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 ▪ nieuwe kavels te koop in ‘Het Klooster’

 ▪ cultuurprijs voor Landelijke Gilde Zoersel

 ▪ verkiezingen in ‘t vooruitzicht

veilig op twee wielen
verkeersveiligheid troef
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inhoud

inschrijven 
zomerwerking

U moet zich voortaan vooraf registreren om uw kind te kunnen in-
schrijven voor de zomeractiviteiten van dabbers, grabbelton en 
swappas. Dat kan online van 9 tot en met 18 mei. Hoe u dat moet 
doen, leest u op www.zoersel.be/zomeractiviteiten.

MEER WETEN?
T 03 2980 9  06
jeugd@zoersel.be 

eerst registreren

april 2014
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IN ‘T KORT | VERKIEZINGEN Op 25 mei 
trekken we opnieuw naar de stembus. U 
leest er hier alles over.

4
WEGWIJS Er bestaan heel wat vooroor-
delen over leefl oners. Onze sociale dienst 
helpt ze voor altijd de wereld uit.

5
BETROKKEN Het gemeentebestuur ver-
koopt opnieuw zeven betaalbare kavels in 
project ‘Het Klooster’.

7
IN ‘T KORT Dichtbije dienstverlening 
via de bib | fi ets en win met ‘belgerinkel’ | 
Erfgoeddag | en meer …

8
IN BEELD De Landelijke Gilde Zoersel 
gaat lopen met de cultuurprijs 2013. 
Waarom dat terecht is, leest u hier. 

10
BETROKKEN Onze lokale politiecom-
missaris Ludo Jacobs belicht de gevaren en 
de risico’s van een tweerichtingsfi etspad.

13
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong en oud van 19 april tot en met 
13 juni. 
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 ■ IN ‘T KORT | VERKIEZINGEN

verkiezingen in ‘t vooruitzicht

Op 25 mei 2014 trekken we opnieuw naar de stembus voor de 
regionale (Vlaamse), federale en Europese verkiezingen. Nieuw 
sinds dit jaar is dat de federale verkiezingen (voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers) ook om de 5 in plaats van om de 4 jaar 
zullen plaatsvinden en vanaf nu dus steeds zullen samenvallen 
met de Vlaamse en Europese verkiezingen.

Op uw oproepingskaart, die u begin mei zal ontvangen, staat in 
welk van onderstaande (elektronische) stembureaus u moet gaan 
stemmen. U kunt hier terecht vanaf 8 uur ’s morgens tot 16 uur ’s 
namiddags. Op elke locatie is ook een bureau voor mensen met 
een rolstoel voorzien. Dit is al van op de parking duidelijk aange-
geven, dus volg goed de wegwijzers.
- gemeentelijke basisschool Beuk & Noot | Achterstraat
- administratief centrum Zoersel | Handelslei
- gemeentelijke basisschool de Kiekeboes | Kerkstraat en 

Mie-Manstraat
- sporthal Halle | Halmolenweg
- turnzaal Halle | Dorpsplein
Om verkeersoverlast en parkeerproblemen te vermijden, vragen 
we u om massaal met de fi ets of te voet te komen.

wie stemt er?
drie soorten kiezers

Afh ankelijk van uw nationa-
liteit en uw woonplaats, be-
hoort u tot één van deze drie 
soorten kiezers:
- Belgische kiezers in Zoersel 

die stemmen voor de drie 
verkiezingen (Vlaams, fede-
raal en Europees)

- Europese kiezers in Zoersel 
die enkel stemmen voor het 
Europees Parlement

- Belgische kiezers in het bui-
tenland die enkel stemmen 
voor de Kamer (federaal) 

U moet op 25 mei uw stem 
uitbrengen als u:
- minimum 18 jaar bent
- ingeschreven bent in het be-

volkingsregister
- niet ontzet bent uit het kies-

recht.

hoe stemt u?
oefenen is mogelijk

In Zoersel stemmen we al 
een hele tijd elektronisch. De 
stemcomputers die we in mei 
zullen gebruiken, bewezen 
reeds dienst bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2012. 
De meesten onder u hebben 
er dus al ervaring mee. Is het 
voor u toch de eerste keer 
of voelt u zich geruster als u 
eerst nog eventjes hebt kun-
nen oefenen? Dan kan dat op 
de maandelijkse Zoerselmarkt 
op 6 mei. Nadien staan de oe-
fenstemcomputers nog tot 
woensdag 21 mei in het ad-
ministratief centrum en in de 
bibs in Zoersel en Halle. Op 
www.verkiezingen.fgov.be 
vindt u een fi lmpje dat u stap 
voor stap toont wat te doen.

niet aanwezig?
volmacht of attest

Kunt u op 25 mei niet stem-
men omwille van beroeps- of 
studieredenen, ziekte, verblijf 
in het buitenland, verblijf in 
een strafi nrichting of geloofs-
overtuiging? Dan hebt u de 
keuze: ofwel duidt u een ande-
re kiezer aan die in uw plaats 
gaat stemmen, ofwel zorgt u 
ervoor dat uw afwezigheid ge-
wettigd is.

volmacht
Stuurt u iemand anders (uit 
Zoersel!) in uw plaats, dan vult 
u een volmachtformulier in. 
Dit formulier vindt u terug op 
www.zoersel.be of www.ver-
kiezingen.fgov.be. U kunt het 
uiteraard ook komen afh alen 
in het administratief centrum 
(tot en met 24 mei). Vergeet 
niet een attest van uw werk-
gever, school, arts … bij het 
volmachtformulier te voegen.
De persoon die uw stem uit-
brengt, doet dit in het stem-
bureau dat vermeld staat 
op uw oproepingskaart. Hij 
brengt mee:
- zijn eigen identiteitskaart
- zijn eigen oproepingskaart
- uw oproepingskaart
- uw volmachtformulier (inge-

vuld en ondertekend)
- uw bijhorend attest
Let wel, deze persoon kan 
maar voor 1 iemand volmacht-
drager zijn.

afwezigheidsattest
Stuurt u niemand anders in 
uw plaats, breng dan een gel-
dig attest van uw werkgever, 
school, arts … - samen met 
uw oproepingskaart - binnen 
bij het administratief cen-
trum. Dit kan tot en met 24 
mei 2014.

MEER WETEN?
Eva Loos
03 2980 9 41
bevolking.verkiezingen@zoersel.be
www.verkiezingen.fgov.be | www.zoersel.be 
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 ■ WEGWIJS

leefl oon

voor iedereen die ‘t nodig heeft

- Een alleenstaande zonder andere inkom-
sten kan rekenen op een leefl oon van 
€ 817,36 per maand.

- Wie samenwoont, maar niet samen een 
gezin vormt (bijvoorbeeld broer en zus), 
ontvangt een maandelijks leefl oon van 
€ 544,91.

- Wie samen, als gezin, zorgt voor één of 
meerdere minderjarige kinderen ont-
vangt een leefl oon van € 1.089,82 per 
maand.

Naast de leefsituatie en de fi nanciële toe-
stand zijn er nog een aantal wettelijke 
voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan. Zo is het leefl oon enkel bestemd 
voor meerderjarige personen met een 
hoofdverblijfplaats in ons land, die de 
Belgische nationaliteit hebben of onder-
daan zijn van een EU-lidstaat en beschik-
ken over een permanent verblijfsrecht. 
Ook erkende politiek vluchtelingen en 
vreemdelingen ingeschreven in het bevol-
kingsregister kunnen beroep doen op het 
leefl oon. Tot slot schrijft de wet voor dat 
iemand die een leefl oon ontvangt, bereid 
is om te gaan werken.

begeleiding
De wet op het leefl oon is bedoeld om 
mensen volwaardig te laten deelnemen 
aan onze samenleving. Vandaar dat het 
ocmw niet alleen een inkomen verschaft, 
maar bijvoorbeeld ook zorgt voor begelei-
ding. Die begeleiding kan bestaan uit een 
tewerkstelling via het ocmw, totdat er op-
nieuw voldoende rechten zijn opgebouwd 
in de gewone sociale zekerheid. Door dit 
werk beschikt de persoon ook weer over 
relevante arbeidservaring om te kunnen 
gaan solliciteren.
Vaak zijn er echter obstakels van allerlei 

aard - zoals gebrek aan opleiding, gezins- 
of relationele problemen, verslaving, me-
dische aandoeningen, ongezonde woon-
omgeving … - die maken dat iemand niet 
kan werken. De begeleiding bestaat dan 
uit een op maat uitgetekend voortraject 
van opleiding en hulpverlening waar die 
belemmerende problemen eerst worden 
aangepakt. De maatschappelijk assisten-
te bekijkt dan samen met de persoon op 
welke manier en in welke vorm werken of 
een beroepsopleiding nadien mogelijk is.

onmisbaar
Het leefl oon is een onmisbaar instrument 
in onze strijd tegen armoede. In onze ge-
meente ontvingen vorig jaar 67 mensen 
een leefl oon, meestal als tijdelijke over-
brugging of als voorschot op andere uit-
keringen. Niet één van hen stond er op te 
wachten om met een leefl oon te moeten 
rondkomen, maar verwelkomden het 
wel met open armen om op die manier 
snel terug op z’n eigen benen te kunnen 
staan …

Wenst u meer info over het leefl oon en 
de bijhorende begeleiding, dan kunt u te-
recht bij onze sociale dienst.
Er bestaat ook een interessante brochure 
‘Wegwijs in het leefl oon’, waarnaar u een 
link vindt op www.zoersel.be > bestuur & 
diensten > ocmw > maatschappelijk wel-
zijn > leefl oon.

