
af
gi

ft
ek

an
to

or
 Z

oe
rs

el
 1 

- I
SS

N
 0

77
1-

71
99

 - 
P1

0
61

0
2

 ▪ gezond & actief ouder worden: seniorenweek

 ▪ kans op stroomuitval reëel 

 ▪ nieuwe loopomloop in Ranst, Schilde en Zoersel

onderhoud waterlopen
nu in handen van de provincie 
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 ■ IN ‘T KORT

WWW.niet genoeg.BE

KOM IN ACTIE EN ZET ONZE POLITICI ONDER DRUK
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11.11.11 winkel bewust en stop de verspilling

Eén mens op acht lijdt vandaag honger. Dat zijn 842 miljoen indi-
viduen. Mensen zoals u en ik. En weet u wat het toppunt is? De 
wereld produceert genoeg eten voor iedereen.Maar het huidige 
voedselsysteem zit fout: de productie moet duurzamer, de grond 
eerlijker verdeeld, de opslag beter en de verspilling een pak min-
der. Ook u hebt dit mee in handen!
Wist u dat er in het Zuiden, reeds in de productiefase, heel wat 
voedsel verloren gaat door factoren waartegen boeren slecht ge-
wapend zijn: ziektes en plagen, erosie …. Er heerst een schrijnend 
gebrek aan middelen en kennis. Ook slechte opslagplaatsen,ge-
brekkige wegen en verre afstanden zorgen voor grote verliezen. 
In het Noorden wordt er dan weer veel verspild aan het einde van 
de keten. Veel voedsel wordt weggegooid door nonchalant aan-
koopgedrag, het fout interpreteren van houdbaarheidsdatums en 
marktstrategieën als ‘2 kopen 1 betalen’. Hou daar rekening mee 
en winkel bewuster! Bovendien wordt er bij ons in elke schakel 
van de keten voedsel weggegooid omdat het niet mooi genoeg is. 
Te groot, te klein, te krom,te recht … Die ‘cosmetische’ voorschrif-
ten moeten we dringend aan banden leggen. Tot slot gebruiken 
supermarkten en groothandelaars hun machtspositie om kosten 
en risico’s af te wentelen op de producenten. Ze zeggen soms op 
het laatste moment contracten af,waardoor de boeren met grote 
overschotten blijven zitten.

Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet dringend een be-
leid komen dat verspilling tegengaat. Daarom spoort de nieuwe 
11.11.11-campagne politici aan om verspilling te beperken in elke 
schakel van de voedselketen: vanop het veld in het Zuiden tot bij 
de consument in het Noorden.

Ook u kunt deze campagne mee steunen via www.nietgenoeg.be 
of op de verschillende verkoopsstands in onze gemeente tijdens 
het weekend van 8 en 9 november, onder meer in de bib in Halle.

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge
T 03 2980 9 59
erik.fuhlbrugge@zoersel.be

einde in zicht
R. Delbekestraat

Nu het fi etspad volledig klaar 
is, legt de aannemer nog de 
laatste hand aan de afwerking 
van opritten, grachten, ber-
men en het plaatsen van de 
toplaag asfalt.
Als het weer meezit, zitten 
deze werkzaamheden er eind 
november volledig op.

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

Zoerselmarkt
fi etsenparking

Wie vanuit de richting 
Sint-Antonius met de fi ets 
naar de markt komt, kan sinds 
kort zijn tweewieler kwijt in 
de fi etsenstalling aan de Kor-
testraat. Deze tijdelijke opstel-
ling met nadars  wordt nadien 
geëvalueerd. Bij een positieve 
evaluatie komt er, op dezelfde 
plaats, een defi nitieve fi etsen-
stalling, door middel van een 
houten afsluiting.

MEER WETEN?
onderhoud infrastructuur
T 03 2980 9 16
onderhoud.infrastructuur@zoersel.be

dubbele naam
nieuw naamrecht

Sinds 1 juni hebt u een ruimere 
keuze voor de achternaam van 
uw kind(eren). 
- Voor een eerste gemeen-

schappelijk kind, geboren na 
1 juni 2014, hebt u de keuze 
uit de naam van de vader, 
die van de moeder of een 
combinatie van de twee. Alle 
volgende gemeenschappe-
lijke kinderen krijgen dan de 
naam van het eerste kind.

- Is uw kind geboren na 1 juni 
2014, maar zijn er al gemeen-
schappelijke kinderen, dan 
krijgt het nieuwe kind in eer-
ste instantie de naam van 
de andere kinderen, volgens 
de oude wetgeving dus. U 
kunt echter, binnen de drie 
maanden na de geboorte, de 
naam van alle gemeenschap-
pelijke (minderjarige) kinde-
ren wijzigen.

- Zijn al uw kinderen geboren 
voor 1 juni 2014 én minderja-
rig, dan hebt u nog tot 31 mei 
2015 de tijd om een naams-
wijziging aan te vragen. Dit 
doet u bij onze dienst burger-
zaken. Beide ouders moeten 
de wijziging aanvragen én 
ondertekenen.

MEER WETEN?
burgerzaken
T 03 2980 9 01
bevolking.verkiezingen@zoersel.be
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als 1ste op 
de hoogte
Wij zetten zoveel mogelijk 
verschillende kanalen 
in om u op de hoogte te 
houden van een eventuele 
stroomonderbreking. Dat 
gebeurt onder meer via 
onze digitale nieuwsbrief, 
website, facebook en per 
sms. Zorg er daarom voor 
dat wij over uw gegevens 
beschikken. Bezorg ons 
uw gegevens online via 
het formulier dat u vindt 
op www.zoersel.be (bij 
actueel) of telefonisch via 
03 2980 0 00. 

 ■ WEGWIJS

Schrijft u zich via deze weg in op onze digitale 
Nieuwsbrief, dan kunt u bovendien deelnemen aan 
een lezerswedstrijd naar aanleiding van ons 500ste 
nummer. U maakt dan kans op onder meer een bal-
lonvlucht, diner, ontbijtmand ... Zeker doen dus, en 
raad uw familie en vrienden gerust hetzelfde aan!
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► ►

U kunt er niet naast lezen: de eventuele elektriciteitsschaarste komende winter beroert de 
gemoederen. Nu zowat de helft van het Belgische nucleaire productiepark uitligt, zou de 
stroombevoorrading in ons land deze winter wel eens in het gedrang kunnen komen. Aan ie-
der van ons nu om, met uiteenlopende maatregelen, zo’n stroomuitval te vermijden.

De federale overheid en Elia, de beheerder 
van het transmissienet voor elektriciteit, 
zien er voortdurend op toe dat het aanbod 
van en de vraag naar stroom in ons land 
in evenwicht is. Maar komende winter 
staan we er slecht voor: drie van onze ze-
ven kernreactoren zijn immers gesloten, 
waardoor onze productie fors verkleint. 
Dit betekent dat - als we over heel Europa 
te kampen krijgen met een lange perio-
de van hevige koude en tegelijkertijd met 
een afwezigheid van wind - onze moge-
lijkheden van elektriciteitsaankoop bij de 
buurlanden beperkt zijn. De kans op een 
stroomtekort wordt dan reëel.

preventief
We kunnen nu echter al heel wat maat-
regelen treff en om zo’n stroomtekort te 
vermijden. De productie met andere mid-
delen dan kernenergie aanvullen, invoer-
overeenkomsten uitbreiden en de elektri-
citeitsmarkt in evenwicht brengen, zijn 
maatregelen die de federale regering al 
heeft geïmplementeerd. Maar deze ac-
ties volstaan misschien niet; vooral niet 
als onze buurlanden eveneens het hoofd 
moeten bieden aan slechte weersomstan-
digheden, met een sterke stijging van hun 
energieverbruik als gevolg. Daarom zullen 
er bij een dreigend tekort grootschalige 
maatregelen getroff en worden om het 
verbruik te beperken:
- Verminderen van het energieverbruik in 

openbare gebouwen.
- Rekening houdend met de veiligheid, de 

verlichting op autosnelwegen en zeker 
ook decoratieve buitenverlichting be-
perken (denken we onder meer aan de 
sfeervolle kerstverlichting).

- Aanpassing van het trein, tram- en me-
troverkeer.

Indien nodig zal, zeven dagen vóór een 
eff ectief risico op een stroomtekort, ook 
elke burger opgeroepen worden om bijko-
mende ‘vraagbeperkende maatregelen’ te 
nemen en zo de elektriciteitsconsumptie 
te verminderen (zie rode kader p 6).

afschakelplan
Het is pas wanneer al die voorgaande in-
spanningen niet tijdig kunnen toegepast 
worden of ontoereikend blijken, dat op de 
vooravond van een eventueel tekort kan 
beslist worden om het afschakelplan op 
te starten. Dat plan - dat dus enkel wordt 
uitgevoerd als laatste redmiddel - zal de 
stroom voor een aantal uren onderbre-
ken in bepaalde zones om zo elektriciteit 
te sparen. Op dit moment is er sprake van 
om bij stroomtekorten éérst schijf zes, 
dan schijf vijf, vervolgens schijf vier en-
zovoort af te schakelen. Onze gemeente 
behoort tot schijf één, en komt vermoe-
delijk laatst aan bod. “Dat neemt niet weg 
dat wij momenteel volop werken aan een 
draaiboek en risicoanalyse om, mocht in 
Zoersel de stroom tijdelijk uitvallen, alles 
in het werk te stellen om de veiligheid van 
onze inwoners te kunnen garanderen”, 
aldus onze burgemeester. “We willen er 

immers mee over waken dat de stroom-
toevoer voor essentiële functies bewaard 
kan blijven. Daarnaast voorzien wij tijdens 
zo’n afschakeling minimaal één bemand 
communicatiepunt waar inwoners te-
rechtkunnen voor meer informatie.”

bereid u voor
U wordt dus 24 uur op voorhand op de 
hoogte gebracht van de kans dat u de 
dag nadien, vermoedelijk tussen 17 en 20 
uur, zonder stroom wordt gezet. Op dat 
ogenblik ligt de verbruikspiek immers 
het hoogst, kan de koude de consumptie 
doen stijgen en is de zonneproductie nihil 
(het is al donker). 
Dit betekent wel dat u zich kunt voorbe-
reiden: 
- Laad uw gsm op (maar hou er rekening 

mee dat de mobiele en vaste telefoon-
netwerken verstoord kunnen zijn tijdens 
een elektriciteitspanne).

