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 ▪ zaalaanbod sterk uitgebreid

 ▪ voorlezen met vertelplaten

 ▪ meer kinderen naar school dankzij stedenband

seniorenraad zet zich in voor alle 55-plussers

senioren hele week centraal
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WEGWIJS Het fonkelnieuwe 'Jef Mertens-
stadion' van KFCE Zoersel is het resultaat 
van een unieke samenwerking.

4
CLOSE-UP De seniorenweek werd weer 
in elkaar gebokst door enkele leden van de 
seniorenraad.

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud van 3 november tot 8 de-
cember.

11
IN’T KORT vacature brandweer | onveilig 
fi etsen boeit ni | voorlezen met vertelpla-
ten ...

12
BETROKKEN Het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan wordt binnenkort uitge-
voerd via RUP's. Maar wat vindt u ervan?

14
LEEF! Dankzij de samenwerking via de 
stedenband kunnen 5.000 extra kinderen 
naar school in Bohicon.

zo is Zoersel!
Ons huis hoeft niet altijd volledig spik en span te zijn, maar het 
is toch gemakkelijk als alles een eigen plaats heeft. Zo is het 
niet praktisch als we onze fi ets parkeren in de woonkamer en 
slapen we het liefst in een bed in plaats van in de zetel. Onze 
kinderen maken beter hun huiswerk aan een bureau dan tus-
sen vuile potten en borden op het aanrecht in de keuken en 
onze tanden poetsen we niet achter de computer. 
Koken doen we in de keuken, wassen in de badkamer. Stude-
ren gebeurt aan een bureau, rusten in de slaapkamer. En in de 
woonkamer kunnen we ontspannen en samen zijn met familie 
en vrienden. Elke plaats in onze woning is ingericht op basis 
van een eigen functie.

Op een gelijkaardige manier is een gemeente ingedeeld. Som-
mige ruimtes zijn voorbehouden om te wonen, andere zijn 
KMO-zones. Nog andere zijn recreatiegebieden of bieden 
plaats aan infrastructuur van waaruit het gemeenschapsle-
ven kan beginnen borrelen. Hoe die verdeling in Zoersel precies 
gebeurt, is vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan. Recente aanpassingen bieden meer plaats voor recreatie 
en gemeenschapsvoorzieningen. Zo kon het zaalaanbod in 
onze gemeente recent worden uitgebreid. Zowel op het terrein 
van KFCE Zoersel als in de Achterstraat bieden nieuwe zalen ex-
tra mogelijkheden aan Zoerselse verenigingen en particulieren 
om samen te komen en activiteiten en feesten te organiseren. 
Laat Zoersel maar zinderen!

Maar het aangepaste structuurplan biedt nog meer mogelijk-
heden. Die worden verder verfi jnd in ruimtelijke uitvoerings-
plannen (RUP’s). Daarover beslissen we niet zonder de plannen 
voor te leggen aan de Zoerselaar. In dit magazine krijgt u de-
tails over de ruimtelijke ontwikkeling in onze mooie gemeente 
en komt u te weten hoe u tijdens de periode van het openbaar 
onderzoek hierop kunt reageren.

Voor de senioren creëren we even extra veel plaats, want de se-
niorenweek komt er weer aan. Traditioneel slaan de senioren-
raad, de gemeente en het ocmw dan de handen in elkaar om 
alle Zoerselse senioren een gevarieerde waaier aan activiteiten 
aan te bieden. Een tentoonstelling, een infosessie, een wan-
deling, een fi lm, een uurtje ontspanning, een uurtje cultuur 
… er is keuze te over! Dus daarom, aan alle senioren, vlieg er 
die week mee in of trek er mee op uit! Het wordt een boeiende 
week.

Wat dan weer niet boeit, is onveilig gedrag in het verkeer, bij-
voorbeeld onveilig fi etsen. Want ook in het verkeer moet ieder-
een zijn plekje hebben, maar dan wel op een veilige manier.

In onze gemeente maken we ook veel ruimte voor onderwijs. 
Dat is echter niet overal vanzelfsprekend. In Benin bijvoor-
beeld, kunnen niet alle kinderen les volgen. Het geeft ons dan 
ook voldoening dat we dankzij onze stedenband met Bohicon 
er toe hebben kunnen bijdragen dat daar 5.000 extra kinderen 
naar school kunnen gaan. Want onderwijs, dat geeft nog altijd 
de stevigste vleugels voor de toekomst.

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ WEGWIJS

zaalaanbod sterk
uitgebreid
Een dikke maand. Dat is intussen de ouderdom - of liever de jeugdigheid - van het fonkelnieu-
we ‘Jef Mertensstadion’ van de voetbalclub in deelgemeente Zoersel. En niet alleen de voet-
ballers kunnen tevreden zijn, maar u kunt de grote zaal voortaan ook huren voor bijvoorbeeld 
een uitdagende quiz of het jaarlijkse familiefeest.

Het project is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de 
gemeente en voetbalclub KFC Eendracht. Deze club had al een tijdje 
nood aan een nieuwe accommodatie en daarom sloegen twee jaar 
geleden gemeente en club de handen in elkaar. 

KFCE Zoersel stond in voor de aanleg van de voetbalvelden en trad 
op als bouwheer van de kantine. De voetbalclub kon rekenen op de 
steun van haar vrijwilligers, sponsors en van de handige jongens 
van school VITO Hoogstraten. Het gemeentebestuur bood fi nanci-
ele steun, stelde de gronden ter beschikking en nam de aanleg van 
de parking en de nieuwe toegangsweg voor haar rekening. Die weg 
kunt u voortaan oprijden langs  de Westmallebaan, zodat de drukte 
uit wijk Kievitheide wordt weggehouden. Fietsers en voetgangers 
kunnen wel nog altijd via die wijk de voetbalpleinen bereiken.

De uiteindelijke goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) ‘KFCE Eendracht’ in november 2007 maakte dit alles moge-
lijk. De voetbalterreinen en kantine van de club lagen namelijk zo-
nevreemd in agrarisch gebied. Dankzij de goedkeuring van dit RUP 
kon de club samen met het gemeentebestuur veilig investeren in 
nieuwe infrastructuur.

nieuwe zalen huren
In de overeenkomst met KFCE Zoersel werd afgesproken dat de ge-
meente de zaal op de eerste verdieping ter beschikking zal krijgen. 

te huur

MEER WETEN?
Mail naar vrije.tijd@zoersel.be of bel 03 2980 7 19.
Een zaal reserveren?
Dat kan via 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be.

De gemeente verhuurt die zaal op haar beurt aan verenigingen 
en privépersonen. U mag in deze zaal niet fuiven, maar de loca-
tie is wel geschikt voor andere activiteiten. 
Een korte omschrijving van de zaal luidt als volgt: een zaal die in 
twee kan verdeeld worden waarbij het grootste deel 230 m² telt, 
een ruim terras heeft en plaats biedt voor 40 tafels en 160 stoe-
len. Het kleinere deel heeft 25 tafels en 100 stoelen. Beide delen 
van de zaal zijn uitgerust met een toog. Als privépersoon betaalt 
u voor de hele zaal, inclusief keuken, 400 euro per dag. 

Wilt u toch fuiven of optreden? Dan is er de nieuwe zaal in de 
Achterstraat die u kunt afh uren. Zaal ‘het Klavier’ bevindt zich 
in het nieuwe gebouw de Vleugel. De zaal is 185 m² groot, heeft 
een vast podium en een ingerichte toog. Als privépersoon be-
taalt u voor deze zaal 300 euro per dag. 

