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 ▪ een mooi scenario voor uw eindejaarsdag

 ▪ doorbraak in dossier omleidingsweg

 ▪ kerstmis op Einhoven in de jaren '14-'18

Luc Sebreghts & Danielle Le Bruyn over biljartcafé De Ploeg

wereldtop actief in Zoersel
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IN BEELD Na bijna vijftig jaar komt de 
aanleg van de omleidingsweg weer een 
stap dichterbij.

4
BETROKKEN Laat u rijden door de Res-
ponsible Young Drivers, hang rookmel-
ders … Vijf tips naar een veilig 2013.

6
IN 'T KORT Boeken voor de feestdagen | 
kerstshoppen op Zoersel markt | feestre-
geling …

7
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong & oud van 9 december tot en 
met 19 januari.

11
IN BEELD Het kerstspel op Einhoven zit 
in een nieuw kleedje en belicht de avontu-
ren van oorlogsvrijwilliger Jef Vermeiren.

12
CLOSE-UP Wat gaat er schuil achter de 
alom bekende voorgevel van biljartcafé De 
Ploeg aan de Kapellei in Halle?

14
WEGWIJS Hoe werkt een gescheiden ri-
oleringsstelsel en in welke straten zijn er 
rioleringswerken gepland?

zo is Zoersel!
Geteld. De stemmen zijn geteld. 
Na de verkiezingen van enkele weken geleden, zijn daarmee 
ook de dagen van de huidige bestuursploeg geteld.

Vanaf januari zal de gemeenteraad er grondig anders uitzien, 
en ook in het schepencollege verandert er heel wat. Zo zal ik 
vanaf volgende maand zelf andere taken opnemen. Het luik 
communicatie hoort dan niet meer tot mijn verantwoordelijk-
heid.
En dat betekent dat dit het laatste editoriaaltje is van mijn 
hand. Jaren was ik één van de vaste schrijvers. What’s in a 
name? Hoeveel ik er in al die jaren geschreven heb, ik heb het 
niet nageteld, maar het zijn er veel. Meer dan 100 in ieder ge-
val, niet alleen voor dit magazine, maar ook voor het perso-
neelsblad. Ik geef toe, ik zal het ook wel missen, want ik heb 
het altijd met heel veel plezier gedaan. 

En komen we elkaar hier niet meer tegen in de toekomst, er 
zijn nog andere gelegenheden bij de vleet. Alleen al in de einde-
jaarsperiode bijvoorbeeld. 
Denk maar aan de kerstmarkt, die we weer met veel enthousi-
asme organiseren. 
Of aan het kerstspel op Einhoven, dat in een nieuw kleedje 
steekt. Mijn eigen jongelui zijn de leeftijd om te gaan 'nieuw-
jaarzingen' voorbij, dus met kinderen aan de hand komt u me 
niet meer tegen met oudejaar, maar de sfeer opsnuiven doe ik 
maar al te graag. Gelukkig kunnen we dan telkens weer beroep 
doen op politie en hulpdienst, die onze ukkepukken veilig door 
het verkeer loodsen. 

Wie vroeger ook is gaan zingen, denkt er wellicht met blije her-
inneringen en wat weemoed aan terug. Hoe we, eens terug 
thuis en langzaam ontdooiend van de kou, met een blij hartje 
snoep en centjes telden. Niet op de rooster - in Zoersel zingen 
we met oudjaar en niet met Driekoningen - maar wel op de 
kleine salontafel van mijn grootmoeder zaliger.

En daarmee is de toon van oud naar nieuw gezet. ’s Avonds is 
het de beurt aan de ‘grote mensen’ om op hun manier te vie-
ren. Lekker eten en alcohol horen daar meestal bij. Zolang u de 
tel niet kwijtraakt, is dat laatste ook geen probleem. Als u een 
feestbusticket bent komen halen of uw vriend Bob hebt mee-
genomen natuurlijk ook niet.
En voor wie vindt dat het nieuwe jaar onthaald moet worden 
met vuurwerk, vergeet niet dat u een toelating nodig hebt. En 
ook dan is op uw tellen passen nodig!

Als alles georganiseerd is, en alle voorbereidingen getroff en, 
dan is het aftellen. Aftellen naar een nieuw jaar waarvoor ik jul-
lie allemaal veel geluk in uw gezin, in uw buurt, op uw werk, 
een goede gezondheid, veel gezelligheid en veel hartelijke ont-
moetingen toewens!

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ IN BEELD

doorbraak na bijna
50 jaar
De aanleg van de omleidingsweg rond Zoersel komt weer een stap dichterbij. Vlaams minis-
ter van Mobiliteit Hilde Crevits ondertekende enkele weken geleden het onteigeningsbesluit. 
“Dat is enorm goed nieuws,” zo reageert ons gemeentebestuur. “Dat betekent immers dat 
Vlaanderen nu de noodzakelijke gronden zal kunnen verwerven en dat ze budget voorzien.” 

Zoerseldorp kampt al jaren met een hoge verkeersdoorstroom. Da-
gelijks passeren hier maar liefst meer dan 15.000 wagens. Bijna 23 % 
van al dat verkeer is vrachtverkeer, onderweg van of naar de E34. 
Ook het nabijgelegen industriegebied De Schaaf-Delften in Malle 
trekt veel (zwaar) verkeer aan dat vanaf de E34 doorheen de Zoer-
selse dorpskern moet passeren om het industrieterrein te bereiken.

Dat het dossier van de omleidingsweg rond Zoersel al lang mee 
gaat, hoeven we u niet te vertellen. De eerste stappen werden al 
gezet in 1963. Op 15 november van dat jaar keurde de gemeenteraad 
het tracé goed, dat nadien werd opgenomen in het gewestplan. 
Sindsdien bleven de opeenvolgende besturen ijveren voor deze om-
leidingsweg.

Het dossier kwam recent in een stroomversnelling terecht. Zo wor-
den nu ook de plannen geconcretiseerd voor de aansluiting tussen 
de omleidingsweg en het bedrijventerrein in Malle, zodat de aanleg 
van dit deel naadloos kan aansluiten op de werken voor de omlei-
dingsweg rond Zoersel. “Een aansluiting die absoluut noodzakelijk 
is om de omleidingsweg zijn eff ect te laten hebben”, aldus het be-
stuur.

openbaar onderzoek
De administratie Wegen en Verkeer Antwerpen, die optreedt als 
bouwheer en die later ook beheerder van de omleidingsweg wordt, 

dossier omleidingsweg

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

heeft ondertussen een bouwaanvraag ingediend voor de aanleg 
van de omleidingsweg. Deze aanvraag gaat gepaard met een 
openbaar onderzoek waarbij u het dossier kunt inkijken van 22 
november tot en met 21 december 2012.

