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 ▪ boeken die u deze zomer moet verslinden

 ▪ zeg uw gedacht via sociale media

 ▪ uw energiefactuur doen dalen

spelende kinderen

een bedreigde soort? Nee!
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zo is Zoersel!
Sociale media, misschien bent u er ook een beetje aan ver-
knocht en voelt u zich zonder dagelijkse portie facebook of 
twitter afgesloten van de buitenwereld? Zelf lees ik regelma-
tig berichten van Zoerselaars op facebook. Twitter heeft tot 
nu toe nog wat meer geheimen voor mij, maar ik ben er heel 
benieuwd naar. Want ik vind het best fi jn om op zo’n snelle en 
eenvoudige manier nieuwtjes en foto’s te delen met vrienden, 
kennissen, mensen met gelijkaardige interesses …

De nieuwe sociale media zijn ook heel handig in de communi-
catie tussen ons als gemeente en u als burger. Wij kunnen be-
richten over de meest actuele gebeurtenissen en activiteiten in 
Zoersel en u vindt makkelijk wat u zoekt. Bovendien wordt het 
voor u zo nog makkelijker om uw vraag te stellen of suggestie 
door te geven.

Via facebook kwam ik ook terug in contact met een gezin in 
onze zustergemeente Lora del Rio, dat jaren geleden onze 
oudste dochter zo gastvrij ontving. Heel leuk is dat! Hen gaan 
bezoeken zit er deze zomer niet in voor mij, maar misschien 
kunnen de jumelages van Zoersel in de verschillende windstre-
ken uw reisplannen wel mee vorm geven.

Hebben sociale netwerken hun belang, niets gaat echter boven 
écht contact. En daar biedt de zomer ruim gelegenheid toe.

Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan parkplezier, de traditio-
nele vrijdagavonden vol gezelligheid. Diezelfde gemoedelijk-
heid ademen ook de zomerbuurtbabbels uit. Als ik kan, loop ik 
er steevast eens langs. Het maakt me telkens blij te zien hoe in 
onze buurten écht samengeleefd wordt! Verder kunt u in onze 
gemeente natuurlijk ook genieten van de natuur, samen of al-
leen.

Parkplezier, wandelplezier, fi etsplezier ... het hoort allemaal bij 
de zomer.
Vandaag wil ik ook heel speciaal kinderplezier vermelden.
Ik hoop ook van harte dat onze jongelui hun hartje kunnen op-
halen tijdens de komende zomervakantie. Dat ze buiten kun-
nen spelen, vriendjes kunnen maken, nieuwe dingen kunnen 
ontdekken … Niet voor niets ondertekende onze gemeente het 
Goe Gespeeld!-charter. Om het met een uitdrukking te zeggen: 
‘’t is niet voor de knikkers, wel voor het spel’.
Inderdaad, het gaat over het principe: spelen is een kinderrecht 
en als gemeente willen we dit ook uitdragen. We ondersteu-
nen daarom jeugdverenigingen en vakantieactiviteiten. En we 
rekenen ook een beetje op u. Laat onze kinderen joelen, laat ze 
nieuwe, gekke dingen doen … Hoe had u het immers als kind 
het liefst?

Van harte een zalige zonnige Zoerselse zomer gewenst! Met 
veel ontspanning, leuke contacten, minder stress, genieten 
van de natuur, van vrienden ... En voor onze kids: dat ze er een 
échte buitenspelvakantie van mogen maken! En de weergo-
den? Zelfs die laten we vakantieplezier niet buitenspel zetten!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ BETROKKEN

zeg uw gedacht via 
sociale media
U hebt zonder twijfel een mening over uw straat, uw wijk of de diensten van gemeente & 
ocmw. U vindt iets tof of u hebt ergens vragen of bedenkingen bij. Of misschien hebt u een 
suggestie voor de gemeente? Dat kan, niet alleen via een persoonlijk gesprek, telefoon of 
mail, maar voortaan ook via sociale media.

Sociale media zijn de laatste jaren ongetwijfeld ons leven meer 
gaan beïnvloeden. U hebt misschien zelf een vriendenkring op 
Facebook of kent iemand die twittert. Meer en meer Zoerselaars 
maken gebruik van sociale media. Die media vormen daarom een 
nieuw kanaal voor de gemeente om langs deze weg niet alleen 
actuele informatie te verspreiden, maar vooral om te weten wat u 
ervan denkt.

www.facebook.com/zoersel
Gemeente & ocmw Zoersel heeft haar eigen pagina op Facebook. 
Op die pagina leest u de laatste nieuwtjes over bijvoorbeeld evene-
menten, vindt u foto’s van de bouwwerken aan het woonzorgcen-
trum en veel meer. Om die pagina te zien, is het niet nodig dat u zelf 
een profi el hebt op Facebook. Deze pagina is namelijk openbaar 
voor iedereen, al wat u hoeft te doen, is surfen naar www.face-
book.com/zoersel. Als de pagina in het Frans zou verschijnen, kunt 
u onderaan op ‘Nederlands’ klikken.

Maar wat nog belangrijker is aan deze pagina, is dat u er zelf be-
richtjes kunt posten of vragen kunt stellen. Daarvoor moet u wel 
een eigen profi el hebben en moet u ‘fan’ zijn van de pagina. Dat doet 
u door naar www.facebook.com/zoersel te surfen en bovenaan op 
‘vind ik leuk’ te klikken. Daarna kunt u uw vraag stellen, uw foto’s 
posten of uw suggesties doorgeven. We horen - of beter gezegd - le-
zen graag wat uw mening is.

in gesprek

MEER WETEN?
Bel de communicatiedienst op 03 2980 9 22 of mail naar 
communicatie@zoersel.be. 

op twitter via @Zoersel2980
Naast Facebook bestaat er ook nog zoiets als berichtjes ‘twee-
ten’. Dat doet Zoersel nu ook. Als u lid bent van Twitter, dan kunt 
u ons op de voet volgen via @Zoersel2980. Via Twitter kunnen 
we korte berichtjes verspreiden met bijvoorbeeld een link naar 
meer informatie. Maar de groepen (u hebt hier waarschijnlijk 
al wel over gehoord onder de naam ‘hashtag’ of gezien als ‘#’) 
maken Twitter extra bijzonder. Zo kunnen we bijvoorbeeld een 
groep oprichten rond een bepaald thema en worden alle ‘tweets’ 
(twitterberichten) over dat thema gebundeld. Denk daarbij aan 
Pukkelpop of de brand op de Kalmthoutse Heide, toen Twitter 
een goed kanaal bleek om zowel info te verspreiden als info van 
de burgers te vernemen. 

laat het weten
Hoe meer Zoerselaars ons volgen, hoe beter we met u in ge-
sprek kunnen gaan. Surf daarom nu naar Facebook en laat ons 
bijvoorbeeld weten wat u van dit magazine vindt.
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 ■ WEGWIJS

in alle windstreken 
thuiskomen
Staat ‘zomer’ voor u gelijk aan ‘reizen’? Of aan ‘nieuwe mensen leren kennen’? Of ligt uw be-
stemming al vast voor deze zomer en gaat uw tocht richting Spanje, Duitsland of Roeme-
nië? In deze drie gevallen moet u zeker eens van de gelegenheid gebruikmaken om één van de 
Zoerselse jumelagegemeentes te bezoeken.

reistips

solo op reis… 
Cordoba en Sevilla vormen, samen met 
Granada, dé topattracties van Andalusië. 
Als uw vakantie die richting uitgaat, kunt 
u onderweg even een bezoek brengen aan 
Lora del Rio, onze Spaanse zustergemeen-
te. Dat Andalusisch stadje van 20.000 
inwoners ligt net tussen Cordoba en Se-
villa in. Parkeer uw wagen aan de Plaza de 
Espana en maak een rondwandeling door 
de gezellige witte binnenstad. Op één van 
de vele pleintjes zal een wegwijzer u de 
weg richting… Zoersel aangeven. Weet u 
meteen ook welke richting u uitmoet om 
huiswaarts te keren.

Wilt u liever een andere windstreek ver-
kennen, trek dan oostwaarts richting Lau-
bach (Duitsland) of naar Crucea in Roeme-
nië en ontdek daar de band met Zoersel.

op reis in groep…
Toch liever niet alleen op reis? Aan het 
eind van de zomervakantie organiseert 
Eurozoersel een groepsreis naar Gräfen-

▪ werelderfgoed
 Omdat Gräfenhainichen maar een klein 

stadje is en zelf niet voldoende hotelka-
mers heeft, verblijft het gezelschap in 
Wittenberg, de stad van Luther. Op het 
progamma staat uiteraard een kennis-
making met deze historische stad, waar 
Luther een omwenteling in het geloofs-
leven teweegbracht.

▪ cultureel erfgoed
 Berlijn is slechts een boogscheut verwij-

derd van Wittenberg. Een daguitstap 
naar deze fascinerende hoofdstad mag 
dan ook niet ontbreken.

Zin om mee de reuzen van Ferropolis van 
dichtbij te bewonderen en onze vrienden 
in Gräfenhainichen goeiedag te zeggen? 
Schrijf u dan zo snel mogelijk in.

hainichen. In 2005 sloten we een offi  ci-
eel vriendschapsverdrag met dat kleine 
stadje, gelegen tussen Berlijn en Leipzig. 
Het ligt pal in het voormalige Oost-Duits-
land dat voor velen nog onbekend gebied 
is. Daarom organiseert Eurozoersel van 29 
augustus tot 2 september een reis ‘oost-
waarts’.

Tijdens deze reis vult het woord ‘cultuur’ 
de agenda dankzij verschillende vormen 
erfgoed:
▪ industrieel erfgoed
 Ferropolis huisvest de unieke attrac-

tie van Gräfenhainichen, namelijk de 
grootste bruinkoolgravers ter wereld bij 
elkaar. Bruinkool werd in het voorma-
lige Oostblok gebruikt als brandstof 
en werd afgegraven van de grond door 
deze reusachtige machines die u zich 
zo groot als een dwerg laten voelen. 
Tijdens de reis kunt u deze reuzen zelfs 
verlicht zien dankzij de ‘Pyro Games’, een 
bijzonder vuurwerkfestival dat op het 
terrein plaatsvindt.

