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 ▪ Zoerselse kerstmarkt blaast 20 kaarsjes uit

 ▪ Lindepaviljoen heropent deuren

 ▪ lichtplan geëvalueerd en bijgestuurd

op stap via de grote routepaden
de herfst, het ideale wandel- en fi etsseizoen
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infomarkt |
’een visie voor
Halledorp’

5 en 6 november

iedereen welkom!
(lees p. 2)



inhoud

Er staat heel wat te gebeuren in Halledorp. Naast de bouw van de 
nieuwe school en sporthal, die al volop aan de gang is, staan er nog 
een aantal andere projecten in de steigers. De voorstellen die mo-
menteel op tafel liggen - gaande van een polyvalente zaal aan de 
oude pastorij tot de realisatie van heel wat sociale en betaalbare 
woningen - willen we graag aan u tonen. Dit doen we tijdens een in-
fomarkt op zaterdag 5 en zondag 6 november, telkens van 14 tot 17 
uur, in zaal Sint-Maarten (Lindedreef 16). Tijdens dit weekend zullen 
zowel medewerkers van het ontwerpteam als leden van de admi-
nistratie en het bestuur van gemeente & ocmw Zoersel u te woord 
staan over de verschillende deelprojecten die de herinrichting van 
Halledorp omvat. Uiteraard zijn niet alleen de inwoners van Halle, 
maar ook die van Zoersel en Sint-Antonius van harte welkom!

‘een visie voor 
Halledorp’

MEER WETEN?
communicatie
T 03 2980 9 22
communicatie@zoersel.be 

infomarkt
5 en 6
november 

november 2016
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IN BEELD Eind oktober is het zo ver. 
Zesentwintig jaar na de eerste opening 
heropent het Lindepaviljoen zijn deuren.

4
BETROKKEN Onze kerstmarkt blaast dit 
jaar 20 kaarsjes uit. Hoog tijd om eens te-
rug te blikken met de bezielers ervan.

6
IN BEELD Naar aanleiding van de vierde 
editie van ‘dichter in huis’ zijn we weer op 
zoek naar dichters en huiskamers.

7
WEGWIJS Ga samen met ons op stap via 
de grote routepaden, die u ongetwijfeld 
kent van de wit-rode streepjes.

9
IN ‘T KORT Iedereen digitaal? | markt op 
1 november | Stan Bartholomeeussen zegt 
politiek vaarwel | en nog veel meer...

10
WEGWIJS De aanpassingen aan de open-
bare verlichting werden recent geëvalu-
eerd en waar nodig bijgestuurd.

11
BETROKKEN Lokale politie Voorkempen 
nodigt u graag uit op een infoavond rond 
de gevaren van internetgebruik.

12
IN BEELD 11.11.11 zet de strijd verder en 
ijvert dit jaar voor gezondheidszorg voor 
iedereen!

13
DAG NA DAG Snuister alvast eens tus-
sen de activiteiten die plaatsvinden van 
5.11 tot en met 19.12, waaronder de senio-
renweek.
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Eind oktober is het zo ver. Zesentwintig jaar na de eerste opening heropent het 
Lindepaviljoen, ditmaal in een heel ander jasje, zijn deuren. Op vraag van gemeente & ocmw 
Zoersel toverde vzw Toerisme Zoersel het Lindepaviljoen met een multimediashow en een 
vertel-, belevings- en tentoonstellingsruimte om tot een fris en eigentijds museum.

SPRING EENS BINNEN! 
Tijdens de feestelijke opendeurweek 
kunt u, als inwoner van Zoersel, het 
Lindepaviljoen bezoeken op 31.10, 1 en 2.11 
van 13 tot 17 uur en op 3 en 4.11 van 19 tot 
21 uur.
Van 6.11 tot en met 11.12 kan iedereen (ook 
niet-Zoerselaars) er elke zondag van 13 tot 
17 uur terecht.
Vanaf 2017 gelden de ‘normale’ openingsu-
ren, namelijk alle zon- en feestdagen van-
af de start van de paasvakantie tot 1 okto-
ber, telkens van 13 tot 17 uur.
Komt u met een groep, dan maakt u een 
afspraak via www.toerismezoersel.be, 
www.zoersel.be of 03 2980 0 00.

staan de takken van de boom, en dus ook 
het mooie liefdesverhaal van de Loteling, 
centraal. Kinderen kunnen hier de 
Lindeboom en zijn beelden op een speelse 
manier ontdekken.

Vergeet in de inkomruimte ook niet 
even stil te staan bij de vijf vertelbomen, 
elk met zijn eigen verhaal. De ‘vogel-
boom’ test uw kennis over welke geve-
derde vrienden er zoal rondvliegen in de 
Kempen. Bij de boom met ‘Kempense 
griezels’ ontdekt u de vele sagen en le-
genden die onze streek rijk is. De ‘dialect-
boom’ vertelt u over de eigenaardigheden 
van het Zoersels dialect, terwijl de vierde 
boom het specifi ek heeft over woorden 
en uitdrukkingen die gebruikt worden 
op een ‘oud Zoersels boerenerf ’. De vijfde 
en laatste boom toont u de ‘streekparels’ 
van de ons omringende Kempen. Welke 

mooie stukjes Kempen liggen er in en 
rond Zoersel en hoe geraakt u daar via de 
fi ets- of wandelknooppunten? In de ruim-
te tussen en rondom de bomen vindt u 
een wisseltentoonstelling. In 2017 staat de 
Kempense natuur in de kijker, met dank 
aan Natuurpunt Voorkempen en fotoclub 
Obscura voor woord en beeld.

Gemeente & ocmw Zoersel en vzw 
Toerisme Zoersel hopen dat het 
Lindepaviljoen een plaats wordt van waar-
uit u, niet alleen Zoersel, maar gans de 
Kempen leert kennen en ontdekken.

In al zijn glorie en grootsheid verwelkomt 
de Linde u bij het binnenkomen. Van aan 
zijn voeten kijkt een menigte oude dorps-
genoten u benieuwd aan. Honderd jaar 
ligt er tussen u en hen. Familie kijkt naar 
familie. Jeugd kijkt naar jeugd... Via de 
trap, die u meeneemt langs dromerige 
Kempense bomenlandschappen, bereikt 
u de kruin van de boom. Een deur gaat 
open en u treedt een donkere torenruim-
te binnen, waar de gebeeldbouwde boom 
vervolgens de hoofdrol speelt in een mul-
timediashow. Via fi lmbeelden, foto’s, 
muziek, lichtprojecties ... vertelt hij niet 
alleen zijn eigen levensverhaal, maar ook 
dat van zijn dorp. (Iedereen, maar zeker wie 
minder goed te been is, kan het ganse gebeu-
ren ook vanaf het gelijkvloers volgen.)

Terug beneden komt u terecht in een in-
tieme vertel- en belevingsruimte. Hier 

MEER WETEN?
toerisme
T 03 2980 7 16
toerisme@zoersel.be

Lindepaviljoen heropent deuren

 ■ IN BEELD

fris en eigentijds
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Ook dit jaar wordt het administratief centrum Zoersel en het cultureel centrum 
Bethaniënhuis het tweede weekend van december omgetoverd tot een sfeervolle kerst-
markt. Maar wist u ook dat die kerstmarkt intussen al aan haar 20ste editie toe is? Hoog 
tijd dus om eens terug te blikken met de bezielers van het eerste uur: Katrien Schryvers, Jef 
Joosten, Georgette Truyens-Sanders, Gilberte Cravillon en Rob Belmans.

Zoerselse kerstmarkt 
bestaat 20 jaar

 ■ BETROKKEN

al 20 jaar solidariteit, integratie, ontmoeting en verbroedering
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 ■ BETROKKEN

Hoe het allemaal begon, herinneren ze 
zich nog alsof het gisteren was. “Twintig 
jaar geleden werden er in Vlaanderen wei-
nig of geen kerstmarkten georganiseerd. 
We haalden de mosterd dan ook bij onze 
Duitse zustergemeente Laubach. Daar or-
ganiseerde men namelijk een kerstmarkt 
waar heel wat plaatselijke verenigingen 
aan deelnamen, en waar ook wij - met 
de gemeente Zoersel - een standje had-
den. We ervaarden er zo’n unieke samen-
horigheid dat we meteen wisten: zo’n 
kerstmarkt willen we in Zoersel ook intro-
duceren. We kozen echter niet voor een 
commercieel evenement, maar voor een 
markt gericht op solidariteit, integratie, 
ontmoeting en verbroedering”, vertellen 
Jef, Katrien en Georgette mijmerend.
“De Zoerselse wereldraad organiseerde 
destijds al een geschenkbeurs tijdens de 
kerstperiode. Ook enkele zorginstellin-
gen zetten in dezelfde periode een aantal 
kleine acties op poten. Het uitgelezen mo-
ment dus om al deze initiatieven samen te 
brengen in één groter geheel, dachten wij. 
Jan Van Riel (wereldraad), Rob Belmans en 
Gilberte Cravillon (twee vaste waarden bij 
de gemeente) waren meteen bereid hier 
mee hun schouders onder te zetten, en 
onze kerstmarkt was geboren!”

