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 ▪ zomer in het park

 ▪ een zus in Benin 

 ▪ mantelzorger, laat u horen

wegenwerken op til
stand van zaken



inhoud
juni 2014

open 
vandaag?

Tijdens de zomervakantie is ons administratief centrum (Handelslei 
167) enkel in de voormiddag open van 8.30 tot 12.30 uur en op don-
derdagavond van 17 tot 20 uur. Op 11 juli, 21 juli en 15 augustus zijn we 
gesloten.

Hou rekening met deze sluitingsdagen als u nog reisdocumenten 
moet aanvragen. De aflevertermijn voor een reispas (internationaal 
paspoort) is vijf werkdagen, die voor een kids-ID en identiteitskaart 
twee à drie weken.

De bibliotheken volgen hun normale openingsuren, met één uitzon-
dering: de bibs in Halle en Sint-Antonius zijn gesloten van 16 tot en 
met 31 juli.

MEER WETEN?
onthaal 
03 2980 0 00 
gemeente@zoersel.be

openingsuren zomer

3 
WEGWIJS Uw berm afschermen met 
paaltjes, struiken, kettingen ... is verbo-
den en kan u een boete opleveren.

5 
IN ‘T KORT Groepsaankopen groene 
stroom en zonnepanelen | verhuis opvoe-
dingswinkel | en meer...

6 
WEGWIJS Er zitten nog heel wat wegen-
werken in de pijplijn. We geven u graag 
een kort overzicht.

8 
BETROKKEN Buurtzorgnetwerk ‘zorg-
zaam Zoersel’ wil zorgbehoevenden in 
contact brengen met behulpzame buren.

9 
IN BEELD Bent u een mantelzorger? Doe 
de test en schrijf u meteen in voor onze 
‘(verwen)dag van de mantelzorger’.

11 
KATERN NOORD | ZUID Kom te weten 
welke projecten in Bohicon wij een warm 
hart toedragen.

15 
IN ‘T KORT Kom mee genieten tijdens 
Eurozoersel. | zeven weken lang speelple-
zier | programma zomerbuurtbabbels.

16 
BETROKKEN Vrijwilligers van de MMC 
brengen mensen die minder mobiel zijn 
naar hun bestemming. Iets voor u?

17 
IN BEELD Met deze recensies op zak 
kiest u uw favoriete vakantielectuur uit. 
Ook e-boeken zijn een optie.

18 
IN BEELD Parkplezier, Vlaanderen feest 
en een zuiders optreden voor het goede 
doel. Het wordt een zwoele zomer in het 
park. 
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 ■ WEGWIJS

We zien ze steeds vaker opduiken: de paaltjes, struiken, ket-
tingen of kasseien in de bermen. Bewoners trachten zo ‘hun’ 
berm af te schermen, maar palmen eigenlijk openbaar do-
mein in. Dat is verboden en kan u een boete opleveren.

de regels?
Wij gingen te rade bij onze milieuambte-
naar, die duidelijk opsomt wat er wel en 
niet kan. “U mag geen paaltjes, kettingen, 
kasseien ... plaatsen in uw berm - mits 
één uitzondering: hebt u pas gras gezaaid, 
dan mag u wel houten (zeker geen beton-
ijzeren) paaltjes zetten, voorzien van wit/
rood of geel/zwart lint. Zodra het gras 
goed doorgeschoten is, moeten de paal-
tjes terug weg. Ze mogen maximum drie 
maanden blijven staan.

We begrijpen dat u de berm voor uw wo-
ning graag netjes houdt. Als u hem daar-
om afbakent of verspert, zorgt u er echter 
voor dat zijn noodzakelijke functie in het 
verkeer vervalt. Een berm doet namelijk 
dienst als buffer wanneer voertuigen, 
voetgangers of fietsers door onvoorziene 
omstandigheden plots moeten uitwijken. 
In smalle straatjes voelen de zwakke weg-
gebruikers zich bovendien ook vaak veili-
ger in de berm dan op straat. Tot slot mag 
de berm ook dienen als parkeerplaats.

Ook buxusbollen en hagen in uw berm 
planten is verboden, net als rododendron-
struiken die over de volledige berm groei-
en.

Woont u aan een kruispunt of in een 
bocht en hebt u een haag, boomstruik ... 
als afsluiting van uw eigendom (dus náást 
de berm)? Hou er dan ook rekening mee 
dat die - binnen vijf meter aan weerskan-
ten van het kruispunt of het middelpunt 
van de bocht - niet hoger mag worden dan 
80 cm. Hogere aanplantingen beperken 
immers de zichtbaarheid en brengen zo de 
weggebruikers in gevaar.

Gebeurt er een ongeval aan een kruispunt 
of bocht waar de begroeiing niet aan de 
regels voldoet, dan is de kans reëel dat u 

obstakels in bermen 
weldra beboet

wegberm geen privé bezit
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 ■ WEGWIJS

- als eigenaar van deze begroeiing - moet 
opdraaien voor de kosten.

Ribbelstroken, verkeersborden of halve 
witte bollen in de berm - geplaatst door 
de gemeente - zijn wel toegelaten, aan-
gezien zij dienen om de veiligheid van de 
weggebruikers te garanderen. Die halve 
witte bollen zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat automobilisten hun bocht niet afsnij-
den en voorkomen zo dat iemand die in de 
berm loopt aangereden wordt. Ook een 
haag tussen de rijweg en het fietspad kan 
dienen als afscherming van de zwakke 
weggebruiker.”

boetes
Smukt u uw berm toch op? Dan kunt u 
verantwoordelijk gesteld worden als een 
weggebruiker, omwille van uw hindernis, 
lichamelijke of materiële schade oploopt. 
Staan er dus obstakels in uw berm, dan 
willen we u vragen die zo snel mogelijk te 
verwijderen. Vanaf augustus starten we 
met systematische controles en zullen 
we u nogmaals aansporen om de nodige 
maatregelen te nemen. 
Hardleerse burgers kunnen in een latere 
fase rekenen op een gasboete, al hopen 
we natuurlijk dat we op uw medewerking 
mogen rekenen.

onderhoud
Aangezien de bermen openbaar domein 
zijn, staat de gemeente in voor het onder-
houd ervan. Minimum één maal per jaar 
komt onze groendienst de berm maaien 
met een klepelmaaier, die het gras kapot 
slaat. In gebieden waar het wegbermde-
creet van toepassing is (voornamelijk in 
landelijke omgevingen), komen ze langs 
met een maaibalk en wordt het maaisel 
opgezogen. Op die manier krijgen onder 
meer kruiden er meer groeikansen.

Het staat u natuurlijk vrij om uw berm zelf 
in te zaaien met gras- of bloemenmeng-
sels. Als gemeente kunnen we dit enkel 
toejuichen. Jammer genoeg laat onze 
planning het niet toe om bij de jaarlijkse 
maaibeurten rekening te houden met het 
maaischema van deze bloemenmengsels.

MEER WETEN?
Monique De Feyter 
T 03 2980 8 43 
milieu@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

groepsaankopen | ▪ groene stroom 
 ▪ zonnepanelen

Wilt u besparen op uw energiekosten en bovendien uw steentje 
bijdragen tot een beter milieu? Schrijf u dan tussen 1 juli en 28 sep-
tember vrijblijvend in voor de groepsaankoop groene stroom en 
gas. Dit doet u via www.samengaanwegroener.be. Kunt u zich 
niet online inschrijven, dan bezorgt u een kopie van uw laatste 
volledige eindafrekening bij ons onthaal (Handelslei 167). Let wel, 
schreef u zich vorig jaar reeds in voor de groepsaankoop en wilt u 
dit jaar opnieuw kans maken op voordelige tarieven, dan moet u 
zich opnieuw inschrijven.

zonnepanelen
Nieuw dit jaar is dat u ook kunt deelnemen aan een groepsaan-
koop zonnepanelen. Hiervoor schrijft u zich tussen 2 juni en 12 
augustus vrijblijvend in via www.samengaanwegroener.be. Meer 
informatie bekomt u via de provincie.

MEER WETEN?
provincie Antwerpen 
T 0800 21 134 
www.samengaanwegroener.be

verhuis 
opvoedingswinkel

Slaapt uw peuter nog niet 
door? Of krijgt u maar geen 
vat op uw puberende tiener? 
Met dergelijke vragen of pro-
blemen kunt u steeds terecht 
bij de opvoedingswinkel. Die 
is eind mei verhuisd naar Han-
delslei 230. Diensten- en bege-
leidingscentrum Openlucht-
opvoeding vzw (OLO) kocht 
dit pand aan en zal er, samen 
met gemeente & ocmw Zoer-
sel, CAW Antwerpen en Kind 
en Preventie een ‘Huis van het 
Kind’ uitbouwen. De opvoe-
dingswinkel nam er als eerste 
zijn intrek. Later zullen ook 
het consultatiebureau van 
Kind en Gezin en uiteenlopen-
de diensten van OLO er onder-
dak vinden.

MEER WETEN?
opvoedingswinkel Zoersel 
T 03 2980 9 74 
opvoeding@zoersel.be 
! nieuwe openingsuren ! 
op www.zoersel.be

repetitieruimte 
opent deuren

Ben je een Zoerselse muzi-
kant, maar heb je thuis niet de 
ruimte om te oefenen? Weet 
dan dat er in onze gemeente 
sinds kort een repetitieruimte 
is waar je, tegen een democra-
tische prijs, je ding kan doen! 
In het gebouw van jeugdhuis 
JoeNiz (aan de Achterstraat) is 
een ruimte gebouwd volgens 
het ‘box in box’-principe, onder 
meer voorzien van een drum-
kit, gitaarversterkers en zang-
versterking. Nick Van Hecke 
vertelt je graag meer over de 
verhuurvoorwaarden of wan-
neer je er terechtkan.

MEER WETEN?
Nick Van Hecke 
repeteren@joeniz.be

omleidingsweg 
openbaar onderzoek

Om de aanleg van de omlei-
dingsweg rond de dorpskern 
van Zoersel te realiseren, zul-
len in de toekomst enkele stra-
ten worden doorgesneden. 
Daarom besloot de gemeente-
raad om Maalstraat, Herental-
sebaan, Zonneputteke, Dren-
gel, Broekstraat, Graffendonk 
en Salphensebaan gedeeltelijk 
te onderbreken of te verleggen 
zodra de werken dat vereisen. 
Bij deze aanpassingen hoort 
een openbaar onderzoek, wat 
betekent dat u de plannen 
bij onze dienst ruimtelijke or-
dening kunt komen inkijken 
tussen 11 en 26 juni. Eventuele 
bezwaren richt u vóór 26 juni 
schriftelijk aan het college.

MEER WETEN?
Jan Koninkx 
T 03 2980 8 41 
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

via sms 
op de hoogte

Een sms’je als uw rijbewijs 
klaar ligt, als uw bouwver-
gunning in orde is of als uw 
uitleentermijn bij de bib gaat 
verlopen … Deze nieuwe vorm 
van dienstverlening gaat wel-
dra van start. En later gaan 
we nog een stapje verder. Als 
u dit wenst, kunt u bijvoor-
beeld een sms’je krijgen als u 
uw vuilniszak moet buiten-
zetten of een e-mail met alle 
info over de wegenwerken 
in uw buurt. Gaat u ook voor 
minder papier en een vlottere 
dienstverlening? Bezorg dan 
uw telefoon-, gsm-nummer 
en e-mailadres via gemeente@
zoersel.be of 03 2980 0 00.

