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zomereditie, boordevol uitstappen, tips ...

een goedgevulde
Zoerselse zomer lonkt
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 ▪ Parkmuzaïek wordt Parkplezier

 ▪ onze gemeente kleurt Europees

 ▪ Mariette Coppens wordt tachtig en kijkt vooruit
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zo is Zoersel!
Zomer staat voor zon. Zon staat voor spelende kinderen, voor 
een gezellig terrasje, maar ook voor ontspanning, samenzijn 
met vrienden, nieuwe ontmoetingen. Zomer, dat betekent ook 
een beetje het drukke leven van een heel werkjaar vergeten, 
en daar helpen we u graag bij. Want er valt in onze gemeente 
weer heel wat te beleven deze zomer.

Een aantal ingrediënten klinken u ongetwijfeld vertrouwd in 
de oren. Zo kunnen onze kinderen hun energie weer kwijt op 
het speelplein of tijdens de uitstapjes van de grabbelpas. Onze 
zomerbuurtbabbels zijn op dinsdagavond in heel wat wijken 
een vertrouwd gebeuren. Gewone ontmoetingen met buren 
kunnen hartverwarmend zijn, zelfs al zou de zon het eens een 
keertje laten afweten.

Ook fi etstochten en wandelplezier vormen een vast gegeven in 
een Zoerselse zomer. Op het programma klassiekers als Hap-
pen en trappen en Van Schors tot Schuim. Maar in het kader 
van het 'Van Esbroeckjaar' kunt u op 21 augustus ook deelne-
men aan de Pol en Mariëttetocht. Ter gelegenheid van haar 
80ste verjaardag staat Mariëtte in dit magazine in de kijker.

Spreken die culturele evenementen u wel aan, noteer dan ook 
de feestzomer van cultuurhuis De Bijl. Al tien jaar vinden Zoer-
selaars er tentoonstellingen, voordrachten, optredens ...
September wordt daarom een echte feestmaand voor De Bijl.

Onze Zoerselse zomer biedt ook heel wat nieuws onder de zon. 
Zo wordt het traditionele Parkmuzaïek deze zomer ingeruild 
voor een nieuw initiatief: Parkplezier. De vorige organisatoren, 
die we hierbij uitdrukkelijk willen bedanken, besloten te stop-
pen met de vrijdagavondconcerten in het gemeentepark. Geen 
parkconcerten dan? Vergeet het maar, want twee Hallenaren 
zetten hun schouders onder Parkplezier. Een beetje hetzelfde, 
een beetje anders, maar u kunt gratis blijven genieten op een 
zomerse vrijdagavond.

Voor de bibliofi elen heeft onze bib weer een aantal nieuwig-
heden. Zijn de dwarsliggers u al bekend? En wist u dat de stri-
potheek vanaf 19 juni een onderkomen heeft in de bib?

Wat u ook zeker moet noteren, is dat we deze zomer weer be-
zoek krijgen uit diverse hoeken van Europa. Na drie jaar is het 
immers weer Eurozoersel en mogen we inwoners van onze be-
vriende gemeenten verwelkomen.

Zomer, het betekent inderdaad een beetje vergeten, noem het 
maar bewust vergeten. Voor wie onbewust vergeet, onder 
meer door beginnende dementie of een verstandelijke handi-
cap, bestaan er nu de herinneringstelefoontjes. Zo wordt u in-
gelicht over een doktersbezoek, medicatie en meer.

Misschien ineens ook een hint om hen die het moeilijker heb-
ben deze zomer niet te vergeten, en in hartje zomer uw zomers 
hart te laten zien.

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

de tijd kwijt? een 
telefoontje kan helpen

Iedereen verliest wel eens de tijd uit het oog. Maar mensen met (beginnende) dementie, een 
verstandelijke handicap of een depressie kunnen het besef van tijd ernstig verliezen. Ze verge-
ten afspraken, nemen hun medicijnen niet in, eten niet … Herinneringstelefoontjes kunnen 
deze mensen - en hun mantelzorgers - al een heel eind op weg helpen.

dag en nacht
Dat is meteen ook de reden waarom vzw 
De Hazelaar (woonzorgcentrum) en het 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen dit nieuwe 
project uit de grond stampten. “We willen 
mensen die wel eens verdwalen in de tijd 
herinneren aan belangrijke dagmomen-
ten of afspraken. We bellen hen daarom 
- dag en nacht - op en herinneren hen aan 
wat er te doen staat. Dit kan gaan over 
inname van medicatie, etenstijd, huishou-
delijke taken, een afspraak met de dokter, 
zich klaar maken om naar een feestje te 
gaan, enzovoort. Eenzelfde persoon kan 
zonder probleem meermaals per dag op-
gebeld worden. Hierdoor kunnen deze 
mensen langer zelfstandig thuis blijven 
wonen.”

mantelzorgers ondersteunen
Tegelijkertijd is dit een grote steun voor 
kinderen, buren of vrienden die hun best 
doen om te helpen waar mogelijk. Zij 

dichtbije zorg op afstand

moesten tot voor kort op zoek naar oplos-
singen zoals briefj es op de koelkast plak-
ken, een kalender ophangen, meermaals 
per dag telefoneren … Dit vraagt veel 
inspanning. Dankzij de herinneringste-
lefoontjes moeten ze zich hierover niet 
langer zorgen maken. Ze geven op gere-
gelde tijdstippen de afspraken en taken 
door van de persoon die hulp nodig heeft 
en vervolgens wordt hij/zij automatisch 
opgebeld om hem/haar aan belangrijke 
taken en afspraken te herinneren.

getuigenis
“Ik belde vroeger elke dag enkele keren 
naar mijn vader om hem aan zijn medicij-
nen en afspraken te herinneren”, vertelt 
Marie-Jeanne. “Dat is nu gelukkig voorbij! 
Een zware last viel van mijn schouders.”

MEER WETEN?
Bel Sofi e Martens: 03 450 82 80 of 
0474 63 52 53,
mail naar hp@dehazelaar.be of surf 
naar www.dehazelaar.be, www.wgk-
antwerpen.be.

“Mijn moeder stond vroeger altijd op om 
vier uur ’s ochtends”, aldus Liliane. “Ze wil-
de zeker niet te laat wakker zijn als de 
thuishulp kwam. Nu bellen de hulpverle-
ners haar wakker. Mijn moeder slaapt veel 
beter. Ze weet dat ze haar op tijd zullen 
wakker maken.”

Dankzij subsidies van de ziekteverzekering 
is deze ondersteuning volledig gratis.

We willen mensen herinneren aan belangrijke 

dagmomenten of afspraken.
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Onder het motto “2XL in veiligheid ©” wil de lokale politie Voor-
kempen evolueren van ‘veilige naar veiligere tot veiligste poli-
tiezone’. Met deze slagzin de zone ernaar om uit te blinken (to 
excel) in veiligheid. Ook u als burger speelt hierin een belang-
rijke rol, want veiligheid is een zaak van iedereen. De poli-
tie heeft vaak veel meer aan uw informatie dan u misschien 
denkt. Dankzij uw informatie kunnen gegevens worden ge-
koppeld en daarmee de pakkans van een dader vergroot.

stijgend aantal woninginbraken 
De politiezone Voorkempen maakt zich 
ernstige zorgen over het stijgend aantal 
woninginbraken. In 2008 en 2009 steeg 
het aantal inbraken in woningen - in de 
vier gemeenten van de politiezone - op-
merkelijk. In 2008 stelde de lokale politie 
319 feiten vast en in 2009 steeg dit tot 378 
vaststellingen. Vorig jaar werden 483 dief-
stallen in woningen genoteerd, waarvan 
349 eff ectieve diefstallen en 134 pogingen. 
Ook dit jaar lijkt het aantal diefstallen 
in woningen af te stevenen op een hoog 
cijfer.

“Uiteraard doen we al het mogelijke om 
dit probleem aan te pakken”, aldus de lo-
kale politie Voorkempen. “Zo zetten we 
regelmatig extra patrouilles en wegcon-
troles in. We gebruiken ook een ketenge-
richte aanpak voor dit probleem. Dit wil 
zeggen dat er gewerkt wordt op verschil-
lende niveaus van de veiligheidsketen, 
namelijk preventie (beveiligen van wo-
ning) - proactie (preventieve patrouilles) 

- repressie (sporenonderzoek) en nazorg 
(hercontactname van slachtoff ers).”
 
uw info van groot belang
In Nederland vindt meer dan negentig 
procent van alle aanhoudingen plaats op 
aanwijzing van een aangever of getui-
ge, zo blijkt. Tegelijkertijd is bekend dat 
slechts één op negen Nederlandse burgers 
een verdachte waarneming doorgeeft aan 
de politie. Helaas moet ook de lokale poli-
tie Voorkempen nog steeds vaststellen dat 
burgers te weinig, te laat of geen melding 
doen bij het opmerken van verdachte toe-
standen. 

“Het is uitermate belangrijk dat u verdach-
te situaties onmiddellijk signaleert”, aldus 
nog de lokale politie. “Dit laat ons toe kort 
op de bal te spelen. Mogelijk kunnen we 
door uw melding een crimineel feit voor-
komen of een zaak oplossen. We boe-
ken onze grootste successen nu eenmaal 
dankzij uw betrokkenheid en alertheid. 
Uw medewerking is dus zeer belangrijk 

bij de bestrijding van criminaliteit, want u 
kunt net dat missende stukje informatie 
hebben.” 