uniek in z’n soort
Het moest een ‘alternatieve’ kerstmarkt 
worden, uniek in zijn soort. “‘Zorg’ en ‘aan-
dacht voor mensen die zorg nodig heb-
ben’ neemt in onze Zoerselse geschiedenis 
al lang een belangrijke plaats in en dat 
wilden we ook tijdens de kerstmarkt uit-
stralen, onder meer door de zorgvoorzie-
ningen mee te integreren en de Zoerselse 
verenigingen te betrekken”, licht Katrien 
toe. “Mensen associëren de kerstdagen 
vaak met ‘pakjestijd’, maar er zijn ook veel 
mensen voor wie dit een hele zware perio-
de is, omdat ze alleen zijn, omdat ze geen 
geld hebben voor cadeautjes ... Spelen de 
bezoekers op onze kerstmarkt bijvoor-
beeld het budgetspel, eten ze van de koek-
jes die Zoerselse asielzoekers gebakken 
hebben of kopen ze iets aan een stand van 
één van de zorginstellingen, dan hopen 
we dat ze daar even bij stil staan.”
“Van bij de start wilden we de kerstmarkt 
immers ook aangrijpen om mensen te 
sensibiliseren, om een draagvlak te cre-
eren en om te laten zien dat mensen die 
zelf zorg en hulp nodig hebben, er ook bij 
horen en een meerwaarde zijn voor de 
maatschappij! En laat net dát dan weer 
een meerwaarde zijn van onze kerst-
markt!”

voor ‘t goede doel
“Bovendien was en is ons motto nog 
steeds ‘over de grenzen heen’. Dat heeft 
verschillende betekenissen. Zoals we al 
zeiden: over sectoren, voorzieningen, ver-
enigingen en zelfs alle lagen van de bevol-
king heen. Maar anderzijds ook over de 
grenzen van Zoersel en België heen”, ver-
telt Rob, één van de drijvende krachten 
binnen het organiserend comité.
“Zo schenken we al sinds de eerste editie 
een deel van de omzet aan een goed doel. 
De opbrengst van de cafetaria gaat inte-
graal naar dat centraal project en ook elke 
standhouder staat minimum 20 % van zijn 
winst daaraan af. Het zijn die standhou-
ders zelf die - uit de voorstellen van de we-
reldraad en de welzijns- en gezondheids-
raad - het centrale project van dat jaar 
kiezen. Zo weet iedereen perfect voor wie 
of wat hij zich inzet. Wat vaststaat, is dat 
we het ene jaar kiezen voor een project uit 

GOEDE DOELEN
In totaal konden we sinds 
1997 maar liefst € 90.123 
overhandigen aan 33 ver-
schillende goede doelen in 
binnen- en buitenland.
We sommen er graag enke-
le voor u op:
- Moeders voor moeders 
- vakantiekampen voor 

maatschappelijk kwets-
bare kinderen (Rode Kruis)

- voedselbank
- daklozenrestaurant 
- blindengeleidehonden-

school 
- kinderkankeronderzoek
- Feestvarken vzw
- welzijnsschakels
- waterpompen (Kikwit) 
- drinkbaar water (Filipij-

nen)

- begeleidingsproject voor 
gevangenen (Bolivië) 

- educatief project voor In-
diaanse kinderen (Peru)

- Zoersel tegen woestijn-
vorming (Kameroen)

- zorg voor zonnekinderen 
(Chili)

- school voor kinderen uit 
problematische, ont-
wrichte gezinnen (Chili)

de derdewereld, het andere voor een goed 
doel in eigen land.”

solidariteit en samenhorigheid
“De opbrengst die we kunnen overhandi-
gen stijgt met de jaren, en dat doet ons 
veel plezier. Anderzijds zijn we ook wel 
bezorgd om het feit dat er ook heel wat 
verenigingen en organisaties afh aken. We 
trachten elk jaar zoveel mogelijk vereni-
gingen en zorginstellingen te overtuigen 
om op onze kerstmarkt aanwezig te zijn. 
We begrijpen dat het veel inzet vraagt 
en dat het ook fi nancieel niet altijd even 
makkelijk is om een standje een volledig 
weekend te bemannen. Maar we hopen 
toch dat we hen, zeker nu de twintigste 
editie er aan komt, opnieuw kunnen in-
spireren en overtuigen van het belang van 
onze kerstmarkt, namelijk het samenho-
righeidsgevoel en de solidariteit in onze 
gemeente - én daarbuiten - versterken.”

VAN HARTE WELKOM
 We nodigen u alvast graag uit op de twintigste editie van onze 
kerstmarkt in en rond het administratief centrum Zoersel, cultureel 
centrum Bethaniënhuis en PVT De Landhuizen. Op zaterdag 10 en 
zondag 11 december staan er opnieuw heel wat verenigingen, parti-
culieren, ondernemers en vrijwilligers klaar om u een weekend lang 
onder te dompelen in die bijzondere kerstsfeer. Maak zeker van de 
gelegenheid gebruik om originele eindejaarsgeschenkjes op de kop 
te tikken, één van de optredens bij te wonen of gewoon gezellig bij te 
kletsen bij een drankje en een hapje. Wat er precies op het program-
ma staat en hoe we die twintig jaar kerstmarkt samen met u gaan 
vieren, verklappen we nog niet, maar komt u absoluut tijdig te weten!

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be
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Eind januari 2017 is het weer zo ver. Dan vindt in Vlaanderen en Nederland de jaarlijkse 
Poëzieweek plaats van donderdag 26 januari tot en met woensdag 1 februari. Ook in onze ge-
meente heeft de Poëzieweek intussen een vaste stek gekregen binnen het cultureel aanbod. 
Een vierde editie van ‘dichter in huis’ is dan ook al volop in de maak.

Maar humor is bovenal een manier om 
met de meerduidigheid van de dingen om 
te gaan en dat is bij poëzie niet anders…

poëzie in de huiskamer
Tijdens de Poëzieweek 2017 organiseren 
we, intussen reeds voor de vierde keer op 
rij, ‘dichter in huis’. Meer bepaald op zon-
dag 29 januari willen we poëzie graag tot 
in enkele Zoerselse huiskamers brengen.

Om een mooi programma uit te werken, 
zijn we momenteel op zoek naar twee 
dingen. In de eerste plaats zoeken we ui-
teraard huiskamers, of beter: mensen 
die hun huiskamer enkele uurtjes willen 
openstellen voor poëzieliefh ebbers. Het 
aantal gasten is afh ankelijk van de groot-
te van uw woonkamer. Na afl oop voor-
zien wij een hapje en een drankje voor uw 
gasten.

Daarnaast zoeken we ofwel Zoerselaars 
die zelf poëzie schrijven en er op uit zijn 
hun poëzie eens voor een echt publiek te 
brengen, ofwel mensen die zelf geen ge-
dichten schrijven, maar wel die van hun 
favoriete dichter willen komen voordra-
gen. U had ongetwijfeld al begrepen dat 
we dit jaar vooral op zoek zijn naar dich-
ters/woordkunstenaars die gedichten 
brengen die passen in het thema ‘humor’.

Iets voor u? Laat het ons, voor 11 novem-
ber, weten via onderstaande gegevens. 
Wij kijken er alvast naar uit!

De Poëzieweek werkt elk jaar rond een 
vast thema. In 2017 is dat ‘humor’. Humor 
en poëzie, horen we u denken? ”Jawel”, 
zegt Jules Deelder, in wiens poëzie hu-
mor geen curiosum is. Deze Nederlandse 
dichter van een omvangrijk oeuvre staat 
in binnen- en buitenland bekend om zijn 
memorabele voorstellingen, waarbij de 
Beat Generation (een klein aantal invloedrij-
ke schrijvers uit de jaren 50 en 60) nooit veraf 
lijkt.

Bent u niet vertrouwd met Deelders 
werk? Haast u tijdens de Poëzieweek dan 
naar de boekhandel en koop voor € 12,50 
aan poëzie. Dan krijgt u namelijk het 
Poëziegeschenk cadeau, ditmaal van de 
hand van Jules Deelder.

van grijns tot luide bulderlach
Met het thema humor komt er tijdens 
de Poëzieweek 2017 aandacht voor ge-
dichten die op de lachspieren werken, uit 
hilariteit, herkenbaarheid of uit ironie. 
Gedichten worden in onze contreien im-
mers eerder met ernst dan met humor ge-
associeerd. Het verdriet is eindeloos en de 
liefde hopeloos.

Toch wordt er ook heel wat afgelachen 
in poëtenland. Soms is er de luide bulder-
lach bij een kolderiek nonsensgedicht, 
vaak is er ook een grijns van herkenning. 
De verwarrende situatie die de dichter be-
schrijft, hebben we zelf allemaal ook mee-
gemaakt.