MEER WETEN?
Marc Bachot 
T 03 2980 5 32 
communicatie@zoersel.be
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stand van zaken

wegenwerken op til 

De zomervakantie staat voor de deur. Maar vooraleer het bouwverlof start, staan er nog heel 
wat wegenwerken op de planning (enkele lopen zelfs tijdens het bouwverlof gewoon door). 
Zo zullen de werken aan de brug op de Houtlaan en die op de E34 ongetwijfeld heel wat im-
pact hebben. Wij vertellen u graag wat we nu al weten, maar hou er rekening mee dat derge-
lijke timingen steeds kunnen wijzigen. Hou de desbetreffende websites dus goed in de gaten.

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS

nieuw wegdek E34
Deze zomer voert het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) structurele onderhouds-
werken uit op de E34 tussen Oelegem 
(Zandhoven) en Zoersel. Deze werken vor-
men de eerste fase van een meerjarenpro-
ject waarbij het hele wegdek van Ranst 
tot de Nederlandse grens vernieuwd zal 
worden. 

In beide richtingen wordt het oude weg-
dek vervangen door een nieuwe wegver-
harding in asfalt. Tijdens de werken blijft 
de snelweg altijd open. Het verkeer be-
schikt dan over 2 x 2 versmalde rijstroken 
op één zijde van de snelweg. Via een door-
steek in de middenberm wordt het verkeer 
op de juiste zijde van de weg gebracht. Er 
geldt een snelheidsbeperking van 70 km/
uur. Sommige op- en afritten worden wel 
tijdelijk afgesloten. Het verkeer zal daar 
omleidingen moeten volgen. 

Op het moment dat dit Zoerselmagazine 
in druk ging, was nog niet geweten wan-
neer deze werken exact zullen aanvangen 
en hoe de omleidingen zullen lopen. Deze 
info vindt u, zodra die gekend is, op www.
wegenenverkeer.be/zomerwerfE34. Een 
website om in het oog te houden dus!  

verhoging brug Houtlaan
Vanaf deze maand wordt er op de 
Houtlaan (Wijnegem) gewerkt aan de 
brug over het Albertkanaal. Deze brug 
zal zo’n twee meter verhoogd worden en 
vervolgens ook gerenoveerd. Tijdens de 
maanden juli en augustus is de brug vol-
ledig onderbroken en moet u omrijden. 
Dit geldt zowel voor het verkeer over de 
brug op de Houtlaan als voor het ver-
keer onder de brug op de Vaartdijk en de 
Albertkanaalbaan. Fietsers zullen wel blij-
vend door kunnen onder de brug, mits de 
nodige veiligheidsvoorzieningen. Vanaf 
september zal in elke rijrichting terug één 
rijstrook beschikbaar zijn. Eind september 
worden de werken afgerond. 

Voor meer informatie omtrent omleidin-
gen en dergelijke kunt u terecht op www.
descheepvaart.be. 

rioleringswerken 
Raymond Delbekestraat | 
Waterstraat
Eind vorige maand werden fase 1 tot 
en met 4 (dit wil zeggen van aan de 
Turnhoutsebaan tot aan het kruispunt 

met de Bethaniënlei) volledig afgerond 
en terug opengesteld voor het door-
gaand verkeer in beide richtingen. De 
aannemer is intussen gestart met fase 
5, meer bepaald van aan het kruispunt 
met de Bethaniënlei tot aan de grens met 
Brecht. In de eerste plaats zal hij de col-
lector in het midden van de rijweg aanleg-
gen. Vervolgens zal hij langs de kant van 
Zoersel het tweerichtingsfietspad vernieu-
wen, een open gracht aanleggen en de 
opritten vernieuwen. 

Nog tot vermoedelijk eind oktober wordt 
dit gedeelte van de R. Delbekestraat / 
Waterstraat dus werfzone.

rioleringswerken Brakenberg
De aannemer is de laatste opritten aan 
het afwerken, net als het plaatsen van de 
grasdals naast de kantstrook. Midden juni 
wordt vermoedelijk de toplaag asfalt aan-
gebracht, om vervolgens de bermen en de 
grachten verder af te werken. 

Als alles volgens planning verloopt, zullen 
de werken klaar zijn voor het bouwverlof.

bibliotheek Zoerseldorp
De torenkranen zijn afgebroken en de stel-
lingen die de bibliotheek verhullen, ver-
dwijnen stilaan. De bibliotheek is nu hele-
maal wind- en waterdicht -  hét startsein 
om met de binneninrichting te beginnen. 
De komende maanden wordt het gebouw 
dan ook voorzien van alle technieken, zo-
als elektriciteit, gas, water, verluchting ...

ring rond Zandhoven
Vanaf augustus voeren het Agentschap 
Wegen en Verkeer en Pidpa ingrij-
pende werken uit op de ring rond 
Zandhoven (N14). Tussen de rotonde van 
de Goormansstraat en de Kerkstraat 
wordt de N14 (Langestraat, Ringlaan, 
Liersebaan) heringericht en wordt een ge-
scheiden rioleringsstelsel aangelegd. Met 
het oog op de start van de werken voeren 
de nutsmaatschappijen onder leiding van 
Eandis al voorbereidende werken uit. 

De ‘echte’ werken starten vermoedelijk 
half augustus. Een concrete startdatum is 
op dit moment nog niet gekend. Zodra die 
bekend is, vindt u hem onder andere via 
www.wegenenverkeer.be/zandhovenN14. 

De werken duren tot de tweede jaarhelft 
van 2015.

MEER WETEN?

▪ nieuw wegdek E34 
AWV 
T 03 224 68 11 
www.wegenenverkeer.be/zo-
merwerfE34

▪ verhoging brug Houtlaan 
nv De Scheepvaart 
T 011 29 84 00 
www.descheepvaart.be

▪ rioleringswerken 
planning infrastructuur 
T 03 2980 9 15 
planning.infrastructuur@zoer-
sel.be

▪ bibliotheek Zoersel 
Erik Breuls 
T 03 2980 7 23 
bibliotheek@zoersel.be

▪ ring rond Zandhoven 
AWV 
T 03 224 68 11 
www.wegenenverkeer.be/
zandhovenN14

Raadpleeg 
regelmatig 
de betrokken 
websites! 
Zo blijft u op 
de hoogte  
van de meest 
recente 
informatie.
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 ■ BETROKKEN

Achter heel wat deuren wonen mensen die zorg nodig heb-
ben. Achter evenveel andere deuren wonen mensen die graag 
een handje zouden toesteken. Die twee met elkaar in contact 
brengen, dat is de bedoeling van het buurtzorgnetwerk.

DERDE DIGIDAK
Begin mei opende in het 
woonzorgcentrum de der-
de digidak in onze gemeen-
te. Bij digidak kunt u gratis 
en op een eenvoudige ma-
nier de basisbeginselen van 
computer- en tabletgebruik 
onder de knie krijgen. Deze 
digidak in het woonzorg-
centrum wil de bewoners 
en hun familie specifiek on-
dersteunen bij het gebruik 
van sociale media. Op die 
manier hebben ze immers 
een extra mogelijkheid om 
contact met elkaar te hou-
den. Digidak is echter voor 
iedereen vrij toegankelijk en 
dit tijdens de vrije inloop-
momenten, elke woens-
dagnamiddag van 13.30 tot 
16.30 uur.

evident. De spontane en nabije hulp van 
een vriendelijke buur kan dan het verschil 
maken! 
En laat dat nu net de bedoeling zijn van 
het recent opgerichte buurtzorgnetwerk 
in de straten rondom woonzorgcentrum 
de Buurt (Kermisplein): die mensen met 
elkaar in contact brengen om zo ‘vraag 
en aanbod’ op elkaar af te stemmen. Het 
nieuwe woonzorgcentrum de Buurt zien 
we als het centrale punt in dat netwerk.

hoe aanvragen? 
Wie om hulp wil vragen of wie graag wil 
helpen, kan dat op verschillende manieren 
laten weten:
- bij de onthaalmedewerkers van het 

woonzorgcentrum (03 310 09 00)
- via een handige computertoepassing ‘cu-

bigo’ waar u zich geheel vrijblijvend kunt 
registreren (zie http://wzcdebuurt.be)

- bij de medewerkers van de nieuwe di-
gidak in het woonzorgcentrum (zie ka-
dertekst), die u graag helpen bij het aan-
leren van de mogelijkheden van deze 
computertoepassing.

Vervolgens worden vragen en aanbiedin-
gen gekoppeld en zijn we vertrokken.

experiment
Dit eerste buurtzorgnetwerk is een expe-
riment. Het is een samenwerking tussen 
vrijwilligers en zorgvragers. De ondersteu-
ning van het netwerk gebeurt door de 
gebundelde krachten van wzc de Buurt, 
gemeente & ocmw Zoersel, digidak en 
Aristoco (bedrijf achter ‘cubigo’). Als we na 
een tijdje merken dat deze formule werkt, 
willen we een soortgelijk initiatief ook in 
andere Zoerselse buurten lanceren.

De rolluiken op- en neerlaten, de hond 
uitlaten, iets afhalen bij de apotheker … 
Het lijkt eenvoudig, maar dat is niet voor 
iedereen zo. Voor sommige oude of zie-
ke mensen zijn dat dingen die ze zelf niet 
meer - of enkel met erg veel moeite - op 
eigen kracht kunnen. Vanuit de overheid 
worden tal van maatregelen genomen om 
deze mensen te ondersteunen opdat ze zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven. Ook 
vanuit gemeente & ocmw Zoersel doen 
we heel wat inspanningen. Professionele 
diensten voor thuiszorg bijvoorbeeld zijn 
daarbij onmisbaar. Ook mantelzorgers - 
die thuis voor iemand zorgen - vervullen 
daarin een onschatbare rol. Maar voor 
die kleine, dagelijkse bezigheden beroep 
doen op professionele hulp of familie die 
niet bij de deur woont, is echter niet altijd 

MEER WETEN?
Janne Verstrepen 
T 03 2980 9 40 
http://wzcdebuurt.be

een helpende hand 
vlakbij

buurtzorgnetwerk ‘zorgzaam Zoersel’
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 ■ IN BEELD

Mensen nemen al eeuwen de zorg op zich voor iemand die 
dat zelf niet meer kan. Vroeger was daar geen woord voor, 
maar nu noemen we dit ‘mantelzorgers’. Zij leggen als het 
ware een warme mantel om de zorgbehoevende heen.

mantelzorgers”, vertelt Melissa. “Zij helpen 
me om mijn dochter naar school te bren-
gen, gaan met me kleren kopen of naar de 
apotheker. Daarnaast doe ik ook beroep 
op gezinshulp, poetshulp, de minder mo-
bielen centrale, blindenzorg ‘licht en lief-
de’ en de maatschappelijk assistentes van 
gemeente & ocmw Zoersel. Die hulp is iets 
dat onlosmakelijk bij mijn leven hoort, 
een soort routine waar ik op reken. Als je, 
zoals ik, zo fel aangewezen bent op hulp, 
dan komt daar wel heel wat organisatie 

Melissa is een jonge mama van 39 jaar. 
Op haar elfde begon haar zicht stelsel-
matig achteruit te gaan. Sindsdien is ze 
grotendeels aangewezen op een netwerk 
van mantelzorgers en professionele hulp-
verleners die zo’n beetje haar ogen zijn. 
Alleen de straat op gaan, is voor Melissa 
immers niet evident en bovendien vaak 
erg gevaarlijk. Maar al te vaak heeft ze 
nergens herkenningspunten of gidslijnen 
en stoot ze op uiteenlopende hindernis-
sen. “Mijn ouders en vriendinnen zijn mijn 

bij kijken. Alles moet je op voorhand plan-
nen en afspreken. Ik bewonder dan ook 
de mensen die er elke keer opnieuw staan 
om mij te helpen. Ik waardeer enorm wat 
ze voor me doen en wil hen via deze weg 
graag laten weten dat hun hulp erg veel 
voor mij betekent. Mensen die zich geroe-
pen voelen om een handje toe te steken 
voor iemand die het nodig heeft… Niet 
twijfelen! Uw hulp is enorm waardevol!”

uiteenlopend
Melissa is één voorbeeld van iemand die 
beroep doet op mantelzorgers. Situaties 
waarin we spreken van mantelzorg zijn 
uiteraard erg uiteenlopend, net als de leef-
tijd van de zorgbehoevenden en de inten-
siteit waarmee de mantelzorg gebeurt. 
Dit kan gaan van enkele uren per dag, tot 

mantelzorger, laat u 
horen

dag van de mantelzorger
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 ■ IN BEELD

Antwoordt u één of meerdere keren ‘ja’ op deze stellingen? 
Dan bent u een mantelzorger! 

