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dikkedarmkanker... 
wees er op tijd bij! 

 ▪ ‘On the road’ met kunstenaar Fred Bervoets 

 ▪ inschrijven sociale huurwoning nu eenvoudiger 

 ▪ toekomen met beperkt budget tijdens armoedeweek
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rig over zijn verleden, heden en toekomst 
als schilder, tekenaar en grafi cus. 
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dagen lang rondkomen met een beperkt 
budget tijdens de week van de armoede.

8
BETROKKEN Onze sensibiliseringscam-
pagne  wijst u op het belang van preven-
tief onderzoek naar dikkedarmkanker.

10
WEGWIJS Sinds 1 september is het mo-
gelijk om uzelf bij het wooninfopunt op te 
geven voor een sociale huurwoning.

12
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong en oud van 13.09 tot 31.10. | 
Verleden, heden en toekomst van erfgoed 
op Open Monumentendag.  

huisvuilzakken
te vroeg buiten

Steeds vaker worden huisvuilzakken of containers al enkele dagen 
voor de ophaling aan de straatkant gezet. Maar hoe vroeger u uw 
afval buiten zet, hoe groter de kans dat de zak stuk gebeten wordt 
of door voorbijrijdend verkeer wordt meegesleept. Hierdoor komt 
het afval op de weg terecht (aan u om het op te ruimen), wat niet 
alleen onaangenaam is maar bovendien ook gevaarlijk voor de weg-
gebruiker. Daarnaast trekt het afval mogelijk ook ongedierte, zoals 
ratten, aan. En geef toe, enkele dagen een straatbeeld vol huisvuil-
zakken of containers, is gewoonweg niet aantrekkelijk.
Daarom de regels nog even op een rijtje.
De afvalophaling start om 6 uur. U mag uw afval de dag voordien 
vanaf 19 uur buiten zetten. Doet u dit toch al eerder, dan loopt u het 
risico hiervoor beboet te worden.

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

vanaf 19 uur, niet eerder
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 ■ IN ‘T KORT

Poëzieweek  ‘dichter in Zoersel’

Wie beter dan een dichter om de complexiteit van de liefde  te 
bezingen: teder of vol passie, prille vlinders of reeds vertrouwde 
warmte, dromerige vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet. 
Van middeleeuwse troubadours over rederijkers tot hedendaagse 
dichters; allemaal beschrijven zij de roerselen van het hart in lan-
ge volzinnen of in puntige aforismen.
‘Met zingen is de liefde begonnen’ is dan ook het thema van de Po-
ezieweek 2015, die van start gaat met de traditionele Gedichten-
dag op 29 januari.

gezocht: dichters en woonkamers
Onder de noemer ‘dichter in Zoersel’ willen we tijdens deze Poë-
zieweek, meer bepaald op 1 februari 2015, graag poëzie brengen in 
enkele Zoerselse huiskamers. Een geslaagde editie begin dit jaar 
vroeg gewoon om een vervolg.

Om een programma uit te werken, zijn we op zoek naar:
- enerzijds mensen die hun huiskamer enkele uurtjes willen open-

stellen. Het aantal gasten is afh ankelijk van de grootte van uw 
woonkamer. Na afl oop voorzien wij een hapje en een drankje 
voor uw gasten.

- anderzijds Zoerselaars die hun eigen poëzie eens graag voor een 
echt publiek willen brengen of die zelf geen gedichten schrijven, 
maar wel die van hun favoriete dichter willen komen voordra-
gen. Bij voorkeur zijn het uiteraard gedichten die passen in het 
thema ‘met zingen is de liefde begonnen’.

praktisch
Wilt u, op eender welke manier, uw medewerking verlenen aan 
‘dichter in Zoersel’? Dan kunt u dat laten weten aan onze dienst 
cultuur, op het nummer 03 2980 7 13 of per mail naar cultuur@
zoersel.be, en dit graag vóór 1 december 2014. Nadien maken we 
met u verdere praktische afspraken over de organisatie.

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be

promoverkoop
streekeigen soorten

Ook dit jaar organiseert Na-
tuurpunt, samen met de ge-
meente, de actie ‘Behaag…
natuurlijk’. Tijdens deze pro-
motieverkoop kunt u heel wat 
streekeigen struiken, hagen 
en bomen op de kop tikken. 
Een overzicht van de aangebo-
den pakketten, inclusief bijen-
hotels, vindt u op http://users.
telenet.be/behaag/pdf/Pro-
motiebrochure.pdf. Bestellen 
doet u uiterlijk 24 oktober door 
het ingevuld bestelformulier 
te bezorgen bij onze dienst mi-
lieu. Uw bestelling is pas afge-
rond als u betaald hebt. Voor-
waarden: zie bestelformulier.

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

uw mening
zoneringsplannen

Nog tot en met 8 januari kunt 
u bij onze dienst milieu en op 
www.volvanwater.be de ont-
werpen van de stroomgebied-
beheerplannen voor Schelde 
en Maas raadplegen. Deze 
plannen bepalen wat Vlaan-
deren kan doen om de toe-
stand van de waterlopen en 
het grondwater te verbeteren 
en om ons beter te bescher-
men tegen overstromingen. 
Ook de zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoe-
ringsplannen, die bepalen hoe 
en wanneer het afvalwater 
van alle huizen in Vlaanderen 
gezuiverd moet worden, zijn 
hierin opgenomen. Via een di-
gitaal inspraakformulier kunt 
u uw mening kenbaar maken.

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

taalcursussen
via Lions Club Zoersel

Het gemeentebestuur heeft 
besloten om niet langer zelf 
via de vormingsdienst cursus-
sen aan te bieden. We vonden 
Lions Club Zoersel echter be-
reid om deze dienstverlening 
over te nemen.

taalcursussen
- Nederlands:

eerste jaar (dinsdag van 9 tot 
11 uur), tweede jaar (dinsdag 
van 11 tot 13 uur), derde jaar 
(dinsdag van 13.30 tot 15.30 
uur)

- Frans:
eerste, tweede en derde jaar 
(maandag van 13.30 tot 15.30 
uur), conversatie (dinsdag 
van 13.30 tot 15.30 uur)

- Engels:
eerste, tweede en derde jaar 
(donderdag van 13.30 tot 
15.30 uur), conversatie (vrij-
dag van 9.30 tot 11.30 uur)

- Spaans:
eerste, tweede en derde jaar 
(woensdag van 9.30 tot 11.30 
uur), conversatie (vrijdag van 
9 tot 11 uur)

- Italiaans:
eerste jaar (dinsdag van 13 
tot 15 uur), tweede en der-
de jaar (dinsdag van 10 tot 
12 uur), conversatie (dinsdag 
van 12 tot 14 uur)

praktisch
- start: week van 6-10 oktober
- duur: 20 lessen van 2 uur
- plaats: De Vleugel,

Achterstraat, Sint-Antonius 
- kostprijs: € 130 (handboeken 

niet inbegrepen)
- bijzondere bepalingen: een 

eerste jaar start pas als er 15 
cursisten zijn, volgende ja-
ren als er 10 cursisten zijn (dit 
geldt niet voor de cursus ‘Ne-
derlands voor anderstaligen’).

- inschrijven: vóór 22 septem-
ber

MEER WETEN?
Lions Club Zoersel
talen.zoersel@gmail.com

3



 ■ CLOSE-UP

tentoonstelling

On the road
Fred Bervoets groeide op 
in de rook van de fabrie-
ken in Zwijndrecht en in de 
lommerte van de kerk van 
Burcht. Na zijn opleidin-
gen aan de academie en het 
Hoger Instituut bouwt hij 
onmiddellijk een kunste-
naarscarrière uit. Meer dan 
50 jaar later is hij nog altijd 
het boegbeeld bij uitstek van 
een hele generatie kunste-
naars die opgroeide in de ja-
ren ‘60. Met Fred Bervoets 
haalt cultuurhuis de Bijl dus 
een icoon uit de Belgische 
kunstscène in huis.

On the road
- cultuurhuis De Bijl, Dorp 1-3
- van 6 t/m 28 september
- zaterdag van 13.30 tot 

18 uur en zondag van 11 tot 
18 uur

- toegang gratis

4
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Fred Bervoets

Fred Bervoets is het boegbeeld bij uitstek 
van galerie De Zwarte Panter. Zijn naam 
staat symbool voor passie en dynamiek. 
Vanuit het hart en de onderbuik schildert 
en kwakt, krast en tekent hij zijn leefom-
geving op de etsplaat of het canvas. Vaak 
gaat het om niet meer dan faits divers, 
anekdotes die hij geënsceneerd, uitver-
groot en sterk emotioneel voorstelt. Hij 
toont de hevigheid, de eenzaamheid en de 
ontreddering van de mens, naar het even-
beeld van zijn eigen bestaan, soms liefde-
vol en teder, soms bijtend, cassant ... met 
af en toe een streepje humor.

koeienstallen en boerderijen
Fred, weet u nog wanneer u kunstenaar wilde 
worden?
Fred: Al van mijn 13 à 14 jaar schilderde ik 
buiten, op een schildersezeltje, koeien-
stallen en boerderijen. In die periode leer-
de ik een groep zondagsschilders kennen 
die zich de Tulpings noemden. Zij adviseer-
den mijn ouders om mij naar de academie 
te sturen. Ik startte op mijn zestiende in 
Antwerpen en werkte zes jaar academie 
gelukkig op drie jaar af, om dan nog vijf 
jaar Hoger Instituut te volgen.
Stel dat u geen succesvolle kunstenaarscarriè-
re had kunnen opbouwen, welke richting was 
u dan uitgegaan, denkt u?
Fred: Ik kwam zeker niet uit een culture-
le familie. Mijn vader was dokwerker. Hij 
zei: “ge krijgt nen boek”. Dat is een soort 
aanbeveling zodat ik aan de dokken kon 
beginnen, maar ik was niet sterk genoeg. 

Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in de Bijl bezochten we gerenommeerd schilder, te-
kenaar en grafi cus Fred Bervoets. Hij toont zich een attent gastheer en vertelt onder meer, 
openhartig en trots, over zijn academiestudenten die het goed doen in de kunstwereld. 
Enkelen van hen toonden hun werk al in de Bijl maar nu is het de beurt aan de Meester zelf...

Gelukkig kreeg ik onmiddellijk na mijn stu-
dies aan het Hoger Instituut een contract 
bij een Brusselse galerie, gespecialiseerd 
in Cobrakunst. Ik heb wat ik doe eigenlijk 
nooit beschouwd als een échte job. Op 
mijn 50ste hebben ze mij gevraagd om op 
de academie les te komen geven. Dat was 
mijn eerste échte job.
Dat kunnen er niet veel zeggen.
Fred: Dat is waar, maar ik heb er hard voor 
gewerkt én natuurlijk ook een portie ge-
luk gehad. De tijden waren ook helemaal 
anders... Wij waren de mannen van de 
jaren ‘60, de fl owerpower, de hippies, de 
Dolle Mina’s, de Provo’s. Wij hadden geen 
computers en moesten alles opzoeken in 
tijdschriften. Wij waren meer ‘on the road’ 
en reden al liftend naar Parijs om de gale-
rijen te bezoeken. De Muze was nog een 
echt centrum voor internationale arties-
ten. Er hing veel energie in de lucht.
Waren kunstenaars vroeger meer vrijgevoch-
ten? Zijn jonge kunstenaars nu meer met hun 
carrièreplanning bezig?
Fred: De jonge mensen zijn alleszins beter 
geïnformeerd. Ze hebben een opleiding in 
de academie en verzorgen hun public rela-
tions beter. Ze hebben meestal ook quasi 
direct een job. Ze geven met z’n tweeën les 
in de avondschool en kunnen voort. Wij 
waren eerder zwervers, die leefden op een 
klein zolderkamertje. Lukte het niet, dan 
was dat ook maar zo. Dat was daarom 
niet beter, het was gewoon anders. Maar 
die vrijheid en dat beetje eenzaamheid lag 
mij wel. Ik ben meer een Einzelgänger.

autobiografi sch 
Veel van uw werken zijn zelfportretten of de 
kunstenaar als personage in vreemde tafere-
len. Kunnen we stellen dat al uw werk autobi-
ografi sch is?
Fred: Zeker, dat is altijd zo geweest. Ik was 
blij wanneer ik thuis kon schilderen. In 
de academie werkten we met naaktmo-
dellen, maar tijdens de vakantie kon ik 
thuis mijn eigen gang gaan. Ik nam mijzelf 
als model en schilderde vooral de wereld 
rondom mij, omdat ik die het beste ken-
de. Zo maakte ik een werk over toen ik de 
windpokken had, over hoe ik mijn nieuw-
jaarsbrief moest voorlezen voor mijn 
grootouders, over de kerk en ‘klokken voor 
kanonnen’, over mijn legerdienst. Dat zijn 
één voor één fragmenten uit mijn leven. 
En telkens weer fi gureer ik als personage.

nieuwsgierig blijven
Ziet u onmiddellijk of een werk goed is of 
moet u het eerst wat laten rijpen, zoals goede 
wijn, vooraleer u het aan het publiek toont?
Fred: Sommige wel. Ik heb er in het verle-
den wel eens een pak op de container ge-
zwierd en daar heb ik nog steeds spijt van! 
Het is erop of eronder, maar zoiets moet 
je wel zelf beslissen. Dat kan je niet aan 
andere mensen overlaten. Iedereen is an-
ders, met z’n eigen smaak en voorkeur. De 
ene mens houdt van rozen en de andere 
van madeliefj es. Sommigen houden van 
constructivisme, anderen van conceptue-
le kunst. Kunst is eigenlijk één grote bloe-
mekee, hé.

“Kunst is één grote 
bloemekee!”

 ■ CLOSE-UP
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Lore
donderdag 25 september - 20 uur

€ 5
cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel

i.s.m. bibliotheek Zoersel

Nu haar naziouders zijn opgepakt, moet de 15 

jarige Lore haar jongere broertjes en zusje veilig 

door in anarchie vervallen heimat zien te gidsen. 

Het blijkt niet alleen het begin van een spannen-

de roadmovie vol gevaar en ontbering te zijn. 

Shortland maakt er tegelijk een sensuele, haast 

impressionistische ontdekkingstocht van over 

een adolescente die seksueel ontwaakt. Met de 

jonge Joodse Holocaustoverlever Thomas krijgt ze 

plots een beschermengel, die ze van thuis uit leer-

de te haten. Shortland vindt een knap evenwicht 

tussen poëtische schoonheid en hard realisme.

Rosetta
vrijdag 10 oktober - 20 uur

gratis
cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel

De 17 jarige Rosetta leeft samen met haar aan 

alcohol verslaafde moeder op een camping in de 

t van een Waalse stad. Haar leven draait om 

als iedereen

gaand

za niet zozeer het leven viert, maar 

lie en de herinnering. Verschillende fi lmkenners 

bestempelden hem als dé fi lm van 2013. 

The Rink, Charly Chaplin, 

One Week, Buster Keaton 

Liberty, Laurel & Hardy | fi lm 

met live muziek

donderdag 30 oktober - 14.30 uur

€ 5 (drankje inbegrepen)

de Kapel, Handelslei 167, Sint-Antonius  

Tijdens deze namiddag tonen we drie iconen uit 

de stomme fi lmgeschiedenis. In One Week van 

Buster Kaeton volgen we een bruid en bruidegom, 

die pas getrouwd zijn en samen in een week tijd 

hun huis in elkaar moeten zetten. Door sabotage 

wordt het een erg apart huis met alle ramen, 

deuren en muren op de verkeerde plek. Stan en 

Ollie spelen in Liberty ontsnapte gevangen. In 

hun pogingen om burgerkleren aan te trekken, 

komen ze op de vreemdste plaatsen terecht. Het 

resultaat is slapstick waarvan je nog altijd schud-

debuikend achterover valt in je stoel. In The Rink 

werkt Charlie Chaplin als ober in een restaurant 

en gaat tijdens zijn lunchpauze rolschaatsen. 

Als rolschaatsende Sir komt hij per ongeluk een 

feest binnengerold, fl irt met de ongewillige Edna, 

dochter van een vriend van meneer Stout. Wat 

dan weer tot hilarische misverstanden leidt. Hilde 

Nash begeleidt deze fi lms live op piano. 

La cinquième saison
20 uur

cultuurhuis de

Dorp 1-3

(deelgemeente Zoerse

De Bijl is vlot toe

fysieke beperkin

Wouter Hillaert, Mag je nog 

over schoonheid spreken? | 

Kunstcafé 

donderdag 23 oktober - 20 uur

gratis
cultuurhuis Bijl, Dorp 1, Zoersel

i.s.m. ArtFan

Wouter Hillaert studeerde Germaanse, Scandi-

navistiek en theaterwetenschappen. Sinds 2002 

werkt hij als freelance podiumcriticus voor De 

Morgen, De Standaard, Klara, Recto Verso, ... 

Is commerciële schoonheid minderwaardig aan 

artistieke schoonheid? Moeten kunstenaars 

vooral met het schone bezig zijn? Is schoonheid 

iets essentieel menselijk? Zijn schoonheid en het 

goede onlosmakelijk verbonden? Welke functie(s) 

had schoonheid in het verleden? Tijdens dit vraag-

gesprek tracht Hillaert samen met u het schone 

terug in ere herstellen.

laert | WO I,

verhalen uit zijn familiegeschiedenis in verweeft. 

Drie oudooms vochten in die oorlog. Van één van 

hen, dom Franco de Wyels, verscheen recent een 

oorlogsdagboek. “Een van mijn oudooms kreeg 

een scherf achter het oor, die is blijven zitten. 

Hij overleefde het, maar ze zeiden: pas op wat je 

tegen hem zegt, hij kan elk moment doodvallen!” 

Kunstendag voor Kinderen | 

rondleiding en workshop

zondag 16 november vanaf 14 en 16 uur

gratis
cultuurhuis Bijl, Dorp 1, Zoersel

een zeer persoonlijke signatu

Le Havre
donderdag 22 januari - 20 uur

€ 5
cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel

i.s.m. bibliotheek Zoersel

Le Havre vertelt het verhaal van Marcel Marx, een 

voormalige schrijver en een bekende Bohemian. 