Humor in poëzie kan ook wat ongemak-
kelijk zijn: valt hier wel om te lachen? 
Dichters gebruiken humor ook in de vorm 
van ironie of spot om een maatschappelij-
ke wantoestand aan te klagen.

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

dichters & huiskamers gezocht

dichter in huis

 ■ IN BEELD
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► ►

Iedereen die met wandelen van ver of dichtbij iets te maken 
heeft, kent ze wel. De wit-rode streepjes die u begeleiden 
langsheen de mooiste landschappen en historische sites in 
heel Vlaanderen - inclusief in Zoersel - én ver daarbuiten.

de vereniging geslaagd in haar opzet: het 
Vlaamse GR-netwerk telt zo’n 3.800 km 
permanent en éénvormig aangeduide 
wandelroutes. Het wit-rode aanduidings-
systeem kreeg intussen zelfs navolging 
in Nederland, Spanje en Portugal, wat 
betekent dat u dus zonder probleem van 
Groningen tot in Gibraltar kunt wandelen.

fi losofi e
Vermits het om doorgaande routes gaat 
en u mogelijk dagen aan één stuk door-

In 1977 bundelden een aantal enthousias-
te wandelaars de krachten en richtten de 
vrijwilligersorganisatie ‘Grote Routepaden’ 
op. Ze hadden de ambitie om, in navol-
ging van Frankrijk en Wallonië, ook in 
Vlaanderen een netwerk van ‘doorgaande’ 
wandelroutes uit te rollen. Dit betekent 
dat u niet in een lusvorm wandelt. U ver-
trekt bij punt A en eindigt, x-aantal km 
verder, bij punt B. U komt dus niet terug 
aan bij uw vertrekpunt. Vandaar de naam 
‘doorgaande’ wandelroutes. Inmiddels is 

wandelt, is het noodzakelijk dat u vooraf 
uw tocht goed organiseert. Dagenlang 
doorstappen vergt immers overnach-
tingsplaatsen en een manier om terug 
te keren naar uw punt van vertrek. Grote 
Routepaden streeft bij de uitbouw van 
haar routes steeds naar een goed even-
wicht tussen landschappelijke aantrekke-
lijkheid, bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer en bevoorrading- en logiesmoge-
lijkheden. Niet zo eenvoudig te combine-
ren in een fi jnmazig, sterk verstedelijkt 
en door lintbebouwing gekenmerkt land-
schap. Toch is menigeen, die op stap gaat 
langs een GR, aangenaam verrast!

ruimer gevoel
Stappen langs grote routepaden geeft u 
ongetwijfeld een ruimer gevoel dan een 

de herfst, het ideale wandel- en fi etsseizoen

op stap via
de grote routepaden

 ■ WEGWIJS

©
 W

im
 P

at
ry

7



wandeling door bijvoorbeeld een kas-
teelpark of een natuurdomein. U over-
stijgt de kleinschaligheid - ons typisch 
Vlaams kerktorengevoel - en legt telkens 
een nieuw stuk van de route af. U ziet op 
die manier de landschappen wijzigen en 
krijgt, visueel en doorleefd, een bevattelij-
ke invulling van de aardrijkskundelessen 
uit uw schooltijd. U passeert historische 
kernen, waar op dezelfde manier de ge-
schiedenis uit uw studieboeken tot leven 
komt. Wandelen langs de rand van het 
landschap laat u ook proeven van avon-
tuur, de buitenlucht opsnuiven en de wel-
daad van een gezonde bloeddoorstroming 
voelen.

GR 5 en GR 565 door Zoersel
Toeval wil dat één van de meest tot de 
verbeelding sprekende grote routepaden 

stationsstappers
Deze mogelijkheid laat u kennismaken 
met een GR-route in lijn. U start aan sta-
tion A en wandelt via de wit-rode streep-
jes naar station B, van waaruit u een trein 
terug kunt nemen. De stations zijn zo ge-
kozen dat er ook tijdens het weekeinde 
minstens één trein per uur passeert. De 
acht wandeltrajecten vindt u op www.
groteroutepaden.be/stationsstapper.

langeafstand fi etsroutes
Minder bekend is dat Grote Routepaden 
ook instaat voor de bewegwijzering van 
de LF-routes (Langeafstand Fietsroutes) 
in Vlaanderen. Net als bij de GR, zijn het 
routes in lijn die diverse regio’s en zelfs lan-
den doorkruisen. Voor de trajecten wordt 
steeds gezocht naar veilige fi etswegen, 
uit de buurt van drukke verkeersassen. 

MEER WETEN?
Grote Routepaden vzw
T 03 232 72 18
info@groteroutepaden.be

wandelbomen
Bij de viering in 2012 rond het 75-jarig 
bestaan van het Sniederspad (GR 565)
werden in onze gemeente twee wandel-
bomen geplaatst. Eén ervan staat op de 
kruising van de GR 5 en het Sniederspad 
aan het Boshuisje. De andere is te vin-
den op Einhoven aan de kruising van het 
Sniederspad met de streek-GR Kempen.

nieuwsgierig en uitproberen?
Wilt u wel eens proeven van het GR-
wandelen, dan kan dat op verschillende, 
eenvoudige manieren.

bustochten
Zo worden er maandelijks vanuit elke pro-
vincie begeleide GR-wandelingen geor-
ganiseerd. Een bus brengt u, van aan ver-
schillende opstapplaatsen, tot bij een GR. 

door onze gemeente loopt. De GR 5 ver-
bindt Rotterdam met Nice. Deze wan-
delroute loopt verder door de Ardennen, 
Luxemburg, Lotharingen, Vogezen, Jura 
en de Alpen tot aan de Promenade des 
Anglais in Nice. Begin alvast te dromen, 
knoop uw veters vast en vertrek. Stap na 
stap zal u de Middellandse zee naderen, 
om daar aangekomen - met veel voldoe-
ning - te beseff en dat u te voet van de 
Noordzee tot aan de Méditeranneé bent 
gewandeld!

De GR 565, bij ons beter bekend als het 
Sniederspad, is eveneens een historische 
route die door Zoersel loopt en Antwerpen 
verbindt met Bladel. Ze is genoemd naar 
de arts en schrijver Renier Snieders (° 1812 
in Bladel), die geregeld via deze route zijn 
broer in Bladel ging opzoeken.

Onder begeleiding stapt u dan een dag 
lang die GR af, om vervolgens met de bus 
terug te keren naar uw vertrekpunt. Alle 
details hierover vindt u op www.groterou-
tepaden.be/activiteiten.

dagstappers
Grote Routepaden ontwikkelde ook dag-
wandelingen van 20 à 25 km met het-
zelfde begin- en eindpunt. Vermits GR-
wandelingen in lijn verlopen, wordt een 
terugkeerlus gemaakt via een andere rou-
te, veelal plaatselijke wandelwegen. Deze 
wandelingen zijn duidelijk beschreven en 
van een kaartje voorzien, per provincie ge-
bundeld en uitgegeven door Lannoo. Op 
die manier kunt u op eigen initiatief en 
ritme kennismaken met GR-wandelen. U 
vindt alle info op www.groteroutepaden.
be/dagstappers.

 ■ WEGWIJS

De LF-routes vormen zo de perfecte basis 
voor het plannen van dag-, weekend- of 
meerdaagse trektochten of fi etsvakan-
ties. In Vlaanderen vormt de ‘Vlaanderen 
Fietsroute’ (LF 5) de ruggengraat van dit 
netwerk. Deze route vormt een 800 km 
lange ellips doorheen gans Vlaanderen. 
Ook in Zoersel is er een kruising van twee 
routes, namelijk de LF 5 met de LF 9, ko-
mende van Breda. Begin alvast te gras-
duinen op www.groteroutepaden.be/LF-
routes. 
(Auteur: Gie Beirnaert | Grote Routepaden vzw)

©
 K

oe
n 

D
el

an
gh

e

8



 ■ IN ‘T KORT

u bent een held!
dag v/d mantelzorg

Zorgt u voor uw zorgbehoe-
vende echtgenoot, ouder, 
broer, zus, zoon, dochter …? 
Dan bent u een ‘mantelzorger’ 
én een held! Voor al uw goede 
zorgen verdient u een dikke 
dankuwel. Daarom nodigen 
we u uit voor de (gratis) mu-
ziekvoorstelling ‘Terug naar de 
eenvoud’ tijdens de Dag van 
de Mantelzorg, 17 november. 
Vergeet niet in te schrijven via 
03 2980 0 00 of www.zoer-
sel.be/dagvandemantelzorg. 
Registreer u meteen ook als 
mantelzorger, dan ontvangt 
u volgende keer automatisch 
een uitnodiging.

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

adieu politiek
Stan Bartholomeeussen

Na vele jaren van engagement 
voor en in de gemeente Zoer-
sel heeft Stan Bartholomeeus-
sen (Open VLD) besloten de 
politiek vaarwel te zeggen. 
Stan maakte maar liefst 28 
jaar deel uit van dat Zoerselse 
politieke leven, meer bepaald 
als schepen, burgemeester en 
het laatste decennium als ge-
meenteraadslid. Hij streefde 
onder meer naar inspraak en 
een goede communicatie naar 
de bevolking toe. “Het is zon-
der spijt dat ik afscheid kan ne-
men en zeggen dat het goed is 
geweest. Ik heb hard gewerkt, 
maar heb ook veel gekregen 
van de mensen”, aldus Stan, 
die vanaf oktober wordt opge-
volgd door Caroline Jansen.