Als u bemerkingen, adviezen of bezwaren hebt bij de bouwaan-
vraag, kunt u die tot uiterlijk 21 december indienen bij de dienst 
ruimtelijke ordening in het administratief centrum aan de Han-
delslei 167.

planning
Als alles verder loopt zoals gepland, kunnen volgend jaar de 
nodige gronden eff ectief worden verworven. Als tegen dan ook 
de bouwvergunning zou zijn afgeleverd, kan hopelijk - na bijna 
vijftig jaar na de goedkeuring van het tracé - met de aanleg van 
de omleidingsweg worden gestart. En dan kan Zoerseldorp ein-
delijk herleven.
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 ■ BETROKKEN

naar een veilig 2013

een mooi scenario 
voor uw eindejaarsdag
Een zak vol lekkers bij elkaar zingen, over een knisperend sneeuwtapijt wandelen, een lekker 
glaasje drinken bij fl akkerende kaarsjes en onder een oorverdovende ‘bloemekee’ het nieuwe 
jaar instappen. Dit is een mooi scenario voor uw eindejaarsdag, vindt u niet? Maar dat scena-
rio kan er ook helemaal anders uitzien. Daarom vijf tips voor een veilig eindejaar.
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veilig buitenkomen

veilig dineren

veilig nieuwjaarszingen veilig thuis geraken
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veilig nieuwjaarszingen
‘Oud jaar, nieuw jaar, ik wens u een zalig 
nieuwjaar! Oud jaar, nieuw jaar, ik wens u 
een zalig jaar, echt waar!’  Op 31 december 
trekken ieder jaar meer dan 1.000 kinde-
ren in onze gemeente van deur tot deur 
om u een gelukkig nieuwjaar te wensen. 
In ruil voor hun wensen, ontvangen ze 
graag iets lekkers of een centje. De jong-
sten hebben het liefst iets om te knab-
belen, terwijl de oudere kinderen liever 
hun spaarpot wat aanvullen, zo leert de 
ervaring. Heel wat begeleidende mama’s 
en papa’s slaan op hun beurt een lekker 
drankje niet af.
Ook dit jaar trekken ongetwijfeld op-
nieuw heel wat kinderen maandagoch-
tend 31 december op pad. Zoals steeds 
zullen politie en gemachtigde verkeers-
opzichters of gemachtigde signaalgevers 
instaan voor de veiligheid van de kinderen 
bij de belangrijkste en gevaarlijkste over-
steekplaatsen in de dorpskernen. Maak 
uw kinderen er ook op attent dat ze enkel 
oversteken bij die beveiligde oversteek-
plaatsen. Bent u zelf met de wagen op de 
baan, let dan a.u.b. extra goed op en ma-
tig uw snelheid.

veilig buitenkomen
Een witte kerst. Veel mensen dromen 
ervan, anderen vinden het maar niks. De 
wegen, voet- en fi etspaden kunnen er dan 
immers gevaarlijk glad bij liggen. Om dit 
te vermijden, heeft onze dienst onder-
houd infrastructuur tijdens de winter-
maanden steeds een effi  ciënt ‘sneeuw- en 
ijzelbestrijdingsplan’ klaar. “Dit plan wordt 
jaarlijks geactualiseerd en bevat onder 
meer een uitgestippelde route doorheen 
onze drie deelgemeenten om er voor te 
zorgen dat iedereen veilig op zijn bestem-
ming geraakt”, zo luidt het. “We starten in 
eerste instantie met de hoofdwegen - in-
clusief fi etspaden - in de drie deelgemeen-
ten, gevolgd door de kleinere verbindings-
wegen en uiteraard de schoolroutes. Ook 
de stoepen voor gemeentelijke gebouwen 
nemen wij voor onze rekening.” 
De stoep voor uw eigen woning moet u 
zelf over minimum één meter breedte ijs- 
en sneeuwvrij houden. In een apparte-
mentsgebouw is de bewoner van de bene-
denverdieping hiervoor verantwoordelijk. 

Uit ervaring weten we dat het ook voor 
de vrachtwagens van de ophaaldiensten 
(huisvuil, pmd & gft) niet altijd mogelijk is 
om in alle straten het huisvuil op te halen. 
Zijn ze niet tot bij u geraakt, haal dan uw 
zakken of groene container terug binnen.

veilig thuis geraken
Het is verleidelijk. U hebt er net een ein-
dejaarsfeestje opzitten en u hebt te veel 
gedronken. Toch denkt u bij zichzelf: ‘Ik 
geraak nog wel thuis met de wagen. Ik rij 
gewoon wat trager. Wat kan er gebeu-
ren?’ Maar voor u het weet, gebeuren er 
ongevallen.
Bent u dus van plan om een glaasje te 
drinken, bedenk dan vooraf hoe u thuis 
geraakt. Kies een Bob, neem de feestbus 
of schakel één van de vrijwilligers van de 
Responsible Young Drivers in. “Je zou ervan 
versteld staan hoeveel mensen niet besef-
fen dat ze eigenlijk een glaasje te veel op 
hebben”, aldus Stefan Buts, één van die 
vrijwilligers. “Het hele jaar door trachten 
we bij discotheken, fuiven of personeels-
feestjes aan de hand van uiteenlopende 
acties - zoals de promillebril, de promille-
kart, vrijwillige alcoholtesten - de mensen 
attent te maken op de gevaren van dron-
ken rijden. Het is enkel op oudejaarsavond 
dat we hen ook met hun eigen wagen 
naar huis brengen.”
Laat u uw wagen liever gewoon thuis, 
haal dan vanaf 17 december uw gratis 
feestbusticket van de Lijn in ons admini-
stratief centrum, in de antennes of in het 
politiebureau aan de Kerkhofl ei.

veilig dineren
Een gezellig eindejaarsetentje kan snel 
omslaan in een regelrechte ramp. Een 
kaars die net iets te dicht bij uw gordijnen 
staat of een fonduevuurtje met olie dat 
omvalt. U hoeft maar eventjes onoplet-
tend te zijn en het is te laat. Soms wordt 
u ook volledig buitenspel gezet door de 
techniek die het laat afweten. “Onze vaat-
wasser veroorzaakte een kortsluiting”, zo 
getuigt een familie op de website van de 
provincie. “De helft van onze keuken is in 
vlammen opgegaan en het hele huis heeft 
rookschade opgelopen. Maar dat zijn 
slechts materiële zaken, daarvoor ben je 
verzekerd. Mijn gezin is gered en dat is het 

voornaamste. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik het zonder die rookmelders vandaag 
niet had kunnen navertellen.”

Om die reden is Zoersel één van de ‘rook-
meldergemeentes’ die zich engageren 
om uw brandveiligheid te verhogen door 
rookmelders te verkopen (€ 20) in ons ad-
ministratief centrum en in de antennes. 
Maak alvast het goede voornemen om u 
er voor 2013 zo’n paar aan te schaff en!

veilig knallen
Huisdieren die in paniek geraken en on-
gevallen veroorzaken. Geluidsoverlast. 
En, veel erger nog, woningbranden en/of 
zwaargewonde brandwondenpatiënten. 
Dit zijn maar enkele van de mogelijke ge-
volgen van het ondoordacht afsteken van 
vuurwerk. Voor heel wat mensen blijft het 
afsteken van vuurwerk echter een vast on-
derdeel van oudejaarsavond. In ons ‘Zoer-
sel magazine’ van december 2011 lieten we 
Dr. Gert Vanspringel, spoedarts in het AZ 
Sint-Jozef, hierover nog aan het woord. 
“Hét grote probleem hierbij is dat men-
sen vaak geen zicht hebben op het risico 
dat ze lopen, of dat hun perceptie van dat 
risico totaal fout is. Mensen moeten over 
het algemeen leren om niet alleen te den-
ken aan ‘wat is mooi en leuk?’, maar ook 
aan ‘welk risico hangt daaraan vast?’. Als je 
absoluut veilig met vuurwerk omgaat, is 
dat ook relatief veilig, maar je moet weten 
waar je mee bezig bent. Men moet het af-
steken van vuurwerk wat mij betreft niet 
verbieden, maar men moet de mensen 
wel veel beter inlichten over de specifi eke 
risico’s die hieraan verbonden zijn, want 
op het moment dat er toch iets fout loopt, 
is de impact ook meteen vrij groot. Denk 
dus op voorhand na over het risico. Doe 
je dat niet, dan stel je mogelijk op een be-
paald moment vast dat het risico dat je 
nam, te groot was…”
Als u toch vuurwerk wilt afsteken, vraag 
hiervoor dan altijd eerst toestemming via 
secretariaat@zoersel.be.

MEER WETEN?
www.zoersel.be, www.delijn.be,
www.ryd.be, www.provant.be.