MEER WETEN?
Om prijzen te kennen of om in te schrij-
ven, mailt u naar niebergmia99@gmail.
com of belt u Mia op 03 312 16 78. 
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INFO GROEPSAANKOOP
Op 4 september kunt u naar de infosessie van Zoersel en Malle in het Gemeenschaps-
centrum Alice Forceville, Sint-Jozefl ei 26 in Westmalle. Tussen 3 en 25 september kunt 
u ook terecht in het administratief centrum. Om vlot in te schrijven, neemt u best uw 
laatste eindafrekening mee.
Denk eraan: wie vorig jaar deelnam, dient opnieuw in te schrijven.

Energie is hét gespreksonderwerp van u én de beleidmakers. 
De voortdurend stijgende energieprijzen, de energiezuinige 
maatregelen die u moet nemen als u uw huis renoveert … 
Energie lijkt op korte termijn vooral geld te kosten. Maar u 
kunt ook geld besparen door de juiste stappen te zetten.

 ■ BETROKKEN

energiebeleid

premiezoeker
Energiezuinig verbouwen, is investeren in de toekomst. Het vraagt heel wat geld tijdens 
de verbouwing, maar op lange termijn bespaart u op uw energiefactuur. Om de inves-
tering ietwat te verkleinen, kunt u nog altijd rekenen op een aantal premies. Zo is er de 
gemeentelijke premie voor zonnepanelen en voor een zonneboiler. Er zijn ook nog een 
aantal Vlaamse premies zoals de renovatiepremie. Op www.premiezoeker.be vindt u aan 
welke voorwaarden u moet voldoen om van de premies te genieten.  

de gemeente bespaart voor u
De energiefactuur van de gemeente wordt onder meer van uw belastingsgeld betaald. 
Het is dan ook niet meer dan logisch dat de gemeente op een doordachte manier met 
energie omgaat. Daarom brengen we het verbruik van alle gebouwen in kaart om zo te 
beslissen welke gebouwen eerst aan te pakken om er het verbruik te doen dalen. Dat kan 
bijvoorbeeld door extra isolatie aan te brengen, zonnepanelen te leggen of de stookin-
stallatie te vernieuwen. Ook voor de verlichting in de straten werken we samen met Ean-
dis een plan uit om nog duurzamer met energie om te gaan. 

groepsaankoop groene stroom
Van 18 juni tot 25 september 2012 kunt u opnieuw intekenen op de groepsaankoop 
groene stroom en gas. Vorig jaar bespaarden meer dan 22.000 gezinnen gemiddeld zo’n 
360 euro per jaar. Wilt u vrijblijvend intekenen en zo mogelijk heel wat besparen op uw 
energiekosten en tegelijkertijd uw steentje bijdragen tot een beter milieu? Surf dan naar 
www.samengaanwegroener.be. Eind september kennen we de leverancier die de laagste 
prijs aanbiedt en krijgt u een voorstel op maat met het bedrag dat u bespaart als u over-
stapt.

uw factuur 
doen dalen

MEER WETEN?
Bel de groene stroom infolijn op 0800 21 134 (op weekdagen van 9.30 tot 16.30 uur) 
of mail naar milieu@zoersel.be.
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 ■ IN ‘T KORT

Vanaf 18 juni verhuist de werk-
winkel van Zoersel naar Wijne-
gem. VDAB kan op die manier een 
uitgebreidere dienstverlening op 
maat bieden aan werkzoeken-
den. Wist u trouwens dat u ook 
bij de VDAB terecht kunt zonder 
u te verplaatsen? Surf naar www.
vdab.be of bel het gratis nummer 
0800 30 700.
Het Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap, afgekort 

PWA, dat nu een stek heeft in de 
werkwinkel,krijgt dus een nieuw 
onderkomen. Vanaf 18 juni kunt u 
bij PWA terecht in het administra-
tief centrum van Zoersel.

MEER WETEN?
Surf naar www.vdab.be en 
klik bij ‘partners’ op PWA of bel 
03 2980 0 00.
De werkwinkel kunt u bellen op 
03 355 41 50.

werkwinkel sluit

Tijdens de zomervakantie passen we onze ope-
ningsuren aan. De vorige jaren merkten we dat er 
in juli en augustus weinig bezoekers ’s namiddags 
komen. Het administratief centrum sluit dan ook 
in de namiddag, maar u kunt dan wel terecht in 
de antenne in Zoersel. Vanzelfsprekend kunt u 
ook in de voormiddag en tijdens de avondopenin-
gen langskomen. Hebt u een telefonische vraag of 
wilt u een afspraak maken? Geen probleem, alle 
diensten blijven telefonisch bereikbaar.

administratief centrum
- maandag tot en met vrijdag

van 8.30 tot 12.30 uur
- donderdagavond van 17 tot 20 uur
- woensdag 11 juli gesloten

antenne Halle
- maandagavond van 17 tot 20 uur

antenne Zoersel
- maandag, woensdag en donderdag

van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 
uur

- dinsdag
van 8.30 tot 12.30 uur en van 17 uur tot 20 uur

- vrijdag
van 8.30 uur tot 12.30 uur

- woensdag 11 juli gesloten
bibliotheek
De bibliotheek van Halle en Sint-Antonius sluit 
van 16 tot 31 juli.

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

Snoei vanaf 15 juni uw taxus, breng dat snoeisel 
(vers en droog) gratis naar het kringlooppark en 
steun zo mee de strijd tegen kanker. Taxussnoei-
sel bevat namelijk een bestanddeel, baccatine, 
dat verwerkt wordt in kankermedicijnen. Voor 
één kilogram van deze stof is maar liefst twaalf 
ton snoeisel nodig! Het bedrijf dat die taxus ver-
werkt, betaalt voor de ingezamelde taxus en de 
opbrengst gaat dit jaar naar Coda, een centrum 
voor palliatieve zorg in Wuustwezel. Vorig jaar za-
melden we ruim 14.000 euro in, doen we dit jaar 
beter?

MEER WETEN?
Surf naar www.vergrootdehoop.be, actie van 15 
juni tot 31 augustus 2012.

  Zoekt u een tweedehandsfi ets voor uw zoon of dochter die vol-
gend schooljaar ‘op kot’ gaat of gewoon voor uzelf, dan kunt u er 
misschien eentje op de kop tikken tijdens de openbare verkoop 
van gevonden fi etsen. De verkoop per opbod start om 18 uur aan 
de gebouwen van het Zonneputteke. Vanaf 17.45 uur kunt u de 
fi etsen bekijken. Afspraak op 28 juni. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 14
of mail naar onderhoud.infrastructuur@zoersel.be.

strijd mee...
tegen kanker

openingsuren

‘stalen ros’ te koop

heidsagentschap, afgekort 03 355 41 50.
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 ▪ kleuters:

op uitstap naar het Doezelbos of toneel Glibber de Slak

 ▪ kids van 6 tot 12 jaar, grabbelpas:

bouwen met Knex, bezoek aan de dierenarts of imker, op uitstap naar 

Bobejaanland of het Blotevoetenpad

 ▪ tieners tot 16 jaar, swappas:

koken, experimenteren met graffi  ti, klimmen of vliegen

een zomer vol pret

enkele smaakmakers

de smaak te pakken?
meer weten over het programma of om de folder aan te vragen,

mail naar jeugd@zoersel.be

Z O M E R K R A N T  2 0 1 2
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 ■ LEEF!

‘parkplezier’

zomer gevuld met
muzikale klanken
Ook deze zomer klinken de muzieknoten in het park en voelt u het ritme tot in uw kleinste 
teen sidderen. Dat is wat ‘Parkplezier’ elke vrijdagavond met u doet. Initiatiefnemers Jan De 
Prins en Luc Vandenplas hebben ook deze keer een uitgelezen programma samengesteld. 
Als opener van deze swingende reeks hebben zij niemand minder dan Paul Michiels weten te 
strikken, bij leven en welzijn een levende Belgische poplegende.
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een jeugd vol muziek
Paul Michiels, geboren en getogen in Heist-op-den-Berg, is sinds 
zijn prille jeugd in de ban van de liedjes die hij op de radio hoort. In 
de jaren ‘50 en ‘60 maakte hij de grote omwentelingen in de mu-
ziek mee. Het hele gebeuren van de Beatles, Presley, Rock ‘n’ Roll … 
volgde hij van nabij. Hits van Bill Haley, Elvis Presley, Litlle Richard, 
Jerry Lee Lewis, Eddy Cochran, Buddy Holly kwamen vanuit de Ver-
enigde Staten overgewaaid naar Europa. Paul is meteen verkocht 
en probeert zijn helden te imiteren op de piano van zijn moeder. 
Zijn moeder groeide op in café ’t Pleintje in Heist en was er gekend 
omdat ze met veel toewijding piano speelde voor de klanten. Paul 
kreeg muziek als het ware met de paplepel in de mond. 

showtime met Soulsister
Toen hij zeventien werd, richtte hij zijn eerste popgroep 
op.Sindsdien is hij nooit meer gestopt. Pauls bekendste popgroep 
is uiteraard Soulsister, waarvan hij frontman is. Met een unieke mix 
van soul, funk en pop heeft Soulsister een blijvende plek in het col-
lectieve muzikale geheugen verworven. ‘The Way To Your Heart’, 
‘Through Before We Started’, ‘Changes’, ‘Broken’ en ‘Tell Me What It 
Takes’ zijn maar enkele van de vele nummers waarmee Jan Leyers 
en Paul Michiels tussen 1986 en 1995 de hitlijsten bestormden. Hun 
songs groeiden uit tot klassiekers die vandaag nog altijd op de radio 
worden gedraaid en op elk feest de temperatuur de hoogte injagen. 
Maar begin 1996 besloten de leden om de groep op non-actief te 
zetten.

een volledige bezetting de grote festivals aan het swingen krij-
gen met het beste uit ‘25 jaar Soulsister’. Zo staan ze onder meer 
bij Marktrock Leuven en het Openluchttheater Rivierenhof op 
het programma. En ook in onze gemeente komen zij een knap 
staaltje van hun kunsten tonen.

muzikale veelzijdigheid
Dat Paul Michiels van alle muzikale markten thuis is, bewijst 
hij in het voorjaar van 2010 met het prachtige album ‘It’s a gas’, 
een warme pop-jazzplaat met heerlijke songs als ‘I am home’ 
en ‘Where do I sign up’. Er volgden onvergetelijke concerten 
op festivals (Beleuvenissen, Jazz Hoeilaart, Yellowtime Music 
Festival …) en tal van clubs en theaters. Dit voorjaar toerde hij 
samen met levende legende Philip Catherine, de grootste Belgi-
sche jazzgitarist ooit. De beste Belgische popzanger, een straff e 
klassiek geschoolde pianist en een jazzkanjer serveerde samen 
een repertoire met eigen liedjes en nummers uit boeken van le-
gendarische componisten. Dit unieke trio gemist? In het najaar 
staan ze nog enkele keren samen op het podium.

