
af
gi

ft
ek

an
to

or
 Z

oe
rs

el
 1 

- I
SS

N
 0

77
1-

71
99

 - 
P1

0
61

0
2

 ▪ help helpen: registreer u vandaag nog als bloeddonor

 ▪ regiomasterplan openbare verlichting

 ▪ diamanttentoonstelling en Pierendag: een stukje cultureel erfgoed

een onvergetelijke zomer!
naar hartenlust spelen en ravotten
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IN BEELD ZOEMER, de nieuwe naam 
voor onze zomerwerking, bezorgt alle kin-
deren een onvergetelijke zomer!

4
BETROKKEN 70% van de bevolking heeft 
ooit bloed nodig, terwijl slechts 3% bloed 
geeft. Wordt u één van hen?

6
BETROKKEN Op heel wat plaatsen in 
onze gemeente wordt de straatverlichting 
‘s nachts gedoofd. Een woordje uitleg.

7
IN ‘T KORT Niet langer huwen in het 
kasteel | laatste editie tankslag | duur-
zaam leven | en meer...

8
BETROKKEN Voormalig psychiatrisch 
patiënt Mick Hutsebaut getuigt over het 
taboe rond geestelijke gezondheidszorg.

9
WEGWIJS Het GAS-reglement werd re-
cent aangepast. Bekijk hier waar u vanaf 
nu zeker op moet letten!

10
IN BEELD 23 april is er weer een Pieren-
dag en 24 april opent de tentoonstelling 
over het diamantverleden haar deuren.

13
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong en oud van 23.04 tot 17.06. Veel 
plezier!

zitdagen
belastingen

Krijgt u al spontaan stress als uw belastingbrief in de bus valt? Kom 
dan naar één van de volgende locaties en laat u helpen door specia-
listen om uw brief in te vullen (telkens van 9 tot 14 uur):
- administratief centrum Zoersel (Handelslei 167)

op maandag 30 en dinsdag 31 mei
- woonzorgcentrum de Buurt (Kermisplein 9)

op maandag 6 juni
- residentie Halmolen (Halmolenweg 68)

op dinsdag 7 juni. 
Vergeet uw belastingbrief én identiteitskaart niet mee te brengen.

U kunt ook elke werkdag van 9 tot 12 uur (in juni tot 15 uur) terecht in 
het belastingkantoor in de Spoorwegstraat 22 in Turnhout.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
www.taxonweb.be

hulp op maat
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een onvergetelijke zomer

De zomermaanden komen in zicht. Voor uw kroost betekent dit weer twee heerlijke maan-
den zonder school! Of missen ze toch ook snel hun speelkameraadjes en gaat dat ‘thuis zijn’ 
gauw vervelen? Van verveling zal er dit jaar echter geen sprake zijn, want wij hebben weer tal 
van knotsgekke zomeractiviteiten in petto voor alle kinderen, geboren tussen 2012 en 2002.

REGISTREREN VIA ONZE WEBSHOP
Vanaf 17 mei kunt u al volop snuisteren in 
ons zomeraanbod op www.zoersel.be/
zomerwerking, maar nog niet meteen in-
schrijven.
Indien u zich voor 23 mei registreert via 
onze webshop, wordt u per mail als eerste 
op de hoogte gebracht van zodra u eff ec-
tief kunt inschrijven.Controleer dus zeker 
uw e-mailadres!
Als u zich correct registreerde, ontvangt u 
hiervan eveneens een bericht in uw mail-
box.
Hoe u die registratie moet doen, vindt u 
ook haarfi jn uitgelegd op www.zoersel.
be/zomerwerking.

circustrucs leren of de origineelste juwe-
lendoosjes en vogelhuisjes in elkaar knut-
selen. En ook de spring-in’t-velds worden 
niet vergeten. Zij kunnen hun hartje op-
halen tijdens bananendoosraces, kleuter-
dans of voetbalworkshops.

ridders en prinsessen
Nieuw dit jaar zijn de themakampen. 
Een hele week (overdag) ondergedom-
peld worden in één thema en elke dag iets 
nieuws ontdekken…! Haal die verkleed-
koff ers al maar boven, want het kamp in 
juli - op maat van kleuters - staat in het te-
ken van ridders en prinsessen. In augustus 
zijn de kinderen van de lagere school aan 
de beurt met ‘cowboys en indianen’.

ravotten met de vriendjes
Natuurlijk zijn uw kids deze zomer ook 
heel welkom op het speelplein, waar ze 

- hele of halve dagen - kunnen komen ra-
votten met hun leeftijdgenootjes.

alles in één overzichtelijk aanbod
Komt uw kind graag mee spelen? Kies dan 
samen met hem of haar uit ons uitgebreid 
aanbod. U vindt het volledige overzicht 
van alle activiteiten vanaf 17 mei in de bro-
chure op www.zoersel.be/zomerwerking. 
Daarin vindt u ook meteen alle praktische 
info over hoe en wanneer u kunt inschrij-
ven, prijzen ... Tip: ook kindjes die niet in 
Zoersel wonen maar hier verblijven (groot-
ouders, co-ouderschap) zijn heel welkom!