Erkende Zoerselse verenigingen kunnen deze zalen ook huren 
en genieten dan van een kortingtarief.

het KlavierK
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2012 staat in teken van de actieve senior. In onze gemeente 
beperken we ons niet tot één jaar, maar staan de senioren 
elk jaar een volledige week centraal. Alle 55-plussers kunnen 
tijdens de seniorenweek deelnemen aan een hele waaier van 
activiteiten. Ook de andere dagen van het jaar komen de se-
nioren aan bod. Maar wie zit er achter al die activiteiten en 
wat is het doel? Om dat te achterhalen, spraken we af met 
enkele organisatoren van de seniorenraad.

zen, gezondheid en meer. We organiseren 
ook elk jaar een sportdag voor alle leef-
tijdscategorieën en dankzij de actie ‘we 
weten elkaar wonen’ gaan we elke zomer 
op bezoek bij de 80-plussers. Dat bezoekje 
heeft twee doelen: enerzijds willen we 
een babbeltje doen, anderzijds willen we 
nagaan wat de leefomstandigheden zijn 
van de senioren en kunnen we eventuele 
problemen aankaarten. 
Els: Het is belangrijk te weten dat wij een 
adviesraad zijn en geen vereniging. We 
willen niet in het vaarwater komen van 
anderen: als ouderen willen breien of ko-
ken dan moeten ze bij een vereniging aan-
kloppen. Wij organiseren activiteiten met 
het doel om senioren samen te brengen, 
informatie te geven en bepaalde proble-
men of tekorten te signaleren. Die kunnen 
wij, als adviesraad, dan aankaarten bij het 
bestuur. Omdat we regelmatig fi etstoch-
ten organiseren, hebben we bijvoorbeeld 
enkele verkeerssituaties kunnen oplijsten 
die voor senioren ‘gevaarlijk’ zijn. Die foto’s 
hebben we dan voorgelegd aan het ge-
meentebestuur. We gooien verschillende 

situaties die senioren aanbelangen, op ta-
fel zodat het beleid erover kan nadenken 
en eventuele maatregelen kan nemen. 
Ook op vraag van het bestuur nemen wij 
onderwerpen mee naar onze bijeenkom-
sten.

Bij de activiteiten en vormingen zien jullie 
meestal dezelfde gezichten terugkomen. Wel-
ke acties ondernemen jullie om ook de andere 
senioren te betrekken?
Jef: Wanneer je 55 bent, valt er automa-
tisch een seniorenkrant in je brievenbus. 
Daarbij zit dan een kaartje om te polsen of 
de senior nog een editie wil ontvangen of 
liever niet. Willen ze niet, geen probleem 
want we dringen uiteraard niets op. Daar-
naast hebben we het voornamelijk van 
mond-aan-mondreclame.
Els: We proberen ook meer deel te nemen 
aan evenementen of activiteiten van 
anderen. Zo organiseerden wij bijvoor-
beeld mee het verkiezingsdebat en zijn 
er wellicht weer een aantal senioren die 
ons daardoor leerden kennen. We tellen 
nu ongeveer 1.350 lezers, dat zijn niet alle 

senioren
hele week
centraal

voor alle 55-plussers

 ■ CLOSE-UP

Voor ons zitten Jef De Bie (voorzitter), 
Marcel De Backer (ondervoorzitter), Els 
Schoepen (penningmeester) en Marc 
Hannes (redactieraadslid). Vier geënga-
geerde vrijwilligers met het hart op de 
juiste plaats want zij willen iets doen voor 
anderen, iets wat anderen gelukkig maakt 
en bekommeren zich om hun leeftijdsge-
noten.

We tellen verschillende leeftijdscategorieën 
zoals tieners, twintigers, dertigers … en dan 
praten we plots over ‘senior’ als u ouder bent 
dan 55. Maar net zoals er bij de groep ‘tieners’ 
jongeren van elf maar even goed van negen-
tien horen, zijn er ook senioren van verschil-
lende leeftijdsgroepen. Hoe stemmen jullie je 
aanbod af op zo’n diverse doelgroep?
Jef: Bewegen is belangrijk op onze leeftijd, 
daarom proberen we zo veel mogelijk iets 
actief te organiseren zoals wandelen, fi et-
sen, bowlen ... Voor degenen die minder 
actief zijn, organiseren we ‘vergaderingen’ 
waarbij een spreker het heeft over thema’s 
als rechten van senioren, erfeniskwesties, 
brandveiligheid, betaalbaarheid rusthui-
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Zoerselse senioren maar we kunnen nie-
mand verplichten.
Jef: Alle senioren zullen we nooit kunnen 
bereiken, maar we doen toch ons best. 
We proberen ook alle activiteiten zo laag-
drempelig mogelijk te houden. Zo vragen 
we geen lidgeld of inkom, hoewel we bij 
de seniorenweek toch enkele euro’s vra-
gen voor sommige activiteiten omdat an-
ders ons budget niet toereikend is. Maar 
dan nog houden we de prijzen zo laag mo-
gelijk, elke senior kan bijvoorbeeld rijkelijk 
komen lunchen voor amper tien euro.

De senioren van 25 jaar geleden zijn die van 
vandaag niet meer. Hoe laten jullie het aan-
bod mee evolueren?
Marc: We proberen ons aanbod zoveel mo-
gelijk te variëren. Ook de seniorenkrant 
gaat mee met z’n tijd, zo heb ik de rubriek 
‘omaatje’ - een rubriek met kooktips - wat 
aangepast aan de huidige trends. En blijk-
baar kwamen er heel wat positieve reac-
ties. Hoewel de jongere senioren al meer 
met de computer vertrouwd zijn, zouden 
we ook kunnen communiceren via mail of 

een website. Maar we verkiezen om toch 
in te zetten op de geschreven middelen 
omdat we niemand willen uitsluiten.

Waarom is het belangrijk dat senioren elkaar 
regelmatig ontmoeten?
Els: Ik ken heel wat koppels die samen 
van hun ‘oude dag’ genieten en de dingen 
samen doen. Maar dan plots gebeurt het 
ergste en overlijdt één van hen. De ander 
valt dan in een zwart gat. Als je al op voor-
hand bij een vereniging bent of deelneemt 
aan activiteiten, ken je mensen waarop je 
kan rekenen en sta je er niet alleen voor.
Jef: Wij zitten in een generatie die vrienden 
verliest. Hoe hard het ook klinkt, het is zo. 
Eenzaamheid ligt altijd op de loer en dat 
proberen we te voorkomen.

Waarom doen jullie wat jullie doen?
Els: Ik geloof dat dit iets is wat je mee-
draagt als persoon, ik zet me graag in voor 
anderen.
Marc: We horen de noden en problemen 
van onze kennissen, vrienden en familie 
en omdat we deel uitmaken van deze raad 

kunnen wij proberen om die noden te ver-
talen en oplossingen te zoeken.
Jef: We willen eigenlijk dat iedereen geluk-
kig is in Zoersel, ook de senioren.

SENIORENWEEK
19 TOT EN MET 23 NOVEMBER
De drijvende krachten achter de Zoer-
selse seniorenactiviteiten hebben ook 
nu weer hun beste beentje voorgezet 
om een programma in elkaar te boksen 
voor de seniorenweek.  Van maan-
dag 19 november tot en met vrijdag 23 
november gaat alle aandacht naar de 
senioren.  U kunt inschrijven of kaarten 
kopen van 5 tot en met 14 november 
via 03 2980 0 00 of in het administra-
tief centrum of de antennes.
Bekijk het uitgebreide programma op 
de volgende bladzijde.

MEER WETEN?
Voor de seniorenkrant contacteert u 
Malou Schelfthout via 03 2980 7 37.