- Ik sta ’s morgens op en zorg niet alleen dat ik zelf aan de dag kan beginnen (wassen, 
aankleden, eten ...) maar ook dat mijn hulpbehoevende partner, ouder, kind of ken-
nis de dag kan starten. 

- Ik heb mijn professionele werksituatie moeten aanpassen omdat de zorgsituatie te 
veel tijd opeiste.

- Ik zorg ervoor dat mijn zieke tante, oma, mama, buurvrouw … steeds alle levensmid-
delen in huis heeft omdat ze zelf niet meer kan gaan winkelen.

- Ik weiger soms uitstapjes of afspraakjes omdat ik de zorg opneem voor mijn zorgbe-
hoevende partner, ouder, kind of ander familielid, chronisch zieke vriend of kennis.

- Gebrek aan andere opvang belemmert mij om activiteiten buitenshuis te doen.
- Een zorgbehoevende uit mijn omgeving mag mij dag en nacht opbellen als hij hulp 

nodig heeft.
- De huishoudelijke taken worden me soms wat te veel omdat ik ook help in het huis-

houden van een chronisch zieke buur, een familielid of kennis.
- Ik neem de zorg voor de kinderen van een chronisch zieke of alleenstaande ouder 

over wanneer het voor hem/haar te zwaar wordt.
- Ik heb mijn eigen activiteiten opgegeven en mijn eigen leven moeten aanpassen om-

wille van de zorg voor mijn ouders, zieke tante, buur.
- Ik voel me vaak vermoeid door de tijd en energie die ik in de zorg voor mijn zorgbe-

hoevende partner, kind, buur of kennis steek.
- Door de zorgsituatie is de relatie tussen mij en de zorgbehoevende die ik help, veran-

derd.
- Door de zorgsituatie en de toenemende belasting ervan, voel ik dat ik me anders (bv. 

prikkelbaarder) gedraag tegenover mensen uit mijn omgeving.
- Elke dag zorg ik ervoor dat de zorgbehoevende die ik graag zie, lekker eten heeft om-

dat hij of zij daar zelf niet meer voor kan zorgen.

laat u horen
Hoewel onze organisatie al heel wat mantelzorgers kent, zijn we ervan overtuigd dat 
we nog steeds een groot deel van deze doelgroep niet bereiken. Bent u nog niet ge-
kend bij ons als mantelzorger? Registreer u dan via het webformulier op www.zoersel.
be (e-loket > formulieren) of laat het ons weten via tegemoetkomingen.pensioenen@
zoersel.be of op 03 2980 0 00. Zo kunnen wij u in de toekomst uitnodigen voor onze 
‘dag van de mantelzorger’ en houden we u op de hoogte van nuttige nieuwtjes en info. 
Ontving u al eerder een uitnodiging voor ‘de dag van de mantelzorger’, dan zit u in ons 
bestand en hoeft u zich niet meer te registreren.

(h)erken u zelf
doe de test

24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Wat 
in elke situatie hetzelfde is, is het feit dat 
de zorgbehoevende persoon - met zijn ei-
gen noden en verwachtingen - centraal 
staat, met dicht rondom hem de mantel-
zorgers. Een stapje verder vinden we dan 
de vrijwillige en professionele hulpverle-
ners, zoals ziekenzorg, blindenzorg ‘licht 
en liefde’, gezelschapsdienst, thuiszorg, 
minder mobielen centrale …

zorgverzekering 
Met een maandelijks vast bedrag van 
€ 130 komt de Vlaamse overheid zwaar 
zorgbehoevenden tegemoet in hun 
niet-medische kosten zoals mantelzorg, 
gezinszorg, poetshulp, verblijfskosten in 
een rusthuis ... Onze medewerkers helpen 
u graag bij het indienen van uw aanvraag 
voor deze zorgverzekering, die bovendien 
mogelijk is dankzij de jaarlijkse bijdrage 
die alle Vlamingen, ouder dan 25 jaar, be-
talen aan de zorgkas.

word verwend
Omdat ze het verdienen, leggen wij de 
Zoerselse mantelzorgers op donderdag 25 
september eens goed in de watten. (Niet 
zeker of u mantelzorger bent? Doe de test 
hiernaast en registreer u!). Dit jaar trekken 
we de kaart van de verwennerijen. U kunt 
als mantelzorger een keuze maken uit vier 
pakketten, die bestaan uit telkens twee 
workshops:
- pakket 1:  stijl- en kleuradvies 

  chocolade proeven
- pakket 2:  hulpmiddelen 

  bier proeven
- pakket 3:  chocolade proeven 

  relaxatie en ademhaling
- pakket 4:  relaxatie en ademhaling 

  stijl- en kleuradvies

Wenst u hiervoor een uitnodiging te ont-
vangen? Neem dan contact op met onze 
dienst tegemoetkomingen en pensioenen 
of registreer u als mantelzorger via www.
zoersel.be.

opgelet
Deelname is enkel mogelijk na (gratis) in-
schrijving tussen 1 en 11 september 2014 
via 03 2980 0 00 of tegemoetkomingen.
pensioenen@zoersel.be.

MEER WETEN?
Kim Offenberg 
T 03 2980 0 00 
tegemoetkomingen.pensioenen@zoersel.be

10



 ■ KATERN NOORD | ZUID

Op 10 juni is het zo ver. Dan reis ik met de 
Zoerselse delegatie naar onze zusterge-
meente Bohicon in Benin, West-Afrika. Ik 
kijk er enorm naar uit! Ik ben al één keer in 
Afrika geweest, meer bepaald in de Zuid-
Afrikaanse stad Durban aan de prachtige 
Indische oceaan. Wat me daar het meest 
van is bijgebleven, zijn de vergezichten over 
een soort niemandsland en de indringende 
geuren en kleuren van kruidenmarkten, de 
zee en het land en de positieve hartelijkheid 
van de mensen. Men zei ons toen dat we 
absoluut nog andere landen moesten be-
zoeken om het echte ‘Zwarte Afrika’ te leren 
kennen. Ik denk dat dit bezoek aan Bohicon 
dé gelegenheid daarvoor zal zijn.

Als naar verwachtingen wordt gevraagd, 
verval ik misschien te gemakkelijk in 
clichés?  Afrika roept bij mij de idee op dat 
het daar allemaal begon met de mensheid. 
Dat mens en natuur er wat ongelijker zijn 
(in het voordeel van de natuur) en dat de 
westerse mens er heel wat lessen in be-
scheidenheid kan opdoen. Ik verwacht te 
zien dat vrouwen de sterkhouders zijn in 
het familiale leven, op het land en in de han-
del. Het wordt ongetwijfeld boeiend om te 
zien hoe het bestuur er te werk gaat en wel-
ke uitdagingen er op de plank liggen voor 
burgemeester, schepenen en gemeente-
raadsleden in een stad als Bohicon, waar de 
jeugd de grootste bevolkingsgroep is. Ik kijk 
er ook enorm naar uit om te zien wat er tot 
nu toe al gerealiseerd is, mede dankzij onze 
stedenband en samenwerking.

Ik ben ook erg nieuwsgierig naar het spiri-
tuele en culturele leven. Voodoo leeft er im-
mers heel sterk.

Ik hou ook erg van muziek en ben benieuwd 
naar de traditionele muziek daar. Ik wil ook 
te weten komen hoe de Beninezen erin sla-
gen oudere mensen veel meer te integre-
ren in het samen leven en vraag me af of 
jongeren er bijzondere ambachten leren? 
Uit de Franse les herinner ik me namelijk 
een tekst over een goudsmid in een West-
Afrikaans land. Of wordt wat specifiek is 
stilaan allemaal weg gevlakt en geraakt - 
Facebookgewijs - alles gecommercialiseerd 
en verwesterd? Dat kan ik niet geloven, 
maar ik kan me wel voorstellen dat het een 
bedreiging is. Daar liggen nog veel kansen 
voor ons bibliotheekproject, lijkt me. Kort 
samengevat: ik heb er zin in!

Liesbeth Verstreken | burgemeester

een zus in  

Benin
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drie projecten in de kijker

Onze stedenband met het Beninese Bohicon bestaat 
intussen drie jaar. Wat begon als een ietwat onwennige 
en aftastende kennismaking is intussen uitgegroeid tot 
een mooi verhaal waarbij Noord en Zuid elkaar de hand 
reiken, aanvullen en versterken! 
“Gedurende die drie jaar hebben we elkaar beter le-
ren kennen en appreciëren”, vertelt onze Noord-
Zuidconsulent Erik Fuhlbrügge. “En naarmate de werk-
bezoeken elkaar opvolgden, leerden we ook elkaars 
noden beter kennen en werd duidelijk op welke projec-
ten we verder konden inzetten - projecten waar beide 
gemeenschappen voordeel uit konden halen.” 
Net dankzij die werkbezoeken aan uiteenlopende so-
ciale projecten in Bohicon werd duidelijk dat er heel 
wat in aanmerking kwamen voor een subsidie via onze 
wereldraad. Dit jaar kent de wereldraad (met de toe-
stemming van het schepencollege) immers een subsi-
die van € 1.500 toe aan een aantal ‘Zoerselse projecten’. 
Dit zijn projecten, wereldwijd, waarvan de wereldraad 
vindt dat zij onze Zoerselse steun verdienen. Helga Van 
Uffelen, Monique De Temmerman en Veerle Van den 
Wyngaert, alle drie lid van de wereldraad, nemen elk 
het meterschap van één van de drie uitgekozen projec-
ten in Bohicon op zich. 
Waarom net deze drie projecten onze steun goed kun-
nen gebruiken, vertelt Hugues Tchaou, bevoegd voor 
internationale samenwerking in Bohicon.

tuinbouwproject ‘eendracht maakt macht’

In een land waar het helse verkeer heel wat slachtoffers 
eist en er bovendien geen sociale zekerheid is, zijn de in-
woners op niemand minder dan zichzelf aangewezen. 
Enkele mannen en vrouwen met een fysieke beperking 
besloten in 1996 dan ook het heft in eigen handen te ne-
men. Zij startten een tuinbouwproject om financiële 
autonomie te verwerven en aan de armoede te ontsnap-
pen. “In onze maatschappij worden mensen met een 
beperking systematisch naar de achtergrond verwezen 
en overgeleverd aan de bedelarij”, vertelt Hugues. “Deze 
mannen en vrouwen bewijzen dat het ook anders kan; 
dat een handicap geen noodlot hoeft te zijn! Ze zijn in-
tussen op twee locaties actief, waar ze niet alleen groen-
ten, maar ook konijnen kweken. De uitwerpselen van die 
beestjes gebruiken ze namelijk als meststof. Ze zijn dus 
volledig zelfvoorzienend.”

“Met weinig middelen bereiken deze prachtige men-
sen heel veel en dat moet beloond worden”, zegt Helga 
Van Uffelen, de enthousiaste ‘meter’ van dit project. “We 
moeten activiteiten die voor deze mensen inkomsten 
opbrengen en hen bijgevolg ook een sociale plaats in de 
maatschappij opleveren, zoveel mogelijk ondersteunen. 
Met onze financiële bijdrage kunnen zij bijvoorbeeld hun 
werkmateriaal vernieuwen of materiaal aankopen om 
nieuwe dingen uit te proberen, zoals zelf vogelkooien of 
zeepproducten maken.”