MEER WETEN?
secretariaat 
03 2980 9 18
secretariaat@zoersel.be

iedereen digitaal?  - UGent onderzoekt

Gemeente & ocmw Zoersel zet al een tijdje - zij het beperkt - in 
op digitale communicatie. We denken daarbij aan onze website, 
sociale media, wekelijkse digitale nieuwsbrief ... Maar dat is nog 
maar het topje van de (digitale) ijsberg. Er kan nog zo veel meer, 
maar... vooraleer we die extra mogelijkheden verder onderzoe-
ken en eventueel implementeren, willen we eerst van u weten in 
hoeverre u mee wilt én kunt volgen op die digitale snelweg? Wat 
u vindt van onze huidige communicatiemix? En wat we kunnen 
doen om nog beter te beantwoorden aan uw informatiebehoef-
ten? Een team van masterstudenten van de Universiteit Gent zal 
dit nagaan. De manier waarop zij hun onderzoek zullen voeren, is 
momenteel nog niet bekend. De kans dat u één van hen (mét le-
gitimatiebewijs van gemeente & ocmw Zoersel op zak) tijdens de 
maand november over de vloer krijgt, is echter wel reëel. We wil-
len u alvast bedanken om aan dit onderzoek deel te nemen!

MEER WETEN?
communicatie
T 03 2980 9 22
communicatie@zoersel.be

griep in het land
bescherm u er tegen

Griep treft elke winter één op 
tien mensen. Meestal geneest 
u vanzelf, maar bij sommige 
risicogroepen kan ‘een ordi-
naire griep’ ernstige gevolgen 
hebben. 65-plussers, zwan-
gere vrouwen en mensen met 
gezondheidsproblemen (dia-
betes, ziekte van longen, hart, 
lever of nieren) laten zich daar-
om best vaccineren. Jaarlijkse 
griepvaccinatie biedt immers 
de beste kans om zonder griep 
de winter door te komen. 
Sinds half oktober is het vaccin 
beschikbaar. Risicogroepen 
krijgen het voor bijna de helft 
terugbetaald. Voor mensen in 
woonzorgcentra is het gratis.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 9 60
www.griepvaccinatie.be

markt op 1 nov.
kom eens langs

Kuiert u wel eens graag over 
de markt, maar moet u op 
dinsdag altijd werken? Stip 
dan 1 november alvast aan in 
uw agenda, want ondanks 
het feit dat dit een feestdag is, 
gaat de maandelijkse markt 
in Zoersel dan toch gewoon 
door. De marktkramers ver-
wachten u tussen 8 en 12.30 
uur in de Kerkstraat/Voorne. 
We willen de bewoners, langs 
Kerkstraat en Voorne, er nog 
even attent op maken dat u 
dus tijdig uw wagen moet ver-
zetten. Tussen 6.30 en 14 uur is 
uw straat immers afgesloten. 
Staat uw wagen toch in de 
weg, dan wordt hij op uw kos-
ten weggesleept.

MEER WETEN?
Hilde Bourbon
T 03 2980 9 48
hilde.bourbon@zoersel.be
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Het juiste licht op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate. Dat is de bedoe-
ling van de aanpassingen aan de openbare verlichting die de afgelopen maanden werden ge-
daan in het kader van het regiomasterplan. De uitgevoerde aanpassingen werden intussen 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

wat nachtelijke rondritten. Enkele mede-
werkers controleerden de meer dan 3.000 
lichtpunten in onze gemeente, inclusief 
alle meldingen die we intussen al van in-
woners kregen. Op die manier konden 
we ter plaatse oordelen of er al dan niet 
aanpassingen nodig waren. Conclusie 
van deze uitstapjes: op sommige plaatsen 
werd het licht te veel gedoofd, op ande-
re plaatsen werd het niet gedoofd en nog 
elders was het aangewezen om andere 
lichtpunten te kiezen. Tegen eind oktober 
zullen 275 aanpassingen uitgevoerd zijn. 
We blijven het lichtplan bovendien voort-
durend evalueren, zodat er steeds aanpas-
singen mogelijk zijn.

investeringen
Het geld dat we hiermee besparen, inves-
teren we grotendeels terug in slimme en 
veilige verlichting. Bij nieuwe projecten 

wordt er bijvoorbeeld meteen geïnves-
teerd in led-verlichting. Daarnaast willen 
we wegversmallingen en andere gevaar-
lijke obstakels, zoals bloembakken, zicht-
baarder maken door (extra) refl ectoren of 
pinklichtjes op zonne-energie aan te bren-
gen. Tot slot bekijken we ook de mogelijk-
heid om verrijdbare verlichtingspalen uit 
te lenen bij evenementen. En ook Eandis 
zit niet stil. De netbeheerder ontwikkelt 
voortdurend nieuwe brandregimes, zoals 
een apart brandregime tijdens het week-
end. Of dit er eff ectief komt, zal moeten 
blijken uit de opgelijste voor- en nadelen.

Even terugblikken: in een eerste fase voer-
de netbeheerder Eandis een analyse uit 
van de bestaande openbare verlichting. 
Alle soorten verlichtingspalen en lampen 
werden in kaart gebracht. Onze gemeen-
te telde op dat ogenblik (2013) meer dan 
3.000 verlichtingspalen, waarvan er 2.813 
de hele nacht bleven branden - goed voor 
een totaal energieverbruik van 1.258.593 
kWh en een jaarlijkse kost van € 250.000.
Daar wilden we iets aan doen! Niet alleen 
om kosten en energie te besparen, maar 
ook omwille van het milieu en het beper-
ken van lichthinder. Openbare verlichting 
is nodig voor de verkeersveiligheid, de so-
ciale veiligheid en de leefb aarheid van de 
openbare ruimte, maar te veel of verkeerd 
gebruik ervan zorgen voor hinder, vervui-
ling en verspilling. Het kwam er dus op 
aan een goed evenwicht te zoeken: het 
juiste licht op de juiste plaats, op het juis-
te moment en in de juiste mate. Alleen zo 
kan de energie voor openbare verlichting 
zo effi  ciënt mogelijk worden ingezet.

23 - 6 uur
Vanuit dat besef werd een actieplan uit-
gewerkt, waarbij het bestuur er voor koos 
om alle lichtpunten te doven van 23 tot 6 
uur, met uitzondering van kruispunten, 
ter hoogte van zijstraten en onoverzich-
telijke bochten en aan eindpunten van 
doodlopende straten. Op parkings bleven 
er telkens één of meerdere lichtpunten 
branden. Aan de verlichting op de gewest-
wegen werd niet geraakt, aangezien dat 
grotendeels de bevoegdheid is van het 
Vlaams gewest.

nachtelijke rondritten
Na die eerste ingrepen werd het lichtplan 
grondig geëvalueerd door middel van heel 

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

lichtplan geëvalueerd

aanpassingen aan openbare verlichting

 ■ WEGWIJS
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Jongeren, of beter nog ‘kinderen’, raken op alsmaar jongere leeftijd vertrouwd met smartpho-
nes, internet, sociale media... Dat is echter niet zonder gevaar. Niet iedereen die ze via die 
weg ontmoeten, heeft immers de juiste bedoelingen. We geven u alvast enkele tips om uw 
kind te beschermen en nodigen u graag uit op een infoavond hieromtrent

INFOAVOND OP 16 NOVEMBER
Op woensdagavond 16 november geeft 
gastspreker Frederik Vanhuff el u een uit-
gebreide toelichting over (mobiel) sur-
fen op het internet in het algemeen, 
maar ook meer specifi ek over internet 
en seksualiteit (sexting en grooming), 
sociale netwerksites en entertainment 
(gamen, fi lm, muziek …). U hoeft niet in 
te schrijven voor deze (gratis) infoavond, 
die plaatsvindt om 20 uur in de Kapel, 
Handelslei 167. Kunt u niet aanwezig zijn, 
maar zit u wel met een aantal vragen hier-
omtrent, dan bent u steeds welkom bij 
onze opvoedingswinkel, Handelslei 230, 
T 03 633 98 98, opvoeding@zoersel.be.

enkele tips
- Laat uw kind zo veel mogelijk zelfstan-

dig internetten, maar zet de pc wel in 
een gemeenschappelijke ruimte of op 
een goed zichtbare plaats. Zo hebt u 
meer zicht op zijn/haar internetgedrag 
en bent u in de buurt om te helpen als er 
iets vervelends gebeurt.

- Leer uw kind voorzichtig omspringen 
met zijn/haar identiteit, vooral met per-
soonlijke informatie en met het gebruik 
van eigen foto’s en die van anderen.