Vier van de drijvende krachten achter de seniorenweek klinken op de editie van dit jaar.
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 ■ PROGRAMMA | SENIORENWEEK VAN 5 TOT EN MET 14 NOVEMBER

Wist u dat heel wat vergeten groenten licht verteerbaar en 
voedzaam zijn en een helende werking hebben voor allerlei 
ziektes zoals reuma en diabetes? In deze workshop leert u 
met deze groenten de lekkerste gerechten klaarmaken.

datum maandag 19 november
locatie zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1
tijdstip 10 uur
prijs € 1/persoon (vooraf inschrijven en ter plaatse betalen)

workshop koken

vergeten groenten

Ieder jaar zetten we een schoentje klaar voor de 
Sint en we doen een wens als we kaarsjes uitbla-
zen. Waarom spelen tradities zo’n bijzondere rol 
in ons leven?
Aan de hand van foto’s, die Nick Hannes nam in 
opdracht van LECA voor het boek ‘Tradities’, wordt 
hier een antwoord op gegeven.

datum woensdag 21 november
locatie zaal ’t Zonneke, naast de bib van Zoersel
tijdstip 10 uur
prijs € 1/persoon  - gratis koffi  e
(vooraf inschrijven, ter plaatse betalen)

De preventieadviseur van politie Voorkempen geeft uitleg over 
verschillende manieren van bedrog. Ook de werking van de 
Buurtinformatienetwerken (BIN) komt aan bod.

datum donderdag 22 november
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 9.30 uur
prijs gratis (vooraf inschrijven)
Na deze infosessies wordt u een receptie aangeboden.

lezing door Volkskunde Vlaanderen (LECA)

tradities

veiligheid om en rond 
uw huis door politie Voorkempen

Na een ontbijt met koffi  e, broodjes en koffi  ekoek-
jes kunt u kijken naar ‘Frits & Freddy’, een hilari-
sche fi lm van eigen bodem met Peter 
Van Den Begin en Tom Van Dyck.

datum dinsdag 20 november
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 9 uur ontbijt - 10 uur fi lm
prijs € 3/persoon (vooraf inschrijven en storten)

Hebt u ook zo’n doos met oude foto’s? Danny Braem vertelt op een boei-
ende manier de geschiedenis achter zijn oude foto’s.

datum dinsdag 20 november
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs € 1/persoon (vooraf inschrijven en ter plaatse betalen)

vergeten foto'sKarel Declercq legt de ziel van dit land bloot. Hij brengt 
de actualiteit fi jnzinnig en op ironische wijze in beeld. 
Geniet van dit lachspektakel na een heerlijke maaltijd 
(tomatensoep, videe met tomaat in de oven, kruidenpuree, feestelijk 

gebak en een tas koffi  e of thee,dranken aan democratische prijzen).

datum vrijdag 23 november
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 11.30 uur deuren open
prijs inkomkaart 10 euro

cabaret

België in zijn blootje

Ook dit jaar wandelen we ongeveer acht km door 
de natuur in onze gemeente.

datum maandag 19 november
locatie vertrek aan carpoolparking Den Haan 
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis

herfstwandeling

ontbijtcinema
odjes en koffi  ekoek-

Freddy’, een hilari-
et Peter 
yck.

n en storten)
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03.11.2012 - 08.12.2012

sinds september
nieuwe cursussen
- aquarel beginners en gevorderden
- tekenen gevorderden
- kunstig keramiek
Instappen kan op elk moment. Wie zelf 
een cursus organiseert, kan van het lokaal 
gebruik maken.
locatie Studio 101, Emiel Vermeulenstraat 101
info aquarel beginners M 0485 54 49 43,
aquarel en tekenen gevorderden M 0475 41 21 27,
kunstig keramiek M 0489 30 05 46,
huur lokaal M 0486 52 65 84
een activiteit van Nemesis vzw

Ashtanga yoga
Een no-nonsense yoga vorm voor mannen 
en vrouwen die actief willen werken aan 
hun fysieke en mentale gezondheid. Deze 
bestaat uit een vaste reeks houdingen, 
die men via de ademhaling aan elkaar 
rijgt. Door de combinatie van lichamelijke 
inspanning en geestelijke concentratie 
creëert u niet alleen een gezond en sterk 
lichaam, maar ook rust in uw hoofd.
locatie danszaal De Zoest, Achterstraat 32
tijdstip elke woensdagochtend van 9 tot 10.30 uur en 
elke donderdagavond van 19.30 tot 21 uur 
prijs € 10 per les met (10)beurtenkaart, € 12,50 drop-in
info A van Drie,M 0468 14 47 62, www.deyogakamer.be
een activiteit van De Yogakamer

sinds oktober
vrije inloopmomenten Digidak
Bij Digidak kunt u niet alleen terecht om 
een initiatie te volgen, maar kunt u ook 
komen oefenen. Tijdens deze momenten 
kunt u ook langskomen om een antwoord 
te vinden op al uw kleine of grote compu-
tervragen.
locatie bibliotheek, Zonneputteke 1b of cultureel 
centrum Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip bibliotheek: donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
tijdstip Bethaniënhuis: maandag en donderdag van 
13.30 tot 16.30 uur (uitgezonderd schoolvakanties)
prijs gratis
info Ingrid Goris T 014 71 11 03
een activiteit van Digidak

zaterdag 3.11
tentoonstelling Celle van Haverbeke
Celle volgde les aan het Stedelijk Instituut 
voor Sierkunsten en Ambachten te Ant-
werpen. Hij is een fan van kunstenaars die 
grote sier maakten in de jaren ‘60 en ‘70 
(Warhol, Lichtenstein, de St Phalle, Tin-
guely, Klein, Raveel, Alechinsky …). Celle 
bouwt zijn schilderijen op door egale, hel-
dere kleurvlakken naast en op elkaar aan 
te brengen. Door details weg te werken 

herleidt hij ze tot hun essentie. Evenals 
Warhol werkte hij in de grafi sche sector en 
gebruikt beelden uit de ons omringende 
media.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 25.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur 
prijs gratis
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

grote vogeltentoonstelling
met wedstrijd Algemeen Kampioen van 
het ganse gewest en Clubkampioenen.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39 
andere data zondag 4.11 
tijdstip zaterdag vanaf 18 uur, zondag vanaf 9 uur 
prijs gratis
info Hugo Verheyen T 03 312 14 27
een activiteit van vogelclub De Vliegenvanger

zondag 4.11
vallende blarentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 
6-9-12-15-18-21-25-30 km met de nodige 
rustposten. Afh ankelijk van de gekozen 
wandeling stappen we door Einhoven, het 
Gemeentebos, Monnikenheide, het park 
de Renesse en het ’s Heerenbos.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1, Zoersel
tijdstip van 7.30 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50 
info Jef Joosten, T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be 
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

herfstwandeling op de Renesse
De laatste Renesse-wandeling van dit jaar 
waarbij gids (Leo Vanherweghen) de ge-
schiedenis van dit domein toelicht.
locatie Koetshuis van kasteel de Renesse, Oostmalle
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Ronny Van Soens, T 03 385 94 63,
ronny.vansoens@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 5.11
juwelen maken met Keltische knopen
We maken oorbellen met de ‘drievoudige 
Godin’ knoop, een halssieraad met lemnis-
caatknoop, een halssieraad met basis-
knoop, de voorspoedknoop en Keltische 
parels. Iedereen werkt op eigen ritme.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data maandag 12, 19 en 26.11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 64 + € 14 (vaste materiaalkosten)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 6.11
uitheemse vlechttechniek:
open coiling met dennennaalden
Een eenvoudige oeroude techniek. De ele-
menten van de natuur (dennennaalden) 
worden samengebonden in een unieke 
sculptuur. De techniek wordt aangereikt, 
de vormgeving en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 7.11
tijdstip 6.11 van 9 tot 15.30 uur, 7.11 van 19 tot 22 uur
prijs 6.11 € 45 (raffi  a en eenvoudige broodmaaltijd inbe-
grepen) , prijs 7.11 € 22 (raffi  a naturel inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

