag van de maand.
locatie t Zonneputteke 1ste verdiep
andere data 1.10, 5.11 en 3.12
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis toegang
info secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van
Fotoclub Obscura vzw Zoersel

beachquiz KLJ feesten
Om te testen of jullie de cocktails van de beach-
party goed verteerd hebben, organiseren we op 
zaterdag een luchtige quiz.
info https://www.facebook.com/kljfeestenzoersel.
be/?fref=ts
een activiteit van KLJ Zoersel

zondag 4.09
feesten in de boomgaard
| haringfeest
Specialiteit: op houtskool geroosterde haring met 
brood. Er zijn ook steeds boterhammen met kop of 
trappistenkaas en verschillende lekkere fruitvlaaien 
te verkrijgen.
Verder is er nog een assortiment aan bieren, fris-
dranken en warme dranken.Iedereen is welkom!
locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

familiedag KLJ Zoersel
Om het weekend af te sluiten kan u heerlijke 
ribbetjes komen eten, beachvolleyballen of deelne-
men aan de 5-kamp.
Hiernaast is er ook nog heel wat randanimatie en 
kan je deelnemen aan de fi etsfotozoektocht.
locatie KLJ Zoersel, de Reiger 28
tijdstip 12 uur
prijs gratis
info https://www.facebook.com/kljfeestenzoersel.
be/?fref=ts
een activiteit van KLJ Zoersel

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids en het Zoerselbos. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen!
Honden NIET toegelaten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
andere data 4.09
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 6.09
yoga
Hatha, mindfulness yoga
Yoga is een combinatie van ademhalings-, be-
wegings- en ontspanningsoefeningen. Het is 
heilzaam bij stress, rug, - nek en gewrichtsklach-
ten en slaapstoornissen. Yoga is bedoeld voor 
alle leeftijden, mannen of vrouwen. Het doel van 
zwangerschapsyoga is leren contact leggen met 
uzelf en uw kindje. Er worden lichte dynamische 
oefeningen gegeven met vooral aandacht voor 
ademhalingstechnieken en het gebruik van bek-
kenbodemspieren.
locatie yoga: dinsdag in de Zoest, Achterstraat 32,
woensdag en donderdag in turnzaal Halle, Dorps-
plein,
zwangerschapsyoga:
vrijdag in cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur,
woensdag van 20 tot 21 uur, donderdag van 10 tot 
11.15 uur,
vrijdag van 19 tot 20.15 uur
prijs € 8 per losse beurt, € 72 per tienbeurtenkaart 
(1 jaar geldig), 1 proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

lachyoga | Inge Nassen
Lachen is één van de meest doeltreff ende, meest 
economische en makkelijkste manier om stress 
te verminderen. Lachen zorgt ervoor dat u kan 
ontspannen, u beter in uw vel voelt, en u zelfver-
trouwen vergroot. Wij nodigen u uit om onder 
begeleiding van onze lachanimator, Inge Nassen, 
de weldaad van lachen te ontdekken en beleven 
tijdens een sessie lachyoga. Lach u gezond!
locatie dorpshuis lokaal De Vocht (1ste verdieping), 
Kerkstraat 24, 2970 Schilde
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven evenementenloket,
Turnhoutsebaan 200, 2970 Schilde, 03 380 16 83, 
evenementen@schilde.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

donderdag 8.09
gratis proefl es judo
Judolessen voor jeugd vanaf 6 jaar, onder professi-
onele begeleiding van R.Alen, gediplomeerd Bloso 
A-trainer, .
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data 22.09 en als het kan 6.10
tijdstip van 17.45 uur, 19.30 uur
prijs gratis proefl es
info Roger Alen, M 0477 68 59 11,
judoschool-alen@telenet.be
een activiteit van judoschool Alen vzw

zaterdag 10.09
opendeur: teken- en schildercursus
U heeft enige artistieke aspiraties en ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn? 
Kunstkring ‘De Schuine Boom’ biedt u de mogelijk-
heid om uw vaardigheden te ontplooien.
Wij organiseren een cursus tekenen, olieverf schil-
deren en/of aquarelleren. De cursus omvat materi-
alenleer, perspectief, compositie, kleurenleer enz.
locatie Olmenlei 129
andere data 12 donderdagen (start 17.09) of
12 zaterdagen (start 19.09)
tijdstip donderdag van 19 tot 22 uur
zaterdag van 9 tot 12 uur
prijs € 155 voor 12 lessen van 3 uur
info Werner de Wree, T 03 384 19 88,
werner.de.wree@telenet.be
een activiteit van kunstkring de Schuine boom

zondag 11.09
ontbijt voor groot en klein
locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 8 tot 10 of van 10.15 tot 12.15 uur
info en inschrijven verplicht (tot 2.09, betaling via 
overschrijving)
Mai Wouters, T 03 337 88 80 of,
M 0486 63 75 36, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

maandag 19.09
inschrijfmomenten digidak
computerlessen
locatie bib Zoersel (Dorp 54)
op 22.09 van 10.30 uur tot 12.30 uur en van
18.30 tot 20 uur
locatie administratief centrum (Handelslei 167)
op 19.09 van 13.30 tot 16.30 uur
op 22.09 van 18 tot 20 uur
andere data maandag 14.09 en donderdag 17.09
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak
i.s.m. gemeente & ocmw Zoersel

oktober 
bridge spelen
Vanaf oktober starten we met het spelen van Brid-
ge. Inschrijven verplicht.
locatie Gestelsebaan 104
info Guy Van Hoeydonck, T 03 384 35 47
een activiteit van Okra Sint-Antonius
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 28.07 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 10.09 en 4.11
- vóór 22.09 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 5.11 en 19.12

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.