Ook het buurtinformatienetwerk (BIN) 
is een belangrijke schakel in dit geheel. In 
zo’n BIN werken buurtbewoners en de lo-
kale politie gestructureerd samen om het 
veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag 
te verhogen. Een goede samenwerking 
tussen de politie en de BIN-leden is van 
groot belang in de strijd tegen crimina-
liteit. Meldingen van BIN-leden kunnen 
immers leiden tot controles en zelfs aan-
houdingen van verdachte personen. In de 
politiezone Voorkempen zijn momenteel 
28 BIN’s actief, waaronder zeven in Zoer-
sel. Zes 'gewone' BIN's en één voor de han-
delaars van Sint-Anonius.

waarschuw de politie
▪ Aarzel niet de politie te contacteren tel-

kens u verdachte situaties opmerkt. 
▪ Meld zelf verdachte handelingen, toe-

standen of personen. Denk nooit dat 

verdachte 
situaties
signaleren

effi  ciënte hulp- en dienstverlening

 ■ BETROKKEN
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uw buren of anderen dit zullen doen. De 
lokale politie ontvangt liever verschil-
lende oproepen rond hetzelfde feit, dan 
geen.

▪ Verlies geen kostbare tijd, maar meld 
verdachte situaties onmiddellijk, ook 
‘s nachts. Wacht niet tot de verdachte 
personen of voertuigen verdwenen zijn.

wat is verdacht?
Het is dus erg belangrijk dat u verdacht 
handelingen meldt. Onder 'verdachte' 
handelingen verstaan we onder meer:
▪ Onbekenden die zich begeven rond uw 

woning of die van uw buren.
▪  Onbekenden die woningen of voertui-

gen observeren.
▪ Vreemde gedragingen van onbekende 

personen in uw buurt.
▪  Onbekenden die aanbellen en vreemde 

vragen stellen.
▪  Een onbekend voertuig dat traag rijdt 

en waarvan de inzittenden bijzonder 
veel aandacht hebben voor woningen of 
geparkeerde voertuigen.

tuig, merk, kleur …
▪ Als de verdachte persoon vlucht, is het 

ook belangrijk dat u de vluchtrichting 
vermeldt.

▪ Als u voetsporen of andere sporen vindt, 
raak deze dan niet aan. Houd huisdie-
ren op afstand en bescherm de voetspo-
ren door bijvoorbeeld een doos over de 
voetafdruk te plaatsen.

MEER WETEN?
Lokale politie Voorkempen is zeven op 
zeven bereikbaar op 03 385 16 16 of bij 
dringende gevallen 101.
Info over de Buurtinformatienetwer-
ken (BIN’s) bij Eddy Van Tichelt,
Hoofdinspecteur Preventie, 03 317 09 39 
of preventie@politie-voorkempen.be.

hoe kunt u de politie helpen?
De lokale politie kan niet alles controle-
ren, maar als elke burger zijn of haar ogen 
openhoudt, dan beschikken we over dui-
zenden ogen in onze politiezone. We ge-
ven u graag enkele tips mee van hoe u de 
politie kunt helpen.

▪ Voor politiediensten is het belangrijk 
dat u een goede persoonsbeschrijving 
geeft. Geslacht, leeftijd, huidskleur, 
haarkleur en lengte zijn kenmerken die 
ongetwijfeld belangrijk zijn te vermel-
den. Toch zijn deze kenmerken vaak niet 
voldoende. Let in eerste instantie op 
eventuele opvallende karakteristieken 
zoals moedervlekken, tatoeages, litte-
kens …

▪ Let op de kledij en vermeld eerst de op-
vallende kledingstukken. 

▪ Een goede beschrijving van verdachte 
voertuigen is onmisbaar. Probeer de 
nummerplaat te noteren. Zelfs een ge-
deelte van een nummerplaat kan leiden 
tot succes. Let ook op het type van voer-

“Mogelijk kunnen we door uw melding een crimineel feit voorkomen of een zaak oplossen.”
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Stel, u hebt een nieuwe identiteitskaart nodig en 
dus ook enkele recente pasfoto’s. Vervelend, aange-
zien er sinds een aantal jaren geen fotograaf meer in 
onze gemeente is waar u pasfoto’s kunt laten nemen. 
Sinds eind mei kunt u hiervoor echter in ons admini-
stratief centrum terecht. In de patio staat namelijk 
een pasfotocabine waar u voor vijf euro vijf pasfoto’s 
maakt. Het gaat om zo’n zelfb edieningscabine, zoals 
u er ook vaak aantreft in grootwarenhuizen of stati-
ons.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.

pasfoto's in admi-
nistratief centrum

 ■ IN ‘T KORT

Staat uw blauwe PMD-zak ’s avonds nog buiten en kleeft er een 
rode bol op? Dan bevat hij hoogstwaarschijnlijk iets dat er niet 
in thuishoort. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 15% restafval 
zit in zakken bestemd voor Plastiek fl essen en fl acons, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons (PMD). Voornamelijk tegen de P 
wordt vaak gezondigd: yoghurtpotjes, botervlootjes, bloem-
potjes, … horen niet thuis in de blauwe zak. Om het probleem 
aan te pakken, organiseert de ophaler geregeld zo’n ‘rode bol-
lenactie’. Kleeft er dus zo’n rode sticker op uw PMD-zak, haal 
dan het restafval eruit, verwijder de sticker en bied de zak bij de 
volgende ophaling terug aan.
Weet u niet zeker of een afvalfractie al dan niet PMD of restafval 
is, contacteer dan Evelyne Michiels, onze duurzaamheidsamb-
tenaar.

papier op de weg
Bij de ophaling van papier en karton komt er vaak heel wat ‘af-
val’ op de rijbaan en/of in de bermen terecht doordat het niet 
stevig genoeg wordt vastgebonden. Gebruik dus een stevig 
koord om alles bij elkaar te houden of een kartonnen doos met 
deksel.

tijdig buiten zetten
Bied uw afval steeds voor 7 uur ’s morgens aan. Lukt dit niet, dan 
mag u het de avond voordien vanaf 19 uur buiten plaatsen. Zet 
uw afval steeds goed in het zicht, en dus bijvoorbeeld niet tegen 
de zijkant van een haag.

MEER WETEN?
Bel Evelyne Michiels, 03 2980 9 10 of mail naar milieu@zoersel.be.

afval correct aan-
bieden

nieuwe locaties
Teuntje
De gemeentelijke af-en-toe opvang Teuntje krijgt een nieuwe 
thuis. In afwachting van de komst van de nieuwe gemeen-
schapsvoorzieningen in de Achterstraat - die volop in opbouw 
zijn - krijgt Teuntje vanaf 1 augustus nieuw onderdak in een 
gelijkvloersappartement aan de Kapellei 33. U kunt uw kleine 
spruit nog tot en met 8 juli naar het huidige vertrouwde adres 
brengen. Daarna sluit Teuntje drie weken, om uw zoon- of 
dochterlief dan vanaf 1 augustus te verwelkomen in de nieuwe 
locatie. 

opvoedingswinkel
Ondersteuning bij de opvoeding van uw kroost blijft u vinden 
in de Opvoedingswinkel, maar ook zij verhuizen. In afwach-
ting van een nieuw onderkomen vindt u de opvoedingswinkel 
vanaf 8 juni in het administratief centrum (Handelslei 167) in 
lokaal nul.2. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar welzijn.wereld@zoersel.be.
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Parkmuzaïek wordt 
Parkplezier

Veel had het niet gescheeld of Zoersel zat voor het eerst in bijna twintig jaar zonder klank op 
de zomerse vrijdagavonden in het park. De organisatoren van Parkmuzaïek - die wij via deze 
weg graag van harte willen bedanken voor hun jarenlange inzet en enthousiasme - besloten 
immers vrij onverwacht om het evenement stop te zetten, maar Jan De Prins en Luc Vanden-
plas, twee Halse rasorganisatoren, besloten al snel om deze traditie verder te zetten.

 ■ ZOERSEL ZOMERT

zomerse vrijdagavonden in het park

groen licht
“In december kwamen we toevallig te we-
ten dat Parkmuzaïek niet langer zou ge-
organiseerd worden”, vertelt Luc Vanden-
plas, “wat jammer is, aangezien het toch 
om een enorm rijke traditie gaat. Ik heb 
het even laten bezinken en heb dan naar 
Jan gebeld. ‘Wat denk je? Zetten wij onze 
schouders eronder?’ De knoop was snel 
doorgehakt.” “We kregen vrij snel groen 
licht van het gemeentebestuur”, vervolgt 
Jan. “Iedereen begreep dat het heel moei-
lijk zou worden om na een jaar zonder 
parkconcerten de draad weer op te pik-
ken. Bovendien bestond dan het risico dat 
andere gemeentes die begeerde vrijdag-
avond zouden inpikken.”

sociocultureel evenement 
Intussen hebben Luc en Jan bijna alles 
rond. “We hebben het concept groten-
deels behouden”, zeggen ze. “Het blijft 
echt een sociocultureel evenement voor 
een breed publiek waar gezelligheid en 

Parkplezier een voltreff er worden. Jan en 
Luc zijn immers niet aan hun proefstuk 
toe. Ze liggen (en lagen) mee aan de basis 
van tal van succesvolle evenementen in 
Zoersel, zoals de beachparty, de straten-
loop, de 6-uren mountainbike … 

PROGRAMMA
Op 1 juli geeft Scabs-frontman Guy 
Swinnen de aftrap. Barbara Dex en 
Jean Bosco Safari sluiten, in samenwer-
king met Harmonie De Vriendenband, 
de reeks van zes vrijdagen af.

