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 ▪ tweede fase verkaveling ‘Het Klooster’ van start

 ▪ opvoedingswinkel op volle toeren in nieuwe locatie

 ▪ tegen 2020 zijn we nog milieubewuster

opgravingen aan Oostmallebaan

Zoersel op de archeologische kaart!

af
gi

ft
ek

an
to

or
 Z

oe
rs

el
 1 

- I
SS

N
 0

77
1-

71
99

 - 
P1

0
61

0
2



3
INGEZOOMD Fase twee van project ‘Het 
Klooster’ wordt versneld gerealiseerd: 22 
kavels worden extra aangeboden.

4
REPORTAGE De opvoedingswinkel huist 
sinds kort in het administratief centrum 
Zoersel.

6
IN ‘T KORT Heemkundige Kring Zoersel 
aan de haal met cultuurprijs 2011 - studen-
ten voor zomervakantie - en meer…

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud, van 19 februari tot en met  
7 april.

11
WEGWIJS Politie en gemeente verscher-
pen controles om inbreuken en overlast 
tegen te gaan.

12
CLOSE-UP Archeologisch onderzoek aan 
Oostmallebaan levert opmerkelijke vonds-
ten op. Zoerselaar Rik Verbeeck licht toe.

14
IN BEELD Het is soms een echte beesten-
boel in de bibliotheek. Ontdek het zelf tij-
dens de jeugdboekenweek in maart.

15
BETROKKEN Onze gemeente wil tegen 
2020 een klimaatneutrale gemeente zijn 
en dus minder CO2 uitstoten.

zo is Zoersel!

Opmerkelijke vondsten, vreemde ontdekkingen… we wisten 
het niet eerder, maar 3.000 jaar geleden woonden er ook al 
mensen in Zoersel. De urnen of de grafmonumenten die recent 
zijn opgegraven langs de Oostmallebaan, spreken tot de ver-
beelding. Hoe ging het er aan toe in 750 voor Christus? Werden 
er al bekeuringen uitgeschreven voor vandalisme? Ik betwijfel 
het. Bestond er al wel een woord voor vandalisme? Vandaag 
helaas wel. Overlast door dieren is voor onze voorvaderen 
waarschijnlijk al meer herkenbaar, al waren dieren vast ook wel 
een verzekering van hun bestaan. En zwerfvuil, bestond dat al? 
Vandaag zijn we dergelijke overlast natuurlijk liever kwijt dan 
rijk. Voor het creëren van een gemeente zonder overlast willen 
en moeten we dan ook allemaal extra inspanningen doen.

Mogelijkheden scheppen voor Zoerselaars om betaalbaar te 
kunnen wonen is een ander aandachtspunt. Een dak boven uw 
hoofd, wellicht was dit 3.000 jaar geleden even actueel. De 
vele kandidaturen voor de kavels aan Het Klooster die vorig jaar 
te koop werden aangeboden, hebben ons doen beslissen de 
tweede fase van het project versneld door te voeren. 

Ongetwijfeld stonden onze overoveroverover…grootouders er 
niet bij stil, maar vandaag staat het bovenaan de agenda: het 
klimaat. Zoersel heeft zich uitdrukkelijk de doelstelling gesteld 
om tegen 2020 een klimaatneutrale gemeente te worden. 

Wie het ongetwijfeld warm kregen na de archeologische ont-
dekking aan de Oostmallebaan, dat zijn de medewerkers van 
de heemkundige kring. Niet alleen kregen ze omwille van hun 
inzet voor ons erfgoed de cultuurprijs 2011, met de opgravingen 
konden zij, die zich al jaren verdiepen - zij het dan niet letterlijk 
- in de Zoerselse geschiedenis, hun hartje ophalen. 

Opmerkelijke vondsten, vreemde ontdekkingen… we moeten 
niet per se in de grond graven om er tegen te komen. Ook een 
trip naar de bibliotheek kan een wondere wereld blootleggen.  
Boeken over feeën en ridders, over dwergen en monsters, 
boeken in vreemde talen of over verre oorden… ze doen ons 
wegdromen. En wat weet u over de dieren? Ook hierover valt 
heel wat te leren. Misschien vragen uw jonge lezers u na de 
jeugdboekenweek wel een hond of een kat of een vogel of een 
vis. Misschien zegt u ja, zolang het maar geen overlast mee-
brengt. Ofwel zegt u neen en hebt u daar een heel goede reden 
voor, maar weet u niet meteen hoe die aan de man te brengen. 
De opvoedingswinkel heeft ongetwijfeld een tip. Ondertussen 
heeft deze dienst al twee jaar ervaring in het begeleiden van 
ouders bij het opvoeden van onze oogappels.  

En riskeert u toch grijze haren te krijgen van het gezeur, dan 
heb ik hier een mooiere uitdrukking voor: de grafb loemetjes 
worden al zichtbaar. Onze voorvaderen, hun graven liggen dus 
hier. Graven waarin ze veel geheimen hebben meegenomen. 
En grafb loemetjes, zou dat 3.000 jaar geleden bestaan heb-
ben?  Ach, wellicht hadden ze toen niet eens de gelegenheid 
om grijs te worden.

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ INGEZOOMD

nood aan betaalbare 
gronden
In het kader van ‘wonen in Zoersel betaalbaar houden in een veilige omgeving met aandacht 
voor milieu en natuur’ werden vorig jaar in fase één van het project ‘Het Klooster’, gelegen tus-
sen de Achterstraat en Het Klooster, 42 percelen bouwgrond verkocht of in erfpacht gegeven. 
Omdat de vraag naar betaalbare bouwgronden zo groot is, besliste het gemeentebestuur om 
ook fase twee van dit project versneld te realiseren. Zo worden nog 22 kavels aangeboden.

wie komt in aanmerking?
“We mikken voor deze betaalbare gron-
den, net zoals bij fase één, op onze eigen 
inwoners, meer bepaald jonge gezinnen, 
éénoudergezinnen, senioren en kansar-
men”, aldus het bestuur. 

Om dat doel te bereiken, werden door de 
gemeenteraad een aantal voorwaarden 
vastgelegd:
- minstens 18 jaar oud zijn op 1-1-2012,
- geen andere woning of bouwgrond in 

volle eigendom of volledig vruchtge-
bruik hebben, tenzij u deze binnen de 
drie maanden na het betrekken van de 
nieuwe woning verkoopt,

- het gezamenlijk belastbaar gezinsinko-
men van 2009, aanslagjaar 2010, mag 
niet meer bedragen dan:
▪ 45.000 euro voor een alleenstaande
▪ 62.000 euro voor wettelijk of feitelijk 

samenwonenden, te verhogen met 
2.990 euro per persoon ten laste

▪ 62.000 euro voor een alleenstaande 
met een persoon ten laste, te verhogen 

project ‘Het Klooster’

MEER WETEN?
Ruimtelijke ordening, 03 2980 9 11 of 
ruimtelijke.ordening@zoersel.be. U 
kunt ook langskomen in het admini-
stratief centrum, Handelslei 167.

kandidaat stellen
U kunt zich kandidaat stellen van 16 fe-
bruari tot en met 31 maart 2012. Stuur een 
brief met daarin uw naam, adres, tele-
foon- of gsm-nummer naar IGEAN, Door-
naardstraat 60, 2160 Wommelgem of per 
mail naar grondbeleid@igean.be. U kunt 
uw gegevens ook doorsturen via www.
igean.be > dienstverlening > plaats u op 
de wachtlijst.
Opgelet: als u zich reeds kandidaat stelde 
voor een perceel in fase één van dit pro-
ject, moet u uw kandidatuur vernieu-
wen. Er wordt voor fase twee dus geen 
rekening gehouden met kandidaturen die 
ingediend werden voor fase één.

met 2.990 euro per persoon ten laste 
vanaf de tweede persoon ten laste.

