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 ▪ energiearmoede, de harde realiteit

 ▪ sociale kruidenier opent deuren

 ▪ kunstenaarskoppel Nick Andrews en Nadia Naveau stelt tentoon
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bouw nieuwe school
en sporthal van start
Halledorp in een nieuw kleedje

Geef
uw mening
over onze

zomerwerking!
(zie p. 14)
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school voor de toekomst
Als burgemeester schrijf ik niet altijd een opiniestuk voor het 
Zoerselmagazine, maar nu sta ik toch graag stil bij een bij-
zonder moment. De schop zit in de grond voor de bouw van 
een school voor de toekomst, een school met een dorpsziel 
en een hart voor elk schoolkind van Halle en omstreken.

Kleuters en lagere schoolkinderen leren naast (digitaal) le-
zen en schrijven zoveel meer op een hedendaagse school. 
Van sociale vaardigheden en gezond leven, over liefde voor 
natuur en milieu tot aandacht voor verkeer en veiligheid. Op 
enkele generaties tijd is het schoolleven hard veranderd. De 
tijd van moekes en vokes leien en griff els, versleten broeken, 
ezelsoren en een hoge tree is lang voorbij. Meesters in stof-
jas en toegewijde, maar pedagogisch niet geschoolde zus-
ters waren soms boeman, dan weer toeverlaat.

Zou er in vroegere tijden vraag geweest zijn om de school 
open te stellen om te spelen? Waarschijnlijk niet, want de 
rest van het dorp - en vooral het open veld en de bossen er-
omheen - waren speelterrein genoeg voor kinderen. Als ze er 
de kans voor hadden, want kinderen draaiden al snel mee in 
het boerenbedrijf of de huishoudens.

Het staat buiten kijf dat de nieuwe school weer talrijke ge-
neraties jonge kinderen op pad zal zetten om basisvaardig-
heden te leren. Ze zal hen - en hun ouders - onnoemelijk veel 
kansen bieden om het dorpsleven te leren kennen (voor wie 
hier niet geboren en getogen is) en hun sociale contacten 
te verbreden en actief te zijn (voor wie het wel kent). Dat is 
een cruciale rol voor een gemeentelijke basisschool en daar 
is in het ontwerp ook rekening mee gehouden. Daarom is 
de sporthal niet alleen turnzaal, maar zullen ook heel wat 
andere sportactiviteiten en de circusvereniging er hun plek 
vinden - net zoals de G-sportvereniging in de school in Sint-
Antonius. Hierbij sluit ik me aan bij de oproep om G-sportfan 
te worden, zoals ikzelf. U leest verder wel waarom.

Zo worden bij de kinderen en hun families de kiemen gezaaid 
om de wereld te leren kennen, opdat ze er een steentje aan 
kunnen bijdragen, waar het leven hen ook mag brengen. De 
school moet een fi jne werkplek worden voor al wie er mag 
werken, een leerplek en vooral een mooie leefplek in Halle. 
(Lees een uitgebreid artikel over de school in Halle op pagina 7.) 

Liesbeth Verstreken
burgemeester
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 ■ IN ‘T KORT

droomjob gezocht? kom naar jobdag!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de gemeenten Malle, Zand-
hoven en Zoersel, in samenwerking met VDAB en bedrijvenpark 
Malle, een jobdag. Die vindt dit jaar plaats op 1 oktober, tussen 14 
en 18 uur, in een tent op de parking van het gemeentehuis in Mal-
le (Antwerpsesteenweg 246). Bedoeling van deze jobdag is om 
openstaande vacatures van bedrijven in de buurt in te vullen met 
mensen uit eigen streek.
We geven u alvast graag enkele tips om een eerste goede indruk 
te maken bij de aanwezige werkgevers!

vooraf:
- Stel een sterk CV samen (tips vindt u op www.vdab.be) en neem 

voldoende exemplaren mee om te overhandigen.
- Bereid u er op voor dat de werkgevers u zullen vragen uzelf even 

kort voor te stellen.
- Zoek wat info op over de aanwezige bedrijven en over hun vaca-

tures. Zo weet u welke bedrijven u aanspreken en kunt u ook ge-
richt vragen stellen.

tijdens de jobdag:
- Stel uzelf voor en geef een hand.
- Kom professioneel over en stem ook uw kledij af op de functie 

die u voor ogen hebt.
- Laat uw CV achter bij elk bedrijf waar u een praatje gedaan hebt 

en zorg ervoor dat u ook de contactgegevens van de persoon 
waarmee u sprak meeneemt.

nadien:
- Neem zo snel mogelijk de tijd om voor uzelf na te gaan bij welke 

bedrijven u een goed gevoel had.
- Wacht niet te lang om hen te contacteren. Doe dit telkens met 

een gepersonaliseerd bericht, gericht aan de persoon waarmee 
u hebt gesproken.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

papierophaling
fout in kalender

Er is een foutje geslopen in de 
afvalkalender. In de maand ok-
tober staan er namelijk twee 
ophalingen ‘papier & karton’ 
vermeld. Die van 12 oktober 
klopt niet en mag u dus ne-
geren.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 8 46
milieu@zoersel.be

goed sorteren
kunt u leren

Plastic fl essen en fl acons, me-
talen verpakkingen en drank-
kartons. Dat is wat er in uw 
blauwe PMD-zak mag zitten. 
Zitten er andere zaken in, dan 
krijgt u in september mogelijk 
een jobstudent van IGEAN aan 
de deur. Zij zullen her en der in 
Zoersel de PMD-zakken name-
lijk, nog voor ze worden opge-
haald, controleren op zichtba-
re afwijkingen. Vinden ze die, 
dan frissen ze de sorteerregels 
graag nog eens voor u op.

MEER WETEN?
www.igean.be
www.betersorteren.be
milieulijn: T 03 350 08 14

sterretjesweide
serene herdenkplek

Hoe pril een leven ook is, het 
verovert snel een plaats in de 
harten van familie en vrien-
den. Jammer genoeg loopt het 
soms toch nog mis en wordt 
het kindje levenloos geboren. 
Dit betekent een groot ver-
lies voor het hele gezin. Een 
waardig afscheid en een se-
rene begraafplaats kunnen erg 
belangrijk zijn voor ouders en 
familieleden. De strooiweide, 
die recent werd aangelegd op 
de begraafplaats in Sint-Anto-
nius, biedt de ouders de mo-
gelijkheid om hun levenloos 
geboren kind, aan wie volgens 
de wetgeving geen naam toe-
gekend kan worden, een rust-
plaats te geven waar hij of zij 
herdacht kan worden. Ook 
overleden kinderen tot 10 jaar 
kunnen er een laatste rust-
plaats krijgen.

Op de begraafplaats van 
Sint-Antonius werd de strooi-
weide aangelegd in de vorm 
van een ster met centraal een 
lindeboom, een levensboom 
in het teken van Zoersel. Later 
volgen ook de begraafplaat-
sen van Halle en Zoersel.

MEER WETEN?
burgerlijke stand
T 03 2980 9 42
burgerlijke.stand@zoersel.be
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Slechts drie clubs in Vlaanderen doen aan zitvolleybal, een afgeleide vorm van volleybal voor 
mensen met een handicap die al zittend wordt gespeeld. Samen met een aantal partners wil 
de Zoerselse club Scabazoe - één van die drie - deze Olympische sport promoten en terug op 
de kaart zetten. Ze roept daarbij de hulp in van het G-sportfonds en van al wie G-sportfan wil 
worden! Bent u er daar één van?

zet zitvolley mee op 
de kaart

registreer u vandaag als G-sportfan

 ■ IN BEELD
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“Scabazoe organiseert omnisport, zwem-
men en zitvolleybal voor personen met 
een beperking”, vertelt Marc Somers, voor-
zitter van de club. “Lange tijd waren wij 
echter de enige sportclub in Vlaanderen 
die aan zitvolleybal deed. Intussen zijn 
we met z’n drieën. Tegenstanders vinden 
was, en is nog steeds, niet eenvoudig. Hoe 
meer clubs er echter zijn, hoe meer mo-
gelijkheden onze leden hebben om wed-
strijden te spelen en hoe meer personen 
met een beperking aan het sporten raken. 
Net als in Nederland en Duitsland is het 
onze bedoeling om ook in Vlaanderen op 
termijn een competitiecircuit te (kunnen) 
organiseren.”

demowedstrijden met
mobiele zitvolleybalinstallatie
Er is dus met andere woorden nood aan 
wat meer bekendheid en promotie rond 
zitvolleybal, enerzijds om andere clubs te 
overtuigen om te starten met zitvolley-
bal en anderzijds om nieuwe leden aan 
te trekken - dit kunnen trouwens zowel 
mensen met als zonder beperking zijn.

Die bekendheid kan je onder meer beko-
men door demo- en promotiewedstrijden 
te spelen, weet ook Marc. “Om op een suc-
cesvolle manier zo’n wedstrijden op ver-
plaatsing te kunnen organiseren, hebben 
wij een mobiele zitvolleybalinstallatie ont-
worpen”, vertelt hij. “Aan de hand daarvan 
kunnen we een wedstrijdveld installeren 
op plaatsen waar geen basisinfrastruc-
tuur beschikbaar is. Zo kunnen we de toe-
schouwers toch laten zien wat zitvolley-
bal precies is. Maar zo’n installatie kost 
uiteraard geld, en om die reden dienden 
we met Scabazoe ons project in bij het 
G-sportfonds van de provincie Antwerpen, 
dat het taboe over en rond G-sport (sport 
voor personen met een beperking) wil door-
breken. Samen met 25 andere projecten 
werd ook ons project weerhouden.”

Concreet gaat het G-sportfonds nu, sa-
men met die 26 G-sportpartners, op zoek 
naar personen die G-sport een warm hart 
toedragen - de zogenaamde G-sportfans. 
Iedereen kan nu dus G-sportfan worden 
van Scabazoe en van zitvolleybal. Hoe u 
dat doet, leest u in de kader rechts op deze 
pagina.

doel = 250 G-sportfans
Van zodra Scabazoe 250 G-sportfans 
weet te verzamelen, engageert het 
G-sportfonds zich om voor elke euro dat 
het ingediende project aan fondsen werft 

er één euro bovenop te leggen. Geld dat 
erg bruikbaar zal zijn om de mobiele zit-
volleybalinstallatie te kunnen realiseren.

thuis komen
“Toen ik een tiental jaar geleden, als ge-
volg van een ziekte, in een rolstoel te-
rechtkwam, ben ik vrijwel onmiddellijk 
op zoek gegaan naar een sport die ik on-
danks mijn beperkingen nog kon beoefe-
nen”, vertelt Jochen. ”Aangezien ik voor-
heen altijd volleybal speelde, was de keuze 
voor zitvolley snel gemaakt. Zo kwam ik 
terecht bij Scabazoe. Terug kunnen spor-
ten gaf me een bevrijdend gevoel! Na al 
die jaren ben ik nog altijd heel blij dat ik 
die stap heb gezet. Ik zou het iedereen ab-
soluut aanraden!”
“Ieder jaar trekken we een drietal keer 
richting Nederland, waar we dan deelne-
men aan plaatselijke tornooien. Ik geniet 
elke keer weer van die wedstrijden. Dan 

HOE WORDT U 
G-SPORTFAN?
Scabazoe is op zoek naar 
250 G-sportfans. Bent u 
binnenkort één van hen?
Registreer u dan van-
daag nog via http://www.
gsportfonds.be/steun-sca-
bazoe-zoersel/. Vergeet 
niet als actiecode ‘Scabazoe 
(Zoersel)’ aan te duiden. Het 
kost u niets, enkel twee mi-
nuten van uw tijd.
Alvast bedankt!

kunnen we ons eindelijk eens meten met 
andere clubs. Het is alleen jammer dat het 
maar zo zelden gebeurt en we er telkens 
zo ver voor moeten reizen. Mochten er in 
de buurt meer mensen zitvolleybal spe-
len - je hoeft zelfs geen beperking te heb-
ben om van deze sport te genieten -, dan 
moesten we niet elke keer naar Nederland 
trekken. Vandaar ook het idee van een 
mobiele zitvolleybalinstallatie, om de 
sport wat meer te kunnen promoten.”

demowedstrijden
Wilt u wel eens een demowedstrijd zit-
volley zien? Dan kunt u de ploeg van 
Scabazoe aan het werk zien op:
- 3|9: fandag Yellow Tigers in Leuven,

demo van 16 tot 17 uur
- 11|9: opstart zitvolleybal in Waregem,

demo in de namiddag
- 24|9: minitornooi zitvolleybal in de Ami-

gosarena in de namiddag.