MEER WETEN? helga_vu@hotmail.com

een warm hart voor 
Bohicon

Volwassenen met een fysieke beper-
king die groenten kweken, vrouwen 
die leren lezen, schrijven en rekenen, 
dove en slechthorende kinderen die 
een kwaliteitsopleiding kunnen vol-
gen. Deze drie Bohiconese projecten 
genieten, via de wereldraad, onze on-
verdeelde Zoerselse steun.
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alfabetisering van volwassen vrouwen

Een microkrediet aanvragen en een eigen handeltje op-
zetten ... Kortom, een stukje onafhankelijkheid verwer-
ven. Dat is de droom van heel wat Bohiconese vrouwen 
Maar... kunnen lezen, schrijven en rekenen is een basis-
voorwaarde om die droom te kunnen realiseren. 
Sinds een jaar of tien is het onderwijs in Benin gratis, wat 
betekent dat het overgrote deel van de jeugd er de dag 
van vandaag kan lezen en schrijven. Bij volwassenen, en 
zeker bij vrouwen, ligt dat echter anders. “Om die reden 
vind je in ieder district in Bohicon vrouwengroeperingen 
die alfabetisering organiseren”, vertelt Hugues nog. “De 
vrouwen leren er lezen en schrijven in onze officiële land-
staal (het Frans) en proberen er ook de vier rekenkundige 
hoofdbewerkingen onder de knie te krijgen. Op die ma-
nier zijn ze in staat om hun inkomsten beter te beheren, 
hun boekhouding op orde te houden en dus voluit deel te 
nemen aan het gemeenschapsleven.“

“De lessen vinden plaats in open lucht”, weet Monique  
De Temmerman, ‘meter’ van dit project. “De cursisten 
zitten op houten banken, met een lei en krijt op hun 
schoot. De leraar beschikt op zijn beurt over een bord, 
dat tegen een boom wordt rechtgezet. Verder is er niets. 
Regent het, dan kunnen de lessen niet doorgaan. Willen 
we ervoor zorgen dat de lessen toch op regelmatige tijd-
stippen en op een redelijk comfortabele manier kunnen 
plaatsvinden, is de constructie van een luifel of een een-
voudige lokaal in de verschillende districten een absolute 
must. Daarvoor komt onze subsidie dus zeker van pas.”

MEER WETEN? monique.detemmerman@telenet.be

school voor dove en slechthorende kinderen

Tot voor kort vielen dove en slechthorende kinderen in 
Bohicon uit de boot. Er was voor hen geen aangepast 
opvangnet, laat staan onderwijssysteem voorzien, wat 
maakte dat zij ook op latere leeftijd weinig of geen aan-
sluiting vonden binnen de samenleving. 
“Op privé-initiatief werd intussen een centrum voor in-
tegratie en vorming van dove en slechthorende kinde-
ren opgericht“, aldus nog Hugues. “Momenteel biedt dit 
centrum aan zo’n 35 kinderen een kwalitatieve opleiding, 
maar er kunnen er best nog een 100-tal niet geregi-
streerd zijn in de stad.”

“Omdat de problematiek van doofheid en slechthorend-
heid ons nauw aan het hart ligt, wilen we dit project heel 
graag van nabij mee opvolgen en ondersteunen”, ver-
telt ‘meter’ Veerle Van den Wyngaert. “We zullen vanuit 
Zoersel informatie uitwisselen en ondersteuning bieden 
waar wenselijk. Zo zullen we bijvoorbeeld de huur van 
het gebouw dit jaar voor onze rekening nemen. Omdat 
de meeste kinderen uit arme gezinnen komen, kunnen 
zij de inschrijving en de andere kosten voor hun vorming 
immers niet betalen. Het centrum overleeft enkel en al-
leen op giften, wat uiteraard allesbehalve evident is.”

MEER WETEN? veerlevdw@skynet.be
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druk programma
Van 10 tot en met 18 juni trekt er, voor de vierde maal, een Zoerselse 
delegatie richting Bohicon. Op het programma staat onder meer 
een aanzet in het digitaliseren van geboorteaktes. “Bij één op de drie 
geboortes wordt er geen aangifte gedaan en wordt er dus ook geen 
geboorteakte opgemaakt. Dat betekent dat die persoon geen di-
ploma kan behalen, niets kan erven, niet kan reizen ... Kortom, dat 
die officieel geen identiteit heeft”, vertelt Noord-Zuidconsulent Erik 
Fuhlbrügge. “Bij de geboortes die wel aangegeven worden, worden 
de gegevens met de hand in het bevolkingsregister ingeschreven. 
Dit heeft enkele voor de hand liggende nadelen: trage dienstverle-
ning, moeilijke archivering, informatie die overal verspreid zit, regis-
ters die verloren gaan in barre weersomstandigheden ... Dankzij het 
digitaliseren van de aktes kan er veel  efficiënter gewerkt worden. Zo 
zullen de aktes op een centrale, veilige plaats bewaard worden, zijn 
ze van op afstand te raadplegen en kunnen ze binnen een normale 
termijn afgeleverd worden. Niets dan voordelen dus. 
Daarnaast zullen we ons ook over het belastingssysteem in Bohicon 
buigen. Waar halen zij hun (beperkte) inkomsten? Hoe ontvangen 
ze die? Met welk programma lijsten ze alles op? Kan dit efficiënter en 
geautomatiseerd gebeuren? En wat kan onze rol daarin zijn?”

99 lagere scholen
Naast het opstarten van deze nieuwe projecten, zal er uiteraard ook 
verder gewerkt worden aan de lopende projecten. “Zo worden het 
nieuwe stadhuis en de nieuwe bibliotheek - die trouwens binnen-
kort de deuren opent - volledig voorzien van een draadloos netwerk. 
We nemen ook vijf publiekspc’s mee zodat het wifi-netwerk in de bib 
ook effectief gebruikt kan worden door elke bezoeker. 
Beide bibliothecarissen zullen ook samen op zoek gaan naar origine-
le, Afrikaanse literatuur voor volwassenen. Momenteel staan er im-
mers enkel geïmporteerde Franse boeken in de boekenrekken. 
En ook aan de kinderen wordt gedacht. Er circuleren reeds twee bi-
blioboxen - of educatieve Afrikaanse kinderboekpakketten - tussen 
de verschillende scholen, en daar komen er nog eens twee bij. De bi-
bliothecaris heeft zich intussen een brommertje aangeschaft om die 
boxen van de ene lagere school naar de andere te brengen. Bohicon 
telt immers maar liefst 99 lagere scholen (140.000 van de 200.000 
inwoners zijn jonger dan 14 jaar). De bib komt dus tot bij de kinderen 
op school, en niet andersom.”

wist u dat ...?
- er in de maand juli een jonge Bohiconees stage komt lopen in Mon-

nikenheide, met de bedoeling in zijn geboortestad huisbezoeken 
te kunnen organiseren bij mentaal gehandicapten?

- we plannen smeden om een Zoerselse jeugdbeweging naar Bohi-
con te sturen om er kennis te maken met de plaatselijke scouts?

- de Zoerselse rapper D-Will een nummer schreef met één derde Ne-
derlandstalige tekst? De rest wordt door de jeugd in Bohicon aan-
gevuld in het Frans en in het (lokale) Fon.

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge | T 03 2980 9 59 | erik.fuhlbrugge@zoersel.be 
www.zoersel.be/stedenband (volg onze blog) 
www.facebook.com/noordzuidzoersel
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Eurozoersel 
onze gemeente kleurt Europees

Naar aanleiding van Eurozoersel zakken onze Europese vrienden 
begin augustus af naar onze gemeente. Gedurende vijf dagen la-
ten zij  u op een heel persoonlijke manier kennismaken met hun 
land, hun kunst en cultuur, hun taal en tradities. 
Vaak hebben we het gevoel dat Europa een ver-van-mijn-bedge-
beuren is. Onder druk van de huidige economische crisis stellen 
we bovendien vast dat heel wat burgers Europa in vraag stellen. 
Met Eurozoersel willen we alvast trachten om hiertegen een klein 
beetje weerwerk te bieden. Stip daarom begin augustus alvast 
aan in uw agenda en kom op uiteenlopende activiteiten kennis-
maken met onze Europese vrienden uit onder meer Laubach, Grä-
fenhainichen, Elancourt, Crucea, Lora del Rio … 

vredesproject
Maar Eurozoersel is meer… Deze dagen staan in het teken van 
internationale verbroedering, gastvrijheid en vriendschap. Bo-
vendien willen we tijdens Eurozoersel de herdenking van ‘100 jaar 
Groote Oorlog’ in een breder verhaal kaderen. Een verhaal van 
oorlog en vrede, van de Europese gedachte van samenwerking op 
economisch en sociaal vlak. Vroeger trachtten Europese staten 
hun crisissen op te lossen door de wapens op te nemen. Dat dit 
vandaag ondenkbaar is geworden, is ongetwijfeld een verdienste 
van de Europese samenwerking. We staan er soms te weinig bij 
stil dat de EU dergelijke gewapende conflicten ondenkbaar heeft 
gemaakt, maar het blijft vandaag - meer dan ooit - noodzakelijk 
dat wel te blijven doen.
In het programma krijgt dit opzet een vertaling in onder meer een 
dagbezoek aan de Westhoek. Met een aantal kleine, symbolische 
acties zullen we daar de verbondenheid met onze Europese part-
ners tot uitdrukking brengen. De vriendschapsbanden met onze 
Franse partner Elancourt krijgen bovendien een officieel karakter 
met de ondertekening van een vriendschapsverdrag.
Zo’n vriendschapsverdragen en jumelages zijn wellicht de meest 
zichtbare vormen van samenwerking, die op haar beurt weder-
zijds begrip tussen Europese volkeren tot stand brengt en bij-
draagt tot vreedzame ontwikkelingen in Europa.

mee genieten
Ook u bent uiteraard van harte welkom om aan de verschillende 
activiteiten van Eurozoersel deel te nemen.

- 6.08 
aankomst gasten - welkomstreceptie

- 7.08 | vooraf inschrijven via cultuur@zoersel.be 
een toeristische, culturele en sportieve kennismaking

- 8.08 | vooraf inschrijven via cultuur@zoersel.be 
bezoek aan de Westhoek

- 9.08 | vooraf inschrijven via cultuur@zoersel.be 
afscheidsdiner, gevolgd door het grote verbroederingsfeest

- 10.08 | vooraf inschrijven via cultuur@zoersel.be 
afscheidsviering om en rond de Sint-Elisabethkerk

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

leuke babbel 
zomerbuurtbabbels

Ook dit jaar kunt u in juli en 
augustus elke dinsdagavond, 
vanaf 19 uur, in één van onze 
wijken terecht voor een zo-
merbuurtbabbel.

Zin om uw naaste buren in 
een gezellige en losse sfeer te 
ontmoeten of een babbeltje te 
slaan met enkele beleidsver-
antwoordelijken? 
Kom dan zeker langs!

data 
- dinsdag 1.07: Risschot 
- dinsdag 8.07: Abdijhoek
- dinsdag 15.07: Paardenmarkt
- dinsdag 22.07: 

Kardinaal Cardijnlaan
- dinsdag 29.07: Berkenlaan - 

De Blokskens - Tappelweg
- dinsdag 5.08: Oudstrijders-

laan - Melkweg
- dinsdag 12.08: 

Halle-Velden | Bremlaan
- dinsdag 19.08: 

Rozenlaan - Tulpenlaan
- dinsdag 26.08: Kievit

Het plaatselijke buurtcomité 
staat alvast klaar met een tap, 
zodat de kelen op tijd en stond 
gesmeerd kunnen worden.