- Zorg ervoor dat u een radio op batterij-
en, een zaklamp, theelichtjes (bij voor-
keur in een houder) en wat cash geld 
hebt klaar liggen.

- Hou uw diepvriezer goed gesloten 
(een stroomonderbreking van 3 à 4 uur 
doet uw eten niet ontdooien) en leg er 
een zak ijsblokjes in ter controle na de 
stroomonderbreking.

- Verwittig kennissen, familie en kwetsba-
re buren en noteer hun contactgegevens 
voor als uw gsm het begeeft.

- Op de dag van de aangekondigde panne: 
wees solidair en spring eens binnen bij 

samen preventief maatregelen treff en

kans op stroomuitval 
reëel

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS samen preventief maatregelen treff en

zorgbehoevende familieleden of buren 
om na te gaan of u iets voor hen kunt be-
tekenen.

on hold
Voor de meesten onder ons is het een 
haalbare kaart om een periode van enkele 
uren zonder stroom te overbruggen. Dit 
neemt niet weg dat u zich ervan bewust 
moet zijn dat alledaagse functies zullen 
wegvallen. 
- Zo zal de vaste telefonie niet meer wer-

ken en ook de mobiele telefonie zal 

- Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 
30°C.

- Gebruik een laptop in plaats van een vas-
te computer.

- Schakel al uw apparaten (computers, 
televisie, decoder, dvd-speler, hifi keten) 
volledig uit, zet hen niet in waakstand.

- Steek de apparaten zonder schakelaar in 
een contactdoos mét schakelaar en zet 
de schakelaar uit wanneer de apparaten 
niet gebruikt worden.

- Trek de lader van uw gsm of laptop uit 
het stopcontact wanneer het opladen 
gedaan is.

Blijft u graag op de hoogte van het 
evenwicht tussen elektriciteitsvraag 
en -aanbod, kijk dan op www.elia.be of 
http://www.winterklaar.be/status.

Ook u kunt het risico op een stroomuitval  
nu al mee beperken door elektriciteit te 
besparen met enkele eenvoudige hande-
lingen:
- Doof de lichten wanneer u een ruimte of 

een gang verlaat.
- Beperk het aantal lampen in de ruimte 

waarin u zich bevindt en stem de licht-
sterkte af op de uit te voeren taak.

- Gebruik lampen die weinig verbruiken: 
een spaarlamp verbruikt minder elek-
triciteit dan een gloeilamp en biedt een 
lichtsterkte die minstens 4 keer hoger is.

- Vermijd decoratieve verlichting.
- Sluit ‘s avonds gordijnen en rolluiken.
- Verwarm de leefruimten (keuken, living) 

tot maximaal 19 à 20°C.
- Laat de temperatuur in de leefruimten ‘s 

nachts of als u niet thuis bent zakken tot 
maximaal 15 à 16°C.

- Stel de temperatuur in op maximaal 12°C 
wanneer u langdurig afwezig zal zijn.

- Gebruik uw wasmachine, droogkast en 
vaatwasser, indien mogelijk, na 21 uur of 
tijdens de daluren.

stapsgewijs wegvallen.
- Verlichting (inclusief straatverlichting en 

verkeerslichten) valt uit.
- Elektrische apparatuur (frigo, diepvrie-

zer, televisie, computer ...), liften en 
automatische garagepoorten, verwar-
mingsketels, tankstations ... functione-
ren niet meer.

- Slagbomen van treinoverwegen worden 
uit veiligheid gesloten.

- Trein-, tram- en metroverkeer kan stran-
den.

- Geldautomaten werken niet.

Kortom, het alledaagse leven wordt even 
‘on hold’ gezet. Een nauwe samenwerking 
tussen gouverneurs, burgemeesters, fede-
rale en regionale overheden zal er echter 
wel voor zorgen dat er zoveel mogelijk ge-
anticipeerd wordt op potentiële gevolgen.

MEER WETEN?
Vera Janssen
T 03 2980 7 32
vera.janssen@zoersel.be

MEER WETEN?
stroomlijn Eandis (24 op 24, 7 op 7) 
T 078 35 35 00
www.energiesparen.be
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 ■ IN BEELD

seniorenraad neemt voortouw

gezond & actief ouder 
worden

Uit de laatste profi elschets van de 
Vlaamse overheid blijkt dat het aantal 
Zoerselse senioren (65+) de laatste tien 
jaar fors toenam (met 50 %). Bij de groep 
vergelijkbare gemeenten is die stijging 
van 65+’ers heel wat minder (25 %) en voor 
Vlaanderen nog minder (17 %). De vergrij-
zing zet zich dus in Zoersel heel sterk door.

Is dat daarom negatief? Zeker niet! Dankzij 
een betere gezondheidszorg en betere ar-
beidsvoorwaarden leven we niet alleen 

Het aantal Zoerselse 65+’ers neemt fors toe, zo blijkt. Maar 
achter die zogenaamde ‘vergrijzing’ zit ook een positief ver-
haal. Zoersel telt immers ook steeds meer actieve senioren, 
die graag tijd doorbrengen met en zich inzetten voor elkaar.

langer - vrouwen gemiddeld tot hun 83ste 
en mannen bijna tot hun 79ste - maar blij-
ven we ook langer gezond én actief. Dat 
betekent dat we, eens de pensioenleeftijd 
bereikt, vaak eindelijk de tijd vinden om te 
doen wat we altijd al hebben willen doen: 
een cursus Italiaans, een verre reis, schil-
deren, meer tijd doorbrengen met familie, 
vrienden ...

Heel wat senioren beslissen ook om vrij-
willigerswerk te gaan doen of nemen de 

zorg voor hun partner, kinderen of klein-
kinderen op zich. Zij spelen op die manier, 
zonder het zelf goed te beseff en, een be-
langrijke rol binnen onze maatschappij. Ze 
bevorderen immers de sociale samenhang 
en verminderen de individualistische kijk 
op de wereld.

belangen verdedigen
Ook het gemeentebestuur ondersteunt 
het actief ouder worden op diverse manie-
ren, onder meer via de seniorenraad, een 
gemeentelijke adviesraad die vorig jaar 
twintig kaarsjes mocht uitblazen. De se-
niorenraad heeft als taak de belangen van 
de senioren binnen de gemeente te verde-
digen. Hebt u vragen, bekommernissen of 
suggesties die senioren aanbelangen, dan 
kunt u dus bij de seniorenraad terecht.

7



 ■ IN BEELD

Naar jaarlijkse traditie nodigen we alle 55+’ers graag uit om deel te nemen aan onze 
seniorenweek, met op het programma:

maandag 17.11
‘Seizoensproducten verrassend gecombineerd’ - workshop koken
Zonneputteke | van 9 tot 12 uur | € 5 (vooraf betalen)

wandeling (4 of 8 km) of gewoon gezellig babbelen
Café De Trappisten | vanaf 13.30 uur | gratis

dinsdag 18.11
ontbijt + fi lm ‘Flying Home’ van Dominique Deruddere (Nederlands ondertiteld)
de Kapel | 9 uur | € 3 (vooraf betalen)

initiatie zumba voor senioren
Zonneputteke | 14 uur | € 1 (ter plaatse betalen)

woensdag 19.11
‘Trappistenbieren’ - voordracht en proevertjes
leescafé bib Zoersel | 10.30 uur | € 1 (ter plaatse betalen)

‘Soldaat Peaceful’ - theater met Erik Burke - thema ‘De Groote Oorlog’
de Kapel | 20 uur | € 6 (vooraf betalen)

donderdag 20.11
‘fraude met bankkaarten en kredietkaarten’ - voordracht door politie Voorkempen
de Kapel | 10 uur | gratis

vrijdag 21.11
feestelijke afsluiter
3-gangenmenu, gevolgd door een optreden van ‘Drie Bijzondere Gasten Met Talent’, 
drie jonge kerels die ondanks hun beperking erin slagen het publiek op een aangena-
me manier te vermaken met onder meer kleinkunstnummers, schlagers, pop, rock ...
de Kapel | vanaf 12 uur | € 10 (vooraf betalen) 

inschrijven
Schrijf u a.u.b. voor elke activiteit vooraf in. Dat kan:
- telefonisch via 03 2980 9 08 en dit van dinsdag 4.11, 13.30 uur tot en met woensdag 

12.11, 16.30 uur. U betaalt dan na ontvangst van de factuur.
- persoonlijk in het administratief centrum, Handelslei 167 en dit van woensdag 5.11,  

8.30 uur tot en met woensdag 12.11, 16.30 uur (tijdens de openingsuren). U kunt dan 
onmiddellijk betalen.

Enkel voor de theatervoorstelling ‘Soldaat Peaceful’ kunt u nu al inschrijven.

Al deze activiteiten komen ook in aanmerking voor de Z|pas, die inwoners met een 
laag inkomen 50 % korting aanbiedt bij uiteenlopende activiteiten.