Ook dit jaar zorgt onze jeugddienst, sa-
men met een tof team van monitoren, 
immers voor eindeloos speelplezier tij-
dens de zomermaanden. Hebt u thuis dus 
kind(eren) tussen 4 en 14 jaar rondlopen 
met serieuze speelkriebels? Dan is ons zo-
meraanbod voor hen ongetwijfeld de sleu-
tel tot een supervakantie! We hebben voor 
ieder wat wils, gaande van toff e activitei-
ten en uitstappen, over uitgelaten ravot-
middagen tot thematische kampen.

bananendoosraces en
circustechnieken
Doet uw kind bijvoorbeeld niets liever dan 
kokerellen? Dan staan koekjestaart ma-
ken en cocktails shaken ongetwijfeld bo-
venaan zijn lijstje. Schuilt er in uw zoon 
of dochter eerder een circusartiest of een 
kunstenaar? Dan kunnen ze het artistie-
ke beste van zichzelf geven en de leukste 

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 9 04
vrijetijd@zoersel.be

 ■ IN BEELD

naar hartenlust spelen en ravotten! 
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Elke dag zijn er honderden mensen die bloed nodig hebben na een ongeval, een bevalling, 
een operatie … Sterker zelfs, 70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig, terwijl 
slechts 3% van de Vlamingen bloed geeft! Ook in Zoersel halen we maar net dat Vlaams ge-
middelde. Dat kan dus heel wat beter. Daarom slaan we de handen in elkaar met het Rode 
Kruis én Dieter Coppens en gaan we op zoek naar nieuwe kandidaat-bloeddonoren.

registreer u vandaag 
nog als bloeddonor 

help helpen!

 ■ BETROKKEN
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 ■ BETROKKEN

Maar liefst 70% van de bevolking heeft 
ooit in zijn leven bloed nodig. Het percen-
tage Vlamingen dat zelf eff ectief bloed 
geeft, ligt ‘ietsje’ lager: slechts 3%. Schrikt 
u daarvan? Dan bent u zeker niet de enige!

peter Dieter Coppens
In Zoersel zijn er op dit moment al een 
aantal trouwe bloedgevers. Zij zijn helaas 
niet met genoeg, want ook in onze ge-
meente halen we maar nipt dat Vlaams 
gemiddelde van 3%. Gemeente & ocmw 
Zoersel wil dus een extra inspanning doen 
om ons gemeentelijk gemiddelde op te 
krikken. Daarom staat de maand april 
helemaal in het teken van bloed geven 
en gaan we op zoek naar maar liefst 100 
nieuwe kandidaat-bloeddonoren!

We krijgen daarbij de hulp van tv-maker 
én Zoerselaar Dieter Coppens - bekend 
van onder meer ‘De Poolreizigers’ en zijn 
recente dierenprogramma ‘Copy Beest’ 
op Eén. Als enthousiaste peter van de ac-
tie gaf hij alvast het goede voorbeeld en 
registreerde hij zich bij de start van de 
campagne als de eerste nieuwe kandi-
daat-bloeddonor. Ook ocmw-voorzitter 
Katrien Schryvers volgde ondertussen zijn 
voorbeeld. Bent u de volgende?

mag ik me registreren als donor?
Iedereen (tussen 18 en 66 jaar oud en in 
goede gezondheid) mag zich uiteraard re-
gisteren als bloeddonor. Of u dan eff ectief 
bloed mag geven, hangt van een aantal 
zaken af. U mag bijvoorbeeld niet meteen 
bloed geven als:
- u ziek bent (geweest);
- u buiten Europa reisde (afh ankelijk van 

het land moet u enkele maanden wach-
ten met bloed geven);

- u bij de tandarts bent geweest (afh anke-
lijk van de behandeling moet u 1 tot 7 da-
gen wachten);

- u een heelkundige ingreep of kijkonder-
zoek onderging. In dit geval moet u 2 tot 
4 maanden wachten.

- u zwanger bent of de voorbije zes maan-
den zwanger geweest bent. U moet 
wachten tot uw kind 6 maanden oud is.

Niet zeker of u bloed mag geven? Doe de 
donorzelftest op www.rodekruis.be. 

uw registratie is nooit verloren
Laat deze obstakels echter zeker geen hin-
dernis zijn om u te registreren als donor. 
Na uw registratie zal Rode Kruis Vlaande-
ren u contacteren, via telefoon of e-mail, 
om u uit te nodigen voor een bloeddona-
tie op het tijdstip en de locatie die voor u 

het best past. Wanneer blijkt dat u deze 
keer niet in aanmerking komt (omwille 
van één van bovenstaande criteria) of niet 
aanwezig kunt zijn, contacteert het Rode 
kruis u volgende keer gewoon nog een 
keer opnieuw. Ook op de website van het 
Rode Kruis vindt u makkelijk terug waar 
en wanneer u bloed kunt geven.

waar en hoe registreren?
Registreren als bloeddonor kunt u erg 
makkelijk vanuit uw luie zetel. U surft 
daarvoor naar bloedinzameling.rodekruis.
be/zoersel en volgt de instructies op de 
website. Hier vindt u ook meer informatie 
voor mocht u twijfelen of u wel bloed mag 
geven. Ook in ons administratief centrum 
(Handelslei 167) en in de drie bibliotheken 
kunt u zich - tijdens de openingsuren - re-
gistreren. Vraag er naar de registratie-
kaart en vul ze in. Het neemt hooguit en-
kele minuten van uw tijd in beslag.