“Het is niet omdat ik er niet arm uitzie, dat ik niet serieus heb moeten knokken voor alles wat 
ik heb verwezenlijkt!” Aan het woord is een jonge 20’er die op haar eigen benen staat, mits 
hulp van het ocmw in de vorm van een leefl oon. Er bestaan heel wat vooroordelen over zoge-
naamde leefl oners. Wij vroegen onze sociale dienst om die voor altijd de wereld uit te helpen.

niet voor iedereen, wel voor ie-
dereen die het nodig heeft
We leven in een welvarend land met een 
uitgebreide sociale zekerheid, waardoor 
de meesten onder ons erin slagen om op 
eigen kracht een menswaardig leven te 
leiden. Toch kan het zijn dat iemand hele-
maal geen of onvoldoende inkomen ver-
werft, bijvoorbeeld omdat je geen werk 
meer hebt en daarbovenop geen aan-
spraak kunt maken op een uitkering.
In zulke situaties, zonder middelen van 
bestaan, is het onmogelijk om een mens-
waardig leven te leiden. Dan biedt het 
ocmw, met het leefl oon, de garantie op 
een inkomen en op begeleiding die men-
sen op termijn in staat stelt het leven op-
nieuw in eigen handen te nemen.

In de eerste plaats zal het ocmw zorgen 
voor een minimuminkomen voor mensen 
die geen inkomsten hebben of over in-
komsten beschikken die lager zijn dan het 
leefl oonbedrag. De maatschappelijk assi-
stente onderzoekt grondig of dit het geval 
is  en of er geen andere manier is om een 
inkomen te verwerven. Vaak is het zo dat 
iemand niet al zijn rechten uitput en met 
wat administratieve hulp toch een uitke-
ring kan krijgen. Zijn er - in enkele zeldza-
me gevallen - wel andere inkomsten uit 
spaargelden, eigendom, arbeid of uitke-
ring, maar onvoldoende om van te leven? 
Dan wordt hiermee rekening gehouden 
bij de berekening van het bedrag van het 
leefl oon.

bedrag
Het precieze leefl oonbedrag is dus af-
hankelijk van de concrete situatie, maar 
wordt uiteraard per leefsituatie wel wet-
telijk vastgesteld.

MEER WETEN?
Patrick Vervecken
T 03 2980 0 00
sociale.dienst@zoersel.be
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► ►

Stel, u woont al uw hele leven in Zoersel en wil dat - nu u 
bouwplannen hebt - ook graag zo houden. Uw portemonnee 
laat de aankoop van een doorsnee bouwgrond in onze ge-
meente echter niet toe. Dan hebben wij goed nieuws voor u!

wie komt in aanmerking?
Net zoals bij de vorige verkoop richten wij 
ons in eerste instantie op onze eigen in-
woners, en dan meer bepaald op jonge 
gezinnen, eenoudergezinnen, senioren en 
kansarmen. Behoort u tot die groep? Dan 
willen wij u de kans bieden om een perceel 
bouwgrond aan te kopen dat merkelijk 
goedkoper is dan de gangbare marktprij-
zen. Om die reden werden door de ge-
meenteraad onderstaande voorwaarden 
vastgelegd. U komt in aanmerking, als:

‘Wonen in Zoersel betaalbaar houden’. 
Met die doelstelling in het achterhoofd 
verkochten wij de voorbije jaren, via de in-
tercommunale Igean, al heel wat bouw-
percelen in project ‘Het Klooster’ - gele-
gen tussen Liersebaan, Achterstraat en 
Korenbloemlaan. Enkele eerdere kandi-
daten die een perceel kregen toegewe-
zen, zagen echter om uiteenlopende re-
denen nadien af van aankoop of erfpacht. 
Daardoor kunnen wij nu opnieuw zeven 
kavels te koop aanbieden. 

▪ u op 1 januari 2014 min. 18 jaar oud was
▪ u, op het moment van de toewijzing 

van het perceel bouwgrond, geen an-
dere woning of bouwgrond in volle 
eigendom of volledig vruchtgebruik 
hebt. Is dat wel het geval, dan bent u 
verplicht om deze eigendom binnen de 
drie maanden na het betrekken van de 
nieuwe woning te verkopen. Dit moet u 
aantonen met een attest van de notaris.

▪ uw gezamenlijk belastbaar gezinsin-
komen van 2011, aanslagjaar 2012, niet 
meer bedraagt dan:
- € 45.000 voor een alleenstaande;
- € 62.000 voor wettelijk of feitelijk 

samenwonenden, te verhogen met 
€ 2.990 per persoon ten laste;

- € 62.000 voor een alleenstaande met 
een persoon ten laste, te verhogen 

nog zeven betaalbare 
kavels te koop

 ■ BETROKKEN

bouwen in eigen gemeente
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 ■ BETROKKEN

Nog in verkaveling ‘Het Klooster’ hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen Arro 
Antwerpen en De Voorkempen een project opgestart voor de bouw van 40 eengezins-
woningen, waarvan 27 sociale koopwoningen (via Arro Antwerpen) en 13 sociale huur-
woningen (via De Voorkempen). De streefdatum voor de oplevering van deze wonin-
gen is in de loop van 2017.

koopwoningen
Arro Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij die gespecialiseerd is in het 
bouwen en verkopen van sociale woningen. Momenteel heeft Arro Antwerpen nog 
geen sociale koopwoningen in Zoersel, maar met het project in ‘Het Klooster’ komt 
daar dus verandering in. Wilt u in aanmerking komen voor zo’n sociale koopwoning, 
dan moet u voldoen aan deze voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- geen volle eigenaar zijn of vruchtgebruik hebben van een woning of bouwgrond (uit-

gezonderd 55+’ers)
- een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben (laatst gekende aanslagjaar) dat 

ligt tussen enerzijds € 8.938 en anderzijds € 53.569 voor een gezin / € 35.171 voor een 
alleenstaande zonder persoon ten laste / € 39.283 voor een alleenstaande met een 
beperking zonder persoon ten laste - verhoogd met € 3.567 per kind

Wilt u zich graag inschrijven op de (wacht)lijst voor een sociale koopwoning? Maak 
dan een afspraak met Arro Antwerpen.

huurwoningen
De Voorkempen telt momenteel een kleine 80 sociale huurwoningen in onze gemeen-
te. Ook sociaal verhuurkantoor Het Sas biedt sociale huurwoningen aan. Het Sas 
huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt om deze vervolgens verder 
te verhuren. Wilt u in aanmerking komen voor zo’n sociale huurwoning, dan moet u 
voldoen aan deze voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
- samen met uw gezinsleden geen volle eigenaar zijn of vruchtgebruik hebben van een 

woning of bouwgrond, in binnen- of buitenland
- een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben (inkomen 2011) dat lager is dan 

€ 34.902 voor een gezin / € 23.269 voor een alleenstaande / € 25.219 voor een alleen-
staande met een beperking -verhoogd met € 1.951 per persoon ten laste

- Nederlands spreken of bereid zijn om dit leren
- als verplichte inburgeraar het inburgeringstraject volgen
Denkt u aan deze voorwaarden te voldoen en wilt u zich inschrijven op de (wacht)lijst 
voor een sociale huurwoning? Maak dan een afspraak met De Voorkempen of Het Sas.

Hebt u anderzijds een woning die u graag wil verhuren, dan kunt u eveneens gaan 
aankloppen bij Het Sas. Zij zijn immers steeds op zoek naar woongelegenheden om 
door te verhuren aan onderhuurders. Het Sas probeert dan met u, als eigenaar, een 
redelijke huurprijs af te spreken in ruil voor een aantal diensten die zij u aanbieden. Dit 
houdt in: het op zoek gaan naar huurders, huur betalen, opstellen van huurcontrac-
ten, het onderhoud en de herstellingen aan de woning opvolgen ... Aarzel niet Het Sas 
te contacteren als u hierover nog vragen hebt. 