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 9 08
senioren@zoersel.be

seniorenweek
van 17 tot en met 21 november

Geen vragen of voorstellen? Dan kunt u  
ook gewoon, samen met uw leeftijdsge-
noten, een gezellige dag doorbrengen op 
één van de vele activiteiten die de senio-
renraad op poten zet. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers steekt immers regelma-
tig de koppen bijeen om allerlei initiatie-
ven te ontwikkelen op sociocultureel en 
sportief gebied.
“Ik geloof erin dat al die zaken die we or-
ganiseren mensen dichter bij elkaar bren-
gen. Een lach, een gezellige babbel, inte-
resse in dezelfde activiteiten; het zijn één 
voor één dingen waar iedereen naar ver-
langt”, vertelt Els Schoepen, dit voorjaar 
verkozen tot voorzitter van de senioren-
raad. “Zo is onze seniorenweek, ieder jaar 
in november, één van onze vaste - en erg 
gesmaakte - waarden!” (zie kadertekst).

aandacht voor zorgbehoevenden
Jammer genoeg heeft niet iedereen het 
geluk om gezond en actief ouder te wor-
den. Uiteraard heeft de seniorenraad ook 
oog voor de wat oudere, meer zorgbe-
hoevende mensen. Zo ontstond uit de 
seniorenweek de actie ‘wij weten elkaar 
wonen’. Vrijwilligers van seniorenraad, zie-
kenzorg, gezinsbond, okra en de wijkra-
den brengen dan alle 80+’ers thuis een be-
zoekje. Met een klein presentje wordt het 
ijs gebroken en worden warme, langduri-
ge vriendschapsbanden gesmeed.

“Ik vind het erg belangrijk om ook blij-
vend aandacht te hebben voor deze groep 
mensen”, gaat Els Schoepen verder. “We 
nemen steeds de tijd om naar hun ver-
halen te luisteren en te peilen naar hun 
wensen en behoeften. Dit jaar kunnen 
we in het kader van deze actie bovendien 
terugblikken op een zeer vruchtbare sa-
menwerking met huize Monnikenheide. 
Een 50-tal ‘bakkers’ van de dagbesteding 
van Monnikenheide bakten gedurende 
verschillende weken maar liefst enkele 
duizenden koekjes voor de meer dan 900 
80+’ers.”
(Ook andere verenigingen hebben een gelijk-
aardig initiatief. Zij verdelen tijdens de kerst-
periode fruitmandjes bij de 75+’ers, n.v.d.r. 
Beide acties genieten de steun van gemeente & 
ocmw Zoersel).

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 9 08
senioren@zoersel.be
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In het kader van het bosbeheerplan werd recent een lot bomen in het Geleg, Voorste en 
Achterste Hoeven verkocht om gekapt te worden. Woont u daar in de buurt, schrik dan niet 
wanneer in de loop van volgend jaar de hakbijl wordt bovengehaald. Wouter Huygens, bos-
wachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, licht toe waarom dit de bossen en de biodi-
versiteit ten goede komt.

daardoor onder bosomstandigheden an-
dere boomsoorten verdringt en geen on-
dergroei toelaat.
Dankzij deze kapping komt er op dit bos-
gedeelte bovendien opnieuw meer plaats 
vrij om een aantal inheemse soorten aan 
te planten, zoals zomereik, linde en de 
bijbehorende struiksoorten zoals lijster-
bes, hazelaar, vuilboom ... Zij vormen im-
mers de basis van het bosecosysteem. Zij 
zijn volledig aangepast aan ons klimaat, 
onze bodem en de andere componenten 
van ons landschap. Bovendien zijn ook 
heel wat dier- en plantensoorten specifi ek 
aangepast aan die inheemse bomen. De 
komst van gemengd, inheems loofh out 
komt de biodiversiteit dus alleen maar ten 
goede.
Daarnaast zal ook de centrale dreef ge-
kapt worden, inclusief een strook van 10 à 
15 meter aan beide kanten. Het gemeen-

tebestuur zal nadien een gloednieuwe 
dreef aanleggen, die voldoende ruimte 
krijgt om groot en oud te worden. De stro-
ken links en rechts zullen dienst doen als 
open ruimte in het bos. Daar was namelijk 
ook een tekort aan volgens de criteria. 
Tot slot zal de rij elzen naast de beek ge-
kapt worden tot net boven de grond. Zij 
zullen nadien opnieuw aangroeien.”

Geleg
“In het Geleg zal een deel van de wilde kas-
tanjes gekapt worden omdat zij geplaagd 
worden door de mineermot”, gaat Wouter 
verder. “Die vreet gangen in bladeren, 
waardoor die al snel bruin verkleuren en 
afsterven. Hierdoor kunnen er geen goede 
eindknoppen gevormd worden en zal de 
boom in vitaliteit blijven achteruitgaan. 
Daarnaast zal er naast het fi etspad een 
‘mantel’ aangelegd worden van inheemse 
bomen en struiken, nuttig voor bijen. We 
denken bijvoorbeeld aan de vuilboom en 
de linde.”

jaar de tijd
De persoon die deze loten intussen heeft 
gekocht, heeft nu een jaar de tijd om ze te 
kappen. Er wordt wel rekening gehouden 
met het broedseizoen. Zo mag er bijvoor-
beeld niet gewerkt worden tussen 1 april 
en 1 juli. 
Uiteraard houdt zowel het gemeentebe-
stuur als ANB een oogje in het zeil bij de 
werken

Een bos creëren met zowel oude als jon-
ge bomen, met heel diverse, waardevolle 
soorten die voldoende kansen krijgen en 
met uiteenlopende functies, aangepast 
aan iedere natuurliefh ebber. Dat zijn en-
kele doelstellingen die aan bod komen in 
het bosbeheerplan. 

“Voor wat betreft de bossen in de Voorste 
en Achterste Hoeven resulteert dit in een 
aantal concrete maatregelen”, vertelt 
Wouter Huygens. “Zo zullen er heel wat 
Amerikaanse eiken gekapt worden om de 
overblijvende bomen meer plaats te ge-
ven om verder uit te groeien (zowel in hun 
kruin als in hun wortelgestel). Ook heel 
wat waardevolle voorjaarsbloeiers, die 
zich op de bosbodem bevinden, krijgen zo 
meer ruimte en licht. Amerikaanse eik is 
immers een erg dominante boomsoort, 
die een brede en dichte kroon vormt en 

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

plaats voor meer biodiversiteit

kappingen Geleg, Voorste & Achterste Hoeven
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Water kan rustig van 
A naar B kabbelen 
of in sommige 
gevallen net op de 
grens hevig buiten 
zijn oevers treden. 
In beide gevallen is 
met verschillende 
beheerders werken 
erg onpraktisch. 
Daarom werd 
beslist (een deel van) 
de gemeentelijke 
waterlopen over 
te hevelen naar de 
provincie. 

 ■ BETROKKEN
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onderhoud 
waterlopen

Er zijn heel veel grachten en waterlopen 
in Zoersel. Sommigen vielen tot voor kort 
onder de bevoegdheid van de gemeente, 
anderen onder die van de provincie. Maar 
water houdt zich niet aan gemeentegren-
zen. Het kan rustig van A naar B kabbelen 
of in sommige gevallen net op de grens 
hevig buiten zijn oevers treden. In beide 
gevallen is met verschillende beheerders 
werken erg onpraktisch.
Daarom heeft de gemeenteraad van okto-
ber 2013 in samenspraak met alle betrok-
kenen beslist (een deel van) de gemeen-
telijke waterlopen over te hevelen naar de 
provincie. Op die manier wordt het onder-
houd op een hoger niveau gecoördineerd. 
Begin dit jaar werd de beslissing door de 
Vlaamse overheid bekrachtigd en sinds 1 
juli staat de provincie eff ectief in voor het 
beheer van die nieuwe provinciale water-
lopen.

Onze provincie had al jaren meer dan 1.100 
km waterlopen onder haar hoede, waar-
door de dienst Integraal Waterbeleid heel 
wat expertise en ervaring heeft kunnen 
opbouwen om de grootste waterloopbe-
heerder te worden. Vanuit de visie van een 
integraal waterbeleid kan de provincie bo-
vendien beter in overleg gaan met ande-
re binnen- en buitenlandse overheden en 
sectoren, zoals landbouw of natuur.

de weg wijzen
Wanneer u langs een kronkelende wa-
terloop kuiert, is de kans dus groot dat u 

Hebt u er enig idee van hoeveel grachten en waterlopen er 
door onze gemeente stromen? En welke instantie welk stuk-
je beheert? Waarschijnlijk niet. Een woordje uitleg is hier dus 
zeker op zijn plaats... 

voortaan een provinciale medewerker van 
de dienst Integraal Waterbeleid aan het 
werk ziet. Staf Nevelsteen, districtscon-
troleur van de provincie, legt uit wat dat 
beheer inhoudt. “Te veel kruid of slib in een 
waterloop kan de afvoer van het water 
in het gedrang brengen en plaatselijk tot 
hinder leiden. Net zoals zwerfvuil of an-
dere hindernissen trouwens. Wij zorgen 
er dan voor dat het water terug zijn weg 
vindt. We verwijderen ook uitheemse oe-
ver- en waterplanten die explosief kunnen 
groeien en zo de waterafvoer belemme-
ren. En soms moeten oevers hersteld wor-
den. Traditioneel gebeuren de ruimingen 
jaarlijks, in de periode tussen 15 septem-
ber en 15 maart, maar soms grijpen we 
ook tijdens de zomer in, als dit noodzake-
lijk is om wateroverlast te vermijden.
Gezonde waterlopen vol leven zijn een 
lust voor het oog. IJsvogels, groene kikkers 
en stekelbaarsjes roepen verbazing op. Te 
hoge waterstanden veroorzaken dan weer 
vooral onrust. Iedereen is dan ook gebaat 
bij goed onderhouden waterlopen.”