De rangorde tussen de kandidaat-kopers 
die aan deze drie voorwaarden voldoen, 
wordt bepaald op basis van de totale tijd 
die zij in Zoersel wonen/werken of ge-
woond hebben.

aankoop of erfpacht
U kunt, behalve aankoop van een perceel 
grond, ook kiezen voor een erfpacht van 
dertig jaar. U betaalt dan jaarlijks een 
bepaald bedrag, de canon genoemd. U 
huurt dus als het ware de grond, maar 
u kunt op elk moment beslissen om het 
perceel te kopen. Een gedeelte van wat 
werd betaald als canon wordt dan van de 
grondprijs afgetrokken.

kostprijs 
Een exacte prijs per perceel moet nog 
worden bepaald. Maar zoals in fase één 
zal een grondprijs vastgesteld worden die 
twintig procent lager ligt dan de huidige 
marktprijzen.
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 ■ REPORTAGE

opvoedingswinkel op volle toeren

tweede verjaardag 
op nieuwe locatie
“Mijn kleuter is drie en slaapt nog steeds niet door. We zijn doodop. Wat moeten we doen?”, 
“Mijn zoon van zes plast nog regelmatig in bed, moeten we ons zorgen maken?”, “Mijn kind 
wordt gepest op school, kan ik hier als ouder iets aan doen?”. Deze vragen, en nog heel wat 
andere, zijn dagelijkse kost bij de medewerkers van de opvoedingswinkel, die twee jaar be-
staat en sinds enkele maanden onderdak vindt in het administratief centrum Zoersel.

Chantal en Annelies aan de opvoedingswinkel.
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“De vragen die wij voorgeschoteld krijgen, zijn inderdaad heel di-
vers en gaan over zowel peuters, kleuters en iets oudere kinde-
ren, als over tieners, pubers en zelfs meerderjarigen”, vertellen 
Annelies en Chantal van de opvoedingswinkel Zoersel. “Heel vaak 
moeten wij ouders gewoon geruststellen dat ‘de perfectie’ niet 
bestaat en dat ze niet alleen staan met hun vraag of probleem. 
Dé grote valkuil de dag van vandaag is immers dat ouders voorge-
spiegeld krijgen dat ‘het perfecte’ normaal is: de kleuter zonder 
eet- of slaapproblemen, het kind van acht met een schitterend 
rapport en veel vriendjes, de puber die het nog zo goed met zijn 
ouders kan vinden. Als daar dan iets van afwijkt - en natuurlijk 
gebeurt dat -, maakt dat ouders soms ongerust. Aan ons om hen 
gerust te stellen.”

drempelvrees
Mensen zijn gelukkig niet bang om met hun vraag bij de opvoe-
dingswinkel aan te kloppen, zo blijkt, en daar zijn Annelies en 
Chantal zeer blij om. “We merken weinig of geen drempelvrees, 
en dat is fi jn! Bij ons om advies komen vragen, heeft dan ook niets 
te maken met ‘het niet aankunnen’. Integendeel: vragen horen nu 
eenmaal bij opvoeden en een ouder die hier komt, is een ouder 
die zich inzet voor een goede relatie met zijn of haar kind.”

Zit u met een opvoedingsvraag, aarzel dan niet om ze voor te leg-
gen bij de opvoedingswinkel, en wacht zeker niet tot de situatie 
problematisch is geworden. Vraag advies vanaf het moment dat 
u voelt: ‘het loopt wat moeilijk’. Samen met u bekijken Annelies 
en Chantal wat u kunt doen om problemen te vermijden, of - als 
ze er al zijn - ze op te lossen. “Wij zijn uiteraard geen wandelende 
opvoedingsencyclopedie en beschikken niet over een reeks won-
derformules. Wat we wél doen, is mee kijken naar de situatie: 
wat loopt er goed, wat loopt er niet goed? En hoe kunnen we dat 
wat goed loopt, uitbreiden? Wij vertrekken vanuit het positieve: 
we ondersteunen wat wél goed zit. Daar kom je al een heel eind 
mee.”

helikopteren
“Ouders gaan hier ook heel vaak buiten met tips die ze zelf ge-
vonden hebben”, zo luidt het nog. “Ouders kennen hun kind nu 
eenmaal het beste. Vandaar dat wij vertrekken vanuit hun eigen 
kijk, ervaringen en mogelijkheden. Wij noemen dat ‘helikopteren’. 
Gewoon door er samen over te praten en hun eigen situatie te 
beschrijven, krijgen ze een ander zicht op de situatie dan wan-
neer ze er middenin staan. Zo ontdekken ze dingen die ze anders 
niet zien en geven ze voor een groot stuk zélf de oplossing aan.”

RUZIEMAKEN
Ruziemaken. Van zodra u twee of meer kinderen hebt, hoort 
dat er onvermijdelijk bij. Jaloezie, frustratie, onmacht, ver-
moeidheid of verveling - er zijn heel wat uiteenlopende rede-
nen voor kinderen om ruzie te maken. Waar staat u als ouder in 
dit verhaal? De medewerkers van de opvoedingswinkel zetten 
graag tien mogelijke strategieën voor u op een rijtje:
 1. ingrijpen?

Niet te snel, laat uw kinderen hun ruzies zelf uitvechten.
 2. wat als het menens wordt?

Actie nemen en de driftkikkers uit elkaar halen.
 3. naar hun verhaal luisteren?

Als de gemoederen bedaard zijn naar elk kind afzonderlijk 
luisteren, zonder partij te kiezen.

 4. uw rol als ouder?
Bemiddelen door oplossingen aan te reiken.

 5. wie is er begonnen?
Maakt niet uit, ruziemaken doe je met twee. Kies niet auto-
matisch partij voor de jongste.

 6. straff en?
Niet noodzakelijk. Enkel als ze elkaar pijn doen of iets met 
opzet stukmaken.

 7. moet de oudste het goede voorbeeld geven?
Niet altijd. Tot een jaar of twaalf zijn uw kinderen nog te 
jong om hun eigen wensen opzij te zetten voor die van ie-
mand anders.

 8. mag ruziemaken altijd?
Verbied niet elke ruzie, maar er zijn natuurlijk grenzen. Zeg 
duidelijk welk gedrag u wenst en welk gedrag niet door de 
beugel kan.

 9. hoe ruzie vermijden?
Aandacht afl eiden en kinderen de vrijheid geven om niet al-
tijd alles samen te doen of te delen.

 10. humor?
Op gepaste tijden, zonder de ruziemaker uit te lachen.

Nog enkele tips:
▪ Let er op dat ruzies niet het centrum van uw aandacht wor-

den. Geef uw kinderen vooral aandacht en complimenten 
wanneer ze wel braaf zijn.

▪ Kinderen ruziën soms simpelweg omdat ze zich vervelen. In 
een gezelschapsspel of een fi etstochtje kunnen ze hun ener-
gie op een positieve manier kwijt.

▪ Is jaloezie de oorzaak? Doe dan met elk kind iets apart dat 
hij/zij leuk vindt. 

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 74, mail naar opvoeding@zoersel.be, 
surf naar www.groeimee.be of spring eens binnen bij de 
opvoedingswinkel in het administratief centrum Zoersel, 
Handelslei 167 (opgelet: nieuwe locatie!) en dit op maan-
dag: 14-20 uur, woensdag: 9-12 uur en 13-16 uur of vrijdag: 
9-12 uur. Op www.zoersel.be vindt u welke infoavonden er 
dit voorjaar worden georganiseerd.
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Al 35 jaar lang zet de Heemkundige Kring Zoersel zich in om 
onze Zoerselse geschiedenis te bewaren en bekend te maken. 
Dat maakt van hen dan ook de terechte winnaar van de cul-
tuurprijs 2011, een initiatief van het gemeentebestuur en de 
culturele raad. Benieuwd naar ons Zoersels archief? Bezoek dan 
de derde zondag van de maand (10-17 uur) het museum van ‘De 
Groot Zoerselse geschiedenis’ in het Heemhuisje.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 13. Gemotiveerde voordrachten voor de cultuur-
prijs 2012, die naar een persoon gaat, richt u aan Bart Van Sant-
vliet, Handelslei 167 - en dit vóór vrijdag 7 september.

en de winnaar is...