5



feestmarkt Zoersel
vervangt de markt van 1 januari 2013

op
18/12

 ■ IN ‘T KORT

Omdat de eerste maandelijkse markt van 2013 zou doorgaan op 1 janu-
ari wordt de markt vervroegd naar dinsdag 18 december. Zo heeft u een 
uitzonderlijke gelegenheid om uw feestinkopen op de markt te doen, en 
dit tussen 8 en 12.30 uur. In januari 2013 vindt er geen markt plaats.

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 0 00, vraag naar Hilde Bourbon of Betty Brughmans.

Bent u op zoek naar originele kerstwensen, eens iets anders 
voor op uw kerstmenu en kerstballen in uw boom waar 
iedereen jaloers op zal zijn? Dan zetten deze boeken u mis-
schien op de goede weg.

Kas viert Kerstmis - Pauline Oud
Wat krijgen we nu? Een boom in huis. Voor de allerklein-
sten wordt in dit warme en humoristische prentenboek 
verteld over de verschillende kersttradities.

Warme wensen voor de koudste dagen - Trees Demeulemeester
Wat mag ik u wensen voor het nieuwe jaar? Aan de hand 
van 200 kaarten en evenveel wensen van de laatste 100 
jaar weet u steeds wat schrijven.

Kerstballen breien met Arne & Carlos - Arne Nerjordet
Breien is weer helemaal in. U kunt zelfs kerstballen brei-
en! Twee Scandinavische modeontwerpers ontwierpen 
50 originele patronen die uw kerstboom een heel andere 
toets geven.

Lekker feestelijk - Barbara Luijken
Tijdens de feestdagen schuiven vrienden en familie ge-
zellig bij elkaar aan tafel. Met ‘Lekker feestelijk’ krijgt u 
400 pagina’s vol tips voor heerlijke drankjes en cocktails, 
hartige en zoete hapjes, snacks …

Britannia Road 22 - Amanda Hodgkinson
Een Poolse man en zijn vrouw met kind raken tijdens de 
oorlog van elkaar gescheiden. Na de oorlog wordt het 
gezin in Engeland herenigd en proberen ze een nieuw 
leven op te bouwen. Een beklijvende roman voor onder 
de kerstboom.     

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

Het administratief centrum, de antennes en de 
bibliotheken zijn gesloten op volgende dagen:
24 december  ........  namiddag
25 december  ........  Kerstmis
26 december  ........  hele dag
31 december  ........  namiddag
1 januari  ..............  nieuwjaarsdag
2 januari  ..............  namiddag

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

noteer onze
sluitingsdagen

laat u inspireren

onveilig fi etsen
| boeit ni

extra
punt

Knip ook deze keer het extra punt uit voor op de spaarkaart van 
uw zoon- of dochterlief en maak hen attent op volgende tip: 
wanneer mogen fi etsers naast elkaar rijden?

TIP
Binnen de bebouwde kom mogen maximum twee fi etsers naast 
elkaar op de rijbaan rijden, behalve wanneer het kruisen met 
tegenliggers hierdoor onmogelijk wordt. Diezelfde regels gel-
den ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog bij dat 
fi etsers achter elkaar moeten gaan rijden als er een achteropko-
mend voertuig nadert.

Fietsers mogen niet naast elkaar rijden:
- als er een fi etskar  aan één van de fi etsen gekoppeld is;
- op een rijstrook die voorbehouden is aan bussen en trams of 

aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen;
- op een bijzonder overrijdbare bedding (bv. trambedding).

MEER WETEN?
Mail naar mobiliteit@zoersel.be.
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09.12.2012 - 19.01.2013

sinds december
tentoonstelling
‘Zoersel op de archeologische kaart’
Onder de deskundige leiding van Rik Ver-
beeck werd over de opgravingen aan de 
Oostmallebaan een tentoonstelling uit-
gewerkt, waarin de resultaten uitvoerig 
aan bod komen. Ook alle gevonden urnen 
zullen in het Heemhuisje tentoongesteld 
worden. Eén daarvan, de urne met bij-
potje, zal permanent in het Heemhuisje 
tentoongesteld blijven.
locatie Heemhuisje, Schoolstraat 9
andere data elke eerste, tweede en derde zondag van 
de maand tot en met zondag 17.3
tijdstip eerste en tweede zondag van 13 tot 17 uur, 
derde zondag van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info Jan Denissen, T 03 312 20 00,
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
een activiteit van de Heemkundige Kring Zoersel

dinsdag 11.12
groepswandelingen
Vertrek om 10 uur voor een wandeling 
van ± 8 km. Nadien eten we onze meege-
brachte lunch op, om vervolgens van 13 
tot 15 uur opnieuw een lus van ± 8 km te 
wandelen. U kunt ook alleen vóór- of na-
middag meestappen. Ook niet-leden zijn 
welkom.
locatie 11.12 PVT De Landhuizen, Bethaniënlei 2A
8.1 café ’t Plein, Halle-Dorp 44
andere data dinsdag 8.1
tijdstip van 10 tot 15 uur
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

calorieën verbranden
U kunt vijf weken proeven van het ganse 
aanbod. U bent welkom op alle conditie-
lessen (zumba, aerobics, bodyforming) op 
dinsdagavond, woensdagavond, donder-
dagvoormiddag en/of donderdagavond.
locatie de Kiekeboes (GBZ) voor de avondlessen,
de Zoest (Achterstraat 32) voor de daglessen
andere data elke dinsdag-, woensdag- en donder-
dagavond en elke donderdagvoormiddag t.e.m. 24.1 
(uitgezonderd kerstvakantie)
prijs € 35 voor vijf weken onbeperkt sporten
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
of Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17,
hans.clippeleyr@telenet.be
een act. van Conditie- en dansvereniging Zoersel

donderdag 13.12
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
andere data vrijdag 11.1
tijdstip van 20 tot 22 uur
(achteraf kan nog een hapje/drankje gedeeld worden)
prijs € 12 per sessie
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den Ateljee vzw

vrijdag 14.12
kersthappening de Kiekeboes
Op en rond de speelplaats genieten we 
van de eindejaarssfeer. Knutselwerkjes 
worden te koop aangeboden. In verschil-
lende knutselateliers kunnen kinderen 
hun creativiteit uiten. Een hapje en een 
drankje zullen zeker niet ontbreken. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
onze kinderen. De opbrengst gaat naar 
een door de school gekozen goed doel.
locatie de Kiekeboes (GBZ), Kerkstraat 7
tijdstip van 17 tot 21 uur
prijs gratis
info Annemie Vrints, T 03 2980 8 28,
annemie.vrints@zoersel.be
een activiteit van de Kiekeboes

kerstconcert Canzoenia
Het gemengd zangkoor Canzoenia brengt 
een kerstconcert met Jan Van Mol aan het 
orgel, Erik Brabants aan de piano, Lars 
Piselé als tenor en begeleid door het ko-
perensemble Christmas Brass. Dirigente is 
Ingrid Piselé-Anthonissen.
locatie Sint-Pauluskerk, Malle
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info canzoenia@hotmail.com, www.canzoenia.be
een activiteit van gemengd zangkoor Canzoenia 

lezing Ludo Helsen: ‘Conscience’
Conscience kennen we als de man ‘die zijn 
volk leerde lezen’. Ludo Helsen, voormalig 
gedeputeerde voor cultuur van de provin-
cie Antwerpen en eminent Conscience-
kenner, zal in deze afsluitende lezing op 
anekdotische wijze vertellen hoe Con-
science met zijn werk een belangrijke 
bijdrage leverde aan de volksverheffi  ng en 
educatie van de bevolking.
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 dienst cultuur
in samenwerking met de bibliotheek