MEER WETEN?
Arro Antwerpen | T 03 663 77 20 | koopwoningen@arroantwerpen.be
De Voorkempen | T 03 690 09 20 | info@de-voorkempen.woonnet.be
SVK Het Sas | T 03 690 09 39 | info@svk-hetsas.be 

huren en kopen
VIA SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

met € 2.990 per persoon ten laste van-
af de tweede persoon ten laste (deze 
bedragen worden nog geïndexeerd).

rangorde
Op basis van de totale tijd die u in Zoersel 
woont/werkt of gewoond hebt, zal tus-
sen de kandidaat-kopers - die aan alle 
voorwaarden voldoen - een rangorde op-
gemaakt worden. Hierbij wordt de kan-
didaat die in totaal het langst in Zoersel 
woont, gewoond heeft of werkt, als eer-
ste gerangschikt en kan deze als eerste 
een bouwperceel kiezen. Dan is het aan 
de tweede hoogst gerangschikte, en zo 
verder tot alle bouwpercelen zijn toege-
wezen. Let wel, ieder echtpaar of alleen-
staande kan slechts één bouwperceel be-
komen.

aankoop of erfpacht
Een exacte aankoopprijs per m² kun-
nen we u vandaag nog niet meedelen. 
Die verschilt immers van kavel tot kavel.
Streefdoel is, net zoals bij de vorige ver-
koop, een grondprijs die zo’n 20 procent 
lager ligt dan de huidige marktprijzen.
Naast de mogelijkheid tot aankoop van 
een perceel grond, kunt u ook opteren 
voor een erfpacht. U betaalt dan jaarlijks 
een bepaald bedrag, de canon genoemd, 
aan de eigenaar - in dit geval Igean. De 
erfpacht wordt aangegaan voor een perio-
de van dertig jaar, maar u kunt op elk mo-
ment het perceel grond alsnog aankopen. 
Een gedeelte van wat reeds werd betaald 
wordt dan van de grondprijs afgetrokken. 

hoe kandidaat stellen?
U kunt zich kandidaat stellen van 15 
april tot en met 31 mei 2014. Dit doet u 
door een brief te sturen met daarin uw 
naam, adres, telefoon- of gsm-num-
mer aan Igean, Doornaardstraat 60 
in Wommelgem. Per mail kan dit naar 
grondbeleid@igean.be. U kunt uw gege-
vens ook doorsturen via www.igean.be > 
dienstverlening > plaats u op de wacht-
lijst.
Let op! Stelde u zich vroeger al eens kandi-
daat voor een perceel in ‘Het Klooster’, dan 
moet u uw kandidatuur hernieuwen. Er 
wordt geen rekening gehouden met eer-
der ingediende kandidaturen.

MEER WETEN?
dienst ruimtelijke ordening
T 03 2980 9 10
ruimtelijke.ordening@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

dichtbije dienstverlening via de bib

Fiets- en wandelkaarten, geschenkcheques of huisvuil- en 
pmd-zakken. In onze drie bibliotheken kunt u, tijdens de ope-
ningsuren, heel wat gemeentelijke producten verkrijgen. En wist 
u ook dat u verschillende uittreksels via de bib kunt aanvragen? 
Binnen de week ligt een uittreksel van een geboorteakte, een be-
wijs van woonst, een adreswijziging … er voor u klaar. Combineer 
dit met een bibliotheekbezoek en u spaart uzelf een trip naar het 
administratief centrum in Sint-Antonius uit. De bib is niet alleen 
dichtbij, maar ook vaak ’s avonds en op zaterdagvoormiddag 
open. Let wel, identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen moe-
ten omwille van privacy en controle altijd in het administratief 
centrum aangevraagd en opgehaald worden. Ook voor dringende 
zaken helpt men u hier het snelst voort.

MEER WETEN?
Erik Breuls
T 03 2980 7 22
bibliotheek@zoersel.be

fi ets en win
met ‘belgerinkel’

Gaat u tussen 26 april en 31 
mei uw boodschappen met 
de fi ets of te voet doen? Dan 
maakt u kans op mooie prij-
zen. Bij elke deelnemende 
handelaar (te herkennen aan 
de belgerinkelaffi  che) krijgt u 
immers een lot met een unie-
ke code, dat u registreert op 
www.belgerinkel.be. Daar-
mee wint u misschien wel de 
prijs van die dag. Niets ge-
wonnen? Niet getreurd, elk lot 
maakt ook nog eens kans op 
de unieke Achielle retro-fi ets 
en nog een heleboel andere 
prijzen die uitgereikt worden 
aan het einde van de campag-
ne. ‘Met belgerinkel naar de 
winkel’ is een initiatief van on-
der meer Bond Beter Leefmi-
lieu, Unizo en Gezinsbond.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 8 46
milieu@zoersel.be 
www.belgerinkel.be

vleermuis?
meld ze

Vleermuizen zijn ietwat mys-
terieuze maar uiterst nuttige 
en beschermde dieren. Wonen 
er enkele onder uw dak? Vlie-
gen ze ’s avonds door uw tuin? 
Of hebt u misschien een ver-
dwaalde vleermuis gevonden 
en weet u niet waar er mee 
naartoe? Dan kunt u met al 
uw vragen over vleermuizen 
altijd terecht bij het vleermui-
zenmeldpunt van Natuurpunt 
Voorkempen. Geef hen een 
seintje en zij helpen u verder of 
komen gratis bij u langs.

MEER WETEN?
Annelies Van Eyck
T 0494 62 71 13
anneliesvaneyck@hotmail.com

Erfgoeddag
jumelages in beeld

Onder het motto ‘Grenzeloos’ 
wil de veertiende editie van 
Erfgoeddag - zondag 27 april 
- allerlei grenzen en begren-
zingen in beeld brengen, in 
combinatie met de totstand-
koming, het ontbreken of het 
doorbreken ervan. In onze ge-
meente grijpen we dit thema 
aan om eens terug te blikken 
op onze jumelages.

ontstaan
Het begrip jumelage of ver-
zustering ontstond in 1950, 
enkele jaren na WOII. De oor-
spronkelijke doelstelling van 
deze toenadering tussen Eu-
ropese steden was dan ook 
om oude twisten en rivaliteit 
weg te werken. Een jumelage 
brengt de inwoners van beide 
steden of gemeenten immers 
nauwer met elkaar in contact. 
Vandaag de dag hebben deze 
vriendschapsbanden eerder de 
bedoeling de burgers bewust 
te maken van één Europa.

tentoonstelling 
Zoersel is offi  cieel verzusterd 
met Lora del Rio (Spanje), Cru-
cea (Roemenië) en Laubach 
(Duitsland). Daarnaast heb-
ben we vriendschappelijke 
contacten met Gräfenhainin-
chen (Duitsland), Elancourt 
(Frankrijk) en Moutier (Zwiter-
sland) en een stedenband met 
Bohicon (Benin). In augustus 
van dit jaar brengen we deze 
partners voor de achtste keer 
samen tijdens Eurozoersel. In 
afwachting daarvan, blikken 
we op 27 april alvast in woord, 
beeld en klank terug op meer 
dan 30 jaar Zoerselse jumela-
gegeschiedenis. We heten u 
van harte welkom van 13 tot 18 
uur in ons ac Zoersel.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be
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 ■ RUBRIEK

Landelijke Gilde is de
terechte winnaar

cultuurprijs 2013

 ■ IN BEELD

Dag van de Landbouw, het kerstspel op Einhoven, twee schooltuintjes in deelgemeente 
Zoersel … Het klinkt u ongetwijfeld bekend in de oren, maar weet u ook wie er achter deze 
initiatieven zit? Wel, dat is de Landelijke Gilde Zoersel, die de terechte winnaar werd van onze 
cultuurprijs 2013. Hét moment dus om hen ook eens fi guurlijk in de bloemetjes te zetten.
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 ■ IN BEELD

Elk jaar reikt het gemeentebestuur, op 
advies van de culturele raad, een cultuur-
prijs uit aan een vereniging of persoon 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op 
cultureel vlak. Elke Zoerselaar kan hier-
voor zijn stem uitbrengen. Zeven nomi-
naties volstonden ruim voor de Landelijke 
Gilde Zoersel om de cultuurprijs 2013 in de 
wacht te slepen.
De Landelijke Gilde Zoersel is een bloei-
ende vereniging, die haar ledenaantal 
het afgelopen decennium met een kwart 
zag stijgen. Haar voornaamste verdien-
ste is ongetwijfeld haar bijdrage aan het 
behoud van het landelijk erfgoed in onze 
gemeente. Met uiteenlopende activitei-
ten wil de Landelijke Gilde - het woord 
zegt het zelf - het landelijk karakter van 
onze gemeente op een leuke manier in de 
kijker te zetten, al dan niet in samenwer-
king met andere verenigingen. “Vrijwel 
elke landelijke gemeente heeft een lan-
delijke gilde”, aldus secretaris Dirk Kennis. 
“Wij maken deel uit van de Boerenbond, 
de mannelijke tegenhanger van de KVLV. 
Onze gilde telt vijftien bestuursleden, die 
uiteenlopende activiteiten - zoals kookles-
sen, stadsbezoeken, wandelingen - op po-
ten zetten voor onze meer dan 200 leden. 
Elk jaar organiseren we ook enkele acti-
viteiten voor het brede publiek, waarbij 
onze leden met veel plezier mee de han-
den uit de mouwen steken.”

publiekstrekkers
Als rasechte Zoerselaar heeft ieder van 
u ongetwijfeld al gehoord van - of bent 
u ook al aanwezig geweest bij - de Dag 
van de Landbouw (zie kadertekst) en 
het Kerstspel op Einhoven. Samen met 
Toerisme Zoersel vzw en de Gidsenbond 
brengt de Landelijke Gilde eind decem-
ber jaarlijks honderden toeschouwers op 
de been om naar het kerstspel te komen 
kijken. “Wij nemen de inrichting van de 
Kempense kerststal en de logistieke on-
dersteuning op ons”, gaat Dirk verder. 
“Daarnaast verzorgen wij ook het neven-
programma. Meest in het oog springend 
is ongetwijfeld de tractorenrun, waarbij 
onze leden een optocht houden met fees-
telijk versierde en verlichte tractoren.”