VERSCHILLEN TUSSEN VOLLEYBAL EN ZITVOLLEYBAL
- Zitvolleybal wordt gespeeld op een speelveld van 6 bij 10 meter, in 

tweeën gedeeld door een net. Dat is opvallend kleiner dan een regu-
lier speelveld, dat 9 bij 18 meter is.

- Het woord verraadt het al, maar de deelnemers zitten. Daaronder 
verstaat men dat, tijdens het spelen van de bal, het zitvlak of een 
deel van de romp van de speler de vloer raakt. Hierdoor is het spel bij 
uitstek geschikt voor mensen met een beperking aan één of beide 
benen, al spelen er ook vaak mensen zonder beperking mee!

- Aangezien de spelers zitten, is het net 115 cm hoog bij de heren en 
105 cm hoog bij de dames. 

- Er mag geblokt worden bij de opslag. Dit mag bij volleybal niet.

 ■ IN BEELD

MEER WETEN?
Clara Deckers
T 03 2980 7 17
sport@zoersel.be
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jeugherberg
Gagelhof in de kijker

COMPOSTELLAROUTE
Naar aanleiding van 
het cultureel jaarthema 
‘Vakantie dichtbij en ver-
af ’ organiseert de jeugd-
herberg een infonamiddag 
voor mensen die van plan 
zijn te voet of met de fi ets 
naar Compostella te gaan. 
Hoe pakt u zoiets concreet 
aan? Hoeveel tijd moet u er 
voor uittrekken? Wat moet 
u zeker bij u hebben op een 
langdurige wandelvakan-
tie, en waarmee moet u 
zeker niet sleuren? Op deze 
en vele andere vragen zul-
len ervaringsdeskundigen 
en medewerkers van het 
Compostellagenootschap 
u het antwoord proberen te 
bieden.

concreet
zondag 23 oktober
14.30 uur
jeugdherberg Zoersel 
Gagelhofl aan 18

Op zondag 11 september gaan al voor de 28ste keer de deu-
ren open van bekende en minder bekende erfgoedparels in 
Vlaanderen. Bij ons kunt u terecht in jeugdherberg Gagelhof. 
Uiteraard heeft dat alles te maken met zijn 80-jarig bestaan.

na-oorlogse jeugdherberg
Om budgettaire redenen was het van-
af het begin de bedoeling dat de nieuwe 
jeugdherberg door vrijwilligers zou op-
gebouwd worden. Het moest dus een 
eenvoudige constructie worden die uit-
voerbaar was door niet-geschoolde werk-
krachten. De trekkers verzamelden zelf 
een groot deel van het nodige kapitaal. 
Architect Renaat Braem en zijn medewer-
kers tekenden een ontwerp dat gebruik-
maakte van het materiaal dat ter plaatse 
voorhanden was, namelijk dennenbo-
men. Met de boomstammen werd een 
skelet opgebouwd en als een meccano 
in elkaar gezet. Daarop kwam een groot 
overstekend dak. Pas nadien werd binnen 
dit geraamte een strak paviljoen gebouwd 
met platen en veel glas. Het werk werd, 
onder leiding van architect Van Gils, tij-
dens verschillende internationale bouw-
kampen (gespreid over drie jaar) uitge-
voerd. In 1952 was de hele klus geklaard en 
kon de nieuwe jeugdherberg offi  cieel van 
start gaan.

De Zoerselse vrijwilligersploeg bracht later 
nog heel wat wijzigingen aan het gebouw 
aan, onder meer om het te moderniseren 
en het comfort te vergroten. Aan het spe-
cifi eke karakter van de jeugdherberg - het 
houten skelet - werd echter nooit meer 
geraakt.

Tijdens Open Monumentendag zetten de 
vrijwilligers van de jeugdherberg de deu-
ren graag voor u open. Vergeet tijdens uw 
bezoek niet de tentoonstelling te gaan be-
kijken die een blik werpt op de 80-jarige 
geschiedenis van de jeugdherberg.

Een korte terugblik... In een naburige 
gemeente stond een houten schoolge-
bouwtje te vervallen, dat na de eerste 
wereldoorlog nog een noodwoningpand 
was geweest. Leden uit Antwerpse trek-
kersgroepen boden zich aan om de on-
derdelen op vrachtwagens te laden en 
naar het jeugdherbergterrein in Zoersel 
over te brengen. Uit dit gammele bouwsel 
ontstond de eerste, door trekkers zelfge-
bouwde, Vlaamse jeugdherberg. In 1936 
opende die Zoerselse jeugdherberg voor 
het eerst zijn deuren. Hij kreeg toen al de 
naam Gagelhof, naar het in onze streek 
veelvuldig voorkomend gagelkruid. De 
oude legerbarak zou de oorlog echter niet 
overleven. Een V-bom, die voor Antwerpen 
bestemd was, dwaalde af en kwam te-
recht in Zoersel.

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

Open Monumentendag

 ■ IN BEELD
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► ►

Na de toekenning van subsidies via AGIOn (*), de goedkeu-
ring van de bouwvergunning en het afl open van de publica-
tietermijn hield niets ons nog tegen om te starten met de 
nieuwbouw van de school en de sporthal in Halle.

Intussen werden er reeds heel wat stap-
pen gezet in dit PPS-dossier.

maximum 70 % van bouwkosten
gesubsidieerd
Omdat de nieuwe school de aanleiding 
was voor het opstarten van dit dossier, 
staat die natuurlijk eerst op het pro-
gramma. Voor de bouw van de school 
hebben we recht op subsidies via AGIOn 
(Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs). Dat subsidiedossier werd 

Zoals u ongetwijfeld weet, telt onze deel-
gemeente Halle momenteel één gefu-
sioneerde basis- en kleuterschool, ver-
spreid over twee verschillende locaties. 
Bedoeling is een nieuwbouw te realise-
ren op één adres. Het gemeentebestuur 
besloot in 2010 om, daaraan gekoppeld, 
meteen ook de overige gemeenschaps-
infrastructuur in het dorp van Halle on-
der de loep te nemen: het dossier PPS 
Halle (PPS staat voor Publiek-Private 
Samenwerking) was geboren.

eind mei goedgekeurd, na een wachttijd 
van maar liefst tien jaar. Dit betekent dat 
maximum 70 % van de totale bouwkos-
ten gesubsidieerd zullen worden. Om dat 
maximumbedrag zo dicht mogelijk te be-
naderen, zorgden de aannemer, het stu-
diebureau en de architecten ervoor dat 
het project zo goed mogelijk voldoet aan 
de fysische, de fi nanciële en de energie-
prestatienormen die AGIOn oplegt.

bouwvergunning goedgekeurd
Eind juni werd vervolgens de bouwver-
gunning goedgekeurd. Dan was het enkel 
nog wachten op de publicatietermijn van 
dertig dagen, waarbinnen men eventueel 
een beroep kon instellen, alvorens we het 
startschot voor de bouw eff ectief konden 
geven.

bouw nieuwe school
en sporthal van start... 

 ■ WEGWIJS

Halledorp in een nieuw kleedje

(*) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
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werken in uitvoering

zijstraten Langebaan
Enkele jaren geleden heeft Aquafi n de collector (zeg maar grote rioolbuis) in de Lan-
gebaan doorgetrokken vanaf De Reiger tot aan Monnikenheide. Deze collector was 
noodzakelijk om het vuil water van de Langebaan op te vangen en af te voeren naar 
de zuiveringsinstallatie in Pulderbos. Men voorzag toen ook de nodige wachtbuizen 
om de zijstraten van de Langebaan hier, in de toekomst, te kunnen op aansluiten. Het 
gaat hier meer bepaald om de Jagersdreef (deels), de Monnikendreef (deels), de Boe-
renkrijglaan, Monnikenheide en de Priorijlaan.

Na een jaar van onderhandelingen - om de nodige openbare ruimte vrij te krijgen -
zullen de werken in deze vijf straten in september van start gaan. In eerste instantie 
worden de bermen vrijgemaakt, zodat de nutsmaatschappijen hun leidingen onder-
gronds kunnen brengen en/of eventueel vernieuwen.
De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten aansluitend in het voorjaar van 2017. 
Deze werken voorzien in de aanleg van een vuilwaterriool in de rijweg, het vernieu-
wen van de rijwegen met de nodige verkeersremmende ingrepen en het herwaarde-
ren van het grachtenstelsel. 
Volgens de huidige planning worden eerst de Priorijlaan en Monnikenheide aange-
pakt. Daarna volgen nog de Boerenkrijglaan, de Jagersdreef (gedeelte tussen Boeren-
krijglaan en Monnikendreef) en de Monnikendreef (gedeelte tussen Jagersdreef en 
Langebaan).
Bij gunstige weersomstandigheden zullen deze werken zo’n zes maanden duren.

Belangrijk om weten, is dat de Boerenkrijglaan en de Jagersdreef tijdens de werken 
niet meer gebruikt kunnen worden als alternatieve route tussen het dorp en de auto-
snelweg.

Herentalsebaan-Biekorfstraat-Kapelstraat
In deze straten zal Aquafi n een gescheiden rioleringsnet aanleggen. De rooilijnplan-
nen werden opgemaakt en de onderhandelingen - om de nodige openbare ruimte vrij 
te krijgen - zijn lopende. Van zodra deze zijn afgerond, kan het ontwerpdossier gefi na-
liseerd worden. Wanneer dat precies zal zijn, is afh ankelijk van de duur van de onder-
handelingen. Wij brengen de bewoners tijdig op de hoogte van de stand van zaken.

wijk Meerheide en wijk Sint-Martinusstraat
In deze wijken zal Pidpa Riolering op zijn beurt een gescheiden rioleringsnet aanleg-
gen. De rooilijnplannen en het ontwerpdossier zijn momenteel in opmaak. Vervolgens 
kunnen de onderhandelingen - om de nodige openbare ruimte vrij te krijgen - starten. 
Van zodra deze zijn afgerond, kan het ontwerpdossier gefi naliseerd worden. Wanneer 
dat precies zal zijn, is afh ankelijk van de duur van de onderhandelingen. Wij brengen 
de bewoners tijdig op de hoogte van de stand van zaken.

andere
Na het bouwverlof werd op verschillende plaatsen gestart met het vernieuwen van 
asfalt en het renoveren van onverharde wegen. Met de beschikbare budgetten in het 
achterhoofd werden de straten die er het ergst aan toe waren eerst onder handen ge-
nomen. Overige straten die in slechte staat zijn, zijn opgelijst en zullen in een volgen-
de renovatieronde opnieuw meegenomen worden.

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

stand van zaken

voorbereidende werken
De afgelopen maanden werden er al heel 
wat voorbereidingen getroff en. Zo zorg-
den de medewerkers van onze technische 
dienst en de leerkrachten eind juni voor 
de verhuis van het lesmateriaal van de 
vestiging in Halle-Velden naar die in de 
Lindedreef.

Begin augustus werden er vervolgens pre-
fablokalen geplaatst op de parking van 
zaal Sint-Maarten (Lindedreef). Vanaf 
1 september zullen alle klassen van het 
Pierenbos - zowel van de lagere als van de 
kleuterschool - immers op deze locatie 
hun intrek nemen. De nodige afsluitingen 
en toegangspoorten omheinen de site en 
sluiten ze veilig af. Enkele vakken zullen 
tijdelijk gegeven worden in het voormali-
ge Zusterhuis in Halledorp. Op die manier 
wordt de site Halle-Velden volledig vrijge-
geven en is er geen interactie tussen de 
werf en de schoolwerking.

Om toch over voldoende speelruimte te 
kunnen beschikken, werd intussen ook 
een deel van de tuin van Jeugdhuis de Non 
ingepalmd, met onder meer een aantal 
verhuisde speeltoestellen.

Omdat de oude school stilaan verander-
de in een bouwwerf en om de veiligheid 
van de kinderen niet in het gedrang te 
brengen, werd de open schoolspeelplaats 
- waar kinderen ook buiten de schooluren 
konden komen spelen - vanaf 25 juli afge-
sloten.

Half augustus startte de aannemer dan 
met de eff ectieve afb raak van de school. 
De site werd omgebouwd tot een werf 
en de nodige torenkranen werden ge-
plaatst. De bouw van de sporthal en de 
nieuwe school zitten in een strikte plan-
ning, waarbij beide gebouwen samen 
zullen verrijzen. Aansluitend worden ook 
de straten rondom de nieuwe school en 
sporthal aangepakt om een verkeersveili-
ge omgeving te creëren. Als alles volgens 
plan verloopt, zal het gloednieuwe school-
gebouw er na twaalf maanden staan. De 
betrachting is dan ook om het schooljaar 
2017-2018 in het nieuwe gebouw te kun-
nen starten.