Daarnaast investeert de provincie ook in 
de aanleg van overstromingsgebieden, 
verleggingen van waterlopen of ingrepen 
die de ecologische kwaliteit van de water-
lopen verhogen.

afspraken
Het gemeentebestuur maakte de nodige 
afspraken met de provincie om dit goede 
beheer te garanderen. Zo wordt er bijvoor-

NIEUWE NAAM
Negentien van de grachten en 
waterlopen die sinds kort on-
der provinciaal beheer vallen, 
kregen niet alleen een nummer 
maar ook een defi nitieve naam:  
- Vredenbergloop

(zijloop van de Tappelbeek, 
vlakbij Oelegem en E34)

- Bloemekensloop
(zijtak van Groot Schijn, rich-
ting Bloemenwijk)

- Vorse Beemdenloop
(zijtak van Groot Schijn, rich-
ting Bloemenwijk)

- Koeibeemdloop (in Zoerselbos, 
afwaarts Zoerselbosdreef)

- Kleine Beemdekensbeek
(tussen vijver Zoerselbos en 
Klein Wilboerebeek)

- Kapelbeek
(ter hoogte van Kapelstraat)

- Heiaartbeek
(zijtak Einhovense Beek)

- Maeybeek
(aan het kruispunt Einhoven-
De Maey, zijtak Visbeek)

- Graff endonkloop en Heren-
talsebeek (ter hoogte van 
Graff endonk, zijtak Visbeek)

- Maalbeek (hogerop Graf-
fendonk richting Visbeek)

- Kievitbeek
(op de grens met West- en 
Oostmalle, zijtak Visbeek)

- Hoekseloop
(vanaf Hoekstraat tot Groot 
Schijn)

- Zoerselhoekloop
(ter hoogte van Zoerselhoek, 
naar Groot Schijn)

- Jacobsbeek
(achter woningen Jacobslaan, 
naar Zoerselhoekloop)

- Olmenbeek (langs Acacialaan/
Olmenlei naar Groot Schijn)

- Molenbeek
(kruist onder meer Kwikaard 
en ambachtelijke zone)

- Trappistenbeek
(loopt naast Jukschot)

- Galgebeek
(opwaarts stukje van Kleine 
Beek nabij grens met Malle)  

 ■ BETROKKEN
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bypass Risschotseloop biedt oplossing

Om de wijk Goudveld te vrijwaren van wateroverlast door overstroming van de Ris-
schotseloop, wil de provincie een aftakking van die loop voorzien, ook wel ‘bypass’ ge-
noemd. Er wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om, gelijktijdig met deze wer-
ken, nog een aantal andere maatregelen te treff en.

bypass
Om de wateroverlast in de wijk Goudveld te verminderen, wordt de huidige loop dus 
in twee delen gesplitst. Het ene deel volgt het huidige traject, het andere deel zal via 
de nieuwe aftakking langs de Sint-Antoniusbaan lopen, om die vervolgens te kruisen 
en dan via de Hallebaan terug aan te sluiten op de huidige Risschotseloop voorbij de 
Antwerpsedreef. Bij een hevige regenbui zal doorheen de bestaande loop een gecon-
troleerde hoeveelheid water stromen, terwijl het teveel aan regenwater via de nieuwe 
aftakking kan stromen. Op die manier is het risico op overstromingen veel kleiner.
Voor de bypass heeft de provincie langsheen de Sint-Antoniusbaan en de Hallebaan 
de nodige gronden verworven. Op de percelen naast de Hallebaan zal het Agentschap 
voor Natuur en Bos het naaldbos kappen en een loofb os aanplanten.
 
veilige fi etsoversteek
De werken bieden de gemeente de gelegenheid om tegelijk ook de verkeersveiligheid 
te verhogen op het kruispunt van de Sint-Antoniusbaan met de Hallebaan. Daar zal 
met een verkeersgeleider gewerkt worden om het autoverkeer af te remmen en zo 
een veilige oversteek mogelijk te maken voor fi etsers. De Hallebaan krijgt hierop aan-
sluitend ook een tweerichtingsfi etspad. Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet 
op zijn beurt, aansluitend op het Zoerselbos, een wandel- en ruiterpad langsheen de 
Hallebaan.

timing
De gemeenteraadsleden keurden intussen de samenwerkingsovereenkomst voor 
dit project tussen de provincie, de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos 
goed. De volgende stap is het aanvragen van een bouwvergunning, om de uitvoering 
vervolgens toe te wijzen aan een aannemer.
Wanneer het hele project eff ectief wordt uitgevoerd, hangt af van de bouwvergun-
ning, maar zal ten vroegste in 2015 zijn. Alle betrokken bewoners werden onlangs wel 
uitgenodigd op een informatievergadering waarop het project werd toegelicht.

MEER WETEN?
Bart Aubroeck, projectverantwoordelijke provincie Antwerpen
T 03 240 54 65
bart.aubroeck@provincieantwerpen.be

wateroverlast Goudveld
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beeld ook jaarlijks samengezeten om het 
onderhoud van het voorbije jaar te evalue-
ren en waar nodig bij te sturen.

twee vliegen in één klap
Omdat de tijd en de kosten voor het rui-
men en onderhouden van de vermelde 
waterlopen nu wegvallen, betekent dit 
een aanzienlijke besparing op het ge-
meentebudget. Bovendien kunnen, nu 
het beheer in één hand is, de onderhouds-
werken over de gemeentegrenzen heen 
beter op elkaar afgestemd worden en ver-
loopt alles dus heel wat effi  ciënter. Twee 
vliegen in één klap dus.

samen werken
aan een goede afl oop
Maar ook voor u is er een taak weggelegd. 
Grenst uw perceel aan een provinciale 
waterloop, dan moet u wettelijk met een 
paar regels rekening houden, zoals het 
verlenen van doorgang voor onderhouds-
werken en het respecteren van afstands-
regels voor grondbewerkingen (verboden 
binnen één meter) en constructies (verbo-
den binnen vijf meter).

Wilt u werken uitvoeren in de buurt van 
een provinciale waterloop, dan wordt er 
in het kader van uw stedenbouwkundi-
ge vergunningsaanvraag advies gevraagd 
aan de provincie. Op die manier kunnen 
eventuele voorwaarden mee in uw bouw-
vergunning opgenomen worden.

Merkt u een probleem op, in of rond een 
provinciale waterloop? Dan kunt u dit 
doorgeven via het meldpunt op de provin-
ciale website.

nieuwsgierig?
Wilt u graag meer weten over het onder-
houd en de gebruikte technieken? Of wilt 
u opzoeken hoe de waterloop in uw buurt 
beheerd wordt? Dan kunt u altijd terecht 
op www.provincieantwerpen.be > beleid 
en diensten > leefomgeving > waterlopen. 
Daar vindt u onder meer het meldpunt en 
het geoloket dat u toelaat in te zoomen 
op uw wijk.

MEER WETEN?
dienst Integraal Waterbeleid (provincie)
T 03 240 64 61
diw@provincieantwerpen.be
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Intercommunale IGEAN is op zoek naar een organisatie of 
particulier die domein De Welvaart, gelegen aan de rand van 
het Molenbos, een nieuwe invulling wil geven. Het is de uit-
gelezen locatie voor bosklassen, jeugdkampen ...

BESTEMMING
Wat is er eigenlijk mogelijk 
op domein De Welvaart (ca. 
14,5 ha waarvan er nu 2,5 ha 
wordt verkocht)?

Wel, het domein kreeg als 
bestemming ‘zone voor 
verblijfsrecreatie voor 
groepen’ en daaraan gere-
lateerde activiteiten. Dat 
betekent dat infrastruc-
tuur voor groepsverblijven 
(bosklassen, jeugdkam-
pen) toegelaten is, net als 
kleinschalige vormen van 
kamperen (minicamping, 
trekkershutten). Andere 
vormen van verblijfsrecre-
atie (openluchtrecreatieve 
verblijven, campings, ho-
tels, weekendverblijven) of 
hoogdynamische vormen 
van dagrecreatie (intensief 
gebruikte sportterreinen, 
golfterrein, pretpark) zijn 
dan weer niet toegelaten. 
Naast de bestaande gebou-
wen bestaat de mogelijk-
heid om nog bij te bouwen. 

er wel en wat er niet mogelijk was bin-
nen die recreatiezone. Voor ongewenste 
ontwikkelingen of activiteiten, van een-
der welke eigenaar, is sindsdien dus geen 
ruimte meer.

gerust hart
Deels omdat het domein dus met een ge-
rust hart kan overgedragen worden aan 
iemand anders, en deels omdat in tijden 
van crisis het uitbaten van een recreatie-
domein niet meteen één van onze kernta-
ken is, besloten het gemeentebestuur en 
IGEAN om op zoek te gaan naar een orga-
nisatie of particulier die aan De Welvaart 
een goede bestemming kan geven (mits 
aankoop of een ander (zakelijk) recht).

Domein De Welvaart is wellicht niet bij ie-
der van u bekend. Vandaar even een stukje 
historiek.