 ■ IN ‘T KORT

Een nieuw jaar, nieuwe regels. Sinds begin dit jaar kunt u in 
onze bibliotheken met uw lenerskaart meer uitlenen, namelijk: 
vijf boeken + vijf tijdschriften + vijf dvd’s + vijf cd’s + tien stripver-
halen. De uitleentermijn van dvd’s wordt bovendien met twee 
weken verlengd, waardoor de uitleentermijn voor alle biblio-
theekmaterialen vier weken wordt.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be.

mag het iets meer zijn

De zomervakantie lijkt misschien nog veraf, maar gemeente & 
ocmw zijn al volop op zoek naar studenten voor deze periode. 
Zo zijn we op zoek naar: 
▪  jobstudenten voor de poetsdienst (16+) en de dienst ge-

zinszorg (17+) die hulpbehoevende mensen graag een hand-
je toesteken in het huishouden.
Interesse?
Bezorg ons, vóór 6 april, een ingevuld kandidaatsformulier. 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 26 
april.

▪  jobstudenten voor tevredenheidsonderzoek (18+, studie-
gebied sociaal-agogisch werk).
Interesse?
Bezorg ons, vóór 6 april, een gemotiveerde brief en CV.

▪  monitoren (16+) met animatorattest die onze vier jeugd-
werkingen mee in goede banen willen leiden.
Interesse?
Bezorg ons, vóór 25 maart, een ingevuld kandidaatsformu-
lier en de nodige activiteitenvoorstellen.

▪  één hoofdmonitor (18+) die de speelpleinploeg aanstuurt. 
Interesse?
Bezorg ons, vóór 25 april, een gemotiveerde brief en CV.

Dit alles bezorgt u aan onze personeelsdienst, Handelslei 167 
of via personeel@zoersel.be. 

MEER WETEN?
Surf naar www.zoersel.be, bel 03 2980 9 19 of mail  naar per-
soneel@zoersel.be. Via deze weg bekomt u ook de nodige 
formulieren. 

op zoek naar...
jobstudenten
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25.02.2012 - 7.04.2012

extra cursussen digidak
In maart organiseert digidak een aantal 
extra cursussen: het ABC van de eID, wer-
ken met bestanden en USB, fotoboeken 
- wenskaarten en adresetiketten maken, 
scannen en dia’s, fi lms maken met eigen 
foto’s en GSM-gebruik.
locatie bibliotheek Zoersel en cc Bethaniënhuis
info en inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten op 
donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in de bib van Zoersel, 
op maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in 
het cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 
een activiteit van digidak

zondag 19.02
Hendrik Conscience 1812 - 2012:
historisch en literair
De Heemkundige Kring Zoersel werkte 
een tentoonstelling uit over de levens-
geschiedenis van Hendrik Conscience, 
met daarin vier belangrijke periodes: zijn 
jeugd, zijn Antwerpse, zijn Kortrijkse en 
zijn Brusselse periode. We laten deze ge-
schiedenis synchroon verlopen met zijn 
carrière, hebben aandacht voor zijn plaats 
en betekenis in de Vlaamse Letterkunde & 
de Vlaamse Beweging én voor zijn verbon-
denheid met Zoersel.
locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9 
andere data elke derde zondag van de maand tot en 
met 20.05
tijdstip van 10 tot 17 uur,
op aanvraag voor groepen en scholen
prijs gratis
info Jan Denissen T 03 312 20 00,
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
een activiteit van de Heemkundige Kring Zoersel

zaterdag 25.02
praktijkles ‘snoeien
fruitbomen en bessenstruiken’
Lesgever: Stephan Eyckerman.
locatie tuin Hilde Moorkens, Heideweg 65
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs leden gratis, niet-leden € 2
info Hilde Moorkens T 03 383 66 47, hilde.moorkens@
gmail.com
een activiteit van Velt Zoersel

dinsdag 28.02 
UPdate computerclub
We trachten onze leden op de hoogte te 
houden van de nieuwste ontwikkelin-
gen inzake soft- en hardware, leren hen 
hun pc beter en effi  ciënter te gebruiken 
en zoeken samen naar oplossingen voor 
computerproblemen - met aandacht voor 
beginners en gevorderden.

locatie Antoniusschool, Handelslei 72 
andere data dinsdag 20.03 
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

vrijdag 2.03
vijfde quiz KFC Eendracht Zoersel
Algemene quiz voor zowel gelegenheids- 
als echte quizploegen. 
locatie ‘t Zonneputteke 1c
tijdstip 19.30 uur
prijs € 15/ploeg (max. 6 pers.)
info M 0495 84 09 54, inschrijven via quiz.kfcezoersel@
gmail.com (ploegnaam + naam en e-mail verantwoor-
delijke vermelden)
een activiteit van KFC Eendracht Zoersel

zaterdag 3.03 
resto Kris Kras Akabe 
Dit jaar kunt u proeven van een geweldige 
Zuiderse keuken. Eet u graag Italiaans, 
Spaans, Frans ... kom dan zeker langs!
locatie parochiezaal Zandhoven, Amelbergastraat 15
tijdstip 12.30 uur, 16.30 uur of 20 uur 
prijs voorgerecht € 4, tussengerecht € 3 , kindergerecht 
€ 7, hoofdgerecht € 11 of € 13, dessertenbuff et € 3 
info en inschrijven www.kriskras-akabe.be
een activiteit van Kris Kras Akabe

Rita De Munck, John Wouters en Kiré
In felle kleuren van acryl en olieverf 
borstelt Rita De Munck portretten van 
Noord-Afrikaanse vrouwen op het doek. 
John Wouters focust zich op het construe-
ren van digitale beelden die laveren tussen 
abstractie en fotosurrealisme. De expres-
sieve, licht surrealistische beeldcomposi-
ties van Kiré hebben een eerder dreigende 
diepgang.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met 25.03,
zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 4.03
Trappistentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6-10-
15-20-25-30-42 km door de bossen van 
Westmalle en Sint-Job. Bij alle afstanden 
zijn de nodige rustposten voorzien. Deze 
eerste wandelklassieker trekt steeds erg 
tevreden wandelaars.
locatie gem. basisschool Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip vrij starten tussen 7 en 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten T 03 385 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden

cursus ‘fotografi e’
Obscura is een fotoclub voor iedereen. 
Wie graag wilt starten met deze boeiende 
hobby kan bij ons een cursus volgen die u 
al een eind op weg zet. Ook voor amateur 
familiefotografen is dit een aanrader! 
locatie ’t Zonneputteke
andere data kennismaking leden: zondag 11.03,
donderdag 15.03,
demodag: zondag 18.03 uitstap, zondag 25.03
tijdstip van 9.30 tot 12 uur 
prijs € 70, tweede inschrijving gezinslid en volgende 
aan € 55 (cursusboek en onkosten inbegrepen)
info en inschrijven Paul De Houwer T 03 289 38 64,
M 0474 32 23 29, http://obscura.zoersel.org 
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

natuurwandeling
in het Zoerselbos onder leiding van een 
natuurgids. Laarzen aanbevolen. Honden 
niet toegelaten.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data zondag 1.04
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Leo Cautereels T 03 384 05 12 
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

maandag 5.03 
cursus ‘natuuronderzoeker’
In de cursus krijgt u een overzicht van de 
meest gebruikte, gebruiksvriendelijke en 
bijzondere opsporingstechnieken en een 
overzicht van determinatiewerken. We 
leren ook hoe u best uw waarnemingen 
noteert, verwerkt en rapporteert.
locatie theorie: NALAH, Kasteeldreef 55,
praktijk: wordt afgesproken tijdens theorieles
andere data maandag 12.03 en zaterdag 28.04
tijdstip theorie: van 19.30 tot 22.30 uur, praktijk: zater-
dag 28.04 van 9 tot 12 uur
prijs leden € 18 , niet-leden € 23, cursusnota’s extra te 
betalen indien gewenst. Betaling door overschrijving 
op rekening BE 80 7512 0545 9477 van Natuurpunt 
Voorkempen, Leeuwerikenlaan 8, 2390 Malle (adres 
vermelden) met vermelding ‘cursus natuuronderzoek’, 
minstens tien dagen voor aanvang.
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een act. van Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel