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

speelplezier 
zeven weken lang

Vakantie: mooi weer en véél 
tijd om te spelen en te ravot-
ten… Van 7 juli tot en met 22 
augustus kunnen alle lagere 
schoolkinderen zich (gratis) 
komen amuseren bij speel-
plein ZipZap. Vooraf inschrij-
ven is niet nodig. U brengt uw 
zoon of dochter (samen met 
een medische fiche en con-
tactgegevens) ’s ochtends of 
‘s middags naar de juiste loca-
tie (zie www.zoersel.be). Van 
14 tot 18 juli speelt de ‘gewoon 
spelen’- werking van Huize 
Monnikenheide enkele dagen 
samen met speelplein ZipZap 
bij Beuk & Noot. Deze werking 
staat open voor kinderen met 
(een vermoeden van een) be-
perking. De gemeente komt 
tussen in de kostprijs zodat 
alle Zoerselse kinderen gra-
tis kunnen komen spelen. Let 
wel, hiervoor moet u wel voor-
af inschrijven. Dat doet u via 
03 311 77 67 (Monnikenheide). 
Daarnaast vindt u op http://
webshop.zoersel.be/ een he-
leboel leuke uitstappen of 
workshops. Kijk snel of er nog 
plaats is en schrijf u in!

MEER WETEN?
Kristien Schryvers 
T 03 2980 7 17 
www.zoersel.be 
http://webshop.zoersel.be/ 
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 ■ BETROKKEN

Heel wat mensen willen graag hun familie bezoeken, boodschappen doen of langs de dokter 
gaan, maar vinden niet gemakkelijk vervoer. Zij kunnen dan rekenen op vrijwilligers van de 
minder mobielen centrale (MMC). Hebt u een groot hart, kunt u tijd vrij maken en beschikt u 
over een eigen wagen? Dan kunt u misschien aan de slag bij de MMC.

een maand in het ziekenhuis in Malle. 
Dagelijks de (bel)bus nemen naar Malle 
ziet Jeanne niet zitten. Ze is tenslotte ook 
niet meer van de jongsten. Dankzij Marie 
(57) van de MMC kan ze nu toch meerdere 
keren per week bij Roger geraken.

Jef, Rob en Jeanne zijn lang niet de enigen 
die beroep doen op de vrijwilligers van de 
minder mobielen centrale. Integendeel, 
de aanvragen stromen binnen. 
De MMC is dan ook steeds op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers met een groot 
hart, die bovendien beschikken over een 
eigen wagen en wat tijd op overschot. 
Als lid van de MMC verzorgt u het ver-
voer naar allerlei (sociale) activiteiten zo-
als doktersafspraken, winkelbezoeken ... 
voor mensen die minder mobiel zijn of die 
moeilijk het openbaar vervoer kunnen ge-
bruiken.

wat bieden we u?
U bepaalt zelf welke dagen u kunt rijden 
en welke ritten u al dan niet aanneemt. 
Uw taak beperkt zich tot het vervoeren, u 
hoeft de ‘klanten’ niet te begeleiden. Uw 
onkosten worden vergoed per kilometer. 
Daarnaast bent u verzekerd voor burgerlij-
ke aansprakelijkheid en voor lichamelijke 
schade. Tijdens de rit is uw wagen even-
eens omniumverzekerd.Overtuigd? Neem 
dan a.u.b. contact met ons op. 
Let wel, beroep doen op de MMC is onder 
meer afhankelijk van uw inkomen. Onze 
sociale dienst bekijkt dit samen met u.

Jef is 94 en ziet niet meer goed. Zijn vrouw 
Wiske was steeds de chauffeur van dienst, 
maar zij overleed jammer genoeg vorige 
zomer. Jef zou graag zelf naar de bakker, 
de supermarkt ... gaan, maar dat lukt niet 
op eigen kracht. Sinds hij beroep kan doen 
op Lieve (54) van de MMC geraakt hij op-
nieuw overal.

Rob (45) heeft een verstandelijke beper-
king en woont, met begeleiding, zo zelf-
standig mogelijk op een appartementje. 
Rob is een verstokt Lierse supporter, maar 
met het openbaar vervoer tot in Lier ge-
raken, is te ingewikkeld voor hem. Samen 
met Hans (60) van de MMC geraakt hij nu 
toch af en toe op het Lisp om zijn helden 
aan te moedigen.

Jeanne is 84 en woont in Zoerseldorp. 
Jeanne’s man Roger ligt al meer dan 

GEZELSCHAP HOUDEN
Bent u niet zo graag op de baan, maar wilt 
u zich wel graag als vrijwilliger inzetten? 
Dan kunt u ook steeds zieken, bejaarden 
of mindervaliden thuis gezelschap gaan 
houden. Op die manier kan diegene die 
dagelijks voor hen zorgt even op adem 
komen. U neemt geen huishoudelijke ta-
ken of verpleegkundige zorgen op u en 
u gaat oppassen wanneer het u past. De 
gezelschapsdienst zorgt voor een onkos-
tenvergoeding, een verzekering en een 
degelijke begeleiding. Meer info bekomt u 
bij Tinneke van Geel (Landelijke Thuiszorg) 
via 014 86 11 67 of tvangeel@ons.be. Kijk 
ook eens op www.vrijwilligerswerk.be.

MEER WETEN?
Karine Demuylder 
T 03 2980 0 00 
thuiszorg@zoersel.be

vervoer met een hart

minder mobielen centrale
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 ■ IN BEELD

U gaat op vakantie en u neemt mee...  (één van) onderstaande boeken om heerlijk bij weg te 
dromen. Ze doen u onmiddellijk plaats en tijd vergeten en mogen dus zeker niet ontbreken op 
uw vakantielijstje. Kom zeker ook eens grasduinen tijdens onze boekenverkoop! Geen plaats 
in uw koffer voor zoveel boeken? Kies dan voor een e-boek dat u op uw tablet kunt lezen.

Ik ben pelgrim | Terry Hayes 
Pelgrim is de codenaam van een man die 
niet bestaat. Een man die, voordat hij van 
de aardbodem verdween, het ultieme 
boek schreef over forensisch onderzoek. 
Datzelfde boek brengt hem in Manhattan, 
waar het lichaam van een onherkenbaar 
verminkte jonge vrouw is gevonden. Wat 
begint als een moordonderzoek zonder 
aanwijzingen, verandert in een zoektocht 
naar een onbekende vijand.

Berlijn | Rory MacLean
Rory MacLean schenkt ons een meesle-
pende geschiedenis van de hipste stad 
van West-Europa. Berlijn is een stad van 
uitersten. In de levendige Duitse hoofd-
stad springen de legendes u dan ook naar 
de keel. Rory MacLean brengt een eclecti-
sche groep historische personages samen 
in een groot meeslepend verhaal dat vijf 
eeuwen omspant.

Geachte heer M.| Herman Koch
Heer M. was eens een gevierd schrij-
ver. Zijn grootste bestseller ging over de 
geruchtmakende verdwijning van Jan 
Landzaat, een leraar geschiedenis die 
verdween na een korte affaire met een 
bloedmooie leerlinge. Maar nu raakt M. 
steeds meer in de vergetelheid. Maar niet 
bij zijn mysterieuze benedenbuurman, die 
M. scherp in de gaten houdt.

Donderdagskinderen | Nicci French
De Londense psychotherapeute Frieda 
Klein wordt door een oud-klasgenote uit-
genodigd naar het Engelse Braxton. Ze 
vraagt of Frieda haar kan helpen met haar 
lastige tienerdochter Becky. Tijdens twee 
gesprekken komen traumatische gebeur-
tenissen bij Becky boven water. Frieda rea-
liseert zich dat haar op haar vijftiende het-
zelfde is overkomen in Braxton. Dit is de 
start van een moeilijke zoektocht.

MEER WETEN?
Erik Breuls 
T 03 2980 7 23 | bibliotheek@zoersel.be

vakantielectuur bij uitstek

niet te missen

BOEKENVERKOOP EN E-BOEKEN
De leesvraten onder u kunnen tijdens de 
boekenverkoop in de bib in Zoersel - van 21 
tot 28 juni - gaan grasduinen in de stapels 
boeken! Een boek voor in het zwembad 
of om te begraven in het zand? Voor een 
kleine prijs vindt ieder van u een boek naar 
zijn smaak.

Verkiest u een digitale versie voor op uw 
tablet? Dan kunt u vanaf nu, met een 
e-boekenkaart van € 5, gedurende vier 
weken drie e-boeken verslinden. Met de 
gratis ’e-boeken in de bib‘-app kunt u thuis 
digitaal door het boekenrek lopen en uw 
keuze maken uit de 415 titels.
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 ■ IN BEELD

11 juli

Vlaanderen 
feest
Ook dit jaar kunt u ‘Vlaanderen feest’ 
komen meevieren tijdens een avondje 
parkplezier op vrijdag 11 juli. Dat onze 
Vlaamse feestdag deze keer net op een 
vrijdag valt, is leuk meegenomen!

sfeer en gezelligheid
Vanaf 18 uur bent u van harte welkom 
voor een reeks gratis optredens. Same 
Game, een groep van eigen Zoerselse 
bodem, bijt de spits af. Na een optreden 
van vendeliers De Ronckaert brengen Ils’ 
Angels liedjes die u niet verwacht, maar 
ook niet vergeten bent. Mooi, aansteke-
lijk ritmisch en verrassend origineel. Bar 
Clochard sluit de avond af met een spet-
terende liveshow. Deze groep gaat voor 
100 % entertainment en kiest voor ui-
terst herkenbare en dansbare muziek.

hapje eten
Om het plaatje af te maken, kunt u tus-
sen 18 en 19.30 uur genieten van een ty-
pisch Vlaamse maaltijd. Na een lekker 
aperitief kunt u kiezen tussen stoofvlees 
of koninginnenhapje met brood of een 
vegetarische koude schotel (volwas-
senen: € 12, kinderen: € 8). Frietjes zijn 
apart verkrijgbaar.

INSCHRIJVEN
Let wel, u moet vooraf inschrijven en uw 
keuze doorgeven via vandenplas-events@
telenet.be. 
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Weer of geen weer. Er zal de komende maanden sowieso een zomers sfeertje hangen in het 
park in Halle. Dat heeft alles te maken met het uitgebreide muziekaanbod waarvan u zeven 
vrijdagen lang kunt genieten. Er is voor elk wat wils: van veelbelovende nieuwkomers tot ge-
vestigde waarden. Op 4 juli is het de beurt aan ‘Drie Bijzondere Gasten Met Talent’ (foto).

Koen, Gert en Steven leerden elkaar 
een achttal jaren geleden kennen bij de 
scoutsgroep KrisKras Akabe. Daar traden 
ze bij speciale gelegenheden wel eens op. 
Steven: We hebben veel te danken aan de 
scouts. Voor een avondje karaoke in het 
najaar van 2009 besloten Gert en ik om 
samen ‘Domino’ van Clouseau te brengen, 
dat we toen live brachten. Gert op zijn ac-
cordeon en ik op m’n gitaar. 
Koen: Ik trad, bij de restaurantdag van de 
scouts in 2011, voor het eerst mee op als 
zanger. En ook een jaar later mochten we 
optreden tijdens de scouts resto. Dit gaf 
ons al een beetje podiumgevoel. 
Steven: Het werd pas echt spannend toen 
we begin 2013 gevraagd werden om in het 
Boshuisje op te treden. De voorwaarde 
was wel dat we meteen 25 liedjes brach-
ten. We stonden toen voor de keuze: doen 
we het of doen we het niet? Maar we had-
den niets te verliezen en gingen ervoor! 
We hebben ontzettend veel geoefend en 
het resultaat was een fantastische avond. 
Gert: Maar eigenlijk zijn we pas echt van 
start gegaan tijdens ons optreden in 
Brecht vorig jaar. Toen verscheen ook voor 
het eerst onze groepsnaam op de affiches, 
namelijk ‘Drie Bijzondere Gasten Met 
Talent’, en dat zijn we! Nadien zijn de aan-
vragen beginnen binnenstromen (lacht). 
Jan (coach): De reacties logen er dan ook 
niet om. “Dit hadden we nooit gedacht” , 
“We zijn overdonderd en gepakt door wat 
die mannen kunnen” en “Wij komen abso-
luut terug” spreken voor zich.