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

 ■ WEGWIJS
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Op 6 oktober opent de NetZak, de gloednieuwe sociale kruidenier in Zoersel, zijn deuren. Een 
ploeg enthousiaste vrijwilligers zet vanaf dan elke donderdag de winkeldeur open voor men-
sen met een Z|pas. Zij kunnen er terecht voor kwalitatieve basisproducten - gezonde voeding, 
huishoud- en lichaamsverzorgingsproducten - aan verminderde prijzen.

WANNEER EEN Z|PAS?
Om in aanmerking te komen voor een 
Z|pas moet u ofwel:
- een inkomensgarantie voor ouderen 

hebben;
- een leefl oon krijgen;
- in schuldbemiddeling of collectieve 

schuldenregeling zijn;
- onder de Europese armoedegrens leven.
(Opgelet: al uw inkomsten tellen mee). 
Denkt u dat u aan één van deze voorwaar-
den voldoet? Twijfel dan niet en maak een 
afspraak met onze dienst maatschappe-
lijk welzijn via 03 2980 0 00 of per mail 
naar maatschappelijk.welzijn@zoersel.be. 
Meer info: www.zoersel.be/zpas.

zen zal hij toch een mooi pakket kunnen 
samenstellen.

praktisch
De NetZak vindt onderdak in de voormali-
ge feestzaal van het Bethaniënhuis, in een 
zijvleugel van ons administratief centrum 
(Handelslei 167). De winkel is bereikbaar 
via de hoofdingang en is, voorlopig, open 
op donderdag van 10 tot 13 uur.

vrijwilligers
De NetZak werkt onder de vleugels van 
gemeente & ocmw Zoersel, maar wordt 
gedragen door vrijwilligers. Die vrijwilli-
gers vormen een fi jn en bont gezelschap 
van brug- en al wat langer gepensioneer-
den, mensen die nog deeltijds werken, 
huisvrouwen en -mannen, creatievelingen 
en harde werkers van het psychiatrisch 
centrum en Monnikenheide.

Het project is een samenwerking tus-
sen verschillende partners: gemeen-
te & ocmw, het psychiatrisch centrum, 
Monnikenheide, de Landelijke Gilden (die 
de lokale groenten- en fruittelers betrek-
ken), de Kringwinkel die mee voor het 
meubilair zorgt en Kina, wiens schilders 
van het sociale economieproject de win-
kel- en ontmoetingsruimte hebben op-
geknapt. Voor de realisatie en de werking 
worden we tot slot fi nancieel gesteund 
door een Europese LEADER-subsidie en 
een eenmalige subsidie van de provincie 
Antwerpen.

De sociale kruidenier is een vorm van ma-
teriële ondersteuning van mensen met 
een Z|pas. Het is tegelijkertijd echter ook 
een ontmoetingsplaats waar deze men-
sen een kop koffi  e of een kom soep kun-
nen drinken, uit hun isolement komen en 
contacten kunnen leggen met anderen.

voor wie?
Niet iedereen kan gaan winkelen bij de 
NetZak. Om klant te worden, moet u in 
Zoersel wonen en een Z|pas hebben. De 
voorwaarden om daarvoor in aanmerking 
te komen, leest u onderaan deze pagina.

welke producten in de rekken?
U kunt de sociale kruidenier vergelijken 
met een buurtwinkel. Het aanbod is geva-
rieerd, maar beperkt. Het bedrag dat een 
klant wekelijks kan besteden, is eveneens 
beperkt, maar door de verminderde prij-

MEER WETEN?
de NetZak
T 03 380 13 02
de.netzak@zoersel.be

sociale kruidenier ‘de NetZak’

niet zomaar een kruidenier

 ■ BETROKKEN
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 ■ IN BEELD

Wilt u in de toekomst 
nog dichter op de 
voet volgen wat 
we voor u in petto 
hebben op cultureel 
vlak in Zoersel?
Maak u dan vriend 
van onze nieuwe 
facebookpagina 
‘Cultuur Zoersel’,
te vinden op
www.facebook.com/
cultuurZoersel. 
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Nadia Naveau en Nick Andrews zijn al 20 jaar een paar én bovendien beide gevestigde waar-
den in kunstmiddens. Zij is beeldhouwer, hij maakt fi guratieve schilderijen waarin een onstui-
mig spel van vorm en kleur centraal staan. In een uniek project, getiteld ‘Daily Rituals’, bren-
gen ze dit najaar werk van hen beide samen in de Bijl.

Mag ik zeggen dat jouw werk toch wel aty-
pisch is voor deze tijdgeest, Nick. Terwijl naar 
het voorbeeld van foto’s schilderen in grijstin-
ten nog altijd overheerst in de schilderkunst, 
maak jij swingende, kleurrijke schilderijen. 
Anderzijds heb ik de indruk dat dat juist de 
kracht ervan is. Hoe sta je daar zelf tegenover?
Nick: Ik ben niet echt bezig met wat de 
tijdgeest brengt, maar wel met beelden 
en specifi ek met het medium schilderen. 
Mijn werken zijn inderdaad soms zwierig 
of swingend, maar ze kunnen even goed 
melancholisch zijn, afh ankelijk van mijn 
interpretatie ervan op dat moment. In te-
genstelling tot wat men misschien denkt, 
werk ik ook niet rechtstreeks van een foto. 
Ik projecteer ze niet, omdat dat slechts 
een 1-punt perspectief geeft. Ik hou van 
een wijds en open universum van waaruit 
ik mijn composities opbouw.
Hoe begin je aan zoiets?
Nick: Ik werk ritmisch. Via lijnen breng ik 
contrast aan op mijn drager - van strak en 
lyrisch naar vorm. Die bouw ik dan verder 
op in kleurcontrasten. Complementair, 
zodat een kleur zich als het uiterste licht 
gaat profi leren. Naargelang ik vorder met 
het afwerken van mijn schilderijen, blijf ik 
aanscherpen in de schaduwpartijen. Zo 
bekom je eigenlijk optische illusies uit een 
imaginaire wereld.
Het lijkt of je makkelijk schildert. Klopt dat?
Nick: Elk van m’n schilderijen is onstaan 
uit vele schetsen, onderzoek, het uitpro-
beren van verschillende versies ... Ik ben 
toch altijd wel goed voorbereid voor ik aan 

een reeks (mijn uiteindelijke versies) be-
gin. Er bestaat eigenlijk geen recept voor 
een goed schilderij, maar het moet wel 
een autonomie hebben - iets dat anders 
is dan anders. Je moet het proces ook tijd 
gunnen. Naar het einde toe kan het alles 
of niets zijn. Soms zie ik het resultaat pas 
enkele weken later in combinatie met an-
dere versies. Dan komt het plezier zeker 
naar boven.

Mickey Mouse en Hercules
Nadia, de combinatie van klassieke oudheid 
enerzijds en iconen uit onze hedendaagse 
beeldcultuur anderzijds vormen een terugke-
rend element in jouw werk. Welke betekenis 
hebben deze voor jou?
Nadia: In de loop der jaren sloeg ik een 
beeldenreeks op in mijn hoofd. De sculp-
turen die daaruit voortvloeien zijn een 
collage van referenties: plaatsen die ik 
bezocht heb, gebouwen, kunstwerken, 
kleuren, reizen die ik fysiek afgelegd heb 
of mentaal in boeken en tentoonstellin-
gen ... Die collagetechniek van ervaringen 
is hier en daar vrij direct terug te vinden. 
Andere werken zijn vervormd door het ge-
heugen, de herinnering. Zo krijg je de oren 
van Mickey Mouse verwerkt in een buste 
van Hercules. Beide zijn belangrijke ico-
nen die perfect samenvloeien.
Verbeelding is een krachtig instrument. Ziet 
een kunstenaar dingen die een ander niet ziet?
Nadia: Doordat een kunstenaar voortdu-
rend kijkt, voelt en zoekt, wordt het oog 
wel getraind. Als ik op een creatieve ‘high’ 

zit, lijken de dingen, materialen, onder-
werpen, kleuren ... op mij af te komen. 
Het voelt aan als toevalligheden, maar 
waarschijnlijk is het de concentratie en fo-
cus die op dat moment meespelen.
Welke functie heeft kleur in jouw werk?
Nadia: Kleur is heel belangrijk in mijn 
werk. Ik heb altijd kleur gebruikt. Als het 
vroeger eerder over één egale kleur ging, 
vermengen de kleuren zich nu sneller, al 
dan niet in functie van de vorm. Keramiek 
leent zich hier enorm toe. Ik heb samen 
met Nick ook enkele dingen in keramiek 
gemaakt, waarbij hij de sculpturen gla-
zuurde. Dit gaf verrassende resultaten, 
omdat ik het waarschijnlijk monochromer 
had aangepakt. Kleur geeft een sculptuur 
een individueel karakter, van speels tot ro-
buust. Meestal weet ik al tijdens het boet-
seren welke kleur het werk zal krijgen, als-
of het dat zelf dicteert.
Kan je de controle verliezen over iets dat je zelf 
hebt geschapen?
Nadia: Het beste gebeurt net wanneer je 
de controle verliest. Eigenlijk is ‘loslaten’ 
beter geformuleerd. Bij mij gebeurt dat 
wanneer het materiaal en de vorm mij lei-
den naar iets dat me verrast, iets dat niet 
vooropgesteld was. Het blijft je univer-
sum, je moet het alleen genoeg vrijheid 
geven.
‘Het kunstenaarschap is een deel van mij. Het 
ontbrak eerst, maar op een gegeven moment 
heeft het mij gevonden’, zei Mark Manders. 
Geldt dat ook voor jou?
Nadia: Ik begrijp zeker wat hij bedoelt. 

“kunst moet niet
elitair zijn”

‘Daily Rituals’ | van 1 tot 23 oktober (zaterdag en zondag) in cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
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Toen ik beeldhouwen ging studeren aan 
de Academie merkte ik meteen dat dit niet 
zo maar een pleziertje was, maar ernst. Ik 
wist ook niet of ik zou overleven, maar op 
een gegeven moment is dat geen keuze 
meer, maar een noodzaak. Het is ook een 
soort van verslaving met - om eerlijk te 
zijn - iets meer dalen dan piekmomenten. 
Maar als het goed gaat, bestaat er ook ge-
woon niets beters!
Hoe leg je je werk uit aan mensen die niet veel 
met beeldende kunst te maken hebben?
Nadia: Ik denk niet dat je per se onderlegd 

depressie en brengt in deze muziekthea-
terreeks haar verhaal.

Jean Paul Van Bendegem
Op 13 december komt Vlaanderens popu-
lairste professor Jean Paul Van Bendegem 
naar cultuurhuis de Bijl. In zijn typische, 
humoristische stijl neemt hij de ontwikke-
ling van de moderne wetenschappen en 
geloofssystemen op de korrel. In zijn be-
toog brengt Van Bendegem een overzicht 
van de vijf meest gebruikte modellen, 
waaronder het oorlogsmodel, de schei-
ding feiten-waarden, de scheiding objec-
tief-subjectief ... om te laten zien dat geen 
ervan stand houdt. Hij eindigt zijn lezing 
met een schets van een zinvoller model 
waar scheiding én toenadering centraal 
staan.

Pikt u wel eens graag een concert mee? 
Houdt u van beeldende kunst? Luistert u 
graag naar bekende sprekers? Maak dan 
alvast uw persoonlijke selectie uit ons ac-
tiviteitenaanbod van dit najaar in cultuur-
huis de Bijl of de Kapel. We pikken er alvast 
twee voor u uit. Het volledige program-
ma vindt u op www.zoersel.be en in onze 
halfj aarlijkse programmafolder.

Axl Peleman & Annelies Brosens
Op 14 oktober komen Axl Peleman en 
Annelies Brosens naar de Kapel. In ’90 
richtte Axl Ashbury Faith op: het begin 
van een succesvolle carrière. Zo werkte hij 
samen met Luc De Vos, De Kreuners, The 
Paranoiacs … Annelies Brosens kennen we 
vooral van Laïs. Een groep die bekend is 
om haar samenzang van onder meer oude 
volksliederen. In het kader van ‘Te Gek!?’ 
brengen Annelies en Axl de muzikale voor-
stelling ‘Open Geest’, waarbij bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan hoe ie-
mands omgeving omgaat met psychisch 
lijden. Annelies kampte ooit zelf met een 

moet zijn in de beeldende kunst om mijn 
werk te kunnen lezen. Ik geloof niet dat 
kunst elitair moet zijn. Zelfs al worden er 
nieuwe connotaties gelegd die niet nood-
zakelijk mijn intentie waren, vind ik dat 
interessant.

samen is het altijd raak
Na 20 jaar samenzijn lijkt het me logisch dat 
jullie elkaar wel eens beïnvloeden in jullie 
werk, of vergis ik me?
Nadia: Van beïnvloeding zal zeker wel 
sprake zijn, al denk ik niet dat dit bewust 

gebeurt. We gaan een confrontatie echter 
niet uit de weg. Ons werk is een constante 
in ons leven, dus ook in onze gesprekken. 
We verdragen weinig toeschouwers in ons 
atelier, maar als we elkaar helpen en sa-
menwerken, is het steeds raak!

