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 ▪ meer dan 16.000 kiezers naar de stembus

 ▪ veilig naar school boeit

 ▪ jobbeurs (2 oktober) biedt mooie kansen

openingsweekend 29 en 30 september
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zo is Zoersel!
Zoersel is een ereburger rijker. François Glorieux heeft door 
middel van zijn muziek grenzen verlegd, barrières doorbroken 
en daardoor mensen samengebracht. Zijn 80ste verjaardag 
was een mooie gelegenheid om hem in de bloemetjes te zet-
ten. En nog steeds is deze muzikant, componist, dirigent en 
professor met hart en ziel en met de nodige ambitie bezig met 
wat hij graag doet.
Ter gelegenheid van zijn viering mochten we ook genieten van 
een mini solo-uitvoering: interpretaties, improvisaties die nu 
weer energiek en vol passie waren, dan weer heel gevoelig, 
noem het gerust droommuziek. Profi ciat, François, en dank u 
wel!

Droommuziek en een droombib, het ligt niet zo ver uit elkaar. 
Want ook in die droombib kunt u uw favoriete muziek vinden. 
Of uw favoriete boek. En droomt u van een dagje verwennerij? 
Ook dan is de bib dé plaats bij uitstek.

Een droomhuis, dat staat bij velen van ons nog altijd hoog op 
het dromenlijstje. En hoe die woning er uit ziet, waar, hoe aan-
gepast aan uw noden, dat is voor iedereen weer anders. Hebt u 
vragen over wonen, over premies, renoveren, aanpassen, enzo-
voort dan kunt u binnenkort terecht bij het wooninfopunt.

Intussen is de vakantie voor de meesten onder ons, en zeker 
voor onze jongelui, voorbij. Hopelijk was het een droomvakan-
tie. En volgt dan een droom van een schooljaar. Dat veilig-
heidsperikelen dit niet mogen verknoeien, dat is een droom die 
iedereen ongetwijfeld koestert. Maar ook een droom waar-
aan we allemaal samen kunnen werken. Gemeente, politie en 
scholen sloegen daarom de handen in elkaar om de omgeving 
van de schoolpoort veiliger te maken. Maar ook uw hulp is 
daarvoor onmisbaar!

Een droomjob, bent u er ook naar op zoek? Of misschien naar 
een droom van een medewerker? Noteer dan zeker de jobbeurs 
op 2 oktober in uw agenda.

Een droomgemeente, wellicht is dat wat elke politieke partij 
vooropstelt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.  
En dat bevat zeker heel veel facetten.

Een nette gemeente is er daar zeker één van. En ook daar kun-
nen we allemaal samen aan werken. Doet u mee een duit in 
het zakje? En de rest ook?

Katrien Schryvers
burgemeester
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 ■ BETROKKEN

wie is de bibste van 
het land?
Op zaterdag 20 oktober brengt de bibliotheek u in hogere sferen! Tijdens de jaarlijkse verwen-
dag - startfeest van de Vlaamse Bibliotheekweek (van 20 tot en met 28 oktober) - kunt u in de 
bibliotheek terecht voor hemelse activiteiten en kunt u luidop dromen over de ideale bib.

de bib is voor u…
Een bibliotheek is zo veel dingen in één. Voor sommigen is de biblio-
theek de gedroomde plaats om nieuwe boeken te ontdekken, voor 
anderen een plek om even tot rust te komen met een krant of tijd-
schrift. Voor scholen is de bibliotheek de maandelijkse uitstap voor 
een klasuitlening of vertelling, terwijl de bibliotheek zelf langskomt 
bij inwoners die niet meer in de bibliotheek geraken.
Naar aanloop van de Bibliotheekweek vragen wij u om uw fantasie 
de vrije loop te laten. In de drie bibliotheken kunt u uw wildste dro-
men noteren op postkaarten. Vijfduizend kilometer van onze bib 
vandaan gaan de bibliotheekbezoekers van Bohicon in Benin ook 
fantaseren over hun droombibliotheek. Het resultaat wordt een 
uitwisseling van ideeën over de grenzen heen.

verwendag
Wie op zaterdag 20 oktober in de voormiddag naar een van de drie 
bibliotheken komt, wordt er onthaald op extra verwennerijen. Jong 
en oud, leden en nieuwkomers, lezers en niet-lezers: iedereen is 
welkom van 9.30 tot 12.30 uur. Met een hapje en een drankje en 
leuke activiteiten voor de hele familie staan we voor u klaar.

bibliotheek Halle
- We kokkerellen op z’n Afrikaans in de bib! Van de eerlijke en heer-

lijke gerechtjes mag u ter plaatse smullen.
- Tijdens de fototentoonstelling ‘Bohicon-Zoersel’ ontdekt u meer 

bibliotheekweek 2012

MEER WETEN?
Surf naar www.zoersel.be/bibliotheek, bel 03 2980 7 22 of 
mail naar zoersel@bibliotheek.be. Uw dromen kunt u ook 
kwijt op www.bibstevanhetland.be.

over Benin, de West-Afrikaanse stad waarmee Zoersel een ste-
denband heeft, en de samenwerking met de bibliotheek.

bibliotheek Sint-Antonius
- Geniet van een drankje en een hapje.
- Kom snuisteren tussen een mega grote voorraad afgevoerde 

boeken, tijdschriften en cd’s. De pareltjes mag u er tijdens de 
boekenverkoop zelf uitvissen.

- Vlij u neer en geniet van een ontspannende massage.

bibliotheek Zoersel
- In het leescafé kunt u genieten van een drankje en een hapje.
- U wordt getrakteerd op live muziek, gespeeld door de leerlin-

gen van de Muziek- en Woordacademie.
- Laat uw naam kalligraferen op een bladwijzer.
- Help mee aan de tentoonstelling ‘dromen van een bib over de 

grenzen heen’.

or u
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 ■ BETROKKEN

gemeente- en provincieraadsverkiezingen

meer dan 16.000 kie-
zers naar de stembus
Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus. U krijgt dan de kans om aan te 
duiden wie volgens u de beste kandidaten zijn om de komende zes jaren onze gemeente en 
provincie te besturen. Misschien is het voor u wel de eerste keer dat u mag stemmen of weet 
u niet meer hoe het in z’n gang gaat. We frissen het graag even op voor u.
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wie kan stemmen?
Alle Belgen zijn verplicht om te stemmen wanneer ze op 14 oktober 
minstens 18 jaar zijn en niet van het kiesrecht werden uitgesloten of 
geschorst. U mag in onze gemeente stemmen als u ten laatste op 1 
augustus 2012 in het bevolkingsregister werd ingeschreven.
Niet-Belgen die zich tijdig hebben laten inschrijven op de kiezers-
lijst, mogen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, 
niet aan de provincieraadsverkiezingen.

wanneer krijgt u uw oproepingskaart?
In de loop van september ontvangt u uw oproepingskaart voor de 
verkiezingen. Op die kaart vindt u uw persoonlijke gegevens en 
informatie zoals de datum, het adres en de openingsuren van uw 
stemlokaal. Ontving u op 1 oktober nog geen oproepingskaart, con-
tacteer dan de gemeentelijke dienst ‘bevolking & kieszaken’. 

waar moet u stemmen? 
Op uw oproepingskaart leest u in welk stembureau u moet stem-
men. Neem die kaart en uw identiteitskaart mee naar dat stembu-
reau. U kunt er stemmen van 8 tot 15 uur.
Halle
- gemeentelijke basisschool Pierenbos in Halle-Velden
- de oude turnzaal op het dorpspleintje
- de cafetaria van de sporthal in de Halmolenweg
Sint-Antonius
- gemeentelijke basisschool Beuk & Noot: in de polyvalente hal, de 

sporthal of de refter
- het administratief centrum Zoersel en cultureel centrum Bethani-

enhuis: in de Kapel en de patio
Zoersel
- gemeentelijke basisschool de Kiekeboes (kleuter- en lagere school)

Op elke locatie is er een aangepast stemhokje voor rolstoelgebrui-
kers.

wat als u zelf niet kunt stemmen?
Kunt u op 14 oktober niet stemmen omwille van beroeps- of stu-
dieredenen, ziekte, verblijf in het buitenland, verblijf in een (straf)
inrichting of geloofsovertuiging?
Dan hebt u twee mogelijkheden:
1. u geeft volmacht aan een andere kiezer

In dit geval duidt u een andere kiezer aan die in uw plaats mag 
stemmen. U vult daarvoor een volmachtformulier in. Dat formu-
lier kunt u uiterlijk tot 13 oktober in het administratief centrum 
en in de antennes in Halle en Zoersel afh alen. U vindt het ook op 
www.zoersel.be. In elk van deze gevallen zorgt u ook voor een 

attest van uw werkgever, arts, inrichting, instelling … Bij zo’n 
volmacht zijn er een aantal voorwaarden en regels waaraan u 
moet voldoen. Vraag ernaar als u het formulier afh aalt.

2. u geeft geen volmacht aan een andere kiezer
U bent verplicht om te gaan stemmen. Kunt u zelf niet gaan 
en duidt u geen andere kiezer aan om een volmacht aan te 
geven, dan moet u een gegronde reden hebben die u moet 
kunnen aantonen. Zorg er dus voor dat u een attest hebt van 
bijvoorbeeld uw werkgever of uw arts.
Geeft u geen volmacht én verblijft u om privéredenen in het 
buitenland op de dag van de verkiezingen én u kunt dat niet 
aantonen met bijvoorbeeld een hotelboeking of vervoersbe-
wijs op uw naam? Dan kunt u op voorhand bij de gemeente-
lijke dienst ‘bevolking & kieszaken’ of in één van de antennes 
een voorgedrukt formulier afh alen. U moet dan dat formulier 
op 14 oktober door de lokale autoriteiten van uw verblijfplaats 
in het buitenland laten afstempelen. Deze attesten en bewijs-
stukken houdt u zelf bij, zodat u ze kunt voorleggen wanneer 
er u om zou worden gevraagd na de verkiezingen.  

hoe stemmen met de nieuwe stemcomputers?
De meeste kiezers hebben al ervaring met digitaal stemmen, 
maar nu zijn er nieuwe stemcomputers en is de procedure een 
beetje veranderd. De belangrijkste wijziging is dat de computers 
aanraakschermen hebben (zoals de meeste geldautomaten) én dat 
uw stem nu wordt afgedrukt op een ticket.
Nadat u uw voorkeur op het scherm bevestigd hebt, drukt de 
stemcomputer een ticket af waarop u de bevestiging van uw 
stemming kunt zien. Dat ticket moet u dubbelvouwen met de 
bedrukte kant naar binnen, vervolgens stapt u uit het stemhok-
je en scant u het ticket aan de stembus. Pas daarna mag u het 
ticketje in de stembus steken.
Wilt u dit eens graag op voorhand oefenen? Kom dan van 17 sep-
tember tot 9 oktober eens proberen op een demotoestel in het 
administratief centrum en de antennes. Verenigingen die een 
demonstratie wensen, kunnen dit aanvragen bij de dienst ‘be-
volking & kieszaken’.