groente- en fruittuin
Minder gekend, maar daarom niet min-
der waardevol, is een samenwerkingspro-
ject dat sinds enkele jaren loopt tussen 
de Landelijke Gilde en de twee basisscho-
len in deelgemeente Zoersel voor het be-
heer van een groente- en fruittuin in hun 
school. Met dit project leert de jonge ge-

neratie hoe ze een eigen groentetuintje 
moeten onderhouden. Ze leren ook oog 
hebben voor gezonde voeding en respect-
vol omgaan met voedsel.
“Elke dinsdagnamiddag werken we in de 
Sint-Elisabethschool met twee klassen 
van het vierde leerjaar. Het eerste leer-
jaar van de Kiekeboes komt op donder-
dagnamiddag in a ctie”, vertelt één van de 
vrijwillige tuiniers - en bestuurslid van de 
Landelijke Gilde - Karel Van Dijck. “In het 
voorjaar haal ik met mijn kar stalmest bij 
de boer. De kinderen doen hun botten aan 
en helpen met riek en spade hun tuintje 
bemesten. Daarna zaaien we een aantal 
weken, maar het schoonste voor hen is 
natuurlijk het oogsten. Kinderen houden 
van groenten die snel groeien en groot 
worden. Wat me ook al is opgevallen, is 
hoe weinig kinderen tegenwoordig nog 
weten over tuinieren. Zo vroegen ze me 
een tijdje geleden wanneer ze nu eindelijk 
de ‘patatjes’ mochten plukken, want ze za-

cultuurprijs 2014
Ook in 2014 reikt het ge-
meentebestuur opnieuw 
een cultuurprijs uit - deze 
keer aan een man of vrouw 
die zich verdienstelijk ge-
maakt heeft in één of meer-
dere culturele disciplines. 
Elke inwoner of vereniging 
van Zoersel kan zo’n per-
soon voordragen. Het vol-
staat een brief of mail te 
sturen naar onze dienst cul-
tuur, Handelslei 167 of cul-
tuur@zoersel.be, met daar-
in de naam van de persoon 
die u wilt voordragen, een 
goed omschreven motive-
ring en uw eigen naam en 
adres. Dit doet u a.u.b. voor 
vrijdag 19 september 2014.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be
www.landelijkegildezoersel.be 

gen ze nog altijd niet. Ik heb hen dan laten 
voelen dat die onder de grond zitten. Voor 
veel van hen was dit nieuw. Maar ik vind 
het heerlijk om samen met hen te tuinie-
ren. Het geeft me enorm veel voldoening! 
Wanneer ik nu door het dorp rijd, steken 
ze hun hand op en roepen ‘hey Karel’.”

samen sterk
Een element dat in bijna alle activitei-
ten die de Landelijke Gilde ontplooit, te-
rugkeert is samenwerking: samenwer-
king tussen de leden onderling, met de 
Landelijke Gilde Halle, met andere vereni-
gingen, met scholen en met het gemeen-
tebestuur. Op die manier doen ze meer 
dan een duit in het zakje om van onze ge-
meente een warme en hartelijke gemeen-
schap te maken. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Dan kunt u, mits een kleine bij-
drage, steeds lid worden!

DAG VAN DE LANDBOUW 2014
Noteer alvast 27 en 28 september in uw agenda voor de 25ste edi-
tie van de Dag van de Landbouw. “Voor deze jubileumeditie gaan we 
trachten er iets speciaals van te maken”, aldus nog Dirk Kennis. “Met 
als thema ‘landbouw vroeger en nu’ willen we aantonen hoe de land-
bouw en de landbouwwerktuigen door de jaren heen geëvolueerd 
zijn. Zoals steeds zullen we ook dit jaar extra veel aandacht hebben 
voor de kinderen en hen op een speelse manier laten kennismaken 
met het begrip ‘landbouw’ en alles wat er bij komt kijken.”
Dat is ongetwijfeld één van de succesfactoren van deze Dag van de 
Landbouw, die jaarlijks duizenden toeschouwers lokt! Zorg dus dat u 
er ook bij bent!
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 ■ BETROKKEN

Begin oktober werd 
Monique aangere-
den op het kruispunt 
van de Handelslei en de 
Bethaniënlei. Ze getuigt.

 “Ik reed op het fi etspad 
langs de Handelslei (komen-
de van Schilde) en wilde de 
Bethaniënlei kruisen. Ik weet 
uit ervaring hoe gevaarlijk 
dit punt is, dus ik trachtte 
oogcontact te maken met de 
twee bestuurders die er stil 
stonden om af te slaan, de 
ene richting Malle, de ande-
re richting Schilde. Omwille 
van hun getinte ramen was ik 
echter niet 100 % zeker of ze 
me gezien hadden. Aangezien 
ze stil stonden en ik voorrang 
had - wat ook duidelijk was 
aangegeven door de verkeers-
borden - reed ik toch door. 
De wagen die wilde afslaan 
naar Schilde, zag van links 
niemand aankomen en gaf 
gas. Een fractie van een se-
conde later voelde ik mezelf 
door de lucht vliegen en met 
een smak op de motorkap te-
rechtkomen. Vandaar viel ik 
op de grond, waar ik nog een 
hele tijd heb gelegen, geklemd 
tussen m’n fi ets en de wagen.
We zijn nu zes maanden en 
een eerste (en hopelijk ook 
laatste) operatie verder. Na 
een lange periode in de rol-
stoel en met krukken kan ik 
intussen terug korte afstand-
jes zelfstandig stappen, zij 
het dan wel als een pinguïn 
met x-benen (lacht). Ik ga drie 
keer per week naar de kinesist 
en breng dagelijks minstens 
een uur door op de hometrai-
ner. Ik hoop dat, als de plaat 
in m’n knie er in oktober uit 
mag, ik snel terug helemaal 
de oude zal zijn. Maar sowie-
so kruip ik binnenkort met 
een klein hartje opnieuw op 
m’n fi ets...”©

 P
au

l H
oe

t
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 ■ BETROKKEN

KAN MIJN KIND ALLEEN 
NAAR SCHOOL FIETSEN?
Dat is uiteraard afh anke-
lijk van zijn leeftijd, van de 
ervaring in het verkeer, van 
het af te leggen traject … 
Een korte houvast:
- Ga samen fi etsen en toon 

uw kind hoe het zich moet 
gedragen in concrete situ-
aties.

- Verken samen de route en 
kies voor de veiligste weg, 
daarom niet de kortste. 
Onze schoolfi etsroutes 
bieden alvast een veilig en 
goed alternatief!

- Leer uw kind te commu-
niceren met andere weg-
gebruikers, door bijvoor-
beeld de arm uit te steken 
bij het afslaan of oogcon-
tact te zoeken met auto-
mobilisten om zeker ge-
zien te zijn.

- Wijs uw kind op de geva-
ren en maak duidelijke 
afspraken: aan dat kruis-
punt stap je af, die weg 
neem je niet want die is 
te gevaarlijk, daar staan 
vaak geparkeerde wagens 
wiens bestuurders zonder 
te kijken hun deur open 
zwieren …

- Zorg ervoor dat de fi ets in 
orde is (remmen, bel …).

- Geef zelf het goede voor-
beeld: doe steeds uw 
gordel aan, gebruik de 
oversteekplaats voor 
voetgangers, draag een 
fl uo vestje als het donker 
is …

Een ongeval op een tweerichtingsfi etspad is snel gebeurd. 
Automobilisten vergeten immers vaak dat fi etsers uit twee 
richtingen kunnen komen. Wij gingen te rade bij onze lokale 
politiecommissaris, L. Jacobs, om de gevaren in te schatten.

Ludo, om te beginnen: hoe weet je als fi etser 
dat je op een tweerichtingsfi etspad rijdt?
Ludo: Als er in beide richtingen een blauw, 
rond bord met een fi etser erop staat. Dit 
bord betekent dat fi etsers en bestuurders 
van tweewielige bromfi etsen (klasse A) 
verplicht zijn dit fi etspad te gebruiken - in 
beide richtingen als er aan de andere kant 
van de straat geen fi etspad is. Voor auto-
mobilisten die een tweerichtingsfi etspad 
naderen, wordt dit duidelijk gemaakt door 
een wit rechthoekig bord met een fi etser 
en bromfi etser, met daaronder een pijl in 
elke richting. Er kan dus van beide kanten 
een fi etser komen, die voorrang heeft!
Hoe kan je hierop als fi etser anticiperen?
Ludo: Rij defensief! Vertraag of stop zelfs 
als je een straat, of bijvoorbeeld een op-
rit met een hoge haag erlangs, passeert. 
Rij pas door van zodra je oogcontact ge-
maakt hebt met de bestuurder en je er 
zeker van bent dat hij u gezien heeft. Hij 
verwacht immers niet dat je van die kant 
komt. Automobilisten hebben vandaag de 
dag vaak een jachtig leven, waardoor ze 
vaak met hun aandacht niet bij ’t verkeer 
zitten en dus ook niet naar de andere kant 
zullen kijken - een kant waar normaalge-
zien toch geen fi etser van komt.
Wat zijn zoal de risicoplaatsen in Zoersel?
Ludo: De hoek van de Victorielaan met de 
Zoerselsteenweg en van de Zandstraat 
met de Schoolstraat zijn erg kritische pun-
ten. Het huis dat daar op de hoek staat, 
staat quasi helemaal tegen de baan. Je 
moet als automobilist al volledig op het 

fi etspad rijden om iets te kunnen zien.
Dat geldt zeker ook in ‘dode hoek-situaties’ 
met vrachtwagens, neem ik aan, waarbij de 
fi etser eventjes volledig uit het gezichtsveld 
van de vrachtwagenbestuurder verdwijnt?
Ludo: Absoluut! De fi etser is in zo’n geval 
altijd klein, ongezien en zwak. Ik denk dan 
in eerste instantie aan fi etsers die op een 
fi etspad rijden dat mee binnen een roton-
de ligt. In zo’n situatie als fi etser naast een 
vrachtwagen rijden, die sowieso ergens 
zal afslaan, is ronduit levensgevaarlijk. Wil 
je ergens de baan oversteken, al dan niet 
op een oversteekplaats voor voetgangers 
(zebrapad)? Doe dit dan onder geen be-
ding zonder oogcontact te hebben met de 
bestuurder van de aankomende (vracht)-
wagen. Lukt dat niet? Stop dan en wacht 
op het fi ets- of voetpad, tot je wel op een 
veilige manier kan oversteken. Die be-
stuurder kan je immers on-mo-ge-lijk zien 
als je net voor zijn  (vracht)wagen over-
steekt. Hetzelfde geldt als je als fi etser aan 
een rood licht staat en de vrachtwagen op 
de rijbaan naast u wil afslaan. Zorg er dan 
voor dat hij je gezien heeft!