Zumba en andere conditielessen
Uw conditie aanscherpen kan altijd. 
Neem op dinsdag-, woensdag- of donder-
dagavond of donderdagvoormiddag deel 
aan de swingende Zumba, aerobics- of bo-
dyforminglessen op verschillende niveaus. 
Vanaf 14.04 op maandagavond om 19.30 
uur ook ‘lekker lopen’: conditielessen in 
openlucht (Zoersel). 
locatie Kerkstraat 7 (Zoersel)
en Handelslei 45 (Sint- Antonius)
andere data twaalf weken lang vanaf 5.03
prijs € 60/twaalf lessen, €7 voor een proefl es (in minde-
ring te brengen bij inschrijving)
info Hans Clippeleyr M 0479 26 23 91,
hans.clippeleyr@telenet.be,
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Anne Peetermans T 03 309 40 56 of M 0476 30 30 53,
anne.peetermans@telenet.be
een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

donderdag 8.03
cursus ‘planten voor beginners’
Tijdens de theorielessen wordt ingegaan 
op veldkenmerken en voortplanting, de 
begrippen die u nodig hebt om planten te 
beschrijven en hoe u planten in het veld 
kunt herkennen door gebruik te maken 
van de kenmerken van plantenfamilies. 
Via een unieke aanpak leert u tijdens de 
praktijklessen kijken naar planten en ze op 
naam brengen.
locatie theorie: NALAH, Kasteeldreef 55,
praktijk: wordt afgesproken tijdens theorieles
andere data donderdag 22.03, zaterdag 31.03, 21.04, 
12 en 26.05 
tijdstip theorie: van 19.30 tot 22.30 uur,
praktijk: ’s zaterdags van 9 tot 12 uur 
prijs leden € 36, niet-leden € 45, cursusnota’s extra te 
betalen indien gewenst. Betaling door overschrijving 
op rekening BE80 7512 0545 9477 van Natuurpunt 
Voorkempen, Leeuwerikenlaan 8, 2390 Malle (adres 
vermelden) met vermelding ‘cursus planten’, minstens 
tien dagen voor aanvang. 
info Frank Reusens T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk
een act. van Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel

Vlaams Radiokoor ‘Dixit Dominus’
Met ‘Dixit Dominus’ leverde de 22-jarige 
Händel meteen zijn visitekaartje af. Virtu-
oze koorpartijen wisselen gevoelige solis-
tische passages en energieke tussenkom-
sten van de strijkers af. Even emotioneel 
geladen is het funeral anthem ‘The ways 
of Zion do mourn’. 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur 
prijs kassa € 12, vvk € 10, - 16 jaar € 8 
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van cultuur Zoersel

vrijdag 9.03 
lezing
‘Conscience en de Vlaamse Beweging’
door Prof. Verdoodt over de betekenis 
van Hendrik Conscience voor de Vlaamse 
Beweging. Conscience was iemand die 
door zijn cultureel-politiek engagement 
én door zijn prestige en zijn populariteit 
de weg heeft opengelegd naar een brede 
beleving van de Vlaamse Beweging. 
locatie bib Halle, Halle-Dorp 67 
tijdstip 20 uur 
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

quiz Pierenbos
locatie sporthal gem. basisschool Pierenbos, Halmo-
lenweg 7
tijdstip van 20 tot 23 uur 
prijs € 15/per ploeg (max. 6 pers., -16-jarigen moeten 
vergezeld zijn van een volwassene) 
info en inschrijven Pieter van Heester M 0496 92 60 48,
or-pierenbos@hotmail.com, overschrijven op rekening 
BE11 7510 0326 0048, met vermelding van ploegnaam 
en telefoonnummer
een activiteit van ouderraad Pierenbos

zaterdag 10.03
lanparty 
Een strijd tussen de beste ‘gamers’ van de 
regio!
locatie JH De Non 
tijdstip van 13 tot 3 uur
info http://www.jhdenon.be/battle/index.html en 
inschrijven via webmaster.jhdenon@gmail.com
een activiteit van JH De Non

Harmonie in concert
Een avondvullend, gevarieerd programma 
met een rustige en klassieke start en een 
swingender tweede deel. Gekende melo-
dieën en populaire deuntjes worden in een 
verrassend kleedje gestoken.
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur 
prijs gratis
info info@harmoniehalle.be
een act. van Koninklijke Harmonie Sint-Martinus

zondag 11.03
voorstelling Jeugboekenweek 2012
‘Rovers in het Biezebos’ door kinderthe-
ater ACABOE voor kinderen van vier tot 
negen jaar.
locatie ‘t Zonneputteke 
tijdstip van 10.30 tot 12 uur
prijs € 1 
info en kaarten te verkrijgen in de Zoerselse bibliothe-
ken of ter plaatse
een act. van gemeente Zoersel i.s.m. de bibliotheek

dinsdag 13.03
tentoonstelling
‘Water in Burkina Faso’
De tentoonstelling toont hoe de mens in 
een droge streek zoals de Sahel water kan 
vinden, ontginnen en beheren. Of hoe 
men inventief moet zijn om te kunnen 
overleven met een schaars goed.
locatie administratief centrum Zoersel, Handelslei 167
andere data tot en met 23 maart
prijs gratis, reserveren niet nodig
info sociale dienst Erik Fuhlbrügge T 03 2980 9 59, erik.
fuhlbrugge@zoersel.be
een activiteit van de Wereldraad Zoersel

workshop ‘kruidenmandje’
Ontworpen bij de ‘Native American 
People’. Ideaal om verse kruiden te laten 
drogen. We werken met afgeronde sche-
nen en de technieken die u aanleert zijn 
twijnen, tweeslag, doorlopend weven en 
klassieke afwerkingsboord.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 23
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

groepswandeling 
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van +/- 8 km, waarna u uw meege-
brachte picknick kunt opeten. Om 13 uur 
wandelen we opnieuw tot +/- 15 uur. U 
kunt ook alleen in de voor- of in de namid-
dag meewandelen.
locatie manege Liefk enshoeve, Liefk enshoek 120

tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@zoersel.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden

studievergadering
‘harmonie en confl ict in een bijenko-
lonie’
Verloopt in een bijenkolonie alles even 
harmonisch of komen er ook confl icten 
voor? Lieve Sinnaeve licht een tipje van de 
sluier.
locatie ‘t Zonneputteke 
tijdstip 20 uur
info chris.vg@telenet.be,
http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/
een activiteit van Imkerbond Zoersel

donderdag 15.03
hoe constructief omgaan
met emotionele chantage?
door psychotherapeute Genevieve Coor-
eman.
locatie huis voor dialoog en herbronning De Lichtbron, 
in het park van Wijnegem
tijdstip 20 uur
prijs € 10 
info Nicole Ailliet T 03 354 56 28 en T 03 383 42 99
een activiteit van Markant Zoersel