Oefen al eens met

de nieuwe stemcomputers.

MEER WETEN?
Bel de dienst ‘bevolking & kieszaken’ op het nummer 
03 2980 0 00, mail naar gemeente@zoersel.be of neem  een 
kijkje op www.zoersel.be of www.vlaanderenkiest.be.
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De vakantie is voorbij. De ‘familiale och-
tendspits’ is weer dagelijkse kost en op-
nieuw vraagt u zich af: “Hoe krijg ik de 
kinderen veilig op school vóór de bel 
rinkelt? En geraak ik zelf op tijd op m’n 
werk?”
Wat uw antwoord ook is, zorg ervoor 
dat het een veilig antwoord is. Laat 
de excuses voor wat ze zijn want dit 
schooljaar maken we er komaf mee! 
Trouwens… excuses boeien ni!

elk trimester gefocust
Het hele schooljaar lang worden verschillende prikacties gehouden 
om de veiligheid aan de schoolpoort te controleren. Ieder trimester 
focussen we daarbij op een ander thema. Wat niet wil zeggen dat 
dan de andere thema’s niet meer gecontroleerd worden.

eerste trimester | fi etsgedrag
Het fi etsgedrag van onze schoolkinderen is de prioriteit tijdens het 
eerste trimester. U krijgt dan ook een antwoord op de vragen: ‘Hoe 
moeten ze veilig fi etsen? Mogen ze met vier naast elkaar rijden? Is 
fi etsen op de rijbaan of het voetpad toegelaten?’

tweede trimester | correct parkeren
Het tweede trimester zetten we in op correct parke-
ren aan de schoolpoort. Dus kijk uit wanneer u uw 
kind komt brengen en ophalen aan de school. Par-
keer uw wagen op de voorziene parkeerplaatsen 
zodat u niemand in gevaar brengt.

derde trimester | gordel klikvast
In het derde trimester zoomen we in op het dra-
gen van de veiligheidsgordel in de wagen. We 
kijken niet alleen of u de gordel draagt, maar 
ook of u en uw kind het correct doen. Er zijn 
namelijk veel kinderen die met hun boekentas 
op hun rug op de achterbank zitten. Dan kan 
de gordel uiteraard zijn werk niet doen.

veiligheid
boeit!

veilig terug naar school

 ■ BETROKKEN

Dit schooljaar zetten we correct gedrag aan de schoolpoort 
in de kijker, en leggen we de nadruk op drie situaties aan de 
schoolpoort waartegen velen onder ons zondigen: veilig fi et-
sen, correct parkeren en het dragen van de veiligheidsgordel. 
Het auto- en fi etsgedrag rond de schoolpoort zal dus in de ga-
ten gehouden worden, en er vallen prijzen te winnen door uit te 
blinken in dat goed gedrag!
Ieder trimester leggen we een andere focus, maar verliezen we 
ook de andere thema’s niet uit het oog.

ik heb prijs
Met de ‘ik heb prijs’-veiligheidsactie willen de scholen, gemeen-
te en politie positief gedrag belonen. Als uw zoon/dochter het 
goed doet, kan hij/zij in de loop van het school-
jaar groene stickers verdienen tijdens één van de 
vele prikacties die de leerkrachten en leden van het 
oudercomité organiseren. Ook de politie zal regel-
matig van de partij zijn aan de schoolpoorten om 
deze campagne kracht bij te zetten. De stickers die 
uw kind verzamelde, kleeft hij/zij op de stickerkaart. 
Is de stickerkaart vol, dan kan uw zoon of dochter een 
nieuwe kaart vragen in de school.
Elke volle stickerkaart kan uw kind in de prijzenkist in de 
school stoppen. Aan het eind van het schooljaar wordt 
dan misschien wel zijn of haar stickerkaart getrokken en 
wint uw zoon/dochter één van de leuke prijzen zoals een 
daguitstap naar de Zoo of een dagje Bobbejaanland.

ale och-
t en op-
g ik de 
e bel 
op m’n 

rvoor 
aat 
t dit 

mee! 

naar school
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sticker
Knip deze groene bol uit en kleef hem op 
de stickerkaart.
Volg de tip en uw zoon/dochter vergroot 
al dadelijk zijn/haar kans op een volle stic-
kerkaart.

MEER WETEN? 
Bel mobiliteit op 03 2980 8 48 of mail 
naar mobiliteit@zoersel.be. 

voorrang of niet?

Op een fi etspad dat is aangeduid met lange, onderbroken witte strepen (geen blok-
ken of vakken), heeft elke fi etser voorrang. 
Is het fi etspad aangeduid met witte, vierkante blokken in plaats van witte strepen, 
dan hebt u als fi etser geen voorrang en moet u dus stoppen. Kijk eerst of er geen 
auto’s aankomen en steek dan pas over. 
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 ■ IN BEELD

Voor Zoersel is dat elke vrijdagvoormid-
dag van 8.30 tot 12.30 uur. “De eerste keer 
dat de medewerker van het wooninf-
opunt hier aanwezig is, is dus op vrijdag 
21 september”, verduidelijkt Sam. “Ook op 
donderdagavond van 17 tot 20 uur is hij 
hier aanwezig, maar dat is enkel om de vijf 
weken. Het eerste permanentiemoment 
op donderdagavond is dan op 18 okto-
ber. Als u wilt langskomen, hoeft u geen 
afspraak te maken.” Past het niet om op 
donderdagavond of vrijdagvoormiddag 
langs te komen, dan kunt u ook terecht bij 
het wooninfopunt in een andere gemeen-
te. Een overzicht van de tijdstippen vindt u 
terug op www.zoersel.be of in het admini-
stratief centrum Zoersel. 

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Bent u van plan uw woning volledig te renove-
ren? Of wenst u uw woning aan te passen voor wanneer u op leeftijd bent? Dan kunt u vanaf 
17 september terecht bij het wooninfopunt in het administratief centrum Zoersel voor infor-
matie, mogelijke premies en meer.

MEER WETEN?
Een volledig overzicht over de werking 
van het wooninfopunt vindt u terug 
in de brochure die u als bijlage bij dit 
Zoersel magazine vindt. U mag ook 
bellen naar 03 350 08 08 of mailen naar 
wooninfopunt@igean.be (medewerker 
wooninfopunt).
De gemeentelijke huisvestigingsamb-
tenaar kunt u bellen op 03 2980 8 47 of 
mail naar sam.vanpelt@zoersel.be.

Sam Van Pelt, huisvestigingsambtenaar 
in onze gemeente, licht toe. “We merken 
dat veel Zoerselaars vragen hebben over 
wonen. Dat gaat niet alleen over premies 
voor het (ver)bouwen van een woning, 
maar ook over levenslang en aanpasbaar 
wonen, huren en verhuren, sociaal lenen, 
betaalbaar wonen … ”

vragen staat vrij
Samen met de gemeenten Malle, Schilde, 
Wommelgem en Zandhoven, Interlokale 
Vereniging Lokaal Woonbeleid Regio Mid-
den en IGEAN kwam onze gemeente op 
het idee om een wooninfopunt op te rich-
ten. “Bij dat wooninfopunt kunt u gratis 
informatie en advies krijgen over alles wat 
met wonen te maken heeft,” gaat onze 
huisvestigingsambtenaar verder. “Vanaf 
maandag 17 september gaan we ermee 
van start. Een medewerker van IGEAN 
bemant vanaf dan het wooninfopunt en 
zetelt dagelijks in één van de betrokken 
gemeentes.”

wooninfopunt van 
start

altijd welkom
“Maar op de andere dagen kunt u ook al-
tijd bij mij terecht”, besluit Sam. “Met de 
hulp van de medewerkers van het woon-
infopunt en op basis van uw vragen, hoop 
ik u ook met raad en daad bij te staan.” 
U vindt zowel de medewerker van het 
wooninfopunt als de huisvestigingsamb-
tenaar bij onze dienst ruimtelijke ordening 
(administratief centrum Zoersel, Handelslei 167).

vragen over wonen?

Kom met uw 

woonvragen naar het 

wooninfopunt.
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 ■ IN BEELD

François Glorieux is één van de allergrootste en meest veelzijdige muzikale talenten van ons 
land. Hij kan terugblikken op een gevulde carrière als virtuoos pianist en componist, maar 
ook als grote entertainer. Wat misschien minder bekend is, is dat François Glorieux al bijna 
tien jaar in onze gemeente woont.

ereburgerschap

Naar aanleiding van zijn 80ste verjaar-
dag en als eerbetoon aan deze veelzijdige 
muzikant, kende het gemeentebestuur 
eind augustus het ereburgerschap toe aan 
François Glorieux.