Marcel heeft zijn droom over een literaire door-

scheiden met de FIPRESCI p j
nale fi lmkritiek. 

Laïka, het 

hondje van 

Kaurismäki, 

kreeg zelfs een 

speciale ver-

melding van de 

Palm Dog-jury.

U bent 72, dus we mogen wel zeggen dat u 
geen echt jonge kunstenaar meer bent. Uw 
werk straalt nochtans een soort jeugdige vi-
taliteit uit.
Fred: Je moet als oudere kunstenaar 
nieuwsgierig blijven, niet alleen naar het 
verleden maar ook naar het heden. Jonge 
kunstenaars geven je nieuwe energie, 
nieuw bloed. Zij tonen dingen die je niet 
kent en dat houdt mij fris. Door mijn op-
dracht als leraar heb ik veel jongeren leren 
kennen op de academie. Er zijn er verschil-
lende die het internationaal ver brachten, 

onze halfj aarlijkse programmafolder af in 
het administratief centrum of in één van 
de bibliotheekfi lialen. U kunt ook surfen 
naar www.zoersel.be/gemeenschapscen-
trum voor een overzicht van het aanbod.

NIEUW
Via diezelfde weblink kunt u voortaan ook 
heel gemakkelijk online tickets kopen. U 
klikt door naar onze webshop en maakt 
uw keuze. U betaalt vervolgens online 
via bancontact en krijgt onmiddellijk uw 
tickets aan per e-mail. Gewoon nog even 
afdrukken en u bent klaar voor een fi jn 
avondje cultuur. Bent u nog niet zo ver-
trouwd met de digitale wereld, dan hebt u 
uiteraard nog steeds de mogelijkheid om 
tickets te kopen aan de balie of ze telefo-
nisch te bestellen via 03 2980 0 00.

Onder de noemer ‘Gemeenschapscentrum 
Zoersel’ organiseert onze dienst cultuur 
activiteiten in de Bijl en de Kapel. Elke 
ruimte heeft een eigen aanbod, stijl en 
accenten. Wat bij de één niet kan, vindt u 
ongetwijfeld bij de ander. Loop eens bin-
nen en laat u verrassen ...
... om te beginnen door de najaarspro-
grammatie. In september gaat immers 
het nieuwe cultuurseizoen van start. 
Ook dit jaar passeert er opnieuw veel be-
kend Vlaams volk in Zoersel. Zo staan on-
der meer Ernst Löw & Deborah Ostrega, 
Vera Coomans, Bert Kruismans en het 
Vlaams Radiokoor bij ons op de planken. 
Cultuurhuis de Bijl geeft opnieuw volop 
kansen aan lokale artiesten, maar pakt 
ook graag uit met een tentoonstelling van 
gerenommeerd kunstenaar Fred Bervoets 
(zie interview p 5-6). Wie in is voor een 
avondje ontspannende fi lm, is in de Bijl 
eveneens aan het juiste adres.

Wilt u graag meer weten over het uitge-
breide programma-aanbod? Haal dan 

zowel op artistiek als fi nancieel gebied.
U stelde tentoon in tal van belangrijke mu-
sea in binnen- en buitenland. Zoersel is in die 
reeks maar een kleine garnaal. Maakt dat 
voor u veel verschil?
Fred: Zeker niet, ik stel al jaren tentoon in 
mijn vaste galerie De Zwarte Panter, met 
Roger (Van Akelijen) als mijn vaste drukker 
en Adriaan (Raemdonck), mijn galerist, 
die alles voor mij doet. Ik ga trouwens niet 
graag op reis, nooit gedaan. Ik heb ook lie-
ver dat mijn werken hier, bij mijn collectio-
neurs, blijven. Als ik iets verkoop, vraag ik 

altijd of m’n werken ter beschikking staan 
als we ze eens willen exposeren.
Met de medewerking van galerie de Zwarte Panter.

MEER WETEN?
cultuurhuis de Bijl
T 03 2980 7 15
debijl@zoersel.be

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be
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dochter van een vriend van meneer

dan weer tot hilarische misverstan

Nash begeleidt deze fi lms live op p
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durft u de uitdaging aan?
zeven dagen met een beperkt budget 

Welke keuzes zou u maken? Ervaar wat het is om zeven dagen 
lang met een beperkt budget rond te komen en neem deel aan 
onze week van de armoede, van 10 tot en met 17 oktober.
Inschrijven doet u, voor 22 september, via 03 2980 0 00 of ge-
meente@zoersel.be.
Want iedereen kan in armoede terechtkomen. U ook.

nog op het programma
Rosetta (fi lm)
10.10 | 20 uur | de Bijl, Dorp 1
Rosetta is 17 en probeert uit haar uitzichtloze leven te geraken. 
Ze zoekt een job om niet meer in de caravan van haar alcoholver-
slaafde moeder te moeten wonen. Film van de broers Dardenne, 
in Cannes bekroond met de Gouden Palm.

Werelddag van verzet tegen armoede
17.10 | tussen 10 en 12 uur | administratief centrum, Handelslei 167
Onderteken mee het manifest tegen armoede. Wie tekent, krijgt 
(h)eerlijke soep, klaargemaakt door vrijwilligers van SAS (Sociaal 
Actief Samenwerken van Beschut Wonen).

praatcafé
23.10 | 19.30 uur | de Kapel, Handelslei 167
Deelnemers van de week van de armoede wisselen ervaringen uit, 
deskundigen nemen het woord en debat over een toekomst zon-
der armoede. 

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be
volg de belevenissen van de deelnemers via www.zoersel.be 

korting met de Z|pas

De gloednieuwe Z|pas wordt sinds 1 september ingezet om inwo-
ners met een laag inkomen aan te moedigen om deel te nemen 
aan ontspannende, sportieve en culturele activiteiten. Concreet 
betekent dit dat de houders van zo’n Z|pas 50 % korting krijgen bij 
zulke activiteiten. Op die manier worden drempels weggenomen 
en kunnen mensen uit kwetsbare groepen participeren aan het 
sociaal-cultureel leven.

De Z|pas geldt bij activiteiten die georganiseerd worden door ge-
meente & ocmw, bijvoorbeeld een voorstelling in de Kapel, een 
zomeractiviteit of het kinderatelier. De Z|pas zal ook gelden in 
scholen. Ieder Zoersels kind dat zo’n pas heeft, krijgt korting op 
onder meer de schooluitstappen (ook in scholen buiten Zoersel). 
In een latere fase kan de Z|pas gekoppeld worden aan een zorgluik 
en wordt met het verenigingsleven overlegd om de pas ook daar 
te laten gelden. De Z|pas op zich is gratis. Hou er wel rekening 
mee dat de Z|pas alleen korting geeft. Dat wil zeggen dat u nog 
altijd een deel zelf betaalt.

Om een Z|pas te krijgen, moet u in Zoersel wonen en aan één van 
volgende voorwaarden voldoen:
- u krijgt een leefl oon
- u hebt een inkomensgarantie voor ouderen
- u bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling
- u leeft onder de Europese armoedegrens (normen 2014):
 - alleenstaande: een inkomen van € 1.003 netto
 - per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: tel € 502 erbij
 - per extra gezinslid jonger dan 14 jaar: € 301 extra

Kom in de voormiddag langs bij de dienst maatschappelijk wel-
zijn, Handelslei 167 of maak een afspraak via 03 2980 0 00. Breng 
een bewijs mee van uw inkomsten van de laatste drie maanden. 
Die vindt u terug op uw bankafschriften.

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn
T 03 2980 0 00
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be

De wasmachine

laten herstellen of de brand-

verzekering betalen?

e

brand-

en?

Voldoende fruit

en groenten kopen of toch 

maar eens die koeken waar 

uw dochter al zo lang naar 

vraagt?

Uw kapotte

jeansbroek vervangen door 

een nieuwe of een dringen-

de afspraak maken bij de 

tandarts?
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 ■ BETROKKEN

Elke dag sterven er in Vlaanderen vijf mensen aan dikkedarmkanker. Een ziekte die noch-
tans vroegtijdig kan opgespoord worden met een eenvoudige test die u zelf kunt doen. Hoe 
sneller de ziekte ontdekt wordt, des te beter is ze immers te behandelen én te genezen. Om 
ieder van u hier meer bewust van te maken, zetten de gemeenten Brecht, Malle, Schilde, 
Wijnegem, Zandhoven en Zoersel samen een sensibiliseringscampagne op poten.

wees er op tijd bij!

dikkedarmkanker

SELFIE
WEDSTRIJD

Zend ons de leukste selfi e van 

uw toiletbezoek!