In onze eigen gemeente staat Paul Michiels op vrijdag 29 juni op 
het podium van Parkplezier. Samen met zijn begeleidingsgroep 
zal hij een mix van eigen hits, goedgekozen covers en uiteraard 
de grootste Soulsisterklassiekers brengen. Een gegarandeerd 
avondje topentertainment zoals u het zelden beleeft … Niet te 
missen dus!

MEER WETEN?
Over parkplezier: www.parkplezierzoersel.be.
Over concertdata van Paul Michiels: www.paulmichiels.be.

OP HET PODIUM
Naast Paul Michiels staan op vrijdagavond nog andere ar-
tiesten op het podium van parkplezier. Om 20 uur in het ge-
meentepark in Halle.

vrijdag 29 juni: Paul Michiels
vrijdag 6 juli: Eddy en de Schellekens 
vrijdag 13 juli: Julius Lahai
vrijdag 20 juli: Ziggy 
vrijdag 27 juli: Back on Blond en  De koninck caravanneke
vrijdag 3 augustus: Pink Cadillac en Blazzy Juice

De kiem voor de Soulsister-reünie werd enkele jaren geleden ge-
zaaid, toen Jan Leyers zijn vroegere kompaan te gast had in zijn tv-
programma ‘Zomer 2006’. Na de opname jamden Jan en Paul back-
stage tot diep in de nacht. “Het voelde alsof het pas twee dagen 
geleden was, dat we samen hadden gezongen. Het leek alsof er in 
elf jaar niks was veranderd”, vertelden Paul Michiels en Jan Leyers. 
Die zomeravondjam kreeg dan ook zonder twijfel een vervolg. En 
welk podium was daarvoor beter geschikt dan dat van het Sport-
paleis. Het werd dan ook drie keer tot de nok gevuld.

In 2011 toerde Soulsister (in duo) langs meer dan tachtig schouw-
burgen en culturele centra, samen goed voor meer dan 40.000 
toeschouwers. Staande ovaties, een prachtige live-cd en zeer lo-
vende commentaren waren het resultaat. Deze zomer zullen ze in 

zingen en swingen in het park

Belgische poplegende

opent concertenreeks
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 ■ WEGWIJS

vier kattenclans in een verborgen woud. 
Eens de ‘Warrior Cats’ zich aan u vastbij-
ten, laten ze u niet los.   

strip | De verborgen geschie-
denis - Pécau, Kordey & O’Grady

Het leven van twee broers en twee zussen 
wordt in deze stripreeks vanaf de oertijd 
gevolgd. Doorheen de eeuwen komen 
deze Magistraten tegenover elkaar te 
staan, waarbij ze de loop van de geschie-
denis beïnvloeden.

luisterboek | Zomerhuis 
met zwembad – Herman Koch

Huisarts Marc Schlosser moet voor de me-
dische tuchtraad verschijnen voor de dood 
van een van zijn patiënten. Een patiënt 
die een grote bewondering had voor de 
vrouw van de huisarts. Maar over de raad 
maakt hij zich geen zorgen: ‘Een schor-
sing van een paar maanden. Iedereen kent 
iedereen.’ Maar is het wel een medische 
fout? Marc had immers een rekening te 
vereff enen.

Aan het strand, het zwembad of in de tuin, met de vakantie voor de deur hebt u weer meer 
tijd om eens zalig te genieten van een goed boek. Zoekt u nog een goed boek? Probeer dan 
eens de volgende uit want deze staan alvast hoog gerankt op het vakantielijstje van de biblio-
theekmedewerkers.

leesplezier

BOEKENVERKOOP
Wilt u graag letterlijk of fi guurlijk een 
boek verslinden tijdens de vakantie, sla 
dan uw slag tijdens de ‘grote boeken-
verkoop’ op zaterdag 23 juni tussen 
9.30 en 12.30 uur in het Zonneputteke. 
Romans, kinderboeken, informatieve 
boeken voor jong en oud gaan vanaf 
0,5 euro de deur uit.

roman | Grip - Stephan Enter 

Vincent, Martin, Paul en Lotte delen een 
passie voor alpinisme. Een incident op de 
Lofoten 20 jaar terug, stuurde hun levens 
op dramatische wijze. Maar er bestaat 
nog altijd verwarring over wat er toen is 
voorgevallen. ‘Grip’ is niet enkel een ver-
haal van oude vriendschappen. Het is ook 
een reisverhaal vol zintuiglijke indrukken.

non-fi ctie | De zeven levens 
van Rome - Robert Hughes

Weet dat wanneer u aan dit boek begint, 
de kans groot is dat u in Rome belandt. 
Samen met de gerenommeerde kunsthis-
toricus, Rubert Hughes, wandelt u door 
28 eeuwen Romeinse geschiedenis: u 
krijgt dingen te zien die u nooit eerder had 
gezien en die u vervolgens nooit vergeet.

jeugdboek | Warrior Cats - Erin Hunter

Momenteel zijn er zeven boeken versche-
nen in deze populaire fantasiereeks waar-
in katten de hoofdrol spelen. U wordt 
meegezogen in de mythische strijd tussen 

boeken die u deze zo-
mer moet verslinden

Voor meer boekentips kunt u zich via 
www.zoersel.be/bibliotheek inschrijven 
op de maandelijkse nieuwsbrief van de bi-
bliotheek. U kunt ook een werk opzoeken 
in de online catalogus van de bibliotheek.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22 of mail naar biblio-
theek@zoersel.be. De bib in Halle en 
Sint-Antonius sluit van 16 tot 31 juli.
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24.06.2012 - 23.09.2012

juni/augustus

muziek- en woordacademie
Zin om iets met uw talent te doen, om 
uw creativiteit te ontwikkelen? Droomt u 
ervan om op een podium te staan of om in 
een popgroepje mee te spelen? Dan bent u 
in de muziek- en woordacademie aan het 
juiste adres, onder begeleiding van profes-
sionele leerkrachten.
locatie muziek- en woordacademie, Achterstraat 70
info secretariaat muziek- en woordacademie
T 03 482 07 13, academie.zoersel@gmail.com,
www.academiewijnegem.be
inschrijven tot 30.06 (tijdens de openingsuren van de 
academie) en vanaf 27.08 (tussen 18 en 20 uur) 
een activiteit van muziek- en woordacademie

juni/september

‘happen en trappen’
in het Land van Playsantiën
Smulpaap? Levensgenieter? Fietser? ‘Hap-
pen en trappen’ is een formule die u met 
de fi ets het Land van Playsantiën laat 
verkennen. Onderweg houdt u halt in vier 
zorgvuldig uitgekozen horecazaken. Op 
het einde van de tocht hebt u een ont-
vangst met koffi  e en streeklekkernij, een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en een 
dessert bij elkaar gefi etst. Reserveer voor-
af via toerisme@malle.be.
locatie toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246
tijdstip tussen 3.05 en 30.09 tussen 9.30 en 12 uur 
enkel op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
prijs € 35 per persoon voor een viergangenmenu
info www.landvanplaysantiën.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw

zondag 24.06
open tuinen
Ontdek tijdens dit weekend prachtige 
tuinen, zoals de rozentuin ‘Pauwelshof ’ 
in Herentalsebaan, een bloementuin 
in Heideweg en een vijvertuin in F. Van 
Looverenlaan. Surf naar Landelijke Gilden 
en kijk wie er nog zijn tuin openstelt.
locatie www.landelijkegilden.be/opentuinen
andere data zaterdag 23.06
info Landelijke Gilden T 016 28 60 24,
carine.santermans@landelijkegilden.be
een activiteit van werkgroep Landelijke Gilden

wandeling in
het Turnhouts vennengebied
Eén van de belangrijkste heidegebieden in 
Vlaanderen. De heideterreinen zijn de bio-
toop van zeldzame planten en dieren die 
zich specifi ek aan dit milieu hebben aan-
gepast. Het allermooiste stukje van het 
Turnhouts Vennengebied op het mooiste 
moment van het jaar.

locatie Bezoekerscentrum ‘Klein England’ (op de weg 
Turnhout Baarle-Hertog)
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis

info Eddy D’huyvetter T 03 309 31 78, eddhuyvetter@
skynet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

vrijdag 29.06
bal marginal
Het is weer zover! Naar jaarlijkse gewoon-
te organiseren wij dé beste fuif om het 
schooljaar af te sluiten! Verkleden is een 
must! €5 = 5 bonnen = 5 drankjes
locatie jh Zoezel, Zonneputteke 3
tijdstip van 20 tot 3 uur
prijs verkleed € 3, niet-verkleed € 6 
info jhzoezelvzw@gmail.com
een activiteit van JH Zoezel

zondag 1.07
zomermarkt Art Fan
Leden van Art Fan verkopen kunstwerken, 
curiosa en streekproducten. U kunt genie-
ten van een hapje of drankje op ons sfeer-
vol terras, in een gezellige omgeving.
locatie Kunstatelier Charles Pauwels,
Sint Antoniusbaan 118
tijdstip van 10 tot 18 uur
info peter.van.bets@skynet.be
een activiteit van Art Fan

Afrikaans tuinfeest
Oma’s en opa’s zonder grenzen in de kij-
ker. Onder hun vleugels vieren we hun 
jarenlange inzet en toosten op de tran-
sitiedorpen die CoZoeGo pas oprichtte 
in Noord-Kameroen. Er zijn voortdurend 
activiteiten. We zorgen voor democrati-
sche, gezonde hapjes en Kameroense of 
Vlaamse maaltijden waarvoor u kunt in-
schrijven.
locatie Lage Weg 60
tijdstip van 14 tot 23 uur
prijs € 2, mogelijkheid tot steunmaaltijd kind € 5, 
student € 10, volwassene € 20
info Aleide Lagrou T 03 383 12 37,
aleide@cozoego.be, www.cozoego.be
een activiteit van Cozoego

steenuilenfi etstocht
Natuurpunt Voorkempen heeft al enkele 
jaren een project lopen rond kerkuilen, 
steenuilen en torenvalken, in samenwer-
king met de gemeenten Malle en Zoer-
sel. Een werkgroep volgt het wel en wee 
van deze dieren nauwgezet op. Vanavond 
laten we u kennis maken met de steenuil-
tjes. Meebrengen fi ets, een verrekijker.