UPdate computerclub
Een effi  ciënter gebruik van de computer. 
Aandacht voor beginnende én gevorderde 
computergebruikers. Zoeken naar oplos-
singen van uw computerproblemen. Aan-
dacht voor Windows 7, Offi  ce, Multime-
dia, hard- en software, kennismaking met 
Windows 8 en Offi  ce 2013. Antwoord op 
uw vragen. Iedereen is welkom!
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data dinsdag 27.11 en 18.12
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

woensdag 7.11
workshops
‘gevoelens uiten voor kinderen’
Onze jeugdjaren kunnen vaak het men-
tale welzijn op latere leeftijd bepalen. Aan 
de hand van 3 workshops leren kinderen 
enkele methoden om hun mentaal welzijn 
te verhogen. Workshop 1: leren tot rust 
komen, workshop 2: assertiviteit, zelfver-
trouwen en communicatievaardigheden, 
workshop 3: korte yoga-initiatie. Wie in-
schrijft, neemt deel aan alle workshops. 
locatie GC Jan Van Der Noot, Madaeusstraat 9, Brecht
tijdstip 13.30 tot 17 uur
prijs gratis
info dienst welzijn Brecht, T03 660 25 88,
marieke.mensink@brecht.be 
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde, Wij-
negem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

lezing ‘luister nu eens naar mij’
Gwendolyn Van Cauwelaert schetst dat 
kinderen veel kwetsbaarder zijn dan ge-
dacht wordt en wat kinderen en jongeren 
vandaag kan overkomen. Hoe beleven ze 
dat? Hun signalen zijn vaak onbegrijpelijk 
voor volwassenen. Hoe kunnen kinderen 
hun angsten, emoties en onzekerheden 
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uiten en deze gevoelens positief ombui-
gen? Hoe kunnen ouders daarbij helpen?
locatie GC Jan Van Der Noot, Madaeusstraat 9, Brecht
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info dienst welzijn Brecht, T03 660 25 88,
marieke.mensink@brecht.be 
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde, Wij-
negem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

instaples zumba
Een dynamische en zeer plezante ont-
spannende les op Latijns Amerikaanse 
muziek; hartslagverhogend, dus ook met 
een hoog calorieverbruik.
locatie de Kiekeboes (GBZ), Kerkstraat 7 
andere data donderdag 8 en 15.11, woensdag 14.11
tijdstip woensdag 20.30 uur, donderdag 19.30 uur
prijs € 7
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be,
Hans Clippeleyr T 03 383 31 17, hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van conditie- en dansvereniging

donderdag 8.11
proefl es conditielessen
Ideaal voor mensen die in ploegen staan. 
U kunt afwisselend de ochtend- en de 
avondles combineren, afh ankelijk van uw 
werktijden. In alle andere conditielessen 
hebt u ook de mogelijkheid om nog in te 
stappen en/of een proefl es te volgen. 
locatie sporthal, Achterstraat 32 (donderdagvoormid-
dag), de Kiekeboes, Kerkstraat 7 (donderdagavond)
andere data donderdag 15.11
tijdstip van 11.15 tot 12.15 uur en van 20.30 tot 21.30 uur
prijs gratis
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
anne.peetermans@telenet.be,
Hans Clippeleyr T 03 383 31 17, hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van conditie- en dansvereniging

vrijdag 9.11
Comme chez Swa
Blijspel van Pol Anrys dat zich afspeelt in 
het restaurant ‘Comme chez Swa’ in Knok-
ke. Chef kok, François, vindt zijn toekom-
stige vrouw, Geraldine, onaantrekkelijk 
en arrogant. Een oude oom zet François 
onder druk om te trouwen met Geraldine, 
want slechts dan kunnen ze het fortuin 
van de oom binnenrijven. François is ech-
ter hopeloos verliefd op dienster Claudia, 
die al een relatie heeft met Tom! 
locatie Parochiezaal, Kapellei 1
andere data vrijdag 16.11, zaterdag 10 en 17.11, zondag 
11 en 18.11
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur (deuren 19 uur), 
zondag 15 uur (deuren 14 uur)
prijs vvk € 6, kassa € 7
info Jef Laureyssens, T 03 384 36 24,
Bea Vochten, T 03 384 08 18
een act. van Toneelkring ’t Jukschot Sint Antonius

theater ‘de gekke soldaat’
1914. Men stuurt een jonge Duitser naar 
Vlaanderen om Vlaanderen, België en 
Frankrijk te veroveren. Zoals alle jonge 
Duitsers is hij ervan overtuigd dat ze de 
klus vlug zullen klaren. Het voelt aan als 
op avontuur gaan, een jongerenkamp 
bijna. De realiteit is vier jaar strijd in de 
modder, koude, honger, angst en miserie. 

Ook voor jongeren vanaf 12 jaar. 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur 
prijs vvk €5, kassa €7, jongeren tot 18 jaar gratis
info en tickets gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van cultuurraad Zoersel

zaterdag 10.11
wandelen: clubdag
Wie graag wandelt, kan Halle ontdek-
ken met enkele kleine omlopen van 5 en 
10 km, maar ook 15 km stappen. Wie niet 
alleen wil stappen, kan in groep een wan-
deling maken van + 12 km met tussenstop. 
Deze start om 10 uur.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50 
info Jef Joosten, T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

workshop mozaïeken
Mozaïeken is één van de meest inventieve 
vormen van het versieren van een opper-
vlak. We leren omgaan met een mozaïek-
tang en als een puzzel laten we de stukjes 
in elkaar passen. Als u al een fi guur, sym-
bool of idee hebt, kunt u dit thuis in pot-
lood op calqueerpapier overnemen. Hou 
uw tekening eenvoudig.
locatie In den Ateljee, Antwerpsesteenweg 117
andere data zondag 11.11
tijdstip 10.11 van 11 tot 18 uur, 11.11 van 11 tot 16 uur
prijs 10.11 € 70, 11.11 € 110 (materiaal en eenvoudige 
broodmaaltijd inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

Twilight expo
Drie Zoerselse kunstenaressen hebben 
hun krachten gebundeld en nodigen u 
graag uit op hun mystieke expositie. Ju-
welen van Joke Quick , hoeden van Jolan-
da van Dueren den Hollander en art van 
Marie Christine Devriendt.
locatie Seppenshuis, Monnikendreef 7
andere data zaterdag 11.11
tijdstip van 13 tot 19 uur
prijs gratis
info www.twilightexpo.be (weldra beschikbaar)
een activiteit van Twilightexpo

Peter en de Wolf, kinderconcert
De koninklijke harmonie Eendracht Maakt 
Macht presenteert ‘Peter en de Wolf ’. Jan 
Kusseneers, dirigent, stelde een geva-
rieerd programma samen op maat van 
kinderen. Climax is het muzikale sprookje 
‘Peter en de Wolf ’ van Sergei Prokofi ev. 
Toneelkring Tilia verzorgt de vertelling en 
neemt zo jong en oud mee in het verhaal.
locatie de Kiekeboes (GBZ), Kerkstraat 7
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs vvk € 4, kassa € 5, leden gezinsbond € 2, kinderen 
gratis
info en vvk Harmonie EMM, M 0498 10 10 89,
lutgart.valckx@telenet.be
een act. van Harmonie Eendracht Maakt Macht

quizavond voor Jan en alleman
De aard en inhoud van deze quiz garan-
deert een leuke avond voor jong en oud. 

Inschrijvingsgeld is de prijzenpot. Max. 6 
personen per ploeg. Iedereen welkom!
locatie zaal K.H. De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs vvk € 12,50 kassa € 15
info Kristel Cavents, T 03 290 69 57,
kristel.cavents@telenet.be
een act. van Kon. Harmonie De Vriendenband

concert Guido Belcanto
“Ik ben een stroming op zich”, zegt Guido 
Belcanto. Weinig artiesten zijn zo vaak in 
kaart gebracht zoals hij. De koning van 
het Vlaamse levenslied, de chroniqueur 
van de gebroken harten, volkszanger, va-
riétéartiest, romanticus, zwerver … Hij is 
bitterzoet en tragikomisch met erotiek als 
smaakversterker. Guido brengt met zijn 
trio het programma ‘Zo goed als alleen’.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 12, € 10 (-16 jaar), kassa € 14
info en tickets gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zondag 11.11
100 jaar Sint-Martinuskerk
Honderd jaar geleden werden de gron-
dige (ver)nieuwbouwwerken beëindigd, 
die de Sint-Martinuskerk haar huidige 
vorm hebben gegeven. Op de feestdag 
van Sint-Martinus, 11 november, vieren 
we dat uitgebreid: Eucharistieviering, 
herdenkingsmoment aan het Monument 
van de gesneuvelden, receptie en eetgele-
genheid, feestzitting, inhuldiging van het 
erfgoedbord en tentoonstelling ’Honderd 
jaar Sint-Martinuskerk’. In een jubileum-
boek wordt een schets van het parochiele-
ven in deze 100 jaar gebracht.
locatie Sint-Martinuskerk en zaal Sint Maarten, Halle
tijdstip Eucharistieviering om 11 uur, feestzitting om 14 
uur, tentoonstelling om 16 uur
prijs gratis (middageten te betalen)
info T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van Parochie Sint-Martinus Halle