Sinds 1972 was het domein, gelegen 
aan de rand van het Molenbos tussen 
de Raymond Delbekestraat en de Emiel 
Vermeulenstraat, eigendom van de vroe-
gere gemeente Borgerhout en later van 
de stad Antwerpen. Het deed onder meer 
dienst als sport- en recreatiecentrum, 
kweekterrein voor de gemeentelijke aan-
plantingsdienst, vakantieverblijf voor 
Antwerpse kinderen ... 

Om het te vrijwaren van ongewenste 
ontwikkelingen bereikten het gemeente-
bestuur, stichting Kempens Landschap, 
IGEAN en de stad Antwerpen in 2006 een 
akkoord: Kempens Landschap kocht het 
bosgedeelte (met 10 % bijdrage vanuit de 
gemeente) en IGEAN deed de aankoop 
van de gebouwen en het resterende deel 
in de recreatiezone. Op die manier bleef 
dit unieke domein gevrijwaard als rust-
punt en werd een nieuwe toekomst gega-
randeerd.

zeer strikte voorwaarden
In 2012 maakte de Vlaamse overheid een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor 
het erfgoedlandschap van de nabij gele-
gen abdij van Westmalle, waarvan ook do-
mein De Welvaart deel uitmaakt.

De opmaak van dat RUP zorgde er ener-
zijds voor dat de zone voorzien voor ver-
blijfsrecreatie werd verkleind en deels 
vervangen door bos. Anderzijds werd er, 
dankzij dat RUP, zeer strikt bepaald wat 

MEER WETEN?
IGEAN
T 03 350 08 20
www.igean.be

verblijfsrecreatie 
voor groepen

 ■ IN BEELD

domein De Welvaart
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De sportdiensten van de gemeenten Ranst, Schilde en Zoersel hebben, in samenwerking met 
de provinciale sportdienst en Bloso, een intergemeentelijke loopomloop uitgetekend. De 
éénvormig bewegwijzerde loopomloop geeft zowel beginnende als fervente lopers de keuze 
uit verschillende afstanden en (onverharde) parcours, verspreid over de drie gemeenten.

Het aantal lopers in Vlaanderen is de af-
gelopen jaren maar liefst verdrievoudigd. 
Zowat 270 000 Vlamingen lopen min-
stens één maal per week en ruim een mil-
joen bonden ooit al eens de loopschoenen 
aan. Meer dan de helft van hen trekt naar 
een bos, plein of park voor zijn sportie-
ve ontspanning en 92 % loopt bovendien 
in niet-georganiseerd verband. Ze willen 
zelf kiezen waar, wanneer en met wie ze 
sporten.

Met de realisatie van een éénvormig be-
wegwijzerde loopomloop over de ge-
meentegrenzen heen spelen de gemeen-
ten Ranst, Schilde en Zoersel in op deze 
vorm van sportbeleving. Bloso en de 
sportdienst van de provincie Antwerpen 
zorgen voor de materiële ondersteuning 
(startzuil, palen, afstands- en richtin-
gaanduiding …). De gemeenten nemen de 
plaatsing en het onderhoud op zich.

criteria
Een loopomloop is een bewegwijzerde 
omloop die aan een aantal criteria moet 
voldoen om erkend te worden.Hij moet:
- gesitueerd zijn in een natuurvriendelijke 

omgeving
- zowel in de zomer als in de winter (bij 

daglicht) bruikbaar zijn
- voornamelijk onverhard zijn (deze 

loopomloop telt zo’n 75 % onverharde 
paden)

- voldoende breed zijn zodat sporters in 
groep kunnen lopen.

drie lussen, drie startplaatsen
De totale omloop omvat drie lussen, één 
in elke gemeente. Alles samen goed voor 
bijna 15 kilometer loopplezier. Iedere lus 
heeft een specifi eke kleur. Een duidelijke 
afstandsindicatie zorgt ervoor dat u uw 
training goed kunt opbouwen.
Elke gemeente heeft haar eigen start-
plaats. In Zoersel ligt die vlakbij de Sint-
Jozefskapel in Halle. Van daaruit vertrekt 
een lus van 6,3 kilometer langs onder 
meer het antitankkanaal en het fort van 
Oelegem. Na pakweg een kilometer kunt 
u kiezen of u blijft lopen op de Zoerselse 
lus of dat u ook de lus op grondgebied 
Schilde erbij neemt. Doet u de twee, dan 
hebt u aan het einde van de rit 10,4 kilo-
meter in de benen zitten. Wat verderop 
hebt u, via een verbindingsweg, dan weer 
de mogelijkheid om in te pikken op de lus 
in Ranst. Afh ankelijk van de luscombina-
tie die u maakt, kunt u korte of lange af-
standen afl eggen.

Als alles volgens planning verloopt, staan 
alle bordjes op hun plaats bij het ter perse 
gaan van dit Zoerselmagazine. Hiermee 
is de 14de permanent bewegwijzerde 
loopomloop in de provincie Antwerpen 
een feit. In heel Vlaanderen werden reeds 
een 40-tal omlopen volgens hetzelfde 
concept gerealiseerd.

andere mogelijkheden
Naast deze intergemeentelijke loopom-
loop zijn er in Zoersel nog heel wat andere 

mogelijkheden om buiten te sporten. Zo 
kunt u onder meer terecht:
- op de looppaden in het gemeentebos 

van Zoersel of in het park van Halle. 
Langs deze looppaden kunt u zich bo-
vendien ook wagen aan de oefeningen 
van de fi t-o-meter.

- op de looppistes in elk van onze drie 
woonkernen, meer bepaald aan den 
Bremberg in Halle, de sportvelden in de 
Bethaniënlei en het Kiekeboeplein in 
Zoersel.

niets dan voordelen
Wat is er immers leuker dan bewegen in 
de buitenlucht? Het verfrist uw gedach-
ten, werkt ontspannend en maakt uw li-
chaam en geest lichter dan ooit. De frisse 
lucht geeft u immers meer zuurstof. Die 
zorgt op haar beurt voor een betere ver-
branding en geeft u meer energie. Het 
getjirp van de vogels en de geur van de na-
tuur doen de rest.

Doordat u meer plezier beleeft aan bewe-
gen in buitenlucht, houdt u het bovendien 
ook langer vol. Niets dan voordelen dus!

MEER WETEN?
sport
T 03 2980 7 18
sport@zoersel.be

lopen kent
geen gemeentegrenzen

nieuwe loopomloop in Ranst, Schilde en Zoersel
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Hebt u nood aan een nieuwe carrièrewending? Of hebt u altijd al in de zorgsector willen wer-
ken? Dan hebt u misschien vanaf eind januari de keuze uit drie zorgopleidingen in Zoersel. In 
samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel wil Horito, centrum voor volwassenenonder-
wijs, in de Vleugel (Achterstraat) de opleidingen logistiek assistent, verzorgende en zorgkun-
dige aanbieden.

sistent, verzorgende en zorgkundige voor 
volwassenen. De lessen worden tijdens de 
schooluren gegeven.

Opnieuw gaan studeren is niet vanzelf-
sprekend, en daar houdt Horito CVO zeker 
rekening mee. Leerkrachten staan dicht 
bij de cursisten en houden rekening met 
het leer- en leefritme van de cursist, die 
vaak een job, een gezin en de schoolban-
ken combineert.

zorggemeente
Zoersel staat bekend als zorggemeente bij 
uitstek in de regio. Een goede samenwer-
king tussen Horito CVO en de zorgvoorzie-
ningen biedt dan ook heel wat troeven:
- De opleiding beschikt over heel wat mo-

gelijke stageplaatsen in de buurt.
- Voor de cursisten is er meer kans op 

werk eens hun opleiding voltooid is.

- Voor de zorgsector wordt het aanbod 
aan gekwalifi ceerd personeel groter.

“Kortom, het is een win-winsituatie, die 
ons dan ook overtuigde om op de vraag 
van Horito CVO in te gaan en een samen-
werkingsovereenkomst af te sluiten”, al-
dus het gemeentebestuur. “Daarin is voor-
zien dat ons ocmw in het kader van de 
arbeidstrajectbegeleiding mensen actief 
zal toeleiden naar de opleiding en dat we 
de samenwerking tussen de verschillende 
zorgverstrekkers in onze gemeente en de 
opleiding mee actief zullen aanmoedigen.”

Horito CVO organiseert al acht jaar zorg-
opleidingen voor meer dan honderd cur-
sisten per jaar. Tot nu toe gebeurde dat 
in Beerse, in samenwerking met vzw 
De Schakel (welzijnsorganisatie en ont-
moetingscentrum). Omdat de lokalen 
daar verouderd zijn, werd echter gezocht 
naar een goed alternatief. Een bereikba-
re locatie, met voldoende ruimte maar 
toch kleinschalig. Deze aspecten vindt 
Horito CVO terug in de nieuwe gemeen-
schapsinfrastructuur de Vleugel aan de 
Achterstraat, waar overdag nog voldoen-
de ruimte is om onderdak te bieden aan 
de opleidingen personenzorg.

voor volwassenen
Als het Vlaams departement Onderwijs 
de nieuwe vestigingsplaats goedkeurt, 
beschikt Zoersel vanaf eind januari dus 
over de opleidingsmodules logistiek as-

WAT HOUDEN OPLEIDINGEN IN?
Een logistiek assistent ondersteunt het 
zorgteam in ziekenhuizen en woonzorg-
centra met huishoudelijke taken. Een 
verzorgende biedt daarnaast ook meer 
directe zorg aan ouderen die gewone 
huishoudelijke en verzorgende taken niet 
goed meer zelf kunnen uitvoeren. Een 
zorgkundige heeft nog meer verantwoor-
delijkheden en helpt bij de zorgverlening 
onder toezicht van een verpleegkundige.
Hebt u interesse in één van deze oplei-
dingen? Kom dan zeker langs op een info-
moment: op 9 december (19.30 uur) in de 
Vleugel, Achterstraat 20 of op 10 januari 
(9 uur) in de Merodelei 220 in Turnhout.