François Glorieux (geboren in Kortrijk in 1932) 
speelde als kind op de ouderlijke piano 
snel zijn eerste stukjes, waarbij het opviel 
dat hij perfect de harmonieregels be-
heerste zonder deze ooit gestudeerd te 
hebben. Aan het conservatorium van Gent 
behaalde hij in 1951 zijn ‘Eerste Prijs’ piano 
en in 1953 zijn ‘Hoger Diploma’, uitgereikt 
met het maximum van de punten en felici-
taties van de jury, een tot op heden uniek 
gegeven.

multicultureel
Glorieux houdt van de erkenning bij het 
‘gewone volk’, wat hem zijn hele carrière 
typeert. Hij had oog en oor voor iedereen 
zodat klassieke muziek niet langer een 
elitair genre bleef. Hij was als het ware de 

François Glorieux:
een muzikaal fenomeen

uitvinder van muziek met multiculturele 
invloeden. Het mengen van latin, Oos-
terse muziek, jazz, pop, klassiek … doet hij 
al ruim vijftig jaar, lang voor het een trend 
werd.

meer dan 6.000 concerten
Zijn allereerste optreden vond plaats in 
1956 in het Kursaal van Oostende. Nadien 
volgden meer dan 6.000 concerten over 
de hele wereld. Als pianovirtuoos en so-
list bij symfonische orkesten scheerde hij 
hoge toppen met het Nationaal Orkest 
van België. Maar ook met de Antwerpse 
Filharmonie verzorgde hij meer dan 100 
concerten. Daarnaast werkte hij als solist 
met buitenlandse orkesten zoals Rias Ber-
lin, Münchner Rundfunkorchester, Ham-
burger Symphoniker …

Hij nam wel zestig LP’s (CD’s) op bij de 
meest gerenommeerde labels en kreeg 
onder meer goud in Japan. In 2007 nog 
presenteerde hij zijn nieuwe CD PRAHA. 

Hij improviseerde en slaagde er boven-
dien in om deze improvisaties te doen 
klinken alsof ze geschreven waren door de 
klassieke meesters. Zijn improvisaties op 
het werk van de Beatles blijven tot heden 
vriend en vijand verbazen…

groten der aarde
Hij was kind aan huis bij de groten der 
aarde en behoorde tot de internationale 
jetset. Michael Jackson, Stan Kenton, 
Paul McCartney, Toots Thielemans, Jackie 
Collins, Annie Girardot, Dionne Warwick, 
Neil Armstrong beho(o)r(d)en tot zijn ken-
nissenkring.

We mogen meer dan trots zijn dat een 
muzikaal fenomeen als François in onze 
gemeente woont!

MEER WETEN?
Mail naar cultuur@zoersel.be. 
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 ■ IN ‘T KORT

ZNA Joostens in Sint-Antonius opende het ‘inloophuis dementie’. Dat is 
een ontmoetingsplaats voor personen met dementie en hun zorgver-
leners. De deur staat open voor een babbel, vragen en advies. U kunt er 
ook literatuur en videomateriaal raadplegen of ontlenen. Iedereen is er 
gratis en zonder afspraak welkom, elke eerste en derde maandag van de 
maand van 13 tot 16 uur.

MEER WETEN?
Bel 03 384 56 11 of mail naar rika.debens@zna.be.

babbelen over dementie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een 
nieuwe gemeentelijke infobrochure. Daarin vindt 
u niet alleen informatie over de gemeentelijke 
diensten, maar ook alle Zoerselse ondernemers, 
verenigingen enzovoort. Vooraleer de nieuwe 
editie bij u in de bus valt, kijken we eerst alle ge-
gevens na. Hebt u een fout opgemerkt of wilt u 
een wijziging doorgeven, dat kan via 03 2980 9 22 
of communicatie@zoersel.be, uiterlijk tot 30 sep-
tember 2012.

advertentie
Samen met de nieuwe infobrochure wordt ook de 
digitale handelsgids op www.zoersel.be aange-
past. Als u, als Zoerselse handelaar adverteert in 
de gedrukte brochure, krijgt u in de digitale han-
delsgids automatisch ook een uitgebreide fi che 
met informatie over uw activiteiten, openingsuren 
enzovoort. Bovendien krijgt u een link op het stra-
tenplan zodat mensen u makkelijk vinden. Wilt u 
graag adverteren, laat dit dan weten aan de fi rma 
End2End, die de advertentiewerving doet voor de 
gemeente. Dit kan bij Jeff rey Vandenbroeck, e2e 
nv, 09 267 64 79 of gemeentegids@e2e.be.

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

Wilt u verder gaan dan enkel geld besparen dank-
zij de groepsaankoop groene stroom? Ga dan mee 
op jacht naar die ellendige energievreters in uw 
huis. We zoeken gezinnen die tijdens het stook-
seizoen (van 1 december tot 31 maart) zoveel 
mogelijk energie willen besparen. Zo vermindert 
u de uitstoot én bespaart u geld. U krijgt hulp 
van energiemeesters die u bijstaan met tips en 
goede raad. Zin om extra euro’s per maand over 
te houden? Schrijf u dan vóór 4 oktober in via 
03 2980 8 46 of via milieu@zoersel.be. 

MEER WETEN?
Bel 03 2980 8 46 of neem al eens een kijkje op 
www.energyneighbourhoods.eu/nl.

  De Antitankgracht is 33 km lang en verbindt de Schelde (Beren-
drecht) met het Albertkanaal (Oelegem). Met zijn bunkers en 
forten roept de gracht voor vele Zoerselaars herinneringen op 
aan allerlei avontuurlijke tochten. Maar vandaag heerst er vooral 
rust. De ‘Antitankgracht Belevingsbox’ helpt jong en oud dit ge-
bied verkennen. De box bevat één fi etslus met doe-opdrachten 
voor de kleinsten en vier wandellussen langs knooppunten. De 
belevingsbox (5 euro) kunt u kopen in het administratief cen-
trum en de antennes in Zoersel en Halle.

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

verdien...
extra euro’s

controle
gemeentelijke
infobrochure

beleef de antitankgracht
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23.09.2012 - 02.11.2012

september/oktober

yoga Paramanda
Het koetshuis in het park leent zich uitste-
kend om in alle rust en schoonheid te ont-
spannen via yoga. Voor een rustige geest 
in een gezond lichaam, doe yoga!
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip vanaf 3 september elke maandag
van 18.30 tot 20 uur
prijs € 60 voor 10 lessen
info Marita Schadick, M 0472 33 43 96
een activiteit van Yoga Paramanda

conditie- en dans instaplessen
Conditie- en danslessen aerobics, zumba, 
jazzdans, ruggensteun, qigong voor vol-
wassenen. Jazzdans voor kinderen. Wel-
kom voor een proefl es.
tijdstip
volwassenen: vanaf 9 uur op donderdag in Sint-Antoni-
us en vanaf 18.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag in Zoersel
kinderen: vanaf 17 uur op woensdag in Zoersel
info Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17, M 0479 26 23 91, 
hans.clippeleyr@telenet.be
of Anne Peetermans, T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53,
anne.peetermans@telenet.be
een act. van Conditie- en dansvereniging Zoersel

zaterdag 15.09
openluchtfuif ‘het grote bosgebeuren’
De jeugd van Zoersel en omliggende ge-
meenten kan een avond uit de bol gaan 
met verschillende stijlen van muziek in 
een sfeervolle setting.
locatie Scoutslokalen Halle, Heideweg 101
tijdstip 21 uur
prijs vvk € 4, kassa € 6
info info@hetgrotebosgebeuren.be
een activiteit van Scouts Halle-Zoersel

maandag 17.09
Digidak: eenvoudige computerlessen
locatie bibliotheek Zoersel en administratief centrum
info en inschrijven kan tijdens de inschrijfmomenten
in het administratief centrum:
 maandag 17.09 van 14.30 tot 16.30 uur
 donderdag 20.09 van 18.30 tot 20 uur
in de bibliotheek van Zoersel:
 donderdag 20.09 van 10.30 tot 12.30 uur
 en van 18.30 tot 20 uur
Daarna kunt u ook inschrijven tijdens de vrije inloop-
moment die starten vanaf oktober tot december (niet 
in de schoolvakanties)
in het administratief centrum:
 elke maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
in de bibliotheek van Zoersel:
 elke donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
een activiteit van Digidak

donderdag 20.09
gratis proefl es Tai Chi en Qigong 
Ontdek via dynamische ontspanning uw 
innerlijke kracht. Volg de weg van Tai Chi 

en Qigong en word soepel, sterk, ge-
zond en gelukkig.Nodig: soepele kledij en 
schoeisel, matje en dekentje, eventueel 
een fl esje water. 
locatie danszaal in sporthal ‘de Zoest’, Achterstraat 32
andere data dinsdag 25.09
tijdstip 20.09 van 19.30 tot 20.30 uur (Tai Chi),
 van 20.30 tot 21.30 uur (Qigong en meditatie)
 25.09 van 9.30 tot 10.30 uur (Tai Chi),
 van 10.30 tot 11.30 uur (Qigong en meditatie)
info Christel Roose, T 03 312 51 05, M 0485 61 23 94, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Tai Chi Zoersel

lezing ‘Faalangst? Weg ermee! 
Help, ik kan dat niet! Faalangst komt 
soms voor wanneer een kind denkt te 
moeten presteren en vreest te mislukken. 
Ilse Dewitte geeft concrete voorbeelden 
en vertelt hoe u als ouder of leerkracht 
faalangst kunt herkennen. We reiken 
handvaten aan om het zelfvertrouwen 
bij kinderen op te krikken en faalangst te 
voorkomen.
locatie ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven gezondheidsraad Wijnegem,
T 03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde,
Wijnegem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

vrijdag 21.09
inschrijvingen tweedehandsbeurs
Inschrijvingen en lijsten om deel te nemen 
aan de tweedehandsbeurs (7.10) van baby-, 
kinder- en tienerkleding, speelgoed en ba-
bybenodigdheden. Maximum één lijst per 
deelnemend adres.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip vanaf 19 uur
prijs grote lijst € 4 (48 stuks), kleine lijst € 3 (15 stuks)
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van de vriendenkring
van het gemeentepersoneel Zoersel

zaterdag 22.09
38ste wafelslag
Kom met familie en vrienden naar onze 
gezellige cafetaria. De opbrengst van de 
wafelslag is bestemd voor het broodnodi-
ge onderhoud en het verfraaien van onze 
parochielokalen.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zondag 23.09
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Hugo Sebrechts, T 03 385 08 31
een activiteit van parochie Sint-Antonius

kinderdisco en boerenbal
Ambiance verzekerd tijdens dit festijn met 
disco Alliance.