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar 
de missionarissen.
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 15 en zondag 16.12
tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel

zaterdag 15.12
kerstconcert inclusief
De leerlingen van het inclusief muzieklabo 
Wijnegem-Zoersel brengen weer een spet-
terend kerstconcert! Zij laten hun talenten 
zien en horen en nemen u mee naar de 
sterren… Niet te missen dus!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 11 uur
prijs gratis
info Muziekacademie, T 03 2980 8 37 of 03 353 75 41
een activiteit van Muziek- en woordacademie 
Wijnegem, Schilde, Zoersel

grote kerst-kaartwedstrijd
Slagen halen. Iedereen prijs. Kalkoenen en 
kippen te winnen. Reuze aanwezigheids-
tombola.
locatie cafetaria sporthal Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip inschrijven vanaf 13 uur, wedstrijd 14 uur
prijs € 3
info Jan Vanbaelen, T 03 385 27 71, M 0479 60 88 76
een activiteit van WSC Vooruit

zondag 16.12
snertwandeling in ’s Herenbos
Een frisse neus halen in één van de mooi-
ste bossen van Vlaanderen, dat het sta-
tuut van bosreservaat heeft. Ook in de 
winter heeft het bos zijn charme voor al 
wie zijn ogen en oren openhoudt. Als af-
sluiter kunt u in de schuur genieten van 
een heerlijke kom snert. Warme kledij!
locatie ijzeren ingangspoort langs Salphensebaan
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
info en gids Wim Vochten, T 03 312 14 25
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

benefi etkerstconcert
ten voordele van de moeder-baby-eenheid 
van het P.Z. Bethaniënhuis, een afdeling 
die zich hoofdzakelijk richt tot moeders 
die psychische problemen ontwikkelen 
in de periode rond of na de bevalling. De 
opbrengst van dit concert is bestemd voor 
de aankoop van didactisch materiaal. Uit-
voerders: Ensemble Voces Capituli. Het 
merendeel van deze zangers is zijn muzi-
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kale opvoeding begonnen in het Antwerps 
Kathedraalkoor. Zij brengen kerstliederen 
door de eeuwen heen.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 15 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info en reserveren Hugo Libert, T 03 383 64 31, hugo.
libert@telenet.be
een activiteit van de parochie van Sint-Antonius, 
P.Z. Bethaniënhuis en Ensemble Voces Capituli

dinsdag 18.12
uitheemse vlechttechniek
‘twijnen of fi tsen’
Een zeer eenvoudige, oeroude, universele 
techniek. We maken een klein mandje 
met 8 staken en twijnen met natuurlijk 
zeegrastouw. Deze techniek is één van de 
belangrijkste vlechttechnieken. Een goede 
basis om de workshops van reeks B te 
kunnen volgen.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 25 (staken en zeegras 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.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data dinsdag 8 en 29.1 
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

donderdag 20.12
fi etsverkoop
De verkoop gebeurt bij opbod.
locatie ’ t Zonneputteke,
dienst onderhoud infrastructuur
tijdstip bezichtiging fi etsen vanaf 17.45 uur,
verkoop bij opbod om 18 uur
info gemeentelijke dienst fi nanciën, T 03 2980 9 17
een activiteit van gemeente Zoersel

voorleesavond
Onze juff en zullen, in pyjama, een mooi en 
spannend verhaal vertellen voor peuters, 
kleuters en lagere schoolkinderen. Terwijl 
uw kind in pyjama - in het gezelschap van 
een knuff el - luistert naar het verhaal kunt 
u als ouder genieten van een slaapmutsje. 
Soep en hot dogs zijn verkrijgbaar.
locatie kleuterspeelzaal Klim-op, Heybleukenstraat 21
tijdstip peuters en kleuters 18 uur, 1ste graad 18.20 uur,
2de graad 18.40 uur, 3de graad 19 uur
prijs gratis
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50
een activiteit van Oudervereniging en Vrienden-
kring in samenwerking met Basisschool Klim-op.

Tijdens de kerstperiode vindt u verspreid in onze gemeente heel wat kerststallen. We 
sommen graag de verschillende locaties en de eventuele bijhorende activiteiten kort 
voor u op.

kerststal Einhoven (met levende dieren)

van 22.12 tot en met 28.12
op gehucht Einhoven
info dienst toerisme, T 03 2980 0 00,
toerisme@zoersel.be

kerststal en -cafetaria
domein Bethaniën (met levende dieren)

van 22.12 tot en met 6.1 aan de Andreas Ve-
saliuslaan (zaal de Waterweg). Bezoek ook de 
gezellige kerstcafetaria en geniet er van 

kerststal Sint-Martinuskerk Halle
van 19.12 tot en met 6.1 in Halle-Dorp
info Marc De Maeseneer, T 03 383 29 11

kerststal pastorij Sint-Antonius
van 19.12 tot en met 6.1 aan de Handelslei
info Maria Sebreghts, T 03 383 44 69

kerststal Sint-Elisabethkerk Zoersel  
van 21.12 tot en met 6.1 aan de Kerkstraat
info Herman Van Hofstraeten, T 03 289 46 76

een pannenkoek en/of gebak van 11 tot 
20 uur (24 en 31.12 gesloten - 6.1 van 11 tot 19 uur). 
Gratis parking bij bezoek.
info Fons Van Elsacker, T 03 312 33 04
een activiteit van ’t Pensioentje

kerststal wijk Gagelaars
van 22.12 tot en met 5.1. kerststal (opening 

22.12 om 18 uur) en verwarmde kersttent 
met drank en versnaperingen. Alle dagen 
aan speelplein Fanny (Gagelaars) van 14 
tot 22 uur, uitgezonderd 24 en 31.12. Op 5 
januari afsluiting met de verwelkoming 
van de drie koningen.
info Luc Van den Bempt,
M 0472 01 32 41, lucvdbcross@hotmail.com
een activiteit van wijkraad Gagelaars

 ■ KERSTSTALLEN

8



concert
Vlaams Radiokoor met Jef Neve
Het Vlaams Radiokoor zorgt dit jaar voor 
een swingende kerst. Van traditionele ne-
grospirituals over een nieuwe creatie van 
Jef Neve, tot spannende jazzimprovisaties 
op de piano. En natuurlijk vergeten we de 
traditionele ‘Christmas carols’ niet, geheel 
in stijl met de rest van het programma 
voorzien van de nodige jazzy grooves… 
Have a merry groovy Christmas!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12, -16 jaar € 8
info en tickets T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van de dienst cultuur

zaterdag 22.12
kerstconcert
Dirigent en muzikanten van K.H. De 
Vriendenband nodigen u van harte uit op 
hun Kerstconcert onder leiding van Erwin 
Pallemans. U zult genieten van prachtige 
muziek met medewerking van het kinder-
koor uit de samenzangklassen 1ste en 2de 
jaar Muziek- en Woordacademie van Sint-
Antonius, voorbereid door Marit Klerkx. 
Gastsolist: Michel Verkempinck (gitaar)
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdtip 20 uur
prijs € 8
info Jef en Erna Bogaerts, T 03 383 57 89,
erna.naulaers@telenet.be
een activiteit van de K.H. De Vriendenband

maandag 24.12
herdersstoet
Met alle kinderen van het dorp vormen we 
op kerstavond een herdersstoet. Onder-
weg is er een toneeltje, aan de kerststal 
zingen we enkele kerstliederen en daarna 
vieren we om 19 uur de jongerenmis. Ie-
dereen is verkleed in herder(in).
locatie start hoek Sniederspad - De Bergen
tijdstip 16.45 uur stipt
prijs gratis
info M 0498 17 64 92, marc.demaeseneer@skynet.be
een act. van de Vormselcatechese Sint-Martinus

dinsdag 25.12
Kerstmis
De Kersmistviering wordt opgeluisterd 
door het meerstemmig gemengd Sint-
Caeciliakoor o.l.v. Tony Dieltiens.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip 11 uur
info Nora Verbruggen, T 03 383 60 10
een activiteit van het Sint-Caeciliakoor

woensdag 26.12
Vlaanderen zingt Kerst
Een gezellige kerstsamenzang georgani-
seerd voor jong en oud, familie en vrien-
den, iedereen samen. U krijgt een mooie 
zangbrochure. Vrijwillige bijdrage voor het 
goede doel.