kip zonder kop
Hebben fi etsers en voetgangers voorrang aan 
een oversteekplaats voor voetgangers?
Ludo: Als voetganger wel, als fi etser niet. 
Van zodra je van je fi ets afstapt en met je 
fi ets aan de hand oversteekt, word je be-
schouwd als voetganger en heb je dus wel 
voorrang (geldt niet voor brom- en mo-
torfi etsen). Maar... dat wil uiteraard niet 

veilig op twee 
wielen

verkeersveiligheid troef
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subtitel herhaling volgbladzijde

bibliotheek Zoerseldorp
De bouw van de nieuwe bibliotheek ligt voor op schema. Door het goede weer tijdens 
de wintermaanden konden de bouwvakkers zonder oponthoud verder werken. Nu 
de gevelsteen is gezet, kan men beginnen aan het buitenschrijnwerk van ramen en 
deuren. De zinken dakconstructie, waaraan men volop bezig is, is een technische uit-
daging voor aannemer en architecten. Tegen het bouwverlof in juli zou de bibliotheek 
wind- en waterdicht moeten zijn en kan er gestart worden met de binneninrichting.

rioleringswerken Raymond Delbekestraat/Waterstraat
Midden mei gaan deze rioleringswerken hun vijfde fase in: vanaf dan wordt er gewerkt 
tussen de Bethaniënlei en de grens met Brecht. De voorgaande fasen zullen dan volle-
dig afgewerkt zijn. Het gedeelte van de RaymondDelbekestraat/Waterstraat tussen 
de Turnhoutsebaan en het kruispunt met de Bethaniënlei wordt dan volledig terug 
open gesteld voor al het doorgaand verkeer.
Fase vijf (oranje op kaartje) valt echter samen met werken van het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid op de N133 (Groot Veerle/Brechtsesteen-
weg) in Brecht en Malle. Tussen het kruispunt met de Heidemolenbaan in Malle en 
de kruising van Groot Veerle en Klein Veerle in Brecht wordt het wegdek volledig ver-
nieuwd. De werken zullen duren tot eind juni. Tijdens de werkzaamheden zal de ge-
westweg afgesloten zijn voor doorgaand autoverkeer.
Door de nieuwe werf op de N133 kunnen de eerder aangekondigde omleidingen voor 
de rioleringswerken in de Raymond Delbekestraat/Waterstraat niet via de N133 verlo-
pen. Vanaf fase 5 (midden mei) zullen die zo lopen: Bethaniënlei, Kerklei, Brugstraat, 
Handelslei, Schotensteenweg (N115), Krekelbergstraat, Tilburgbaan, Westmallebaan, 
Abdijlaan, Waterstraat. Aangezien er geen vrachtwagens door de dorpskern van Sint-
Job-in-‘t-Goor mogen rijden, rijdt zwaar vervoer om via de E19 of via Oostmalle.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de ongemakken van de werkzaamheden op 
de N133 zoveel mogelijk beperken en stelt voor de werken op de N133 een bereikbaar-
heidsadviseur aan. Ondernemers en inwoners in de wijde omgeving kunnen de be-
reikbaarheidsad-
viseur en zijn 
team contacte-
ren met concre-
te vragen over de 
bereikbaarheid 
van hun bedrijf, 
winkel, organi-
satie of woning 
tijdens de duur 
van de werken op 
de N133. U kunt 
mailen naar be-
reikbaar.antwer-
pen@wegenenver-
keer.be of bellen 
naar 0477 477 476.

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zoersel.be > werken (in rechterkolom) > wer-
ken N133 - wijziging omleiding R. Delbekestraat.

werken in uitvoering
stand van zaken

 ■ BETROKKEN

zeggen dat je dan als een kip zonder kop 
los de straat mag oversteken, zonder eerst 
rustig te kijken of dit veilig kan.
Mochten we allemaal wat hoff elijker zijn 
in het verkeer, dan waren die voorrangsre-
gels niet nodig. Maar een mens verandert 
van zodra hij achter het stuur kruipt. Ik 
geef een voorbeeldje: het is een stralen-
de dag. Op geen enkel terrasje in Zoersel 
is er nog een plekje vrij. Iedereen neemt 
z’n tijd om van het zonnetje te genieten. 
Maar van zodra die mensen in hun auto 
kruipen, veranderen ze. Dan gaat alle aan-
dacht plots naar hun horloge. Dan hebben 
ze geen tijd meer te verliezen en steken ze 
bijvoorbeeld een groep wielertoeristen op 
een smal baantje tegen 90 km/uur voor-
bij. Ze moeten immers thuis zijn voor hun 
favoriete programma... Veroorzaak je in al 
die haast een ongeval, dan verandert dit 
jouw leven én dat van je slachtoff er in één 
knip! En onthoud één ding: er zijn nooit 
winnaars, of je nu in je recht was of niet.

op een rijtje
Ludo, nog even enkele verkeersregels opfris-
sen: Heb je aan een fi etsoversteek (met van 
die witte blokjes) voorrang?
Ludo: Nee! Je hebt als voetganger of fi et-
ser die naast z’n fi ets stapt enkel voorrang 
aan een oversteekplaats voor voetgan-
gers. Zo’n fi etsoversteek maakt de be-
stuurder wel duidelijk dat hij zijn snelheid 
moet matigen om de weggebruikers niet 
in gevaar te brengen of te hinderen bij het 
oversteken. Zo nodig moet hij stoppen om 
ze te laten doorrijden.
Ik durf me wel eens ergeren aan die wieler-
toeristen die met z’n allen in ’t midden van de 
baan rijden. Mag dat eigenlijk?
Ludo: Groepen van 15 tot 50 personen mo-
gen inderdaad op de rijbaan rijden zon-
der volgwagen, zij het wel met maximum 
twee naast elkaar en op voorwaarde dat 
ze gegroepeerd blijven.
Mogen fi etsers op de rijbaan met twee naast 
elkaar rijden?
Ludo: Binnen de bebouwde kom mag dat, 
op voorwaarde dat ze achter elkaar gaan 
rijden als kruisen met een tegenligger niet 
mogelijk is.

MEER WETEN?
dienst verkeer (politiezone Voorkempen)
T 03 312 46 68
verkeer@politie-voorkempen.be

Dit artikel kwam tot stand met de gewaardeerde me-
dewerking van de dienst verkeer van onze politiezone 
Voorkempen.
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

19.04.2014 - 13.06.2014

zaterdag 19.04
Tapori benefi et
Via deze benefi et kan men kennismaken met de 
werking van Tapori, een prachtig project nabij 
Quito in Ecuador. Aan de hand van verschillende 
activiteiten in een Ecuadoriaans kleedje zoals 
boerengolf, kubb-tornooi, eten en drinken, allerlei 
workshops, live bandjes en dj’s belooft het een 
spetterende namiddag en avond te worden. De 
opbrengst gaat integraal naar het Taporiproject.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 13 uur
prijs gratis
info Sofi a Vanneste, M 0484 74 57 06,
sofi avanneste@hotmail.com
een activiteit van Tapori benefi et
in samenwerking met Zoerselse wereldraad

maandag 21.04
paasviering
Volgens jaarlijkse traditie organiseert de Sint-Huy-
brechtsgilde haar paasviering voor de gildeleden, 
jeugdschutters en vrijwillige helpers met worsten-
brood en appelbollen, gevolgd door een broederlijk 
onderonsje met een nieuwe ‘koningsschieting’.
locatie Horizon, lokaal Handicar, Bethaniënlei 108
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

dinsdag 22.04
gratis proefl es taichi, qigong
en meditatie voor nieuwkomers
locatie dinsdag de Zoest, Achterstraat 32,
woensdag Zonneputteke
andere data iedere dinsdag en woensdag
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur,
woensdag van 15.30 tot 17.30 uur
prijs € 10 losstaande les, € 75 tienbeurtenkaart
info Roose Christel, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be, inschrijven per 
mail gewenst - aantal deelnemers is beperkt
een activiteit van Taichi Zoersel