Meer info vindt u op www.zoersel.be. Daar 

kunt u ook meteen uw foto uploaden. 
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 ■ BETROKKEN

Eén op twintig Vlamingen wordt in zijn 
leven geconfronteerd met dikkedarm-
kanker. De ziekte is daarmee de tweede 
meest voorkomende kanker bij vrouwen 
(na borstkanker) en de derde meest voor-
komende kanker bij mannen (na prostaat- 
en longkanker). Als we bovenstaande re-
denering verderzetten, dan betekent dit 
ook dat u 19 kansen op 20 hebt om géén 
darmkanker te krijgen, maar u moet dan 
wel weten wat u hiervoor moet doen.

bevolkingsonderzoek
Net om dikke darmkanker vroegtijdig op 
te sporen - en dus kans op genezing aan-
zienlijk te verhogen - startte Vlaanderen 
in oktober 2013 met het (gratis) bevol-
kingsonderzoek. Aangezien 90 % van de 
patiënten met darmkanker ouder is dan 
50 jaar, zullen mannen en vrouwen van 
56 tot en met 74 jaar elke twee jaar uit-
genodigd worden om deel te nemen aan 
dit bevolkingsonderzoek. Kort samenge-
vat doet u dan thuis zelf een eenvoudige 
stoelgangtest die het labo toelaat om 
spoortjes bloed (afk omstig van een poliep 
en niet met het blote oog te zien) op te 
sporen. Bij 5 % van de mensen zal die test 
positief zijn, wat nog niet betekent dat u 
darmkanker hebt. Een bijkomend darm-
onderzoek is dan aangewezen om uit te 
wijzen of er eff ectief sprake is van kanker.

Van de 1.000 kleine, goedaardige poliepen 
(een uitstulping in de wand van de dik-
ke darm) groeien er uiteindelijk 25 uit tot 
darmkanker. Dit duurt gemiddeld acht tot 
tien jaar. Het voordeel is dat dikke darm-
kanker daardoor in veel gevallen vroeg, of 
zelfs vooraleer het om kanker gaat, op-
gespoord kan worden. Wordt de kanker 
in een vroeg stadium ontdekt, dan is de 
overlevingskans 95 %.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht 
wordt, zijn slechts 20 % van de gevallen 
van darmkanker familiaal of erfelijk.

gespreid
Geen paniek mocht u de uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek nog niet ont-
vangen hebben. Om de onderzoeken te 
spreiden en het gezondheidszorgsysteem 
niet te overbelasten, wordt niet iedereen 
tegelijk uitgenodigd. Bent u tussen 56 en 
74 jaar, dan komt de uitnodiging sowieso 
uw richting uit. Maakt u zich om één of 
andere reden zorgen, dan kunt u uiteraard 
altijd te rade gaan bij uw huisarts en de 
stoelgangtest al eerder laten doen (is wel 
te betalen dan).

het verhaal van…
“We herinneren het ons alsof het gisteren 
was. Het was december 2013 toen we een 
brief kregen van het bevolkingsonderzoek 
in verband met darmkanker. Mijn vader, 
een 67-jarige man die in zijn leven nooit 
echt ziek is geweest, was er vrij negatief 
over. Maar ik overtuigde hem om toch 
deel te nemen. Heel gemakkelijk stuurde 
hij alles terug op. We waren er vrij zeker 
van dat de uitslagen goed gingen zijn. Na 
een paar weken kregen we een brief te-
rug. De uitslagen waren niet goed, maar 
we mochten niet direct aan het ergste 
denken. Maar 1 op de 10 wiens test niet 
goed is, heeft immers echt darmkanker. 
Er werd ons toch aangeraden om con-
tact op te nemen met een gespecialiseer-
de arts. En dat deden we. Op 20 februari 
2014 kregen we het na een coloscopie te 
horen: mijn vader had darmkanker. Of 
het uitgezaaid was, moest toen nog blij-

PROGRAMMA
- 7.10: stand op de markt in 

Zoersel | 8.30 - 12.30 uur 
- 8.10: panelgesprek | lo-

kaal dienstencentrum Het 
Sluisken, Gasthuisstraat 
11, Brecht | 19.30 uur

- 15.10: lezing van Dr. 
Colemont en S. Hoeck 
| gemeentehuis 
Zandhoven, Liersebaan 12 | 
19.30 uur 

- 22.10: panelgesprek | dien-
stencentrum De Ring, 
Blijkerijstraat 71, Malle | 
19.30 uur

- 6.11: stand-up comedyact 
van Ralf Jennes | de Kapel, 
Handelslei 167, Zoersel | 
19.30 uur

- 12.11: panelgesprek | the-
aterzaal ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, 
Wijnegem | 19.30 uur

- 30.11: ‘dress-in-blue’ the-
aternamiddag door 
Inspinazie | dienstencen-
trum, Schoolstraat 44, 
Schilde | 14.30 - 17 uur.
Al wie aanwezig is bij één 
van de activiteiten, maakt 
kans op een mooie prijs.  

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T o3 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be
www.zoersel.be

ken. Er volgde een CT-scan en er bleken 
honderden uitzaaiingen te zijn in de lever. 
Diezelfde week nog werd er een port-a-
cath geplaatst en daarop volgde de eer-
ste chemo. Ondertussen is hij toe aan de 
tweede chemoronde en kregen we ook 
vrij positief nieuws: de uitzaaiingen zijn 
door de chemo bijna allemaal verdwenen. 
In september wordt hij geopereerd en de 
vooruitzichten zijn vrij goed. De dokter 
spreekt zelfs van genezing. Dankzij het 
bevolkingsonderzoek is mijn vaders leven 
verlengd en bestaat de kans op genezing. 
Zonder dit onderzoek zouden we vandaag 
misschien nog niets geweten hebben. Wie 
weet hoe het dan was afgelopen. Ik hoor 
het m’n vader vaak zeggen: “Ik wou dat ik 
de kans kreeg om de mensen van het be-
volkingsonderzoek te bedanken met een 
groot boeket …”. 
(met dank aan www.stopdarmkanker.be en 
de familie Aru)

VERKLEIN UW KANS OP DIKKEDARMKANKER
 Beweeg voldoende. 
 Stop met roken. 
 Zorg voor een gezond lichaamsgewicht. 
 Eet gezond en gevarieerd. 
 Eet voldoende groenten en fruit. 
 Vermijd het eten van grote hoeveelheden voorbewerkt vlees, zo-
als gehakt en worst. Wees matig met vet eten en het eten van rood 
vlees (rundsvlees, varkensvlees, lamsvlees en geitenvlees).

 Wees matig met alcohol. 
 Wees alert voor klachten die kunnen wijzen op dikkedarmkanker. 

bron: www.stopdarmkanker.be
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 ■ WEGWIJS

“De kandidaat-huur-

der van een socia-

le woning vindt alle 

dienstverlening nu op 

één en dezelfde plek 

- namelijk in het ad-

ministratief centrum. 

Hij bespaart zich dus 

de tijd en de moeite 

om, vaak meermaals, 

naar Sint-Job te moe-

ten.”
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 ■ WEGWIJS

nu eenvoudiger via wooninfopunt

inschrijven voor 
sociale huurwoning
Inschrijven voor een sociale huurwoning? Sinds 1 september kunt u daarvoor terecht bij een 
medewerker van het wooninfopunt in het administratief centrum Zoersel. U hoeft dus niet 
langer naar het kantoor in Sint-Job-in-‘t-Goor te gaan. Deze vereenvoudiging betekent voor 
alle partijen een win-winsituatie. 

Sarah Van der Veken, medewerkster van 
het wooninfopunt, licht toe: “Het kantoor 
van de sociale huisvestingsmaatschappij 
(kortweg SHM) De Voorkempen en het so-
ciaal verhuurkantoor (kortweg SVK) Het 
Sas is in Sint-Job-in-‘t-Goor. Tot voor kort 
moesten kandidaat-huurders tot daar 
gaan om zich op te geven voor een sociale 
huurwoning. Wij ervaren echter dat het, 
onder meer omwille van de moeilijke ver-
binding met het openbaar vervoer, niet 
altijd even evident is om vanuit Zoersel tot 
in Sint-Job te geraken. Bovendien vereist 
zo’n inschrijving voor een sociale huurwo-
ning vaak meer dan één bezoek om het 
dossier volledig en correct in te vullen.”

alles onder één dak
Om die drempel weg te werken, ontstond 
dan ook het idee om - vanaf 1 september 
- de inschrijvingen bij het wooninfopunt 
in het administratief centrum te laten 
gebeuren. ‘Hier zitten alle diensten van 
gemeente & ocmw onder één dak”, gaat 
Sarah verder. “Een doorverwijzing van 
bijvoorbeeld een ocmw-cliënt naar het 
wooninfopunt kan dus binnen dezelfde 
vier muren gebeuren, wat het voor de cli-
ent in kwestie uiteraard veel makkelijker 
maakt. Hij vindt alle dienstverlening op 
één en dezelfde plek en bespaart zich dus 
de tijd en de moeite om, vaak meermaals, 
naar Sint-Job te moeten. Anderzijds zijn 
wij, bij het wooninfopunt, blij dat we onze 
dienstverlening kunnen uitbreiden en de 
mensen nog beter kunnen verderhelpen 

dan voorheen. Een win-winsituatie dus 
voor alle partijen.”

procedure
Wilt u zich opgeven voor een sociale huur-
woning, dan wendt u zich voortaan dus 
tot Sarah. “Ik beman het wooninfopunt in 
het administratief centrum elke vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur. Om de vijf weken 
ben ik er ook op donderdag tussen 18 en 
20 uur (exacte data op www.igean.be).” 