locatie Sint-Martinuskerk
tijdstip 16 uur
prijs gratis
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfondsafdelingen Halle,
Sint-Antonius en Zoersel

vrijdag 28.12
nieuwjaarsknutselen voor kleuters
Nog eens zin om te komen knutselen? We 
gaan iets maken rond Nieuwjaar, wat… 
dat is nog een verrassing.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
prijs leden € 4, niet-leden € 7
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zondag 30.12
driekoningen- / oliebollentocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 5, 10, 
15, 20 of 25 km met de nodige rustposten.
locatie FC Halle, Lotelinglaan 2
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50, -12 jaar gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be, 
www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden vzw

avondwandeling naar een kerststal
Volledig afgepijlde wandeling van 8 km 
met de nodige rustposten. Op zoek naar 
de stal om de drie koningen te vinden, in 
groep of alleen, met onderweg een post 
waar de fi guren van Felix Timmermans 
klaarstaan met een neut en wat muziek. 
Ook Maria en Jozef met het kindje Jezus 
vinden we te velden.
locatie FC Halle, Lotenlinglaan 2
tijdstip vertrek van 19 tot 20 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50, -12 jaar gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 03,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden vzw

maandag 31.12
nieuwjaarszingen
Nieuwjaarszangers kunnen bij ons choco-
melk komen drinken. Ook voor de mama’s 
en papa’s is er iets lekkers.
locatie dorpsplein Halle
tijdstip van 9 tot 13 uur
prijs gratis 
een activiteit van KLJ Halle

oudejaarsfuif
Het nieuwe jaar wordt ingezet met een 
groot feest. KLJ Zoersel organiseert voor 
de 14de keer de Oudejaarsfuif, de groot-
ste fuif op oudejaarsavond in omstreken! 
Naast de vaste waarden achter de dj-
decks wordt dit jaar ook voor een kleine 
verrassing gezorgd: Laston en Geo!
locatie megatent aan KLJ lokaal, De Reiger 29
tijdstip 21 uur
prijs vvk €5, kassa € 7
info www.oudejaarsfuif.be
een activiteit van KLJ Zoersel vzw

woensdag 2.1
sociale vaardigheidstraining
Wie ben ik, hoe sta ik in contact met de 
andere? Waar en hoe stel ik grenzen? We 
vertrekken vanuit creatieve opdrachten 
om te leren verwoorden en inzicht te krij-
gen in het eigen functioneren. Voor kinde-
ren van 10 tot 14 jaar.
locatie De Knod 36
andere data donderdag 3.1, vrijdag 4.1 en zaterdag 5.1
tijdstip van 16 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur
prijs € 120
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 3.1
Wat wil ik? wensen en verlangens
Stilstaan, ontdekken en via beeld vormge-
ven aan uw wensen en verlangens.
locatie De Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 30
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

zaterdag 5.1
tentoonstelling
‘Een selectie uit de Canvascollectie’
De canvascollectie leverde heel wat in-
teressante nieuwkomers en verborgen 
talenten op. Via een afvalkoers van pre-
selecties kwamen er telkens een 250-tal 
werken terecht in het Paleis voor Schone 
Kunsten. De Bijl selecteerde acht voor 
haar interessante kunstenaars, waaron-
der verschillende laureaten, uit de voorbije 
drie edities van deze nationale kunstwed-
strijd.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag t.e.m. 27.1
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, de bijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 6.1
inschrijvingsdagen TC Meerheide
Welgezind beginnen we aan een nieuw 
jaar en een nieuw seizoen. Als u in het 
nieuwe jaar wat meer wenst te sporten, 
kunt u onmiddellijk de daad bij het woord 
voegen en u alvast inschrijven tijdens één 
van onze drie traditionele inschrijvings-
dagen. Heeft u uw tennisvrienden tij-
dens de winter gemist, dan moet u zeker 
langskomen op zondag 6 januari. Tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie kunt u iedereen 
het beste toewensen en klinken op een 
deugddoend sportief jaar!
locatie cafetaria, Zoerselhofdreef 40
andere data zaterdag 9.2 en vrijdag 15.3
tijdstip 6.1 van 15 tot 17 uur, 9.2 van 10 tot 12 uur, 15.3 
van 19 tot 21 uur, gevolgd door de jaarlijkse algemene 
vergadering.
info Paul Tondeleir, T 03 385 16 12, www.tcdemeer-
heide.be
een activiteit van TC De Meerheide
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dinsdag 8.1
gratis proefl es nieuwkomers 
Taichi, Qigong en meditatie
Oorspronkelijk een vorm van zelfver-
dediging, maar nu een rustige bewe-
gingsleer die zich vooral richt op de 
ontwikkeling van innerlijke kracht 
om evenwicht, mentale helderheid 
en emotionele rust te verwerven.
locatie sporthal De Zoest, Achterstraat 32
andere data donderdag 10.1
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur
info en inschrijven per mail gewenst (beperkte 
plaatsen dus verplicht inschrijven voor Taichi)
Christel Roose, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be 
een activiteit van Taichi Zoersel

woensdag 9.1
mindfulness
Door bewust aandacht te geven, 
sterker in het leven staan. Een prak-
tische reeks vol oefeningen en tips.
locatie De Knod 36
andere data woensdag 16, 23 en 30.1 en 6.2
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 120
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

zaterdag 12.1
kerstboomverbranding Halle
locatie Hoeve Cools Medelaar 11 
tijdstip 16 uur 
info Fons Christiaensen, T 03 384 36 85
of Herman Keysers, keysers.herman@aveve.be
een activiteit van
de Landelijke Gilde Halle/Sint-Antonius

kerstboomverbranding Risschot
met eerst een sprookjeswandeling.
locatie speelweide Moemoe Kiekeboe,
Acacialaan
tijdstip sprookjeswandeling 18.30 uur,
kerstboomverbranding 19.30 uur
info Jef Heivers, T 03 384 03 58
een activiteit van Buurtgroep Risschot

zondag 13.1
glühweinwandeling
op de Bonte Klepper
Een winterse wandeling door het re-
servaat en de Volharding, onder lei-
ding van de conservator, is altijd de 

moeite waard. Na de wandeling is er 
glühwein, warme choco en jenever 
om u op te warmen.
locatie brug 8 aan kanaalweg Oostmalle-Rijke-
vorsel of aan de ingang van het reservaat
tijdstip 9.50 uur
prijs gratis
info Richard Vergaelen, T 014 72 51 42,
lailah.richard@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 18.1
fototentoonstelling
Alles voor digitale beeldverwerking. 
Ook digidoedagen.
locatie ’t Zonneputteke 
andere data zaterdag 19.1 en zondag 20.1
tijdstip 18.1 20 uur, 19.1 van 10 tot 22 uur,
20.1 van 10 tot 19 uur
info Paul De Houwer, T 0474 32 23 29
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

concert
Roland Van Campenhout
Roland van Campenhout is al jaren 
Vlaanderens meest nomadische 
muzikant. Hij volgt een muzikaal 
pad als één langgerekte ‘brick road’. 
De basis blijft echter een aansteke-
lijke blues. Bij een klasbak als Roland 
mag u pakken emotie, gulzigheid 
en passie verwachten. Zijn lyrics zet 
hij om in vlijmscherpe en bijtende 
songs, even duivels als indrukwek-
kend.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 12, kassa € 14, -16 jaar € 10
info en tickets T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van
de gemeentelijke dienst cultuur

zondag 20.1
veldtoertocht Halle - Zoersel
Individuele recreatieve fi etstocht 
over landelijke wegen. Afstanden ± 
40, 25 en 15 km. Douche, bewaakte 
fi etsstalling en 'bike wash' zijn mo-
gelijk.
locatie Den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 8 tot 11 uur
info Jan Verhoeven, T 03 384 30 23,
verhoeven.fam@telenet.be
een activiteit van WTC De Trappers Sint-
Antonius in samenwerking met Vlaamse 
Wielrijders Bond

kerstspel
‘Kerstmis op Einhoven in de jaren ‘14-‘18’