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 15
cultuur@zoersel.be

MEER WETEN?
info en tickets
T 03 2980 0 00
gemeente@zoersel.be

Nadia Naveau en Nick Andrews ■ IN BEELD
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Elk jaar krijgen zo’n 400.000 Europeanen een hartstilstand, waarvan 350.000 buiten het 
ziekenhuis, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een fysieke inspanning en het 
merendeel gewoon thuis. Op dit ogenblik overleeft minder dan één slachtoff er op tien. Start 
men onmiddellijk met reanimeren, verdubbelen of verdriedubbelen de overlevingskansen.

INSCHRIJVEN VOOR
GRATIS REANIMATIECURSUS
In samenwerking met het Rode Kruis 
Zoersel organiseren we dit najaar zowel 
voor onze eigen medewerkers, voor het 
onderwijzend personeel en de leerlingen 
van het zesde leerjaar, als voor u - onze in-
woners - enkele gratis reanimatiecursus-
sen. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
waren de data nog niet bekend, maar wilt 
u graag deelnemen of op de hoogte ge-
houden worden, laat het ons dan weten 
via gezondheid.wereld@zoersel.be.
Ook via onze elektronische nieuwsbrief 
(inschrijven op www.zoersel.be) bent u al-
tijd als eerste op de hoogte!

een tiental minuten ter plaatse, en dan is 
het meestal al te laat. Na enkele minuten 
hartstilstand ontstaat er door het zuur-
stoftekort immers schade aan de herse-
nen van het slachtoff er. Het is dus heel be-
langrijk dat iemand die getuige is van de 
hartstilstand, direct begint met hartmas-
sage en beademen. Zo wordt er bloed met 
zuurstof rondgepompt, totdat de zieken-
wagen of de MUG toekomt om de elektri-
sche schok te geven.”

gratis reanimatiecursus
Spijtig genoeg krijgt slechts een kleine 
minderheid van de slachtoff ers van een 
hartstilstand tijdig de nodige, moge-
lijk levensreddende handelingen toege-
diend. Daar willen wij, gemeente & ocmw 
Zoersel, verandering in brengen. We or-
ganiseren daarom dit najaar enkele gratis 
reanimatiecursussen en hopen van harte 

dat u hier talrijk op intekent! Tijdens zo’n 
cursus leert u hoe u een hart kunt her-
starten bij een slachtoff er van een hart-
stilstand en hoe u op die manier de zeer 
lage overlevingskansen na een hartstil-
stand sterk kunt verhogen. De Belgische 
en Europese reanimatieraad bevestigen 
immers dat een toename van het aantal 
mensen die kunnen reanimeren jaarlijks 
meer dan 100.000 levens kan redden.
Niet twijfelen dus! 
(bron: persbericht Belgian Resuscitation Council en 
Belgische Cardiologische Liga en http://restartaheart.
be)

Een hartstilstand is meestal het gevolg 
van een hartinfarct. Dat is een acuut zuur-
stofgebrek van de hartspier door een ver-
nauwing of verstopping van een krans-
slagader die het hart van bloed voorziet. 
Daardoor kan er een levensgevaarlijke 
hartritmestoornis ontstaan: ventrikelfi -
brillatie. Op dat moment staat het hart 
niet echt stil, maar zal het supersnel en 
ongecontroleerd trillen. Er wordt geen 
bloed meer in het lichaam rondgepompt, 
de hersenen krijgen geen zuurstof meer 
en het slachtoff er verliest bijna onmiddel-
lijk het bewustzijn. Er is maar één manier 
om die fi brillatie te stoppen en het hart 
weer te laten pompen: het toedienen van 
een elektrische schok (= defi brillatie).

Dr. Benoit Claessens, voorzitter van de 
Belgische Reanimatieraad: “De ziekenwa-
gen of de MUG is echter dikwijls pas na 

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

ook u kunt een leven redden

leer reanimeren!

 ■ BETROKKEN
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 ■ IN ‘T KORT

vervoer niet altijd even vanzelfsprekend

Voor wie het niet vanzelfsprekend is om zich te verplaatsen, min-
der goed te been is, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt door 
een ziekte of door een operatie … kortom: voor wie vanuit die 
zorgnood een mobiliteitsbeperking ervaart, is er voortaan een 
nieuwe speler binnen het zorgvervoerslandschap: de Buurtbus.
De Buurtbus - een initiatief van de ocmw’s van Malle, Zandhoven 
en Zoersel, in samenwerking met KINA P.V. en Handicar vzw en 
onder impuls van de provincie Antwerpen - verbindt dorpskernen, 
woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de 
drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op ver-
schillende plaatsen is er bovendien ook aansluiting met het open-
baar vervoer.

praktisch
De Buurtbus brengt u op weekdagen tussen 8 en 18 uur van de 
ene naar de andere opstapplaats in Malle, Zandhoven en Zoersel. 
Aan u om te kiezen aan welke van de 129 opstapplaatsen u op- en 
afstapt.
Om een rit met de Buurtbus te kunnen reserveren, moet u lid zijn. 
U neemt hiervoor best contact op met één van onze maatschap-
pelijk assistenten (03 2980 0 00) of met de sociale dienst van één 
van de zorginstellingen in Malle, Zandhoven en Zoersel. De maat-
schappelijk assistent gaat dan na of u aan de voorwaarden vol-
doet en brengt uw lidmaatschap in orde.
Zodra u lid bent, kunt u een rit reserveren. Dit doet u bij de centra-
le van de Buurtbus door te bellen naar het nummer 03 284 94 80. 
Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur. U moet uw rit minstens 
één werkdag voor uw verplaatsing reserveren, vóór 12 uur ‘s mid-
dags.
U betaalt een jaarlijks lidgeld. Daarnaast betaalt u een vast be-
drag per kilometer. U krijgt hiervoor maandelijks een factuur toe-
gestuurd. Inwoners van Zoersel die een Z|pas hebben krijgen 25 % 
korting op de totale factuur.

MEER WETEN?
T 03 2980 0 00 (maatschappelijk welzijn > voorwaarden & lidmaatschap)
T 03 284 94 80 (rit reserveren)
www.zoersel.be > veiligheid en verkeer > de Buurtbus

de Facktorij
verhuist

De Facktorij is een kunstclub 
binnen de sector psychose-
zorg van pc Bethanië. Patiën-
ten krijgen hier de kans om 
een eigen kunstatelier uit te 
bouwen. Tot dusver deden ze 
dat in een gebouw op het do-
mein van pc Bethanië, maar 
vanaf oktober nemen ze hun 
intrek in de voormalige feest-
zaal van het Bethaniënhuis.

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

uw mening
over zomerwerking

Namen uw kinderen deze zo-
mer deel aan onze zomerac-
tiviteiten? Zo ja, wat vonden 
zij (én u) goed en wat minder 
goed? Zo nee, paste ons aan-
bod niet bij hun interesses, 
kwam onze timing niet over-
een met de uwe of is er een 
andere reden? Laat het ons 
weten via de online enquête.

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 7 17
www.zoersel.be/zomerwerking

leg uw tuin aan
‘behaag natuurlijk’

Hebt u plannen om uw tuin 
(her)aan te leggen? Dan kunt 
u nog tot en met 21 oktober 
tegen sterk verlaagde prijzen 
streekeigen bomen, struiken 
- en sinds dit jaar ook zaad 
voor bloemenweiden - aan-
kopen, en dit dankzij de ac-
tie ‘behaag… natuurlijk’ van 
Natuurpunt. Op die manier 
draagt u uw steentje bij tot de 
ontwikkeling van de natuur. 
Streekeigen soorten vormen 
immers een belangrijke scha-
kel in onze ecosystemen. Door 
deze soorten aan te planten, 
wordt uw tuin een voedsel- en 
nestelplaats voor heel wat die-
ren die op weg zijn van het ene 
naar het andere natuurgebied.

bestellen
Een overzicht van de aan-
geboden pakketten vindt u 
op http://users.telenet.be/
behaag. Overtuigd? Bezorg 
uw ingevuld bestelformulier 
(www.zoersel.be > milieu en 
wonen > campagnes) dan ui-
terlijk 21 oktober per mail of 
per post terug aan onze dienst 
milieu. Let wel, uw bestelling 
is pas compleet na betaling.

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

Lora del Rio, gelegen in het Spaanse Andalusië, is onze oud-
ste jumelagepartner. Dertig jaar geleden bekrachtigde de 
gemeenteraad offi  cieel de verbroedering. Reden genoeg om 
even terug te blikken op hoe het ooit begon...

JUMELAGERAAD
Sinds enkele maanden is 
de vzw Eurozoersel ont-
bonden en omgevormd 
tot een overkoepelende ju-
melageraad. Iedereen die 
de Europese gedachte en 
samenwerking een warm 
hart toedraagt, kan voort-
aan deel uitmaken van deze 
jumelageraad. Eén van de 
belangrijkste opdrachten 
is het uitwerken van het 
vierjaarlijkse jumelagefeest 
‘Eurozoersel’, waarbij we al 
onze Europese partners uit-
nodigen. Wilt u hier graag 
aan meewerken? Laat het 
ons weten.

Jaarlijks vinden er twee grote evenemen-
ten plaats. Het weekend volgend op de 
laatste donderdag van mei is er de ‘Feria’. 
In de traditionele klederdracht viert het 
ganse dorp dan tot in de vroege uurtjes 
feest. Op 8 september is er het feest van 
patroonheilige ‘Virgen de Setefi lla’. De 
Loreners trekken dan te voet, te paard of 
met de huifk ar naar de Sierra (bergketen)
om het Mariabeeld er rond het heiligdom 
van de patroonheilige te dragen.
Voeg bij dit alles een stralend zonnetje, 
een azuurblauwe hemel en warme nach-
ten ... Waarom dan nog langer wachten 
om te vertrekken? De gastvrije Loreners 
zullen u ongetwijfeld met open armen 
ontvangen en graag samen met u verder-
bouwen aan de vriendschapsbanden, die 
na 30 jaar nog altijd even hecht zijn!

In april ‘84 ontmoet Zoerselaar Dirk van 
Sichem de Combe,tijdens een internatio-
naal seminarie aan de Portugese kust, een 
groep Andalusische jongeren, afk omstig 
uit Lora del Rio. Datzelfde jaar nog brengt 
hij een eerste bezoek aan Lora, waar hij 
verdere contacten legt.
Tijdens de zomer van ‘85 ontvangen een 
twintigtal Zoerselse gastgezinnen voor 
het eerst 33 Loreners. Het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap krijgt dat jaar een 
zuiderse injectie met een fel gesmaakt 
‘Sevillanasoptreden’ (Andalusische volks-
dans) in het gemeentepark.
Die heerlijke zuiderse sfeer blijft nog lang 
nazinderen in de Zoerselse contreien en er 
worden al meteen plannen gesmeed voor 
een tegenbezoek het jaar daarop. Enkele 
gastgezinnen kunnen zo lang echter niet 
wachten en trekken er al individueel op 
uit. Zo (h)eerlijk en spontaan verloopt de 
verbroedering die in de maak is.
In september ’85 wordt de vereniging 
‘Hermanamiento’ (letterlijk vertaald ‘ver-
broedering’) boven de doopvont gehou-
den. Hermanamiento staat er voortaan 
voor in om vanuit Zoersel de banden met 
Lora te onderhouden. Enkele maanden la-
ter, op 27 maart ‘86, keurt de voltallige ge-
meenteraad de jumelage offi  cieel goed.

charmant, Andalusisch stadje
Lora del Rio, gelegen tussen Cordoba en 
Sevilla, is een typisch stadje in Andalusië, 
gekenmerkt door haar witte huizen met 
Arabische invloeden. Het ligt te midden 
van uitgestrekte olijfb oomvelden. Als 
we de legende mogen geloven, was Lora 
reeds gekend voor haar olijven ten tijde 
van de Romeinse keizer Vespasianus.