2 gratis proefl essen judo
Judolessen voor jeugd en volwassenen vanaf 5 jaar 
tot … met professionele begeleiding van R. Alen, 
gediplomeerd Bloso A-trainer.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data 24.04
tijdstip 17.45 uur
info R. Alen, M 0477 68 59 11,
judoschool-alen@skynet.be
een activiteit van Judoschool Alen

crea: pimp uw teenslippers
locatie Zonneputteke
andere data 29.04
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 6
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van Kvlv Zoersel

cursus nachtvlinders
(2 theorie- en 3 praktijkavonden)
Waarom komen motten op licht af? Hoe kunt u 
al die verschillende soorten en families uit elkaar 
houden? Hoe kunt u nachtvlinders bestuderen in 
uw eigen tuin?
locatie Nalah, Kasteeldreef 55
andere data praktijk op 23.05, 18.07 en 22.08
locatie en tijdstip praktijk wordt verder afgespro-
ken op de cursus
tijdstip theorie 22 en 29.04 van 19.30 tot 22.30 uur
prijs inschrijven door storting van € 15 (leden), € 25 
(niet leden) op rekening Natuurpunt Voorkempen 
BE80 7512 0545 9477

info educatieve medewerkers Natuurpunt Educa-
tie, T 014 47 29 55, educatie@natuurpunt.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

donderdag 24.04
paastocht – spek- en eierentocht
Wandeling met het Zoerselbos als middelpunt, 
rust bij het groot boshuis. Afstanden 6-11-17-20 km. 
Ruime vertrekzaal.
locatie KLJ – Lokaal, de Reiger 29
tijdstip van 7 tot 16 uur
prijs € 1.50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

red uw rug
Onbewust beschadigen dagelijkse bewegingen 
de gezondheid van de rug. Een groot aandeel van 
deze bewegingen zijn niet te vermijden. De enige 
oplossing voor dit probleem is dagelijkse verzorging 
en vandaag leren we deze technieken. Een matje of 
deken meebrengen.
locatie Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 4
info en inschrijven Josée Van Ostaeyen,
T 03 312 31 46, cellepeeters@telenet.be
een activiteit van Femma Zoersel

vrijdag 25.04
jeugdtoneel Tilia:
“We zullen wel zien!”
Eindelijk vakantie en dan op kamp. We slapen in 
tenten en wassen ons in de beek. Het leven kan 
mooi zijn! Maar wat als het niet gaat zoals het zou 
moeten gaan? Er sluipen mensen rond onze tent en 
we weten niet wie het zijn. Wie is er stoer genoeg 
en durft komen kijken naar ons kampavontuur?
locatie Zonneputteke
andere data 26.04
tijdstip 25.04 om 19 uur, 26.04 om 14 en 19 uur
prijs -12j € 2, volw. € 7
info en reserveren Lutgart De Kerf,
T 03 309 15 08, ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van jeugdtoneel Tilia

monnikenheide / theater
Bewoners en personeel van Monnikenheide 
brengen samen met enkele Zoerselse verenigingen 
theater dat vertrekt vanuit de authenticiteit van 
de acteurs.
locatie De Kapel, Handelslei 167
andere data 26.04, 27.04
tijdstip 25 en 26.04 om 19 uur, 27.04 14.30 en 19 uur
prijs € 10
info T 03 311 77 67, onthaal@monnikenheide.be
een activiteit van Huize Monnikenheide

tentoonstelling
‘Groote Kunst / Kleine kunst’
Naar aanleiding van de Week van de Amateur-
kunsten nemen 11 lokale kunstenaars uit Zoersel 
deel aan de tentoonstelling ‘Groote Kunst / Kleine 
Kunst’. Hun werk confronteren we met de grote 
kunst van kleine kunstenaars, meer bepaald het 
werk dat leerlingen van het fi liaal beeldende kunst 
hebben gemaakt.
locatie Het Klavier, Achterstraat 20
andere data 26 en 27.04
tijdstip vrijdag opening om 19 uur, zaterdag en 
zondag telkens van 13.30 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur,
T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van de gemeentelijke dienst 

cultuur in samenwerking met
Tekenatelier Zoersel

quiz VK Drengel Sport
Reeds de 22ste editie van deze aangename en 
ontspannende quiz voor verenigingen en gelegen-
heidsploegen met geldprijzen voor de eerste tien en 
een geweldige tombolatafel.
locatie kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan
tijdstip 20 uur
prijs 15 € per ploeg
info Jos Denies, T 03 312 34 27 of
deniesmertens@scarlet.be, inschrijven kan door 
€15 per ploeg van maximum zes personen over te 
schrijven op rekeningnr BE14 2200 4413 0083 met 
vermelding van de ploegnaam
een activiteit van Drengel Sport

zaterdag 26.04
open les klavertje 5
Zit je al in de laatste kleuterklas of in het eerste 
leerjaar? Hou je van muziek, toneel spelen en...
leuke verassingen? Kom dan zeker naar de gratis 
open les van klavertje 5 in de Academie van Zoersel. 
Inschrijven kunt u in de academie vanaf 1 juni.
locatie Achterstraat 20 D
andere data 30.04
tijdstip 26.04 van 08.50 tot 10.30 uur
of 30.04 van 15.10 tot 16.50 uur.
info academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
muziek- en woordacademie Zoersel

tentoonstelling Eric Verhelst
De monumentale vormen van Verhelst balanceren 
tussen fi guratie en volledige abstractie, tussen 
suggereren en onthullen.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 18.05
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

benefi etweekend Beeldenhuis
Tijdens het weekend zullen enkele beeldhouw-
werken en schilderijen van het kunstenaarskoppel 
Pol Van Esbroeck en Mariette Coppens te koop 
aangeboden worden. Daarnaast ook werken uit 
de collectie van Pol en Mariette van bevriende kun-
stenaars en ook van dochter Diana Coppens. De 
opbrengst dient ter ondersteuning van de werking 
van Het Beeldenhuis in het algemeen en in het 
bijzonder zullen de middelen aangewend worden 
voor de publicatie van een nieuw boek over Pol Van 
Esbroeck.
locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
andere data 27.04
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info Diana Coppens, M 0478 28 35 54,
hetbeeldenhuis@skynet.be,
www.hetbeeldenhuis.be
een activiteit van
de vzw Leopold Van Esbroeck - Mariëtte 
Coppens
in samenwerking met
de gemeente Zoersel en de gidsenbond

zondag 27.04
Turnhouts vennengebied
en Zondereigen
Het Turnhouts vennengebied bezorgt jaarlijks aan 
de talrijke wandelaars een uniek zicht op haar rijke 
biodiversiteit. In de graslanden broeden typische 
weidevogels zoals Grutto, Wulp, Tureluur en Kievit.
locatie parking Klein Engelandhoeve (Klein Enge-

13



of Hans.berghmans@zna.be 
of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 10.05
BBQ van Open VLD Zoersel
locatie koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 16 uur
info Seppe Carlier, M 0474 43 97 61,
vld2980@gmail.com
een activiteit van Open VLD Zoersel

zondag 11.05
vogels leren herkennen
in de Bonte Klepper
(jeugdactiviteit: leeftijd lagere school)
Met de verrekijker gaan we op zoek naar enkele 
broedvogels, luisteren we naar hun zang en 
verklappen we een paar vogelgeheimpjes. Tot dan! 
Verrekijker en vogelgids niet verplicht. Gids Mieke 
Coppens.
locatie en tijdstip 9.50 uur brug 8 op de weg 
Oostmalle-Hoogstraten of 10 uur ingang reservaat 
– einde 12.30uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

opendeurdag gemeentelijke basis-
school Beuk & Noot
Met als thema: ‘beuk & noot duikt onder’. Een leuke 
familiedag met spelletjes, optredens, hapjes en 
drankjes. Eveneens kans tot inschrijven.
locatie Beuk & Noot, Ter Beuken 1
tijdstip van 11 tot 15 uur
info secretariaat, T 03 2980 8 04
een activiteit van
gemeentelijke basisschool Beuk & Noot

Red Star Museum
Geleid bezoek aan het Red Star Museum in Ant-
werpen.
locatie bijeenkomst ingang van het museum
tijdstip van 12.45 tot 13.45 uur
info en inschrijven verplicht (nog enkele plaatsen) 
lionel.vandenberghe@telenet.be
prijs € 12 per persoon (toegang en gids inbegrepen)
een activiteit van
Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel

kunstenaarsroute
Met fi ets of auto. Kunstenaars in Zoersel en om-
streken zetten hun deuren open.
locatie plan van route verkrijgbaar bij Charles 
Pauwels
andere data 18.05
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info Charles Pauwels, T 03 384 32 06,
dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art Fan Zoersel

dinsdag 13.05
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
8-tal kilometers,waarna we onze meegebrachte 
lunch kunnen gebruiken.Om 13 uur wandelen we 
een tweede lus van eveneens een 8-tal kilometers. 
U kunt natuurlijk ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen. Niet-leden zijn meer dan welkom zo-
dat ze kunnen kennismaken met onze wandelclub .
andere data 10.06
locatie 13.05 ‘t Lekker Koeike, Hallebaan 17a, 
Oelegem 10.06 Café Trappisten, Antwerpsesteen-
weg 487, Westmalle
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

open oefenstonde werelddans
Ook geschikt voor 40+, u mag alleen komen, met 
partner, vriendinnen, …
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data 10.06
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis

muziek en woordacademie / Cum 
Laude
Jong talent uit de muziekafdeling van de mu-
ziek- en woordacademie brengt een boeiend en 
gevarieerd instrumentaal programma samen met 
klarinetleerkracht Hilde Nachtegaele.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
de muziek- en woordacademie