locatie feesttent Dag van de Landbouw, Einhoven
tijdstip kinderdisco 18.30 uur, boerenbal 21.30 uur
prijs kinderdisco gratis, boerenbal € 4
info Dirk Kennis, M 0495 23 43 90
een activiteit van Landelijke Gilde Zoersel

zondag 23.09
jaarmarkt
27ste jaar- rommelmarkt. Kindermarkt en 
springkasteel.
locatie centrum Halle en Lindedreef
tijdstip van 8 tot 14 uur
info Swa Mariën T 03 384 00 84, M 0475 42 62 60
een activiteit van Biljartclub ‘Onder Ons’

dag van de landbouw
Centraal thema: groenten en fruit. Boe-
renmaaltijd, boerenmarkt, kinderanima-
tie (tractor rijden, stroberg, graafmachi-
nes, hooikot) demonstraties groenten- en 
fruitmachines, groenten- en fruitbereidin-
gen, groentenlogo …
locatie Einhoven
tijdstip vanaf 12 uur
prijs gratis
info Dirk Kennis, M 0495 23 43 90
een activiteit van Landelijke Gilde Zoersel

opendeurdag In den Ateljee
tentoonstelling ‘Gevuld met bezieling’
Kom kijken naar het creatieve vlechtwerk 
van de cursisten. U kunt deelnemen aan 
de workshop Rammelaar, doorlopend van 
14 tot 17 uur. Geniet van een drankje of ge-
bak aan kleine prijsjes.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 12 tot 18 uur
prijs gratis, € 10 voor de workshop
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

maandag 24.09
djembé voor kids
De West-Afrikaanse Seydina leert op zijn 
eigen authentieke en ludieke manier om 
de djembé (trommel) te bespelen. Dolle 
pret! Gratis djembés ter beschikking. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
locatie zaal Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandag (12 lessen) tot en met 17.12
tijdstip van 18 tot 19 uur (beginners), van 19 tot 20 uur 
(gevorderden)
prijs € 78 voor 12 lessen
info Ingrid, M 0476 81 90 01, ivantillo@hotmail.com, 
www.wakerdjiben.be
een activiteit van vzw Waker Djiben

zumbAfricaine
Dit is een nieuw concept: Afrikaanse 
dansbeweging op Afrikaanse muziek. Een 
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uurtje ontspannende inspanning met de 
Senegalese Seydina. Ambiance verzekerd.
locatie zaal Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandag (12 lessen) t.e.m. 17.12
tijdstip van 20.15 tot 21.15 uur
prijs € 120 voor 12 lessen
info Ingrid, M 0476 81 90 01, ivantillo@hotmail.com, 
www.wakerdjiben.be
een activiteit van vzw Waker Djiben

dinsdag 25.09
opendeurdag met paëlla à volonté
Waar is da feestje? Hier is da feestje!
Iedereen welkom! Goedkope drank.
locatie Okra lokaal, Gestelsebaan 104
tijdstip van 15 tot 18 uur
prijs leden € 10, niet-leden € 14
inschrijven tot 18.09 in het Okralokaal
of storten op rekening Okra 789-5559538-01
een activiteit van Okra Sint-Antonius

clubavond update computerclub
Een effi  ciënter gebruik van de computer. 
Aandacht voor de beginnende én gevor-
derde computergebruiker. Zoeken naar 
oplossingen voor uw computerproble-
men. Windows 7, Offi  ce, multimedia, 
hard- en software en kennismaking met 
Windows 8 en Offi  ce 2013.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data dinsdag 16.10, 6 en 27.11
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 26.09
ik ben een grote sterke boom
Door middel van lichaamshouding uw 
zelfb eeld versterken. Leeftijd 8-12 jaar.
locatie De Knod 36
tijdstip van 16 tot 17 uur
prijs € 12
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 28.09
info investeren in energiebesparing
Is uw energiefactuur ook gestegen? Dan 
wilt u vast weten hoe u het meest energie 
kunt besparen. U komt tijdens de gratis 
infomiddag te weten welke investeringen 
voor u interessant zijn en op welke pre-
mies u recht hebt.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info dienst senioren Malou Schelfthout,
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van seniorenraad Zoersel

toneelstuk ‘Schaftijd’
Gaston en Willy, onafscheidelijk sinds 30 
jaar. De tragikomedie ‘Schaftijd’ heeft alles 
in zich. Mooi, geestig, maar vooral ontroe-
rend. Wordt gebracht door Rudi Van Nevel 
en Stef Philipsen in een regie van Walter 
Liekens.
locatie St. Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data zaterdag 29.09, vrijdag 05.10, zaterdag 
06.10

tijdstip 20 uur
prijs € 7
info en reserveren Lut De Kerf, T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelkring Tilia

voordracht 'de Arabische Lente'
door dr. Bart De Groof, diplomaat.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs Davidsfondsleden € 3, niet –leden € 5
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

zondag 30.09
wandeling ‘Hegte Heyde’
met demonstratie schapen drijven
Kom eens kijken hoe een hond een kudde 
schapen bijeendrijft. Na een wandeling 
door het natuurgebied ‘de Hegte Heyde’ 
krijgt u een demonstratie schapen drijven.
locatie parking nierdialyse St. Jozefziekenhuis Malle
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info en gids Jos Renders, T 03 312 43 61
een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

dinsdag 2.10
beginnerscursus bridge
In samenwerking met Vlaamse Bridge 
liga. Doel is om deze denksport aan te le-
ren en later een eigen club op te richten.
Deze 11- wekelijkse cursus voor beginners 
‘ACOL alles van 4’ is de basis van alle an-
dere variaties van bridgebiedingen.
locatie duivenlokaal, Kapelstraat 17
andere data elke dinsdag van oktober tot december
tijdstip 19.30 uur
prijs € 55 voor 11 lessen
info Henri Schenck, T 03 312 19 00,
M 0475 75 19 00, henri.schenck1@telenet.be
een activiteit van Bridge club Oostmalle
en Vlaamse Bridge Liga

mijn talenten
Vindt u uw talenten zo vanzelfsprekend 
dat u denkt dat u er geen hebt?
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

woensdag 3.10
sociaal vaardiger en sterker staan
‘Wie ben ik, hoe maak ik contact met de 
andere, waar en hoe stel ik grenzen’?
We vertrekken vanuit creatieve opdrach-
ten om te leren verwoorden en inzicht te 
krijgen in het eigen functioneren. Leeftijd 
10-14 jaar.
locatie De Knod 36
andere data 5 woensdagen
tijdstip van 16 tot 18 uur
prijs € 120 voor reeks van 5 lessen
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
info@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 4.10
concert Vlaams Radiokoor
Ecce Homo
‘Ecce Homo’! Zo sprak Pontius Pilatus toen 
hij Jezus met doornenkroon aan het Jood-
se volk toonde. Dit programma kijkt naar 
de mens, zijn daden, zijn verdriet en zijn 
vreugde. Werk van Charles-François Gou-
nod, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns 
en Maurice Ravel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, € 8 (-16 jaar), kassa € 12
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

zaterdag 6.10
tentoonstelling Johan Daenen
Daenen ontwerpt en creëert scenogra-
fi eën, monumentale schilderijen, objecten 
en sets voor televisie, theater, opera en 
dans. Hij werd de vaste scenograaf van 
spraakmakende regisseurs. Zijn oeuvre 
bestaat uit tekeningen, schilderijen, as-
semblages, installaties, objecten en video-
beelden. Gekend uit de Canvasconnectie.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data elke zaterdag en zondag tot en met 
zondag 28.10
tijdstip zaterdag 13.30 tot 18 uur en zondag 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 7.10
paddenstoelenwandeling op De Kluis
De jaarlijkse paddenstoelenwandeling 
behoeft nauwelijks enige ‘reclame’. De 
jaarlijkse ‘bloei’ van de paddenstoelen 
wekt telkens weer de aandacht van vele 
mensen. Onze onovertroff en gids is naar 
goede gewoonte Wim Veraghtert.
locatie aan het kruis van Blommerschot (baantje van 
Zoersel naar Wechelderzande, achter het vliegveld)
tijdstip 9.30 uur
prijs gratis
info en gids Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tweedehandsbeurs
van baby-, kinder- en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden. Ook wie 
koopt of verkoopt, is welkom in de cafeta-
ria. Speelhoek voor de kindjes is voorzien. 
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van de vriendenkring
van het gemeentepersoneel Zoersel

dinsdag 9.10
uitheemse vlechttechniek:
gesloten coiling
De eenvoudige oeroude techniek wordt 
aangereikt, de vormgeving bepaalt u zelf. 
We kleuren raffi  a met uienschillen. Breng 
mee wat u verzameld hebt. U kunt ook 
kiezen voor de reeks van zes lessen!
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locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 10.10
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 23 (touw en 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

groepswandelingen
We vertrekken om 10 uur voor een wande-
ling van + 8 km, waarna we onze meege-
brachte lunch opeten. Om 13 uur wande-
len we opnieuw een lus van 7 à 8 km tot + 
15 uur. U kunt ook alleen vóór- of namid-
dag meestappen. Ook niet-leden zijn 
welkom.
locatie bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip van 10 tot 15 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 11.10
Psyloswandeling
Volledig afgepijlde wandelingen van 3, 6, 
11, 16, 20 km met de nodige rustposten.
Weekdagwandeling door de trappisten-
bossen, waaraan ook wandelaars uit 
diverse geestelijke gezondheidsinstellin-
gen deelnemen. Uitgebreide catering en 
animatie in de namiddag.
locatie zaal Waterweg, A. Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

fi lm ‘Incendies’
Jeanne en Simon Marwan ontvangen bij 
de notaris twee brieven van hun overle-
den moeder. Eén gericht aan hun vader, 
van wie ze dachten dat hij overleden was 
en één voor hun broer, van wie ze het be-
staan niet kenden. Jeanne vertrekt naar 
het Midden-Oosten om meer te weten te 
komen over haar familie. 
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

vrijdag 12.10
papierslag
dump uw oud papier in de containers.
De opbrensgt van deze papierslag gaat 
naar de missionarissen.
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 13 en zondag 14.10
tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend
info Wilfried Jacobs, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

theater: Eindelijk Hamlet
door Warre Borgmans
Eindelijk, feest, familiefeest nog wel! 
Champignonsoep en videekes. Moord en 
bedrog! Vetes met vergif gemengd. Warre 
staat in ’t midden, op een stoel. Draagt 

een gedichtje voor, zingt een liedje. Met 
‘Eindelijk Hamlet’ slaat Warre een nieuwe, 
ongekende weg in.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 13.10
workshop brievenmandje
We weven en twijnen een smal rechthoe-
kig mandje voor onze correspondentie of 
liefdesbrieven.
locatie In den Ateljee, Antwerpsesteenweg 117
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs € 55 (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