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

30 jaar innige
verbroedering

Zoersel - Lora del Rio
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Wij krijgen jaarlijks heel wat vragen van enerzijds verenigingen en zorginstellingen die op 
zoek zijn naar vrijwilligers om hun werking te ondersteunen, en anderzijds van inwoners die 
een plekje zoeken om hun vrije tijd op een betekenisvolle manier te kunnen invullen. Bent u 
één van hen, dan kunt u binnenkort terecht in ons gloednieuw vrijwilligerspunt.

voering sloten we een overeenkomst met 
Vonak (Vrijwilligers Organisatie Noord-
Antwerpen en Kempen). Met hun ervaring 
en expertise zorgen zij voor de verdere 
uitbouw van het vrijwilligerspunt in onze 
gemeente.

wilt u vrijwilligerswerk doen?
Maak dan, vanaf 15 oktober, een afspraak 
via 03 380 13 03 of vrijwilligerspunt@
zoersel.be. Tijdens een kennismakings-
gesprek bekijken de medewerkers samen 
met u het aanbod en - afh ankelijk van uw 
voorkeuren, beschikbaarheid, motivatie, 
werkervaring - welke ‘job’ er het best bij u 
zou kunnen passen. Ze staan u ook met 
raad en daad bij in wat betreft wetgeving 
rond vrijwilligerswerk, vrijwilligersover-
eenkomsten en/of -verzekeringen. In de 
toekomst zal u er bovendien ook terecht-
kunnen voor uiteenlopende vormingen.

bent u op zoek naar vrijwilligers?
Speel uw vraag dan door aan het vrijwil-
ligerspunt. Misschien hebben zij reeds de 
geknipte kandidaat in hun bestand. Is dat 
niet het geval, dan gaan ze samen met u 
actief op zoek. Bovendien geven ze u ook 
advies en ondersteuning op maat bij de 
uitbouw van vrijwilligerswerk binnen uw 
werkveld.
Het vrijwilligerspunt wil zeker geen con-
currentie vormen voor bestaande, goed 
draaiende vrijwilligerswerkingen maar 
wel aanvullend werken daar waar het nut-
tig kan zijn.

Zoersel is een levendige vrijwilligersge-
meente.Heel wat verenigingen draaien op 
een ploeg enthousiaste vrijwilligers, die 
zich met hart en ziel inzetten om het le-
ven van anderen aangenamer te maken. 
Ze brengen bijvoorbeeld een bezoekje aan 
zieken of bejaarden, geven computerles-
sen bij digidak, vervoeren minder mobiele 
medeburgers, helpen in de cafetaria van 
een zorginstelling ...

vraag en aanbod koppelen
Toch signaleerden enkele zorginstellin-
gen ons dat er nood is aan één plek waar 
kandidaat-vrijwilligers ‘gekoppeld’ kun-
nen worden aan organisaties die helpen-
de handen zoeken. Om die reden starten 
wij 15 oktober met een vrijwilligerspunt, 
waar vraag en aanbod - of beter vrijwilli-
gers en organisaties - elkaar moeiteloos 
kunnen vinden. Voor de praktische uit-

CONTACTGEGEVENS
Vanaf 15 oktober nemen de medewer-
kers van het vrijwilligerspunt hun in-
trek in de voormalige feestzaal van het 
Bethaniënhuis, in een zijvleugel van het 
administratief centrum (te bereiken via 
de hoofdingang). Vanaf dan kunt er elke 
week terecht op maandag van 8.30 uur 
tot 16.30 uur en in de maanden januari, 
maart, mei, juli, september en november 
ook elke eerste donderdag van de maand 
van 17 tot 20 uur (in die week zijn ze dan ‘s 
maandags gesloten).
U kunt hen bereiken via T 03 380 13 03 
(buiten hun openingsuren T 03 653 59 97) 
of vrijwilligerspunt@zoersel.be.

MEER WETEN?
Janne Verstrepen
T 03 2980 9 40
janne.verstrepen@zoersel.be

nieuw vrijwilligerspunt
maakt het verschil

vraag en aanbod op elkaar afstemmen

 ■ WEGWIJS
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Hebt u de verwarming al eens af laten staan omdat u schrik 
had voor de energiefactuur die zou volgen? Jammer genoeg is 
dat voor veel mensen de harde realiteit, en daarom ook met-
een ons thema tijdens de week van de armoede dit najaar.

Tijdens de wintermaanden moet Lukas 
dan ook hard stoken om zijn appartement 
warm te krijgen, want de warmte ont-
snapt meteen weer. Dat is ook te merken 
aan zijn energiefactuur op het einde van 
de maand. Als het echt koud is, en hij de 
verwarming toch een keer heeft op staan, 
dampen de ramen onderaan helemaal 
aan. Om niet opnieuw in de kou te moe-
ten zitten, laat Lukas de ramen in de win-
ter dan maar zoveel mogelijk toe, maar te 
weinig verluchten zorgt dan op zijn beurt 

Lukas woont alleen in een oud apparte-
ment in Sint-Antonius, eentje dat stamt 
uit de tijd waarin ‘isoleren’ en ‘energie be-
sparen’ nog niet zo vanzelfsprekend was. 
Hij heeft een klein loon en kan zich geen 
degelijk nieuwbouwappartement veroor-
loven. En ook hier is hij spaarzaam met de 
verwarming, het licht ..., zeker nu de elek-
triciteitsprijzen bijna de helft duurder zijn 
geworden. Zijn huisbaas investeert weinig 
of niets in het gebouw. Zo is er bijvoor-
beeld nog steeds geen dubbele beglazing. 

weer voor schimmelvorming. U begrijpt 
dat het niet snel genoeg weer lente kan 
zijn voor Lukas.

Sofi e leeft na een (v)echtscheiding alleen 
met haar zoontje. De rechter heeft beslist 
dat zij in het huis mogen blijven wonen, 
maar door de scheiding heeft Sofi e het fi -
nancieel moeilijk. Hopelijk is dat van voor-
bijgaande aard, maar intussen is het elke 
dag weer knokken om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Ze probeert zoveel moge-
lijk te besparen. Ze gebruikt bijvoorbeeld 
haar frietketel niet meer en trekt ’s avonds 
de stekker van alle elektrische toestellen 
uit. Haar meest drastische maatregel is 
dat ze enkel nog de eetkamer verwarmt. 
Haar zoontje vindt het beslist niet prettig 
dat het in zijn kamer ’s avonds zo koud is.

energiearmoede,
de harde realiteit

week van de armoede

 ■ BETROKKEN
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OPROEP

Dit najaar zetten heel wat Antwerpse 
gemeenten, samen met de provincie, 
in op ‘optimaal verwarmen’. Want door 
bewuster te verwarmen, kunt u heel 
wat energie besparen. Het optimaal in-
stellen van uw thermostaat kan u meer 
bepaald een gemiddelde besparing 
van zo’n 215 m³ gas of 0,4 ton CO2 per 
stookseizoen opleveren. Vertaald bete-
kent dat een gemiddelde besparing in 
uw portemonnee van 135 euro op jaar-
basis. Toch al de moeite, niet?

vrijwilligers
Om iedereen hier attent op te maken, 
zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers 
die - in de periode tussen 1 november 
en 31 maart - geïnteresseerde inwoners 
tips op maat willen geven en hen hel-
pen bij het optimaal instellen van hun 
verwarming. We laten u daarbij uiter-
aard niet aan uw lot over. Als u zich in-
schrijft, voorziet de provincie:
- op zaterdag 15 oktober een praktische 

vorming (in Antwerpen, van 10 tot 15 
uur);

- materiaal en persoonlijke ondersteu-
ning om uw taak tot een goed eind 
te brengen (onder meer een check-
list, draaiboek, standaardmailtjes om 
makkelijk afspraken te maken, een 
gesloten facebookgroep om ervarin-
gen uit te wisselen, een hulplijn …);

- verzekering op weg van, naar en tij-
dens de huisbezoeken;

- een klein slotmoment, waarop we de 
campagne evalueren en onze vrijwilli-
gers belonen.

In ruil daarvoor verwachten we van u 
het engagement om van begin novem-
ber tot eind maart gemiddeld twee 
huisbezoeken per week te doen (zelf te 
bepalen wanneer), en daar telkens een 
kort verslagje van op te maken.

Interesse? Stuur dan zeker een mailtje 
met uw naam en de gemeente waar 
u huisbezoeken wil doen naar vriend-
van@provincieantwerpen.be. Meer info 
vindt u op www.vriendvan.be/vriend-
van-de-thermostaat-gezocht.

vriend
van de thermostaat

taald te krijgen? Dan bent u uiteraard, ook 
los van de workshops, altijd welkom bij 
onze maatschappelijk werkers om samen 
naar een oplossing te zoeken (bijvoor-
beeld een verwarmingstoelage, een voor-
schot op een minimale levering, budget-
begeleiding, contact met de eigenaar …).

budgetmeter
beperkt het verbruik
Mensen die, wegens omstandigheden, te 
diep in de schulden geraken en hun ener-
gierekening niet meer kunnen betalen, 
krijgen automatisch een sociale energie-
leverancier toegewezen (voor Zoersel is 
dat Eandis). Eandis plaatst dan bij hen een 
budgetmeter. Zo’n budgetmeter werkt 
met een oplaadbare kaart, te vergelijken 
met een protonkaart of een prepaid gsm-
kaart, waar men een bepaald bedrag op 
stort. Van zodra de kaart in de budgetme-
ter zit, kan er voor het opgeladen bedrag 
elektriciteit of aardgas verbruikt worden. 
Zijn het opgeladen krediet, en het reser-
vekrediet, opgebruikt, dan beperkt de me-
ter het elektriciteitsverbruik tot een ver-
mogen van 10 ampère (dat verbruik moet 
uiteindelijk ook nog wel betaald worden).

In 2015 werden in Zoersel, op vraag van 
Eandis, 82 dossiers opgestart van mensen 
die problemen hadden met het betalen 
van hun gas- en elektriciteitsrekening. 
Dit voorjaar stond er bij 50 Zoerselse ge-
zinnen een actieve budgetmeter. Heel 
wat van die gezinnen schamen zich daar-
voor. Dat is echter nergens voor nodig. 
Een budgetmeter is slechts tijdelijk en kan 
hen helpen om uit de problemen te gera-
ken. Bovendien is er, naast Eandis en een 
maatschappelijk werker, niemand die het 
hoeft te weten.

zelf ervaren
U hebt het hopelijk zelf nooit nodig, maar 
bent u wel benieuwd hoe zo’n budgetme-
ter precies werkt? Wilt u zelf eens ervaren 
wat u zoal kunt doen (of net niet doen) 
met slechts 10 ampère? Kom dan tussen 
17 en 21 oktober eens langs in ons admini-
stratief centrum (Handelslei 167), waar u 
in de patio een infostand zal vinden om-
trent de budgetmeter.

week van de armoede ■ BETROKKEN

serieus obstakel
Volgens de Koning Boudewijnstichting 
leeft één op de vijf Vlaamse gezinnen in 
energiearmoede. Ze kunnen hun woning 
niet verwarmen zoals het moet en hebben 
moeite om hun factuur te betalen.

Het is niet enkel een probleem in de gro-
te steden, zoals blijkt uit bovenstaande 
voorbeelden van enkele Zoerselaars (hun 
namen werden gewijzigd). Het kan iedereen 
overkomen. Een scheiding, een ziekte, een 
ontslag: één tegenslag en de maandelijkse 
energiefactuur wordt plots een serieus ob-
stakel. Energie neemt immers een fl inke 
hap uit het budget, zeker bij wie het zich 
niet kan veroorloven om in een goed on-
derhouden en geïsoleerde woning te wo-
nen. Voor hen is het, net zoals voor Lukas 
en Sofi e, behelpen.

workshops energieverbruik
en woonkwaliteit
Naar aanleiding van de ‘werelddag van 
verzet tegen armoede’ op 17 oktober or-
ganiseert onze dienst maatschappelijk 
welzijn die week enkele workshops over 
energieverbruik en woonkwaliteit, speci-
fi ek bedoeld voor mensen met een klein 
inkomen. Deelnemers kunnen bovendien 
ook intekenen op een gratis energie scan, 
waarbij een energieadviseur aan huis 
komt. Samen met de bewoner bekijkt hij 
het huis en de huidige energiesituatie en 
geeft tips over hoe energie te besparen.