Thé Lau Solo
Thé Lau vertrekt in deze productie, samen 
met zijn kompaan Alan McLachlan, vanuit 
de improvisatie. De opening en het slot 
staan vast, verder vrijwel niets. Het con-
cert ontstaat deels ‘on stage’, in interac-
tie met het publiek. Naast de hits, zoals 
‘Blauw’ en ‘Iedereen is van de wereld’, mag 
u dus ook minder bekende nummers ver-
wachten.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur 
prijs kassa € 12, vvk € 10, - 16 jaar € 8 
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van cultuur Zoersel

vrijdag 16.03
De Non FC muziekquiz III
Kent u alles van Adele tot Moby en van 
Neil Young tot Zita Swoon, of wilt u ge-
woon een leuke avond beleven? Doe dan 
zeker mee aan onze muziekquiz. Vooraf 
inschrijven noodzakelijk.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs €20/ploeg (max. 5 pers.)
info en inschrijven bij Bart Maerschalck, bartmaer-
schalck@hotmail.com
een activiteit van FC De Non

toneelstuk
‘Als dat maar goed komt!’
Dit blijspel van Ivo Maes, in regie van Jef 
Laureyssens, gaat over Leon, die heel 
zijn leven al vertikt om een handje toe te 
steken in het huishouden. Magda, zijn 
vrouw, is meid voor alle werk, tot ze op 
een dag een reis wint...
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data vrijdag 23.03, zaterdag 17 en 24.03, zon-
dag 18 en 25.03
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur (deuren 19 uur),
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zondag 15 uur (deuren 14 uur)
prijs vvk € 6, kassa € 7
info en kaarten Jef Laureyssens T 03 384 36 24,
Bea Vochten T 03 384 08 18
een activiteit van Toneelkring ’t Jukschot

kaas- en wijnavond
Iedereen is welkom: vrienden, familie, 
oud-leerkrachten, oud-leerlingen ...
locatie kleuterschool Antoontje, Sint-Teunisplein 
tijdstip 19 uur 
prijs € 15/persoon
info en inschrijven vóór 9.03 Els Mattheeusen M 0475 
92 75 30, oc_antoniusschool@live.be
een act. van het oudercomité van de Antoniusschool

zaterdag 17.03 
workshop ‘oceandrum’
Via oefeningen, dans, meditatie en de op-
bouw van een zelfgemaakte oceandrum 
brengen we rust en waterenergie in hand-
bereik. We vertrekken van een platte, 
ronde mand die we opvullen met de za-
den van onze wensen en dromen om hen 
nadien te beschermen met een intuïtieve 
schildering. Geen ervaring vereist.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs € 82
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

twintig jaar Oxfam Wereldwinkels
in Zoersel
Een niet te missen feest met workshops 
en informatiestanden, dansinitiatie, ani-
matie voor jong en oud, een lekkere maal-
tijd en (h)eerlijke drankjes en versnaperin-
gen. Op het programma ook optredens 
van onder meer Sidekicks, Les Busiciens 
en Fête Royal.
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip vanaf 13 uur
prijs gratis
info Peter Massy T 03 385 09 37 
een act. van Oxfam Wereldwinkels Zoersel i.s.m. 
Wereldraad Zoersel en Zoersel Fairtrade gemeente

Halse dropping
Zowel kinderen als volwassenen kunnen 
in groepsverband deelnemen aan het mid-
dag- of avondprogramma. De opbrengst 
gaat naar Make-a-Wish® en Kris Kras 
Akabe, scouting voor kinderen met een 
mentale en/of fysieke beperking. 
locatie parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip middagprogramma 14 uur,
avondprogramma 18.30 uur
prijs middagprogramma € 6/kind, avondprogramma 
€ 10/deelnemer
info en inschrijven www.dehalsedropping.be
een activiteit van Kris Kras Akabe

krokusconcert
Dirigent en muzikanten van Koninklijke 
Harmonie De Vriendenband nodigen u 
van harte uit op hun concert.
locatie lokaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
andere data zondag 18.03
tijdstip zaterdag 20.30 uur, zondag 15 uur
prijs gratis
info Jef & Erna Bogaerts T 03 383 57 89
een act. van Koninklijke Harmonie De Vriendenband

inloopmobiel eetstoornissen
Laat uw leven niet leiden door een eet-
stoornis! Bij ons kunt u terecht voor een 
goed gesprek, een luisterend oor, informa-
tie, advies, lotgenotencontact of doorver-
wijzing.
locatie parking bib Sint-Antonius
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs gratis
info www.anbn.be, T 016 89 89 89
een activiteit van vereniging AN-BN

zondag 18.03
tweedehandsbeurs
locatie ‘t Zonneputteke 1d
tijdstip van 9.30 tot 16 uur
prijs standhouders betalen €6 (leden) of €12 (niet-
leden)
info T 03 383 35 43
een activiteit van Gezinsbond Halle/Sint-Antonius

donderdag 22.03
cursus
‘decoratief schilderen van meubels’
Eendaagse cursus waar u zelf aan de slag 
gaat met verven. Kalken, witten, vergrij-
zen, patineren, doorschuren, veroude-
ren... zijn technieken die u aangeleerd 
krijgt en die u zelf thuis kunt toepassen op 
meubels, houten vloeren, keukenkasten... 
Geen voorkennis vereist.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 (lunch, materialen en syllabus inbegrepen)
info Christel Bauwens M 0479 62 20 11
ananasbauwens@hotmail.com,
www.ecologischbouwen.be
een activiteit van vzw ananas

fi lm ‘También la Lluvia’
Sebastian, een jonge en gedreven regis-
seur, komt samen met zijn producent aan 
in het prachtige berglandschap van Bolivië 
voor de opnamen van een fi lm. De pro-
ductiebudgetten zijn krap en producent 
Costa is verheugd beroep te kunnen doen 
op lokale en dus goedkopere acteurs en 
fi guranten. Al snel moet men de opnamen 
echter stopzetten omdat een opstand de 
opnames doorkruist.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur 
prijs gratis, reserveren niet nodig
info sociale dienst Erik Fuhlbrügge T 03 2980 9 59, erik.
fuhlbrugge@zoersel.be
een activiteit van de Wereldraad Zoersel in sa-
menwerking met werkgroep De Bijl

vrijdag 23.03
cursus 
‘verven met ecologische verven’
Eéndaagse cursus waar u zelf aan de 
slag gaat met ecologische verven zoals 
kalk- en leemverf. De verschillen met de 
klassieke verven worden uitgelegd. Geen 
voorkennis vereist.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 (lunch, syllabus en verven inbegrepen) 
info Christel Bauwens M 0479 62 20 11

ananasbauwens@hotmail.com, www.ecologischbou-
wen.be
een activiteit van vzw ananas

toneelstuk ‘BOEING BOEING’ 
Een klucht van Marc Camoletti in regie 
van Serge Lismont. Bernard is een succes-
volle architect en vrijgezel en wil daar niet 
direct  verandering in brengen. Hij houdt 
er niet minder dan 3 verloofdes op na, alle-
maal airhostesses. Handig voor hem want 
door de verschillende uurroosters die ze 
hebben, komen ze elkaar nooit tegen. 
Dan komt het nieuws van een nieuw type 
Boeing, wat de uurroosters van Bernard’s 
verloofdes danig overhoop haalt. Opeen-
volgende hilarische toestanden volgen 
zich aan een razend tempo op.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 6 
andere data vrijdag 30.03,
zaterdag 24 en 31.03 en zondag 1.04
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur,
zondag 15 uur
prijs € 7
info en inschrijven T 03 383 19 44 
een activiteit van Toneelkring W. I. K.