MEER WETEN?
Surf naar www.parkplezier.be. Jobstu-
denten die zich willen aanmelden om 
te komen helpen, mogen een mailtje 
met hun gegevens sturen naar ‘fetra-
co@telenet.be’.

het familiale karakter centraal staan. 
In tegenstelling tot vroeger zijn er wel 
maar zes avonden. We starten op 1 juli. 
Uit respect voor de lokale horeca zullen 
de avonden van Parkplezier - zo noemen 
we het nieuwe evenement - stipt om 
middernacht stoppen. Er is dus geen ‘na-
café’ meer. Wel voorzien we tijdens het 
parkconcert een extra tent die we ‘La folie 
douce’ doopten. Hier kunnen bezoekers 
cava en zuiderse drankjes bestellen. Het is 
ook de plek waar we onze sponsors willen 
verwennen.”

niet aan proefstuk toe
Voor de organisatie gingen Jan en Luc wel 
even te rade bij hun voorgangers. “We 
hebben veel van hen geleerd”, klinkt het. 
“Zo behouden we zeker de autoparkings 
en de succesvolle fi etsenparking. We heb-
ben een extra investering gedaan voor een 
speciale geluidsinstallatie om de overlast 
naar de buurt toe te beperken.”
Als het weer een beetje meezit, moet 
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een goedgevulde
zomer lonkt

 ■ ZOERSEL ZOMERT

lezen, fi etsen & feesten

Dwarsligger mee op reis
Moet u, als u op vakantie gaat, ook altijd kiezen welk boek er nog net 
in uw reiskoff er past, of vindt u op de bus of de trein moeilijk plaats 
om een boek te lezen? Met de ‘Dwarsliggers’ zijn deze problemen van 
de baan. Een ‘Dwarsligger’ is een compleet boek in een handig en licht 
formaat dat perfect in uw handtas, binnenzak of reiskoff er past. Op 
het vliegtuig, de bus of de trein leest u zittend of rechtstaand met één 
hand één van de recente bestsellers.
Kom de collectie ‘Dwarsliggers’ zelf ontdekken in de bibliotheek van 
Zoersel. Een overzicht vindt u ook in de online catalogus op zoersel.bi-
bliotheek.be (geef ‘Dwarsligger’ in in de zwarte zoekbalk). 
info bel 03 2980 0 00

fi ets- en wandelplezier
Ontdek onze prachtige natuur en boeiende cultuur via het 
uitgebreid fi ets- en wandelaanbod:

▪ tot en met 4.10 - Happen en Trappen:
Culinaire fi etstocht doorheen het Land van Playsantiën 
(minstens 48 uur op voorhand reserveren). Meer info op 
www.landvanplaysantien.be.

▪ 25.07 - Van schors tot schuim:
Fietstocht met proevertjes en animatie. Vertrek tussen 
9 en 13.30 uur aan de Lindekring, Kapelstraat (Zoersel) of 
Scherpenbergmolen (Malle). Meer info op www.zoersel.be.

▪ 21.08  - Pol en Mariette-fi etstocht: 
Ontdek het werk van twee talentvolle beeldhouwers 
tijdens een ontspannende fi ets-tocht door de mooiste 
stukjes van Zoersel. Vertrek tussen 9 en 13 uur aan het ad-
ministratief centrum, Handelslei 167. Meer info op www.
zoersel.be

▪ 28.08  - Schakel Noord:
Kies zelf hoe ver u vandaag wilt trappen. Vertrek tussen 
8 en 14 uur aan brandweerkazerne Zoersel. Meer info op 
www.schakel.be.

▪ 18.09 - publieksopening wandelnetwerk Kempense Hoven
info bel 03 2980 7 22

Vlaanderen Feest! 
Tussen 1 en 11 juli krijgt Zoersel ter gelegenheid van de Vlaamse feest-
dag weer een feestelijke aanblik.
Jong en oud kunnen op zondag 10 juli met Vlaanderen en Zoersel 
meefeesten. Tussen 11 en 17 uur zijn er in en rondom het cultureel 
centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167) tal van optredens. Het pro-
gramma biedt onder meer een optreden van vendeliers De Ronckaert, 
harmonie Eendracht maakt Macht en folkgroep Sakura. Circusateljee 
Spelati leert uw kleine acrobaten de kneepjes van het circusvak.
Van 12 tot 13 uur kunt u genieten van een uitgebreid warm en koud 
Breughelbuff et: frikadellen met krieken, kaasplank, beuling met ap-
pelmoes ... Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 2 euro. U moet zich 
hiervoor wel - voor 1 juli - inschrijven via ons onthaal, 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be.
info culturele raad, Roel Verstraeten, roeland.verstraeten@pandora.be
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26.06.2011 - 23.09.2011

zaterdag 25.06
37ste volleybaltornooi
Gemengd recreatief, gemengd geweste-
lijk en gemengd provinciaal voor dames 
en heren. Tevens ook zitvolleybal en ge-
mengd recreatieve ploegen groot Zoersel.
locatie GSA Sint-Antonius
tijdstip van 9.15 tot 17 uur
prijs € 15 per ploeg
info en inschrijven vóór 12.06 bij Leo Storms,
T 03 383 26 73, lavasto@telenet.be, www.amigos.be
een activiteit van VOC amigos vzw

carwash
U kunt vandaag uw auto laten wassen en 
tijdens het wachten kunt u ook nog ge-
nieten van een gratis drankje.
locatie KLJ lokalen, Lotelinglaan 7
tijdstip tussen 10 en 16 uur
prijs € 6 
info Marlies Huysmans M 0472 57 56 53,
marliesje01@hotmail.com, www.klj-halle.be
een activiteit van KLJ Halle

zondag 26.06
monnikenjogging met brunch
Vijf of tien km joggen of vier km wandelen 
in de omgeving van Huize Monnikenheide 
met aansluitend een heerlijke brunch. Op-
brengst ten voordele van Huis aan ’t Laar, 
het nieuwe bouwproject van vzw Huize 
Monnikenheide.
locatie Monnikenheide, Monnikendreef 3
tijdstip 10.15 uur
prijs vvk € 20, kassa € 25
info en inschrijven vóór 24.06 bij Juul Bernaers,
M 0477 84 76 82, monnikenjogging@skynet.be,
www.monnikenjogging.be
een activiteit van vzw Huize Monnikenheide

feestelijkheden 20 jaar Bonte Klepper
Tentoonstelling in de hangar van ANB: 
foto's uit de 'oude doos' van de kleiontgin-
ning en de steenbakkerij, foto's van fauna 
en fl ora, overzichtskaarten. Kennismaking 
met verschillende vissoorten uit de Kem-
pen (aquarium). Voor de kinderen: ver-
haaltjes over de vijverbewoners, de ven-
nen en de bossen! Hoe werden in vroegere 
eeuwen afstanden gemeten? Een landme-
ter in typische klederdracht zal alles ver-
duidelijken! Een herder geeft demonstra-
tie schapen scheren. Voor de dorstigen 
een frisse pint, koffi  e, frisdrank
locatie Brug 8, op de weg Oostmalle - Rijkevorsel
tijdstip vanaf 13.30 uur, geleide wandelingen vertrek-
ken elk half uur (laatste vertrek om 16.30uur)
info Richard Vergaelen, T 014 72 51 42, M 0494 39 36 87,
lailah.richard@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 1.07
workshop circus
Wil je eens proberen of er een echte cir-
cusartiest schuilt in jou, sluit je dan aan 
bij onze workshop circus. Vlug inschrijven 
is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt. 
Doelgroep: alle kinderen lagere school.
locatie turnzaal GBH dorpsplein
andere data maandag 29.08 of dinsdag 30.08
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Peter Geudens, M 0472 48 47 37,
peter@spelati.be, www.spelati.be
een activiteit circusateljee Spelati

zondag 3.07
tiende Afrikaans tuinfeest
Spetterend optreden van Afrikaanse 
dansgroep Umutsama, kinderanimatie, 
wereldmuziek van Dancing 2 Support, 
percussie. Bioboer Johan D’Hulster en Guy 
Cotemans spreken over duurzame land-
bouw.  Doorlopend rondleidingen over de 
projecten, in de eettuin, schilderwerken 
van de Facktorij. Dranken en hapjes.
locatie Lage Weg 60
tijdstip van 13.30 tot 2 uur
prijs volw. € 20, studenten € 10, kinderen € 5 (keuze uit 
vegetarisch, Tilapia vis of barbecue vlees) 
info en inschrijven vóór 25 juni bij Aleide Lagrou,
T 03 383 12 37, aleide@cozoego.be,
www.cozoego.be of overschrijving 979-3372683-95 
een activiteit van wereldraad Zoersel 

zondag 10.07
zomermarkt van Art Fan
Onze leden houden een stand waar ze 
zelfgemaakte producten verkopen: kunst 
en creativiteit, producten uit groenten- en 
moestuin, maar ook curiosa, oude spul-
len, brocante en antiek. Hapjes, drankjes 
en een portie gezelligheid vindt u op het 
caféterras van Art Fan. Iedereen welkom.
locatie Sint-Antoniusbaan 118  (fi ets is aanrader, par-
keerplaats beperkt)
tijdstip van 10 tot 18 uur
info dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art Fan

dinsdag 12.07
groepswandeling
Van +/- 8km, waarna u uw meegebrachte 
picknick kunt opeten. Rond 13 uur wande-
len we opnieuw tot +/- 15 uur.
locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Malle
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@nvz.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