(inter)nationale carrière
Hebben jullie één bepaalde stijl?
Koen: We brengen covers, variërend van 
meezingers en schlagers over enkele klein-
kunstnummers tot rock en pop. Met eigen 
nummers zijn we niet echt bezig.
Gaat er veel vrije tijd naar jullie muziek?
Steven: Naast het individueel repeteren, 
repeteren we ook elke woensdag enkele 
uurtjes met z’n drieën bij Koen thuis.
Jan (coach): Ze zijn enorm gegroeid. Ze vol-
gen alle drie al jaren zangles en/of instru-
mentles. Het regelmatig samen repeteren 
werpt zijn vruchten af. Ze hebben nu een 
repertoire van een zeventigtal liedjes. Dat 
is toch fantastisch.
Dromen jullie van een (inter)nationale carriè-
re in de muziek?
Steven: Ik hoop toch wel stiekem om vrij 
ver te komen. Later hoop ik in een pop-
groep te spelen met drummer en bassist.
Koen: Zolang de aanvragen blijven binnen-
stromen zoals nu, is het goed voor mij.
Hebben jullie een groot voorbeeld in de mu-
ziekwereld? 
Koen: Luc Steeno is één van mijn grote 
voorbeelden, maar ik zou er nog veel kun-
nen opnoemen. Vooral Vlaamse liedjes ge-
nieten mijn voorkeur.
Steven: Ik hou vooral van de grote bands 
uit de jaren ‘60, zoals de Beatles en de 
Rolling Stones, maar mijn topfavoriet is 
Metallica.
Gert: Ik hoor graag heavy metal, zoals 
Rammstein, maar ook Vlaamse bands zo-
als Clouseau.

fans van het eerste uur
Ik heb me laten vertellen dat jullie fans van 
het eerste uur zijn van parkplezier.
Steven: Ik woon vlakbij het park en ben 
er inderdaad vaste klant. Bij elk optreden 
ben ik aanwezig. Mijn fiets hangt vol met 
lintjes.
Koen: Ik zak ook jaarlijks wel enkele keren 
af naar Halle.
Binnenkort staan jullie er zelf op het podium. 
Hoe voelt dat?
Gert: Fantastisch! Ik kijk ernaar uit.
Koen: Ik ook! Het is vooral de sfeer die er 
hangt, die me aantrekt. Laat maar ko-
men, dat optreden.
Steven: Het is super om opnieuw zo veel 
mensen te mogen entertainen. Daar doen 
we het immers voor!
Waarom vinden jullie optreden zo leuk?
Koen: We voelen ons goed als we het pu-
bliek kunnen amuseren. Als de mensen 
gelukkig zijn, dan zijn wij het ook. Het ap-
plaus maakt het voor ons af.
Steven: Ik vind het ook belangrijk dat we 
ons talent kunnen tonen. Echte artiesten 
moeten hun talent laten zien.
Waarom moeten onze lezers 4 juli zeker naar 
het park komen?
Steven: Simpel, vanaf het moment dat we 
beginnen te spelen, breekt de hel los en is 
het één groot feest.
Koen: Wat wij brengen, is uniek voor onze 
streek. Het is een mengeling van liedjes 
die het grote publiek aanspreekt. Er is voor 
iedereen wat wils. Ambiance verzekerd!
Gert: Helemaal juist!

zomer in het park

parkplezier
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parkplezier ■ IN BEELD

nog op het programma
 27.06: Two Generations 

Freddy Bierset
 4.07: Drie Bijzondere Gasten Met Talent 

Xzent coverband
 11.07: Same Game 

Ils’ Angels 
Bar Clochard

 18.07: The Omar Ka Band
 25.07: M.I.A. 

Smalltown Willie and the fender benders
 1.08: Ambush Music + Gunther Neefs
 8.08: De Schorre + Silke Mastbooms

Parkplezier start telkens vanaf 19.30 uur 
en stipt om 23.30 uur eindigt het muzikale 
gedeelte. De drankgelegenheden sluiten 
om 24 uur. Komt u met de auto dan kunt 
u parkeren aan de Kanunnik Ullenslaan. 
Toch willen we ervoor pleiten om het 
sportief te houden en te voet of met de 
fiets te komen. De bewaakte fietsenpar-
king zal dit jaar nog vergroot worden.

toegankelijkheid
De weide is, in normale weersomstandig-
heden, goed te bereiken voor minderva-

liden en mensen met een kinderwagen. 
Mindervaliden mogen parkeren aan het 
Koetshuis en plaatsnemen vooraan, vlak 
voor het podium. Als ze naar het toilet 
moeten, zal één van de wc-dames hen 
mee begeleiden tot aan het Koetshuis.

MEER WETEN?
Luc Vandenplas 
T 0475 26 03 88 
www.parkplezierzoersel.be

INSCHRIJVEN
via veerlevdw@skynet.be. vo
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band met het Beninese Bohicon. Samen 
met onder meer Patrick Verheyen 
(Huize Monnikenheide) waagt Bob 
zich dit najaar aan de Benin Classic van 
Vredeseilanden. Die brengt hen een week 
lang, met de mountainbike, langs heel 
wat kleine Beninese dorpen. Ze zullen 
er rijstprojecten en de boeren bezoeken 
waarvoor ze geld inzamelden. Elke deel-
nemer betaalt immers zelf zijn reis en en-
gageert zich bovendien om € 3.000 in te 
zamelen voor Vredeseilanden. Geld dat ze 
onder meer hopen bij elkaar te krijgen via 
de bbq op 18 juli.

praktisch
Komt u mee smullen? 
Dan bent u van harte welkom vanaf 17 uur. 
U betaalt € 15 (drie stukken vlees) of € 7,5 (1 
stuk vlees of veggie).

Op vrijdag 18 juli is het de beurt aan de 
Zoerselse wereldraad om het programma 
van parkplezier te verzorgen. Een Zuiders 
optreden van Senegalees Omar Ka staat 
alvast garant voor een internationale en 
warme invulling van de avond. Wilt u daar 
bovenop graag een goed doel steunen? 
Schrijf u dan in voor de bbq ten voordele 
van enerzijds Vredeseilanden en ander-
zijds een school voor dove en slechthoren-
de kinderen (lees hier alles over op pagi-
na’s 11 tot 14). 

Benin Classic
“Even om te zeggen dat ik in de herfstva-
kantie niet bereikbaar zal zijn. Die week 
ben ik namelijk aan het mountainbiken. 
Nee, geen parcours van Bloso of een paar 
rondjes in het bos. Ik vlieg naar Benin met 
een groep bikers om daar de ziel uit mijn 
lijf te fietsen... voor Vredeseilanden.” 

Zo klinkt het in het bericht van voor-
malig schepen Bob Peeters, die mee 
aan de wieg stond van onze steden-
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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. 

14.06.2014 - 12.09.2014

juni/september

‘culinair fietsen’ 
in het Land van Playsantiën
Maak kennis met het Land van Playsantien, een 
groene long in de Antwerpse Kempen. De opvallen-
de rust en het decor van bossen en uitgestrekte vel-
den zorgt voor eindeloos fietsplezier. De gemeen-
ten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel heten 
u alvast welkom! Onze drie smaakvolle fietstoch-
ten bieden een sportieve dagtocht gekoppeld aan 
culinaire verwennerij in vier zorgvuldig uitgekozen 
horeca-zaken. 
locatie toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246 
andere data t.e.m. 28.09 
tijdstip er zijn drie routes mogelijk.  
prijs € 35 per persoon  
info en reserveren T 03 310 05 13,  
info@landvanplaysantien.be, www.landvan-
playsantiën.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw

zondag 15.06
pierentocht | 50 km van Zoersel | Walk 2 Gether
Een lange afstandstocht voor de wandelaar met 
verschillende afstanden (6-12-20-25-30-42-50 km). 
Alle wandelingen zijn gedetailleerd afgepijld en 
hebben gezellige rustposten onderweg. 
locatie voetbalkantine KFC Halle, Lotelinglaan 3 
tijdstip van 6.30 tot 15 uur 
prijs € 1,50  
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@
telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

ronde der Voorkempen
recreatieve wegrit van 75 km 
locatie café ‘t Hemeltje, Raymond Delbekestraat 57 
tijdstip van 8 tot 11 uur 
info verhoeven.fam@telenet.be
een act. van WTC De Trappers Sint-Antonius

exclusieve natuurexcursie 
militair domein Grobbendonk
Na tien jaar werken aan het natuurherstel van het 
militair domein zijn vandaag de positieve resul-
taten van al dat werk goed zichtbaar en dus een 
goede reden om er kennis mee te maken. 
locatie Koolaardestraat, Grobbendonk 
(deze weg volgen tot aan het ijzeren ingangshekken) 
tijdstip van 9 tot 12 uur 
info en gids Freddy Van Echelpoel, T 014 88 17 89 
Wim Vochten, T 03 312 14 25, wimvochten@telenet.be 
www.natuurpuntvoorkempen.be
een act. van Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

woensdag 18.06
conditie zomerlessen
Zeven tot tien zalige zomerlessen om een uurtje 
flink te bewegen. Afwisseling tussen aerobics, 
zumba en qigong. 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data t.e.m. 22.08 
tijdstip van 20 tot 21 uur  
prijs € 49 verzekering inbegrepen 
info en vooraf inschrijven Anne Peetermans 
T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53 
Anne.peetermans@telenet.be
een act. van Danco Movado, conditie en dans

donderdag 19.06
‘Eindelijk! Hamlet’
benefietvoorstelling door Warre Borgmans
In dit theaterstuk zweeft Warre Borgmans tussen 
humor en drama, realiteit en fantasie. Feiten over 
Shakespeare’s Hamlet worden vlot verweven met 
anekdotes over zijn eigen leven. 
Als peter van ZNA Joostens schenkt Warre Borg-

mans de opbrengst van deze benefietvoorstelling 
integraal aan activiteiten en projecten voor de 
patiënten en bewoners met dementie. 
locatie zaal de Kakelaar in CC Schoten, Sint-Cordu-
lastraat 10 
tijdstip 20 uur 
prijs vvk € 15, kassa € 17 
info kaarten en reserveren onthaal ZNA Joostens 
(tussen 9 - 15.30 uur) T 03 384 56 05, 
helga.maeyens@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 21.06
eindejaarstentoonstelling
Tekenatelier van Zoersel brengt ook dit jaar weer  
een bijzondere eindejaarstentoonstelling met 
een bonte verzameling van beeldcombinaties en 
kleurrijke objecten. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data t.e.m. 29 juni 
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
en zondag van 11 tot 18 uur 
prijs gratis 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

zondag 22.06
zomerfeest
Jaarlijks zomerfeest, met als specialiteit maatjesha-
ring met brood en gesnipperde ui. Verder is er nog 
een assortiment aan bieren, frisdranken, warme 
dranken, boterhammen met kop of trappistenkaas 
en verschillende fruitvlaaien. 
locatie boomgaard Bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2 
tijdstip van 11 tot 19 uur 
prijs gratis (exclusief uw maaltijd) 
info T 03 384 05 12, www.zoerselbos.be
een act. van de Vrienden van het Zoerselbos