11-novemberherdenkingen
In de drie deelgemeentes zal er een eucha-
ristieviering zijn ter nagedachtenis van de 
slachtoff ers van Wereldoorlog I. Nadien is 
er een kransneerlegging aan het monu-
ment van de gesneuvelden.
locaal kerk Halle, kerk Sint-Antonius, kerk Zoersel
tijdstip eucharistie 11 uur, kransneerlegging 12 uur
info dienst cultuur, T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van de culturele raad i.s.m. paro-
chies en diverse verenigingen

dinsdag 13.11
groepswandelingen
Vertrek om 10 uur voor een wandeling van 
+ 8 km, waarna we onze meegebrachte 
lunch gebruiken. Om 13 uur wandelen 
we opnieuw een lus van 7 à 8 km tot + 15 
uur. U kunt ook alleen vóór- of namiddag 
meestappen. Niet-leden ook welkom.
locatie De Vier Seizoenen, R. Delbekestraat 179
tijdstip van 10 tot 15 uur
prijs gratis
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info Jef Joosten, T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrouwencirkel – maantent
Een uitnodiging om op ontdekkingstocht 
te gaan naar het vrouwelijke in onszelf en 
de kracht van de ontembare vrouw te voe-
den. Via meditatie, zang, dans, oefenin-
gen, tekenen, kleien … worden we bewust 
van onze vrouwen-kracht en maken we 
contact met onze Oerkracht, de vrouwe-
lijke essentie.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 20 tot 22 uur (achteraf hapje/drankje)
prijs € 12
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

woensdag 14.11
de smaak van thuis!
Kookactiviteit voor kinderen. Heb je zin 
om mee te koken dan ben je welkom. 
Meebrengen: schort en vele doosjes om 
jouw gerechtjes mee naar huis te nemen. 
locatie Westmallebaan 60
data woensdag 14.11 voor kleuters, zaterdag 17.11 voor 
kinderen 1ste,2de en 3de leerjaar, woensdag 21.11 voor 
kinderen vanaf 4de leerjaar 
tijdstip van 14.30 tot 16.30 uur
prijs leden € 6 , niet-leden € 9 
info en verplicht inschrijven Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

babbelspel
Op een speelse manier sociale vaardighe-
den oefenen. Voor kinderen van 7 tot 12.
locatie De Knod 36
tijdstip van 16 tot 17.30 uur
prijs € 12 per les
info Kristel, M 0477 42 53 72,
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 15.11
verven met ecologische verven
Eéndaagse cursus waar u zelf aan de 
slag gaat met ecologische verven: kalk- 
en leemverf. Leemstructuurverven, 
leemstuck… het verschil met klassieke 
verven wordt uitgelegd. Geen voorkennis 
nodig.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 65 lunch, syllabus en verven inbegrepen
info Christel Bauwens, M 0479 62 20 11,
ananasbauwens@hotmail.com, 
ww.ecologischbouwen.be
een activiteit van Ananas vzw

tentoonstelling ‘resto – resto’
Zoerselse schoolkinderen van het 5de en 
6de leerjaar geraken spelenderwijs ver-
trouwd met de principes van gezonde 
voeding. Op een interactieve manier wor-
den ze bewust van hun voedingsgewoon-
ten en leren ze hun eetgedrag evalueren. 
Ze mogen zelf een gezonde maaltijd sa-
menstellen in het restaurant ‘resto resto’. 
Voor de ouders is er een kookboekje met 
lekkere en gezonde recepten die snel klaar 

zijn. Iedereen kan een bezoekje brengen.
locatie cc Bethaniënhuis, lokaal één.1, Handelsei 167
tijdstip 18 tot 20 uur
prijs gratis
info dienst welzijn & wereld, T03 2980 9 60,
anke.smolders@zoersel.be of welzijn.wereld@zoersel.be 
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 16.11
wat een soep
Komedie van Patrick Cargill. Regie Frank 
de Kaey. Bertrand heeft tijdens zijn laatste 
werkbezoek aan New York zijn huwelijks-
beloften een avondje aan de kant gezet 
en wordt enkele maanden later thuis door 
die Amerikaanse schone verrast. Dit ge-
beurt net op het moment dat hij met zijn 
vrouw een gezellig dinertje heeft georga-
niseerd. Om zich uit deze hachelijke situ-
atie te redden, probeert hij iedereen in het 
complot te betrekken en weet niemand 
nog wie iedereen echt is. Probeer daar 
maar eens wijs uit te geraken!
locatie zaal Sint-Maarten, Lindendreef 16
andere data vrijdag 23.11, zaterdag 17 en 24.11, zondag 
25.11
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 7
info en reserveren T 03 383 19 44 vanaf maandag 22.10
een activiteit van Toneelkring Willen is Kunnen

zaterdag 17.11
Dag van de Natuur - Zalfens Gebroekt
Natuurpunt zet zich met hart en ziel in 
voor het behoud en het beheer van mooie 
stukjes natuur. We nodigen u uit om in het 
Zalfens Gebroekt mee de handen uit de 
mouwen te steken om dit natuurgebied 
nog mooier te maken. Wij garanderen een 
leuke werksfeer. ’s Middags worden verse 
soep, broodjes en koffi  ekoeken voorzien. 
Ook voor de jeugd.
locatie Zalfens Gebroekt, ingang kringlooppark Zoersel
tijdstip vanaf 9 tot 16 uur
info W. Baümer, coördinator beheer, T 03 383 65 26, 
walter.baumer@pandora.be of G. Laurijssen, conserva-
tor, M 0474 73 64 30, guy.laurijssen@gmail.com
een act. van Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

fototentoonstelling Nenufar
Nenufar nodigt u uit om te komen kijken 
naar hun foto’s en digireeksen. Er worden 
ook foto’s getoond van oud Sint-Antonius.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 18.11
tijdstip zaterdag 12 tot 19 uur, zondag 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Louis Verbergt, louis.verbergt@telenet.be,
www.nenufar.be
een activiteit van Fotoclub Nenufar

stadswandeling Turnhout
Stadswandeling in Turnhout onder bege-
leiding van een stadsgids. Turnhout is cul-
tuurstad van Vlaanderen in 2012.
locatie vertrek aan bushalte Bethaniënlei of Grote 
Markt Turnhout
tijdstip 13 uur bushalte, 14 uur Grote Markt
prijs leden € 3, niet leden € 4 
info en verplicht inschrijven Goedele Van Camp, T 0474 
30 99 32, goedele.vancamp@skynet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel

Myrddin / fl amenco gitaarmuziek
Myrddin werd op zijn 14de gebeten door 
de rijkdom van de Flamencogitaar. Na 
de fundamenten van zijn vader (Koen De 
Cauter) geleerd te hebben, vertrok hij naar 
Spanje, waar hij master-classes volgde bij 
de grote namen uit de Flamenco: Manolo 
Sanlucar, Gerardo Nunez, Rafaël Riqueni, 
Enrique de Melchor… daarnaast behaalde 
Myrddin de grootste onderscheiding klas-
sieke gitaar.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, de bijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 18.11
aperitiefwandeling in het Molenbos
De gids neemt u mee tijdens deze wande-
ling mee naar het Molenbos. Tussen de 
wandelpassen door, genieten we van een 
drankje.
locatie op het einde van het baantje Nooitrust, West-
Malle (waar de verharde weg overgaat in een zandweg)
tijdstip 9.30 uur
info en gids Ronny Van Soens, T 03 385 94 63,
ronny.vansoens@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 20.11
uitheemse vlechttechniek:
looping of lussentechniek
Een eenvoudige oeroude techniek, die 
bestaat uit allemaal lussen. U kunt er ook 
natuurlijke materialen in verwerken. De 
techniek wordt aangereikt, de vormge-
ving en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 21.11
tijdstip 20.11 van 9 tot 12 uur, 21.11 van 19 tot 22 uur
prijs € 22 per les (raffi  a inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

woensdag 21.11
lekker ontspannen voor kinderen
Voel je spanning bij een toets of bij exa-
mens? Enkele praktische ademhalings-
oefeningen kunnen je helpen en laten je 
terug tot rust komen. Voor kinderen van 
10 tot 14 jaar.
locatie De Knod 36
tijdstip van 16 tot 17.30 uur
prijs € 12 per les
info Kristel, M 0477 42 53 72, kristel@zinnebeeld.me, 
www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

lezing ‘Later begint vandaag. Hoe 
realiseer ik mijn recht op waardig 
sterven?’
Het debat rond palliatieve zorg en eu-
thanasie woedt volop. Patiënten en hun 
omgeving blijven vaak met veel vragen 
zitten. Prof. Dr. Manu Keirse vertelt u er 
alles over. Een onderwerp dat elke burger 
aanbelangt.
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locatie gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30, 
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst gezin en welzijn Schilde,
T03 380 07 47, sociaal.welzijn@schilde.be 
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde, Wij-
negem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

voordracht ‘Louis-Paul Boon’
spreker Kris Humbeeck
Louis Paul Boon, Vlaams schrijver, kunst-
schilder en dichter (° 15/3/1912, † 10/5/1979). 
L.P. Boons dubbeltalent zou in zijn hele 
carrière tot een geweldige productie lei-
den, met name in de jaren vijftig en zeven-
tig (qua schrijfwerk), en in de jaren zestig 
en zeventig (qua schilder- en beeldhouw-
werk).
locatie Parochiezaal, Kapellei 1
tijdstip 20 uur
prijs leden € 3 , niet-leden € 5
info katia.pannecoucke@edpnet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint Antonius

vrijdag 23.11
smalltown 
Toneelstuk van Willem Taeymans, be-
werkt en geregisseerd door Ronny De 
Jonghe. Een opeenstapeling van kleine 
verhaaltjes, van kleine mensen in een 
klein dorp. Hun sporen lopen soms naast 
elkaar, soms raken ze elkaar en soms krui-
sen ze elkaar.
locatie de Kiekeboes (GBZ), Kerkstraat 7
andere data zaterdag 24.11, 1.12 en 8.12, vrijdag 30.11 
en 7.12
tijdstip 20 uur
prijs € 7
info en reserveren Lut De Kerf, T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelkring Tilia

zaterdag 24.11
het verhaal van Sinterklaas
Ben je dol op verhaaltjes, kom dan zeker 
meeluisteren naar… een verhaaltje over 
Sinterklaas. Nog even en dan brengen de 
Sint en Zwarte Piet iets lekkers en leuks. 
Iedereen is welkom, ook mama, papa, 
oma, opa… Inschrijven is noodzakelijk!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 18 tot 19 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 5. Enkel kinderen betalen
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97, heidi.rymen@
hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

fi lm Nosferatu met live muziekbege-
leiding door Hilde Nash
Nosferatu is een uiterst sfeervolle fi lm die 
bol staat van symboliek. Griezel, spanning 
en humor zijn in ruime mate aanwezig. 
Max Schreck is als Orlok qua uiterlijk de 
meest angstaanjagende vampier aller tij-
den. De fi lm roept een dromerige en duis-
tere sfeer op, die binnen het genre zelden 
werd geëvenaard. Met haar live pianospel 
brengt Hilde Nash deze klassieker weer 
helemaal tot leven.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig

info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 25.11
Christus Koning – chiro-activiteit
Vrijwilligers en/of toeschouwers zijn van 
harte welkom. Start aan de Sint-Antoni-
uskerk en einde aan de lokalen jongens-
chiro.
locatie Sint-Antoniuskerk
tijstip 10 uur
prijs gratis
info Sien Nicolaï, M 0472 52 59 48
een act. van meisjes- en jongenschiro St. Antonius 

mosselfeest
Genieten van lekkere mosselen, stoofvlees 
of een vegetarische schotel met frietjes. 
De opbrengst van dit eetfestijn wordt ge-
bruikt voor de aankoop van boek-e’s (ma-
teriaal voor digitale schoolborden) en het 
opfl euren van de kleuterspeelplaats.
locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21
tijdstip van 12 tot 14 uur of van 17 tot 19 uur
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, 
bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van de oudervereniging en de vrien-
denkring i.s.m. basisschool Klim-Op.

woensdag 28.11
praktische lezing
‘Recht op een waardig levenseinde’ 
Uw zorgplanning vroegtijdig voorberei-
den. Hoe doet u dat? Op welk moment, 
in welke context en met wie kunt u dit 
bespreken? Heel wat vragen komen in u 
op: euthanasie, sedatie, wilsbeschikking, 
therapeutische verbetenheid en pallia-
tieve zorg. Uw rechten als patiënt worden 
benoemd en besproken. U krijgt het alle-
maal te horen van Frank Willeme, die ruim 
10 jaar actief is in de palliatieve zorg.
locatie De Ring, Blijkerijstraat 71, Oostmalle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven Sociaal Huis Malle, T03 312 49 61, 
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be, De Ring, 
T 03 312 23 31, martine.boost@sociaalhuismalle.be 
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde, Wij-
negem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

zaterdag 1.12
tentoonstelling Wintersalon 2012 / 
Hendrik Conscience
Hendrik Conscience werd 200 jaar gele-
den geboren en vertoefde op verschillende 
plaatsen in Zoersel. Béatrice Bervoets, 
Eddy Coeckelbergs, Jean Coen, Diana De 
Koninck, Simonne De Roy, Lea De Vos, 
Ingrid Geudens, Mia Gijbels, Leo Laenen, 
Suzanne Lauwereins, Ingrid Looymans, 
Rik Poels, Joke Quick, Annemie Roovers, 
Georgette Truyens-Sanders, Gilberte Van 
Troyen (†),Ria van Uff el en Hugo Vermant 
eren Conscience in een groepstentoon-
stelling.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 30.12 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11

tot 18 uur 
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

dinsdag 4.12
uitheemse vlechttechniek: viervlecht
Met vier strengen maken we een mooie 
ronde vlecht, die we met een blinde steek 
aan elkaar naaien. De techniek wordt aan-
gereikt, de vormgeving en grootte bepaalt 
u zelf. De afwerking is voor thuis.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 5.12
tijdstip 4.12 van 9 tot 15.30 uur, 5.12 van 19 tot 22 uur
prijs € 22 per les (oude lakens inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw 

vrijdag 7.12
decoratief schilderen van meubels
U gaat zelf aan de slag. Kalken, witten, 
vergrijzen, patineren, doorschuren… zijn 
technieken die u aangeleerd worden en 
die u thuis zelf kunt toepassen op meu-
bels, houten vloeren, keukenkasten … 
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, ananasbau-
wens@hotmail.com, www.ecologischbouwen.be
een activiteit van Ananas vzw

dia-avond zuidwest USA
Dieter Heylen en Guy Laurijssens trokken 
voor enkele weken naar het zuidwesten 
van de Verenigde Staten voor een rondreis 
doorheen Californië, Arizona en een stukje 
Nevada. Met deze fotovoorstelling laten 
ze u kennismaken met de rijke natuur en 
gevarieerde landschappen, met vooral 
aandacht voor de rijke vogelfauna.
locatie Cultureel Centrum,
Sint-Jozefl ei 26, 2390 Westmalle
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Guy Laurijssens, guy.laurijssens@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 8.12
watervogels herkennen voor de 
jeugd: eenden en ganzen
Samen met kinderen vanaf tien jaar wan-
delen we naar de Hoofsweer, een grote 
vijver met kijkhut. Daar zullen we zeker 
de kans krijgen om kuifeenden, smienten, 
krakeenden, nijlganzen …. te observeren. 
De gids vertelt je waarop je vooral moet 
letten om ze te kunnen determineren. 
Als je een verrekijker hebt, breng die dan 
zeker mee. Er zal ook een telescoop klaar-
staan!
locatie parking Cuveehoeve, vaartdijk 4, Brecht
tijdstip van 9 uur tot 12 uur
info en gids R. Vergaelen, T 014 72 51 42, M 0494 39 36 87
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoer-
sel
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 ■ IN ‘T KORT