voordracht
‘werking CoZoeGo-Transitie’
CoZoeGo heeft in het departement Lara 
(provincie Extrème Nord de Cameroun) 
in november vier kernen opgericht: twee 
in Lara, Bi-Paing en Going. Aleide en Da-
ouda, de bezieler uit Bi-Paint die hier drie 
maanden op stage is, geven toelichting 
over realisaties, plannen en toekomst.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs vrije bijdrage
info Aleide Lagrou T 03 383 12 37, aleide@cozoego.be
een activiteit van CoZoeGo Wereldraad Zoersel

zondag 25.03
Life wandeling in de Visbeekvallei
De natuurgebieden rondom de Visbeek 
zijn uniek in Europa vanwege het Kem-
pens landschap dat op verscheidene 
plaatsen goed bewaard is gebleven. We 
bekijken hoe er met steun van het Life 
fonds al jaren gewerkt werd aan natuur-
herstel in de Visbeekvallei.
locatie carpoolparking aan de autostrade (afrit 21 op 
E34) tussen Lille en Wechelderzande 
tijdstip 9 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83,
frankreusens@yahoo.co.uk.
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tweedehandsbeurs 
van baby-, kinder-, en tienerkleding, 
speelgoed en babybenodigdheden. 
Speelhoek en cafetaria voorzien. 
Inschrijvingen en lijsten (€ 3/stuk) om deel 
te nemen, kunt u bekomen op vrijdag 2 
maart vanaf 19 uur op het gelijkvloers in 
het Zonneputteke.
locatie ’t Zonneputteke 
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43 
een activiteit van
de vriendenkring van het gemeentepersoneel
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maandag 26.03
vrouwenhut - maantent 
Een uitnodiging om op ontdekkingstocht 
te gaan naar het vrouwelijke in onszelf 
en de kracht van de ontembare vrouw te 
voeden. Via meditatie, zang, dans, oefe-
ningen, tekenen, kleien ... worden we 
bewust van onze vrouwenkracht.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs € 12
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
min-spil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 27.03
workshop ‘diagonaal weven’
Om deze weeftechniek aan te leren, 
werken we met lange stroken stevig 
papier. Eens u deze techniek in uw vingers 
hebt, kunt u biezen, leder platte stenen, 
karton ... gebruiken. Telkens unieke 
resultaten. Geen ervaring vereist.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 20
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee.

woensdag 28.03
deeltjesversneller - CERN
Lezing door Rita Van Petegem over ‘een 
wereld van deeltjes’. Zijn Neutrino’s echt 
sneller dan het licht?
locatie parochiezaal, Kapellei 1
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs leden € 3, niet- leden € 5
info Jules Bastijns T 03 384 02 01,
bastijns.jules@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

vrijdag 30.03 
lezing
‘gelukkig en gezond ouder worden’
Tijdens de Algemene Vergadering van de 
Seniorenraad staan we stil bij ‘het ouder 
worden’ en de relaties die u hebt met 
uzelf, uw partner en uw omgeving. We 
stellen ons vragen als: ‘Hoe zorgen we 
voor zinvolle tijdsinvulling? Hoe bouwen 
we aan een sociaal netwerk? Elke deelne-
mer krijgt tijd en ruimte om vragen te stel-
len en om de eigen situatie kort ter sprake 
te brengen.
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info senioren Malou Schelfthout T 03 2980 7 37,
senioren@zoersel.be 
een activiteit van de Seniorenraad

fl ightcase
Technofuif.
locatie jJH Zoezel 
tijdstip 21 uur 
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info jeugdhuiszoezelvzw@gmail.com
een activiteit van Jeugdhuis Zoezel

workshopreeks 55+
‘Hoe blijf jij fi t in je hoofd’
De reeks bestaat uit drie workshops. Tij-
dens de eerste komt een deskundige spre-
ken over gelukkig ouder worden.
locatie de Kapel, cc Bethaniënhuis
andere data donderdag 19.04 en 3.05
tijdstip van 14 tot +/- 16.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven welzijn & wereld Anke Smolders
T 03 2980 9 60, anke.smolders@zoersel.be of
Malou Schelfthout T 03 2980 7 37
malou.schelfthout@zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

zaterdag 31.03
garageverkoop
Lente ... tijd om kelder, zolder en tuinhuis 
op te ruimen. Verkoop zelf uw oude spul-
len. De opbrengst is voor eigen rekening. 
Wij zorgen voor reclame. 
locatie vertrek Cools, Medelaar 11, Halle-Zoersel
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 5, deelnemerslijst € 1 
info en inschrijven tot 24.03
via mail kvlvhalle@gmail.com,
kwb.sintantonius@compaqnet.be
of na 18 uur Gerda Grootjans M 0477 24 81 69 
een gezamenlijke activiteit van KVLV Halle en 
KWB Sint-Antonius

werkgroep De Bijl gaat voor de bijl
Al meer dan tien jaar organiseert en se-
lecteert de adviescommissie van De Bijl 
tentoonstellingen voor cultuurhuis De 
Bijl. Nu komen de leden gezamenlijk met 
eigen werk naar buiten.
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
andere data tot en met zondag 22.04
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur Franky Michielsen T 03 2980 7 15,
debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 1.04
Conscience en het Zoerselbos
Hendrik Conscience leerde tijdens zijn 
omzwervingen Zoersel en het Zoerselbos 
kennen. Het Zoerselbos bleek daarbij de 
ideale schuilplaats voor zijn romanfi gu-
ren. Deze tentoonstelling, met authentie-
ke stukken, gaat dieper in op de speciale 
relatie die hij had met het Zoerselbos.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2 
andere data tot en met maandag 25.12, alle weekend- 
en feestdagen, tijdens schoolvakanties ook op weekda-
gen (met uitzondering van maandag) 
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Leo Cautereels T 03 384 05 12,
leo.cautereels@skynet.be
een activiteit van de Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 3.04
lezing: ‘Sagalassos’
Sagalassos, antieke stad in de wolken. 
Sinds vele jaren voeren Professor M. 
Waelkens en een internationaal team 
archeologisch onderzoek uit op de site. 
In een multimediale presentatie geeft 
Professor M. Waelkens een beeld van de 

geschiedenis, de monumenten en het 
leven in de stad. 
locatie de Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs leden € 3 , niet-leden € 5 
info bij Johan Strubbe T 03 294 85 69
of johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel in samen-
werking met Davidsfonds Halle en Sint-Antonius

woensdag 4.04
jeugdactiviteit ‘ontwakende natuur’
We gaan met de jeugd op stap in de 
omgeving van Drieboomkesberg en 
richten onze aandacht op de ontwakende 
natuur. Doelgroep: 7- tot 15-jarigen (niet-
zelfstandige kinderen moeten begeleid 
zijn).
locatie parking Heibrand, Wijngaardstraat 30 West-
malle
tijdstip van 14 tot 16.30 à 17 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt T 03 312 40 15, walter.dherte-
felt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

donderdag 5.04
fi lm: ‘Das Leben der Anderen’
neemt ons mee naar Oost-Duitsland 
anno 1984. De succesvolle toneelschrijver 
Georg Dreyman en zijn geliefde zijn 
populaire intellectuele sterren in de DDR. 
Stasi-agent Wiesler krijgt de opdracht de 
twee af te luisteren omdat hun acties en 
gedachten niet in lijn van de socialistische 
ideologie liggen. Hoe meer Wiesler in hun 
leven gezogen wordt, hoe meer moeite 
hij heeft om zijn afstandelijkheid te 
bewaren...
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur 
prijs € 5, reserveren niet nodig
info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De Bijl

zaterdag 7.04
paasactiviteit
voor kinderen en/of ouders
Hebt u zin om te knutselen of wilt u liever 
buiten mee ravotten, dan bent u welkom 
op onze keuzeactiviteit: knutselen rond 
Pasen of Hevige paasspelen! Meebrengen 
voor knutselen: schort om kledij te 
beschermen. Aandoen voor Hevige 
paasspelen: speelkleren. 
locatie wordt later nog meegedeeld
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs leden € 4, niet-leden € 7 
info en inschrijven tot 30.03, Heidi Rymen M 0474 85 
75 97, heidi.rymen@hotmail.com 
een activiteit van Gezinsbond Zoersel
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GAS-reglement?
GAS staat voor Gemeentelijke Administra-
tieve Sancties. Het is een reglement dat 
onze politiemensen en gemachtigde amb-
tenaren meer mogelijkheden geeft om 
overlast en asociaal gedrag aan te pakken. 

hoe werkt het?
Als de politie of een gemachtigde ambte-
naar een overtreding van het reglement 
vaststelt, maakt hij een proces-verbaal op 
en stuurt hij dat naar de sanctionerend 
ambtenaar. Deze verwittigt op zijn beurt 
de overtreder per aangetekend schrijven 
van de vastgestelde overtreding. De sanc-
tionerend ambtenaar beslist uiteindelijk 
zelf om al dan niet een administratieve 
geldboete op te leggen, zonder tussen-
komst van het parket. Resultaat: een snel-

politie treedt op
tegen overlast
De lokale politie Voorkempen gaat dit jaar, op vraag van de vier gemeenten van de zone, extra 
aandacht besteden aan inbreuken en overlast, zoals sluikstorten, vandalisme, overlast door 
dieren, zwerfvuil, enzovoort. Via verscherpte controles en door te werken rond bepaalde ac-
tiepunten willen gemeente en politiezone de overlast - die ook omschreven staat in het Ge-
meentelijk Administratief Sanctiereglement (GAS-reglement) - beperken. 