zondag 17.07
vredeswandeling in Zondereigen
Zowel de Westhoek als de Noorderkem-
pen dragen veel herinneringen aan de Eer-
ste Wereldoorlog.  Een uiteenzetting over 
en wandeling langs de “Dodendraad” (een 
soort ijzeren gordijn van de 1ste WO).
locatie “ons kot”, Zondereigen 81
tijdstip 14 uur
prijs leden € 3, niet leden € 5 
info en inschrijven Lionel Vandenberghe,
T 03 383 47 59, lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle

donderdag 28.07
midzomertocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-11-
17-20 km. Vertrek in het park van Halle 
en door het prachtige Zoerselbos. Op de 
lange afstanden zijn de nodige rustposten 
voorzien.  Nadien kunt u nog nagenieten 
op het terras van het Koetshuis.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be , www.nvz.be 
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

zondag 31.07
Halle Tropicale
Beachparty met echt strand, zwembad, 
springkasteel, cocktailbar en nog veel 
meer!
locatie dorpsplein Halle
tijdstip van 12 tot 24 uur
info Marlies Huysmans, M 0472 57 56 53,
marliesje01@hotmail.com, www.beachpartyhalle.be,
een activiteit van KLJ en oud KLJ Halle

zaterdag 6.08
insectenwandeling Hegte Heyde
We gaan op zoek naar allerlei insecten 
in ons natuurgebied De Hegte Heyde. U 
krijgt deskundige uitleg van onze specia-
list Wim Veraghtert. Deze activiteit wordt 
zeer gesmaakt door het jonge volkje, dat 
maar al te graag die kleine beestjes vangt 
en aan een nader onderzoek onderwerpt.
locatie parking nierdialyse AZ Sint-Jozef, Malle
tijdstip 14 uur
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79
een activiteit van Natuurpunt kern Zoersel

zondag 7.08
31ste Ronde van Zoersel
Voor wielertoeristen. De rit is 75 km lang 
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met een tussencontrole in Berlaar.
locatie start en inschrijven GBZ,  Kerkstraat 7 
tijdstip tussen 7.30 en 9.30 uur. 
info Cyriel van den Bulck, T 03 311 70 25 
een activiteit van W.T.C. De Windklievers Zoersel

handboogschieten op wip
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert haar 
jaarlijkse wipschieting volgens de kalen-
der van de Hoge Gilde Raad der Kempen. 
Tien gilden uit de Noorderkempen nemen 
hieraan deel om de meeste vogels of plui-
men af te schieten.
locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

turen in vlindertuinen
Aan de hand van een infomap kunt u op 
eigen tempo een tiental privétuinen be-
zoeken. Al deze tuinen hebben op één of 
andere manier iets vlindervriendelijks. On-
derweg kunt u ook wat leren over vlinders 
en nachtvlindersvallen waar u de vangst 
van de vorige nacht kunt bekijken.
locatie 2 startpunten: Natuur- en Landschapshuis, 
Kasteeldreef Halle en familie Brems, Doornlaan 31
tijdstip van 10 tot 18 uur
info Frank Reusens,  T 03 384 01 83,
www.natuurpunt.be/voorkempen
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

dinsdag 9.08
groepswandeling
Van +/- 8km, waarna u uw meegebrachte 
picknick kunt opeten. Rond 13 uur wande-
len we opnieuw tot +/- 15 uur.
locatie taverne Lindehoeve, Kerkstraat 2
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Luc Raymaekers, T 03 457 45 56,
luc.raymaekers@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

zondag 14.08
zomerwandeling op Renesse-Wolfschot
Dit is de tweede “kalenderwandeling 
nieuwe stijl” van de Natuurgidsen. Geen 
gewone wandelingen meer, maar een ac-
tiviteit met een “thema”.
locatie parking taverne Koetshuis kasteel de Renesse, 
Malle
tijdstip 14 uur 
info Ronny Van Soens, T 03 385 94 63
een activiteit van
de Natuurgidsen van Natuurpunt Voorkempen

woensdag 17.08
sociale vaardigheidstraining via crea-
tieve vormgeving
Voor jongeren die het soms moeilijk heb-
ben om contact te nemen met leeftijds-
genoten of om hun plaats in te nemen in 
de groep. Let op: twee leeftijdscategorie-
en.
locatie De Knod 36
tijdstip voor 10/13-jarigen startdatum 17.08 van 9 tot 
12.30 uur (3 lessen). Voor 14/18-jarigen startdatum 12.09 
van 18.30 tot 22 uur (5 lessen).

info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 19.08
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data zaterdag 20 en zondag 21.08
tijdstip van vrijdag ca.12 uur tot maandag in de vroege 
morgen
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

steenuilenfi etstocht
Onze studiewerkgroep houdt zich al enige 
tijd intensief bezig met de opvolging van 
het steenuilenbestand in onze streek. Aan 
een gezapig tempo bezoeken we enkele 
bekende locaties van deze kleinere uiltjes.
locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat Malle
tijdstip 19.30uur
info Valentijn Brems, T 03 384 02 96,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt kern Zoersel

zondag 21.08
20ste veldtoertocht
Recreatieve veldtoertochten voor alle 
sportievelingen (m/v en kinderen). Af-
standen: 15, 25 en 45 km. Bewaakte fi ets-
stalling, douches, fi etsreiniging en be-
voorrading voorzien. Gratis tombola.
locatie KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 7.30 tot 13.00 uur
prijs leden VWB-WBV € 2,50, niet-leden € 3,50
info Stan Peeters, M 0479 25 61 61, p.stan@telenet.be,
Walter Van Den Eynden, M 0479 85 05 51,
www.dedoortrappershalle.be 
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle

geleid bezoek aan het MAS
aan de gebouwen en aan de themazalen. 
locatie groepsbalie MAS,  Antwerpen (Eilandje)
tijdstip 14.30 uur
prijs leden € 7, niet-leden € 10
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be.
Inschrijven door storting op rekening BE34 8002 0274 
0990 van Davidsfonds Halle (plaatsen beperkt!)
een activiteit van Davidsfonds Halle

vrijdag 26.08
nacht van de vleermuis
Aan de vijver van kasteel De Renesse kunt 
u de watervleermuizen rakelings over het 
water zien scheren, terwijl hun ultrasone 
kreten door de batdetector vertaald wor-
den in voor ons hoorbare klanken. Vooraf 
krijgt u aan de hand van een diapresenta-
tie heel wat info over deze speciale zoog-
dieren. We zorgen ook voor leuke kinder-
activiteiten.
locatie kasteel de Renesse, Malle
tijdstip 19 uur
info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@pandora.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

zaterdag 27.08 
kindervolksspelen
Allerhande spelletjes (tot en met twaalf 
jaar).
locatie Sint-Teunisplein (achter kerk) 
tijdstip 14 tot 17 uur
prijs € 5, vooraf inschrijven niet nodig
info Mark Van Ginneken, M 0476 26 00 35,
van.ginneken.mark@telenet.be
een activiteit van De Snotneuzen

viering 60-jarig bestaan 
brandweer
Met optredens van Lexy Boy 
& Dark Sha-des en Band Mar-
ginal (coverbands met Zoerselse roots). 
Zondag een grote open-deurdag met 
mosselfestijn, spek met eieren, kinder- en 
randanimatie. Avond-optreden van CPeX.
locatie brandweerkazerne, De Wissel 1
andere data zondag 28.08
tijdstip zaterdag 19 uur, zondag vanaf 11 uur, avondop-
treden 20 uur
info Johan Rymen, M 0473 27 19 56
een activiteit van
Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel

dinsdag 30.08
UPdate computerclub
UPdate CC geeft u de nodige ruggensteun 
en hulp bij het gebruik van uw computer. 
Tijdens de clubavonden leert u effi  ciënter 
en doelgerichter werken met uw PC en 
wordt u  steeds geholpen indien uw sys-
teem kuren vertoont.
locatie Antoniusschool
andere data 20.09
tijdstip  van 19.30 tot 21.30 uur 
info Vic Van Calster,  M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk
een activiteit van UPdate computerclub 

woensdag 31.08
workshop circus
Wil je eens proberen of er een echte cir-
cusartiest schuilt in jou, sluit je dan aan 
bij onze workshop circus. Vlug inschrijven 
is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt.  
Doelgroep kinderen twaalf jaar en ouder. 
locatie turnzaal GBH, dorpsplein
tijdstip van 10.30 tot 17.30 uur
info Peter Geudens, M 0472 48 47 37,
peter@spelati.be, www.spelati.be 
een activiteit circusateljee Spelati

conditie- en danslessen
Begin september bent u opnieuw welkom 
op de proefl essen tijdens de uren jazz-
dans, zumba, aerobics, bodyforming, 
rugscho-ling en andere conditielessen. 
Een gans schooljaar bieden we voor alle 
leeftijden  een waaier van  dans- en condi-
tielessen aan. Pit en fun verzekerd!
info Hans Clippeleyr (dans), T 03 383 31 17,
M 0479 26 23 91, hans.clippeleyr@telenet.be
Anne Peetermans (conditie), T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van
conditie en dansvereniging Zoersel 
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donderdag 1.09
cursus ‘natuur en klimaat’
Klimaatverandering blijft een actueel the-
ma. Hoe het klimaat verandert, zien we 
nu al. Niet alleen fauna en fl ora, maar ook 
mensen ondervinden last van klimaatver-
andering. We geven ook tips om zelf kli-
maatvriendelijk te leven.
locatie Natuur- en Landschapshuis, Kasteeldreef 55
andere data theorie 01 en 08.09 van 19.30 tot 22.30 
uur, praktijk 18.09 van 14 tot 17 uur
prijs € 15 leden, € 20 niet-leden
info Frank Reusens, T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk, inschrijving door storting  
op rekening BE31 0682 2990 2555 van Natuurpunt Voor-
kempen, Leeuwerikenlaan 8, Malle met vermelding  
‘cursus natuur en klimaat’ en aantal deelnemers
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 2.09
jubileumtentoonstelling 10/10
De adviescommissie toont werk van tien 
Zoerselse kunstenaars. Marc de Roover,  
Paul Dierckx, Jan Dries, Jan Franssen,  Bob 
Geens, Daniëlle Goff a,  Marc Jacops, Char-
les Pauwels, Het Tekenatelier en Bruno 
Van Dijck nemen deel aan de expo.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data van zaterdag 3.09 tot en met zondag 
25.09
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 3.09
cactussen & vetplanten
Bezoek de verzameling. Er wordt ook uit-
leg gegeven aan de liefh ebbers.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data zondag 4.09
tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
info Frank Thys, T 03 383 50 06, frank-diane@skynet.be
een activiteit van
de vereniging voor cactussen en vetplanten