locatie Nalah, Kasteeldreef 55, Halle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems T 03 384 02 96, M 0476 66 83 28, 
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 8.07
jubileumviering E.H. Wilfried Jacobs
75 jaar jong, 50 jaar priester, 25 jaar pas-
toor in de Sint-Elisabeth parochie Zoersel.
Dankviering met aansluitend receptie. 
Vrijblijvende cadeautip: rek.nr. BE46 8637 
2788 0336 van Kerkfabriek Sint-Elisabeth.
locatie Sint-Elisabethkerk,
receptie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39 
tijdstip 11 uur
info André Peeters, peeters_andre_52@live.be
een act. van Kerkfabriek & Parochieteam Zoersel

dinsdag 10.07
groepswandelingen
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van + 8 km, waarna we onze meege-
brachte lunch kunnen gebruiken. Om 13 
uur wandelen we opnieuw een lus van 7 à 
8 km tot + 15 uur. U kunt ook alleen voor- 
of namiddag meestappen. Ook niet-leden 
zijn welkom.
andere data 14.08 en 11.09 
locatie 10.07 lokaal Okra, Gestelsebaan 104 - 14.08 
Lekker Koeike, Hallebaan 21A, Oelegem - 11.09 café 
Trappisten, Antwerpse Steenweg 487
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 59,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

zondag 15.07
fi etsdrieluik
‘Rondje plezier in het land van vertier’
Het land van Playsantiën organiseert drie 
recreatieve fi etstochten doorheen de 
mooie streek van Lille, Malle, Ranst, Zand-
hoven en Zoersel.
15.07
van krawaat tot kasteelheer (Lille)

22.07
van schors tot schuim (Malle-Zoersel)

05.08
van wielen tot wieken (Ranst-Zandhoven)

Iedereen kan onderweg smullen van 
streekproevertjes en genieten van het af-
wisselende landschap. Onbekende plekjes 
en hoekjes zullen aangedaan worden tij-
dens deze 35 km lange fi etstocht. Wie aan 
twee van de drie fi etstochten deelneemt 
maakt kans op een toeristische prijs.
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andere data 22.07 en 5.08
locatie
15.07 PC Mollenhof Poederlee, Lichtaartsesteenweg 1 
of Hof d‘Intere Wechelderzande, Pastorijstraat 2
22.07 Scherpenbergmolen, Antwerpse Steenweg 378, 
Westmalle of Lokaal Lindekring, Kapelstraat 19, Zoersel
5.08 LRV Moervelden, Bistweg, Broechem of Huize 
Bruyneel, Vierselbaan 2, Zandhoven 
tijdstip vertrek tussen 9 en 13.30 uur
prijs € 4 per persoon
info en inschrijven www.toerismezoersel.be,
www.landvanplaysantien.be, toerisme@zoersel.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw
en Toerisme Zoersel

maandag 16.07
sociaal vaardiger en sterker staan
‘Wie ben ik, hoe sta ik in contact met de 
anderen, waar en hoe stel ik grenzen’?
Vanuit creatieve opdrachten krijgt u in-
zicht in uw eigen functioneren en leert u 
zich te verwoorden. Reeks van vijf lessen.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
13-15 jaar: 16, 17, 18, 19 en 20.07
16-18 jaar: 20, 21, 22, 23 en 24.08
8-12 jaar: 27, 28, 29, 30 en 31.08
tijdstip 16 tot 18 uur
prijs € 120 (mogelijk tussenkomst mutualiteit)
info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72,
www.zinnebeeld.biz, info@zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 26.07
wandelen midzomertocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6, 11, 
17 of 20 km. Na de prachtige wandeling 
door het Zoerselbos blazen we uit op een 
mooi terras met een koude schotel en frie-
ten. Speciale attracties voor kinderen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50,
gratis voor -12 jaar
info Jef Joosten, T 03 383 50 03,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

zondag 29.07
19de Beach Party Halle Tropicale
Geweldig strandfeestje op het Halse 
dorpsplein. Springkasteel, zwembad, 
massa’s strandzand, drank en eetstandjes, 
live optreden van Bow & Arrow en disco-
bar W.F.S. Team United.
locatie Dorpsplein Halle
tijdstip van 12 tot 24 uur
prijs gratis
info Danny Van De Velde M 0479 99 17 83,
danny_vandevelde@telenet.be
een activiteit van KLJ en oud KLJ Halle

zondag 5.08
32ste ronde van Zoersel
Voor wielertoeristen. De rit is 72 km lang 
op een mooi parcours dat is afgepijld. Tus-
senstop in Berlaar.
locatie start en inschrijven
gemeentelijke basisschool De Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip tussen 7.30 en 9.30 uur
prijs € 1,50
info Cyriel Van den Bulck M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC De Windklievers

turen in vlindertuinen
U maakt kennis met vlindervriendelijke 
tuinen in Malle en leert allerlei over 
vlinders en nachtvlindervallen. U bekijkt 
de vangst van de nacht ervoor en bezoekt 
het natuureducatief project en het blote 
voetenpad in Mariagaarde. Wij voorzien 
ook een eenvoudige fi etszoektocht.
locatie oude pastorij, Berkhovenstraat, Westmalle
tijdstip tussen 10 en 18 uur
prijs gratis
info Walter d’ Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

vrijdag 10.08
63ste parochiale bedevaart
naar Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken om 20.30 uur 
na een korte bezinning aan de kerk. Op 
11.08 vertrekken om 06.30 uur de fi etsers 
en om 9 uur de busjes. Komt u met eigen 
vervoer dan kunt u om 10.30 uur in Scher-
penheuvel aansluiten bij de eucharistie-
viering. De voetgangers verwachten we 
op 12.08 rond 18.30 uur terug aan de kerk.
locatie kerk Sint-Antonius
inschrijven zondag 5.08 van 12 tot 13 uur in de pastorij, 
Handelslei 33
info Sooi Bogaerts T 03 383 44 69
of Gust Meeusen T 03 383 17 99
een activiteit van KWB Sint-Antonius

zaterdag 11.08
insectentocht Bonte Klepper
Aansluitend op de vlinderactiviteit van 
5.08 gaan we op zoek naar vlinders en an-
dere insecten.
locatie Bonte Klepper of brug 8 aan de zuidkant van de 
vaart langs de baan Oostmalle-Hoogstraten
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

zondag 12.08
Consciencewandeling
Conscience leerde tijdens zijn omzwervin-
gen in de Kempen, Zoersel en het Zoer-
selbos kennen. Zoerselbos bleek voor 
Conscience de ideale schuilplaats voor zijn 
romanfi guren. L. Cautereels, die de wan-
deling leidt, zal op tijd en stond halt hou-
den om u te vertellen hoe het Zoerselbos 
het werk van Conscience inspireerde.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Leo Cautereels T 03 384 05 12,
leo.cautereels@skynet.be
een activiteit van de Vrienden van het Boshuis en 
het Zoerselbos

donderdag 16.08
Macedonische volksdansen
In samenwerking met Volkskunstgroep 
Dopheide uit Vosselaar komen Macedoni-
sche Volksdansers tweemaal een twin-

tigtal minuten optreden voor bewoners, 
familie en personeel van het PVT De Land-
huizen. Alle andere geïnteresseerden zijn 
eveneens welkom. Open cafetaria.
locatie plein aan het Trefpunt, Bethaniënlei 2A
tijdstip vanaf 14 uur
prijs gratis
info Anke Denis T 03 380 33 05
een activiteit van PVT De Landhuizen

vrijdag 17.08
papierslag
dump uw oud papier in de containers
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 18 en zondag 19.08
tijdstip van vrijdag + 12 uur tot maandagochtend
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@
scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

vrouwencirkel – maantent
Ontdekkingstocht naar het vrouwelijke 
in onszelf om de kracht van de ontemba-
re vrouw te voeden. Via meditatie, zang, 
dans, oefeningen, tekenen, kleien… wor-
den we bewust van onze vrouwenkracht 
en maken we contact met onze oer-
kracht, de vrouwelijke essentie.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data maandag 17.09
tijdstip van 20 tot 22 uur, 
achteraf kunnen we nog een hapje/drankje delen
prijs € 12
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 17.08
Sint-Paulusfeesten
quiz en kaartavond om 20.30 uur
locatie St Paulusbaan 2, Malle
andere data zaterdag 18.08 om 9 uur ontbijt, om 15 
uur kinderspullenverkoop, om 16.30 uur Run for Spitak, 
om 18 uur eucharistie, om 18.30 uur barbecue, zondag 
19.08 om 11 uur eucharistie, om 12 uur lunch
prijs zie website
info M 0497 12 91 85, feesten.stpaulus-mallezoersel.be, 
sintpaulusfeesten.westmalle@gmail.com
een activiteit van Sint Paulus Malle-Zoersel

zondag 19.08
21ste veldtoertocht
Gezellige toertocht van 15, 25, 45 km voor 
alle sportievelingen (kinderen en volwas-
senen). Kleedkamers, douches, bewaakte 
fi etsparking, fi etsreiniging en bevoorra-
ding onderweg. Gezellige cafetaria en gra-
tis tombola voor alle deelnemers.
locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 7.30 tot 11.30 uur
prijs leden VWB, WBV e.a. € 3, niet-leden € 4
info Stan Peeters T 03 384 02 11,
dedoortrappershalle@hotmail.be
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle

busuitstap naar Zeeland
We vertrekken richting Zierikzee, waar we 
het nieuwe stadhuismuseum bezoeken 
en een geleide stadswandeling maken. 
Daarna richting Wemeldinge, waar we na 
de maaltijd de jaarlijkse kunst- en natuur-
route volgen.
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locatie Dorpsplein Zoersel
tijstip vertrek 8 uur, terug 18.30 uur
prijs leden € 33, niet-leden € 38 (maaltijd niet inbegrepen)
een organisatie van Art Fan