 ■ WEGWIJS

actie naar aanleiding van GAS-reglement

lere en effi  ciëntere bestraffi  ng en bewust-
making van de overtreder dat overlast 
veroorzaken niet kan. Wie zich niet aan 
de regels van het GAS-reglement houdt, 
riskeert een administratieve boete die kan 
oplopen tot 250 euro.

overlast door dieren
Elke vier maanden zal gewerkt worden 
rond bepaalde actiepunten uit het Ge-
meentelijk Administratief Sanctieregle-
ment. Het eerste actiepunt, dat centraal 
staat in de maanden januari tot en met 
april, is overlast door dieren. Denken we 
onder meer aan:

▪ hondenpoep
Loopt u met uw hond over straat? Dan 
moet u altijd een hondenpoepzakje bij 

MEER WETEN?
Mail naar milieu@zoersel.be of surf 
voor het volledige GAS-reglement naar 
www.politie-voorkempen.be.

zich hebben. Er een bij hebben, is na-
tuurlijk maar het halve werk. Gebruik 
het ook! Zo bespaart u anderen on-
aangename verrassingen en heel wat 
vies en vervelend schrobwerk aan de 
schoenzolen.

▪ loslopende honden
Vermijd dat uw hond andere mensen 
hindert of lastigvalt. Houd hem op de 
openbare weg daarom altijd aan de lijn. 
U moet de lijn ook kort genoeg houden 
zodat u uw hond altijd perfect onder 
controle hebt. Zorg er ook voor dat uw 
hond steeds veilig afgesloten is van de 
openbare weg, zodat hij anderen en 
zichzelf niet in gevaar brengt. 

Via verscherpte controles en door te werken rond 

bepaalde actiepunten, willen gemeente en politie 

de overlast beperken. 
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Een zestal urnen uit aardewerk en verscheidene grafmonu-
menten die dateren van +- 750 jaar vóór Christus. Dat is het 
opmerkelijke resultaat van een archeologisch onderzoek dat 
eind vorig jaar werd uitgevoerd op een braakliggend terrein 
ingesloten tussen de Oostmallebaan, Graff endonk en Sal-
phensebaan. “Dankzij deze vondsten staat Zoersel nu ein-
delijk écht op de archeologische kaart”, aldus Zoerselaar Rik 
Verbeeck, die als lid van de Heemkundige Kring Zoersel nauw 
betrokken was bij de opgravingen.

de werken van start gaan. Zijn die positief, 
dan moet er een ruimer archeologisch 
onderzoek gebeuren. Bij dit proefsleuven-
onderzoek zijn een aantal greppelstruc-
turen tevoorschijn gekomen die mogelijk 
konden wijzen op een soort van begraaf-
plaats, en werd er dus beslist dit verder te 
onderzoeken.

Wie voert zo’n onderzoek uit?
Rik: Sinds eind 2006 moet dit verplicht 
door gespecialiseerde, archeologische fi r-
ma’s gebeuren die de regels van de kunst 
onder de knie hebben en voldoen aan heel 
wat strikte eisen. In dit geval paste de fi r-
ma All-Archeo uit Bornem het beste in het 
profi el om deze werken uit te voeren.

Hoe bent u dan bij dit verhaal betrokken ge-
raakt?
Rik: Als amateur-archeoloog ben ik sinds 
1985 opgravingsleider bij de Antwerpse 
vereniging voor Romeinse archeologie in 

Kontich. Via die weg heb ik de zaakvoer-
ders van All-Archeo leren kennen. Omdat 
ik inwoner ben van Zoersel en omdat zij 
wisten dat ik al enige relevante ervaring 
had opgedaan, hebben ze mij gevraagd 
om mee te graven. Een kans die ik met 
beide handen heb gegrepen. Ik was er im-
mers van overtuigd dat er in Zoersel meer 
moest te vinden zijn dan wat er tot dan 
toe in Halle was opgedoken.

voornaamste vondsten
En terecht, zo blijkt! Er zijn immers heel wat 
relevante vondsten gedaan. Wat zijn de voor-
naamste?
Rik: Wat voor mij hét belangrijkste is, is 
dat Zoersel nu eindelijk op de archeologi-
sche kaart staat. De zes urnen - waarvan 
twee nog volledig intact (zie foto) - en de 
grafmonumenten die zijn gevonden, da-
teren van de vroege ijzertijd - bijna 3.000 
jaar geleden! Dit is dus meteen de oudste 
dodenakker van Zoersel!

eindelijk op 
archeologische
kaart

opmerkelijke vondsten

 ■ CLOSE-UP

Wie beslist er waar en wanneer zo’n archeolo-
gisch onderzoek moet uitgevoerd worden?
Rik: Wel, toen ik achttien jaar geleden in 
Zoersel kwam wonen, heb ik me onmid-
dellijk aangesloten bij de Heemkundige 
Kring en ben ik in het archief aldaar op 
zoek gegaan naar de gronden in Zoersel 
die nog niet verstoord waren. Ik heb die 
gebieden, waar het interessant kan zijn 
om opgravingen te doen, vervolgens in 
kaart gebracht. Op het moment dat men 
in zo’n gebied grootschalige werken plant 
- zoals in dit geval de aanleg van een nieu-
we verkaveling door huisvestingsmaat-
schappij De Voorkempen h.e. - bepaalt 
het Agentschap Onroerend Erfgoed op 
basis van die in kaart gebrachte gegevens 
dat daar eerst een vooronderzoek moet 
gebeuren.
Zo’n vooronderzoek bestaat eruit proef-
sleuven - lange, smalle sleuven - te trek-
ken over het hele terrein. Zijn die negatief, 
dan is er geen enkel probleem en kunnen 
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Moet ik me zo’n onderzoek voorstellen zoals 
in de fi lm, waar de archeologen met een ver-
grootglas in de aanslag op handen en knieën 
elke centimeter aarde omdraaien?
Rik: Niet helemaal (lacht). In de eerste 
plaats graaft een graafmachine de boven-
ste humuslaag er af. Daarachter lopen 
dan een aantal archeologen die de grond 
met een spade proper maken en vlak zet-
ten. Dan komen de sporen tevoorschijn 
- dit is hetgeen er in de bodem nog is te 
zien. Op dat ogenblik wordt alles ingeme-
ten en vervolgens gecoupeerd: voor een 
graf wil dat zeggen dat men dat spoor er-
uit haalt, opgesplitst in kleine vakjes. Die 
stukjes grond (10x5x5 cm) worden dan in 
kleine plastiek zakjes gestopt en later één 
voor één uitgezeefd. Op basis daarvan kan 
je exact bepalen wat waar lag. 

Hoe weet je precies van wanneer die zaken 
dateren?
Rik: Het aardewerk van de urnen heeft 

in de eerste plaats een bepaalde vorm en 
dat geeft ons al een eerste aanwijzing van 
datering. Bij deze opgravingen zijn echter 
maar heel weinig scherven tevoorschijn 
gekomen, met als gevolg dat we niet alle 
monumenten kunnen dateren. Dan gaan 
we na waar er nog gelijkaardige monu-
menten gevonden zijn en uit welke pe-
riode die dateren. Daar is men nu volop 
mee bezig.