- Maak bij discussies over computerge-
bruik steeds de vergelijking met de ‘ech-
te’ wereld. Wat uw kind in de werkelijke 
wereld als ‘not done’ beschouwt, moet 
hij/zij dan ook niet op internet doen. 

- Leer uw kind respect hebben voor ande-
ren. Internet geeft een vals gevoel van 
anonimiteit. Kinderen durven dan meer, 
omdat ze toch geen reacties zien.

- Een kind gaat er vaak van uit dat alles 
wat op internet staat, waar is. Maak 
hem/haar er van bewust dat niet alle in-
formatie even betrouwbaar is en dat hij/
zij altijd kritisch moet blijven. Leer uw 
kind ook dat het geen schande is om bij 
twijfel een gesprek aan te gaan met u of 
met de leerkracht.

- Praat met uw kind over het gebruik 
van de computer en maak de nodige 
afspraken. Waarvoor mag de compu-
ter gebruikt worden, en waarvoor niet? 
Hoeveel tijd mag er dagelijks besteed 
worden achter de pc, laptop, iPad ...?

Het verspreiden van seksueel getin-
te foto’s via mobiele telefoon (sexting) 
en het actief benaderen van minderja-
rigen door pedofi elen via sociale media 
(grooming) zijn nieuwe fenomenen die 
de laatste jaren, jammer genoeg, in op-
mars zijn. Omdat ze absoluut de nodige 
aandacht verdienen, heeft de lokale poli-
tie Voorkempen - in samenwerking met 
Child Focus, de gezinsbond, het gemeen-
tebestuur en onze scholen - een project 
opgestart dat zowel jongeren als ouders 
bewust moet maken van de hedendaagse 
gevaren van internetgebruik. Zo wordt er 
voor de leerlingen van het zesde leerjaar 
en de eerste graad secundair onderwijs 
een kant-en-klaar educatief pakket aan-
geboden. Ouders worden op hun beurt 
geïnformeerd tijdens infoavonden in gans 
de politiezone. Die in Zoersel vindt plaats 
op 16 november (zie kadertje).

MEER WETEN?
Kris Jacobs (lokale politie Voorkempen)
M 0470 88 48 74
kris.jacobs@politievoorkempen.be

wat is sexting en grooming?

infoavond ‘veilig online’ 

 ■ BETROKKEN
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1,3 miljard mensen heeft geen toegang tot gezondheidszorg. 
Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt, 
laat staan dat ze die kunnen betalen. Gezondheidszorg is 
nochtans een mensenrecht! En daar wil 11.11.11 iets aan doen.

UW STEENTJE...
Draagt u ook uw steentje 
bij? U hoeft er niet ver voor 
te gaan. Tijdens het cam-
pagneweekend van 12 en 
13 november komen een 
aantal Zoerselse jeugd-
verenigingen zelfs tot bij 
u thuis! Ook aan de bib in 
Halle vindt u dat weekend 
een verkooppost, net als 
aan een heel aantal win-
kels in Zoersel, Halle en 
Sint-Antonius. In onze drie 
kerken staat tot slot heel 
het weekend een collecte-
bus. Keuze te over dus om 
uw steentje bij te dragen. 
In naam van 11.11.11, alvast 
bedankt!  

stellen het intussen - tien jaar later - goed, 
al was Suniran wel lang depressief. Het 
verlies van zijn vrouw viel hem heel zwaar.

Memisa, lidorganisatie van 11.11.11, werkt in 
India samen met een organisatie die ge-
zondheidswerkers opleidt en inzet op het 
platteland en in afgelegen gebieden. Op 
het moment van het overlijden van Ruda 
waren er geen gezondheidswerkers actief 
in de regio. Intussen wel.De gezondheids-
werker die hen begeleidt, maakt zich sterk 
dat dit drama vermeden had kunnen wor-
den. “De families in deze regio wonen af-
gelegen en hebben weinig dokters in hun 
buurt. De meeste mensen zijn erg arm en 
weten vaak ook niet wat te doen bij me-
dische problemen. Wij begeleiden hen en 
hebben zo al veel levens kunnen redden.”

petitie
Het had anders kunnen lopen voor 
Suniran en zijn gezin, én voor miljoenen 
andere mensen in het Zuiden. Met een 
goed gezondheidssysteem kunnen heel 
veel gezondheidsproblematieken, zoals 
moeder- en kindersterfte, immers terug-
gedrongen worden. Wilt u daar, samen 
met 11.11.11, mee voor ijveren? Onderteken 
dan de petitie op www.11.be/sante. Met 
uw steun trekt 11.11.11 dan naar onze poli-
tici en eist onder meer dat basisgezond-
heidszorg de prioriteit wordt in het mon-
diaal gezondheidsbeleid en dat iedereen 
toegang krijgt tot betaalbare medicijnen. 
Met het ingezamelde geld bouwt 11.11.11 
verder aan toegankelijke en betaalba-
re gezondheidszorg in het Zuiden, onder 
meer door gezondheidswerkers te vormen 
en mutualiteiten uit te bouwen.

‘Santé! Basisgezondheidszorg voor ieder-
een’ is dan ook het thema van de huidige 
campagne van 11.11.11. Zo vanzelfsprekend 
‘Santé! voor ons klinkt, zo onbereikbaar 
is een goede gezondheid immers voor 1,3 
miljard mensen.

drama’s vermijden
Suniran woont met zijn kinderen Sushant 
en Sharleen in Darjeeling, India. “Mijn 
vrouw Ruda overleed bij de geboorte van 
Sharleen”, vertelt hij. “Ze beviel thuis en 
kreeg een hevige bloeding. Wat er precies 
fout liep, weten we nog steeds niet.” Baby 
Sharleen kreeg op haar beurt een infectie 
aan haar darmpjes en had medische hulp 
nodig. Maar de operatie was veel te duur 
voor Suniran. Gelukkig kon zijn broer het 
geld voorschieten. Suniran en zijn gezin 

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 9 59
gezondheid.wereld@zoersel.be

gezondheidszorg 
voor iedereen

strijdt u samen met 11.11.11 verder?

 ■ IN BEELD
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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. 

05.11.2016 - 19.12.2016

zaterdag 5.11
digitaal café
Vragen over digitale beeldverwerking, fotografi e of 
pc problemen? Wij helpen u graag verder.
locatie Zonneputteke
andere data 3.12 en 7.01
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub Oscura vzw Zoersel

zondag 6.11
ritselende blarentocht
Een jaarlijkse klassieker georganiseerd door de 
Natuurvrienden. We zijn terug op onze vertrouw-
de datum: eerste zondag van november. De zon 
staat heel wat lager. Het winteruur is in voege. 
Nevelslierten over de velden en tussen de bomen. 
Voeg daarbij erwten- of ajuinsoep en het prentje 
is compleet. Afstanden van 6-12-20-25 en 30 km. 
Iedereen vindt wel een afstand , die bij hem past. 
Na een fi kse wandeling bieden de Natuurvrienden 
U gezelligheid in de startzaal om wat na te praten 
met vrienden en kennissen.
locatie Koninklijk Atheneum Malle,
Herentalsebaan 56, Malle
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur -
aankomst voor 18 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be
een activiteit van
WSV de Natuurvrienden van Zoersel vzw

pannenkoekenslag
jeugdorkest De Lindekring
Kom gezellig smullen van onze heerlijke pannen-
koeken, iedereen van harte welkom.
locatie lokaal fanfare de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs toegang is gratis
info Ann Van den Brandt,
M 0473 74 64 40, info@delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring

maandag 7.11
Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Graag zelf een matje, fl eecedeken, kussentje en 
eventueel fl esje water meebrengen.
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data elke maandagavond vanaf 7.11
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement,
proefl es mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 8.11
Hatha mindfulness yoga
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein,
AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data dinsdag- en woensdagavond
of donderdagmorgen
tijdstip dinsdag en woensdag van 20 tot 21 uur, 
donderdag van 10 tot 11.15 uur
prijs € 8 per les of € 72 voor 10 lessen
1 proefl es gratis voor elke nieuwe deelnemer
info Martine Jacobs
M 0468 227 225, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

woensdag 9.11
verlanglijstje voor Sinterklaas
Wil je graag mee komen kiezen uit verschillende 

boekjes, discussiëren met anderen kinderen wat zij 
cool vinden. Alles uitknippen en kleven,... en uiter-
aard is er voor elk kind een leuke verrassing van die 
goede lieve Sint!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 5, niet-leden € 8
info en inschrijven tot 1.11 bij Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