wandeling op De Liereman
De Liereman is meer dan 400 ha groot en 
één van de oudste beschermde natuurge-
bieden. We wandelen er langs weilanden, 
heide en duinen met vaak een heerlijk 
zicht over de vennen en het gagelstru-
weel. Rolstoelgebruikers moeten vooraf 
een wombat reserveren via de gids.
locatie bezoekerscentrum,
Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
prijs gratis
info en gids Richard Vergaelen,
T 014 72 51 42 M 0494 39 36 87
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 24.08
nacht van de vleermuis
Om 19.30 uur uiteenzetting over het leven 
van de vleermuis. Vanaf 20.30 uur bege-
leide wandeling, met batdetector om de 
ultrasone vleermuisgeluiden hoorbaar te 
maken. Speciale vleermuizen-rolstoelen-
wandeling.
Vanaf 20 uur zorgen enkele medewerkers 
voor kinderactiviteiten en een aangepaste 
vleermuizenwandeling met batdetector.
locatie verzorgingstehuis Joostens, Kapellei 133
tijdstip vanaf 19 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen en 
kern Zoersel

zondag 26.08
Schakel Noord
Alle Kempenaars op de fi ets! Zowat 37 
gemeenten doen mee aan Schakel. De 
ganse dag fi etsen langs afgepijlde wegen. 
U kiest voor routes tussen 25 en 150 km. 
Geschikt voor alle soorten fi etsers. Gezel-
lige stopplaats voorzien op Einhoven met 
lekker eten en drinken. Onderweg vindt u 
in elke gemeente dergelijke gezellige stop-
plaatsen met muziek en vertier.
locatie Einhoven (kerststal)
tijdstip inschrijven van 8 tot 13 uur, einde om 18 uur
info www.toerismezoersel.be, toerisme@zoersel.be
een activiteit van Schakel Noord
met vzw Toerisme Zoersel

opendeur brandweer
Tentoonstelling materiaal en rondrit met 
brandweerwagen. Kinderanimatie en at-
tracties. Mosselen, spek en eieren te ver-
krijgen.
locatie brandweerkazerne, De Wissel
tijdstip 11.30 uur
info Luc Jochums T 03 312 17 50,
margot.van.bavel@telenet.be
een activiteit van Olt Brandweer Zoersel

dinsdag 28.08
Wat wil ik? Wensen en verlangens
Stilstaan, ontdekken en via beeld vorm 

geven aan uw wensen en verlangens.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30
info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72,
www.zinnebeeld.biz, info@zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

maandag 3.09
conditie- en danslessen
Conditielessen: aerobics, ruggensteun, 
bodyforming, zumba, lekker leren lopen.
Danslessen: jazzdans voor kinderen, jeugd 
en volwassenen. Een gans schooljaar kunt 
u les volgen in Zoersel en Sint-Antonius 
in avond- en dagcursussen. Hartelijk wel-
kom voor een proefl es.
Info Hans Clippeleyr T 03 383 31 17, M 0479 26 23 91, 
hans.clippeleyr@telenet.be
Anne Peetermans T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53, 
anne.peetermans@telenet.be
een act. van Conditie- en Dansvereniging Zoersel

dinsdag 4.09
voordracht Update Computerclub
Cursussen en lezingen, van computer tot 
techniek. Een beter en effi  ciënter gebruik 
van de computer. Aandacht voor de begin-
nende EN gevorderde computergebruiker. 
Zoeken naar oplossingen voor uw compu-
terproblemen. Elkaar een helpende hand 
reiken. Een hechte vriendenkring opbou-
wen.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs gratis
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be
een activiteit van Update Computerclub

vrijdag 7.09
Afrika in Zoersel
Dat kan wekelijks! Afrikaanse cultuur, 
djembé en dans voor iedereen vanaf 12 jaar 
met Jules M’bengue uit Senegal.
locatie kleuterschool, Mie Manstraat
tijdstip 19.15 uur
prijs €5 per lesuur
info Stefan Vanderstraeten M 0472 45 93 94
of Philip Vanleene T 03 311 63 66,
djembezoersel@skynet.be, www.djembe-zoersel.be,
www.youtube.com/user/djembezoersel
een activiteit van de Wereldraad Zoersel

orgelconcert
Het Leuvense vrouwenkoor Cappella Con-
cinite geeft naar aanleiding van Open Mo-
numentendag en de 125ste verjaardag van 
componist Lodewijk De Vocht een con-
cert. Onder leiding van dirigent Ludo Clae-
sen en organist Luk Bastiaens brengen ze 
werk van Lodewijk De Vocht.
locatie Sint-Elisabethkerk Zoersel, Kerkstraat
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info en reserveren
dienst onthaal T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur in samenwerking 
met Cappella Concinite

jeugdfuif ‘Mouve la fête’
jeugdfuif met binnen- en buitenmuziek
locatie sporthal, Kapelstraat 15
tijdstip 21 uur
info Herman Smits M 0478 99 32 10,
herman.smits@telenet.be 
een activiteit van volleybalclub VC Zoersel

zaterdag 8.09
tentoonstelling Heemkundige Kring
De open monumentendag heeft dit jaar 
als thema ‘muziek, woord en beeld’. In 
onze tentoonstelling diepen we het the-
ma muziek verder uit. Zo zal o.a. fanfare 
De Lindekring en Harmonie Eendracht 
Maakt Macht met historisch materiaal de 
revue passeren. Onder het motto ‘muziek 
zien’ belichten ze nog enkele algemene 
begrippen uit de Zoerselse geschiedenis.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
andere data elke zaterdag en zondag tot en met 
zondag 30.09
tijdstip zaterdag 13.30 tot 18 uur zondag 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van Heemkundige Kring Zoersel in 
samenwerking met werkgroep de Bijl

KLJ-feesten
Om het werkjaar goed in te zetten zijn er 
dit jaar weer onze KLJ-feesten! Op zater-
dag 8.09 starten we met de kleinsten die 
kunnen komen dansen op de kinderdisco 
van 14 tot 17 uur. ’s Avonds (vanaf 21 uur) 
is het de beurt aan de iets oudere jeugd 
tijdens de Beirefuif. De volgende dag is 
iedereen opnieuw welkom vanaf 10 uur 
op de landelijke familiedag. Doe mee aan 
onze wandel- en fi etszoektocht of kom 
gewoon even langs!
locatie Parochiezaal Halle, Lindedreef 16
andere data zondag 9 september 
info Marlies Huysmans M 0472 57 56 53,
huysmansmarlies@gmail.com
een activiteit van KLJ Halle

spaghetti en croques restaurant
Restaurant ten voordele van de jeugdwer-
king. U kunt genieten van volleybalmat-
chen. Kinderactiviteit voorzien.
locatie sporthal, Kapelstraat 15
tijdstip van 16 tot 20 uur
andere data zondag 9 september van 11.30 tot 20 uur
info Herman Smits M 0478 99 32 10,
herman.smits@telenet.be
een activiteit van volleybalclub VC Zoersel

opendeur dansclub 2000
Demonstratie van verschillende dansstij-
len met gratis proefl essen.
locatie Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
andere data donderdag 13.09
tijdstip 20 uur 
info Josephine De Backer T 03 312 26 25
een activiteit van Dansclub 2000

zondag 9.09
uitstap/workshop hopmand
We gaan in Vlamertinge, bij een Hoppe-
boer op zijn boerderij, vlechten en experi-
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menteren met hopranken. We maken er 
een buidelmand die zeer decoratief is aan 
de muur of deur voor binnen of buiten én 
er is ook nog tijd voor een ander werkstuk.
locatie Vlamertinge
tijdstip van 11 tot 17 uur
achteraf kunnen we nog iets nuttigen in Poperinge.
prijs € 25 + dagprijs hopranken
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

landschapswandeling
langs het Marbelen Ven
Deze keer wandelen we in het kleine, wat 
verborgen en minder bekende ‘Marbelen 
Ven’. De conservator, Frans Kerstens is on-
langs overleden en wordt herdacht met de 
inhuldiging van een rustbank voor bezoe-
kers en beheerders.
locatie logeercentrum St. Jansburg, Westmalle (op het 
einde van de Heikantstraat in het zicht van Drieboom-
kesberg
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

dinsdag 11.09
perfectionisme en loslaten
Via beeldende opdracht ervaren hoe dit 
thema in uw leven speelt en hoe het voelt 
als u dit kunt loslaten.
locatie Zinnebeeld, De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, www.zinnebeeld.
biz, info@zinnebeeld.biz
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 13.09
cursus paddenstoelen voor beginners
Deze cursus geeft een inleiding op de 
ecologie en herkenning van zwammen. U 
krijgt een leidraad die u wegwijs maakt in 
het soortenrijk. Na twee voordrachten en 
praktijkwandelingen hebt u ongetwijfeld 
inzicht in de paddenstoelenwereld.
locatie theorie Nalah, Kasteeldreef 55, Halle - praktijk 
wordt afgesproken in de les
andere data donderdag 20.09, zaterdag 22.09 en 6.10
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur voor de theorie
prijs leden € 24, niet –leden € 30
inschrijven betaling op rekening BE 69 7512 0545 
9578 van Natuurpunt, Rodenbachlaan 5, Zoersel, met 
vermelding ‘cursus paddenstoelen’, aantal personen en 
adres, minstens 10 dagen op voorhand
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

vrijdag 14.09
fi lm ‘De Loteling’
In het kader van het Consciencejaar verto-
nen we de fi lm ‘De Loteling’. De fi lm wordt 
getoond in openlucht, vlak bij de histori-
sche plaats waar Conscience het verhaal 
van de Loteling hoorde vertellen.
locatie boomgaard Bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
tijdstip 20 uur (bij zonsondergang)
prijs gratis

info Leo Cautereels, T 03 384 05 12, leo.cautereels@
skynet.be
een activiteit van de Vrienden van het Boshuis en 
het Zoerselbos

zaterdag 15.09
opendeurdag
cursus aquarelleren en olieverfschilderen
U hebt enige artistieke aspiraties en u 
bent graag bezig met potlood of penseel? 
Dan kunt u bij de kunstkring ‘De Schuine 
Boom’ uw vaardigheden ontplooien. Kom 
langs en informeer u of schrijf in voor een 
lessenreeks. De lessen vinden wekelijks 
plaats op zaterdagvoormiddag (9 tot 12 
uur), donderdagavond (19 tot 22 uur) of 
woensdagvoormiddag (9 tot 12 uur).
locatie Olmenlei 129
tijdstip van 9 tot 12 uur
info Joëlle Claesen of Werner De Wree T 03 384 19 88, 
werner.de.wree@telenet.be
een activiteit van De Schuine Boom