“Als er iemand tot bij mij komt voor een 
sociale huurwoning, dan bekijken we in 
eerste instantie samen of aan alle voor-
waarden is voldaan om in aanmerking te 
komen. Als dat het geval is, zorg ik ervoor 
dat de nodige documenten bij het kan-
toor in Sint-Job terechtkomen. Mocht 
het nodig zijn om nog een tweede maal 
af te spreken, dan gebeurt dat gewoon 
opnieuw in het administratief centrum. 
Eens de inschrijving is voltooid, komt de 
kandidaat-huurder op een wachtlijst en 
houden de medewerkers van SHM De 
Voorkempen en SVK Het Sas hem verder 
op de hoogte.”

“Tot nu toe gebeuren de inschrijvingen 
nog op papier, maar het is de bedoeling 
om de procedure in de toekomst te ver-
eenvoudigen en de aanvraag digitaal in te 
vullen. Op die manier kunnen de mede-
werkers van SHM De Voorkempen en SVK 
Het Sas er onmiddellijk mee aan de slag,” 
geeft Sarah nog mee.

woonbeleidsplan goedgekeurd
Het vereenvoudigen en plaatsonafh an-
kelijk maken van een inschrijving voor 
een sociale huurwoning is één van de ac-
tiepunten die voortvloeien uit het woon-
beleidsplan. Dat plan, onlangs door ge-
meente- en ocmw-bestuur goedgekeurd, 
beschrijft de huidige situatie rond ‘wonen 
in Zoersel’ en kijkt waar de uitdagingen 
voor de volgende jaren liggen. Zo is er on-
der meer aandacht voor betaalbaar wo-
nen, om onze Zoerselse jongeren de kans 
te geven in hun eigen gemeente te blijven 
wonen. Het bestuur wil ook werk maken 
van levenslang en aangepast kwaliteits-
vol wonen voor mensen met een zorg-
nood en/of sociale problematiek. Door de 
toenemende vergrijzing is er een grotere 
zorgvraag en nood aan meer aangepaste 
woningen voor senioren. Nieuwe woon-
vormen introduceren - zoals co-housing of 
samenhuizen - is één van de mogelijkhe-
den. Verder komen extra sociale huur- en 
koopwoningen op ons grondgebied aan 
bod. Zoersel scoort al goede punten op 
het aantal sociale huurwoningen, maar 
toch wil het bestuur het aanbod verder 
uitbreiden met aandacht voor specifi eke 
doelgroepen.

MEER WETEN?
wooninfopunt
T 0491 71 91 31
woonbeleidmidden@igean.be 
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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. 

zaterdag 13.09
tentoonstelling Fred Bervoets
Fred Bervoets is het boegbeeld bij uitstek van gale-
rij De Zwarte Panter. Zijn naam staat symbool voor 
passie en werklust. Vanuit de onderbuik krast en 
schildert hij zijn leefomgeving in de etsplaat of op 
het canvas. Vaak gaat het om niet meer dan faits 
divers, anekdotes die hij geënsceneerd, uitvergroot 
en sterk emotioneel voorstelt. Hij toont de hevig-
heid, de eenzaamheid en de ontreddering van de 
mens, naar het evenbeeld van zijn eigen bestaan.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
andere data t.e.m. 28.09
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

cursus tekenen, olieverf schilderen en 
aquarelleren
U heeft enige artistieke aspiraties en ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn? 
Kunstkring ‘De Schuine Boom’ biedt u de mogelijk-
heid om uw vaardigheden te ontplooien. 
Wij organiseren een cursus tekenen, olieverf 
schilderen en/of aquarelleren. De cursus omvat 
materialenleer, perspectief, compositie, kleuren-
leer enz. De plaatsen zijn beperkt tot maximum 6 
personen. 
locatie Olmenlei 129
andere data 12 zaterdagen of 
12 donderdagen
tijdstip zaterdag van 9 tot 12 uur
donderdag van 19 tot 22 uur
prijs € 155 voor 12 lessen van 3 uur
info Werner de Wree, T 03 384 19 88, 
werner.de.wree@telenet.be
een activiteit van kunstkring de Schuine boom 

een mindfulness proevertje
Heeft u al wel eens van mindfulness gehoord, maar 
weet u niet wat het is? Tijdens deze sessie ontdekt 
u of het iets voor u kan betekenen. 
locatie De Knod 36 
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info en inschrijven Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld 

spaghetti en croques restaurant
locatie kantine Volleybalclub VC Zoersel Kapelstraat 
15 
andere data 14.09
tijdstip 13.09 van 16 tot 20 uur 
14.09 van 12 tot 20 uur
info herman.Smits@telenet.be
een activiteit van jeugd Volleybalclub VC 
Zoersel
 

maandag 15.09
yogalessen
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag vanaf 01.09
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 70 voor 10 lessen
info Marita Schadick M 0472 33 43 96, 
herman.schadick@telenet.be
een activiteit van yogaschool Paramada 

qigong
Qigong vindt zijn oorsprong in de traditionele 
Chinese geneeskunde. 
Het is de kunst om levensenergie te gebruiken 
ter bevordering van gezondheid en levenskracht. 
De oefeningen zijn makkelijk, vereisen geen extra 
spierkracht en zijn niet belastend voor het lichaam. 
U beweegt rustig en bent U bewust van uw adem-
haling. U wordt soepeler, krachtiger, vitaler. 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data reeks van 10 lessen, elke maandag
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76, 
molmersie@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

jazzdans voor kinderen, jeugd en 
volwassenen
Jazzdans is een veelzijdige dansstijl met invloeden 
van o.a. moderne dans, streetdance, Afrikaanse 
dans, hiphop en musicaldans. Fun verzekerd !
Er komt een fl ink stuk techniek bij kijken. In de 
les train je deze techniek door middel van diverse 
oefeningen. Daarnaast werkt u aan het verbeteren 
van je conditie, kracht en lenigheid. Basisstappen 
worden geoefend in verplaatsingen en de les wordt 
afgesloten met een fl itsende danscombinatie op 
populaire muziek waarin u de aangeleerde tech-
nieken gebruikt. Bij de kinderen worden al deze 
technieken en dansvormen op een speelse manier 
aangeleerd.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data elke maandag en woensdag
prijs kennismakingslessen tijdens de maand 
september
info Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17 of 0479 26 23 91
een activiteit van Danco Movado Zoersel

‘Inloophuis dementie’ in ZNA Joostens
Weet u niet altijd goed om te gaan met uw moeder, 
uw vader, uw partner, een vriend of familielid? 
Heeft u een niet-pluis gevoel? 
Valt het u bijvoorbeeld op dat iemand in uw naaste 
omgeving wel heel erg veel vergeet, of plotseling 
erg verward is? Hebt u vragen over dementie? Wilt 
u uw verhaal over uw beleving in verband met een 
naaste met dementie even kwijt?
Dan bent u van harte welkom in het inloophuis 
dementie in ZNA Joostens. Er wordt geluisterd en 
informatie en/of advies gegeven door de referentie-
persoon dementie van ZNA Joostens.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 
andere data 1ste en 3de maandag van de maand 
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
tijdstip van 13 tot 16 uur
info An Van de Vliet, T 03 384 56 45, 
an.vandevliet@zna.be
een activiteit van  ZNA Joostens
 

dinsdag 16.09
yoga en zwangerschapsyoga
Yoga is een combinatie van ademhalingsoefenin-
gen, bewegingsoefeningen en ontspanningsoe-
feningen. Yoga is heilzaam bij stress, rugklachten, 
nekklachten, gewichtsklachten, ademhalings-
stoornissen en slaapstoornissen. Yoga is bedoeld 
voor alle leeftijden, mannen of vrouwen. Het doel 
van zwangerschapsyoga is het leggen van contact 
met uzelf en met uw kindje. Er worden lichte 

dynamische oefeningen gegeven afwisselend met 
ontspanningsoefeningen, met vooral aandacht aan 
ademhalingstechnieken en het gebruik van bek-
kenbodemspieren. U bereidt u op een ontspannen 
manier voor op uw bevalling en moederschap.
locatie yoga: 
dinsdag de Zoest van 13.30 tot 14.30 uur
woensdag turnzaal Halle van 20 tot 21 uur
donderdag turnzaal Halle van 10 tot 11.15 uur
zwangerschapsyoga:
vrijdag AC Bethaniënhuis van 10 tot 11.15 uur of van 
19 tot 20.15 uur
prijs 1 proefl es gratis, € 8/losse beurt, €72/tienbeur-
tenkaart
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25, 
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van zensa

aerobics, bodyforming, ruggensteun, 
zumba
Veilige conditielessen: Aerobics en Bodyforming, 
waarin voor elke leeftijd  en op elk niveau kan 
getraind worden. Hartslagverhogende Zumba om 
fl ink te transpireren en calorieën te verbranden. 
Stap voor stap opgebouwde lessen in de 
ruggensteun voor wie rugklachten heeft, of we-
gens andere beperkingen zeer rustig moet sporten. 
locatie avondlessen de Kiekeboes, Kerkstraat 7
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32 
andere data dinsdag-, woensdag-, donderdag-
avond en donderdagvoormiddag
prijs kennismakingslessen tijdens de maand 
september
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, anne.peetersmans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel
 

donderdag 18.09
‘s Heerentocht - Warme wafeltocht
Wandeling door ´s Heerenbos. Niet zo lang gele-
den nog enkel toegankelijk voor Heren. Rustpost in 
de tent op Einhoven: het oudste deel van Zoersel. 
Bij aankomst wachten heerlijke wafels met slag-
room en friet met stoofvlees. Afstanden 6-11-17 en 
20 km .
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip vertrek tussen 7 en 15 uur
prijs € 1,5 pp
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

inschrijfmomenten digidak compu-
terlessen
andere data locatie administratief centrum, Han-
delslei 167 tijdstip van 14.30 tot 16.30 uur
andere data 18.09 van 18.30 tot 20 uur
ook in bib Zoersel op 18.09 van 10.30 uur tot 12.30 
uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente en 
ocmw Zoersel