Inside Out
In Inside Out hebben plezier, angst, woede, afk eer 
en verdriet elk hun eigen stem. Deze nieuwe Pixar 
wordt als een parel geroemd door kenners. Na de 
fi lm volgt er een nabespreking door Karen Dockx 
(kinder- en jeugdpsychiater). Vragen over pesten, 
opvoeden, kinderemoties … kunt u aan haar 
stellen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info T. 03 298 0 960, Marieke.Mensink@zoersel.be
een activiteit van dienst gezondheid & wereld

donderdag 10.11
bloemschikken voor beginners
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
andere data 15.12
tijdstip13u45 tot 16u15
prijs € 5
info en inschrijven Anja Heeren,
M 0492 04 91 24, gezinsbondantonius@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Sint-Antonius

trippelen in het groen
Natuurwandeling onder begeleiding van een gids 
met nadien lunch in café Trappisten: boterham met 
spek en Trappistenkaas en één drank naar keuze.
locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487
tijdstip 10 uur
prijs € 16 pp (inclusief gidsenvergoeding, lunch en 
één drankje) te storten op BE80 7512 0545 9477 van 
Natuurpunt Voorkempen met vermelding ‘Trappis-
ten 11/08/2016’
info Ronny van Soens,
T 03 385 94 63, ronny.vansoens@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
in samenwerking met
café Trappisten Westmalle

Feminine Flow yoga - vrouwenyoga
Graag zelf een matje, fl eescedeken, kussentje en 
eventueel fl esje water meebrengen.
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data elke donderdagavond vanaf 10.11
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement,
proefl es mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25,felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

vrijdag 11.11
clubdag
Wie graag wandelt, kan Halle ontdekken met en-
kele kleine omlopen van 5 en 10km. U kunt ook in 
groep om 10 uur een wandeling maken van ± 12km 
met tussenstop. Voor onze leden de gelegenheid 
om het lidmaatschap te hernieuwen. Nieuwe leden 
krijgen alle info en documentatie. Dit is ook de 
eerste groepswandeling van het nieuwe jaar voor 
onze leden. Spaarkaarten 2016 zijn dan binnen te 
leveren.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindendreef 16
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,1, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten,

T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be
een activiteit van
WSV de Natuurvrienden van Zoersel vzw

bridge drive
Iedereen die van bridge houdt is welkom, zowel 
beginnelingen als meer gevorderden.
locatie okra lokaal, Gestelsebaan 104
andere data 18 en 25.11, 2,9,16,23 en 30.12
tijdstip van 13 tot 17 uur
info Guy Van Hoeydonck, M 0476 91 69 30
een activiteit van Okra Sint-Antonius

spaghettidagen
Beentjes onder tafel en genieten! De chirojongens 
van Sint-Antonius zorgen ervoor dat u zorgeloos 
kunt genieten van een heerlijke spaghetti of koude 
schotel. Nadien kunt u volledig ontspannen met 
een digestiefj e in de jenevertent.
locatie lokalen chirojongens, Kapellei 35A
andere data 12.11
tijdstip vrijdag van 16 tot 20 uur,
zaterdag van 11 tot 20 uur
prijs zeer democratisch
info jongens.chirosint-antonius.be
een activiteit van Chirojongens Sint-Antonius

lezing | Darya Safai
Islamisme en vrouwenrechten
Darya Safai belandde in 1999 in een Iraanse cel om-
dat ze deelnam aan studentenprotesten en meer 
democratie eiste van het islamitische regime. Nu 
de terreurdreiging een haast permanent karakter 
krijgt, beseff en we dat het islamisme ook hier aan 
invloed wint. Safai begrijpt als geen ander hoe 
discriminatie en racisme zich met het islamisme 
mengen tot een giftige cocktail die het samenleven 
onmogelijk maakt.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur

toneel
Dolle pret in’t Cabaret
Toneelkring ’t Jukschot speelt in het najaar ten 
voordele van de plaatselijke KVG-afdeling. Een 
doldwaas blijspel met veel vaart en verwikkelingen!    
locatie parochiezaal, Kapellei 1
andere data vrijdag 18.11, zaterdag 12 en 19.11,
zondag 13 en 20.11, donderdag 17.11
tijdstip donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs vvk € 8, kassa € 9
info en kaarten Jef Laureyssens, T 03 384 36 24
en Bea Beddegenoots, T 03 384 08 18
een activiteit van Toneelkring ‘t Jukschot

zaterdag 12.11
spelotheek open
locatie Handelslei 47
andere data elke woensdag
en elke 2de en 4de zaterdag
tijdstip woensdag van 13 tot 17 uur,
zaterdag van 10 tot 12 uur
info T 03 385 38 47, spelotheek@zoersel.be
een activiteit van spelotheek Dobbeltje

pannenkoekenslag
Vandaag kunt u komen genieten van een lekkere 
pannenkoek bij KLJ Halle.
locatie KLJ lokalen Halle, Lotelinglaan 9
tijdstip van 11 tot 19 uur
prijs € 3
info Astrid Kempenaers,
M 0472 67 70 29, astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle
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band Scaldis. Elke dirigent brengt ook een solowerk 
met het andere orkest. Niet te missen.
locatie lokaal fanfare de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40
(na 19uur), info@lindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring

zondag 20.11
mosselfeest
Genieten van lekkere mosselen, een koninginnen-
hapje of een vegetarische schotel met frietjes.
locatie GO! Basisschool Klim-Op,
Heybleukenstraat 21
tijdstip van 12 tot 14 uur of van 17 tot 19 uur
prijs afh ankelijk van de gekozen maaltijd
info Birgit Engel, T 03 383 25 95,
M 0492 33 73 50 of bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van de oudervereniging
en de vriendenkring
in samenwerking met GO! Basisschool Klim-Op

vrijdag 25.11
zeep maken
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven Paul Verbeke, Berkemei 24,
verbeke.paul@gmail.com
een activiteit van
Gezinsbond vzw Halle-Sint-Antonius

toneel
religieuze komedie | Rorate Caeli
In het Frambosianen klooster is het gebed niet het 
enige waarmee de paters hun dag vullen. Aan de 
andere kant van de muur in hun tuin bevindt zich 
het klooster van de Zusters Delicatessen. Er ge-
beurt meer dan alleen maar een glimp werpen over 
de muur. En wat met de sleutel van het poortje dat 
de tuinen verbindt?
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data 26.11, 2, 3, 9 en 10.12
tijdstip telkens om 20 uur
prijs € 8
info en reserveren Lut De Kerf,
T 03 309 15 08, ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van Toneelgezelschap Tilia

zaterdag 26.11
Wintersalon
Luc Bombeke, Christel Bosman, Karin Ceuppens, 
Cecile Deckers, Simonne De Roy, Anne De Swert, 
Nini Geusens, Mia Gijbels, Suzanne Lauwereins, 
Yinthe Michielsen, Jef Mostmans, Linda Mulder, 
Charles Pauwels, Mary Proost, Martien Smet, Geor-
gette Truyens - Sanders, Rosette Van den Bogaerd, 
Cornelis van der Waal, Nana Vanstraelen, Yvonne 
Vantongerloo, Veerle Vereecke en Line Zielens 
nemen deel aan het Wintersalon.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 18.12
tijdstip open op zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur

Miek & Roel
Begeleid door Roel’s akoestische gitaar, Miek haar 
percussie en de wondermooie viool van Philippe 
de Chaff oy, brengen Miek & Roel vandaag de dag 
hits uit het verleden én de recente liedjes uit hun 
jongste cd. Zij brengen een selectie van hun beste 
nummers uit hun lange loopbaan. Terug naar de 
“roots”, naar de “unplugged-conserten” van hun 
beginperiode.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12, kassa € 15
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van
dienst cultuur en de seniorenraad

maandag 28.11
lezing
Ken je kernletters - Tom Dijckmans
U staat stil bij een aantal kernelementen van uw 

storting op reknr. BE21 1030 4347 8603)
info en inschrijving feestcomite@kfcezoersel.be
een activiteit van KFCE Zoersel

30 jaar Canzoenia
Canzoenia, gemengd koor o.l.v. dirigente Ingrid 
Anthonissen brengt n.a.v. het dertig jarig bestaan 
liederen van Mozart, Mendelssohn, Fauré, 
Rutten,…, aan de piano begeleid door Nicolas 
Callot. Speciale gast is Hendrickje Van Kerckhove, 
sopraan en bekend als solist in de grote Europese 
operahuizen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zaterdag 19. 11 om 20 uur
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 15, kassa € 17
info en tickets Ingrid Anthonissen,M 0476 62 14 44,
canzoenia@hotmail.com, www.canzoenia.be
een activiteit van Canzoenia, gemengd koor

toneel
fl ikken in verwachting
De ‘Vriendenkring van de politie’ gaat toneel spelen, 
o.l.v. Albert, de adjunct, die ook in het theater als 
regisseur de lakens uitdeelt. Hij vindt dat er nu 
maar eens een meer cultureel stuk moet gespeeld 
worden , i.p.v de jaarlijkse klucht. Een drama dus. 
Voor alle zekerheid heeft hij er zelf één geschreven. 
Alleen eigen mensen mogen meedoen en dat zorgt 
voor een groot probleem als één van de dames een 
ongeluk krijgt. Als de invaller andere bedoelingen 
heeft dan in te vallen, de oudste de jongste moet 
spelen, de acteurs hun tekst misbruiken, en de 
commissaris in de zaal zit, blijkt nog maar eens hoe 
snel een drama een klucht wordt …..
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 25.11, zaterdag 19 en 26.11, 
zondag 27.11
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs € 8
info W.I.K. secretariaat,
M 0472 47 00 13, wik@hotmail.com
een activiteit van Toneelkring W.I.K. Ziezo vzw