zaterdag 28.06
39ste massa volleybaltornooi
Volleybaltornooi (binnen en buiten)voor heren/
dames gewestelijk, heren/dames/gemengd recrea-
tief, zitvolleybal, bedrijven en verenigingen. 
locatie in en rond sporthal Beuk & Noot, Achter-
straat 30 
tijdstip vanaf 9.30 uur 
prijs € 15 
info en vooraf inschrijven bij Stijn Van Looveren 
T 03 384 17 51, events@amigos.be
een activiteit van Gea Happel Voc Amigos

zondag 29.06
fietstocht Westhoek
Een fietstocht van ongeveer 40km gaat langs enke-
le markante oorlogsmonumenten. Onderweg zijn 
er een aantal educatieve en ludieke intermezzo’s. 
Het aantal fietsers is beperkt tot 4 groepen van 20 
personen. 
locatie Nieuwpoort - Diksmuide - Nieuwpoort 
tijdstip 10 uur 
prijs nog niet gekend 
info Marc Van Looy, M 0477 38 15 84, 
marc.van.looy2@telenet.be
een activiteit van toneelkring ’t Jukschot

maandag 30.06
cursus waarnemingstekenen
Weet u het potlood al te hanteren maar wilt u 
ook met saguine, negro, aquarel, olieverf, ... leren 
werken? Dan is onze cursus waarnemingstekenen 
in zes lessen misschien iets voor u. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data t.e.m. 5 juli 

tijdstip ma t.e.m. woe van 19 tot 22 uur, 
do t.e.m. za van 9 tot 12 uur  
prijs € 60 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

gemeentelijke basisschool Pierenbos 
inschrijvingen & kennismaking
locatie Pierenbos, Halle-Velden 2 
andere data 1-2-3-4.07, 25-26-27-28.08 
tijdstip telkens tussen 10 en 11 uur 
en op 28.08 ook van 18.30 tot 19.30 uur 
info directie, 03 2980 8 31
een act. van gemeentelijke basisschool Pierenbos

dinsdag 1.07
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes 
inschrijvingen & kennismaking
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7  
andere data alle werkdagen t.e.m 9.07 of alle 
werkdagen vanaf maandag 18.08  
tijdstip telkens tussen 10 en 12 uur 
info en afspraak Peter Lacante, M 0477 18 18 64
een act. van gemeentelijke basisschool de Kiekeboes

gemeentelijke basisschool Beuk & 
Noot inschrijvingen & kennismaking
locatie Beuk & Noot, Ter Beuken 1 
andere data 2-3.07, 20-21-25-26-27-28.08 
tijdstip in juli van 10 tot 12 uur, in augustus van 18 
tot 20 uur 
info directie, 03 2980 8 04
een act. van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot

open oefenstonde werelddans
Ook geschikt voor 40+, u mag alleen komen, met 
partner, vriendinnen, … 
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip van 20 tot 22 uur 
prijs gratis 
info greet.van.dyck@telenet.be
een activiteit van Jan en Trien

zondag 6.07
zomermarkt
Op onze jaarlijkse, gezellige zomermarkt vindt 
u allerlei kunst, artisanaat, brocante en curiosa, 
producten uit de moestuin, planten enz…Het Art 
Fan Café serveert lekkere hapjes en dranken.
locatie ten huize Charles Pauwels, Sint Antonius-
baan 118 
tijdstip van 10 tot 18 uur 
info Charles Pauwels, T 03 384 32 06 
dinora.charles@telenet.be
een activiteit van ART FAN Zoersel

natuurwandeling
Natuurwandeling met een natuurgids in het 
Zoerselbos. Laarzen aanbevolen. Honden niet 
toegelaten.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2  
andere data 3.08, 7.09 
tijdstip van 14 tot 17 uur  
prijs gratis  
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be 
www.zoerselbos.be
een act. van de vrienden van het Zoerselbos vzw

fietsdrieluik 
‘de graaf en baron nodigen uit’
Fiets langs onbekende hoekjes en maak kennis 
met onze prachtige omgeving. Onderweg kunt u 
proeven van overheerlijke streekproducten. Als u 
deel-neemt aan minstens twee tochten, maakt u 
kans op mooie prijzen, waaronder een verblijf van 
een week in L’Espinet in Quillan (50 km ten zuiden 
van Carcassonne) in Frankrijk!
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tijdstip 7.30 uur tot 10 uur, vertrek 60 km 
van 7.30 tot 10 uur vertrek 17,28 en 50 km 
prijs leden VWB,WBV € 3, niet-leden € 4 
info Stan Peeters, T 03 384 02 11,  
dedoortrappershalle@hotmail.be 
www.dedoortrappershalle.be
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle

maandag 25.08
muziek- en woordacademie | 
inschrijvingen
Jongeren vanaf acht jaar en volwassenen zijn 
welkom. Op onze website vindt u verder alle prak-
tische gegevens.
locatie filialen Wijnegem,Schilde en Zoersel 
andere data t.e.m. 30.08 
tijdstip elke avond van 18 en 20 uur 
of zaterdag van 10 tot 12 uur 
info academie.zoersel@gmail.com 
academie.wijnegem@skynet.be 
www.academiewijnegem.be
een activiteit van Muziek en Woordacademie

vrijdag 29.08
nacht van de vleermuis
Kinderactiviteiten, info over vleermuizen, speuren 
naar vleermuizen en nachtvlin-ders bewonderen. 
Het kan allemaal op de nacht van de vleermuis.
locatie kasteel De Renesse Oostmalle  
tijdstip deuren open om 19 uur 
kinderactiviteiten om 19.30 uur 
prijs gratis 
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15 
walter.dhertefelt@scarlet.be 
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van 
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

zaterdag 30.08
zomerbuurtfeest Meerheide
Jaarlijks feest in wijk de Meerheide om met de bu-
ren gezellig te kunnen babbelen. Wilt u meewerken 
aan de goede sfeer? Neem dan gerust contact op. 
locatie Turfstraat (zal voor een gedeelte met nadar 
verkeersvrij gemaakt worden), op de hoek met de 
Meerheideweg 
tijdstip vanaf 19 u 
prijs gratis  
info steven.truijen@telenet.be
een activiteit van Buurtschap Meerheide

zondag 31.08
de Schakel
Alle Kempenaars op de fiets! Zowat 37 gemeenten 
doen mee aan ‘de Schakel’. De ganse dag fietsen 
langs afgepijlde wegen. U kiest voor routes tussen 
25 en 150 km. Geschikt voor alle soorten fietsers. 
Gezellige stopplaats voorzien op Einhoven met 
lekker eten en drinken. Onderweg vindt u in elke 
gemeente gezellige stopplaatsen met muziek en 
vertier.
locatie Einhoven (kerststal) 
tijdstip inschrijven van 8 tot 13 uur, einde om 18 uur 
info toerisme@zoersel.be 
www.toerismezoersel.be
een activiteit van Schakel Noord 
met vzw Toerisme Zoersel

zaterdag 6.09
infovoormiddag cursussen 
tekenen | olieverf | aquarelleren
U hebt enige artistieke aspiraties en u ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn. Dan 
biedt de Kunstkring ‘De Schuine Boom’ u de moge-
lijkheid om uw vaardigheden te ontplooien. 
locatie atelier, Olmenlei 129 
info en inschrijven van 9 tot 12 uur 
(de plaatsen zijn beperkt, maximum 6 personen)  
data cursus 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, 
schuineboom@telenet.be
een activiteit van kunstkring de schuine boom

oogstfeest 2014
Samentuin de Veldstraat viert met u haar oogst!

locatie divers 
andere data tot en met zondag 10.08 
info Jef Joosten, M 0477 27 93 11 
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van Eurozoersel vzw

vrijdag 8.08
65ste parochiale bedevaart 
naar Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken vrijdagavond om 20.30 
uur na een korte bezinning aan de kerk. Op 9.08 
om 6.30 uur vertrekken de fietsers aan de kerk en 
om 9 uur de busjes. Mensen die met eigen vervoer 
willen komen, kunnen om 10.30 uur in Scherpen-
heuvel aansluiten bij de eucharistieviering.
locatie kerk Sint-Antonius 
inschrijven zondag 3.08 van 12 tot 13 uur op de 
pastorij, Handelslei 33 
info Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69 
of Gust Meeusen, T 03 383 17 99
een activiteit van KWB Sint-Antonius

papierslag
Dump uw oud papier in onze containers. De 
op brengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen. 
locatie chirolokaal, Kermisplein 
andere data 9 en 10.08 
tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend 
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63 
st.elisabethzoersel@scarlet .be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zondag 10.08
dag van de fiets
recreatieve wegrit van 75 km
locatie cafetaria sporthal Beuk & Noot, 
Achterstraat 30 
tijdstip van 8 tot 11 uur 
info verhoeven.fam@telenet.be
een act. van WTC De Trappers Sint-Antonius

libellentocht
Tijdens deze tocht gaan we dieper in op de verschil-
lende soorten libellen die in deze streek voorko-
men. 
locatie brug 8 op de weg Oostmalle- Hoogstraten 
tijdstip 13.50 uur aan brug, einde 17 uur 
info Joeri Cortens , educatief medewerker Natuur-
punt, T 014 47 29 55, educatie@natuurpunt.be
een activiteit van 
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

vrijdag 15.08
feestelijke moederdagmis
Een feestelijke dag begint met feestelijke muziek. 
De hoogmis van Moederdag wordt naar goede 
jaarlijkse gewoonte opgeluisterd door Koninklijke 
Harmonie De Vriendenband. 
tijdstip 11 uur  
locatie kerk Sint-Antonius  
info bij Jef Bogaerts T 03 383 57 89 
erna.naulaers@telenet.be 
www.devriendenband.be
een activiteit van 
Koninklijke Harmonie De Vriendenband vzw

zondag 17.08
familie -en gelegenheidstornooi
Volleybaltornooi voor familie en/of gelegenheids-
ploegen. Minimum één vrouw per ploeg vereist. Er 
zijn drie binnenterreinen voorzien, zodat maximum 
15 ploegen kunnen deelnemen.
locatie Gea Happel Arena, Achterstraat 30 
tijdstip van 9.30 tot 18 uur 
info en inschrijven Stijn Van Looveren T 03 384 17 51 
events@amigos.be
een activiteit van Gea Happel Voc Amigos

zondag 24.08
23ste veldtoertocht
Gezellige VTT voor alle sportievelingen, dames/
heren/kinderen, langs rustige veld- en boswegen 
(17-28-50-60 km). Kleedkamers, douches, fietsrei-
niging en bewaakte fietsparking voorzien, alsook 
bevoorrading onderweg. 
Gezellige cafetaria en buitenterras ‘après bike’.
locatie KFC Halle, Lotelinglaan 3  

andere data zondag 20.07 en zondag 3.08 
locatie 6.07 startplaats lokaal de Lindekring, 
Kapelstraat 19, Zoersel of kasteel de Renesse, Lier-
selei 29, Oostmalle  
locatie 20.07 startplaats lokaal Sint-Sebastiaans-
gilde, sportterreinen, Poeyelheide, Gierle of Hof 
d’Intere, Pastorijstraat 2, Wechelderzande  
locatie 3.08 gemeentelijke lagere school De 
Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst of Huize Bruyneel, 
Vierselbaan 2, Zandhoven 
tijdstip vertrek tussen 9 en 13.30 uur 
prijs € 5 per persoon/per tocht 
info T 03 310 05 13, www.landvanplaysantien.be 
www.toerismezoersel.be, toerisme@zoersel.be
een activiteit van Land van Playsantiën vzw, 
Toerisme Zoersel en Toerisme Malle

dinsdag 8.07
groepswandeling
Om 10 uur en/of om 13 uur wandelen we een lus 
van +/- 8km. U kunt uiteraard ook alleen in de voor- 
of de namiddag meestappen. 
locatie 8.07 Velt, Lage weg 60 
12.08 Halle hof, Kasteeldreef 55 
9.09 NVZ-lokaal Handelslei 153 
tijdstip vertrek om 10 en /of 13 uur 
prijs gratis 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09 
jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be
een act. van WSV Natuurvrienden van Zoersel VZW