We geven u alvast graag enkele eenvoudi-
ge tips mee om uw energiefactuur te be-
perken:
- alle elektrische apparaten afzetten en de 

verwarming lager zetten als er niemand 
thuis is en ‘s nachts;

- uitzoeken wie voor u de goedkoopste 
energieleverancier is;

- bij aankoop van nieuwe toestellen er op 
letten dat u geen energieverslinders aan-
schaft.

Wilt u hier graag meer over weten en hebt 
u een beperkt inkomen? Schrijf u dan al-
vast in voor de workshops en/of energie-
scan in oktober via 03 2980 0 00 (vraag 
naar maatschappelijk welzijn) of maat-
schappelijk.welzijn@zoersel.be.
Kwam u al eerder bij onze dienst maat-
schappelijk welzijn, dan mag u in de loop 
van september automatisch een uitnodi-
ging verwachten voor deze workshops.

Hebt u het, omwille van een beperkt inko-
men, moeilijk om uw energiefactuur be-

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn
T 03 2980 0 00
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be
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Van thuis uit online op zoek gaan naar een specifi ek boek en het meteen reserveren, het kran-
tenarchief raadplegen, draadloos internet in de drie vestigingen ... De bibliotheek slaat steeds 
meer de digitale weg in. Voor wie nog niet helemaal mee is in dat digitaal verhaal zijn er de 
computerlessen bij digidak. Een overzichtje van wat onze digitale bib zoal te bieden heeft.

dens het schooljaar wekelijks 

bij digidak terecht in de bib in 

Zoersel en in het administratief 

centrum. U leert er in een kleine 

groep werken met computer en 

tablet, zoeken op het internet, 

foto’s bewerken ... Tijdens de bi-

bliotheekweek - die dit jaar niet 

toevallig samenvalt met de digi-

tale week - worden er bovendien 

nog extra digitale nieuwigheden 

gepresenteerd, met steun van 

de provincie Antwerpen.

makkelijk leesbaar?
Kunt u dit artikel makkelijk le-

zen? Op 8 september is het ‘dag 

van de alfabetisering’. Naar aan-

leiding daarvan probeerden we 

met korte, duidelijke zinnen, 

een groter lettertype en interli-

nie het leesgemak te bevorde-

ren. Wist u dat de bibliotheek 

beschikt over een collectie 

‘Makkelijk Lezen Boeken’ en de 

Wablieft-krant die volgens deze 

methode zijn geschreven?

bibliotheekcatalogus
De bibliotheek heeft een online 

catalogus, te vinden op http://

zoersel.bibliotheek.be/. Zo kunt 

u thuis zien welke boeken en 

dvd’s er beschikbaar zijn. U kunt 

zoeken op titel, woord uit de ti-

tel of auteur. ‘Mijn Bibliotheek’ is 

een onderdeel van die catalogus. 

Het geeft een persoonlijk over-

zicht van wat u hebt uitgeleend 

en de mogelijkheid om boeken 

te verlengen of te reserveren. Via 

deze weg hebt u ook toegang 

tot enkele krantenarchieven.

computer, internet en wifi 
Hebt u thuis geen computer of 

internet, dan kunt u in de drie 

bibs de computers met inter-

netverbinding gratis gebruiken. 

Bovendien is er in elk gebouw 

ook draadloos internet (wifi ). 

Erg handig voor wie tijdens de 

Bibliotheekweek in oktober het 

digitaal zoekspel van Bibburen 

wil komen spelen. U kunt er een 

mooie prijs mee winnen.

wegwijs met digidak
Hebben computers nog veel ge-

heimen voor u? Dan kunt u tij-

MEER WETEN?
bibliotheek, T 03 2980 7 23, bibliotheek@zoersel.be

de digitale bib in mensentaal

oefening baart kunst
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Al sinds de komst van de huidige korpschef, begin 2008, streeft onze politiezone Voorkempen 
naar één centraal gebouw waar alle diensten ondergebracht kunnen worden. Begin volgend 
jaar is het zo ver. Dan verhuizen ze naar het gloednieuwe complex aan de Vaartdijk in Brecht. 
Meer dan 140 medewerkers zullen er hun intrek nemen, wat op zich een hele operatie is.

24 uur op 24
Alle operationele en ondersteunende 
diensten zullen hier hun intrek nemen, 
wat betekent dat de gebouwen in de 
Venusstraat in Brecht (de huidige politie-
post Brecht) en in de Kerkhofl ei in Zoersel 
(het huidige centraal onthaalpunt) terug 
ter beschikking worden gesteld van de 
respectievelijke gemeenten. Daarnaast 
wordt ook de oude rijkswachtkazerne in 
Malle verkocht.

Het nieuwe gebouw aan de Vaartdijk zal 
alle dagen, 24 uur op 24, open zijn en fun-
geren als het nieuwe centraal onthaal-
punt.
Alle inwoners binnen onze politiezone - 
en dus niet alleen die van Brecht, maar 
ook die van Malle, Schilde en Zoersel - zijn 
er welkom om aangifte of meldingen te 
doen.

politieposten blijven bestaan
Om de binding met de burgers evenwel 
niet te verliezen, blijft er per gemeente 
afzonderlijk ook nog een politiepost be-
staan. De wijkinspecteurs van Brecht ver-
huizen uiteraard mee naar het nieuwe 
gebouw, maar de politieposten in Malle, 
Schilde en Zoersel blijven op de vertrouw-
de adressen actief. Voor onze gemeente 
betekent dit dat u nog steeds bij de po-
litiepost in het administratief centrum 
(Handelslei 167) terechtkunt om aangif-
te te doen of contact te hebben met uw 
wijkinspecteur.

Momenteel zitten die medewerkers nog 
verspreid over maar liefst zeven verschil-
lende locaties (in Brecht, Malle, Schilde en 
Zoersel), wat niet alleen een enorme be-
lemmering is voor de werking van de po-
litiezone, maar ook veel kosten met zich 
meebrengt. Eén centraal gebouw was dus 
absoluut noodzakelijk om effi  ciënter te 
kunnen werken.
Na een heuse zoektocht naar de geschik-
te locatie kwam in het najaar van 2013 het 
pand aan de Vaartdijk in Brecht in beeld. 
Het gebouw is een gerenoveerde maalde-
rij met vijf verdiepingen. De politiezone zal 
daarvan het gelijkvloers, de eerste en de 
tweede verdieping en een magazijn ach-
teraan het gebouw huren voor een perio-
de van 18 jaar.
Momenteel is de aannemer bezig met de 
interne afwerking, zodat het gebouw ge-
bruiksklaar is tegen eind dit jaar.

POLITIEPOST SINT-ANTONIUS
We frissen graag nog even de openingsu-
ren van onze politiepost in het administra-
tief centrum in Sint-Antonius (Handelslei 
167) voor u op:
- van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 

12.30 uur en na de middag op afspraak;
- op woensdag bijkomend van 13.30 uur 

tot 16.30 uur;
- op donderdag bijkomend van 18 tot 20 

uur.

U kunt de politiepost en/of uw wijkin-
specteur bereiken via 03 2980 5 20 of per 
mail naar politiepostzoersel@politievoor-
kempen.be.

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

samen onder één dak

één centraal gebouw voor politiezone Voorkempen

 ■ WEGWIJS
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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. 

10.09.2016 - 04.11.2016

inschrijfmomenten taalcursussen
U wilt op vakantie een mondje Spaans,Italiaans, 
Frans of Engels praten? U bent anderstalig en wilt 
het Nederlands onder de knie krijgen? Volg dan een 
taalcursus bij Lionsclub Minerva.
De cursussen, zowel voor beginners als gevorder-
den, starten in de week van 3 oktober en bestaan 
uit 20 lessen van telkens 2 uur.
locatie de Vleugel (Achterstraat 20)
prijs € 130, handboek niet inbegrepen
info en inschrijven tot 19 september, 
viaivowereld@hotmail.com.
een activiteit van Lionsclub Minerva

vrijdag 9.09
kinderyoga
Bewegen, ontspannen, genieten, plezier, creativi-
teit en be-leven. Van 6 tot 11 jaar. 
locatie De Knod 36
andere data 23.09, 7.10, 21.10
tijdstip van 16.30 tot 17.30 uur
prijs € 40
info en inschrijven Kristel Ogiers, 
M 0477 42 53 72, kristel.ogiers@icloud.com,
een activiteit van Zinnebeeld

zaterdag 10.09
kinderdisco 
Leuke muziek, grimmstand, springkasteel, pan-
nenkoeken, … een namiddag vol plezier dus. 
locatie Bremberg en KLJ lokalen, Lotelinglaan 11
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs kinderen € 1, ouders gratis
info Astrid Kempenaers, 
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle 

bieravond
Kom vanavond proeven van meer dan 40 verschil-
lende biersoorten.  
locatie Bremberg en KLJ Lokalen, Lotelinglaan 11
tijdstip 19 uur
prijs gratis toegang
info Astrid Kempenaers, 
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle 
 

zondag 11.09
landelijke familiedag
Tussen 10 en 17 uur kunt u deelnemen aan een fo-
tozoektocht. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen! 
U kunt ook komen genieten van BBQ, pannen-
koeken, frikadellen met krieken,... Voor de kindjes 
staat er een springkasteel klaar.
locatie Bremberg en KLJ Lokalen, Lotelinglaan 11
tijdstip vanaf 10 uur
prijs € 3 (voor de fotozoektocht)
info Astrid Kempenaers, 
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

open Monumentendag | 
Jeugdherberg Gagelhof
Op zondag 11 september 2016 is het weer zover. Al 
voor de 28ste keer is het dan Open Monumenten-
dag. Honderden lokale organisatoren in Vlaande-
ren zetten de deuren open van bekende en minder 
bekende erfgoedparels. In onze gemeente kunt u 
terecht in jeugdherberg Gagelhof. Uiteraard heeft 
dat alles te maken met het 80-jarig bestaan van de 
jeugdherberg in Zoersel.
locatie jeugdherberg Gagelhof, Gagelhofl aan 18
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur i.s.m. 
jeugdherberg Gagelhof

maandag 12.09
NIEUW Fit&Fun
Kom u helemaal uitleven tijdens onze fi tness lessen 
voor de jeugd (l1ste tot 6de middelbaar). 
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data elke maandag
tijdstip 18 uur 
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks bewe-
gingen  die ontwikkeld werden voor zelfh eling en 
stressreductie.  Graag zelf een matje, fl eecedeken,  
kussen en fl esje water meebrengen.
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data elke maandag vanaf 12.09
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement
info en inschrijven Felicia Van Hoof 
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

qigong
Qigong vindt zijn oorsprong in de traditionele Chi-
nese geneeskunde. De oefeningen zijn makkelijk, 
vereisen geen extra spierkracht en zijn niet belas-
tend voor het lichaam. U beweegt rustig en bent 
u bewust van uw ademhaling. U wordt soepeler, 
krachtiger, vitaler. 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data iedere maandag (reeks van 10 lessen)
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
prijs gratis proefl es op 12.09
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76, 
dancomovado@gmail.com, www,molmersie.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

aerobics, turbofi t, bodyfi t, slimfi t, 
zumba, ruggensteun
Turbofi t, Aerobics  Bodyfi t:  veilige, zeer actieve 
conditielessen waarin op elke leeftijd en op elk 
niveau kan getraind worden. Afwisselend hart-
slagverhogende en spierversterkende oefeningen. 
Slimfi t: op een rustig tempo doordacht oefenen om 
spieren en gewrichten soepel en gezond te houden 
Zumba : hartslagverhogende dans- en cardioles,  
om fl ink te transpireren en calorieën te verbranden. 
Ruggensteun:  stap voor stap opgebouwde lessen 
voor wie rugklachten heeft of wegens andere 
beperkingen zeer rustig moet sporten. 
locatie avondlessen de Kiekeboes, Kerkstraat 7
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32 
andere data maandag-,dinsdag-, woensdag-, 
donderdagavond en  maandag- en 
donderdagvoormiddag
prijs kennismakingslessen tijdens september
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel
 

dinsdag 13.09
bloedinzameling   
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
woensdag Beuk&Noot, Ter Beuken 1
andere data: woensdag 28.09
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur en woens-
dag van 18 tot 20.30 uur 
info Katleen Tops, M 0478 73 82 26, 
bloed@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

avondwandeling in groep
We verzamelen om 19 uur aan “het Lekker Koeike” 
voor een avondwandeling van een achttal kilome-
ter. Niet-leden zijn meer dan welkom om kennis te 
maken met onze wandelclub.  
locatie het Lekker Koeike, Hallebaan 15A, Oelegem

tijdstip 19 uur
prijs  gratis
infoJef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden van 
Zoersel vzw

woensdag 14.09
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 jongeren van 16 tot 17.15 uur
volwassenen van 19.30 tot 21 uur 
prijs € 15
info en inschrijven Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
kristel.ogiers@icloud.com, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

jazzdans voor kinderen, jeugd en 
volwassenen
Jazzdans is een veelzijdige dansstijl met invloeden 
van o.a. moderne dans, streetdance, Afrikaanse 
dans, hiphop en musicaldans. Er komt een fl ink 
stuk techniek bij kijken. In de les train je deze 
techniek door middel van diverse oefeningen. Daar-
naast werkt u aan het verbeteren van uw conditie, 
kracht en lenigheid. Bij de kinderen worden al deze 
technieken en dansvormen op een speelse manier 
aangeleerd. Fun verzekerd! 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data elke woensdag-en donderdagavond
prijs gratis kennismakingslessen tijdens september
info Hans Clippeleyr,  M 0479 26 23 91, 
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 15.09
Feminine fl ow hormoonyoga
Via zachte oefeningen, omdat stressreductie bij 
vrouwen zeer belangrijk is, bereiden we ons voor 
op een aantal krachtigere en dynamische asana’s . 
Zo brengen we onze hormonen op een fi jne manier 
weer in balans. Er is ook steeds aandacht voor 
relaxatie. Toegankelijk voor alle vrouwen. Graag 
zelf een matje, fl eecedeken, kussen en fl esje water 
meebrengen.
locatie turnzaaltje Halle, Dorpsplein 
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur
andere data elke donderdagavond vanaf 15.09
prijs € 100 abonnement, € 12 per losse les
info en inschrijven Felicia Van Hoof M 0472 24 66 25, 
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