Scabazoe start-BBQ
Scabazoe, sportclub voor personen met 
een handicap uit Zoersel en omstreken, 
start het nieuwe seizoen traditioneel met 
een barbecue. Iedereen welkom.
+ 1 lijn
locatie GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip 16 uur
info en verplicht inschrijven Marc Somers,
M 0474 97 16 45, marc.somers@scabazoe.be
een activiteit van Scabazoe

zondag 4.09
haringfeest 
Haringfeest ten voordele van het bezoe-
kerscentrum. Ter plaatse geroosterde 
haringen, koude en warme dranken, bo-
terhammen met kaas en kop en lekkere 
vlaaien. Animatie. Toegang gratis. Ieder-
een welkom.
locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2  
tijdstip van 11 tot 18 uur
info Leo Cautereels, T 03 384 05 12,
leo.cautereels@skynet.be, www.zoerselbos.be  
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos

tapperswandeling
Met de aankoop van het Stappersven en 
zijn omgeving hoopt Natuurpunt met het 
juiste beheer de indrukwekkende soorten-
lijst van het Grenspark verder te kunnen 
aanvullen. We willen er alles aan doen 
om dit unieke lappendeken van droge en 
vochtige heide, vennen, bossen en stuif-
zanden optimaal te laten evolueren.
locatie parking Zuid van verbindingsweg Kalmthout
tijdstip 14 uur
info Frank Reusens, T 03 384 01 83,
frankreu-sens@yahoo.co.uk
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

maandag 5.09
infoavond jazz/lichte muziek
Leerlingen van de academie die de lagere 
graad hebben beëindigd kunnen hun 
opleiding verder zetten in een klassieke 
richting maar kunnen ook kiezen voor de 
richting jazz/lichte muziek.
locatie academie Schilde, Turnhoutsebaan 204
tijdstip 19 uur
info secretariaat, T 03 353 75 41,
academie.wijnegem@skynet.be,
www.academiewijnegem.be 
een activiteit van muziek- en woordacademie
Wijnegem, Schilde en Zoersel

dinsdag 6.09
samenaankoop groene stroom
U kunt zich inschrijven vanaf 12 juli tot 2 
oktober. In september organiseert de pro-
vincie nog een infosessie met gemeente 
Malle en Zoersel waar u meer te weten 
komt over de opzet en de timing van de 
samenaankoop.
locatie Gemeenschapscentrum Alice Forceville (zaal 
B), Sint-Jozefl ei 26, Westmalle
tijdstip 20 uur
info en inschrijven vóór 5.09 dienst milieu,
T 03 2980 9 10, milieu@zoersel.be, www.zoersel.be 
een activiteit van provincie Antwerpen in samen-
werking met gemeente Malle en Zoersel 

donderdag 8.09
opendeurdag
Kom vrijblijvend met uw partner naar de 
gratis lesdag bij Dansclub 2000. U kunt er 
kennismaken met een club waar gezellig-
heid troef is en vooral deelnemen aan de 
gratis lessen voor beginners.
locatie dienstencentrum Schilde, Schoolstraat 44
andere data zaterdag 10.09
tijdstip van 20 tot 23 uur
info Josephina De Backer, T 03 312 26 25,
swa.eelen@telenet.be, www.dansclub2000.be 
een activiteit van Dansclub 2000

lezing Alain Gerlache en Bart Brinckman
Hoe denken de Walen over de Vlamin-
gen? Zien de Walen ons Vlamingen nog 
steeds als nationalisten en racisten?  Alain 
Gerlache, journalist en mediawatcher 
bij de RTBF, en perfect tweetalig, belicht 
de actualiteit en nog veel meer in deze 
boeiende lezing. Bart Brinckman, politiek 

commentator bij de VRT en chef Wet-
straatredactie bij De Standaard, leidt de 
lezing en modereert.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl
in samenwerking met de bib Zoersel

zaterdag 10.09
K.L.J. - feesten
Dit weekend vieren we feest bij KLJ-Halle. 
Zaterdagmiddag om 14 uur kinderdisco en 
‘s avonds vanaf 21 uur voor de jeugd beire-
fuif! Zondag is het dan landelijke familie-
dag met wandel- en fi etszoektocht vanaf 
10 uur. Ook welkom voor een hapje.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zondag 11.09 
info Marlies Huysmans, M 0472 57 56 53,
marlieje01@hotmail.com, www.klj-halle.be
een activiteit van KLJ Halle

jeugdweekend VC Zoersel
Eetfestijn met spaghetti en croques.
locatie Kapelstraat 15
andere data zondag 11.09
tijdstip zaterdag van 16 tot 20 uur, 
zondag van 11.30 tot 19 uur
info Herman Smits, M 0478 99 32 10,
www.volleyzoersel.be
een activiteit van volleybalclub VC Zoersel

zondag 11.09
workshop
decoratiemanden met hopranken
We gaan naar Vlamertinge bij een Hop-
boer experimenteren met hopranken. Met 
één hoprank maken we een buidelmand 
die zeer decoratief is aan muur of deur, 
voor binnen of buiten.
locatie Vlamertinge 
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs € 22 + dagprijs hopranken
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 13.09
groepswandeling
Van +/- 8km, waarna u uw meegebrachte 
picknick kunt opeten. Rond 13 uur wande-
len we opnieuw tot +/- 15 uur.
locatie café De Ploeg, Kapellei 276 
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@nvz.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden Zoersel

woensdag 14.09
vleermuisobservatie
Samen met de mensen van de vleermuis-
werkgroep leert u tijdens een korte 
avondwandeling de fl adderaars beter ken-
nen. Met een hoop technische apparatuur 
(batdetectors, recorders...) proberen we in 
hun wereldje binnen te dringen.
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locatie logeerhuis Sint Jansburg (einde Heikantstraat, 
Malle, in het zicht van Drieboomkesberg)
tijdstip 20 uur
info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

donderdag 15.09
fi lmvoorstelling met live muziek
Buster Keaton en Harold Lloyd behoren 
samen met Charlie Chaplin tot de popu-
lairste fi lmkomieken uit het tijdperk van 
de stomme fi lm. ‘The Scarecrow’ (Buster 
Keaton) en ‘Safety Last’ (Harold Lloyd) zijn 
echte pareltjes van beide heren. Met haar 
live pianospel brengt Hilde Nash deze 
twee ‘stomme fi lms’ weer tot leven.
locatie De Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

vrijdag 16.09
dia-avond
Noordpoolexpeditie met de Polarstern
De Polarstern is een ijsbreker die in 2010 
de Noordpool bezocht. Vanavond ken-
nismaking met insider informatie.
locatie  ’t Zonneputteke, Zoersel
tijdstip 20 uur
prijs vrije bijdrage
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

klassiek concert Kontrabone
Dirk van Gorp en Koen Severens
Dirk van Gorp en Koen Severens maakten 
ter gelegenheid van het tienjarig jubileum 
van De Bijl een unieke compositie voor 
contrabas en trombone.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10 
info en inschrijven T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 17.09
cursus ‘tekenen, aquarelleren en 
schilderen met olieverf ’
U heeft enige artistieke aspiraties en u 
bent graag bezig met potlood of penseel? 
Dan kunt u bij de Kunstkring ‘De Schuine 
Boom’ uw vaardigheden ontplooien. Wij 
organiseren een infonamiddag op 17.09. 
U kunt die dag ook inschrijven voor een 
lessenreeks. De lessen hebben wekelijks 
plaats op zaterdagnamiddag (14 tot 17 
uur), en donderdagavond (19 tot 22 uur).
locatie Olmenlei 129 
tijdstip 14 uur 
info J. Claesen, T 03 384 19 88
een activiteit van Kunstkring De Schuine Boom

mosselrestaurant
Kom smullen van een heerlijke portie 
mosselen of een koninginnenhapje met 

frieten of brood. Uiteraard ook kinderpor-
ties. Geniet bovendien van ons huisaperi-
tief en huisdessert. Reserveren niet nodig. 
locatie Lokaal KF De Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 17.30 tot 21 uur
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be 
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

het grote bosgebeuren
Feestje in openlucht.
locatie Heideweg 101
tijdstip van 21 tot 3 uur
prijs vvk € 4, kassa € 6
info Vincent Vollebergh, M 0496 85 29 68, ac@hetgrote-
bosgebeuren.be www.hetgrotebosgebeuren.be
een activiteit van scouts Halle