Horizonfeesten KVG-quiz avond
Jaarlijkse quizavond. Dit jaar brengen we 
een ander concept, dat de oude ‘gazetten-
quiz’ vervangt. Maar het blijft een ‘vrien-
denquiz’! Deelnemen kan met een groep 
van max. 6 personen. Iedereen heeft prijs.
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip 20 uur
prijs € 5 per persoon
info en verplicht inschrijven Daisy Backx ,T 03 385 06 14
een activiteit van KVG Zoersel

zondag 14.10
Tripple bikers veldtoertocht
Toertocht met afstand van 15, 25 en 45 km. 
Iedereen welkom.
locatie vertrek den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 8 tot 11 uur (inschrijven)
info Marc Van Overveld, M 0477 61 93 16,
marcvanoverveld@telenet.be, www.tripplebikers.be
een activiteit van Tripple Bikers

gezellige KVG-namiddag
Tijdens de tweede dag van onze Horizon-
feesten kunt u proeven van lekkere pan-
nenkoeken, vlaaien en spek met eieren. 
Wij zorgen uiteraard ook voor de muzikale 
achtergrond en de nodige ‘natjes’. Door 
uw aanwezigheid steunt u onze vereni-
ging, waarvoor van harte dank!
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108
tijdstip van 13.30 tot 18 uur
info Walter Van Bouwel, T 03 383 67 65 of 03 383 49 15
een activiteit van KVG Vorming Zoersel

maandag 15.10
vrouwencirkel – maantent
Een uitnodiging om op ontdekkingstocht 
te gaan naar het vrouwelijke in onszelf en 
om de kracht van de ontembare vrouw te 
voeden via meditatie, zang, dans, oefenin-
gen, tekenen en kleien.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 20 tot 22 uur
(achteraf kan nog een hapje/drankje gedeeld worden)
prijs € 12
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

dinsdag 16.10
iemand op mijn territorium?
Soms heb ik een wrang gevoel, het is niet 
altijd te benoemen maar het hangt wel 
samen met iemand die dicht, misschien té 
dicht op mijn terrein komt.
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

donderdag 18.10
lezing Alain Remue
Alain Remue kwam in 1995 aan het hoofd 
van de Cel Vermiste Personen. Hij schreef 
met ‘Zeg nooit nooit’ een boek over tra-
gedie en opluchting, over verdwijnen en 
terugvinden, over moordenaars en pedo-
fi elen, mysteries, lijken en over politie-
mensen die nooit stoppen met zoeken. 
Het meest ondekbare kan toch.
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
in samenwerking met bib Zoersel

vrijdag 19.10
quiz
Het gemeentebestuur van Zoersel legt de 
quizliefh ebbers onder u opnieuw het vuur 
aan de schenen met de elfde gemeente-
quiz. De opbrengst van deze avond schen-
ken we aan het goede doel.
locatie de Kapel, cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven vóór woensdag 17 oktober
via 03 2980 7 24/44, katrijn.denil@zoersel.be, rob.bel-
mans@zoersel.be, nadia.kerschot@zoersel.be.
prijs 15 euro per ploeg (maximum zes personen), ter 
plaatse betalen of via een overschrijving (vóór 12 okto-
ber) op rekeningnummer BE96 0682 5161 5805, met 
vermelding “quiz 2012+ ploegnaam”
een activiteit van gemeente Zoersel

zaterdag 20.10
KREA-heksenwandeling!
Zin in een spannende avond onder de 
blote boshemel? Ook dit jaar organiseren 
wij een heksenwandeling! Zorg voor aan-
gepaste kledij. Laarzen zijn verplicht en 
zaklampen verboden. Door uw deelname 
steunt u ook een goed doel.
locatie parking Kristus Koning Instituut Sint-Job
tijdstip vanaf 19 uur (vertrek per groep)
prijs € 10 (alle attracties en snoepjes inbegrepen)
info en verplicht inschrijven Rik en Reynilde Geysen,
T 03 383 15 94, M 0472 33 59 48
een activiteit van Krea vzw

zondag 21.10
workshop oceandrum
Rust en waterenergie binnen handbereik, 
via oefeningen, meditatie, dans.
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locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 uur tot 18 uur
prijs € 82 (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

wandeling en bezoek beeldentuin
Wandeling Zoerselbos met gids en bezoek 
aan de beeldentuin van Pol en Mariette
locatie taverne ‘De Wandeling’
tijdstip vertrek 10 uur, breugeltafel 12 uur in ‘De Wande-
ling’, 14.30 uur bezoek aan de beeldentuin
prijs € 27 (leden), € 33 (niet-leden), lunch inbegrepen
info en inschrijven Charles Pauwels, T 03 384 32 06 of 
door storting op rekeningnummer 979-1668618-29
een activiteit van Art Fan Zoersel

pannenkoeken: met/zonder ijs
Met de opbrengst van de pannenkoeken 
bezorgt Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel 
langdurig zieken en hoogbejaarden leuke 
momenten en kleine attenties.
locatie Sint-Elisabethzaal, Zandstraat 39
tijdstip tussen 13 en 18 uur
info Rita Stevens, T 03 312 27 61
een act. van Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel

vers geperst
Het Davidsfonds boekenpakket 2012 is op 
tournee. Kom het aanbod aan boeken en 
CD’s bekijken. Een culturele omlijsting ver-
gezelt de presentatie.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 12 tot 16 uur
info Paula Strubbe, T 03 294 85 69,
fam_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel i.s.m.
Davidsfonds Halle en Davidsfonds Sint-Antonius

sprookjeswereld in de natuur
Verrassingswandeling voor kinderen tus-
sen 5 en 12 jaar. Ook ouders en grootou-
ders zijn welkom. Al wandelend door het 
park gaat Rik verhalen vertellen.
locatie parking koetshuis kasteel de Renesse Malle
tijdstip 14 uur
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

trio concert
Koninklijke Harmonie De Vriendenband 
nodigt u uit op hun trio concert met me-
dewerking van het Koninklijke Harmonie-
orkest De Noorderzonen uit Westmalle 
en de Koninklijke Harmonie Broederband 
Rijkevorsel. Van harte aanbevolen!
locatie lokaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Jef en Erna Bogaerts, T 03 383 57 89
een act. van Koninklijke Harmonie De Vriendenband

dinsdag 23.10
uitheemse Vlechttechniek: 
open coiling
Een eenvoudige oeroude techniek die na-
tuurelementen samenbindt in een unieke 
sculptuur. De techniek wordt aangereikt, 
de vormgeving bepaalt u zelf. U kunt ook 
kiezen voor de reeks van zes lessen!
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 24.10 van 19 tot 22 uur
tijdstip van 9 tot 15.30 uur

prijs 23.10 € 45 (bindtouw en eenvoudige broodmaal-
tijd inbegrepen), 24.10 € 22 (bindtouw inbegrepen)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

een energiezuinig stappenplan
voor uw woning
U wilt iets doen aan het energieverbruik 
in uw eigen woning, maar weet niet hoe 
eraan te beginnen of wat eerst te doen? 
Kom te weten hoe u het best kiest voor 
het milieu én uw portemonnee.
locatie administratief centrum
lokaal één.1, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven (vóór 18.10) dienst milieu,
T 03 2980 8 46, milieu@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst mi-
lieu, mogelijk dankzij het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, provincie Antwerpen, 
Europese Unie, Vlaamse overheid en eco2eco.

donderdag 25.10
lezing
‘Het groot verdriet van kleine kinderen. 
Over opvoeding en (on)gelukkig zijn’.
Jo Voets legt u uit welke plaats verdriet, 
woede en depressie hebben in de emotio-
nele ontwikkeling van kinderen en hoe u 
dit als ouder kunt begrijpen.
locatie gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven secretariaat Zandhoven,
T 03 410 16 41, secretariaat@zandhoven.be
een activiteit van gemeente Zoersel, Schilde,
Wijnegem, Schoten, Malle, Zandhoven en Brecht

vrijdag 26.10
‘Heldenhulde voor frontsoldaten’
Opening fototentoonstelling. Halverwege 
WO I was het duidelijk dat het langdurige 
militair confl ict een dramatisch aantal 
slachtoff ers zou tellen. Het ‘Heldenhul-
decomité’ bewees sinds 1916 gesneuvelde 
Vlaamse soldaten een laatste eer via het 
helden-huldezerkje. Tijdens de opening is 
er een voordracht van Guy Leemans, his-
toricus, fi losoof en directeur van het Ver-
bond Vos, Vlaamse vredesvereniging.
locatie administratief centrum, Handelslei 167
andere data tentoonstelling elke werkdag tot en met 
woensdag 14.11 tijdens openingsuren
tijdstip opening fototentoonstelling 20 uur
prijs Davidsfondsleden € 3, niet-leden € 5
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59, lionel.vanden-
berghe@telenet.be
een act. van werkgroep 11-november i.s.m. Davids-
fondsen Halle-in-de-Kempen, Sint-Antonius en Zoersel 

zondag 28.10
herfstbusreis
Herfstuitstap naar Limburg. In de voor-
middag wachten in Lanaken de rangers 
van het Nationale Park Hoge Kempen ons 
op voor een Indian Summertocht. In de 
namiddag verkennen we het Plateau van 
Caester te Kanne met waardevolle helling-
bossen en kalkgraslanden.