tweede natuurquiz
Tien ronden met tien vragen over planten, vogels, 
zoogdieren, maar ook muziek-en fi lmfragmenten 
en enkele tussenrondes. De opbrengst komt onze 
natuurgebieden ten goede.
locatie cultureel centrum Westmalle,
Sint-Jozelfl ei 26
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs € 18 per ploeg (max. 6 personen) te storten op 
BE80 7512 0545 9477, vermeld uw ploegnaam
info Bart Hellemans,
M 0473 29 21 63, bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 19.11
dag van de natuur: Marbelenven
In het kleine Marbelenven gaan we die dag 
lichte en zware werkjes uitvoeren, zoals maaien, 
verzamelen en afvoeren, berkenopslag in de heide 
verwijderen, paadjes onderhouden.
locatie natuurreservaat Marbelenven,
Abdijlaan 21-25 Brecht
tijdstip van 9 tot 16 uur
prijs gratis
info Walter Bäumer,
T 03 383 65 26, walter.baumer@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

week van de smaak
‘De smaak van toen’
Eerst gaan we diep nadenken wat we nog eens 
willen eten, daarna gaan we alle ideeën tot een ge-
recht samenvoegen, winkelen, koken, tafel dekken 
en smullen maar. Ouders kunnen achteraf komen 
proeven wat hun kids gemaakt hebben. Activiteit 
voor kinderen!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 13.30 tot 17.30 uur
prijs leden gezinsbond € 6, niet-leden € 9
info en inschrijven tot 10.11 Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

dubbelconcert
de Lindekring en Brass Band Scaldis
De Lindekring bestaat 125 jaar en brengt een eigen 
optreden gevolgd door een concert van topbrass-

concert
Jongerenkoor AkKOORd
Kies een liedje uit de jukebox en laat het koor je 
favoriete nummers zingen. Na het jukebox-concert 
zorgt de dj-jukebox voor ieder wat wils op de dans-
vloer. U kunt ook gewoon genieten van toff e liedjes 
bij een hapje en een drankje.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
info en tickets Vermeiren - Van de Locht,
T 03 313 70 03, jongerenkoorakkoord@hotmail.com
een activiteit van Jongerenkoor AkKOORd

dinsdag 15.11
smulmiddag met appelfl apjes
Kom smullen van een zelfgemaakte appel-of 
kriekenfl ap, geserveerd met een bolletje ijs en 
slagroom.
locatie ZNA Joostens, cafetaria, Kapellei 133
tijdstip 13.30 tot 15.30 uur
prijs € 2
info inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

ecozoet: koken met zoet zonder suiker
Vormingsavond met achtergronden en tips hoe u 
creatief kunt koken met natuurlijke zoetstoff en.
locatie Amelbergastraat 1-3, 2240 Zandhoven
tijdstip 20 tot 22,30 uur
prijs leden Velt gratis, niet-leden € 5
info Kristel De Bie, kdebie@belgacom.net
een activiteit van Velt Voorkempen

woensdag 16.11
vormingsavond
‘sexting, grooming and gaming’
Welke gevaren zijn er zoal op internet. Hoe veilig 
gebruiken, … onder begeleiding van Frederik Van-
huff el. Activiteit voor volwassenen.
locatie Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Heidi Rymen,
heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van politie Voorkempen
in samenwerking met
gezinsbond Zoersel-Halle en Sint-Antonius

donderdag 17.11
la Religieuse
Suzanne wordt door haar familie gedwongen om 
in te treden, terwijl zij zelf in de “echte wereld” wil 
leven. Het klooster confronteert haar met de wille-
keur van de kerkelijke hiërarchie: moeder-oversten 
die beurtelings wreed of net iets te liefdevol zijn... 
La Religieuse begint loodzwaar, met folterende 
nonnen en een wanhopige vrouw die niet uit het 
‘systeem’ weet te ontsnappen. Eens Suzanne van 
klooster verandert, bloeit de fi lm open, krijgt wat 
meer kleur, licht en humor.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur

vrijdag 18.11
kinderyoga
Bewegen, ontspannen, genieten, plezier, creativi-
teit en beleven. Van 6 tot 11 jaar.
locatie De Knod 36
andere data 9.12, 23.12
tijdstip van 16.30 tot 17.30 uur
prijs € 30
info en inschrijven Kristel Ogiers,
M 0477 42 53 72, kristel.ogiers@icloud.com,
een activiteit van Zinnebeeld

feestweekend
Op vrijdag comedyavond met Steven Goegebeur 
(beperkte plaatsen) of zaterdag ‘koers op rollen’, 
een amusante koers voor mannen en vrouwen..
locatie Westmallebaan 136
andere data 19.11
tijdstip vrijdag deuren open om 19 uur
(aanvang 19.45 uur),
zaterdag deuren open om 18 uur (aanvang 19 uur)
prijs € vrijdag € 10, zaterdag € 20 (ingeschreven na 

14



info gemeente Zoersel,
T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak
in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel

dinsdag 13.12
groepswandelingen
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
8-tal kilometers , waarna we onze meegebrachte 
lunch kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen we 
een tweede lus van eveneens een 8-tal kilometers. 
U kan natuurlijk ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen Niet-leden zijn meer dan welkom zo-
dat ze kunnen kennismaken met onze wandelclub
locatie trefpunt, PVT de Landhuizen,
Bethaniënlei 2a
tijdstip 10 of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

kerstmarkt
met tweedehandsbeurs kledij
Onze patiënten en bewoners bieden u handge-
maakte kerstgeschenkjes aan in een gezellige sfeer. 
Je kan ook tweedehandskledij op de kop tikken. 
Lekkere hapjes en drankjes verkrijgbaar tegen een 
klein prijsje.
locatie ZNA Joostens, cafetarie
tijdstip 13 tot 17 uur
prijs gratis
info inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

lezing
Jean Paul Van Bendegem |
Relaties tussen wetenschap(pen)
en religie(s)
Met de ontwikkeling van de moderne wetenschap 
kon het niet anders of de vraag zou gesteld worden 
wat de verhoudingen zijn tussen die wetenschap-
pen en geloofssystemen of religies. Van Bendegem 
geeft een overzicht van de vijf meest gebruikte mo-
dellen, waaronder het “oorlogsmodel”, de scheiding 
feiten-waarden, de scheiding objectief-subjectief, 
om te laten zien dat geen ervan stand houdt. De 
lezing wordt afgerond met een model waar schei-
ding én toenadering centraal staan.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur

vrijdag 16.12
Music for kadodder
In het kader van Music For Life. Kadodder wil de 
werkingsmiddelen die zij ontvangen, blijven inzet-
ten voor hun kernopdracht, nl. het begeleiden aan 
huis van ruim 750 gezinnen met een zoon of doch-
ter met een verstandelijke beperking. Bijkomende 
initiatieven worden gefi nancierd via giften. Samen 
met DJ Trebel openen we de festiviteiten met een 
KINDERFUIF van 17.00h tot 20.00h, met clown 
Bruno en een dansinitiatie. We voorzien broodjes, 
soep, en pannenkoeken, honger hoef je dus niet te 
lijden! Aansluitend fuiven we verder met om 22.00h 
een ROCKABILLY-optreden van ‘THE RATTLESHAKE 
COMBO’.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 17 uur
prijs vvk € 5, inkom € 6
info Marc Bevers, M 0490 64 85 21,
marc.bevers@kadodder.be, www.kadodder.be
een activiteit van collega’s van kadodder

kerstmarkt
Onze sfeervolle kerstmarkt is toegankelijk voor 
alle belangstellenden in de regio. Kom er genieten 
van een gezellige markt met diverse kramen waar 
kerstartikelen te koop zijn. Doorlopend is er live 
muziek, een optreden met doedelzakken en is er 
de gelegenheid om iets te eten of te drinken zoals 
jenevertjes, glühwein, chocolademelk, pannen-
koeken, ….
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 18 tot 22 uur
info Eline Verrijken, T 03 380 12 00,
eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

zen! Honden zijn NIET toegelaten, ook niet als u ze 
aan de lijn houdt!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

winteractiviteit Marbelven
Al wandelend in ons klein maar bijzonder reser-
vaat, staan we stil bij de geschiedenis van de streek 
en ons gebied. En wat gebeurt er daar allemaal in 
de winter? Laarzen en warme kledij aanbevolen.
locatie natuurreservaat Marbelenven,
Abdijlaan 21-25 Brecht
tijdstip van 14 tot 15.30 uur
prijs vrijwillige bijdrage voor aankoop natuurge-
bieden
info Michel Van Waegeningh,
T 03 385 87 39, michelvw2@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 6.12
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 000, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