2 gratis proefl essen judo voor nieuw-
komers
Lessen van 5 jaar tot …. met professionele begelei-
ding door R. Alen gediplomeerd Bloso A-trainer en 
coach. 
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip tussen 17.45 uur en 19.30 uur
prijs 2 gratis proefl essen voor nieuwkomers
info Roger Alen, M 0477 68 59 11, 
judoschool-alen@telenet.be
een activiteit van judoschool Alen vzw

13.09.2014 - 31.10.2014
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vrijdag 19.09
inschrijvingen tweedehandsbeurs 
baby-, kinder- en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden  
Wegens het grote succes mag er maar één lijst 
per volwassen deelnemer en per adres gekocht 
worden.
locatie gelijkvloers ‘t Zonneputteke
tijdstip vanaf 19 uur
prijs grote lijst ( 48 stuks) € 4 
kleine lijst ( 15 stuks) € 3 
info Martine, T 03 289 41 05 of 
Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring van het 
gemeentepersoneel Zoersel
 

zondag 21.09
parochiestartdag Sint-Martinus Halle 
Elk jaar nodigt de Sint-Martinusparochie alle 
belangstellenden uit om deel te nemen aan de 
parochiestartdag. 
U bent van harte welkom op Eucharistieviering, 
opgeluisterd door het koor Sint-Maarten. Aan-
sluitend kunt u nog even napraten bij het glas van 
de vriendschap, op de tonen van de Koninklijke 
Harmonie Sint-Martinus.
locatie kerk en tuin pastorie
tijdstip 11 uur
prijs gratis
info st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be, 
T 03 383 09 56
een activiteit van Parochie Sint-Martinus Halle 

Opendeurdag in den Ateljee
U wordt uitgenodigd om de sfeer op te snuiven en 
te genieten van de unieke creaties van onze cursis-
ten, van een drankje en eigen gemaakt lekkers.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 18 uur
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

Monnikenheide feest! Puzzelen aan 
de toekomst. 
Welkom op onze gezellige opendeurdag vol 
ambiance, lekker eten en leuke optredens. Het 
feestplein opent om 13 uur met kraampjes en pan-
nenkoeken, ijs, frietjes, …. Er zijn kraampjes met 
producten van de dagbesteding, kinderanimatie en 
optreden van De Schorre. 
locatie Monnikenheide, Monnikendreef 3
tijdstip van 13 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 311 77 67, www.monnikenheide.be
een activiteit van vzw Huize Monnikenheide
 

donderdag  25.09
opendeurdag OKRA Sint-Antonius 
Zoersel
Iedereen welkom om kennis te maken met onze 
activiteiten. Gelegenheid om mee te fi etsen of 
petanque te spelen. Vanaf 15 uur een etentje met 
frikadellen en krieken, koffi  e of thee. 
locatie Okra lokaal, Gestelsebaan 104
tijdstip start fi etstocht 13 uur, eten 15 uur
prijs €5 pp frikadellen met krieken
info en inschrijven (voor 19.09) Lea Peeters, 
T 03 485 73 50, lea.peeters@telenet.be
een activiteit van OKRA Sint-Antonius Zoersel.

fi lm Lore
Nu haar naziouders zijn opgepakt, moet de 15 jari-
ge Lore haar jongere broertjes en zusje veilig door 
hun in anarchie vervallen heimat zien te gidsen. 
Het blijkt niet alleen het begin van een spannende 
roadmovie vol gevaar en ontbering te zijn. 
Shortland maakt er tegelijk een sensuele, haast 
impressionistische ontdekkingstocht van over een 
adolescente die seksueel ontwaakt. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

vrijdag 26.09
uitheemse vlechttechniek: gesloten 
coiling
Een zeer eenvoudige, oeroude en oorspronkelijke 
techniek. De techniek wordt aangereikt, de vorm-
geving en grootte bepaalt u zelf. 
U kunt ook kiezen voor een reeks van 5 lessen.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10 tot 16.30 uur
prijs € 50 inbegrepen materiaal, eenvoudige 
broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

orgelconcert
Het jaarlijkse orgelconcert van het Pescheur-
genootschap belooft opnieuw een muzikale 
topavond te worden. 
Uitvoerders zijn Takako Yanahigara (orgel), 
Allessandro Cortese (bas), Elena Torres – Montaya, 
Denis Lebon en Niranjan Wijewickrema (trompet-
ten) en Michael Jaremczuk (pauken). 
locatie Sint-Elisabethkerk, Kerkstraat
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info Jan Van Mol, M 0478 78 81 72, 
janvanmol@telenet.be
een activiteit van Pescheurgenootschap i.s.m. 
Calcant vzw en GC Zoersel
 

zaterdag 27.09
40ste wafelslag
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zondag 28.09
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Hugo Sebrechts, T 03 385 08 31
een activiteit van parochie Sint-Antonius
 

zondag 28.09
dag van de landbouw
Thema: landbouw vroeger en nu. Boerenmaaltijd, 
pannenkoeken en kinderanimatie. 
locatie Einhoven
info Margot Van Bavel, T 03 312 17 50
een activiteit van KVLV Zoersel 
 

maandag 29.09
workshop Juwelen maken met Kelti-
sche knopen
Op 4 avonden worden 3 juwelen gemaakt. Een 
halsketting, oorbellen en armband.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data maandag 6,13 en 20.10
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 70 + € 14 basis materiaalkost 
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 
 

woensdag 1.10
handwerkcafé: breien, haken of 
naaien
locatie t Zonneputteke 
andere data donderdag 9.10 en woensdag 15.10, 
29.10, 5.11
tijdstip telkens om 19.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 6
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel 
 

vrijdag 3.10
workshop punt mand
We leren de basistechniek weven en vanuit deze 
basis vormen we een punt.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 19 tot 22.30 uur
prijs € 30 basismateriaal inbegrepen
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 
 

zaterdag 4.10
tentoonstelling Janno Bollen
De dynamiek van een stad, waar mensen opbou-

wen en afb reken, waar gebouwen staan te ver-
kommeren, containers piepen, machines knorren 
en hun bedieners morren, ... boeit Janno Bollen 
mateloos. Dit resulteert in een reeks schilderijen 
waar licht en schaduw in een bruinig coloriet met 
spaarzame kleurvlakken tot leven komen. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
andere data t.e.m. 26.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

 

zondag 5.10
paddestoelenwandeling
We worden ondergedompeld in de wondere zwam-
menwereld. Vergeet vooral uw zintuigen niet, want 
paddestoelenwandeling, dat betekent zien, ruiken 
en zelfs een beetje proeven.
locatie kruis van Blommerschot, Kruisdreef
tijdstip 9.30 uur
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

tweedehandsbeurs
van baby-kinder en tienerkleding, alsook speelgoed 
en babybenodigdheden. 
Wie niets te koop of te kopen heeft is met de beurs 
zelf ook welkom in onze cafetaria. 
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine, T 03 289 41 05 of
Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring van het 
gemeentepersoneel Zoersel

natuurwandeling
met natuurgids in het Zoerselbos. Laarzen sterk 
aanbevolen. 
Honden zijn NIET toegelaten !
locatie bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 17 uur
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be, 
www.zoerselbos.be 
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos
 

maandag 6.10
sportduiken
Wij brengen u stap voor stap de mogelijkheden en 
moeilijkheden van de duiksport bij. U heeft een 
basisuitrusting nodig bestaande uit badpak of 
zwembroek, duikbril, snorkel, zwembadvinnen, 
loodgordel.
locatie brandweerkazerne Zandhoven
andere data maandagavond van oktober t.e.m. 
begin mei
info Willem Haak M 0473 51 89 13, 
Willem.haak@fi redivers.be
een activiteit van Duikschool Fire Divers 
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deelnemen aan de tombola en het verhaal ontdek-
ken van EERLIJK sap. 
locatie oxfam wereldwinkel, Handelslei 47
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Peter Massy, T 03 385 09 37, peter.massy@
telenet.be, www.facebook.com/OWW.Zoersel 
een activiteit van oxfam wereldwinkel Zoersel 