mosselrestaurant
Kom langs voor een lekkere portie mosse-
len of een Koninginnehapje met frieten of 
brood. Met een lekker aperitiefj e vooraf en 
een dessert kunt u bij ons gezellig komen 
tafelen. Vooraf reserveren niet nodig.
locatie lokaal De Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 17.30 tot 20.30 uur
info Ann Van den Brandt M 0473 74 64 40, info@
delindekring.be
een activiteit van KF De Lindekring Zoersel

zondag 16.09
75 km brevet voor wielertoeristen
op een mooi parcours dat is afgepijld. Tus-
senstop in Ranst.
locatie start en inschrijven gemeentelijke basisschool 
De Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip tussen 8 en 10 uur
prijs € 1,50
info Cyriel Van den Bulck M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC De Windklievers

parochiestartdag Sint Martinus
Een feestelijke start van een nieuw werk-
jaar. Jaarthema’s en kalender delen met 
elkaar, samen de eucharistie vieren en 
aansluitend het glas der vriendschap hef-
fen onder de wondermooie klanken van 
de Harmonie Sint-Martinus.
locatie kerk en tuin Parochiecentrum
tijdstip 11 uur
info T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van de Parochie Sint-Martinus Halle

maandag 17.09
inschrijfmomenten digidak
locatie AC Bethaniën, Handelslei 167
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur 
andere data donderdag 20.09 van 18 tot 20 uur
ook in Bib Zoersel op 20.09 van 9.30 tot 12.30 uur en 
van 18 tot 20 uur
info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00 
een activiteit van Digidak
in samenwerking met gemeente en ocmw Zoersel

donderdag 20.09
wandeling ’s Heerentocht
Warme Wafeltocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6, 11, 
17 of 20 km. Wandeling door ’s Heerenbos, 
nog niet zo lang geleden enkel voor He-
ren toegankelijk. Na de wandeling zijn er 
heerlijke wafels met slagroom en frieten 
met stoofvlees.
locatie ‘t Zonneputteke 
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs leden €1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 21.09
verkoop lijsten tweedehandsbeurs
Op zondag 7.10 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, Hilde T 03 383 28 43 
een act. van Vriendenkring Gemeentepersoneel

zaterdag 22.09
concert Spiegel String Quartet
Het in 1996 opgerichte strijkkwartet ‘Spie-
gel String Quartet’ verwierf zeer snel nati-
onale en internationale bekendheid. Het 
kwartet concerteerde in heel wat prestigi-
euze concertzalen en op talrijke festivals. 
Het repertoire omvat zowel grote, tijdloze 
meesterwerken … als hedendaagse, soms 
controversiële werken. In Zoersel brengt 
het kwartet een Italiaanse serenade van 
Hugo Wolf, het strijkkwartet ‘opus 132’ van 
Beethoven en het strijkkwartet ‘der Tod 
und das Mädchen’ van Schubert.
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 10, kassa € 12 
info en inschrijven dienst cultuur, T 03 2980 7 15,
debijl@zoersel.be 
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zondag 23.09
opendeurdag In den Ateljee
Onze cursisten hebben hun creatieve 
expressie via vlechtwerk naar buiten 
gebracht. U kunt deelnemen aan de 
workshop Rammelaar doorlopend van 14 
tot 17 uur en genieten van een drankje en 
gebak aan kleine prijsjes. Wees welkom en 
breng familie, kennissen en vrienden mee!
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 12 tot 18 uur
prijs workshop € 10
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 
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geniet van de natuur 
“Bij valavond zagen we zelfs eens reeën 
grazen”, vertelt Walter. “We stappen wel 
eens van onze fi ets en verkennen dan de 
wandelpaden. Aanraders zijn de beweg-
wijzerde Boshuiswandeling en Hooi-
donckboswandeling.” U vindt de wandel-
fi ches in het Bezoekerscentrum van het 
Zoerselbos. 
Bent u ook op zoek naar een portie wan-
delplezier? Koop dan in het administratief 
centrum of in de antennes de wandel-
knooppuntkaart voor 8 euro. Dat nieuwe 
wandelnetwerk is goed voor 480 kilo-
meter wandelen in en rond Zoersel. Nog 
dit najaar wordt een reeks themawande-
lingen voorgesteld die geënt zijn op het 
nieuwe wandelnetwerk.

spring op de fi ets
Zoersel is het middelpunt van de mooi-
ste fi etsroutes van Toerisme Provincie 
Antwerpen. “Elke keer ontdekken we 

nieuwe paden en 
mooie plaatsen
Vrolijk dartelt de hond met me mee tijdens mijn wandeling. De bomen, velden en wandel-
paadjes vervelen me nooit, zelfs niet bij regenweer. Twee fi etsers kruisen ons. Ik maak een 
praatje met Walter en Ingrid uit Hoboken. Ook zij weten het Zoerselse groen te waarderen. 
“Elke zondag laden we de fi ets op de auto en zoeken we de rust op in de Antwerpse Kempen.” 

 ■ REPORTAGE

fi etsen & wandelen

nieuwe paden en mooie plaatsen dankzij 
het fi etsknooppuntnetwerk en de fi ets-
lusbrochures”, zegt Ingrid. “Vorig jaar na-
men we deel aan de fi etshappening ‘van 
Schors tot Schuim’ en konden we hier in 
de omgeving ook genieten van animatie 
en lekkers.” Als ik vraag of ze onze andere 
zomerse fi etsevenementen ook kennen, 
schudden Walter en Ingrid hun hoofd. 
“Maar voor een combinatie van een leuke 
fi etsdag met lekker eten en drinken zijn 
we altijd te vinden!”

MEER WETEN?
Mail naar toerisme@zoersel.be of bel 
03 2980 0 00. Fiets- en wandelkaarten 
kunt u kopen aan het onthaal van het 
administratief centrum en de anten-
nes. Andere data en meer info over de 
fi etsevenementen leest u in de dag-na-
dagkalender.

FIETSEVENEMENTEN
▪ happen en Trappen, tot en met 30.09: 

twee fi etsdagtochten door het Land 
van Playsantiën, gekoppeld aan culi-
naire verwennerijen. Op donderdag, 
vrijdag, zaterdag of zondag. Reser-
veer minstens 48 uur op voorhand 
via www.landvanplaysantien.be.

▪ Van Schors tot Schuim op 22.07:
fi etstocht met proevertjes en ani-
matie. Vertrek en inschrijven tussen 
9 en 13.30 uur aan de Lindekring, 
Kapelstraat 19, Zoersel of Scherpen-
bergmolen, Antwerpsesteenweg 378, 
Malle. Voor meer info surft u naar 
www.toerismezoersel.be.

▪ Schakel Noord op 26.08:
familiefi etshappening met keuze uit 
korte routes of sportieve tochten. 
Vertrek en inschrijven tussen 8 en 13 
uur aan kerststal op Einhoven. Alle 
informatie leest u op www.schakel.
be en www.toerismezoersel.be.
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 ■ IN BEELD

volksfeest 
Het grote verjaardagsfeest mag u op 8 juli 
in uw agenda noteren. De oude wijze man 
met de gezegende leeftijd van 200 jaar 
zal dan een gepaste intrede krijgen. We 
verwachten hem rond twaalf uur aan de 
Kapel, Handelslei 167.

Vanaf het middaguur kunt u samen met 
Hendrik aan tafel schuiven voor een heus 
Consciencebuff et. Volgende lekkere spe-
cialiteiten stonden in 1912 ook al op een 
speciaal Consciencemenu in Halle ter ere 
van zijn 100ste verjaardag: ossespieren op 
zijn Baas Gansendoncks met kerels van 
Vlaanderen, Kiekens voor Bavo en Lieve-
ken met salade uit het Pierenbos, Reuze-
lingen van Rikketikketak, zoete leliaerts in 
eigen nat … Dit keer een meer eigentijdse 
versie: stoverij met frietjes of brood, kip 
met salades.

De honger voldoende gestild en de kelen 
gesmeerd? Na het buff et staat ‘Kempen 

Zondag 8 juli vieren we in onze gemeente het feest van de Vlaamse gemeenschap. Niemand 
minder dan Hendrik Conscience, auteur van ‘De leeuw van Vlaanderen’ is dit jaar eregenodig-
de, omdat we tegelijkertijd ook zijn 200ste verjaardag vieren. Uiteraard kan het feestvarken 
dan niet ontbreken.

INSCHRIJVEN
Alle activiteiten zijn gratis, behalve het 
Consciencebuff et.
Deelnameprijs Consciencebuff et:
 volwassenen ...........  7 euro
 kinderen ................  3 euro.
Schrijf u vooraf in via 03 2980 0 00 of 
gemeente@zoersel.be.

Dat het feestvarken een duidelijke band 
heeft met onze gemeente, blijkt uit zijn 
vele romans. “Niet alleen voor ‘De Loteling’ 
vond hij inspiratie in Zoersel, maar ook in 
andere romans verwijst hij naar ons dorp 
en de idyllische Kempen”, vertelt Leo Cau-
tereels in zijn naslagwerk over Conscience 
en Zoersel. Zo is er bijvoorbeeld het ver-
haal van Knagelijntje. Deze jonge, onte-
vreden rat beseft na allerlei ervaringen dat 
je best tevreden bent met je eigen lot. Al 
in de eerste zin komt Zoersel aan bod: “In 
den tijd als de beesten spraken, woonde 
er op de Drengel bij Zoersel eene rattin, en 
die had een klein ratteken en dat heette 
Knagelijntje.”
We beschouwen Conscience zowat als 
een echte Zoerselaar en dus staan er dit 
jaar heel wat activiteiten gepland om zijn 
verjaardag te vieren. De zomer is dan - ho-
pelijk - de periode bij uitstek om buiten te 
feesten en dat doen we bijvoorbeeld met 
een openluchtvertoning van de verfi lming 
van ‘De Loteling’.

Conscience nodigt u 
uit op zijn feest

zingt mee!’ te wachten, een liedjespro-
gramma met op het repertoire onder 
meer oude, Kempense volksliedjes die da-
teren uit de tijd van Conscience. 