startactiviteit KLJ Halle
Ben je tussen zes en zestien jaar oud en 
hou je wel van een actieve zaterdagna-
middag? Dan moet je zeker eens aan een 
activiteit van KLJ-Halle deelnemen!
locatie KLJ-lokaal Halle, hoek Lotelinglaan-Brakenberg
tijdstip van 14 tot 17uur
info Marlies Huysmans, M 0472 57 56 53,
marliesje01@hotmail.com, www.klj-halle.be
een activiteit van KLJ Halle 

zondag 18.09
opendeurdag
We zetten de oudste kunstambacht in de 
kijker: de vlechtkunst. Ook alle workshops 
van het najaar worden voorgesteld. Zowel 
kinderen als volwassenen kunnen deel-
nemen aan de workshop Elfenstaf - door-
lopend (€10).
locatie in den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10 tot 18 uur
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

geleid bezoek aan Antwerpen-Zuid
info en inschrijven Juul Vande Casteele, T 03 383 27 32
een activiteit van Davidsfonds Halle

maandag 19.09
infoavond
volwassenen muziek en woord
Volwassenen die graag een instrument 
willen bespelen, toneel willen spelen, aan 
creatief schrijven willen doen, leren voor 
een publiek spreken of willen zingen kun-
nen vanavond kennismaken met docen-
ten en instrumenten.
locatie gemeenschapscentrum Wijnegem, Turnhout-
sebaan 199
tijdstip 19.30 uur
info secretariaat, T 03 353 75 41,
academie.wijnegem@skynet.be,
www.academiewijnegem.be
een activiteit van de muziek- en woordacademie
Wijnegem, Schilde en Zoersel

dinsdag 20.09
praatcafé 3 ‘Stemmen van de ziel, een 
nieuwe kijk op dementie’
door professional Hans Siepel en een man

telzorger. Toegang gratis, geen inschrij-
ving vooraf.
locatie Blauwe zaal Café Trappisten
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
info Inge Vandekerkhove, M 0479 96 38 22,
inge.vandekerkhove@kina.be, info@dwaallicht.be
een activiteit van
dwaallicht - regionaal praatcafé dementie

woensdag 21.09
de kerk bloost
Voordracht door Jurgen Mettepenningen, 
doctor in de Theologie aan de KU Leuven
De kerk bloost van verlegenheid en 
koorts. Hoe kan ze geloofwaardiger wor-
den? Waarin ligt haar maatschappelijke 
relevantie? Genoeg vragen en stof voor 
een boeiende gespreksavond.
locatie parochiezaal, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs DF leden € 3, niet-leden € 5
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56,
M 0496 54 03 45, katia.pannecoucke@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius 

donderdag 22.09
’s Heerentocht - warme wafeltocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-11-
17-20 km door ’s Heerenbos, nog niet zo 
lang geleden enkel voor Heren toeganke-
lijk. Wij voorzien de nodige rustposten op 
de lange wandelingen. Bij aankomst kun-
nen we smullen van heerlijke wafels met 
slagroom.
locatie ’t Zonneputteke  
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 23.09
verkoop lijsten tweedehandsbeurs
Op zondag 9.10 is onze volgende beurs 
van baby-, kinder- en tienerkleding als-
ook speelgoed en babybenodigdheden. 
Inschrijvingen en lijsten om te kunnen 
deelnemen, kunt u vandaag aankopen. 
Een lijst kost € 3. Er mag maar één lijst per 
deelnemend adres aangekocht worden.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs € 3
info Martine Cop, T 03 289 41 05,
snoepske@hotmail.com
een activiteit van
Vriendenkring Gemeentepersoneel

start Senegalese djembécursus
Voor iedereen van 12 tot 77 jaar. Een eigen 
djembé hebben is niet noodzakelijk.
locatie kleuterschool Mie Manstraat
tijdstip beginners 19.15 uur
prijs € 5 per les
info en inschrijven verplicht Philip Vanleene,
T 03 311 63 66 (kantooruren), Stefan Vanderstraeten, M 
0472 45 93 94, djembezoersel@skynet.be,
 www.djembezoersel.tk
een activiteit van djembé Zoersel
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van avonturenpark 
tot zomerbuurtbabbel

 ■ ZOERSEL ZOMERT

vakantiewerking voor jong en oud

workshops en uitstappen 
Onze jeugddienst organiseert deze zomer opnieuw tientallen activiteiten. 
Kleuters van drie tot zes jaar helpen een handje op de boerderij, maken de 
knapste knutselwerkjes en de lekkerste koekjes. Hun broers en zussen van zes 
tot twaalf jaar zoeken schatten in het Avonturenpark, proeven van toff e spor-
ten en gaan op griezeltocht. Met een grabbelpasje genieten ze een kortingsta-
rief. Swappers van dertien tot zestien jaar leren cartoons tekenen of beleven de 
tijd van hun leven op het tiener-festival T-day.
Deze en nog véél meer activiteiten vindt u in onze programmabrochures. Die 
voor kleuters en leerlingen van de lagere school worden via de scholen ver-
spreid; tieners krijgen hun boekje in de brievenbus. Let wel: vooraf inschrijven 
is verplicht. Dit kan online vanaf maandag 20 juni tot en met maandag 27 juni. 
Vanaf donderdagochtend 23 juni kunt u ook inschrijven aan het onthaal in het 
administratief centrum en onze antennes. Dit kan gedurende de hele zomer.
info bel 03 2980 0 00

zomerbuurtbabbels
In de zomermaanden kunt u op dinsdagavond een 
babbeltje slaan met bekende en minder bekende bu-
ren, maar ook met leden van het gemeentebestuur.
U bent welkom op:
 28 juni wijk Risschot | speelplein Moemoe,

aan de Acacialaan
 5 juli wijk Zoerselbos | Zoerselbosdreef
 12 juli wijk Paardenmarkt | Paardenmarkt
 12 juli wijk Kiekeboe | speelplein Kiekeboe,

aan De Reiger
 19 juli wijk Wandelweg | hoek Wandelweg,

aan de Kleine Wandelweg
 26 juli wijk Berkenlaan - De Blokskens - Tap-

pelweg | hoek Berkenlaan,
aan De Blokskens

 26 juli  wijk Kardinaal Cardijnlaan | speelplein 
Kardinaal Cardijnlaan

 2 augustus wijk Oudstrijderslaan - Melkweg | 
speelplein Konstantinopel,
aan de Melkweg

 9 augustus wijk Halle-Velden | dorpsplein Halle
 16 augustus wijk Fanny | speelplein Fanny,

aan de Gagelaars
 23 augustus wijk Tulpenlaan | Rozenlaan
 23 augustus wijk De Kievit | TC de Kievit,

aan de Kievit
info bel 03 2980 9 04

speelpleinwerking
Een toff e ploeg monitoren staat garant voor een speelse zomer! 
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus kunnen kinderen van zes 
tot twaalf jaar bij onze speelpleinwerking terecht. Ze spelen elke weekdag (uit-
gezonderd feestdagen) tussen 9 en 16 uur in een andere gemeentelijke basis-
school: - maandag en vrijdag in Sint-Antonius
 - dinsdag en donderdag in Halle
  - woensdag in Zoersel
Stekelbees zorgt voor de voor-  en nabewaking van 7 uur tot 19 uur. Een busje 
brengt zoon- of dochterlief van Stekelbees tot aan het speelplein en terug.
Voor de speelpleinwerking moet u niet vooraf inschrijven.
info bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.
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onze gemeente
kleurt Europees

Europa, een ver-van-mijn-bedgebeuren? Niet tijdens Eurozoersel! Stip begin augustus alvast 
aan in uw agenda en kom op uiteenlopende activiteiten zeker eens kennismaken met onze 
Europese vrienden.

 ■ ZOERSEL ZOMERT

Eurozoersel: 3 - 7 augustus 2011

horizon verruimen
Nauwe contacten met buurgemeenten 
zijn belangrijk, maar we verruimen ook 
graag onze horizon. Het Spaanse Lora del 
Rio, het Roemeense Crucea en het Duitse 
Laubach zijn van oud naar jong de drie Eu-
ropese steden waarmee wij de afgelopen 
decennia een jumelage sloten. Daarnaast 
zijn er nog de vriendschapsbanden met 
onder meer Elancourt (Frankrijk), Gräfen-
hainichen (Duitsland) en Moutier (Zwit-
serland).
We wisselen kennis en ervaringen uit 
en leren met veel plezier van elkaar. De 
regelmatige bezoekjes bestendigen de 
vriendschapsbanden, zowel offi  ciële als 
persoonlijke, die in de loop der jaren ont-
stonden, terwijl er ook telkens weer nieu-
we worden gesmeed. Rond elk van deze 
jumelages is een enthousiast jumelage-
comité werkzaam, dat de directe vriend-
schapsbanden onderhoudt.

mee genieten 
Naar aanleiding van Eurozoersel zakken 
onze vrienden van deze zes gemeenten 
om de drie jaar af naar Zoersel. Gedurende 
vijf dagen laten zij u op een heel persoon-
lijke manier kennismaken met hun land, 
hun cultuur en tradities, hun kunst, hun 
taal … Maar Eurozoersel is meer… Deze 
dagen staan in het teken van internatio-
nale verbroedering, gastvrijheid en vriend-
schap, waarbij ook u uitgenodigd wordt 
om te komen genieten van een unieke 
sfeer. Afspraak dit jaar van woensdag 3 tot 
en met zondag 7 augustus. 

programma in een notendop
U bent uiteraard welkom om aan de ver-
schillende activiteiten deel te nemen.
Voor activiteiten aangeduid met '▪' moet 
u vooraf inschrijven.
▪ 3 augustus: ontvangst van onze gasten 

in de loop van de namiddag en ’s avonds 

grootse welkomstbarbecue.
▪ 4 augustus: bezoek aan het gerestau-

reerde Centraal Station in Antwerpen, 
gevolgd door een kijkje achter de scher-
men van de Antwerpse kathedraal.