Hiernaast leest u hoe het traditionele kerstspel 
op Einhoven dit jaar in een nieuw kleedje zit. 
Wat niet verandert, is dat u het kerstspel tel-
kens nog met een extraatje kunt combineren.

zaterdag 22.12
tractorenrun 
Mooi versierde en verlichte landbouwtracto-
ren rijden in stoet door de Zoerselse straten 
(vertrek aan kerststal Einhoven, Drengel, Zoerselbos-

dreef, Jagersdreef, Langebaan, Krekelenberg, Kievit, 

Oostmallebaan, Dorp, Zandstraat tot Beemdekens, De 

Maey tot kerststal). Wie met zijn tractor wil mee-
doen, kan inschrijven.
locatie gehucht Einhoven, vertrek aan kerststal
tijdstip 17 uur, kerstspel 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven www.landelijkegildezoersel.be

zondag 23.12
koorzang en muziek
locatie gehucht Einhoven 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be
en landelijkegildezoersel.be

woensdag 26.12
pannenkoekenwandelen
Bewegwijzerde wandelingen van 5 tot 8 km.  
Na de wandeling kunt u pannenkoeken smul-
len aan de kerststal.
locatie gehucht Einhoven
tijdstip wandeling 11 uur, pannenkoeken tussen 12 en 18 uur, 
kerstspel 20 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be
en landelijkegildezoersel.be

donderdag 27.12
fakkeltocht 
Fakkeltocht naar het kerstspel op Einhoven.
locatie Sint-Elisabethkerk
tijdstip fakkeltocht 18.30 uur, kerstspel 20 uur
prijs gratis (fakkels ter plaatse te koop)
info T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be en landelijke-
gildezoersel.be

vrijdag 28.12
winterwandeling Land van Playsantiën 
‘Van orgelmuziek naar een kerstverhaal’ 
We genieten van orgelmuziek op het Pescheur-
orgel in de Sint-Elisabethkerk en wandelen 
vervolgens met een gids door Zoerseldorp, 
waar we enkele mooie kerststallen bezoeken. 
Van daaruit gaat het verder richting Einho-
ven voor het kerstspel. Onderweg worden we 
getrakteerd op muziek en lekkere winterse 
proevertjes. Na het kerstspel genieten we nog 
van hartverwarmertjes in de verwarmde tent, 
vooraleer we terug naar de kerk wandelen.
locatie Sint-Elisabethkerk 
tijdstip 16 uur, kerstspel 20 uur
prijs € 4 (proevertjes inbegrepen)
info en inschrijven vóór 20.12, T 03 2980 0 00,
www.toerismezoersel.be
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 ■ IN BEELD

7 oktober 1914. De twintigjarige Jef Vermeiren, een eenvoudige 
volksjongen, wordt als burger opgeëist door het Belgische leger. Hij 
komt terecht in Frankrijk als oorlogsvrijwilliger. De hele Eerste We-
reldoorlog brengt hij door aan het front en pas in 1918 keert hij voor 
het eerst terug naar huis. Vier jaar lang is hij afgescheiden van fami-
lie en vrienden, vier lange jaren waarin hij dagelijks geconfronteerd 
wordt met oorlog en geweld. Jaren later schrijft hij zijn ervaringen 
en indrukken neer. Het is het verhaal van de Grote Oorlog, dag na 
dag beschreven door een ooggetuige van op de eerste rij.

nieuw verhaal
Al 22 jaar zetten enkele acteurs, leden van de Gidsenbond, toe-
risme Zoersel en de Landelijke Gilde zich in om de toeschouwers 
een warme winteravond te bezorgen. In die twee decennia ga-
ven zij het beste van zichzelf en beleefden ze ontelbare mooie 
momenten. Maar dit jaar gaven enkele leden de fakkel door aan 
een nieuwe generatie om zo een nieuw verhaal te schrijven - 
letterlijk en fi guurlijk. “We willen er absoluut voor gaan om de 
Zoerselse traditie verder te zetten en zo het geleverde werk van 
de voorbije jaren niet verloren te laten gaan. Het nieuwe kerst-
spel wordt absoluut een eerbetoon aan al wie in het verleden 
het Einhovense kerstspel groot maakte.”

MEER WETEN? 
toerisme@zoersel.be, T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be

SPEELDAGEN
Het kerstspel vindt plaats op het gehucht Einhoven in de 
authentieke Kempense kerststal, gemaakt door de Lande-
lijke Gilde. De toegang is gratis. De speeldagen zijn: zater-
dag 22.12, zondag 23.12, woensdag 26.12, donderdag 27.12 en 
vrijdag 28.12, om 20 uur. Voor de omkaderende activiteiten, 
zie p 10.

“Auteur Ludo Geluykens uit Ranst liet zich inspireren door het dag-
boek 'Mijn grote oorlog. Belevenissen van een frontsoldaat (1914-
1918) van Jef Vermeiren. Hij herwerkte dat dagboek tot een nieuw 
kerstverhaal waarin verdriet, een vleugje humor, weemoed, hoop 
en tenslotte veel vreugde en uiteraard de vredesboodschap - geen 
kerstspel zonder deze boodschap - verweven zijn. We kozen ervoor 
om dit jaar een totaal nieuw kerstspel te brengen”, aldus de initia-
tiefnemers.

“Het dagboek van een frontsoldaat 

uit Zoersel, herwerkt naar een 

kerstverhaal.”

kerstmis
in de jaren '14-'18

nieuw kerstspel op Einhoven

Een gezellige avondwandeling, mensen ontmoeten, samen iets drinken en luisteren naar een 
mooi verhaal … Kom binnenkort de sfeer opsnuiven tijdens het kerstspel op Einhoven, dat dit 
jaar in een heel nieuw kleedje zit. U komt er alles te weten over de avonturen van Jef Vermei-
ren, voormalig veldwachter in Sint-Antonius en oorlogsvrijwilliger.
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Ieder van u kent ongetwijfeld biljartcafé De Ploeg aan de 
Kapellei in Halle, al was het dan alleen maar zijn typerende 
voorgevel of omwille van de nabijgelegen bushalte die - in de 
volksmond - dezelfde naam draagt. Maar weet u ook wat er 
zoal schuilgaat áchter die voorgevel? We staken ons licht op 
bij uitbaatster Danielle Le Bruyn en gedreven bestuurslid Luc 
Sebreghts. 