Om Hendriks verjaardag passend te vie-
ren, snijden we om 15 uur een grote Con-
scienceverjaardagstaart aan. We zijn be-
nieuwd of hij de 200 kaarsjes in één beurt 
weet uit te blazen… Eindigen doen we 
met een muzikale ode aan liedjesschrijver 
Lennaert Nijgh.
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 ■ BETROKKEN

Goe gespeeld? U stelde deze vraag misschien al eens aan uw kind dat met kapotte broek of 
‘goe zwart’ terugkwam van het bos, het wijkspeelpleintje of de jeugdvereniging. Spelen is im-
mers een kinderrecht. Maar stilaan worden spelende kinderen een bedreigde soort: ze mogen 
geen lawaai maken, niks gevaarlijks doen ... 

spelen is een kinderrecht

‘goe gespeeld’-charter
Onze gemeente ondertekende het ‘goe gespeeld’-charter. Dat char-
ter is een pleidooi voor écht spelen: over GOE spelen, zonder de ‘d’ 
want spelen is ook nooit ‘af ’ of is soms met een hoek af. Omdat we 
onze handtekening onder het charter plaatsten, garanderen we 
dus een positief speelklimaat door de actiepunten uit het charter 
na te leven. U leest er alles over op www.goegespeeld.be.

een heel jaar speelpret
In het jeugdbeleidsplan van onze gemeente staat ‘speelcultuur’ als 
prioriteit ingeschreven. We ondersteunen daarom elf jeugdvereni-
gingen om zo het hele jaar door elke week speelplezier te kunnen 
garanderen voor een 1200-tal leden. Ook tijdens de zomervakantie 
verzekeren we speelpret want dan staan er 35 enthousiaste mo-
nitoren klaar die samen met de jeugddienst de vier gemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven organiseren. 

Bij de speelpleinwerking kunnen lagere schoolkinderen terecht van 
woensdag 4 juli tot en met woensdag 29 augustus. De monitoren-
ploeg begeleidt ook een activiteiten- en uitstappenaanbod voor 
kleuters en tieners. Wat er te gebeuren staat, kunt u lezen in de 
verschillende brochures. Bij de tieners valt de swapbrochure in de 
bus. De kleuteractiviteiten- en grabbelpasbrochure (lagere school) 
wordt via de scholen verspreid. Zit u al te popelen en hebt u nog 

spelende kinderen, een 
bedreigde soort?

geen brochures? Pik er eentje op in het administratief centrum, 
de antennes of stuur een mailtje naar jeugd@zoersel.be.

ruimte om te spelen
Onze gemeente telt heel wat speelpleintjes: test bijvoorbeeld 
eens de nieuwe speeltoestellen uit op het wijkspeelpleintje 
Fanny-Gagelaars, bouw een metershoog kamp in de speelzone 
gemeentebos (Voorste Hoeve) of ontdek er het fonkelnieuwe 
fi etsparcours.

Deze zomer kunnen onze kleinsten zich ook uitleven op straat. 
Dat kan in Sint-Antonius vanaf dinsdag 24 juli in speelstraat 
Savialaan en in Halle op woensdag 1 augustus in speelstraat 
Kerkhofweg. 

Bij spelotheek ’t Dobbeltje kunt u buitenspeelgoed ontlenen om 
eens iets anders te proberen. Of mocht het een druilerige zomer 
worden, dan vindt u er tientallen gezelschapsspelen.

MEER WETEN?
Bel onze jeugddienst op 03 2980 7 17 of mail naar jeugd@
zoersel.be.
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Deze zomer kunt u elke 
dinsdagavond naar believen 
tetteren met uw buren tij-
dens de traditionele zomer-
buurtbabbels. Het plaatse-
lijk buurtcomité staat voor u 
klaar met een tap, zodat de 
kelen op tijd en stond kun-
nen worden gesmeerd.

- dinsdag 3 juli .............. buurt Rozenlaan/Tulpenlaan aan de Rozenlaan 
- dinsdag 10 juli ............ buurt Risschot, aan de Kriekendreef
- dinsdag 17 juli ............. buurt Meerheide aan de Meerheideweg
- dinsdag 24 juli ............ buurt Kiekeboe, speelplein Kiekeboe aan de Reiger
 buurt Berkenlaan-Peggerstraat-Tappelweg aan De Blokskens
- dinsdag 31 juli ............. buurt Kardinaal Cardijnlaan aan de Kardinaal Cardijnlaan
- dinsdag 7 augustus ..... buurt Oudstrijderslaan-Melkweg, speelplein Konstantinopel aan
 de Melkweg
- dinsdag 14 augustus ... buurtcomité Halle-Velden op het dorpsplein Halle
- dinsdag 21 augustus ... buurtcomité De Kievit aan de De Kieivit
- dinsdag 28 augustus ... buurtcomité Paardenmarkt aan de Paardenmarkt

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be.
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 ■ IN BEELD

Open Monumentendag

laat u warm 
maken

PROGRAMMA

▪ vrijdag 7 september | orgelconcert in Sint-Elisabethkerk

Het vrouwenkoor Cappella Concinite geeft naar aanlei-

ding van OMD en de 125ste verjaardag van componist 

Lodewijk De Vocht een concert. Onder leiding van diri-

gent Ludo Claesen en organist Luk Bastiaens brengen ze 

om 20.30 uur werk van Lodewijk De Vocht.

Reserveren via 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be, 

tickets in voorverkoop kosten 8 euro.

▪ zondag 9 september | OMD

- de Bijl, Dorp 1-3: van 10 tot 18 uur

- Pescheurorgel, Sint-Elisabethkerk Zoersel:

 van 13 tot 18 uur,

 van 15.30 tot 16.30 uur speelt organist Jan Van Mol

Sinds de eerste editie in 1989 houdt Open 
Monumentendag (OMD) hetzelfde doel voor 
ogen: u warm maken voor ons bouwkundig, 
landschappelijk, archeologisch en mobiel erf-
goed. Open Monumentendag wil u op een 
kwaliteitsvolle manier laten kennismaken met 
het erfgoed dat we rijk zijn en al zijn verhalen.

Iedereen doet aan cultuur in allerlei vormen en gedaanten. Cul-
tuur maak je, voer je uit, toon je, beleef je, leer je aan, verspreid je, 
bewaar je, breng je in herinnering… Dankzij deze ervaringen en 
functies zijn talloze plekken verbonden met een erfgoedwaarde. 
Dat nog zichtbare en ‘aanvoelbare’ erfgoed, dat in veel gevallen ver-
ankerd is in het collectieve geheugen, staat centraal tijdens Open 
Monumentendag 2012. 

de Bijl met eerste danspasjes
De Bijl speelde in het verleden een belangrijke rol in het sociaal-
culturele leven in deelgemeente Zoersel, onder meer als repetitie-
ruimte en concertzaal voor fanfare De Lindekring. In 2001 bouwde 
het gemeentebestuur ‘de Bijl’ om tot een moderne tentoonstel-
lingsruimte, waardoor ze opnieuw een belangrijke rol speelt in het 
culturele leven. De Heemkundige Kring schetst aan de hand van 
fotomateriaal, voorwerpen en documenten de geschiedenis van de 
Bijl als vroegere feestzaal. Want in het dorp, onder de linde, plaats-
ten heel wat Zoerselse jongeren hun eerste danspasjes of kusten er 
hun eerste lief.

uniek orgel in de Sint-Elisabethkerk
Dit orgel is zowat het enige gekende en nu nog bespeelbare instru-
ment van orgelbouwer Pescheur. Het dateert van het begin van de 
achttiende eeuw en werd in 2001 in al zijn glorie hersteld. Naast de 
restauratie van het orgel werd er terug een lager gelegen verdieping 
aangebracht onder de toren, zodat het orgel opnieuw op de oor-
spronkelijke plaats staat, waar het in 1904 verdween. Tijdens OMD 
kunt u het bekijken én beluisteren.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be.
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Al sinds een half jaar heeft Zoersel een stedenband met Bohi-
con, een stad in het West-Afrikaanse Benin. Intussen vonden 
al enkele werkbezoeken plaats om onder meer de prioritaire 
thema’s te bepalen waarrond we willen samenwerken. In 
april was de tijd aan gebroken om de theorie om te zetten en 
het echte veldwerk te starten. We blikken terug op het Zoer-
sels werkbezoek aan Bohicon en horen de delegatieleden uit 
over hun ervaringen.

heide en ook op het vlak van gezondheids-
bevordering en ziektepreventie, lag de 
nadruk op verkenning en zicht te krijgen 
op bestaande projecten. 

En hebben jullie deze doelstellingen kunnen 
behalen?
Patrick Verheyen (Monnikenheide): Ja! Door-
heen de gesprekken kregen we lang-
zamerhand een duidelijk beeld van de 
organisatie van de gehandicaptenzorg 
in Bohicon. Er wordt, met zeer beperkte 
middelen, heel wat gerealiseerd. St-Ca-
mille is een voorziening voor 150 personen 
en er werken slechts twee professionele 
verpleegsters. Alle andere begeleiders (in-
clusief de directeur) zijn ex-patiënten die 
er voor kiezen om na hun opname in St-
Camille te blijven.
Anke Smolders (welzijn & wereld): Ik durf 
ook te zeggen dat we geslaagd zijn in 
onze opdracht. Voor preventie zijn we 
bijvoorbeeld op bezoek geweest in het ge-
zondheidscentrum waar de enige publie-
ke arts van Bohicon (160.000 inwoners) 
zijn spreekuur houdt. We stelden vast dat 

malaria en diarree de grootste gezond-
heidsproblemen vormen in Benin.
Erik Breuls (bibliothecaris) en Monique De 
Temmerman (vrijwilligster Wereldraad): Wat 
eerst de bedoeling was om de mogelijkhe-
den van de bibliotheken te bekijken, evo-
lueerde tegen het einde van het bezoek 
naar concrete stappen die we onderno-
men hadden. Ook de samenwerking met 
de lagere scholen verliep goed. Zo startten 
we een pilootproject op in twee lagere 
scholen waarbij de bibliotheek om de 
maand een pakket boeken aan de scho-
len zal leveren om in de klas te gebrui-
ken. Onze collega’s zullen ook nog met de 
nodige techniek op de proppen moeten 
komen zodat de computer met internet-
verbinding een plekje kan krijgen in de 
bibliotheek.
Pieter Govers (ict): Op voorhand hadden 
we ons voorgenomen om enkele bureaus 
op het computernetwerk aan te sluiten en 
centrale dataopslag te voorzien. Door de 
hulp van de plaatselijke elektricien heb-
ben we zelfs de volledige bovenverdieping 
van het stadhuis aan het netwerk kunnen 

het echte
veldwerk 
gestart

stedenband

 ■ CLOSE-UP

Bob Peeters, onze schepen voor ontwik-
kelingssamenwerking, legt even in men-
sentaal uit wat een stedenband precies is: 
“Het komt erop neer dat lokale besturen in 
het Zuiden dikwijls een tekort aan midde-
len, ervaring en capaciteit hebben. Door 
uitwisseling van kennis, informatie en er-
varingen met een gemeente in het Noor-
den proberen beide gemeenten iets van 
elkaar te leren en elkaar te versterken.”