MEER WETEN?
Horito CVO
T 014 47 14 31 
informatie@horito.be | www.horito.be 

job in de zorgsector? 

zorgopleidingen in de Vleugel

 ■ BETROKKEN
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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. 

1.11.2014 - 19.12.2014

zaterdag 1.11
tentoonstelling
Antoine Leonard en Wilfried D’hondt 
verkoold - verbisterd
Twee Zoerselse kunstenaars, Antoine Leonard en 
Wilfried D’hondt, inspireren zich in hun werken 
voor deze tentoonstelling door de Groote Oorlog. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 23.11, en op 16.11 kunstendag
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur. Op 16.11 van 14 tot 16 uur 
kunstendag voor kinderen en ouders, met rondlei-
ding en knutselactiviteit. 
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

tentoonstelling
Odon, oorlogsdagboek
van een ijzerfrontsoldaat
Ivan Adriaenssens hertekende het dagboekverhaal 
van soldaat Odon van Pevenage in stripvorm. De 
bestseller combineert het dagboek met bijzondere 
tekeningen en unieke stukken uit het archief van 
het In Flanders Fields Museum in Ieper.
locatie bibliotheek Zoersel, Zonneputteke 1b
andere data t.e.m. 30.11
tijdstip maandag en woensdag van 13 tot 20 uur, 
dinsdag en vrijdag van 13 tot 16 uur,
donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en 16 tot 20 uur,
zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
prijs gratis
info bibliotheek, T 03 2980 7 23,
bibliotheek@zoersel.be
een activiteit van bibliotheek Zoersel

vogeltentoonstelling
De Vliegenvanger nodigt iedereen graag uit op de 
jaarlijkse vogeltentoonstelling.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1b
andere data 2.11
tijdstip zaterdag van 18 tot 23.30 uur,
zondag van 9 tot 20 uur
prijs gratis
info Anita Van Rompay, M 0493 59 80 54,
anitavanrompay@hotmail.com
een activiteit van
Vogelkundige Kring De Vliegenvanger Zoersel

zondag 2.11
pannenkoekenslag JuFaLiZo 
Kom opnieuw smullen van onze pannenkoeken. 
Van harte welkom voor een gezellige namiddag 
met een vleugje Halloween.
locatie lokaal fanfare de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 13 tot 17 uur
info www.delindekring.be, M 0473 74 64 40
een activiteit van
Fanfare de Lindekring, jeugdafdeling

natuurwandeling Zoerselbos
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. Laar-
zen zijn aanbevolen, honden niet toegelaten.
locatie vertrek: bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
andere data zondag 7.12
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Vrienden van het Zoerselbos, T 03 384 05 12, 
info@zoerselbos.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 4.11
zumba, aerobics, bodyforming en 
ruggensteun
Wilt u calorieën verbranden? Welkom op al onze 
conditielessen! Eén proefl es gratis.
locatie avondlessen de Kiekeboes, Kerkstraat 7
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32
andere data dinsdag-, woensdag-, donderdag-
avond en donderdagvoormiddag
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, anne.peetersmans@telenet.be en 
Hans Clippeleyr, M 0479 26 23 91, 
hans.clippeleyr@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

taichi, qigong en meditatie
gratis proefl es voor nieuwkomers
locatie dinsdag: de Zoest, Achterstraat 32
woensdag: Zonneputteke, Zonneputteke 1b
andere data dinsdagen en woensdagen
tijdstip dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
woensdag van 15.30 tot 17.30 uur
prijs € 10 per les, € 75 voor een tienbeurtenkaart
info Christel Roose, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Taichi Zoersel
 

woensdag 5.11
seniorenturnen
Bent u 55+ en wilt u nog een beetje sportief actief 
zijn? Kom dan mee turnen! Géén sportieve presta-
ties, wel bewegen in een ontspannen sfeer. Al voor 
het 14de seizoen.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke woensdag

Gespreid over 2014 vonden al tal van activiteiten plaats ter herinnering aan 100 jaar Groote Oorlog. Een 
passend programma in het kader van de jaarlijkse 11-novemberherdenking kan hierin niet ontbreken.

levendig te houden met volgend programma:
9 uur neerlegging krans aan het monument 

van de gesneuvelden in Halle en Zoersel
9.45 uur samenkomst aan de Heidebloem en in 

groep naar de kerk van Sint-Antonius
10 uur eucharistieviering voor de slachtoff ers 

van oorlog en geweld in de kerk van 
Sint-Antonius

11 uur neerlegging krans aan het monument 
van de gesneuvelden in Sint-Antonius  

11.30 uur optocht naar het administratief centrum 
Zoersel, Handelslei 167 

11.45 uur opening tentoonstelling
‘Collectie uit de Groote Oorlog’

tentoonstelling ‘collectie uit de 
Groote Oorlog
Eind vorig jaar lanceerden we een oproep naar de 
Zoerselse bevolking met de vraag wie er materiaal 
uit WO I in zijn bezit heeft. Naar aanleiding van 
de 11-novemberherdenking tonen we in deze ten-
toonstelling het materiaal dat we verzamelden. 
locatie administratief centrum Zoersel,
Handelslei 167
andere data t.e.m. 28.11
tijdstip maandag en woensdag van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16.30 uur, dinsdag en vrijdag van 
9 tot 12.30 uur, donderdag van 9 tot 12.30 uur en 
13.30 tot 20 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van
werkgroep 11-november van de culturele raad

vrijdag 7.11
lezing ‘WO I, de grote breuk in de ge-
schiedenis’ door Rik Van Cauwelaert
De breuk die WO I teweeg bracht, is enorm: de Rus-
sische revolutie, de opkomst van het nazisme, het 
algemeen enkelvoudig stemrecht,... Het mooie aan 
deze lezing is de manier waarop Van Cauwelaert er 
verhalen uit zijn familiegeschiedenis in verweeft.  
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl i.s.m. 
bibliotheek Zoersel

zaterdag 8.11
concert Oorlogsgeleerden
Vier rasmuzikanten, Vera Coomans, Piet Van Den 
Heuvel, Frank Tomme en Jokke Schreurs brengen 
een liedjesprogramma met muziek in vele talen 
over oorlog en vrede. Op het programma staan 
songs van Bob Dylan, U2, Elvis Costello, Marlene 
Dietrich, Dire Straits en vele anderen. 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 15 vvk, € 18 kassa
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

dinsdag 11.11
11 novemberherdenking
De werkgroep ‘11-november’ van de culturele raad 
nam het initiatief om de 11-novemberherdenking 
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tijdstip van 9.30 tot 10.30 uur
prijs één proefl es gratis, € 55 per reeks leden,
€ 60 niet-leden
info Hermans-Adriaenssens, T 03 383 44 36
Gezinsbond.zoersel@scarlet.be
een activiteit van gezinsbond Zoersel
 

donderdag 6.11
stand-up comedy met Ralf Jennes
In het kader van de gezondheidscampagne ‘Alles 
oké op de WC?’ treedt stand-up comedian Ralf 
Jennes op. Geniet na bij een hapje en een drankje 
en ga naar huis met een leuk hebbeding.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven Anke Smolders, T 03 2980 9 60, 
gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

voordracht ‘eet je gezond’
door Christiaan Thoen. Een evenwichtig voedings-
patroon en een gezonde levenswijze beperkt het 
risico op hart- en vaatziekten. De lezing geeft een 
wetenschappelijk antwoord op de nieuwste inzich-
ten rond cholesterol en het artherioscleroseverhaal 
en bespreekt actuele voedingsadviezen.
locatie cc Bethaniënhuis lokaal 1.1., Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs €5 leden, €8 niet-leden
info Katia Pannecoucke,
katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius
 

zaterdag 8.11
digitaal café
Het maandelijks ‘digitaal café’ van fotoclub Obscura 
is vrij toegankelijk voor iedereen met vragen over 
fotografi e en/of digitale beeldverwerking.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1b
andere data zaterdag 6.12
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29,
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub Obscura

quizavond voor Jan en Alleman
locatie zaal K.H. De Vriendenband, 
Bethaniënlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs € 15 per ploeg van maximum 6 personen
info en vooraf inschrijven bij Kristel Cavents, 
T 03 290 69 57, kristel.cavents@telenet.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband
 

dinsdag 11.11
clubdag WSV Natuurvrienden
Ontdek Halle met wandellussen  van 5 en 10 km. Er 
is om 10 uur ook een groepswandeling van 12 km 
met een tussenstop.  Voor leden is dit de gelegen-
heid om het lidmaatschap te hernieuwen. Nieuwe 
leden krijgen alle informatie.
locatie vertrek: zaal Sint-Maarten,  Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs € 1,1 leden en € 1,5 niet-leden
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden

donderdag 13.11
lezing
‘diabetes, meer dan suiker alleen’
Diabetes is niet zeldzaam. De komende jaren wordt 
een verdere toename verwacht, vooral bij type 2 
diabetes (ouderdomsdiabetes). Christel Jacobs, 
diabeteseducator in AZ Klina ontkracht fabels en 
verduidelijkt feiten. Georges Claes, ondervoorzit-
ter van de Diabetes Liga Antwerpen-Noord, geeft 
informatie over de Diabetes Liga.
locatie GC Jan vander Noot, Mudeausstraat 9, 
Brecht 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst vrije tijd gemeente 
Brecht, T 03 660 28 32 
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