woensdag 7.12
guerilla-actie
Kom naar de bibliotheek van Zoersel en zoek tips 
en tricks tussen de boeken om uw thermostaat 
optimaal in te stellen. Mensen die een kaartje 
vinden, maken kans op een mooie prijs. Er zal ook 
een standje aanwezig zijn om u tips te geven over 
uw thermostaat.
locatie Dorp 54
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs gratis
info Evelyne Michiels,
T 03 2980 846, evelyne.michiels@zoersel.be
een activiteit van dienst milieu
in samenwerking met bib Zoersel

donderdag 8.12
fi lm
Relatos Salvajes
Regisseur Damián Szifron laat in zes wilde, absurde 
en komische verhalen zien tot welke barbaarse 
acties mensen in staat zijn eens het kookpunt 
bereikt. Hij heeft ze allemaal even goed uitgewerkt 
en houdt een consistente toon aan, die gety-
peerd wordt door heerlijke, zwarte humor. Naast 
verhalen over wraak zijn zij ook een kritiek op de 
Argentijnse samenleving.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van
dienst cultuur en werkgroep de Bijl

vrijdag 9.12
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 10.12 en zondag 11.12
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes,
T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

maandag 12.12
inschrijfmomenten
digidak computerlessen
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 15.02
tijdstip van 10.30 uur tot 12.30 uur
en van 18.30 tot 20 uur
locatie administratief centrum (Handelslei 167)
op 12.12
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
andere data 15.12 van 18 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)

persoonlijkheid. U krijgt inzicht in hoe u in uiteen-
lopende situaties kunt omgaan met verschillende 
types mensen. U leert hoe uiteenlopende persoon-
lijkheden toch op een goede manier met elkaar 
kunnen samenleven. Lezing door Tom Dijckmans, 
docent HR en psychologie aan de Karel de Grote 
Hogeschool in Antwerpen. Hij heeft een praktijk als 
zelfstandig arbeidspsycholoog.
locatie t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info dienst cultuur Wijnegem, T 03 288 21 80,
cultuur@wijnegem.be, www.depapillon.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

dinsdag 29.11
ecologisch koken-improvisatiekoken
Samen met Barbara Creemers bereiden wij 3 avon-
den een lekkere, gezonde en ecologische maaltijd, 
die we nadien samen verorberen.
locatie Leskeuken GO Atheneum
Herentalsebaan 56, 2390 Malle
andere data 6.12 en 13.12
tijdstip telkens van 19.30 tot 22 uur
prijs voor de 3 avonden leden Velt of Natuurpunt
 € 45, niet-leden € 55 (maaltijden inbegrepen, drank 
aan zeer democratische prijzen)
info leen.laenens@velt.be,
T 03 383 52 39, M 0478 20 19 93
een activiteit van Velt Voorkempen
in samenwerking met Natuurpunt Voorkempen

woensdag 30.11
pianoconcert
Podiumervaring voor jonge pianisten met leerlin-
gen van de Muziek-en Woordacademie Wijnegem, 
Schilde en Zoersel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
een activiteit van
muziek-en woordacademie Wijnegem

donderdag 1.12
houten herfstconcert
Leerlingen sax, dwarsfl uit, hobo en klarinet spelen 
bekende werken van Claude Bolling, Queen, Ennio 
Morricone en nog veel meer, met leerlingen van de 
Muziek-en woordacademie Wijnegem, Schilde en 
Zoersel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
een activiteit van
muziek-en woordacademie Wijnegem

vrijdag 2.12
concert
met leerlingen piano, viool en gitaar van de 
Muziek-en Woordacademie Wijnegem, Schilde en 
Zoersel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
een activiteit van
muziek-en woordacademie Wijnegem

zaterdag 3.12
concert zangklassen
Leerlingen van de muziek en woordacademie Wij-
negem, Schilde en Zoersel zingen hartverwarmen-
de liederen voor u in koude winterdagen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info info@academiewijnegem.be
een activiteit van
muziek-en woordacademie Wijnegem

zondag 4.12
natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandelen met een natuurgids in het Zoerselbos. 
Voor deze wandeling voorziet u zich best van laar-
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

een mindfulness proevertje
Ook last van stress, spanning, een hoofd vol pieker-
gedachten, de controle over uw leven kwijt?
Een mix van praktische oefeningen en korte theore-
tische achtergrond.
locatie de Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 15
info en inschrijven Kristel Ogiers,
M 0477 42 53 72, kristel.ogiers@icloud.com,
www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

concert | kerstconcert
Koninklijke Harmonie De Vriendenband nodigt u 
graag uit op haar jubileum Kerstconcert n.a.v. het 
85-jarige bestaan van de harmonie. De internati-
onaal befaamde pianist Aäron Wajnberg brengt 
enkele werken, naast onze eigen harmonie natuur-
lijk, die voor de gepaste kerstsfeer zal zorgen, onder 

leiding van Erwin Pallemans.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 18. 12 om 10.30 uur
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12, gratis tot 12 jaar
info en tickets, KH de Vriendenband,
info@devriendenband.be, www.devriendenband.be
een activiteit van
Koninklijke harmonie de Vriendenband

zaterdag 17.12
crea-zin: een veilige plek
Soms zijn er moeilijke momenten die je verdrietig 
maken. Dit kan voortkomen uit boosheid, angst, 
frustratie, afscheid nemen van iets/iemand, ..
We gaan creatief op een zingevende manier aan de 
slag voor die momenten dat het moeilijker gaat. 
Van 6 tot 11 jaar.
locatie de Knod 36

tijdstip van 10 tot 12 uur
info en inschrijven kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
kristel@kiyo.nu
een activiteit van www.kiyo.nu

zondag 18.12
Halle Lujah 2016 | Kraai, Koning en Kerst
Figurentheater De Neus brengt samen met Anno 
Niem XXL (oude muziek, met o.a. Fries Lefevere) 
een nieuw kerstspel op tekst van Rudy Calders. Een 
optreden voor jong en oud. Na het optreden bieden 
we de aanwezigen een drankje aan in de kerk.
locatie Sint-Martinuskerk, Halle-Dorp
tijdstip 17 uur
prijs € 10 voor volwassenen, € 5 voor kinderen
info Tom Sleeuwaert
M 0470 60 01 20, tomsleeuwaert@hotmail.com
een activiteit van Halle Leeft

COLOFON
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foto’s en illustraties
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Dirven, Wim Patry, Koen Delange
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Nadia Kerschot

realisatie
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college van burgemeester & schepenen
Liesbeth Verstreken
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verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 10.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 20.12 en 23.02

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN: 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden ont-
leend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan niet 
of verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.

maandag 21.11
de chocolaterie,
een puur chocoladeavontuur
Ontvangst, chocoladecinema, een geur- en 
smaaktest, winkelbezoek, info over het bereiden 
van chocolade door de chocolatier, hot chocolate/
koffi  e of thee en appelgebak met slagroom.
locatie de chocolaterie,
Antwerpsesteenweg 150, Malle
tijdstip 10 uur
prijs € 9 pp (vooraf te betalen)

maandag 21.11
wandelen
Keuze tussen 4 of 8 km wandelen of gewoon gezel-
lig een babbeltje slaan.
locatie café de Trappisten,
Antwerpsesteenweg 487, Malle
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis

dinsdag 22.11
ontbijtcinema
Aangenaam ontbijt, gevolgd door de fi lm ‘Achter de 
wolken’ met Chris Lomme en Jo De Meyere.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 24.11
tijdstip 9 uur
prijs € 3 pp (vooraf te betalen)

line dansen 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 of 15 uur
prijs gratis

woensdag 23.11
Ecozoet: koken met zoet zonder suiker
Voordracht met proevertjes.
locatie zaal dorpszicht, hoofdbibliotheek, Dorp 54
tijdstip 10 uur
prijs gratis

vrijdag 25.11
feestelijke afsluiter
Feestelijke lunch (tomatensoep, gevuld varkens-
haasje met Archiducsaus, boontjes in spekjasje, 
gratin, feestgebak met gratis tas koffi  e of thee). 
Gevolgd door het optreden van
‘Eddy Smets en Letty Lanka’ met korte sketches 
en liedjes van vroeger en nu. Zij weten als duo 
met meer dan 40 jaar ervaring als geen ander de 
mensen te boeien.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 12 uur deuren open
prijs € 10 pp (vooraf te betalen)

zaterdag 26.11
slotconcert | Miek & Roel
(zie dag na dag onder 26.11)
een activiteit
in samenwerking met dienst cultuur

info en inschrijven
Voor alle activiteiten moet u vooraf inschrijven. U kunt dit vanaf dinsdag 8.11 vanaf 13.30 uur tot en met dinsdag 15.11 tot 16.30 uur.
Dit kan telefonisch via T 03 2980 9 08 (u betaalt na ontvangst van factuur) of via www.zoersel.be/senioren (opgelet! online inschrijven = online betalen).

seniorenweek
21.11 -26.11

Ook dit jaar zorgen de seniorenraad en gemeente & ocmw Zoersel weer voor een leuk en divers program-

ma voor alle 55-plussers. Samen genieten staat daarbij centraal.

MEER WETEN Malou Schelfthout, T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be