“Als er weinig is, besef je 

hoe groot kleine dingen 

zijn.”

Zoals u in het vorige nummer van het 
magazine kon lezen, werden op voor-
hand enkele doelstellingen vooropgesteld 
voor het inmiddels voorbije werkbezoek. 
Zo was onder meer de opbouw van een 
catalogus in de bibliotheek een prioriteit, 
samen met de internetverbinding en het 
computernetwerk. Voor Huize Monniken-
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koppelen en konden we een kabel naar 
het andere gebouw trekken.

Welke ervaring namen jullie mee naar Zoersel?
Bijna in koor: De reis was in de letterlijke 
betekenis van het woord een belevenis. 
Van ‘s morgens tot ‘s avonds hebben we 
met verwondering én bewondering geke-
ken hoe het leven in Benin zijn dagelijkse 
gang gaat. Vriendelijke mensen, die trots 
zijn op hun cultuur en gedreven zijn om 
met het weinige dat ze hebben het beste 
te maken. 
Erik en Monique: De samenwerking met 
de gemeente en de bibliotheek van Bohi-
con was zeer intensief en we kregen snel 
het gevoel dat onze partner erg begaan 
is met de rol van een bibliotheek in een 
gemeente. Bohicon is één van de weinige 
steden in Benin met een bibliotheek. De 
bibliotheek is er meer dan de enige plaats 
waar je (gratis) boeken en informatie kan 
raadplegen. Het is pas als je in een sa-
menleving terechtkomt waar boeken en 
andere informatiekanalen ontbreken, dat 
je beseft wat boeken kunnen betekenen 

voor de ontwikkeling van kinderen en vol-
wassenen.
Pieter: Het werkbezoek is iets om nooit 
meer te vergeten, het gevoel te hebben 
dat je de mensen daar toch een heel klein 
stukje vooruit hebt geholpen, is fantas-
tisch. Dat merkte ik ook vooral aan het 
enthousiasme en de leergierigheid ter 
plaatse.
Anke: Bij een volgend werkbezoek hoop ik 
eff ectief mee ‘in het veld’ te kunnen wer-
ken. Kijken hoe zij het doen, vertellen hoe 
we het in Zoersel aanpakken om dan mis-
schien tot een gezamenlijk preventiepro-
ject te komen. Wat ik zeker meeneem is 
het extra relativeringsvermogen. Er kan zo 
veel, met zo weinig.

FIETS MEE NAAR BOHICON
Fietsen naar Bohicon? U denkt wel-
licht dat dit een grap is. Maar neen, het 
kan echt. Na de succesvolle edities in 
Senegal organiseert Vredeseilanden dit 
jaar voor het eerst de ‘Benin Classic’ van 
27 oktober tot 3 november 2012. Een 
avontuurlijke mountainbiketocht die u 
door het binnenland van Benin voert.

FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL
Met deze tocht fi etst u naar de boeren 
waarvoor u geld inzamelt. Elke deelne-
mer betaalt zelf zijn reis en engageert 
zich om 3.000 euro in te zamelen. Dat 
lijkt een fors bedrag én dat is het ook, 
maar tientallen fi etsers uit vorige edi-
ties bewezen dat ze dit bedrag én zelfs 
meer haalden van zodra ze hun net-
werken in beweging hadden gebracht.

MEER WETEN EN INSCHRIJVEN:
via het nummer 016 31 65 80 of 
www.vredeseilanden.be
en info@vredeseilanden.be.

boeken helpen bij de ontwikkeling van kinderen

“Dankzij het ethousias-

me van de collega’s in 

Bohicon konden we veel 

realiseren.”
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 ■ WEGWIJS

levenslang leren

nooit te oud 
om te leren
Zoekt u een activiteit zodat zoon of dochter zich niet verveelt tijdens vrije momenten? Wilt u 
nog wel eens die Spaanse taal, die u in een ver verleden leerde, opfrissen? U hoeft daarvoor 
niet noodzakelijk ver te gaan om bepaalde vormingen of cursussen te volgen. Ook in onze ge-
meente is er een uitgebreid vormingsaanbod, zowel voor jong als oud.
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nooit te oud om te leren
Digidak
Sinds 2008 kunt u in Zoersel gratis bij Digidak terecht om de 
computer te leren kennen. Al meer dan 800 inwoners van onze 
gemeente volgden een cursus in de bibliotheek van Zoersel of het 
administratief centrum. Tijdens drie lesmomenten leert u in drie 
weken tijd bijvoorbeeld een computer opstarten, zoeken op het 
internet, e-mails versturen, teksten schrijven, foto’s bewerken en 
zoveel meer. In een groepje van maximum vijf personen gaat u met 
twee vrijwilligers van Digidak aan de slag. Een persoonlijke begelei-
ding en de mogelijkheid om na de cursussen verder te oefenen tij-
dens een vrij inloopmoment zorgen er mee voor dat u op het einde 
met succes uw eerste stappen zet in de wereld van de computer. 

Inschrijven voor het derde trimester (oktober - december 2012) kan:
- in de bibliotheek van Zoersel: 

20 september van 10.30 tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
- in het administratief centrum:

17 september van 14.30 tot 16.30 uur en 20 september van 18.30 
tot 20 uur

- kostprijs: gratis

MEER WETEN?
Erik Breuls, T 03 2980 7 23, erik.breuls@zoersel.be

taalcursussen
Bij de gemeentelijke vormingsdienst kunt u terecht voor verschil-
lende taalcursussen: Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Neder-
lands voor anderstaligen. Elke taal telt vier leerniveaus, zodat u op 
een aangepast niveau kunt starten. Voor het eerste jaar hoeft u 
geen enkele basiskennis te hebben, u leert echt uw eerste woordjes 
Frans, Italiaans … en de basisregels van de grammatica. Het tweede 
en derde cursusjaar bereiden u nadien voor om in het laatste jaar 
heuse conversaties te voeren met uw medecursisten.   

Inschrijven voor het werkjaar van september 2012 tot april 2013 kan:
- vanaf 15 juni bij het onthaal van het administratief centrum,

T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
- kostprijs: € 120/cursus

MEER WETEN:
Bart Van Santvliet, T 03 2980 7 13, bart.vansantvliet@zoersel.be

jong begonnen, half gewonnen
muziek- en woordacademie ‘De Babbelnoot’
Om de eerste stappen te zetten in de wondere wereld van mu-
ziek en woord, zijn alle kinderen en jongeren vanaf 8 jaar wel-
kom in de Babbelnoot, het fi liaal van de muziek- en woordaca-
demie ‘Zoltàn Kodàly’. 
In de woordafdeling leert u onder andere mooi praten. Baaah, 
niets voor mij.... denkt u misschien. Maar in de woordacademie 
gebeurt dat op een toff e manier door allerlei gekke oefeningen. 
Musiceren leert u uiteraard in de muziekafdeling. Het eerste 
jaar is misschien even doorbijten tijdens de lessen notenleer, 
maar vanaf het tweede jaar kunt u al een muziekinstrument 
bespelen.

Inschrijven voor het schooljaar 2012-2013 kan:
- van 27 tot en met 31 augustus,

telkens tussen 18 en 20 uur in het fi liaal in de Achterstraat  
- heel de maand september tijdens de openingsuren van de aca-

demie
- kostprijs: € 60/leerjaar (€ 39 aan verminderd tarief)

MEER WETEN
Ria Van Lier, T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com

jeugdatelier Zoersel
In het fi liaal beeldende kunst kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar 
op creatieve ontdekkingstocht gaan en hun fantasie de vrije 
loop laten. Natuurlijk leren ze ook echt tekenen: tekenen zoals 
de dingen er in het echt uitzien. Ze maken beeldjes in klei of een 
poppetje in papier-maché. Uiteenlopende thema’s vormen het 
onderwerp van de creatieve opdrachten in het jeugdatelier. 

Inschrijven voor het schooljaar 2012-2013 kan:
- van 20 tot en met 31 augustus, telkens tussen 14 en 17 uur in de 

academie van Turnhout, T 014 41 41 85  
- heel de maand september tijdens de openingsuren van de aca-

demie van Turnhout  
- kostprijs: € 60/leerjaar (€ 39 aan verminderd tarief)

MEER WETEN
stedelijke academie voor schone Kunsten, T 014 41 41 85, 
sask@turnhout.be

talenten ontwikkelen

en kennis verruimen
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communicatie
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e-mail: marijn.janssens@zoersel.be
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communicatie

werkten mee aan dit nummer
Anke Smolders, Bart Van Santvliet, Tineke Weverbergh, Erik 
Breuls, Evelyne Michiels, Janne Verstrepen, Kristien Boeykens, 
Joke Van de Vel, Pieter Govers, Patrick Verheyen, Monique De 
Temmerman, Rob Belmans, Malou Schelfthout, Marijn Jans-
sens en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
Erik Breuls, Zeger Garre

grafi sche vormgeving
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

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

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 10.08 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 23.09 en 02.11
- vóór 21.09 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 03.11 en 08.12

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 
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.

Naar goede traditie 

gaat de actie ‘wij weten elkaar 

wonen’ deze zomer weer van start. 

Tientallen vrijwilligers van Ziekenzorg, Ge-

zinsbond, Okra, seniorenraad en de wijkra-

den brengen een bezoekje aan de 80-plussers 

van onze gemeente.

Hebt u de tijd en de zin om mee op bezoek te 

gaan? Laat het dan voor eind juni weten 

via 03 2980 7 37 of

senioren@zoersel.be.