donderdag 31.07
midzomertocht
Een wandeling van 6, 11, 17 of 20 km door het Zoer-
selbos. Nadien is het fijn om samen uit te blazen op 
een mooi terras met een koude schotel en frieten. 
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55  
tijdstip van 7 tot 15 uur 
prijs € 1,5 voor de wandeling (exclusief uw maaltijd) 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden van Zoersel VZW

zaterdag 2.08
insectentocht op ‘De Bonte Klepper’
Deze insectentocht is ook voor kinderen een leuke 
activiteit. Samen gaan we op zoek naar allerlei 
insecten maar omdat het vlinderweekend is, letten 
we ook op rondfladderende vlinders. 
locatie brug 8 op de weg Oostmalle-Hoogstraten 
of rechtstreeks aan ingang reservaat 
tijdstip 13.50 uur aan de brug 
of 14 uur aan ingang tot 17 uur 
info Wim veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@gmail.com
een act. van natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

zondag 3.08
turen in vlindertuinen
Kom meer te weten over dag- en nachtvlinders en 
maak kennis met vlindervriendelijke tuinen. 
locatie vertrek oude pastorij - Berckhovenstraat 11, 
Westmalle of Kasteel de Renesse Oostmalle 
tijdstip tussen 10 en 18 uur 
prijs gratis 
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15 
walter.dhertefelt@scarlet.be, 
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van 
Natuurpunt Voorkempen en Velt Voorkempen

handboogschieten op wip
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert haar jaarlijkse 
wipschieting. Tien gilden uit de Noorderkempen 
strijden om de meeste vogels of pluimen neer te 
halen. 
locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108  
tijdstip van 14 tot 18 uur 
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

woensdag 6.08
Eurozoersel
Voor de achtste maal ontvangt Eurozoersel haar 
buitenlandse gasten. Diverse activiteiten zullen in 
het teken staan van de herdenking van ‘100 jaar 
Groote oorlog’ en de betekenis van de Europese 
Unie voor de vrede op het Europese continent.
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zaterdag 13.09
bezoek aan Ieper
Ieper is zonder twijfel één van de meest historische 
steden, die gelinkt is aan de Groote oorlog. Op het 
programma staat o.a. een bezoek aan het museum 
‘In Flanders Fields’. Ons bezoek sluit af met het 
bijwonen van ‘The Last Post’ aan de Menenpoort.
locatie Ieper 
tijdstip vertrek om 8.30 uur 
prijs nog niet gekend 
info Ilse Verrijcken, T 03 383 59 10 
ilse.verrijcken@telenet.be
een activiteit van Curieus Zoersel

zondag 14.09
Turnhout | natuur en cultuur
Turnhout heeft heel wat historische pareltjes en 
groene plekjes met een rijke biodiversiteit. Tijdens 
deze wandeling maken we hiermee kennis. 
locatie Stadhuis Grote Markt, Turnhout 
tijdstip 14 uur 
prijs gratis 
info en gids Richard Vergaelen, M 0494 39 36 87 
lailah.richard@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

opendeurdag | In den Ateljee
Kom de sfeer opsnuiven of neem deel aan de 
workshop Rammelaar (van 14 tot 17uur - 10 €). 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 
tijdstip van 12 tot 18 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

prijs 1 proefles gratis, € 8/losse beurt, 
 € 72/tienbeurtenkaart  
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25 
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van zensa

woensdag 10.09
gratis proefles kinderyoga
Een combinatie van spel, plezier, bewegen, ont-
spannen en creativiteit voor kinderen van 8 tot 12 
jaar.
locatie de Knod 36 
tijdstip van 15.30 tot 16.30 uur  
prijs gratis proefles 
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72 
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 12.09
Ernst Löw met Deborah Ostrega - concert
Alle songs van Löw zijn autobiografisch, ze hande-
len over het soort man dat hij is. Een rusteloze kerel 
die naar harmonie zoekt maar al te vaak zijn hoofd 
stoot. Samen met Ostrega brengt hij zijn show ‘Ik 
kom uit Nederland’. 
locatie cultuurhuis De Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur 
prijs € 8, € 10 kassa 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

Mouve La Fête
12de MLF Jeugdfuif Volleybalclub VC Zoersel met 
buitenoptredens en binnen DJ’s o.a. optreden van 
Band Marginal
locatie sportschuur Volleybalclub VC Zoersel 
Kapelstraat 15 
tijdstip 21 uur 
prijs vvk €5, kassa € 6 
info Herman.Smits@telenet.be
een activiteit van Volleybalclub VC Zoersel

locatie Veldstraat naast nr. 79 
tijdstip vanaf 13 uur 
info en rondleiding om 14 en 18 uur 
prijs gratis 
info en inschrijven bij bart@develdstraat.be 
www.develdstraat.be
een activiteit van deVeldstraatzoersel vzw

Fred Bervoets - expo
Bervoets is het boegbeeld bij uitstek van galerij 
De Zwarte Panter. Zijn naam staat symbool voor 
passie en werklust. 
locatie cultuurhuis De Bijl, Dorp 1-3 
andere data t.e.m. 28 september 
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 7.09
haringfeest
Jaarlijks haringfeest met specialiteit op houtskool 
geroosterde haring met brood. Verder is er nog 
een assortiment aan bieren, frisdranken, warme 
dranken, boterhammen met kop of trappistenkaas 
en verschillende fruitvlaaien. 
locatie boomgaard Bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2 
tijdstip van 11 tot 19 uur 
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be 
www.zoerselbos.be
een act. van de Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 9.09
yoga en zwangerschapsyoga
locatie yoga: 
dinsdag de Zoest van 10 tot 11.15 uur 
donderdag turnzaal Halle van 10 tot 11.15 uur 
locatie zwangerschapsyoga: 
vrijdag AC Bethaniënhuis 
van 10 tot 11.15 uur of van 19 tot 20.15 uur 

Zoersel is weldra een sportief evenement rijker, namelijk de ‘Nacht van de 
Maan ©’. Deze wandelmarathon bij volle maan brengt u in de nacht van 12 op 
13 juli langs rustige landwegen en mooie stukjes natuur in Zoersel, Oelegem, 
Massenhoven, Viersel, Pulle, Vorselaar, Pulderbos, Oostmalle en Westmalle. 
“Het is een breedschalig sportevenement waarmee we hopen zowel fervente 
wandelaars als amateurs, mannen en vrouwen, jong en oud, validen en min-
dervaliden ... aan te trekken”, aldus de organisatie.

U start bij zonsondergang aan het kasteel van Halle. Lopen heeft niet veel zin, 
want de aankomst gaat pas open bij zonsopgang, maar geoefende wande-
laars zullen wel in staat zijn om stevig door te stappen. Voor u vertrekt, kunt 
u uw energie nog wat opkrikken met een heerlijke pastamaaltijd. Onderweg 
zijn er controleposten met medische verzorging en bevoorrading. Hebt u 
nood aan een beetje verfrissing? Dan kunt u kiezen voor een ‘moondip’ (zwem-
men bij volle maan) in het Albertkanaal. Bij aankomst, opnieuw aan het kas-
teel, kunt u aan tafel aanschuiven voor een uitgebreid sunrise-ontbijt. Zowel 
bij de start als bij de aankomst wordt u met een mix van Franse melodieën en 
swingende klassiekers helemaal in de sfeer gebracht door ‘Le Temps de Mois’.

Met uw deelname steunt u bovendien ‘Beyond the moon’ - een organisatie die 
families met een ernstig ziek kind de gelegenheid biedt om te genieten van 
een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving, ver 
weg van ziekenhuizen en behandelingen.

De deelnameprijs bedraagt € 34, inclusief goodiebag, glowstick, T-shirt, pas-
tamaaltijd, sunrise-ontbijt, moondip, bewaakte vestiaire, tijdsregistratie met 
wandelchip, diploma, medaille, alle bevoorradingen en medische verzorging 
onderweg. Vergeet u niet vooraf in te schrijven via www.nachtvandemaan.be.

MEER WETEN?
Nacht van de Maan © 
T 0475 58 38 61  
www.nachtvandemaan.be

nacht 
van 
de 
maan
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 8 augustus om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 13.09 en 31.10
- vóór 26 september om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1.11 en 19.12

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.

Binnen minder dan een week is het zo ver! Op donderdag 12 juni start in Brazilië het WK voet-
bal. Kunnen onze Rode Duivels u wel bekoren, maar bent u niet meteen van plan om af te 
zakken naar het verre Brazilië? Dan wacht u in het park van Halle het perfecte alternatief, na-
melijk het WK voetbal op groot scherm.

In samenwerking met de gemeente 
Zoersel en de Zoerselse horeca plaatst 
Parkplezier een scherm van zes bij vier 
meter op het grasplein in het park, met 
de beste beeld- en geluidskwaliteit. Alle 
wedstrijden van de Rode Duivels zullen 
uitgezonden worden en, op algemene 
aanvraag, ook die van de Nederlanders. In 
Zoersel en omstreken wonen immers heel 
wat Nederbelgen die wij dan ook van har-
te uitnodigen om voor hun team ‘Oranje’ 
te komen supporteren. We hopen natuur-
lijk dat beide teams doorstoten naar de 
finale, maar ook als dat niet het geval is, 
wordt de finale sowieso uitgezonden!

Rode Duivels 
met 
een vleugje Oranje 

Het scherm zal telkens 45 minuten voor 
de uitzending opstarten. Afhankelijk van 
het aanvangsuur van de wedstrijd wordt 
er nog 45 minuten na de wedstrijd nage-
praat. Bij mooi weer, en bij de wedstrijden 
die om 18 uur starten, kunnen de kleinsten 
zich uitleven op een springkasteel.

praktisch
Komt u met de auto dan kunt u parkeren 
aan de Kanunnik Ullenslaan. Toch willen 
wij ervoor pleiten om het sportief te hou-
den en te voet of met de fiets te komen.
Er is een ruime bewaakte fietsenparking. 
De weide is, in normale weersomstandig-

heden, goed te bereiken voor minderva-
liden en mensen met een kinderwagen. 
Mindervaliden mogen parkeren aan het 
Koetshuis en plaatsnemen vlak voor het 
podium.

aan de toog
Tijdens de matchen van onze Rode Duivels 
wordt u - en dit is heel uniek - aan de toog 
bediend door de cafébazen van al onze 
Zoersel café’s. Zo komt er een tappunt 
Café Sint Teunis, een tappunt Café Halle 
en een tappunt Café Zoersel. Tijdens de 
matchen van de Nederlanders staan leden 
van onze sportclubs achter de toog.

13.06 ..... 21 uur ..... Spanje - Nederland
17.06 .....  18 uur .... België - Algerije
18.06 .... 18 uur  .... Australië - Nederland
22.06 .... 18 uur .... België - Rusland
23.06 .... 18 uur .... Nederland - Chili
26.06 .... 22 uur  ... Zuid-Korea - België

28.06 en 29.06 .... 18 of 22 uur .....1/8 finale ................alleen als Nederland door is

30.06 en 1.07 ....... 18 of 22 uur .....1/8 finale ................alleen als België door is

4.07 en 5.07 ......... 18 of 22 uur .....1/4 finale ................alleen als Nederland en/of België door is
8.07 en 9.07......... 22 uur .............1/2 finale ................alleen als Nederland en/of België door is

12.07 ................... 22 uur .............plek 3 en 4 .............alleen als Nederland en/of België door is

13.07 ................... 21 uur .............finale .................. wordt sowieso uitgezonden

MEER WETEN?
(voor bezoekers én sponsors) 
Luc Vandenplas 
T 0475 26 03 88 
vandenplas-events@telenet.be 
www.facebook.com 
(zoeken naar Zoersel goes Brazil)