▪ 5 augustus: toeristische, culturele en 
sportieve kennismaking met onze ge-
meente, ’s avonds concert in het park 
in Halle door de K.H. De Vriendenband, 
Barbara Dex en Jean Bosco Safari.

▪ 6 augustus: afscheidsdiner en het tradi-
tionele grote Verbroederingsfeest.

▪ 7 augustus: uitwuiven van onze gasten 
na een aangepaste afscheidsviering om 
en rond de Sint-Elisabethkerk in Zoersel.

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 7 13 of mail naar
cultuur@zoersel.be.
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wees er
als de kippen bij
Bent u op zoek naar een leuke school? Wilt zoon- of dochter zich na de schooluren graag toe-
leggen op tekenen of muziek of wilt u zelf graag het mysterie van uw computer ontrafelen?
Dan vindt u hier heel wat nuttige inschrijfdata.   

 ■ WEGWIJS

inschrijfdata scholen & vorming

basisschool Halle
▪ op 1.07, 19.08, 26.08 en 29.08

van 18 tot 19 uur

basisschool Zoersel
▪ van 4.07 tot en met 8.07

van 10 tot 12 uur
▪ vanaf 18.08

elke werkdag van 10 tot 12 uur

basisschool Sint-Antonius
▪ van 1.07 tot en met 5.07

elke werkdag van 10 tot 12 uur
▪ van 22.08 tot en met 25.08

van 18 tot 20 uur
▪ op 30.08 (terugkomavond)

van 18 tot 20 uur

basisschool van het gemeen-
schapsonderwijs (Klim-Op)
▪ tijdens het schooljaar tijdens de schoolu-

ren of op afspraak 
▪ van 1.07 tot en met 5.07

ijdens de schooluren
▪ vanaf 16.08

tijdens de schooluren

Sint-Elisabethschool
▪ van 1.07 tot en met 8.07

elke werkdag van 9 tot 12 uur
▪ van 17.08 tot en met 31.08

elke werkdag van 9 tot 12 uur
▪ na afspraak via het nummer 0478 66 53 32

Antoniusschool
▪ van 16.08 tot en met 31.08

elke werkdag van 18 tot 20 uur

muziek- en woordacademie
▪ in de maanden juni en september

tijdens de openingsuren
▪ van 25.08 tot en met 31.08

elke werkdag van 18 tot 20 uur en op za-
terdag van 10 tot 12 uur

meer info op www.academiewijnegem.be 

tekenatelier
kinderen van zes tot elf jaar:
▪ van 20.06 tot en met 29.06

elke werkdag van 13 tot 17 uur
▪ van 24.08 tot en met 30.09

elke werkdag van 13 tot 17 uur 
inschrijven bij de Academie voor Schone 
Kunsten Turnhout, T 014 41 41 85, sask@
turnhout.be.
kinderen van twaalf jaar en ouder:
▪ van 1.07 tot en met 30.09

inschrijven bij gemeente Zoersel,
dienst onthaal, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be

vormingsdienst (taalcursussen Frans, Engels, 

Spaans, Italiaans en Nederlands voor anderstaligen)

▪ vanaf 1.07
inschrijven bij gemeente Zoersel,
dienst onthaal, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be

Digidak (cursussen computerwegwijs, internet en 

e-mail, Excel 2007, Word 2007, Powerpoint 2007 en digitaal 

creatief)

▪ 13.09 van 9 tot 12 uur
▪ 15.09 van 18 tot 20 uur
inschrijven in bibliotheek Zoersel
▪ 12.09 van 13.30 tot 16.30 uur
▪ 15.09 van 18 tot 20 uur
inschrijven in cc Bethaniënhuis

MEER WETEN? 
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeen-
te@zoersel.be.

15



Net geen honderd was Pol Van Esbroeck toen hij op 27 juli 
2010 overleed. Dit jaar zou hij die leeftijd wel bereikt hebben. 
Aanleiding genoeg dus voor een hommage, temeer omdat 
zijn echtgenote Mariette Coppens - die net zoals hij naam 
gemaakt heeft als beeldhouwster - dit jaar tachtig wordt. 
Veel mensen kennen beide beeldhouwers wellicht van de be-
werkte lindeboom in het Lindepaviljoen. Binnenkort opent in 
Zoersel een Beeldenhuis dat aan hun werk gewijd is. We be-
zochten Mariette voor een gesprek.

was groot, maar toch verspeel je altijd 
nog veel tijd met allerlei andere zaken... 
De laatste jaren was het minder, maar 
Pol is toch tot in de laatste week voor zijn 
overlijden bezig geweest. We hebben elk 
heel wat beelden gemaakt, waaronder 
een aantal heel grote, elk op onze eigen 
manier. We zwegen over elkaars werk en 
we bemoeiden ons niet met elkaars crea-
ties, al hebben we wel enkele dingen sa-
men gemaakt ook. Je werkt het beste aan 
zaken waar je gevoel voor hebt.

Hoe was dat, als jonge vrouw toen in de 
kunstwereld?
Mariette: Oh, maar daar heb ik mij hele-
maal niets van aangetrokken! Wellicht 
was ik ook te jong om daar echt over na te 
denken. Ik moest meewerken in de winkel 
thuis en ging halve dagen naar school. Na-
dien heb ik gewerkt in mijn atelier thuis, 
waar ik vanalles maakte... Eerst maakte ik 
tekeningen, die evenwel niet verkoopbaar 
waren. Nadien ben ik terracottabeeldjes 

van mijn eigen kinderen beginnen maken. 
Als je ergens met je gevoel door aange-
sproken wordt, ontstaat er een concept in 
je hoofd en dat wil je vormgeven. Eigenlijk 
is beeldhouwen niet meer of minder dan 
dat.

Hoe werkt dat dan: een concept zien in de 
materie?
Mariette: Je denkt nu aan marmer, maar 
ik heb met heel wat uiteenlopende ma-
terialen gewerkt, hoor. Eerst in plaaster, 
maar dat ging in de buitenlucht kapot; 
later in terracotta en in polyester, dat wel 
bleef staan en waar ook iets mee te ver-
dienen viel - er moet immers ook brood 
op de plank komen -, want mensen die 
zich beelden in duurdere materialen niet 
kunnen veroorloven, konden dat met po-
lyester wel. Later zijn we dan in Carrara in 
Italië aan marmer geraakt. Luigi, de Itali-
aanse steenhouwer en vriend bij wie we in 
de marmergroeve in Carrara gingen wer-
ken, wist als het ware blindelings welke 

beeldhouwen 
is mijn leven

Mariette Coppens

 ■ CLOSE-UP

“Vroeger ging alles gemakkelijker, als het 
ware vanzelf, terwijl ik nu meer over de 
dingen dub. Ik ben een tijdje niet goed 
geweest - nu is het wel aan het beteren - 
maar ik moet nog zoveel doen om alles in 
orde te krijgen...” Mariette klinkt wat aar-
zelend, maar maakt toch een krachtdadi-
ge indruk. We zijn in haar atelier geweest 
en daar is duidelijk te zien dat ze aan ver-
schillende stukken bezig is. “Ja, ik blijf aan 
het werk. Eigenlijk zou ik alleen dàt willen 
doen. Toen Pol ziek was, werd het minder 
natuurlijk. Ik kon hem niet alleen laten. En 
nu het fysiek wat moeilijker is en met de 
drukte rond het Beeldenhuis...”

over marmer en polyester
U bent meer dan zestig jaar met beeldhouw-
kunst bezig.
Mariette: Ja, vijftien of zestien was ik toen 
ik in avondschool met beeldhouwen be-
gonnen ben. Het is nadien één constante 
fl ow geweest. We hebben allebei altijd 
heel hard gewerkt. De productiedrang 
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Vertel eens iets over het project van de linde-
boom.
Mariette: Daar hebben we heel lang aan 
gewerkt! Pol heeft de boom gemaakt, dat 
is zijn beeld. Ik heb de takken gemaakt. 
Die waren af voor hij aan de boom begon. 
Toen die bewerkte takken voor het eerst 
op een expositie in Antwerpen te zien 
waren, is de burgemeester van Zoersel 
komen kijken en zo is de bal aan het rollen 
geraakt. De schors moest eerst van de lin-
de gehaald worden en hij moest worden 
uitgehold. Er was jaren werk aan voor Pol 
echt kon beginnen kappen.

Wat vindt u van de hommage en het Beelden-
huis?
Mariette: Het is prettig en het doet deugd 
dat nu op ons werk wordt teruggeblikt, 
maar ik kijk vooral naar de toekomst. De 
dingen van vroeger omschrijven - perio-
des, stijlen, thema’s... - daar ben ik niet zo 
goed in: je moet zelf maar komen kijken in 
het Beeldenhuis! We hebben altijd allebei 

mooie stukken ik nodig had om te maken 
wat ik wilde maken. Verschillende Ant-
werpse beeldhouwers die gestorven zijn, 
hebben hun overgebleven stukken aan 
ons overgemaakt, omdat ik er altijd nog 
wel iets uit kan krijgen, maar ik zal ze zelf 
ook niet allemaal op krijgen, vrees ik...

over Pol en Zoersel
Hoe zijn jullie trouwens in Zoersel terechtge-
komen?
Mariette: Ik ben afk omstig van Het Ei-
landje in Antwerpen en Pol uit Londerzeel. 
Een buurvrouw van hem had een villaatje 
in Zoersel, dat bij een bombardement met 
een verloren geraakte V2 in WO II ver-
woest is. Die vrouw wilde het niet meer en 
wij hebben de plaats met de inslagkrater 
opgekuist en onze villa erop gezet. We wa-
ren toen alleen ‘s zondags en in de vakan-
ties in Zoersel, al hadden we hier wel ook 
een atelier. We hebben hier veel gewerkt 
en zijn hier blijven komen.
Stilaan werd Zoersel onze thuis.