woensdag 19.11
theater ‘soldaat Peaceful’
Soldaat Peaceful wil niet vergeten. Hij werd tijdens 
de Groote Oorlog gerekruteerd om als veel te jonge 
soldaat in Vlaanderen te vechten. Jaren later neemt 
hij ons mee in de herinnering aan zijn onverwerkte 
verleden. Met Erik Burke als soldaat Peaceful.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa, € 6 (+55jaar)
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel i.s.m. 
seniorenraad

lezing 
‘eten. wanneer, wat, hoeveel en hoe?’
Veel mensen kampen met overgewicht en voelen 
zich ongelukkig. Eén duidelijke oorzaak is er niet. 
Myriam Joosen, voedingsdeskundige en mindful 
eating trainer, leerde dat alles verbieden niet de 
oplossing is. Wat wel? Dat kom je nu te weten. 
locatie theaterzaal van GC ’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 gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 21.11
dia-avond
‘zeg nooit nee tegen een dag op zee’
Als marine bioloog fotografeert Karl van Ginder-
beuren grote en kleine zoogdieren. Geniet van 
prachtige plaatjes en interessante praatjes.
locatie cc Alice Forceville, Sint-Jozefl ei 26, 
Westmalle 
tijdstip 20 uur
prijs € 1
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

toneel ‘Groote Oorlog, kleine oorlog’
De Groote Oorlog speelde zich af aan het front, de 
kleine oorlog woedde bij de mensen in de dorpen, 
bij ouders, vrouwen en kinderen die achterbleven. 
Regisseur Jo Lutgen baseert zijn verhaal op enkele 
romans van Ernest Claes.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data vrijdagen 28.11 en 5.12, zaterdagen 22.11, 
29.11 en 6.12
tijdstip 20 uur
prijs € 8
info Rudi Van Nevel: T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelgezelschap Tilia

toneel ‘ambras op de matras’ 
Het is stilaan sluitingsuur in café ‘ De Grijze Wolk’, 
waar cafébaas Flor vaste stamgast Pol nog dient 
buiten te werken. Pols bazige vrouw Mariette is het 
beu en smijt zijn hele hebben en houden de kroeg 
binnen. Een blijspel vol knotsgekke situaties.
locatie zaal Sint Maarten, Lindedreef 16  
andere data vrijdag 28.11 zaterdagen 22.11 en 29.11, 
zondag 30.11
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs € 7
info en reserveren vanaf 20.10 via T 03 383 58 31  of 
M 0470 85 94 10 
een activiteit van toneelkring W.I.K

voordracht ‘wat geloven die 
katholieken in Godsnaam?’ 
door Bart Giedts, een jonge godsdienstleerkracht.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs € 3, tot 18 jaar gratis
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Halle i.s.m.
de parochies van de Federatie Zoersel-Malle
 

zaterdag 22.11
een verhaal van Sinterklaas
In het verhaal ‘het oude mannetje en het kleine 
meisje’ komen ze elkaar toevallig tegen en hebben 

vrijdag 14.11
hommage aan Wannes Van de Velde
Wannes Van de Velde is na zijn dood nog steeds een 
invloedrijke fi guur. Bernard Van Lent (accordeon 
en verhalen) stond meer dan 20 jaar met Wannes 
op de planken. Nu brengt hij de mooiste nummers 
samen met Kevin Van Staeyen (zang en viool). 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 8 vvk, € 10 kassa
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

Feestweekend KFCE Zoersel:
comedy-avond
Comedy-avond met MC Koen Dewulf, Jeron Dewulf 
& Han Solo. Aantal plaatsen beperkt. 
locatie KFC Zoersel, Westmallebaan
tijdstip 19 uur, deuren sluiten om 19.45 uur
prijs € 10,  vvk:  ‘t lectuurke, Oostmallebaan 73
info Steven Schryvers
steven.schryvers@kfcezoersel.be
een activiteit van KFC Eendracht Zoersel

zaterdag 15.11
dag van de natuur
Onder het motto ‘help ons de natuur te helpen’ bie-
den we dit jaar weer een prachtig programma aan. 
Wij zorgen voor soep, broodjes en drank. Graag een 
seintje bij deelname.
locatie De Kluis, hoek Kluisbaan, Kruisdreef, Blom-
merschot
tijdstip 9 uur
prijs gratis
info en inschrijven bij Walter Baumer, 
T 03 383 65 26, walter.baumer@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tentoonstelling
‘Zoersel en elders in WO I’
Leden van Nenufar verwerkten het thema van 
Wereldoorlog I in hun fotowerk en/of digireeks. 
Daarnaast stootte een lid bij opgravingen in de 
buurt van Oostkerke op een metalen doosje, met 
daarin een honderdtal negatieven. De fotoclub 
heeft die zo goed mogelijk gerestaureerd.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 16.11
tijdstip zaterdag van 13 tot 19 uur,
zondag van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Paul Mesdagh, T 03 383 39 06,
paul.mesdagh@telenet.be
een activiteit van Fotoclub Nenufar

Repair Café
Herstel gratis fi etsen, elektrische apparaten of an-
dere haperende spullen in ons Repair Café. U gaat 
er samen aan de slag met deskundige vrijwilligers. 
Gereedschappen en materialen staan ter beschik-
king. U kunt ook gewoon langskomen om een kop 
koffi  e of thee te drinken.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Erik Geudens, M 0477 20 04 26,
ericgeudens@hotmail.com
een activiteit van KWB Sint-Antonius

week van de smaak
‘de duurzame verbeelding’
Voor kleuters en kinderen van de lagere school. Wat 
kan ik maken met restjes... een reuze restjesfestijn.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 16 tot 19 uur
prijs € 6 leden en € 9 niet-leden
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

Feestweekend KFCE Zoersel:
Koers op rollen
Amusante koers voor mannen en vrouwen. 
Inschrijven door € 20 te storten op rekeningnum-
mer BE92 7430 4358 3023.
locatie KFCE Zoersel, Westmallebaan
tijdstip deuren: 18 uur, start koers: 19 uur
prijs € 20
info Steven Schryvers,
steven.schryvers@kfcezoersel.be
een activiteit van KFC Eendracht Zoersel
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uur, in bibliotheek Zoersel op 11.12 van 10.30 tot 
12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, waarborg € 5 (gepast geld a.u.b.)
info digidak, T 014 71 11 03, info@digidak.be
een activiteit van Digidak Zoersel 
i.s.m. gemeente & ocmw Zoersel
 

dinsdag 9.12
groepswandelingen
Er zijn twee wandellussen van een achttal kilome-
ters. Tijdens de middag is er een stop om de meege-
brachte lunch te gebruiken. U kunt natuurlijk ook 
alleen de voor- of namiddag meestappen. 
locatie vertrek PVT De Landhuizen, Bethaniënlei 2a 
tijdstip vertrek om 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden
 

woensdag 10.12
kerstvergadering 3x20ers
met ontspanning ‘Karel Smets’.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1b
tijdstip 12.30 uur
prijs € 15 leden, € 20 niet-leden
info Annemie Meyers, M 0486 36 42 97
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 11.12
kersttoneel ‘Jezus, Maria, Jozef ’
Dit vrolijke toneel van de Vlaamse schrijver Yves 
Caspar speelt zich af op Kerstavond bij de familie 
Vanhemelrijk. De sfeer tussen twee broers is ge-
spannen. Bomma heeft een speciale mededeling. 
Twee onverwachte bezoekers zorgen voor nog 
meer verwarring.
locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data donderdag 18.12, vrijdag 12.12, zaterda-
gen 13.12 en 20.12, zondagen 14.12 en 21.12
tijdstip donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur, 
zondag om 15 uur. Deuren open één uur vooraf.
prijs € 6 vvk, € 7 kassa
info en voorverkoop Jef Laureyssens, T 03 384 36 24, 
Handelslei 236 en Bea Vochten, T 03.384 08 18, 
Zoerselsteenweg 29 bus1
een activiteit van toneelkring ‘t Jukschot

voordracht
‘het milieuvriendelijke poolstation 
Elisabeth op Antarctica’ 
door Paul Lemmens. De voordracht gaat over de 
geschiedenis van het continent, over de Belgische 
expedities, het poolstation dat volledig op her-
nieuwbare energie functioneert en de reis naar en 
het verblijf op Antarctica.
locatie cc Bethaniënhuis lokaal 1.1., Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 5 leden, € 8 niet-leden
info Katia Pannecoucke, katia.pannecoucke@
telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