voorbeeld te geven: de beslissende wed-
strijd voor het Belgisch kampioenschap 
werd vorig seizoen via internet in maar 
liefst 56 landen live uitgezonden, maar op 
tv en in de krant werd er quasi niet over 
gesproken. 
Als ik me niet vergis, was het jullie eerste 
ploeg die die titel van Belgisch kampioen op 
zak mocht steken? 
Luc: Dat klopt. Het team bestaande uit Jef 
Philipoom, Martin Horn, Jean Van Erp en 
Wesley De Jaeger werd dit jaar kampioen 
van België in de eerste afdeling ‘drieban-
den’. Na het behalen van die titel kreeg 
onze club zo’n geweldige boost dat het le-
denaantal met maar liefst 35 à 40 % is ge-
stegen. Dat brengt het totaal aantal leden 
op vijftig. En het is om al die mensen vol-
doende speelkans te geven, dat we onze 
accommodatie hebben aangepast. 
Martin Horn, geen Belgische naam lijkt me? 
Luc: Nee, Martin - een wereldtopper trou-
wens - is een Duitser die hier samen met 
de Deen Alan Jensen en de Belg Wesley 
De Jaeger een vijftal jaar geleden is aan-
beland. Zo’n professionele spelers leren 
elkaar bij wedstrijden in het buitenland 

kennen en nodigen elkaar vervolgens uit 
om in eigen land deel te nemen aan de 
competitie. Elke ploeg, bestaande uit drie 
of vier spelers, mag maximum twee bui-
tenlandse leden tellen. Het kan dus best 
zijn dat één speler actief is in verschillende 
competities in verschillende landen. Wil 
het toeval dat hij in meerdere landen met 
zijn team ook kampioen speelt, dan moet 
hij kiezen welk land hij zal vertegenwoor-
digen op het Europees kampioenschap. 
Dan is het meestal de prijzenpot die de 
doorslag geeft.
Danielle: Wij proberen altijd minstens de 
onkosten van de spelers te vergoeden, 
maar daar stopt het dan. Als zij elders daar 
nog wat extra geld bovenop krijgen, dan is 
de keuze snel gemaakt, hé.

brood op de plank
Danielle, jij bent de afgelopen vijf jaar maar 
liefst vier keer Belgisch en in je hele carrière 
ook al drie keer vice-Europees kampioen ge-
worden. Mocht je wielrenster geweest zijn, 
was je nu waarschijnlijk ‘binnen’?  
Danielle: Tsja, dat is in het biljart inder-
daad wel wat anders. Zo’n Belgische titel 

wereldtop
actief in 
Zoersel

biljartcafé De Ploeg

 ■ CLOSE-UP

een zegen
Wanneer je De Ploeg binnenstapt, voel 
je het meteen: alles ademt hier ‘biljart’. 
Sinds de speelruimte eerder dit jaar met 
honderd vierkante meter werd uitgebreid, 
komt het totaal aantal biljarttafels er op 
tien, waarvan vier wedstrijdtafels. Dat 
maakt van De Ploeg ontegensprekelijk 
‘the place to be’ om te biljarten in Zoersel 
én wijde omstreken. “Toch stond ik tot op 
de dag van de breekwerken weigerachtig 
tegenover de uitbreiding”, vertelt Danielle. 
“Het was namelijk mijn living die eraan 
moest geloven (lacht). Maar ik ben blij 
dat we toch doorgezet hebben want onze 
spelers zijn in de zevende hemel. Zelfs in-
ternationale profspelers vinden het een 
zegen om hier te mogen spelen. Er kun-
nen niet alleen meer wedstrijden tegelij-
kertijd gespeeld worden, maar er is ook 
meer ruimte voor toeschouwers.” 
Lokt het biljart eigenlijk veel toeschouwers?
Danielle: Bij belangrijke wedstrijden zijn er 
wel steeds heel wat ogen op onze spelers 
gericht, maar die belangstelling zou nog 
veel groter kunnen zijn mocht de media 
hier wat meer over berichtgeven. Om een 
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levert mij exact 60 euro op. Daarom heb-
ben ook quasi alle biljartspelers nog een 
job naast het biljart.
Hoe kwam jij in de biljartwereld terecht?
Danielle: Mijn ouders hebben de zaak be-
gin jaren ’60 overgenomen. Reeds van bij 
het begin - het gebouw dateert van de 
tweede helft van de jaren 1700 - was het 
een café, maar tegelijkertijd ook een af-
spanning. Hier wisselde men dus de paar-
den die de tram trokken langs de drukke 
commerciële route Antwerpen - Turnhout. 
Toen mijn ouders de zaak in 1961 koch-
ten, stond hier één biljart. Aangezien mijn 
vader een groot biljartliefh ebber was, 
maakte hij steeds meer plaats vrij voor 
extra tafels. De liefde voor het biljart werd 
me dus met de paplepel ingegeven. Ik ben 
uiteindelijk op m’n zestiende gestart met 
competitie.

mannenwereldje
Ben jij, als vrouw, een uitzondering in dit 
mannenwereldje?
Danielle: In België is dit inderdaad een 
mannenwereldje. In heel ons land zijn 
slechts een achttal vrouwen actief in de 

competitie. In Nederland bijvoorbeeld zijn 
dat er zeker drie keer zoveel.
En is de opvolging verzekerd of slaat ook hier 
de vergrijzing toe? 
Luc: We zijn enkele jaren geleden gestart 
met een jeugdopleiding, want zonder 
jeugd is er geen toekomst. Een beetje te-
gen de verwachtingen in bracht die oplei-
ding toch al drie jonge talenten - van 25, 21 
en 16 jaar oud - voort. Die gasten zijn echt 
goed bezig! Daarnaast krijgen we hier 
ook twee jongens van 8 en 9 jaar over de 
vloer die erg gemotiveerd zijn. We hebben 
speciaal voor hen een kortere keu laten 
maken (lacht).  
Maar het zijn wel weer enkel jongens, zo te 
horen. 
Luc: Inderdaad. Bij deze doe ik dus een 
warme oproep aan alle jongedames om 
eens binnen te springen en hun kans te 
wagen. Geïnteresseerden, uiteraard ook 
jongens, kunnen zich nog steeds inschrij-
ven voor onze individuele jeugdopleiding.
Kan iedereen hier ook gewoon recreatief ko-
men biljarten, of moet je lid zijn van de club? 
Danielle: Nee hoor, helemaal niet! Nor-
maalgezien zijn er elke avond vier van de 

tien tafels bezet voor wedstrijden. Dat 
betekent dat er nog zes tafels vrij zijn voor 
jong en oud, man en vrouw, met of zonder 
talent. Pas op, het is niet omdat wij een bil-
jartcafé zijn dat je hier moet biljarten, hé. 
Veel mensen denken dat. Je mag hier ui-
teraard ook gewoon iets komen drinken…

MEER WETEN?
Neem eens een kijkje op www.biljart-
centrumdeploeg.be of bel communica-
tie op 03 2980 5 33.

"Echt je brood verdienen met biljart, is maar enkelen gegeven", aldus Danielle.

OP DE PLANNING
Wilt u graag eens een biljartwedstrijd 
bijwonen? Dan bent u altijd welkom in 
De Ploeg, maar volgend jaar staan er 
alvast drie pareltjes op het programma: 
• voorronde Europees kampioenschap 

voor landenteams (26 - 28 april 2013)
• internationaal driebandentornooi 

voor vrouwen (3 - 5 mei 2013)
• offi  cieel kampioenschap van België 

driebanden voor vrouwen (11 - 12 mei 
2013)
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Als u thuis de kraan opendraait, vindt u het vanzelfsprekend dat er water uitstroomt, dat ver-
volgens afgevoerd wordt. Maar staat u er ook bij stil hoe dit optimaal kan gebeuren in woon-
gebied? Wij leggen u graag uit hoe een gescheiden rioleringsstelsel werkt en wat het nut 
ervan is. We halen kort aan in welke straten en wijken er in de nabije toekomst rioleringswer-
ken gepland staan of momenteel in uitvoering zijn.