"Het is prettig en het doet deugd dat nu op ons werk wordt teruggeblikt."

fi guratief gewerkt. Vorm kan heel mooi 
zijn, maar ik heb toch altijd liefst dat het 
iets concreets uitbeeldt. Pol veranderde 
vaak van gedachte, maar bleef uiteindelijk 
toch ook altijd bij het fi guratieve. Ik denk 
en werk misschien wel simpeler dan vroe-
ger. Eenvoud is voor mij altijd heel belang-
rijk geweest.

POL VAN ESBROECK-JAAR
Naar aanleiding van de 100ste verjaar-
dag van Pol Van Esbroeck werden er 
een aantal initiatieven uitgewerkt: 
▪ Ontdek op 21 augustus het werk van 

deze twee talentvolle beeldhouwers 
tijdens een ontspannende fi etstocht 
door de mooiste stukjes van Zoersel. 
Vertrek tussen 9 en 13 uur aan het ad-
ministratief centrum, Handelslei 167.

▪ Van 26 november tot en met 18 de-
cember kunt u tijdens het weekend 
in De Bijl terecht voor een grote ten-
toonstelling met werk van Pol Van 
Esbroeck. 
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 ■ IN BEELD

jubileum De Bijl

van gemeentehuis tot 
cultuur(t)huis
De Bijl bestaat weliswaar langer dan één decennium, maar viert dit jaar zijn tienjarig bestaan 
als cultuurhuis/tentoonstellingsruimte met een uitgebreid jubileumprogramma aan activi-
teiten. Dat de geschiedenis van De Bijl een bochtig parcours volgde - met haar publieke func-
tie als constante - komt u hier te weten. 
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geïmproviseerd gemeentehuis 
Hoe lang De Bijl historisch gezien al bestaat, is niet geheel duidelijk. 
In 1834 wordt er in een offi  cieel document bericht over de verkoop 
van “Eéne huyzinge genaemd de bijl”, dat verkocht wordt aan Fran-
ciscus Alphonius Peeters. Sindsdien doet De Bijl dienst als geïmpro-
viseerd gemeentehuis, herberg (volgens de overlevering zou Hen-
drik Conscience er zelfs nog gelogeerd hebben), kapsalon, bakkerij 
en viswinkel.
In 1933 laat Emiel Van Dyck er een nieuwe balzaal bouwen waar 
heel het dorp over de vloer komt. Er worden bij de vleet huwelijken, 
communies, concerten, bals, toneelopvoeringen … georganiseerd.

opnieuw publiek bezit
In 2000/2001 verbouwt het architectenbureau De Winter-Van hun-
sel De Bijl tot de huidige tentoonstellingsruimte. De buitenkant van 
het eenvoudige gebouw wordt met zorg gerespecteerd; de binnen-
kant wordt licht en open uitgewerkt. Een nieuwe lindeboom domi-
neert de tuin - symbolisch, als een nieuw begin. De eeuwenoude 
lindeboom, die voor De Bijl stond, kunt u in gebeeldhouwde vorm 
bewonderen in het Lindepaviljoen.

In mei 2001 wordt de gerenoveerde Bijl feestelijk geopend met een 
bescheiden tentoonstelling rond de ontstaansgeschiedenis van 
De Bijl. In de weken daarna vinden er nog een heleboel activiteiten 
plaats waaronder een tentoonstelling met werk uit de collectie van 
de Vlaamse Gemeenschap, mimekunst van Sabbattini, een optre-
den van Fanfare De lindekring ... Vanaf dan is De Bijl, met haar rijke 
geschiedenis, terug publiek bezit.

wereldsterren over de vloer
Een werkgroep van vrijwilligers, kunstenaars en cultuurliefh ebbers 
stuwt de werking sindsdien vooruit. Een greep uit de realisaties 
leert dat de werkgroep van meet af aan op verschillende fronten 
tegelijk inzette. Zo werden er de voorbije tien jaar een honderdtal 
tentoonstellingen georganiseerd. Voor zo’n dertig tentoonstellin-
gen ging de werkgroep zelf op zoek naar befaamde kunstenaars, 
topwerken uit musea en privéverzamelingen of samenwerking met 
cultuurhuizen allerhande.

“We toonden onder meer werk van wereldster Luc Tuymans, Ant-
werps enfant terrible Fred Bervoets en poëtische schilderijen van 
Jan Vanriet”, zo luidt het bij de werkgroep. “We gingen grasduinen in 
de Verbeke Foundation en selecteerden werk uit de collectie van de 
Provincie Antwerpen. Deze tentoonstellingsprojecten werkten we 
naar eigen inzicht uit, met educatieve programma’s en bijhorende 

rondleidingen. Tentoonstellingen naar aanleiding van dertig 
jaar Kiekeboe of rond Pol Van Esbroeck werden gekoppeld aan 
wandel- en fi etsactiviteiten en leverden een grote publieke be-
langstelling op.”

bescheiden beginnen
“Met onze podiumactiviteiten begonnen we bescheiden. Van 
enkele optredens per seizoen evolueerden we naar een vijftien-
tal activiteiten per jaar. Al naargelang de ervaring ons leerde, 
stuurden we het beleid bij. De Bijl is een kleine podiumruimte 
waar mensen elkaar ontmoeten, een drankje nuttigen en cul-
tuur consumeren. Voor een vaste kern bezoekers is De Bijl bijna 
een tweede thuis geworden. Voor de adviescommissie is de 
werking een passie.”

SEPTEMBER FEESTMAAND
Naar aanleiding van het tienjarig jubileum van dit cultuur-
huis is het in september feestmaand in De Bijl - dé gelegen-
heid om kennis te maken met haar werking.
Op vrijdag 2 september opent de jubileumtentoonstelling 
10/10 met een feestelijke receptie. De adviescommissie toont 
werk van tien Zoerselse kunstenaars, dat op één of andere 
manier haar aandacht trok.
Op donderdag 8 september geeft Alain Gerlache een lezing 
waarin de politieke situatie van België wordt ontrafeld. Bart 
Brinckman modereert de voordracht.
Op donderdag 15 september tonen we ‘The Scarecrow’ van 
Buster Keaton en ‘Safety Last’ van Harold Lloyd. Hilde Nash 
begeleidt deze twee ‘stomme fi lms’ live op de piano.
Dirk van Gorp en Koen Severens, samen ‘Kontrabone’, maak-
ten ter gelegenheid van het tienjarig jubileum een unieke 
compositie voor contrabas en trombone. Vrijdag 16 septem-
ber voeren ze deze in première op.
We sluiten de activiteiten af met authentieke Portugese 
fadomuziek door het gezelschap van Nuno Gligó op zaterdag 
24 september.
Alle activiteiten starten om 20 uur en worden gevolgd door 
een gratis receptie.

MEER WETEN?
Surf naar www.zoersel.be of vraag info bij de cultuurdienst 
03 2980 7 15. 
Met dank aan de Heemkundige Kring Zoersel.
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Breuls, Tineke Weverbergh, Joke Van de Vel, Kristien Schryvers, 
Jeroen Govers, Franky Michielsen, J.H. Verbanck, Caroline Wou-
ters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
Stijn Willekens, Carolien Roofthooft, Dirk Laenen

grafi sche vormgeving
Koen De Ridder en Nadia Kerschot

realisatie
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verantwoordelijk uitgever
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Katrien Schryvers
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verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en Zoersel

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 24 
september en 3 november moeten ons op vrijdag 12 augus-
tus vóór 12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die 
plaatsvinden tussen 4 november en 9 december moeten ons op 
vrijdag 23 september vóór 12 uur bereiken.

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden 
ontleend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan 
niet of verkort weer te geven, met respect voor het meest es-
sentiële van de inhoud.

nieuw onder-
dak voor strip-
bibliotheek
Gaat u helemaal op in de avonturen van de 

Kiekeboes? Lacht u graag eens met de kapri-

olen van Guust Flater? Houdt u van exoti-

sche ontdekkingen zoals de graphic novel en 

de manga? Bent u met andere woorden een 

grote of kleine liefh ebber van het beeldver-

haal? Dan bent u niet alleen; onze gemeente 

heeft iets met strips - denk maar aan erebur-

ger Merho en zijn Kiekeboes. We zijn dan ook 

zeer opgetogen dat de verzameling van Strip-

bibliotheek Flater nieuw onderdak gevonden 

heeft in de openbare bibliotheek. De stripbi-

bliotheek voor volwassenen is ondergebracht 

in de bib van Sint-Antonius. In de bibliotheek 

van Halle vindt u een nieuwe stripbib voor 

de jeugd. Vanaf 19 juni kunt u hier meer dan 

5.000 strips - met heel wat nieuwe reeksen - 

gratis uitlenen. 

MEER WETEN?

Bel 03 2980 7 22 of mail naar 

zoersel@bibliotheek.be. 

Locatie en openingsuren 

vindt u op www.zoersel.

be/bibliotheek.

NIEUW
vanaf 19 juni kunt u vijf boeken

en tien strips tegelijkertijd

uitlenen!