locatie kerk Sint-Antonius (vertrek bus)
tijdstip vertrek 8.10 uur – einde 19.30 uur
prijs € 14 (volw. lid), € 19 (volw. niet lid), € 7 (10-18 j), 
gratis (jonger dan 10 j)
info en inschrijven secretariaat Natuurpunt Schijnval-
lei, T 03 354 55 06, info@schijnvallei.be, overschrijving 
vóór 10 oktober op rekeningnr 979- 1307545-87 van 
Natuurpunt Schijnvallei met vermelding herfstuitstap, 
aantal personen en opstapplaats
meebrengen lunchpakket, verrekijker, stevige wandel-
schoenen
een activiteit van afdeling Schijnvallei en Natuur-
punt Voorkempen kern Zoersel

maandag 29.10
Halloweenknutselen voor kleuters
Hou je van knutselen, dan ben je welkom 
op onze knutselactiviteit rond Halloween.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 4, niet-leden € 7
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

donderdag 1.11
Halloweenspel lagere school
Ben je niet bang en hou je van een span-
nend en griezelig Halloween? Dan is dit 
uitdagingsspel iets voor jou. Vergeet zeker 
geen zaklamp!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 19 tot 21 uur
prijs leden gezinsbond € 4, niet-leden € 7
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

dinsdag 6.11
infosessie:
zonnepanelen voorbijgestreefd?
Zijn zonnepanelen niet meer interessant? 
Integendeel. De prijzen van panelen zijn 
fl ink gedaald en hun rendement ver-
hoogd. Naast zonnepanelen voor elektri-
citeit zijn er ook zonnepanelen voor het 
opwekken van warm water, gekoppeld 
aan een zonneboiler. Dat is de markt van 
de toekomst.
locatie administratief centrum,
lokaal één.1, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven (vóór 1.11),
dienst milieu, T 03 2980 8 46, milieu@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst mi-
lieu, mogelijk dankzij het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, provincie Antwerpen, 
Europese Unie, Vlaamse overheid en eco2eco.
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De jobbeurs vindt plaats in de Kapel (Han-
delslei 167) van 13.30 tot 20 uur en biedt 
heel wat mooie kansen voor werkzoeken-
den. Maar tegelijk is zo’n beurs ook wel 
intimiderend. U moet uzelf immers on-
derscheiden van alle andere kandidaten. 
Carine Van de Keere, sollicitatiecoach van 
VDAB, geeft u tips.

voor u naar de jobbeurs trekt
“Stel een sterk curriculum vitae (cv) sa-
men. Benadruk daarin uw competenties 
en wat u op professioneel vlak al bereikt 
hebt. Uw cv moet beknopt, gestructu-
reerd en juist gespeld zijn”, vertelt Carine 
Van de Keere.

“Ga op voorhand op zoek naar de deelne-
mende bedrijven en bestudeer ze. Zoek op 
hun website informatie over het bedrijf 
en de vacatures. Zo kunt u gericht vragen 
stellen. Hoe beter u geïnformeerd bent, 
hoe beter de indruk die u maakt.”

jobbeurs biedt
mooie kansen!
Bent u op zoek naar een job of een nieuwe uitdaging? Noteer dan nu 2 oktober in uw agenda 
want dan vindt u een uitgebreid aanbod op de jobbeurs. Die jobbeurs is een prima gelegen-
heid om op korte tijd een pak werkgevers te ontmoeten, informatie te verzamelen en contac-
ten te leggen.

 ■ REPORTAGE

jobbeurs 2 oktober

op de jobbeurs
Als u de stand van een werkgever met een 
interessante vacature bereikt, geeft Ca-
rine de raad dat u zichzelf voorstelt en een 
hand geeft. Een jobbeurs is namelijk op 
vele vlakken een test van uw sociale vaar-
digheden. De meeste werkgevers zullen 
vriendelijk en open reageren en verwach-
ten hetzelfde van u. Bent u niet zo vlot? 
Oefen de kennismaking dan op voorhand 
met een vriend of familielid.

Carine verduidelijkt: “zorg ervoor dat u 
professioneel overkomt. Stem uw kleding 
af op de job die u wilt, zonder uw persoon-
lijkheid geweld aan te doen. Probeer intel-
ligente vragen te stellen. Als u de bedrijven 
bestudeerd hebt, zult u ongetwijfeld wel 
enkele vragen hebben. Focus daarnaast 
op wat u kunt betekenen voor het bedrijf. 
Werkgevers zullen blij verrast zijn wan-
neer u hen vertelt wat u voor hen en hun 
bedrijf kunt doen, in plaats van te vragen 

wat zij voor u kunnen betekenen.”
Laat uw cv achter bij elk bedrijf waarmee 
u praat en neem zelf ook een business-
kaartje van iedereen met wie u spreekt.

nadien
Noteer zo snel mogelijk met welke be-
drijven u een gesprek hebt gehad en welk 
gevoel u daarbij had. Wacht u te lang, dan 
gaat alles in elkaar vloeien en weet u niet 
meer wat u tegen wie hebt gezegd.
Carine voegt er nog aan toe: “stuur mails 
naar de mensen met wie u gepraat hebt. 
Er zijn weinig werkzoekenden die dat 
doen. Bij twijfel tussen twee gelijkwaar-
dige kandidaten, is de keuze dan snel ge-
maakt.”

MEER WETEN?
Mail naar welzijn.wereld@zoersel.be 
of bel 03 2980 0 00.
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 ■ WEGWIJS

de Kapel en de Bijl

een cultureel najaar
met echte blikvangers
Jef Neve, Guido Belcanto, Roland Van Campenhout … Het zijn maar enkele van de bekende 
artiesten die tijdens de komende herfstavonden de Kapel of de Bijl aandoen. Lekker dicht bij 
huis, napraten met andere Zoerselaars … wat houdt u tegen?
Hier enkele blikvangers uit de najaarsprogrammatie.
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kerst met Jef Neve 
Voor het vierde jaar op rij ontvangen we in de Kapel het Vlaams Ra-
diokoor voor opnieuw een stemmige concertcyclus. Tijdens het eer-
ste concert ‘Ecce Homo’ op donderdag 4 oktober staat werk van de 
Franse componisten Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Maurice 
Ravel en Charles-François Gounod op het programma. 
Donderdag 20 december brengen ze het traditionele kerstconcert. 
Dit jaar belooft het een swingende kerst te worden! Niemand min-
der dan Jef Neve zal dan samen met het koor te gast zijn. Na een 
eerste geslaagde samenwerking met Jef Neve vroeg het Vlaams 
Radiokoor hem speciaal voor deze jazzy kerstproductie een nieuw 
werk te componeren. Jef zocht en vond zijn inspiratie - hoe kan het 
ook anders - in de kerstsfeer. En met zijn wervelende pianospel zal 
hij aan het eind van het concert voor de jazzy toets in de Christmas 
Carols zorgen. Kortom, niet te missen!

trio met Guido Belcanto
“Ik ben een stroming op zich”, zegt Guido Belcanto. Weinig artiesten 
in de Lage Landen zijn zo vaak in kaart gebracht als hij. De koning 
van het Vlaamse levenslied, de chroniqueur van de gebroken har-
ten, volkszanger, variété-artiest, zwerver, romanticus… Hij is het 
allemaal en doet dat heel natuurlijk. En hij is daarenboven uniek. 
Belcanto is twee in één: hij is lach én traan. Hij is drama én - zwarte 
- humor, met erotiek als smaakversterker. Hij is bitter én zoet. Hij is 
tragisch én komisch. Het is wat hij zelf zo goed vindt bij Renaud en 
Loudon Wainwright III, artiesten in wie hij zich herkent. Op zater-
dag 10 november verwelkomen we deze unieke artiest dan ook al te 
graag in de Kapel met een trio.

de ‘Blues’
Roland Van Campenhout is gekend als een van de meest nomadi-
sche muzikanten van Vlaanderen die veel stijlen hanteert. De basis 
blijft echter een aanstekelijke blues. Bij een klasbak als Roland mag 
u pakken emotie, gulzigheid en passie verwachten. Zijn benadering 
van de blues is wild en gedreven maar evengoed ook met subtiele 
passages. Hij zet zijn teksten om in vlijmscherpe en bijtende songs, 
even duivels als indrukwekkend. We ontvangen hem dan ook graag 
solo op vrijdag 18 januari.

lezing
Alain Remue, op 18 oktober te gast in de Bijl, kwam in 1995 aan het 
hoofd van de Cel Vermiste Personen, die instaat voor de coördinatie 
van opsporingsinspanningen, zowel op politieel als niet-politieel 
vlak. Hij schreef met ‘Zeg nooit nooit’ een boek over vertwijfeling en 
hoop, over tragedie en opluchting, over hoe en waarom mensen 
verdwijnen en hoe men ze terugvindt, over moordenaars en pedo-

fi elen, over mysteries en lijken en over politiemensen die nooit 
stoppen met zoeken. Over tranen van verdriet en van geluk. En 
zelfs het meest ondenkbare blijkt te kunnen: zeg nooit nooit. 
Met deze lezing toont hij u een blik achter de schermen van het 
onderzoek naar onrustwekkende verdwijningen.

fi lm met live-muziekbegeleiding
Nosferatu is een uiterst sfeervolle fi lm die bol staat van symbo-
liek. Griezel, spanning en humor zijn in ruime mate aanwezig. 
Max Schreck is als Orlok qua uiterlijk de meest angstaanjagende 
vampier aller tijden. Met zijn dreigende optreden en onheilspel-
lende gezichtsuitdrukkingen haalt hij het maximale uit zijn rol. 
Er wordt vakkundig gebruik gemaakt van licht en donker om de 
dreiging van de vampier uit te beelden. De fi lm roept een dro-
merige en duistere sfeer op, die binnen het genre zelden werd 
geëvenaard. 
Met haar live pianospel brengt Hilde Nash deze klassieker weer 
helemaal tot leven. Een aanrader voor liefh ebbers van zowel 
stomme fi lms als horrorklassiekers. U komt toch ook op 24 no-
vember naar de Bijl?

tentoonstellingen de Bijl
Uiteraard blijven ook de maandelijkse tentoonstellingen in de 
Bijl een vaste waarde in het nieuwe cultuurseizoen. Op het 
programma staan solotentoonstellingen van Johan Daenen en 
Celle Van Haverbeke, en een groepstentoonstelling van Zoer-
selse kunstenaars. In januari 2013 presenteert de werkgroep De 
Bijl een selectie uit de bekende Canvascollectie. Ze selecteerde 
acht interessante kunstenaars, waaronder enkele laureaten, 
uit de voorbije drie edities van deze nationale kunstwedstrijd/
media-evenement.

Breng de gure herfstavonden

aangenaam door.