 ■ WEGWIJS

rioleringswerken

werk aan de winkel 
voor zuiver water 
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gescheiden rioleringsstelsel
Willen we duurzaam omspringen met 
water, dan is het belangrijk dat we een 
gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Bij 
een gescheiden riolering wordt het regen-
water op elk moment gescheiden gehou-
den van het afvalwater. Het afvalwater 
zal via een aparte vuilwaterriool worden 
afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. 
Het hemelwater, afk omstig van daken 
en verhardingen, zal via een grachtensy-
steem worden afgevoerd naar waterlopen 
of rivieren. Onderweg kan het water infi l-
treren in de bodem.
Bij een gescheiden rioleringsstelsel moe-
ten er dus twee afvoeren voorzien wor-
den: één voor het regenwater en één voor 
het afvalwater. Belangrijk is dat die op-
splitsing niet alleen op openbaar domein 
gebeurt, maar vervolgens ook bij ‘de bron’ 
- lees: bij u thuis. Het afvalwater moet dus 
op uw eigendom afgekoppeld worden van 
het regenwater.

spelers op het veld
Wanneer er binnen onze gemeente zo’n 
gescheiden rioleringsstelsel wordt aange-

de algemene opvolging en maakt vaak 
van de gelegenheid gebruik om de rijweg 
te verfraaien en noodzakelijke veilig-
heidsmaatregelen te treff en.

- Maar alles begint bij u … de bewoners. 
Ook u moet de nodige inspanningen 
leveren om het regen- en afvalwater ge-
scheiden aan te bieden.

nutsvoorzieningen
Wanneer er een gescheiden riolerings-
stelsel aangelegd wordt, bestaat de kans 
dat de bestaande nutsvoorzieningen ver-
plaatst moeten worden. Ook wordt door 
de nutsmaatschappijen op dat moment 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
oude nutsleidingen te saneren en nieuwe 
netten aan te leggen. Belangrijk om we-
ten hierbij is dat wanneer een oud net uit 
dienst genomen wordt, het nieuwe net 
eerst aangelegd en in dienst genomen 
moet worden. Pas dan kunnen de huis-
aansluitingen van het oude op het nieuwe 
net overgezet worden. Op die manier blijft 
de continuïteit van de dienstverlening ge-
garandeerd.
In de mate van het mogelijke werken de 

ringswerken - meer bepaald de aan-
leg van een collector vanaf het kruis-
punt met de Oudebaan tot in Brecht 
- uitvoeren. Naast het verfraaien van 
de weg en de kruispunten, staat ook 
de heraanleg van het tweerichtings-
fi etspad op het programma.

- Langebaan en aansluiting domein Mon-
nikenheide
Hier hebben de nutsmaatschappijen 
hun geplande werken reeds uitge-
voerd. Als de omstandigheden het 
toelaten, start de aannemer eind dit 
jaar met de rioleringswerken. Er zal 
gewerkt worden vanaf de Schaaps-
kooi tot aan de kruising van de Lange-
baan en de Reiger.

■ in opdracht van Pidpa-Riolering
- wijk Zoerselbos

Hier zal een gescheiden rioleringsstel-
sel aangelegd worden in de Zoersel-
bosdreef, Ten Hofl aan, Ten Boslaan, 
Warandelaan en de Parklaan. De 
nutsmaatschappijen hebben reeds de 
nodige aanpassingen aan hun netten 
gedaan zodat de aannemer de riole-
ringswerken kan aanvatten.

- wijk Kapellenhof
Alle voorafgaande werken nodig 
voor de nutsmaatschappijen zijn 
reeds uitgevoerd, zodat de aannemer 
binnenkort met de rioleringswer-
ken kan starten. De werken vinden 
plaats in de straten Kapellenhofl aan, 
F.Wyterslaan, De Wervenlaan en het 
doodlopend gedeelte van de Kapellei.

- Brakenberg en omgeving
In de Brakenberg (deels), Oude Heide, 
Berkemei (deels) en Verscheurde 
Hoeve wordt een gescheiden riolering 
aangelegd. De nutsmaatschappijen 
trachten al hun aanpassingen tegen 
begin 2013 uit te voeren. De riole-
ringswerken starten aansluitend.

De bewoners van bovenvermelde projec-
ten worden uiteraard tijdig op de hoogte 
gebracht van de geplande werken.

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 15 of mail naar planning.
infrastructuur@zoersel.be.

legd, werken verschillende spelers op het 
veld hiervoor samen:
- Aquafi n vangt het huishoudelijke afval-

water van de gemeentelijke riolen op in 
verzamelriolen (of collectoren) en staat 
in voor de afvoer naar zuiveringsinstalla-
ties. Hier wordt het afvalwater behan-
deld en gezuiverd volgens de Europese 
en Vlaamse normen voordat het in op-
pervlaktewater komt.

- Pidpa-Riolering, ook gekend als Hidro-
Rio, staat sinds 2006 in voor het beheer 
en de exploitatie van het grachten- en ri-
oleringsstelsel binnen Zoersel. Zij zorgen 
voor het onderhoud, de uitbouw en de 
vernieuwing van het gehele gemeente-
lijke rioleringsnet.

- Het gemeentebestuur staat mee in voor 

verschillende nutsmaatschappijen tege-
lijkertijd aan de aanleg van hun net. Het 
maken van de huisaansluitingen echter 
dient door elke maatschappij afzonderlijk 
te gebeuren. Hierdoor kan het zijn dat uw 
oprit meerdere malen dient te worden op-
gebroken voordat de eigenlijke riolerings-
werken van start gaan.

geplande werken 
■ in opdracht van Aquafin

- Raymond Delbekestraat (Zoersel)
/Waterstraat (Schilde)
Dit project loopt in samenwerking 
met de gemeente Schilde. De nuts-
maatschappijen zijn reeds in oktober 
gestart met hun aanpassingen. De 
aannemer zal aansluitend de riole-

Willen we duurzaam omspringen met water, 

dan is het belangrijk dat we een gescheiden 

rioleringsstelsel aanleggen. 
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via toerisme@zoersel.be:
- 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. 
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cadeau- en kerstmarkt
 ‘OVER DE GRENZEN HEEN’ 

Gezellige snuisterkraampjes, warme vuur-
korven, heerlijke soep of glühwein, lekkere 
hapjes, uiteenlopende optredens en kin-
deranimatie, 101 geschenken, kerst-
bomenverkoop. Dit en nog veel meer 
vindt u naar jaarlijkse ge-
woonte op onze cadeau- 
en kerstmarkt. 

Heel wat verenigingen, 
particulieren, ondernemers en vrijwilligers staan 
klaar om u een weekend lang onder te dompelen in de bijzondere 
sfeer van onze kerstmarkt, die steeds in het teken staat van soli-
dariteit, integratie en informatie. Maak zeker van de gelegenheid 
gebruik om originele eindejaarsgeschenkjes op de kop te tikken, 
één van de optredens bij te wonen of gewoon gezellig bij te klet-
sen bij een hapje en een drankje. 

Wist u dat elke standhouder elk jaar twintig procent van zijn op-
brengst afstaat aan het goede doel? Dit jaar gaat die naar een 
bibliobus voor Burundi en een kippenboerderij in het Congolese 
Masina. Bezoek zeker hun standen in de centrale cafetaria. 

praktisch
in en rond het administratief centrum Zoersel, cc Bethaniënhuis 
en PVT De Landhuizen

zaterdag 8 december 

van 13 tot 19 uur (binnen)
van 13 tot 22 uur (buiten)

zondag 9 december 

van 10 tot 17 uur (binnen)
van 12 tot 17 uur (buiten)

MEER WETEN?
Rob Belmans, T 03 2980 7 24
Gilberte Cravillon, T 03 2980 7 26
Anke Smolders, T 03 2980 7 60
of surf naar www.zoersel.be/kerstmarkt