27 oktober  ...........  antenne Halle
1 & 2 november  ....  alle diensten van gemeente & ocmw Zoersel
3 november  .........  antenne Halle

uitzonderingen
2 & 3 november .....  kringlooppark wel open
3 november  .........  bibliotheken wel open

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

sluitingsdagen

Ons vrijwillig brandweerkorps wil toekomstgericht werken, 
met het oog op de vorming van brandweerzones met korp-
sen die telkens het snelst en het meest adequaat ter plaatse 
kunnen zijn. Om de post Sint-Antonius en Zoersel te verster-
ken zoekt de brandweer: negen vrijwillige brandweerman-
nen/vrouwen en één 'beroepsbrandweerman/vrouw onder-
luitenant'.

Interesse?
Kom naar de infovergadering 
bij de brandweerpost in Sint-
Antonius, Bethaniënlei 8c op
5 november 2012 om 20 uur.
Lees meer op www.zoersel.be 
of vraag na bij de dienst per-
soneel, 03 2980 9 19,
personeel@zoersel.be.

Kamishibai. Wablieft? Ka-mi-shi-bai: in Japan 
zijn ze razend populair. Kami betekent papier en 
shibai staat voor drama, letterlijk papieren drama 
dus. Aan de hand van grote illustratieplaten krij-
gen kinderen de meest fantastische verhalen te 
horen en te zien. Zoals bij een poppentheater 
ontrolt het verhaal zich scene per scene, zonder 
poppen maar met afb eeldingen. Creatieve vertel-
lers kunnen hun fantasie daarbij de vrije loop la-
ten. Voor diegenen die meteen aan de slag willen, 
staat er op de achterkant van elke vertelplaat een 
verhaal uitgeschreven. Een boeiende activiteit 
voor in de klas of gezellig thuis, nu te vinden in de 
bibliotheek van Zoersel.

MEER WETEN?
Kom langs, bel 03 2980 7 22
of mail naar zoersel@bibliotheek.

Dit schooljaar kan uw kind punten sparen tijdens de veiligheids-
actie. Knip dit extra punt uit, kleef het op de spaarkaart en uw 
kind maakt meer kans op een leuke prijs.

TIP
Fietst u samen met uw kind, rij dan zo veel mogelijk links naast 
uw dochter of zoon zodat die rechts op het fi etspad of rechts 
van de rijbaan kan fi etsen. Lukt dat niet, laat dan uw kind voor u 
rijden.
Maak op voorhand duidelijke afspraken, moedig uw kind onder-
weg aan en leg bij aankomst uit wat goed en minder goed ging.

MEER WETEN?
Mail naar mobiliteit@zoersel.be.

voorlezen...
met vertelplaten

brandweer werft aanonveilig fi etsen
| boeit ni

extra
punt
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 ■ BETROKKEN

uitwerking GRS Zoersel

wat is uw mening over
deze plannen?
‘Wat vindt u van de uitvoering van het GRS?’ Hoort u het bij deze vraag in Keulen donderen? 
Dan zit u geografi sch een beetje fout, want een GRS heeft alles met onze eigen gemeente te 
maken. GRS staat namelijk voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zoersel. U zou het 
beknopt kunnen omschrijven als een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling binnen 
onze gemeente, met aandacht voor wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw ... 
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Zo’n structuurplan is geen statisch document, maar wordt regel-
matig geactualiseerd of herzien. De laatste herziening dateert van 
mei 2012. Na die theorie (het uittekenen van het GRS) komt nu 
de praktijk (de uitwerking van het GRS). Dat gebeurt met ruimte-
lijke uitvoeringsplannen (afgekort RUP’s). Zo’n RUP legt voor een 
bepaald gebied stedenbouwkundige voorschriften vast: hoe mag 
u bouwen, welke activiteiten mogen er plaats vinden, waar komt 
groen … Er loopt nu een openbaar onderzoek voor de eerste vier 
ontwerpen van RUP’s. Dat wil zeggen dat u ze kunt inkijken en 
eventuele adviezen, opmerkingen of bezwaren kunt opperen.

RUP ‘kerkhof en omgeving’ - herziening
Omdat de oorspronkelijke voorschriften van het Bijzonder Plan 
van Aanleg (BPA) ‘Kerkhof en omgeving’ weinig ruimte lieten 
voor hedendaagse invullingen, werd in 2011 een RUP met soe-
pelere voorschriften opgemaakt en goedgekeurd. Het gebied 
van dit RUP omvat ook de KMO-zone aan de Heybleukenstraat. 
Daarvoor werd een omvorming naar een gemengde bestem-
ming voor wonen en openbaar nut voorgesteld. Omdat deze 
visie echter niet vermeld werd in het oorspronkelijke GRS van 
een tijdje geleden, werd de omvorming van de KMO-zone in het 
RUP niet goedgekeurd. Dankzij een herziening van het oor-
spronkelijke RUP kan nu die omvorming alsnog worden gerea-
liseerd.  

tweede herziening
RUP ‘gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat’
Het BPA ‘gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat’ werd reeds 
goedgekeurd in 2006. In 2009 vond een eerste herziening 
plaats van dat BPA en werd het omgevormd tot een RUP. De 
tweede herziening vloeit nu voort uit de gewijzigde visie van de 
gemeente over de voorziene woonprojectzones en de nieuw ge-
plande gemeenschapsvoorzieningen (politiecommissariaat) en 
parkeernoden langs de Achterstraat. Concreet betekent dit dat 
één van de twee voorziene woonprojectzones wordt geschrapt 
en vervangen door een zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en parkeren. Dat moet er vooral voor zorgen dat de nood aan 
parkings voldoende wordt opgevangen. 

openbaar onderzoek
Deze vier RUP’s kunt u tot en met 29 november 2012 inkijken bij 
de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum. 
Voor het RUP ‘uitbreiding recreatiezone Kievitheide’ ligt even-
eens een onteigeningsplan ter inzage.

Als u bij één van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen adviezen, 
opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u die uiterlijk 
op 29 november 2012, per aangetekende brief of tegen ont-
vangstbewijs overmaken aan de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO), Handelslei 167, 2980 Zoersel.

Nog tot en met 29 november

kunt u de RUP's komen inkijken.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 9 11
of mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be. 

RUP ‘uitbreiding recreatiezone Kievitheide’
De locatie waar voetbalclub KFC Eendracht nieuwe terreinen heeft 
aangelegd maakt deel uit van een gemeentelijke recreatiepool. Zo’n 
pool komt in aanmerking voor een verdere uitbouw met recrea-
tieve voorzieningen. Tussen de terreinen van KFC Eendracht en het 
geplande lokaal bedrijventerrein bevindt zich nog een zone die in 
aanmerking komt voor de uitbouw van deze recreatieve zone. Dit 
RUP omvat dus de omvorming van agrarisch gebied naar recreatie-
gebied. Dat gebeurt in functie van de herlokalisatie van twee lokale 
tennisverenigingen (TC De Kievit en TC De Meerheide) die op de 
huidige locatie niet verder kunnen uitbreiden. Naast de aanleg van 
buitenterreinen wordt ook de mogelijkheid voorzien om een ten-
nishal te bouwen die ook ter beschikking zal gesteld worden aan TC 
Ten Otter (die gevestigd blijft aan de Liersebaan) en alle andere ten-
nissende Zoerselaars. 