MEER WETEN EN RESERVEREN?
Zin om het volledige programma van de Kapel en de Bijl te 
doorbladeren? U vindt de folder in het administratief cen-
trum of kijk op www.zoersel.be. Voor alle voorstellingen in 
de Kapel kunt u telefonisch tickets reserveren op 03 2980 0 
00, per mail naar gemeente@zoersel.be of rechtstreeks aan 
het onthaal van het administratief centrum of de antennes. 
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 ■ IN BEELD

derzoek in november 2011 resten van een 
urneveld en grafmonumenten aangetrof-
fen uit de ijzertijd - bijna 3.000 jaar gele-
den. Het Agentschap Onroerend Erfgoed 
acht de kans dan ook vrij groot dat ook 
in de zone aan het dorpsplein belangrijke 
archeologische resten worden aangetrof-
fen. 
In een eerste fase wordt een archeologi-
sche verkenning uitgevoerd. Dit houdt in 
dat proefsleuven worden gegraven over 
een oppervlakte én tot op een diepte die 
door de archeoloog worden bepaald. 
Als hij dan geen relevante archeologi-
sche sporen aantreft, worden de gronden 
vrijgegeven voor bebouwing. Mochten 
er toch indicaties zijn voor archeologi-
sche vondsten, kan de archeoloog in een 
tweede fase overgaan tot daadwerkelijke 
opgravingen.

start bouwwerken
Pas als het archeologisch onderzoek vol-
ledig is afgerond, kunnen de eerste stenen 

Begin augustus begon de aannemer met de afb raak van de gebouwen van Dorp 52 tot 64. 
Deze site met oude verkrotte woningen en een voormalige snackbar ontsierden al lang de 
Zoerselse dorpskern. De afb raak is een eerste stap naar een nieuw en leefb aar Zoersel.

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

Zoerseldorp wordt namelijk al decennia-
lang doorkruist door een drukke gewest-
weg, de N14. Het zware verkeer van de 
E34 en de E313 dat de industriezone van 
Malle wil bereiken, houdt de dorpskern in 
een wurggreep. De omleidingsweg rond 
Zoersel moet de kern opnieuw leefb aar 
maken en biedt de opportuniteit om een 
nieuwe visie te ontwikkelen. Het gemeen-
tebestuur wil deze gelegenheid dan ook 
gebruiken om gemeenschapsgebouwen 
te vernieuwen of op te richten en ruimte 
te voorzien voor woonprojecten en com-
merciële ruimten.

archeologisch onderzoek
Nu de verkrotte gebouwen zijn afgebro-
ken, start een archeologisch onderzoek. 
De bouwzone voor de nieuwe infrastruc-
tuur ligt dichtbij de historische kern van 
Zoersel. Op het perceel langs de Oostmal-
lebaan recht over het Lindepaviljoen waar 
nu appartementen worden gebouwd, 
werden tijdens een archeologisch on-

na de sloophamer, 
een schat?

van de nieuwe gebouwen worden gelegd. 
Een concrete datum kunnen we daarvoor 
vandaag nog niet prikken. Alles hangt im-
mers af van de resultaten van het archeo-
logisch onderzoek. Eens de bouwwerken 
starten, zullen de nieuwe gebouwen na 
achttien maanden klaar zijn om te gebrui-
ken.

Die nieuwe gebouwen komen er in de 
plaats van de oude gebouwen op Dorp 
52 tot 64. Er komt in de toekomst een 
publiek gebouw met plaats voor de bi-
bliotheek, de Zoerselse antenne en ver-
gaderzalen. Het gebouw wil openheid 
uitstralen zonder evenwel grootschalig 
te ogen. Achteraan de site worden twaalf 
woongelegenheden en een ondergrondse 
parking voorzien.

dorpskern Zoersel
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 ■ BETROKKEN

Enkele maanden geleden openden voc Amigo’s en The Sky Is The Limit al een sporthal, een 
turnhal en twee danszalen aan de Achterstraat. Eind september zijn ook de gemeentelijke ge-
bouwen klaar voor gebruik en kunt u op deze locatie terecht voor een makkelijk toegankelijk 
en divers aanbod aan diensten en ontspanning.

gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat

Het wordt er een bruisende mix van allerlei diensten. Zo kunt u er 
bijvoorbeeld uw strijk afl everen bij het Strijkatelier zodat u meer tijd 
hebt om te sporten. Of uw kinderen kunnen van de tekenles met-
een doorgaan naar de dansles zonder dat u ze hoeft te voeren.

bron van creativiteit
De Vleugel, het nieuwe hoofdgebouw, zal in de toekomst ongetwij-
feld het kloppend hart van creatief Zoersel worden. Lesgevers en 
kinderen van de fi lialen muziek en woord, en beeldende kunst zul-
len er in de beste omstandigheden kunnen zingen, musiceren, met 
woorden spelen, tekenen, knutselen … Kortom, de Vleugel wordt 
een onuitputtelijke bron van creativiteit. In dezelfde lokalen zullen 
overdag de cursisten van de taalcursussen van de gemeentelijke 
vormingsdienst een vernieuwde stek krijgen.   

opvang voor uw kleine spruit
Op dezelfde site kunt u ook terecht voor een uitgebreid kinderop-
vangaanbod. Vooreerst is er het Teuntje, dat vanaf de verhuis mee 
onder de vlag van kinderopvang Stekelbees komt. Het kinderdag-
verblijf is een buitenbeentje onder de kinderdagverblijven. Het biedt 
een oplossing voor de opvang van Zoerselse baby’s, peuters en 
kleuters (van 0 tot 5 jaar) die een beperkte of tijdelijke opvang no-
dig hebben die u niet vindt in de gewone kinderdagverblijven of bij 
onthaalouders.

een bruisende mix van 
allerlei diensten

Het kinderdagverblijf zal daarmee samen met de buitenschool-
se opvang Stekelbees onder één dak zitten. De capaciteit van de 
buitenschoolse kinderopvang wordt in de nieuwe infrastructuur 
dan ook stevig uitgebreid. En om echt alle dienstverlening rond 
kinderopvang samen te brengen, is er ook een plek gereserveerd 
voor de dienst onthaalgezinnen, waar u terecht kunt voor uw 
zoektocht naar opvang.

jong geweld… ook welkom
Tot slot is er het nieuwe gebouw voor jeugdhuis JoeNiz, waar 
de jeugd van deelgemeente Sint-Antonius zich kan komen ont-
spannen en uitblazen van een drukke week. Groepjes die op 
zoek zijn naar een geschikte repetitieruimte zullen er weldra 
terecht kunnen in de moderne en geluidsdichte repetitieruimte. 
En in de polyvalente zaal zal er naar hartenlust gefeest en ge-
fuifd worden. 

MEER WETEN?
Kom kennismaken tijdens de opening op 29 en 30 septem-
ber. Meer info daarover vindt u in de programmafolder, als 
bijlage bij dit Zoersel magazine.
Bel 03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be.
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De Achterstraat telt sinds kort een aantal nieuwe gebou-
wen. Zoals u op de vorige pagina kon lezen, bruist het er van 
de activiteit en de creativiteit. Maar wat het vooral zo uniek 
maakt, is de verbondenheid tussen de verschillende partners. 
Dat blijkt onder meer uit de samenwerking tussen de acade-
mies van woord, muziek en beeldende kunst.

Luc: Voordien zagen de leerkrachten van 
de verschillende academies elkaar nooit 
omdat we op een andere locatie zaten. 
Maar daar komt nu verandering in en dus 
zullen de leraars eens sneller bij elkaar ten 
rade gaan of eens binnenspringen met 
een wild idee om uit te diepen. Zo kan de 
samenwerking op een spontane manier 
groeien.
Dominique: Naast een mogelijke samen-
werking verandert er verder niets. Beide 
academies zullen niet samensmelten dus 
alle structuren zoals die nu bestaan, blij-
ven ongewijzigd. We vormen nog altijd 
één academie voor beeldende kunst met 
daarnaast één academie voor muziek en 
woord.

uitgetest in onze gemeente
Het gemeentebestuur maakte de keuze om 
beide academies onder één dak te laten huizen. 
Zo komt op de site aan de Achterstraat alle 
bezigheid samen. Onze gemeente is dus al een 
stap voor op het nieuwe decreet dat er moge-
lijk komt?
Luc: Dat decreet blijft op dit moment nog 

erg vaag. Het zijn vooral voorstellen die 
goede ideeën in zich dragen, maar het ene 
voorstel durft het andere al eens tegen 
te spreken. Daarom durf ik niet zeggen 
of het decreet er nu daadwerkelijk zal ko-
men vanaf september 2014. Het plan ligt 
tenslotte al van 2009 op tafel. Eén van de 
mogelijke voorstellen is een kunstenaca-
demie die de verschillende richtingen bun-
delt. De muziek- en woordacademie heeft 
nu een proefproject lopen waarbij ze een 
kunstenbad aanreiken. We richtten name-
lijk ‘klavertje vijf ’ op, in die groep zitten alle 
zes- en zevenjarigen samen in een klasje. 
Tijdens deze eerste jaren van hun oplei-
ding kiezen zij niet voor een specifi ek vak 
of instrument, maar proeven ze een klein 
beetje van alles en krijgen ze vijf muzische 
vakken. Zo kunnen ze later gemakkelijker 
een keuze maken op basis van wat ze leuk 
vinden. Onze leraars moeten dan natuur-
lijk wel over een grote hoeveelheid kennis 
en vaardigheden beschikken - wat zeker 
zo is - maar af en toe kan bijvoorbeeld 
iemand van de academie van beeldende 
kunst bijspringen.