KVG Horizonfeesten 
In tegenstelling met vorige quiz-jaren organiseert 
KVG op zaterdag een optreden van Guido Belcanto. 
Zondag bieden wij een gezellige namiddag aan 
vanaf 13.30 uur; u kunt dan proeven van lekkere 
pannenkoeken, vlaaien en spek met eieren. Wij 
zorgen uiteraard ook voor de muzikale achter-
grond en de nodige ‘natjes’, Door uw gewaardeerde 
aanwezigheid steunt u onze vereniging, waarvoor 
bij voorbaat dank. 
locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108
andere data zondag 12.10
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 13.30 uur
prijs kaarten € 14, steunkaarten € 7
info Daisy Backx T 03 385 06 14, daisy.backx@kvg.be 
en Walter Van Bouwel T 03 383 49 15
een activiteit van KVG Zoersel vzw 

Bert Kruismans | Café Kruismans 
(try-out)
Sinds 2011 presenteert Bert Kruismans de Frans-
talige versie van het toeristische bierprogramma 
Tournée Générale. Het was dus een kwestie van 
tijd voor hij zich zou outen als cafébaas. Met dit 
programma keert Kruismans terug naar de bron, 
snedige en slimme stand-up met niks in de mou-
wen en niks in de handen. 
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info gemeente Zoersel, T 03 2980 000, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

 

zondag 12.10
VTT Tripple-Bikers Halle-Zoersel
Recreatieve toertocht 15-25-45km voor MTB en 
crossfi ets. Uitgebreide bevoorrading, bike wash, 
bewaakte fi etsenstalling, après bike.
locatie sportvelden den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip tussen 8 en 10.30 uur 
prijs VWB/WBV € 3, niet-leden € 4
info Ludo Leirs, M 0495 25 19 26 of 
Marc Van Overveld, M 0477 61 93 16
een activiteit van de Tripple bikers Halle-Zoer-
sel 

Breugelfeest
Residentie Halmolen wil iedereen uitnodigen om 
deel te nemen aan het breugelfeest. 
De opbrengst hiervan gaat naar uitstappen en 
activiteiten van de animatie!
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68 
tijdstip deuren vanaf 11.30 uur, eten vanaf 12 uur
prijs volwassenen € 15, kinderen € 7,50
info en inschrijven (voor 29.09) aan het onthaal van 
residentie Halmolen of bij Eline Verrijken, 
T 03 380 12 04, eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen
 

dinsdag 14.10
uitstap Namen
locatie vertrek: Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip 7.30 uur
prijs leden € 55, niet-leden € 60
info Maria Van Dyck, T 03 312 17 54
een activiteit van KVLV Zoersel 

groepswandelingen
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
achttal kilometers, waarna we onze meegebrachte 
lunch kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen 
we een tweede lus van eveneens een achttal 
kilometers. U kunt natuurlijk ook alleen de voor- of 
namiddag meestappen. Niet-leden zijn meer dan 
welkom zodat ze kunnen kennismaken met onze 
wandelclub. 
locatie Manege de Kraal, Schegel 48, Zandhoven
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 Zoersel 
vzw
 

donderdag 16.10
lezing Christiaan Thoen (Bio-MENS) - 
Biomimicry
Deze lezing richt de focus op de natuur als leer-
meester, als inspiratiebron om ons leven te kunnen 
verbeteren, vergemakkelijken en perfectioneren. 
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Evelyne Michiels, T 03 2980 9 10, 
milieu@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel ism Velt 
Zoersel, Natuurpunt kern Zoersel, Vrienden 
van het Zoerselbos en Gezinsbond Halle-Sint 
Antonius

fi lm La Grande Bellezza
La Grande Bellezza gaat over een journalist die 
terugblikt op een leven vol feesten en decadentie. 
Sorrentino dompelt ons onder in een maalstroom 
van impressies, anekdotes, atmosferen, ge-
voelsontladingen, rillingen, lust en hartstocht, 
tweeënhalf uur lang, tot je high bent van Rome en 
Vrouwe Cinema.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reserveren niet nodig
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

vrijdag 17.10
Ann | Kristien Hemmerechts & Mar-
leen Merckx
Op een dag krijgt schrijfster Kristien Hemmerechts 
een mailtje van Ann Gerrets, een vrouw die al 
vijfentwintig jaar aan anorexia lijdt. Het vechten 
moe overweegt ze zelfmoord te plegen. Maar 
eerst wil ze in een boek haar verhaal noteren en of 
Hemmerechts haar daarbij kan helpen. Er volgt een 
periode van intense ontmoetingen, maar ook van 
misverstanden. Kristien Hemmerechts en Marleen 
Merckx brengen op pakkende wijze het verhaal van 
Ann op de planken, begeleid door live muziek van 
Dave Reniers. 
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info gemeente Zoersel, T 03 2980 000, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van dienst gezondheid & wereld
 

zaterdag 18.10
share fair
Dit is een ruil-en weggeefb eurs, georganiseerd 
door KVLV over heel Vlaanderen. Verder informatie 
volgt later.
locatie Catharinahuis, Achterstraat
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Vlaanderen

Walk 2 Gether-tocht 
De afstanden, die kunnen gewandeld worden, zijn 
6-12-25 en 50 km. In samenwerking met de vzw toe-

donderdag 9.10
psylostocht
Deze wandeling is nauw verbonden met het 
ontstaan van de Natuurvrienden van Zoersel. Het is 
een weekdagwandeling, waaraan ook wandelaars 
uit diverse geestelijke gezondheidsinstellingen 
deelnemen. De parcoursen van 3-6-11-17 en 20 km 
doorkruisen vooral de trappistenbossen. In de 
Waterweg uitgebreide catering en animatie in de 
namiddag. Een aanrader. 
locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs € 1,5 pp
info Jef Joosten T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

start cursus ‘natuurbeheer’
In 7 avondlessen en 3 terreinexcursies maakt u 
kennis met het natuurbeheer van Natuurpunt. 
Deelnemers kunnen op verzoek een attest krijgen. 
locatie Den Bieshof, Kerkplein Schilde
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
info Frieda De Ruysser, T 03 311 51 16, 
peeters.frieda@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

vrijdag 10.10
uitheemse vlechttechniek: open coi-
ling basis en splitsteek
Ideaal om verschillende natuurlijke materialen 
samen te binden. De techniek wordt aangereikt, de 
vorming en grootte bepaalt u zelf. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10 tot 16.30 uur
prijs € 50 inbegrepen touw en raffi  a naturel en 
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 11.10 en zondag 12.10
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 
Zoersel 

info-namiddag ZNA Joostens Woon-
zorgcentrum en SP psychogeriatrie 
Op deze maandelijkse namiddagen lichten we onze 
werking en onze visie van het huis toe. 
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 
andere data iedere 2de vrijdag van de maand
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34 of 
hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be 
een activiteit van ZNA Joostens

fi lm Rosetta
De 17 jarige Rosetta leeft samen met haar aan 
alcohol verslaafde moeder op een camping in de 
buurt van een Waalse stad. Haar leven draait om 
het vinden van een job, zodat ze zoals iedereen een 
normaal leven kan leiden. En daarvoor gaat ze heel 
ver, tot het ontgoochelen van haar enige vriend. 
Deze met o.a. de Gouden Palm bekroonde fi lm is 
gemaakt door de gebroeders Dardenne.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info dienst gezondheid & wereld, T 03 2980 9 60, 
anke.smolders@zoersel.be 
een activiteit van dienst gezondheid & wereld
 

zaterdag 11.10
opendeurdag/wereldwinkeldag 
Oxfam
Zin om de wereld te proeven in onze vernieuwde 
winkel? Kom dan naar onze feestelijke wereld-
winkeldag, waar we iedereen verwennen met 
een lekker hapje en drankje. Breng een lege fl es of 
brik fruitsap mee en ruil deze voor een gratis fl es 
wereldwinkel fruitsap. Elke bezoeker kan gratis 
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een activiteit van van VELT Zoersel Voorkem-
pen 

voordracht: cel vermiste personen 
met Alain Remue
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Vlaanderen
 

woensdag 22.10
workshop bloemschikken 
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 6
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel 

een tuin om van te smullen
Deze vorming “een tuin om van te smullen” gaat 
niet over het kweken van groenten of over keuken-
kruiden, maar wel over eetbare struiken en bomen. 
De rode bessenstruik kent iedereen, maar er zijn 
nog zoveel ander lekkere struiken en bomen die u 
in uw tuin kunt zetten. en waar u kan van oogsten, 
en zo uit het vuistje opeten of om te verwerken 
tot confi tuur, jenever, stropen enz... Kortom we 
willen u inspiratie geven over hoe van uw tuin een 
echte genotstuin kunt maken, een siertuin om te 
plukken.
locatie Nalah, Kasteeldreef 55
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs leden velt en natuurpunt € 1, niet-leden € 3
info François Jans, T 03 658 24 68, 
francois.jans@skynet.be
een activiteit van Velt Zoersel en Natuurpunt
 