dinsdag 6.05
inventarisatie
Wij zoeken vrolijke medewerkers om samen te 
gaan inventariseren. Het kan gaan over planten, 
maar mensen die insecten, paddenstoelen of ande-
re groepen kennen mogen uiteraard een bijdrage 
leveren.
locatie Kruispunt Medelaar- Kwadestraat
tijdstip van 18.30uur tot duisternis
info Hans.frijters10@telenet.be, M 0494 48 56 68
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

muziek- en woordacademie /
De Groote Oorlog
Leerlingen uit de toneelklassen brengen samen 
met het jongerenkoor Mousikè een voorstelling 
met als thema oorlog en vrede.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
de muziek- en woordacademie de Babbelnoot

woensdag 7.05
muziek- en woordacademie / concert 
Kinderkoor
De jongste leerlingen brengen kinderliedjes onder 
leiding van hun leerkrachten Marit Klerkx en Kristel 
Janvier. Korte instrumentale optredens wisselen 
het geheel af.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
de muziek- en woordacademie

donderdag 8.05
pannenkoekentocht
Een wandeling door het Vrieselhof en de Halse 
bossen, bewegwijzerd voor 6-11-17 en 20 km. Van 
de Bremberg is het een boogscheut tot in het bos 
en naar de rustpost, waar heerlijke pannenkoeken 
gebakken worden. Wat wilt u nog meer ?
locatie Bremberg , Lotelinglaan 11
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

muziek- en woordacademie / barok-
concert La Primavera
Leerlingen en leraars blokfl uit, zang, gamba, gitaar 
en klavecimbel brengen werk van Scarlatti, Monte-
verdi, Telemann, Bach, Dowland en Morley.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs € 5
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
de muziek- en woordacademie

vrijdag 9.05
maandelijkse infonamiddag ZNA 
Joostens Woonzorgcentrum en 
SP-Psychogeriatrie.
Op deze infonamiddagen lichten we de werking en 
de visie van ons huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 13.06
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren, T 03 384 56 34

land 29, Turnhout = de baan van Turnhout naar 
Baarle)
tijdstip van 10 uur tot 12.30 uur
prijs gratis
info Richard Vergaelen, T 014 72 51 42
lailah.richard@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tentoonstelling Charles Pauwels
Recent werk in action painting op groot en klein 
formaat.
locatie Charles Pauwels, Sint-Antoniusbaan 118
andere data 1 tot 4.05, 10 en 11.05, 17 en 18.05
tijdstip telkens van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info Charles Pauwels, T 03 384 32 06
een activiteit Charles Pauwels

handboog schieten op doel
Jaarlijkse doelschieting volgens de kalender van 
de Hoge Gilde Raad der Kempen. Tien gilden uit de 
Noorderkempen nemen hieraan deel om de meeste 
punten te schieten.
locatie omnisportterrein Bethaniën,
Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

zaterdag 3.05
digitaal café
Iedere 1ste zaterdag van de maand stellen wij ons 
lokaal open voor iedereen die vragen of problemen 
heeft over fotografi e en/of digitale beeldverwer-
king.
locatie Zonneputteke
andere data 7.06, 6.09, 4.10, 6.12
tijdstip vanaf 20 uur
info Wilfried Albrecht, M 0475 35 32 87,
wilfried.albrecht@telenet.be
een activiteit van fotoclub Obscura vzw

zondag 4.05
natuurwandeling in het Zoerselbos
Vroege ochtendwandeling met natuurgids in het 
Zoerselbos. Laarzen sterk aanbevolen. Honden niet 
toegelaten.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 6 tot 9 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be,
www.zoerselbos.be
een activiteit van
de Vrienden van het Zoerselbos

lentetentoonstelling 2014
‘het bos als inspiratiebron’
Dominique Bailly (F) werkt in Parijs en Touraine. 
Sinds de helft van de jaren 70 is ze gefascineerd 
door het bos en de natuurlijke omgeving. Het is 
een blijvende inspiratiebron voor de sculpturen 
in alle soorten hout die ze in haar atelier maakt. 
Daarnaast krijgt ze opdrachten voor werken ‘in Situ’ 
die ze ter plaatse maakt in het landschap.
locatie Paardenmarkt 90
andere data zaterdag 10,17 en 24.05
en zondag 11, 18 en 25.05
tijdstip van 10 tot 14 uur
prijs gratis
info Lia Schelkens, T 03 384 21 92,
M 0475 96 98 29, lia.schelkens@skynet.be
of www.liaschelkens.com
een activiteit van Tweede Natuur
(kunst natuur projecten in Hallebos sinds 1995)

maandag 5.05
Zoerselse sporteldag
U kunt een ganse dag deelnemen aan verschillende 
volkssporten en een fi ets- of wandelzoektocht. 
Aansluitend kunt u nog genieten van een lekkere 
BBQ. Vooraf inschrijven en betalen verplicht!
locatie Koetshuis en park Halle
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs € 7
info en inschrijven tot 25.04 aan het onthaal van 
het administratief centrum, T 03 2980 0 00
een activiteit van de sportdienst in samen-
werking met de seniorenraad, WTC De Door-
trappers en de Sint-Huybrechtsgilde
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locatie vertrek aan het Sint-Teunisplein
tijdstip vanaf 8 uur
prijs wandeling € 2 (gratis consumptie bij aan-
komst)
info www.devriendenband.be en UIT in Zoersel
een activiteit van
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

vrijdag 30.05
Sint-Teunisfeesten
Kaas- en wijnavond in de feesttent op het Sint-Teu-
nisplein. Vooraf inschrijven.
locatie feesttent Sint-Teunisplein
info www.devriendenband.be (vanaf mei) en UIT 
in Zoersel
een activiteit van
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

zaterdag 31.05
openlucht-eucharistieviering
Elk jaar nodigt een wijk van de Sint-Martinuspa-
rochie alle belangstellenden uit. Dit jaar is de wijk 
Hooidonkeinde aan de beurt. U bent van harte 
welkom om samen te bidden en te luisteren naar 
boeiende teksten, mooie zang en muziek. Aanslui-
tend kan u nog even napraten bij het glas van de 
vriendschap en een hemels toespijs.
locatie Hoek Hooidonkeinde en Landweg
tijdstip 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 09 56,
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van Parochie Sint-Martinus 
Halle en Wijk Hooidonkeinde

zondag 1.06
natuurwandeling
Met natuurgids in het Zoerselbos. Laarzen sterk 
aanbevolen. Honden zijn niet toegelaten !
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be,
www.zoerselbos.be
een activiteit van
de vrienden van het Zoerselbos

maandag 2.06
kumihimo
Een oude en eenvoudige Japanse vlechtkunst van 
meer dan 1000 jaar oud. De gevlochten koordjes 
kunt u gebruiken voor armbandjes, kettinkjes, 
sleutelhangers of om spullen op te sieren. Zeer leuk 
om, dankzij de kumihimo schijf, (overal) te doen!
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 09.06
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 24 + materiaal
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

maandag 9.06
Risschotse feesten
Wandelen voor het goede doel. Wandelen in het 
groene kader van de Trappistenbossen, het domein 
van de instelling Bethaniën en de bosrijke omge-
ving van het Risschot en het Gagelhof. Wandelaf-
standen 6-12-18 km. In de namiddag is er animatie 
op de speelweide.
locatie speelweide , Acacialaan
tijdstip van 8 tot 14 uur
prijs € 2
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@
telenet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

vrijdag 13.06
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen.
 locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data 14 en 15.06
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend

te www.acdal.be of ter plaatse op 18.05
een activiteit van D.A.L. Atletiekclub

woensdag 21.05
concert Vlaams Radiokoor / Brahms 
correspondance
Centraal in dit concert staat de intieme briefwisse-
ling tussen Johannes Brahms en Clara Schumann 
met als protagonist ‘de piano’.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van de cultuurdienst

zaterdag 24.05
tentoonstelling Pol Pázmány
Pol Pázmány schildert meestal lijvige doeken. Op 
een achtergrond van intuïtieve aanzetten, wegge-
schraapte verf, drippings en kleurige borstelstreken 
tekent zich een nieuw verhaal af.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 15.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

avondwandeling
op het groot schietveld
We zullen grotendeels wandelen langsheen het 
deel Marum. Hier is er een interessante mix van 
weiden, bossen en heide met vennen. Meebrengen 
laarzen, eventueel muggencrème.
locatie Wuustwezel, kampweg, naast fi rma Raster 
Blokhutland het zandweggetje indraaien, daar 
parkeren.
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Hans Frijters, hans.frijters10@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

musical concert
‘A night on broadway’
Nick De Schutter presenteert het eerste Musical 
Concert van de harmonie Eendracht Maakt Macht. 
Dirigent Jan Kusseneers koos de beste musical 
arrangementen. De presentator himself samen 
met andere zangers uit diverse verenigingen, bren-
gen de mooiste songs vocaal, begeleid door het 
harmonie-orkest. Beleef mee hoe ‘t Zonneputteke 
zal worden omgetoverd tot Broadway.
locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs kassa € 7, vvk € 5
(korting leden & sponsors/leden gezinsbond)
info An Schellekens, M 0495 20 34 55
een activiteit van
Kon. Harmonie Eendracht Maakt Macht vzw

woensdag 28.5
verrassingsfi etstocht
vertrek Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs leden € 7,5, niet-leden € 10
info Betty Brughmans, T 03 309 13 24
een activiteit van Kvlv Zoersel

donderdag 29.05
dag van de Zoerselse Wielertoeristen
Afgepijlde fi etstocht door de Noorderkempen; keu-
ze uit 85 en 55 km of het gezinsparcours van 35 km. 
Bewaakte fi etsenstalling en pechophaaldienst.
locatie St. Teunisplein (tent achter de kerk).
tijdstip vertrek tussen 8 en 13 uur voor de afstanden 
85 en 55 km, inschrijven gezinsafstand tot 17 uur.
prijs €1,5 leden VWB en WBV leden, niet- leden € 2,5 
(gratis consumptie bij aankomst)
info Ludo Leirs, T 03 383 19 30,
mister.drinks@telenet.be
een activiteit van
de Zoerselse wielertoeristenclubs
in samenwerking met
de Koninklijke Harmonie De Vriendenband