Wat is dat precies, een ‘grafmonument’?
Rik: De overledene werd verbrand, waarna 
de restanten van de beenderen werden 
kapot geslagen en in een urn gedepo-
neerd. Deze urn plaatste men in de grond. 
Daarrond werd het terrein vaak afgeba-
kend door bijvoorbeeld een cirkelvormige 
greppel (zie foto), waarbinnen soms nog 
een heuvel werd opgetrokken. Dat noe-
men we een grafmonument, in dit geval 
ongetwijfeld één voor een belangrijk per-
soon. We hebben ook een palenzetting 

gevonden - een heuvel die is afgebakend 
door een heleboel paaltjes, de ene naast 
de andere. Het feit dat op deze kleine op-
pervlakte heel veel verschillende grafmo-
numenten voorkomen, is opmerkelijk.

Bent u in de zevende hemel als u zo’n vonds-
ten doet?
Rik: Ik moet eerlijk zeggen dat ik, nadat 
we de eerste urne hadden opgegraven, 
naar mijn vrouw heb gebeld met de bood-
schap: “breng de cava maar!”. En dan heb-
ben we met z’n allen een glaasje gedron-
ken om te vieren, want zo’n resultaat is 
echt wel speciaal!

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

tentoonstelling Heemkundige Kring
Deze vondsten zullen door de provincie Antwerpen in optimale omstandigheden be-
waard worden. Het staat wel vast dat er dit najaar in het Heemhuisje een voordracht 
en een tentoonstelling plaatsvindt waar minstens één van de gevonden urnen te be-
zichtigen zal zijn. Het museum van de Heemkundige Kring in het Heemhuisje (achter 
kerk Zoersel) is elke derde zondag van de maand open van 10 tot 17 uur.

De urnen en grafmonumenten die gevonden werden, dateren van de vroege ijzertijd.
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 ■ IN BEELD

een beestenboel in de bibliotheek

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 7 22 of mail naar
zoersel@bibliotheek.be. Meer informa-
tie over de Jeugdboekweek vindt u op 
www.jeugdboekenweek.be.

snelt hen te hulp als ‘Superjuffi  e’. Op een 
dag verdwijnt Meneer Jan, directeur van 
de zoo, met zijn tijger. Tijd voor actie! Su-
perjuffi  e en haar klas gaan op onderzoek… 
en doen een verschrikkelijke ontdekking.

‘Dieren in actie’, 
David Burnie, informatief jeugdboek
Hebt u zich ooit afgevraagd hoe vissen 
ademen, hoe rupsen zich ontpoppen tot 
een vlinder of hoe slangen zich voortbe-
wegen? In dit mooi uitgevoerd boek boor-
devol weetjes, duidelijke tekeningen en 
foto’s in groot formaat leert u het dieren-
rijk kennen. Dit boek zal elke natuurlief-
hebber uren lees- en kijkplezier bieden.

rovers in het Biezebos
Hebben uw zoon of dochter al van ‘Boe-
boeks’ gehoord? ‘Boeboeks’ zijn heel 
vreemde wezentjes die zich maar uiterst 
zelden vertonen. Sommige kinderen heb-
ben er zelfs nog nooit één gezien. Jammer! 
Maar misschien komt daar snel verande-
ring in… Op zondag 11 maart kan ieder-
een met z’n eigen ogen komen zien welke 
keutelleuke avonturen Pit en Puf Boeboek 
beleven.
‘Rovers in het Biezebos’ is een bewerking van 
kindertheater ACABOE naar een verhaal van 
jeugdauteur Marc de Bel. Meer info vindt u in 
de dag-na-dag op pagina 8.

dieren in de schijnwerpers
Reinaert de Vos, Conscience’s Knagelijn-
tje en Winnie de Poeh hebben reeds lang 
hun plaatsje in het dierenrijk van het boek 
veroverd, maar elk jaar komen er nieu-
we dierenpersonages bij die jong en oud 
uren leesplezier verschaff en. De jaarlijkse 
Jeugdboekenweek zet hen in maart extra 
in de schijnwerpers. Kom zeker eens langs 
en misschien loopt u volgende boeken-
beesten wel tegen het lijf:

‘Vliegensvlugge vlieg’,
Michael Rosen en Kevin Waldron (ill.),

prentenboek
Vliegensvlugge vlieg is super-

snel en voor niemand 
bang. Hij zet zich rus-

tig op de slurf van 
een olifant of het 

achterste van een 
nijlpaard om vervol-

gens vliegensvlug te ontsnap-
pen wanneer het te heet onder 
de vleugels wordt. Expressieve, 
paginagrote prenten sleuren uw uk 
helemaal mee in dit humoristische 
verhaal.

‘Superjuffi  e’,
Janneke Schotveld en Annet 

Schaap (ill.), jeugdboek A
Op het eerste gezicht is 

Juf Josje een dood-
gewone juf. Toch 

merken de kinde-
ren in haar klas 
dat ze anders 

is: Juf Josje hoort 
dieren in nood en 

Giechelende olifanten, mui-
zen die in treinen voorbijra-
zen, vossen en hazen die sa-
men gezellig picknicken. Het 
is soms een echte beesten-
boel in de bibliotheek. En dat 
hoeft niet te verwonderen.

14



pende acties wil het provinciebestuur de 
broeikasgasuitstoot van haar organisatie 
verminderen. Tegelijkertijd willen ze de 
Antwerpse gemeenten maximaal onder-
steunen om hetzelfde te doen. 
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
(PIH) zal op zijn beurt meehelpen met de 
inventarisatie van de uitstoot van elke 
gemeente. Zo moet duidelijk worden 
hoeveel broeikasgassen een organisatie - 
zoals onze gemeente - uitstoot. Met deze 
gegevens kunnen we gerichte maatrege-
len nemen om de uitstoot tot een mini-
mum te herleiden.

en u?
Onder het motto ‘We houden Zoersel 
groen door iets aan onze CO2 te doen’ 

Tegen het jaar 2020 op een duurzame manier een klimaatneutrale organisatie worden. Dat 
is één van de doelstellingen van het provinciebestuur van Antwerpen. Samen met 25 andere 
Antwerpse gemeenten schaarde ook Zoersel zich achter dit goede voornemen. 

 ■ BETROKKEN

goed voornemen

MEER WETEN?
Bel onze duurzaamheidsambtenaar 
Evelyne Michiels op 03 2980 8 46 of 
neem eens een kijkje op
www.provant.be/klimaatbeleid.

klimaatneutraal?
Wat wil klimaatneutraal eigenlijk zeg-
gen? Een klimaatneutrale actie of proces 
betekent dat we de CO2-uitstoot die vrij-
komt, compenseren door bijvoorbeeld 
zonnepanelen te plaatsen, windmolens 
te bouwen, bomen aan te planten … De 
broeikasgassen die we uitstoten, mogen 
dus geen negatief eff ect hebben op het 
klimaat. Dit willen we in de eerste plaats 
doen door in te zetten op maximale ver-
mindering van de broeikasgasuitstoot, 
door het gebruik van hernieuwbare ener-
gie te optimaliseren en de overblijvende 
fossiele bronnen zuinig en effi  ciënt te ge-
bruiken.

actie!
Het IPCC - Intergovernmental Panel on 
Climate Change - erkende reeds in 2007 
dat ons klimaat verandert door invloed 
van de mens. In afwachting van inter-
nationale akkoorden neemt het Ant-
werpse provinciebestuur nu het heft in 
eigen handen. Door middel van uiteenlo-

Zoersel klimaat-
neutraal tegen 2020

steken we de handen uit de mouwen voor 
het klimaat. Zo liggen er momenteel zon-
nepanelen op het dak van de gemeente-
lijke basisschool ‘de Kiekeboes’ in Zoersel, 
zijn er plannen om windmolens te plaat-
sen naast de autosnelweg, enzovoort. 
Met gerichte acties - zoals met belgerin-
kel naar de winkel, samenaankoop van 
groene stroom, ik kyoto - trachten we ook 
u te sensibiliseren om minder energie te 
verbruiken en daardoor minder broeikas-
gassen uit te stoten. Een klimaatneutrale 
gemeente met energiebewuste Zoerse-
laars, daar gaan we voor.

We houden Zoersel 

groen door iets aan 

onze CO2 te doen.
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