we laten 
het groeien

samenwerking

 ■ CLOSE-UP

Dominique Selen, directrice academie beelden-
de kunst Turnhout, en Luc Moons, directeur 
muziek- en woordacademie Wijnegem, kijken 
samen uit naar die kruisbestuiving.
Beide academies hebben een fi liaal in Zoersel 
en werken los van elkaar. Maar ze worden nu 
toch op één locatie samengebracht. Wat ver-
wachten jullie van die samensmelting?
Dominique: Ik denk dat het belangrijk is 
dat we eerst focussen op de verhuis eind 
september en het nieuwe gebouw. Pas als 
we ons goed voelen in de nieuwe omge-
ving, kunnen we een basis leggen om sa-
men te werken. Misschien kunnen we in 
de toekomst een tentoonstelling organi-
seren die muzikaal begeleid wordt? Bij het 
actualiseren van het schoolwerkplan wil 
ik dit jaar ook meer de focus leggen op een 
mix van beide. Zo zal er tijdens een les over 
kunst uit een bepaalde tijd ook aandacht 
gaan naar muziek van die periode. Op die 
manier krijgen de leerlingen een brede 
kijk op de zaken. Maar die samenwerking 
moet vooral geleidelijk aan groeien, we 
mogen dat niet forceren door nu al the-
ma’s uit te werken.
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situatieschets
Beide academies zullen dus naast elkaar 
bestaan, maar willen toch op verschillende 
domeinen samenwerken. Waar liggen verder 
de verschillen en gelijkenissen tussen beide 
academies?
Dominique: Beide academies maken mee 
deel uit van de algemene vorming van 
onze kinderen. Zij zorgen mee voor een 
deel van de opvoeding door onderwijs te 
voorzien waarin kinderen zich kunnen 
leren uitdrukken op verschillende manie-
ren. Dat kan door middel van dans, kleien, 
boetseren, musiceren, acteren enzovoort. 
In onze gemeente hebben we het geluk 
dat we enerzijds een fi liaal van de acade-
mie van beeldende kunst uit Turnhout tel-

len en anderzijds een fi liaal van de muziek- 
en woordacademie van Wijnegem. In de 
academie voor beeldende kunst leren kin-
deren van zes tot twaalf met verschillende 
technieken en materialen werken. In de 
toekomst komt er misschien een extra 
richting voor digitale beeldende vorming.
Luc: De muziek- en woordacademie biedt 
zowel vorming voor kinderen vanaf acht 
jaar (lagere graad) en voor jongeren in de 
middelbare graad. In de muziekacademie 
gaat uw kind na een eerst jaar Algemene 
Muzikale Vorming (het vroegere noten-
leer) door naar een tweede jaar en mag 
het een instrument kiezen. Noem een 
instrument en u kunt het leren bespelen: 
hobo, klarinet, viool, dwarsfl uit, cello, 
contrabas … Het aanbod fl uctueert bo-
vendien een beetje op basis van de vraag. 
Stel dat er vier leerlingen zijn die de harp 
willen bespelen, dan bekijken we of we 
een harpklasje kunnen inrichten. De 
afdeling woord biedt een opleiding die 
verder reikt dan dictie, het gaat ook over 
lichaamsbewustzijn, toneel, luisteren, in-
leven in personages, voordracht, welspre-

kendheid en dramatische expressie. Wist 
u zelfs dat wij een attest mogen schrijven 
als kinderopvang? Zo genieten de ouders 
van een fi scale korting. We bieden dus een 
heel gevarieerd aanbod voor ieder wat 
wils (lacht). Inschrijven kan de hele maand 
september tijdens de openingsuren van de 
academie.

MEER WETEN
 fi liaal muziek- en woordacademie

 ‘De Babbelnoot’:
 Ria Van Lier,
 T 03 2980 8 37
 academie.zoersel@gmail.com

 fi liaal beeldende kunst:
 T 014 41 41 85
 sask@turnhout.be

Dominique Selen, directrice academie beeldende kunst Turnhout, en Luc Moons, directeur muziek- en woordacademie Wijnegem, kijken samen uit naar die kruisbestuiving.

“De leerlingen proeven 

van alles een klein 

beetje en proberen 

graag alles een keer uit”
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 ■ IN ‘T KORT

Van 1 tot 31 oktober organiseert IGEAN samen met Interafval en Valorfrit 
opnieuw de Grote Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte fri-
tuurolie of -vet naar het kringlooppark te brengen. Per liter ontvangt u 
een tombolaticket. Wie weet, wint u wel een van de leuke prijzen zoals 
een fi ets, een gloednieuwe friteuse of één van de 1.000 cinematickets!

MEER WETEN?
Bel 03 2980 9 10, mail naar milieu@zoersel.be
of surf www.inzamelmaand.be.

inzamelen is winnen

  Vredeseilanden organiseert van 27 oktober tot 3 novem-
ber een mountainbiketocht door Benin.De tocht komt 
onder andere langs Bohicon, de West-Afrikaanse partner 
van onze gemeente, en eindigt bij het rijstproject van 
Vredeseilanden. De tocht duurt zes dagen en heeft zo’n 
377 kilometer op de teller staan. Nicole Ducheyne, per-
soneelslid van de gemeente en Zoerselaar, fi etst deze 
tocht mee om dit project te ondersteunen. Wilt u Nicole 
helpen bij dit project en mee geld inzamelen? U kunt haar 
sponsoren op de jaarmarkt van Halle, waar ze wafels en 
snoepzakken zal verkopen. Of kom mee fuiven op 6 ok-
tober. Samen met haar collega’s en vrienden organiseert 
Nicole op 6 oktober een benefi etfuif in de grote zaal van 
‘de Vleugel’ in de Achterstraat. U kunt haar ook recht-
streeks sponsoren door te storten op BE64 0000 0000 
5252 van Vredeseilanden. Vanaf 40 euro krijgt u een fi s-
caal attest. 

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

Meer dan één op vier van alle oproepen naar een 
noodcentrale zijn eigenlijk geen noodoproepen. 
Er wordt om verschillende redenen nodeloos 
gebeld: om een taxi te bestellen, een grap uit te 
halen of per ongeluk door iemand die de toetsen 
van zijn gsm niet blokkeerde. Bij elke telefoon die 
een operator beantwoordt, kunnen er levens op 
het spel staan. Bel daarom enkel 112 /101 als u echt 
in nood bent.

112 voor ambulance en brandweer
 101 voor politie

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

U hebt wellicht ook al vernomen dat De Lijn moet besparen? 
Toch betekent dat goed nieuws voor onze gemeente! Omdat De 
Lijn haar globale dienstregeling heeft bekeken en meer middelen 
zal inzetten op veelgevraagde verbindingen, krijgt Zoersel er een 
sneldienst bij. De nieuwe sneldienst 429 zorgt voor de verbinding 
tussen Herentals en Antwerpen, en rijdt langs Wechelderzande, 
Oost- en Westmalle en gaat in Zoersel de snelweg op. Hebt u 
nood aan een reisroute op maat? Surf dan naar www.mijnlijn.
be en ontdek er dienstregelingen, routeplanners, omleidingen, 
netplans en veel meer!

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

geen gezever

Benin met de fi ets

busje komt zo
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 ■ WEGWIJS

Ergert u zich daar ook zo aan? U bent op reis en geniet van de natuur en plots merkt u zwerf-
vuil? Dat probleem situeert zich niet alleen op vakantie, maar ook in onze eigen gemeente. 
Zwerfvuil is en blijft een probleem als we er niet met z’n allen aan werken. Zowel u als de ge-
meente kunnen actie ondernemen.

aanpak zwerfvuil

Het opruimen van zwerfvuil kost niet alleen veel geld, maar het 
vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen én middelen. Om het 
zwerfvuil doelgericht en sneller te kunnen aanpakken, heeft het 
gemeentebestuur een nieuwe veegwagen aangekocht en neemt ze 
het zwerfvuilnisbakkenbeleid onder de loep.

nieuwe veegwagen
Sinds het voorjaar heeft de gemeente een nieuwe veegwagen aan 
het wagenpark toegevoegd. De beslissing om een veegwagen aan 
te kopen, werd al eerder genomen. Maar vooraleer de koop werd 
gesloten, moest er een subsidiedossier opgemaakt worden. De 
veegwagen kost nieuw ruim 50.000 euro, maar dankzij een sub-
sidie van de Openbare Vlaamse Afvalstoff enMaatschappij (OVAM) 
kan de gemeente tot 20.000 euro subsidie ontvangen van de 
Vlaamse overheid. De veegwagen wordt ingezet voor het vegen van 
straten met goten of plaatsen met hoge(re) boordstenen. Als we 
die straten of plaatsen veelvuldig kunnen vegen, wordt het aanwe-
zige zwerfvuil snel verwijderd en krijgt onkruid minder kans.

zwerfvuilbakjes
Tot voor kort ledigde een externe fi rma de zwerfvuilnisbakjes in 
onze gemeente. Dat had als gevolg dat de gemeente geen zicht 
meer had op het soort afval dat erin gedropt werd, hoe vol de bak-
jes zaten enzovoort. Daardoor gebeurde het wel eens dat som-

een net beleid...
...in een nette buurt

mige bakjes overvol waren of dat er afval in gedropt werd dat 
er niet in thuis hoorde, zoals glas en huishoudelijk afval. Sinds 
kort wordt deze opdracht niet langer door externen uitgevoerd, 
maar ledigen de medewerkers van de afdeling openbare werken 
zelf de vuilnisbakken. Zij maken één à tweemaal per week zo’n 
honderd bakjes in onze gemeente leeg. Door die taak opnieuw 
zelf in handen te nemen, kan de gemeente veel sneller op een 
situatie inspelen. Zo zal zwerfvuil en sluikstort dat naast de af-
valbakjes ligt ook meteen opgeruimd worden.  

en uw rol?
Als u ook een handje toesteekt, zijn we een hele stap dichter 
bij een ‘zwerfvuilvrije’ gemeente. Hebt u tijdens het fi etsen of 
wandelen een papiertje van een snack of een PET-fl esje, neem 
het dan mee naar huis of werp het in het eerstvolgend vuilnis-
bakje. Is de vuilnisbak vol, dump het dan niet op de grond maar 
bewaar het tot de volgende vuilnisbak. 

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

23



COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Marijn Janssens
communicatie
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 5 35 | F 03 2980 9 00
e-mail: marijn.janssens@zoersel.be

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: joke.vandevel@zoersel.be

samenstelling, coördinatie en eindredactie
communicatie

werkten mee aan dit nummer
Anke Smolders, Bart Van Santvliet, Janne Verstrepen, Erik Fuhl-
brügge, Evelyne Michiels, Greet Kersemans, Erik Breuls, Jan 
Koninkx, Katrijn Van Beek, Marc Bachot, Sam Van Pelt, Marijn 
Janssens en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties
VDAB, Frederik Vercrysse, Stephan Vanfl eteren, Daria Ro-
gulska, Geert De Mesmaeker, Regis Glorieux, Stijn Willekens, 
Nenufar

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 21.09 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 03.11 en 08.12
- vóór 19.10 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 09.12 en 19.01

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.

Het Natuurin-

richtingsproject wil in het 

Zoerselbos de toegankelijk-

heid verbeteren en de natuur nog 

meer kansen geven. Een eerste 

belangrijk onderdeel van deze 

werken was de heraanleg 

van de Hallebaan.

Op 30 juli start-

ten de werken op de 

Westmallebaan. Er wordt 

een vrijliggend dubbelrich-

tingsfi etspad van 2,80 

meter breed aange-

legd.