La cinquième saison
Met deze fi lm sluit regisseursduo Peter Brosens en 
Jessica Woodworth na Khadak en Altiplano een in-
drukwekkende apocalyptische trilogie af, vol poëzie 
en van een angstaanjagende schoonheid.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info cultuur, 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl i.s.m. 
bibliotheek Zoersel

vrijdag 12.12
papierslag
locatie chirolokaal Kermisplein
andere data 13.12 en 14.12
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes,T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth

kersthappening 
Kom genieten van de eindejaarssfeer in onze 
school. Neem deel aan onze creatieve knutselate-
liers, koop een knutselwerkje en geniet van muzi-
kale podiumoptredens door alle kinderen. Hartige 

zaterdag 29.11
tentoonstelling ‘Wintersalon 2014’
Het Wintersalon is hét platform bij uitstek voor 
onze Zoerselse kunstenaars. U krijgt een zeer 
divers aanbod, van herkenbaar tot abstract werk, 
beelden, schilderijen, grafi ek,... 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
andere data t.e.m. 04.01
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

zondag 30.11
theaternamiddag’dress in blue’
Kom met een blauwe toets in uw kleding naar 
deze theaternamiddag. ‘Inspinazie’ trakteert u 
op eigentijdse creatieve improvisaties. Nadien 
volgt de prijsuitreiking van onze selfi ewedstrijd en 
deelnemers aan onze gezondheidscampagne ‘Alles 
oké op de WC?’.
locatie Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
tijdstip van 14.30 tot 17 uur
prijs gratis
info en inschrijven Anke Smolders, T 03 2980 9 60, 
gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
 

woensdag 3.12
daguitstap Valkenburg en Maastricht
Een leuke daguitstap naar de kerstgrotten in Val-
kenburg in de voormiddag en een gegidst bezoek 
aan Maastricht in de namiddag. Koffi  e of thee met 
koek en middagmaal inbegrepen. 
locatie vertrek aan de kerk van Sint-Antonius
tijdstip vertrek om 7.30 uur, terug rond 20 uur
prijs € 55 leden, € 60 niet-leden
info en inschrijven tot 10 november bij Mai Wou-
ters, T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius
 

vrijdag 5.12
gemeentequiz
Gemeente Zoersel legt quizliefh ebbers opnieuw 
het vuur aan de schenen met de jaarlijkse quiz. De 
opbrengst wordt geschonken aan vzw ‘Zoersel - 
Crucea’ en het Kerstfonds van de gemeente.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs € 15 per ploeg van maximum zes personen,
ter plaatse betalen of via een overschrijving vóór 
30.11 op rekeningnummer 083-9562661-16, met 
vermelding “quiz 2014 + ploegnaam”.
info en inschrijven vóór donderdag 27 november 
via T 03 2980 0 00, katrijn.denil@zoersel.be, rob.
belmans@zoersel.be, nadia.kerschot@zoersel.be
een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel
 

zondag 7.12
winterwandeling in de Bonte Klepper 
en de Volharding
Een frisse-neuzenwandeling in dit prachtige 
vennen- en vijvergebied waarbij de gidsen ook ver-
tellen over beheerswerken van de voorbije zomer.
locatie vertrek: Brug 8 (Oostmalle- Rijkevorsel) om 
13.50 uur of rechtstreeks aan de poort van de Bonte 
Kleppper om 14 uur. 
tijdstip 13.50 of 14 uur, afh ankelijk van vertrek-
plaats, einde voorzien rond 16.30 uur
info Richard Vergaelen, M 0494 39 36 87
of lailah.richard@scarlet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

maandag 8.12
inschrijfmomenten Digidak
Schrijf u in voor computerlessen begin 2015
locatie administratief centrum Zoersel, 
Handelslei 167 en bibliotheek Zoersel, 
Zonneputteke 1b
andere data 11.12
tijdstip in administratief centrum Zoersel op 8.12 
van 14.30  tot 16.30 uur en op 11.12 van 18.30 tot 20 

het over Sinterklaas…
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 18 tot 19 uur
prijs € 2 leden, € 5 niet leden
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

zondag 23.11
gevallen blarentocht
Een jaarklassieker van de Natuurvrienden. De zon 
staat heel wat lager. Nevelslierten over de velden 
en tussen de bomen. Voeg daarbij erwten- of 
ajuinsoep en het plaatje is compleet. Afstanden van 
6-12-20-25 en 30 km. 
locatie vertrek: Zonneputteke, Zonneputteke 1b
tijdstip vertrek tussen 7.30 en 15 uur,
aankomst voor 18 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden
 

maandag 24.11
inzamelen oude gsm’s en laders
KWB organiseert een grootschalige gsm-inzame-
lactie i.s.m. Recupel. Recupel staat er garant voor 
dat de aanwezige grondstoff en in uw oude gsm 
optimaal worden gerecycleerd.
locatie administratief centrum Zoersel, 
Handelslei 167 en bibliotheek Zoersel, 
Zonneputteke 1b
andere data t.e.m. 7.12
tijdstip tijdens de openingsuren van administratief 
centrum Zoersel en bibliotheek Zoersel
info Erik Geudens, M 0477 20 04 26,
ericgeudens@hotmail.com
een activiteit van KWB Sint-Antonius
 

woensdag 26.11
Europese volleybalwedstrijd
Volleybalclub GEA Happel Amigos speelt vandaag 
thuis tegen Olomouc uit Tsjechië.
locatie GEA Happel Amigos arena, Achterstraat 30
tijdstip 20.30 uur
info Patrik Laurijssen, info@amigos.be
een activiteit van GEA Happel VOC Amigos

workshop bloemschikken
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1b
tijdstip 19.30 uur
prijs € 3 leden, € 6 niet-leden
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel
 

donderdag 27.11
uitstap Dordrecht
locatie vertrek aan Lindepaviljoen,
Oostmallebaan 15
tijdstip vertrek om 8 uur
prijs € 50 leden, € 55 niet-leden
info Maria Van Dyck, T 03 312 17 54 
een activiteit van KVLV Zoersel
 

vrijdag 28.11
winterdropping
locatie  Zonneputteke, Zonneputteke 1b
tijdstip 19 uur
prijs € 7,5 leden, € 10 niet-leden
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel

concert ‘100 jaar Groote Oorlog’
Gemengd koor Canzoenia brengt een programma 
van koorwerken, opgebouwd rond het ordinarium 
van de christelijke mis en andere bronnen, onder 
andere l’homme armé. Beeld en tekst over oorlog 
en de gevolgen van geweld, maar vooral met een 
oproep tot vrede.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zaterdag 29.11
tijdstip deuren 19.30 uur, 
aanvang concert: 20 uur
prijs € 14 vvk, € 16 kassa
info Ingrid Anthonissen, M 0476 62 14 44,
canzoenia@hotmail.com
een activiteit van gemengd koor Canzoenia
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

hapjes en lekkere drankjes worden voorzien.
locatie basisschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 17.30 tot 21 uur
info Annemie Vrints, T 03 2980 8 30,
de.kiekeboes@zoersel.be
een activiteit van basisschool de Kiekeboes
 

zaterdag 13.12
kerst-kaartwedstrijd 
grote kerst-kaartwedstrijd slagen halen, voor 
kalkoenen en kippen, met aanwezigheidstombola.
locatie cafetaria sporthal Beuk & Noot,
Achterstraat
tijdstip start wedstrijd om 14 uur,
inschrijvingen vanaf 13 uur
prijs € 3
info Jan Vanbaelen, M 0479 60 88 76,
jan.vanbaelen3@telenet.be
een activiteit van wieler- en supportersclub 
Vooruit Sint-Antonius
 

woensdag 17.12
kerstvergadering
ontspanning: De Kaaters
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1b
tijdstip 19.30 uur
prijs € 15 leden, € 20 niet-leden
info Lucienne Cavens,T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 19.12
Vlaams Radiokoor
‘Dreaming of a white Christmas’
Het kerstprogramma van het Vlaams Radiokoor 
herneemt dit jaar in het eerste deel een selectie 
van Rachmaninovs wondermooie vespers. Van de 
stemmige kerkelijke sfeer gaat het in het tweede 
deel naar de vrolijkere en vooral typische kerstsfeer, 
die van de Amerikaanse traditionele en overbeken-
de kerstliederen uit de jaren ’40 en ’50
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info cultuur, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

kerstconcert De Netezonen
Het mannenkoor De Netezonen uit Lier, onder 
leiding van dirigent Dirk Baert, brengt de mooiste 
kerstliederen uit alle landen van Europa, met sa-
menzang, en een kerstevocatie door Rik Rosiers
locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Richard Van Besauw, T 03 383 47 50,
richard.van.besauw@telenet.be
een activiteit van
Parochie Sint-Martinus Halle i.s.m. Netezonen
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 14.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.12 en 20.02

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN: 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden 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.

De Zoerselse kerstmarkt ‘over de grenzen heen’ is uniek in haar soort. Deze 
kerstmarkt is een organisatie van Zoerselse verenigingen, wereldraad Zoersel, 
welzijns- en gezondheidsraad Zoersel en gemeente & ocmw Zoersel. 
De kerstmarkt staat in het teken van solidariteit, integratie en informatie.

Zoekt u een prachtige kerstboom, die bovendien nog gratis wordt thuisge-
bracht? Speurt u naar een niet zo alledaags eindejaarsgeschenkje of wilt u ge-
woon bij een natje en een droogje proeven van de gezellige sfeer? Breng dan ze-
ker een bezoekje aan onze kerstmarkt.

Alle deelnemers staan 20% van hun opbrengst af aan twee centrale projecten. 
Dit jaar werden twee derde wereldprojecten uit Cambodja gekozen.

Vzw Little Hearts bouwde in oktober 2013 een gloednieuw weeshuis voor meer 
dan tachtig Cambodjaanse kinderen en wil ervoor zorgden dat elk kind uitgroeit 
tot een succesvolle geschoolde volwassene.
Vzw Pro Avalanche werd in mei 2003 opgericht door enkele Antwerpse genees-
heren, verpleegkundigen en personeelsleden van ACZA Campus Stuivenberg. 
De vzw richt gezondheidscentra op, verstrekt medische, heelkundige en 
poliklinische zorgen en geeft vorming aan lokale gezondheidswerkers.

tijdstip: zaterdag van 13 tot 19 uur (binnen), van 13 tot 22 uur (buiten)
zondag van 10 tot 17 uur (binnen en buiten)

locatie: administratief centrum Zoersel en cultureel centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167 en trefpunt Bethaniënlei

info: Rob Belmans, T 03 2980 7 24 en Anke Smolders, T 03 2980 9 60

cadeau-
en kerstmarkt
13 & 14 december

dit jaar ten voordele van de vzw’s Little Hearts en Pro Avalanche