Sint-Teunisfeesten
Familiewandeling met zoektocht, afstand 7,5 km. 
Pannenkoeken en springkasteel.

info greet.van.dyck@telenet.be
een activiteit van Jan en Trien

woensdag 14.05
plezante avond
locatie Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Annemie Meyers, M 0486 36 42 97
een activiteit van Kvlv Zoersel

zaterdag 17.05
Scherpenheuveltocht – 25-ste editie
Groepsstart om 5.45 uur. Veel natuur van begin tot 
einde met de laatste 8 km een keuze uit 2 parcours. 
Individueel parcours mogelijk. Speciale eucharistie-
viering met eigen muzikanten om 18 uur in Scher-
penheuvel. Vertrekuren bus en prijzen: contacteer 
Jef Joosten of leden van de Natuurvrienden 
locatie Bremberg , Lotelinglaan 11
tijdstip 05.45 uur
prijs afh ankelijk van afstand en met/zonder bus
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

opendeurdagen:
verzameling en kweek
cactussen & Zuid- Afrikaanse planten
Vrij bezoek aan onze uitgebreide verzameling oude 
en zelf gekweekte planten. Groot aantal nieuwe 
soorten. We beantwoorden graag uw vragen! 
Gratis drankje en een plantje cadeau voor elke 
bezoeker; gratis verstrekken van exemplaren van 
een tijdschrift. Er zal ook een stand zijn met allerlei 
tijdschriften en boeken. Verenigingsbezoeken kun-
nen ook op andere dagen (af te spreken).
locatie F & D Thys-Brants, Antwerpsedreef 30
andere data 18.05
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 50 06, frank-diane@skynet.be.

Congo:
Tokopesa Saluti! / tentoonstelling
De reizende tentoonstelling ‘Tokopesa Saluti! / 
Wij salueren u!’ zoomt in op het Belgisch-Con-
golees militair verleden van de laatste 125 jaar. U 
ontdekt een weinig bekend verhaal van Belgen en 
Congolezen die vaak samen ten strijde trekken en 
soms ook tegenover elkaar staan. Ontdek hoe een 
Belgische piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog het 
Duitse leger in Oost-Afrika een eerste nederlaag 
toebrengt. Ontmoet de 27 Congolezen die aan de 
IJzer vochten. Reis mee naar Birma met het veld-
hospitaal van Dr. Thomas en trek van Nigeria naar 
de Egyptische piramiden met het expeditiekorps.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 18.05
tijdstip 17.05 van 13 tot 18 uur, 18.05 van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Dirk Eelen, M 0478 74 04 96,
dirk.eelen21@telenet.be
een activiteit van N.S.B.

zondag 18.05
vroegochtendwandeling
in het Zoerselbos
De bedoeling van deze wandeling is het herkennen 
van onze zangvogels en dit vooral voor beginnende 
vogelkijkers. Laarzen sterk aanbevolen. Opgelet: 
honden niet toegelaten. Gids Eddy Bruggeman
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip 6 uur
info Valentijn Brems, T 03 384 02 96,
valentijn.brems@pandora.be,
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

parel der Kempen
10 mijl en Kempenklokjoggings
Loopwedstrijden voor alle leeftijden in groene 
omgeving van park de Renesse Oostmalle.
locatie park de Renesse, Lierselei 50 A, Oostmalle
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs meer info op de website
info Leo Van Ginkel, M 0475 57 69 24,
leo.vanginkel@acdal.be, voorinschrijven via websi-
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

dinsdag 22.04 
werken in de cloud? wat is dat? 
Gegevens worden niet langer bewaard op 
diskettes en cd’s, maar in de cloud (= gratis 
opslagruimte). Wat is dat nu precies? Wat 
zijn de voordelen en de nadelen en hoe 
werkt het nu juist? Kom het allemaal ont-
dekken. Voor iedereen die al wat basiskennis 
computer heeft.

locatie
bibliotheek Zoersel
sessie 1 van 13.30 tot 15 uur
sessie 2 van 15 tot 16.30 uur
ac Zoersel (lokaal 1.3)
sessie 1 van 9 tot 10.30 uur
sessie 2 van 10.30 tot 12 uur

stamboomonderzoek
Kom samen met ons uw stamboom ontdek-
ken! Op een eenvoudige manier schakelen 
we de computer en het internet in om ons 
te helpen bij het persoonlijk onderzoek naar 
onze stamboom.
Voor iedereen die al wat basiskennis com-
puter heeft.

locatie
bibliotheek Zoersel van 9 tot 12 uur
ac Zoersel van 13.30 tot 16.30 uur

woensdag 23.04
de digitale bibliotheek 
Een bibliotheek is tegenwoordig meer dan 
boeken alleen. Leer tijdens deze activiteit de 
digitale bibliotheek kennen en gebruiken. 
Laad e-boeken op uw tablet of e-reader 
om op vakantie te lezen en vind recensies 
over interessante boeken. Als u al een 
bibliotheekkaart heeft, breng ze dan zeker 
mee. Voor iedereen die al wat basiskennis 
computer heeft.

info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet .be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

Oorlogsverhalen / theatermonoloog
Niet alleen aan het front, maar ook in steden en 
verlaten dorpen werd een strijd gestreden. Die van 
het ‘overleven’ ... en hoe? Weet dat in de donkerste 
tijden een vleugje humor wonderen kan verrich-
ten. Marcella Piessens brengt verhalen van en 
over thuisblijvers en thuiskomers: kledij, smokkel, 
oorlogsliedjes en revues, de zeppelin, prostitutie, 
vluchten en terugkeren, geld, oorlogsjournalistiek, 
bier en vertier ... Verhalen over de Groote Oorlog 
anders bekeken, anders verteld.
locatie de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Ilse Verrycken, T 03 383 59 10,
ilse.verrycken@telenet.be
een activiteit van Curieus Zoersel

zondag 15.06
14-18 achter het front: Koning Albert 
achterna / uitstap
Davidsfonds Halle organiseert een uitstap naar de 
Westhoek. Niet de ‘slachtvelden’ worden bezocht, 
wel de talrijke gemeentes achter het front waar de 
frontsoldaten uitrustten en de bevolking probeerde 
te overleven. In talrijke maar weinig bekende 
gemeentes van ‘Bachten de Kupe’ (o.a. De Moeren, 
Houtem, Vinkem, Oeren, Alveringem, Diksmuide) 
worden verhalen verteld over wat er zich afspeelde 
in het vrije België. Het is de weg die koning Albert 
afl egde van de koninklijke villa tot aan het front. 
Inschrijven voor 1 juni.
locatie kerk van Halle
tijdstip vertrek om 8 uur aan kerk Halle
prijs df-leden € 43, niet-leden € 47
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 9 mei om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 14.06 en 12.09
- vóór 8 augustus om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 13.09 en 31.10

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 ont-
leend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan niet 
of verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.

locatie
bibliotheek Zoersel van 9.30 tot 12 uur
ac Zoersel van 13.30 tot 16.30 uur

donderdag 24.04
tablets, een introductie 
In een korte presentatie wordt meer uitleg 
gegeven over wat tablets zijn en op welke 
manier deze gebruikt worden. Kom het 
allemaal samen met ons ontdekken. Voor 
iedereen met weinig of geen kennis van 
tablets.

locatie
bibliotheek Zoersel van 13.30 tot 16.30 uur
ac Zoersel van 9 tot 12 uur 
inschrijven is niet nodig. 

vrijdag 25.04 
wandel- fi ets- of autoroutes op 
uw smartphone of tablet 
Breng uw smartphone of tablet mee en leer 
hoe u deze eenvoudig kunt inzetten voor het 
uitwerken van een route. Voor iedereen die 
een smartphone of tablet bezit en basisken-
nis heeft.

locatie
bibliotheek Zoersel van 10 tot 12 uur
ac Zoersel van 14 tot 16 uur

info en inschrijven
T 014 71 11 03 of info@digidak.be
Vermeld telkens uw naam, activiteit, 
wanneer en in welke gemeente u de cursus 
wilt volgen.

de digitale week is een activiteit van 
Digidak Zoersel in samenwerking met 
de gemeente Zoersel

digitale week 2014
 van 19 tot 27 april

Een week boordevol - gratis of erg goedkope - multimedia-activiteiten in heel 
België. Ook in Zoersel kunt u terecht voor een reeks activiteiten in samenwer-
king met Digidak Zoersel.
De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel beginners als mensen met wat meer 
ervaring zijn welkom.