Film | Of Horses and Men
In een onherbergzame IJslandse vallei trotseren de 
dorpelingen samen met de dieren, en dankzij de 
broodnodige hartversterkers, de ijzige omstan-
digheden in het oogstrelend mooie landschap. De 
gedrongen, maar ijzersterke IJslandse paarden heb-
ben net zoveel karakter en ballen als hun bazen. 
Dat levert in dit komische drama ronduit absurde 
situaties op, waarin soms het paard en soms de 
mens het onderspit delft. Maar hun verwantschap 
speelt de hoofdrol. Zowel mens als viervoeter krijgt 
te maken met liefde en dood.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 0 00, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

bloemschikken
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
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brengen eigentijdse en eigenwijze muziek.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

dag van de landbouw
Dit jaar met als thema tuinaanleg en sierteelt. 
locatie Einhoven
andere data 25.09
info Margot Van Bavel, T 03 312 17 50
een activiteit van KVLV Zoersel en Landelijke 
gilde 

zondag 25.09
boekenpresentatie en hernieuwen 
lidmaatschap 2016 - 2017
Wij nodigen onze leden en geïnteresseerden voor 
het hernieuwen van hun lidmaatschap. Nieuwe 
leden die wensen aan te sluiten, kunnen daar ken-
nismaken met onze afdeling en zich inschrijven als 
nieuw lid. Alle nieuwe boeken liggen ter inzage en 
de CD’s kunnen beluisterd worden. Onder diegenen 
die ter plaatse inschrijven wordt er een mooi boek 
verloot. Er staat een drankje klaar en het bestuur 
staat ter beschikking voor meer inlichtingen bij het 
nieuwe jaarprogramma 2016-2017.
locatie de Foyer AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip van 11 tot 15 uur
prijs gratis
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Zoersel

spinnensafari
Maak kennis met de wondere wereld van de 
spinnen. Geen schrik, gevaarlijke spinnen komen 
in onze regio niet voor. Misschien verdwijnt wel uw 
spinnenangst? 
locatie parking Mariagaarde, 
Oude Molenstraat 13, Westmalle
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 26.09
workshop juwelen maken met 
Keltische knopen
Op 4 avonden worden er 3 juwelen gemaakt: 
oorbellen met de drievoudige Godinnenknoop, 
halsketting met lemniscaatknoop, halssnoer met 
voorspoedsknoop en basisknoopjes. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 3, 10 en 17.10
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 70 + € 14 basis materiaalkost
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw

dinsdag 27.09
Nu ben ik het zat
Een productie van Paljas, met vertolking door My-
riam Bruyninckx. Zij dompelt u op een geanimeerde 
wijze onder in de wereld van alcoholisme. Ze doet 
dit zowel vanuit haar eigen ervaring als alcoholiste, 
als vanuit haar werk als psychotherapeute. Een 
boeiende en leerzame lezing voor zowel mensen 
die kampen met alcoholisme als hulpverleners en 
familieleden en vrienden. 
locatie  GC Jan vanderNoot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst vrije tijd, 
Gemeenteplaats 1, Brecht, T 06 660 28 30, 
www.gcbrecht.be 
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

donderdag 29.09
Amerika: op de rand van 
een revolutie?
Lezing door Björn Soenens, “Amerikawatcher” van 
één, over hoe de presidentsverkiezingen de zwakke 
plekken van Amerika blootleggen.

qigong van 10.30 tot 11.30 uur
prijs gratis proefl es voor nieuwkomers, €10 per les, 
€ 75 per 10-beurtenkaart
info Christel Roose, M 0485 61 23 94, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Taichi Zoersel

donderdag 22.09
‘s Heerentocht - warme wafeltocht
Wandeling door de Halse bossen . Hopelijk met een 
nazomerse zon nu de dagen al wat korter worden. 
De natuur begint stilaan moe te worden. Een 
stevige wandeling kan een goed gevoel geven. Bij 
aankomst wachten heerlijke wafels met slagroom. 
Afstanden 6-11-17 en 20 km .
locatie zaal Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

fi etsenverkoop
De fi etsen die verkocht worden, staan langer dan 
een half jaar gestald op de dienst openbare werken. 
Ze worden verkocht in de staat waarin ze zich 
bevinden. De verkoop is openbaar en bij opbod. 
locatie dienst onderhoud, Zonneputteke 1E 
tijdstip fi etsen bezichtigen van 17.45 tot 18 uur - de 
verkoop begint om 18 uur
prijs contante betaling
info dienst onderhoud, T 03 2980 8 50 
een activiteit van gemeente Zoersel

kookdemo Veggy Burgers
In veel biowinkels, en ook steeds meer in 
supermarkten, is het aanbod kant-en-klare 
burgers, broodbeleg en balletjes enorm aan het 
groeien. Handig, als u niet veel tijd hebt! Maar 
in deze culinaire workshop bieden we u leuke en 
lekkere ideetjes voor als u deze lekkernijen zelf wil 
klaarmaken! Vers, eenvoudig én vaak ook een pak 
goedkoper dan wat u in de winkel koopt. Vers is 
altijd het lekkerst. 
locatie t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7 
info Ann Van Ostaeyen T 03 309 12 50, 
Iris Ollieuz T 03 383 24 32 
een activiteit van Femma Zoersel 

vrijdag 23.09
tweedehandsbeurs
Van baby,-kinder- en tienerkleding, alsook speel-
goed en babybenodigdheden. Wie niets te koop 
of te kopen heeft is ook welkom in onze cafetaria. 
Inschrijvingen en lijsten om hieraan deel te kunnen 
nemen, kunt u bekomen op vrijdag 23 september 
vanaf 19.00u.in lokaal 0.3 in het AC Bethaniënhuis.
locatie AC Bethaniënhuis (de Kapel) Handelslei 167
tijdstip van 13 tot 16 uur
andere data beurs op zondag 9.10
prijs 1 grote lijst ( 48 stuks) kost 4 €.en een kleine 
lijst ( 15 stuks) kost 3 €. Wegens het grote succes 
mag er maar één lijst per volwassen deelnemer en 
per adres gekocht worden.
info Martine, T 03 289 41 05 of
Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring van het 
gemeentepersoneel Zoersel

zaterdag 24.09
42ste wafelslag
Ten voordele van de parochielokalen.  
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data  zondag 25.09
tijdstip van 12 tot 18 uur 
info Hugo Sebrechts, T 03 385 08 31
een activiteit van Parochie Sint-Antonius

Four Aces Guitar Quartet | For Aces
De vier leden van Four Aces Guitar Quartet leerden 
elkaar kennen tijdens het International Gui-
tar-Symposium in Iserlohn. Ze speelden in Bozar, 
op het Klara-festival in Flagey, Nederland en 
Frankrijk, ... Met trots stellen zij hun nieuwe cd ‘For 
Aces’ aan u voor, het resultaat van een samenwer-
king met componisten van overal ter wereld. Zij 

andere data 13.10, 10.11 en 15.12
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 16, niet-leden € 20
info en inschrijven Anja Heeren, M 0492 04 91 24, 
gezinsbondantonius@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Sint-Antonius
 

zaterdag 17.09
tentoonstelling | “Schwung” - 
Min Spillemaeckers
Vernissage 17/9 van 13 tot 17 uur
locatie Arboretum, Heuvel 8, Kalmthout 
andere data alle dagen t.e.m. zondag 23.10
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw

mosselrestaurant bij fanfare 
de Lindekring
Lekker smullen van een portie mosselen of konigin-
nenhapje met frieten of brood? Vooraf reserveren is 
niet nodig.
locatie lokaal fanfare de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 17 tot 21 uur 
prijs ter plaatse 
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40, 
info@delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring
 

zondag 18.09
parochiestartdag Sint-Martinus Halle
Elk jaar nodigt de Sint-Martinusparochie alle 
belangstellenden uit om deel te nemen aan de 
PAROCHIESTARTDAG. U bent van harte welkom 
op Eucharistieviering, opgeluisterd door het koor 
Sint-Maarten. Aansluitend kunt u nog even napra-
ten bij het glas van de vriendschap op de tonen van 
de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Halle.
locatie kerk en tuin van de pastorie
tijdstip 11 uur 
prijs gratis
info T 03 383 09 56, 
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van Parochie Sint-Martinus

opendeurdag/familiedag 
‘Residentie Ter Dorpe’ 
Om het weekend af te sluiten kan jong en oud in 
onze grote tuin genieten van swingende life mu-
ziek met een hapje en drankje. Ondertussen kunt 
u vrij rondwandelen in onze residentie en staat er 
een modelfl atje ter bezichtiging open. Iedereen is 
welkom, ook kinderanimatie is voorzien. 
locatie Handelslei 294 
tijdstip 14 tot 17 uur
prijs gratis
info T 03 320 93 30 (tijdens de kantooruren)
een activiteit van Residentie Ter Dorpe

maandag 19.09
inschrijfmomenten digidak 
computerlessen
locatie administratief centrum(Handelslei 167) op 
19.09, van 13.30 tot 16.30 uur
andere data 22.09 van 18 tot 20 uur
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 22.09 van 10.30 tot 
12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be 
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente en 
OCMW Zoersel

dinsdag 20.09
taichi, Qigong en meditatie
Een rustige sierlijke Chinese bewegingsleer waarin 
we onze Qi, onze ademhaling samen met onze 
intenties en correcte bewegingen bewust combi-
neren, om onze immuniteit en onze levensenergie 
te verbeteren. Leef in harmonie met u “zelf ”. Volg 
de weg van Tai Chi en Qigong en u wordt soepel, 
sterk, gezond en gelukkig. . 
locatie de Zoest, Achterstraat 32 
andere data iedere dinsdag tijdens schoolperiode
tijdstip taichi van 9.30 tot 10.30 uur
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tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Fabienne Renders, M 0477 28 55 29, 
frankfabienne@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

dinsdag 11.10
wandeling Zoerselbos met gids
Vertrek aan het bezoekerscentrum voor een 
wandeling met gids door het Zoerselbos. Rond 12 
uur zijn we terug aan het bezoekerscentrum om 
onze meegebrachte lunch te verorberen. Om 13 uur 
wordt er opnieuw vertrokken voor een wandeling 
van een achttal km. Niet-leden zijn meer dan 
welkom zodat ze kunnen kennismaken met onze 
wandelclub. 
locatie bezoekerscentr.  Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip vertrek 10 uur en/ of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw
 

donderdag 13.10
psylostocht
Deze wandeling is nauw verbonden met het ont-
staan van de Natuurvrienden van Zoersel . Het is 
een weekdagwandeling, waaraan ook wandelaars 
uit diverse geestelijke gezondheidsinstellingen 
deelnemen. De parcours van 3-6-11-17 en 20 km 
doorkruisen vooral de trappistenbossen. In de 
Waterweg uitgebreide catering en animatie in de 
namiddag . Een aanrader. 
locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs € 1,5 pp
info Jef Joosten T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel 
vzw