donderdag 23.10
kunstcafé lezing: Wouter Hillaert, 
Mag je nog over schoonheid spreken?
Is commerciële schoonheid minderwaardig aan 
artistieke schoonheid? Moeten kunstenaars vooral 
met het schone bezig zijn? Is schoonheid iets 
essentieel menselijk? Zijn schoonheid en het goede 
onlosmakelijk verbonden? Welke functie(s) had 
schoonheid in het verleden? Tijdens dit vraagge-
sprek tracht Wouter Hillaert samen met u het 
schone terug in ere te herstellen. Hillaert werkt 
als freelance podiumcriticus voor De Morgen, De 
Standaard, Klara, Recto Verso, ...
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl i.s.m. Art 
Fan
 

vrijdag 24.10
workshop lussentechniek of looping
Deze techniek bestaat uit allemaal lussen of 
looping. Elk materiaal geeft een totaal andere 
uitstraling. U kunt er ook natuurlijk materiaal in 
verwerken. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur
prijs € 30 inbegrepen basismateriaal
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

benefi etoptreden t.v.v. Elize de de 
wetenschap
Optreden van a-capella groep d-base. De presenta-
tie gebeurt door Sandrine. 
locatie de Kapel, Bethaniënhuis, Handelslei 167 
tijdstip deuren 19.30 uur, optreden 20.30 uur
prijs € 18 (enkel voorverkoop)
info kaarten M 0474 52 03 22 of 0477 43 67 47 
een activiteit van H-eerlijk Zoersel i.s.m. 
gemeentebestuur Zoersel
 

zondag 26.10
busuitstap naar Tongeren
In de voormiddag bezoek aan de antiekmarkt. In 
de namiddag uitzonderlijke tentoonstelling ‘de 
Vikings’ in het Gallo-Romeins museum. 
locatie vertrek: kerkplein Sint-Antonius 

tijdstip verzamelen 7.45 uur, vertrek 8.00 uur - 
thuiskomst rond 19 uur
prijs leden € 27, niet-leden € 32 (lunch niet inbegre-
pen)
info Dinora T 03 384 32 06, 
dinora.charles@telenet.be en inschrijven door 
storting op BE26 9791 6686 1829 (voor 17.10) 
een activiteit van ART FAN 
 

maandag 27.10 
kumihimo
Een zeer oude Japanse vlechtkunst van meer dan 
1000 jaar oud, waarbij er mooie koorden en ban-
den worden gevlochten. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data woensdag 3.11
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 
 

donderdag 30.10
kookles
locatie ‘t Zonneputtke
tijdstip 13 of 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Lucienne Cavens, T 03 312 28 06
een activiteit van KVLV Zoersel 

fi lm met live muziek | Charly Chaplin, 
Buster Keaton, Laurel&Hardy
Tijdens deze namiddag tonen we drie iconen uit de 
stomme fi lmgeschiedenis: One Week van Buster 
Keaton, Liberty van Laurel&Hardy en The Rink van 
Charlie Chaplin. Hilde Nash begeleidt deze fi lms 
live op piano.
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip 14.30 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

 

risme Zoersel is er een parcours dat “toeren bij de 
boeren“ heet en waar men, mits een kleine toeslag, 
tijdens de wandeling op verschillende plaatsen 
verwend wordt met versnaperingen. Zoektocht 
voor kinderen (6 km). 
De prachtige 50 km tocht loopt volledig rondom 
Zoersel. 
locatie gemeenteschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
tijdstip tussen 6.30 en 15 uur
prijs € 1,5 pp
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

KREA-heksenwandeling
Verenigingen, vrienden en families die eens iets an-
ders willen doen dan hun avondje door te brengen 
thuis, in hun TV-zetel, nodigen wij ook dit jaar weer 
van harte uit op onze jaarlijkse heksenwandeling. 
Wilt u een griezelige en spannende avond meema-
ken onder “den bloten boshemel”, dan bieden wij u 
ook nu weer een spannend, sportief en schrikwek-
kend alternatief aan onder de vorm van een heuse 
heksenwandeling met allerlei attracties, klank en 
licht, heksendrankje, enz. 
Let wel: zorg voor aangepaste kledij! Laarzen zijn 
verplicht en zaklampen verboden. Door uw deel-
name steunt u ook een goed doel. Dus van harte 
welkom.
locatie parking Kristus Koning instituut Sint-Job
tijdstip vanaf 18.50 uur
prijs € 10
info en reserveren (verplicht en plaatsen beperkt) 
bij Rik en Reynilde Geysen, T 03 383 15 94, 
M 0472 33 59 48
een activiteit van KREA vzw Sint-Antonius
 

zondag 19.10
fotocursus obscura
Obscura is een fotoclub voor iedereen. Iedereen 
die wil starten met deze boeiende hobby, krijgt de 
kans een cursus te volgen die hen zeker een eind 
op weg zet. Ook voor amateur familiefotografen 
die eens willen weten hoe het echt in elkaar zit, is 
dit een echte aanrader. U beschikt best over een 
eenvoudige spiegelrefl ex camera waarop manuele 
instellingen mogelijk zijn. 
locatie ‘t Zonneputteke
andere data 4 zondagen 19.10, 26.10, 02.11, 09.11 
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur
prijs € 70, tweede gezinslid € 55
info Paul De Houwer,M 0474 32 23 29,
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub Obscura vzw

oceandrum maken
We brengen de rust en waterenergie in handbereik, 
via oefeningen, meditatie, dans en de opbouw van 
onze zelfgemaakte oceandrum. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs € 85 inbegrepen materiaal en eenvoudige 
broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

share fair: weggeefplein
Zin om ook te delen, te ruilen of weg te geven? Kom 
dan naar een van de vele KVLV-share fairs, gezellige 
geef- en deelevenementen in heel Vlaanderen.
locatie speelplaats Sint-Elisabethschool, 
Zandstraat 39
tijdstip 13 uur
info Annemie Meyers, M 0486 36 42 97
een activiteit van KVLV Zoersel 
 

dinsdag 21.10
cursus seizoensgebonden broodbeleg
Milieuvriendelijk en gezond broodbeleg, dat is 
voortaan een koud kunstje. In deze cursus leert u 
hoe u lekker kookt met verschillende ingrediënten 
uit de ecologische keuken. U kunt hiervoor ook 
restjes gebruiken. 
locatie Oud-gemeentehuis Pulderbos, Dorp 12, 
Pulderbos
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 6
info Gervaise Janssens, T 03 464 03 16, 
gervaise.janssens@skynet.be
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 26.09 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1.11 en 19.12
- vóór 14.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.12 en 20.02.15

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.

klein, nieuw erfgoed: 
de Zoerselse kapelletjes
Naar aanleiding van Open 
Monumentendag 2014 brengen we in 
onze gemeente het klein, waardevol reli-
gieus erfgoed onder de aandacht, dat zich 
op ons grondgebied bevindt.

De Heemkundige Kring Zoersel bracht alle 
gegevens over de nog bestaande grote en 
kleine veldkapellen in de drie parochies 
van Zoersel, die elders ooit werden gepu-
bliceerd, samen in een brochure. 
Deze gegevens vulden ze verder aan met 
nieuwe informatie uit gedrukte, geschre-
ven en mondelinge bronnen. 

Een plannetje in de brochure situeert 

de verschillende kapelletjes in onze ge-
meente. Per deelgemeente hebben we 
een suggestieroute, die u bij voorkeur per 
fi ets volgt, uitgewerkt. De lussen leiden u 
langsheen alle kapelletjes. 

U kunt de brochure tijdens Open 
Monumentendag bekomen in het admi-
nistratief centrum, Handelslei 167, deelge-
meente Sint-Antonius, tussen 10 en 17.30 
uur.

Op zondag 14 september viert Vlaanderen de 26ste editie van Open Monumentendag. Met 
‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek stelt Open Monumentendag het erf-
goed zelf in de schijnwerpers. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in voorbeeldige herbe-
stemmingen, mooie restauraties, onbekend en onbemind erfgoed, archeologie van de boven-
ste plank… Kortom, alles waar erfgoed en de zorg ervoor vandaag de dag om draait.

open monumentendag 2014

Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst

Monumentenzorg concentreerde zich lan-
ge tijd op grote, publieke en beeldbepa-
lende gebouwen. 
De inhoud van de notie ‘monument’ is in-
middels ingrijpend veranderd en verruimd. 
Zo is er de toegenomen aandacht voor 
interieurs, die in de monumentenzorg 
‘oude stijl’ nogal eens werden veronacht-
zaamd, en voor de meer recente, twintig-
ste-eeuwse architectuur. 
Nieuwe thema’s zijn aan de orde, zoals 
kusterfgoed, landbouwerfgoed, industri-
eel erfgoed, militair erfgoed… 
Ook de ‘kleine architectuur’ krijgt aan-
dacht: arbeiderswoningen, kapelletjes, 
funerair erfgoed, kleine maar ‘sprekende’ 
relicten zoals pompen, grenspalen, kios-
ken …

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 9 05
cultuur@zoersel.be
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