RUP ‘KMO-zone Heideweg’ 
Oorspronkelijk werd voor deze KMO-zone een RUP voorzien dat de 
ontsluiting van deze zone zou optimaliseren. Maar nu heeft het be-
drijf in die KMO-zone plannen om zich elders te herlokaliseren, en 
dat gaf aanleiding om die visie te wijzigen. Daarom werd voor een 
groot deel van de KMO-zone een omvorming naar woongebied in 
het vooruitzicht gesteld. Het noordelijke gedeelte van de bestaande 
KMO-zone wordt daarbij teruggegeven aan de Schijnvallei en krijgt 
een bestemming van open ruimte. Na goedkeuring van het RUP 
kan een voorstel worden gedaan voor de concrete invulling van het 
woongebied.

"De plannen schrijven voor hoe u mag 

bouwen, waar groen komt ..."
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 ■ LEEF!

stedenband

Kent u een kind dat nu in het eerste leerjaar zit en zijn eerste woordjes leest? Vindt u het ook 
logisch dat elk kind die basisvaardigheden leert? Jammer genoeg is dat niet overal even evi-
dent. In Bohicon, onze partnerstad, gaan veel kinderen niet naar school omdat ze op het veld 
moeten werken. Maar dankzij de stedenband brengt Zoersel daar verandering in.

In Benin richt de staat gratis onderwijs in 
voor alle leerlingen. Maar zij moeten nog 
wel zelf hun boekentas, schoolgerief en 
uniform betalen. Vele ouders kunnen zich 
zelfs dat niet veroorloven en laten hun kin-
deren op het veld werken. Om hen toch 
een kans te geven op onderwijs richtte het 
gemeentebestuur van Bohicon een aantal 
jaar geleden een fonds op. Jaarlijks spen-
deren zij zo’n 30.000 euro aan het nodige 
materiaal. Zoersel doet daar nu 17.351 euro 
bovenop zodat er dit schooljaar in totaal 
5.000 kinderen extra naar school kunnen. 

onderwijs is de sleutel
“Benin moet het niet hebben van de 
grondstoff en in de bodem, net zoals wij in 
ons Belgenlandje. En dat beseff en ze maar 
al te goed. Net daarom investeert de staat 
in onderwijs want dat is de sleutel tot 
ontwikkeling”, vertelt de Noord-Zuidcon-

sulent van Zoersel. “Begin augustus vroeg 
onze partner of wij dit project wilden on-
dersteunen. We hebben dan de nodige do-
cumenten opgevraagd waaruit bleek dat 
ze eff ectief inzetten op onderwijs. Na de 
nodige stappen, hebben we het geld over-
geschreven. Volgens de afspraken van de 
stedenband, houden zij ons op de hoogte 
van de projecten die wij mee ondersteu-
nen. Zo weten we zeker dat het geld goed 
besteed wordt.”

“Voor we besloten dit project te steunen, 
hebben we onderzocht hoe we het kon-
den koppelen aan de  uitvoering van onze 
stedenband. Daarom hebben we extra 
gevraagd dat ze de bibliotheekwerking 
erbij zouden betrekken. In de klassen zal 
promotie worden gemaakt voor de bib en 
krijgen ze boekenpakketten om te gebrui-
ken in de scholen.”

ook volwassenen leren lezen
“Tijdens het werkbezoek in april bezocht 
onze delegatie een project voor volwasse-
nenonderwijs. Een groep vrijwilligers leert 
er volwassenen lezen en schrijven en ze 
geven ook een basiscursus rekenen. Maar 
de nodige infrastructuur ontbreekt en ze 
zouden dus al een heel eind geholpen zijn 
met een afdak, om ook tijdens het regen-
seizoen les te geven. Daarom wordt een 
klein deel van die 17.351 euro gebruikt voor 
bouwmateriaal.”

balans na een jaar
De stedenband is ruim een jaar oud, tijd 
dus om een voorlopige balans op te ma-
ken. In Bohicon werden al een aantal con-
crete zaken ondernomen: de bibliotheek 
werd ingericht, een computer met inter-
netaansluiting geïnstalleerd voor het pu-
bliek, en de jongeren werd zowel letterlijk 

5.000 extra 
kinderen
naar school
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Dankzij de inzet van de gemeentebesturen van Bohicon en Zoersel kunnen deze kinderen leren lezen en schrijven.

BENIN ONDER DE LOEP
Ook andere organisaties zetten Be-
nin onder de spots. Zo organiseert 
Vredeseilanden een tocht dwars 
door het West-Afrikaanse land. In 
het Noorden ondersteunt de orga-
nisatie een aantal landbouwpro-
jecten. Vroeger teelden de land-
bouwers er katoen, maar die markt 
stortte enkele jaren geleden volle-
dig in. Om het inkomen van de boe-
ren te verzekeren, stapten ze over 
naar rijst. Met de hulp van Vrede-
seilanden is die rijst van zo'n goede 
kwaliteit dat hij kan geëxporteerd 
worden naar Europa. U vindt hem 
onder meer bij Colruyt.
Nicole Ducheyne, Zoerselaar, per-
soneelslid bij de gemeente en lid 
van ‘De Doortrappers’ rijdt mee de 
377 kilometerslange tocht door Be-
nin en steunt zo de vele projecten. 
Zo brengt zij op haar beurt Zoersel 
dichter bij Bohicon en andersom.

met een pijl, als fi guurlijk dankzij promo-
tie de weg naar de bib gewezen. Ook in 
het stadhuis werd het bijgebouw volledig 
op het computernetwerk aangesloten.

“Ook in onze gemeente merken we stil-
aan de eff ecten van ons partnerschap. Zo 
putte onze bibliothecaris inspiratie uit de 
creatieve manier waarop ze in Bohicon de 
kinderen aanspreken. Het valt ook meer 
en meer op dat Zoerselaars beseff en dat 
het bijvoorbeeld niet voor iedereen van-
zelfsprekend is om een boek te lezen of 
om te leren schrijven.”

wie betaalt dit?
De gemeente voorziet jaarlijks onge-
veer 0,7 % van het budget voor ontwik-
kelingssamenwerking. Dat komt neer op 
ongeveer 96.000 euro. De gemeenteraad 
stelde de verdeelsleutel als volgt vast:
- 7,5 % wordt toegewezen aan de Roe-

meense zustergemeente Crucea;
- 18.5 % gaat naar ontwikkelingsprojecten 

waar Zoerselaars een band mee hebben; 
- 18.5 % wordt gebruikt voor de ondersteu-

ning van de stedenband; 
- 18.5 % besteedt de Wereldraad aan pro-

jecten over de derde wereldproblema-
tiek;

- 23% is voorzien voor 11.11.11;
- 14 % gaat naar Broederlijk Delen.

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

en volgend jaar?
Wat volgend jaar brengt, ligt op dit mo-
ment nog op tafel. Zoersel speelt met het 
idee om een ‘bibliobus’ te laten rondrijden 
in de randgemeenschappen van Bohicon 
om ook daar boeken te introduceren.

"Ook in Zoersel merken 

we eff ecten van dit 

partnerschap".
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redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Joke Van De Vel, Kristien Boeykens, Uschi Ruwisch
cultuur
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 7 16 | F 03 2980 9 00
e-mail: toerisme@zoersel.be

samenstelling, coördinatie en eindredactie
communicatie

werkten mee aan dit nummer
Erik Breuls, Erik Fuhlbrügge, Bob Peeters, Jan Koninkx, Sam 
Van Pelt, Janne Verstrepen, Joke Van de Vel, Malou Schelfthout, 
Marijn Janssens en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
Bob Peeters, 11.11.11, Stijn Willekens, KFCE Zoersel

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 joke.vandevel@zoersel.be:
- vóór 19.10 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 09.12 en 19.01
- vóór 30.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.01 en 23.02

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.

TRIPLE    * 

jaarlijkse verkoop

wenskaarten, potloodjes en

andere hebbedingetjes

10.11: van 10 tot 12 uur aan de bib in 

Halle en bij alle handelaars

11.11: verkoop door de jeugdverenigin-

gen in Halle en Zoersel, bij alle han-

delaars en een inzameling 

tijdens kerkdiensten.
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