Weg met stress - Alex Sarlet, 
persoonlijkheid en relaties vzw 
Organisatie in samenwerking met Vormingplus 
Antwerpen. Tijdens deze workshop leert u omgaan 
met stresshantering: Wat is stress? Wat bezorgt 
ons stress? Hoe kunt u hier op een positieve manier 
mee omgaan?
locatie Populier, zaal Lotus, 
Populierenhoeve 22, Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis 
info en inschrijven, dienst onthaal, Liersebaan 12, 
Zandhoven, T 03 410 16 20, onthaal@zandhoven.be
een activiteit  de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 14.10
Driedimensionale sculpturen via 
uitheemse vlechttechnieken: fi tsen/
twijnen
Zeer eenvoudige universele technieken. We werken 
met pitriet en zeegras touw.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 50 inbegrepen basismateriaal en 
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw 

maandelijkse infonamiddag 
We lichten onze werking en  visie van het huis toe. 
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 18.11
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34, 
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

concert | Axl Peleman & Annelies Bro-
sens | Open Geest
In het najaar 2016 organiseert Te Gek!? een nieuwe 
Open Geest tournee in samenwerking met nie-
mand minder dan Axl Peleman en Annelies Brosens 
(Laïs). Annelies kampte in het verleden zelf met 
depressie en brengt in deze muziektheaterreeks 
haar verhaal. Er wordt daarbij bijzondere aandacht 
geschonken aan hoe iemands’ omgeving  (familie 

laten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data zondag 6.11
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

dinsdag 4.10
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand 
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel 

voordracht | Koen Geens “Mijn hink-
stap-sprong” 
De Belgische justitie ontwikkelde zich samen met 
de jonge 19e-eeuwse Belgische Staat. Na bijna 200 
jaar Belgische justitie is een grondige bezinning 
en hervorming nodig. Minister van Justitie Koen 
Geens staat voor de enorme opdracht om die zaken 
aan te pakken. In deze lezing blikt hij terug op de 
geschiedenis van de justitie in België, analyseert hij 
de actuele situatie en licht hij zijn Justitieplan toe
locatie Parochiezaal Massenhoven, Kerkstraat 29, 
Massenhoven 
tijdstip 19.30 uur
prijs met cultuurkaart € 6, zonder € 9
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Zoersel i.s.m 
Zandhoven, Massenhoven en Westmalle
 

donderdag 6.10
gratis proefl es judo
Judolessen voor jeugd vanaf 6 jaar, onder professi-
onele begeleiding van R.Alen, gediplomeerd Bloso 
A-trainer, . 
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip van 17.45 uur, 19.30 uur 
prijs gratis proefl es
info Roger Alen, M 0477 68 59 11, 
judoschool-alen@telenet.be 
een activiteit van judoschool Alen vzw 
 

vrijdag 7.10
papierslag
De opbrengst van deze papierslag gaat naar de 
missionarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 8.10 en zondag 9.10 
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel 

Costa Rica, tropisch paradijs
Vier lokale natuurpuntleden vertellen over de weel-
derige natuur van Costa Rica. Kleurrijke vogels, 
onbekende planten, u krijgt het allemaal te zien. 
locatie Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11, Malle
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs gratis
info Walter Bäumer, T 03 383 65 26, 
walter.baumer@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen
 

zondag 9.10
recreatieve toertocht voor MTB en 
crossfi ets 15-25-45 en 55 km
Uitgebreide bevoorrading, bewaakte fi etsenstal-
ling, bikewash, MTB café met zonneterras. 

locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11 
tijdstip vertrek tussen 8 en 11 uur
prijs VWB/WBW lid  €3, zonder licentie € 5
info Peter van Pelt, M 0495 25 19 26 
een activiteit van de Tripple bikers

schapen en eenden drijven
Kom kijken hoe Border Collies schapen kunnen 
samen drijven. Kinderen mogen het daarna ook 
eens proberen met een toompje eenden.
locatie Natuurreservaat Heghte Heyde, Oude 
Liersebaan 100, Westmalle

locatie zalen Dorpszicht 1 & 2, Dorp 54
tijdstip 20 uur
prijs leden neos € 14, niet-leden € 19
info neos.zoersel@gmail.com
een activiteit van Neos Zoersel 
 

vrijdag 30.09
tweedaagse: driedimensionale sculp-
turen via uitheemse vlecht technie-
ken: coiling
Zeer eenvoudige oeroude oorsprongkelijke technie-
ken. De techniek wordt aangereikt, de vormge-
ving en grootte bepaalt u zelf. We gaan ook raffi  a 
kleuren met uienschillen. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data zaterdag 1.10
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 99, inbegrepen basismateriaal en 
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw 
 

zaterdag 1.10
expo | Nadia Naveau en Nick Andrews 
| Daily Rituals
Nadia haalt haar inspiratie uit de Griekse oudheid, 
het moderne leven en personages die verwijzen 
naar haar jeugd. Ze werkt in ceramiek, brons, 
plasticine, composiet, ... Nick maakt fi guratieve 
schilderijen waarin de vormentaal van de impressi-
onisten en fauvisten centraal staat. Reisindrukken, 
exotische plaatsen, seksclubs, vergane pretparken 
en het moderne leven tout court dienen als inspira-
tiebron voor zijn wervelende doeken. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 1.10 t.e.m. 23.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 
11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl i.s.m. gale-
rie de Zwarte Panter en galerie Base-Alpha

Orgelconcert | Andrzej Chorosinski & 
Anemos saxofoonkwartet
Andrzej Chorosinski is één van de belangrijkste 
Poolse organisten van het moment. Hij concerteer-
de in heel Europa maar ook in Canada, Zuid-Korea, 
Japan, Israel en de VS en trad op in verschillende 
prestigieuze plaatsen. Als we Bach missen in het or-
gelprogramma is dat geen probleem. Het Anemos 
saxofoonkwartet zal tussendoor een aantal bewer-
kingen van grote orgelwerken brengen, muziek van 
Bach en César Franck incluis. 
locatie Sint-Elisabethkerk, Kerkstraat 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8 / kassa € 10
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur i.s.m. 
Pescheurgenootschap en Calcant vzw

digitaal café
Vragen over fotografi e en/of digitale beeldverwer-
king?  Wij helpen u graag verder. 
locatie t Zonneputteke 1ste verdiep
andere data iedere eerste zaterdag van de maand 
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info Paul de Houwer, M 0474 32 23 29, 
www.fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw 
Zoersel
 

zondag 2.10
paddenstoelenwandeling
De herfst is paddenstoelentijd. Dus tijd om met een 
leuke wandeling een en ander te ontdekken over 
deze wondere wereld. 
locatie Natuurreservaat Bonte Klepper, Nijver-
heidsweg, Rijkevorsel
tijdstip 9.30 tot 12 uur 
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15, 
walter.dhertefelt@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids en het Zoerselbos.  
Laarzen zijn sterk aanbevolen! Honden NIET toege-
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

COLOFON
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en vrienden) omgaat met het psychisch lijden.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 12 / kassa € 15
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur
 

zaterdag 15.10
KREA-heksenwandeling
Wilt u een griezelige en spannende avond meema-
ken onder “den bloten boshemel”, dan bieden  wij u 
ook nu weer een spannend, sportief en schrik-
wekkend alternatief aan onder de vorm van een 
heuse heksenwandeling  met allerlei attracties, 
klank en licht, heksendrankje, enz. Let wel: zorg 
voor aangepaste kledij! Laarzen zijn aanbevolen en 
zaklampen verboden. Door uw deelname steunt u 
ook een goed doel. 
locatie parking Kristus Koning instituut Sint-Job
tijdstip vanaf 19 uur
prijs € 10
info en inschrijven verplicht (plaatsen beperkt) 
bij Rik en Reynilda Geysen, 
T 03 383 15 94, M 0472 33 59 48
een activiteit van KREA vzw Sint-Antonius
 

zondag 16.10
pannenkoekendag ziekenzorg Zoersel
Kom de lekkerste pannenkoeken van de streek 
eten. De opbrengst gaat naar langdurig zieken en 
hoogbejaarden. 
locatie Sint-Elisabethzaal, Zandstraat 39
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Guido Boen, T 03 312 28 06, 
guido.boen@belgacom.net
een activiteit van Ziekenzorg Sint-Elisabeth 
Zoersel
 

zondag 23.10
concert | Bobby Prins & Salim Seghers 
| Liefde voor muziek
Bobby Prins en Salim Seghers, beide al decennia-
lang actief als schlagerzangers, delen samen het 
podium met het liedjesprogramma ‘Liefde voor 
muziek’.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs vvk € 10 / kassa € 12
info T 03 385 06 14, daisy backx@kvg.be
een activiteit van K.V.G. Noorderkempen

infonamiddag | De Compostellaroute 
Santiago de Compostella is en blijft voor heel wat 
mensen een favoriete eindbestemming om er een 
wandel- of fi etstocht naartoe te ondernemen. 
Maar hoe pakt u zoiets concreet aan? Hoeveel tijd 
moet u daarvoor uittrekken? Wat neemt u mee op 

een langdurige wandelvakantie?  Welke mogelijk-
heden zijn er om te overnachten. Om deze en ande-
re vragen te beantwoorden richt de jeugdherberg 
een infonamiddag in voor mensen, die toekomst-
plannen hebben rond een trip naar Compostella.
locatie jeugdherberg Gagelhof, Gagelhofl aan 18
tijdstip 14.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
een activiteit van dienst cultuur i.s.m. 
jeugdherberg Gagelhof
 

woensdag 26.10
Lezing door VRT-journalist Bert De 
Vroey “De kiezers van de president”
In het voorjaar zal duidelijk worden wie voor de 
Democraten en de Republikeinen de strijd zal 
uitvechten om het Witte Huis. In het najaar zal de 
campagne in alle hevigheid woeden. Bert De Vroey 
blikt terug op de voorverkiezingen en belicht het 
belang van bepaalde kiezersgroepen in de verkie-
zingsrace. Hij staat ook stil bij de persoonlijkheid en 
het programma van beide kandidaten.
locatie Dorpszicht 1-2, Dorp 54 
tijdstip 20 uur
prijs leden DF, KWB, KVLV en studenten € 6, 
niet-leden € 9
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Zoersel
 

donderdag 27.10
Wanneer slapen een HEL wordt: 
Beter slapen doet u zo… – 
Prof. dr. Erik Franck
Erik Franck zal u meer inzicht geven in deze 
problematiek en de niet medicamenteuze aanpak 
van slapeloosheid. Een lezing met concrete tips om 
beter te slapen..
locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar
Lierselei 19, Oostmalle
tijdstip 19.30uur
prijs gratis
info en inschrijven sociaal huis Malle, 
Karen Bruylandts, T 03 312 49 61, 
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 28.10
tweedaagse: driedimensionale sculp-
turen via uitheemse vlecht technie-
ken: platte en ronde vlecht
Zeer eenvoudige oeroude oorspronkelijke technie-
ken. De techniek wordt aangereikt, de vormgeving 
en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data zaterdag 29.10

tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 99, inbegrepen basismateriaal en 
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In de Ateljee vzw 
 

zaterdag 29.10
expo | Paul Bulteel
De relatie tussen de mens en zijn stedelijke omge-
ving is een terugkerend thema in de foto’s van Paul 
Bulteel. Hij toont twee aanvullende reeksen. De 
eerste reeks toont de mens als voorbijganger, ge-
haast en anoniem, zich spoedend over de rolband 
van het leven. De tweede reeks brengt donkere 
landschappen en stillevens die uitnodigen tot 
bespiegelingen: sereniteit met vraagtekens.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 29.10 t.e.m. 20.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 
11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl
 

oktober - maart 

Junior Journalist-wedstrijd: thema 
ecologie - “Hoe groen blijft onze blau-
we planeet?”  
Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de 
scholen van Zoersel, Sint-Antonius en Halle, nemen 
hieraan deel. Verdere informatie wordt aan de 
deelnemende scholen bezorgd, zodat de leerlingen 
hier een verhaal rond kunnen schrijven.Tijdens 
de feestelijke Prijsuitreiking op zondag 12 maart 
2017, worden de winnaars en uiteindelijke fi nalist 
bekendgemaakt. 
info Meer info zal via de Zoerselse scholen 
verspreid worden.
een activiteit van Davidsfonds Zoersel 
 

vanaf oktober
bridge spelen
Vanaf oktober starten we met het spelen van Brid-
ge. Inschrijven verplicht.
locatie Gestelsebaan 104 
info Guy Van Hoeydonck, T 03 384 35 47
een activiteit van Okra Sint-Antonius
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