DIETER COPPENS
Waarom Dieter als één blok 
achter deze campagne 
staat:
“Beeld je even in dat je zelf 
bloed nodig hebt... dan ben 
je blij dat er bloeddonoren 
zijn. Bloed geven is een klei-
ne moeite, maar je kunt er 
wel het leven van een ander 
mee redden. Ik meldde me 
ook al aan als orgaandonor, 
ook belangrijk natuurlijk, 
maar dan help ik pas als ik 
er niet meer ben. Dit kan ik 
nu al doen. Daarom roep ik 
ook u op: help helpen en re-
gistreer u vandaag nog als 
bloeddonor!”

MEER WETEN?
▪ gezondheid & wereld

T o3 2980 9 60
gezondheid.wereld@zoersel.be

▪ Rode Kruis Zoersel
T 03 385 34 02
bloed@zoersel.rodekruis.be

▪Surf naar bloedinzameling.rode-
kruis.be/zoersel en geef u op als 
kandidaat-bloeddonor. Na de re-
gistratie wordt u gecontacteerd 
door een medewerker van het 
Rode Kruis en uitgenodigd naar 
een bloedinzameling of een do-
norcentrum in uw buurt.

▪ www.rodekruis.be.

waarom uw bloed belangrijk is
Iedereen kan ineens bloed nodig heb-
ben, bijvoorbeeld bij een ongeval of een 
operatie. Daarom moet er op elk mo-
ment voldoende en veilig bloed in voor-
raad zijn. Jaarlijks heeft het Rode Kruis in 
Vlaanderen een paar 100.000 bloeddona-
ties nodig. En die donaties worden gege-
ven door vrijwilligers zoals u.

bloedinzamelingsacties Zoersel
Het Rode Kruis Zoersel organiseert jaar-
lijks, zowel in Zoersel als in Sint-Antonius, 
vier keer een bloedinzamelingsactie. In 
Sint-Antonius kunt u terecht op de vaste 
plek in de gemeentelijke basisschool Beuk 
& Noot (Ter Beuken 1), in Zoersel moet u in 
gemeentelijke basisschool De Kiekeboes 
(Kerkstraat 7) zijn. De juiste data van de 
bloedinzamelingen vindt u op de website 
van het Rode Kruis (www.rodekruis.be/
zoersel).

WIST U DAT...
▪ u vanaf 18 jaar bloed mag geven?
▪ een donatie slechts een uurtje van uw tijd inneemt? De bloedafna-

me zelf duurt amper 9 minuten.
▪ bloed geven heel makkelijk, veilig en pijnloos is?
▪ u per bloeddonatie maar liefst drie mensen helpt?
▪ u vier keer per jaar bloed mag geven, met een minimale tussenperi-

ode van 60 dagen?
▪ het niet uitmaakt welke bloedgroep u hebt? Ziekenhuizen geven pa-

tiënten bij voorkeur bloed van dezelfde bloedgroep. Daarom moet 
er altijd van elke bloedgroep genoeg bloed in voorraad zijn.

▪ wij een verrassing in petto hebben voor de 100ste geregistreerde?
© VRT - Lies Willaert
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In opdracht van gemeente & ocmw Zoersel startte Eandis begin maart met de aanpassing 
van het brandregime van de openbare verlichting in onze gemeente. Concreet betekent dit 
dat de straatverlichting gedoofd wordt tussen 23 en 6 uur. Deze aanpassingen kaderen in het 
regiomasterplan openbare verlichting en zullen dit najaar grondig geëvalueerd worden.

ken. Straatverlichting die de hele nacht 
brandt, zal hen dus niet afschrikken.

Wat u eventueel wel kunt doen, is een 
spot met bewegingsmelder plaatsen. 
Komt er een (ongewenste) bezoeker op 
uw eigendom, dan springt de verlichting 
aan. Dit is veel effi  ciënter dan de straat-
verlichting een ganse nacht laten bran-
den. Bovendien trekt een licht dat plots 
aanspringt sneller de aandacht van alerte 
buren of passanten.

verkeersveiligheid
Ook voor de verkeersveiligheid heeft het 
weinig zin om alle straten de hele nacht te 
verlichten. Chauff eurs rijden immers roe-
kelozer wanneer de weg beter verlicht is. 
Obstakels, zoals bloembakken, of andere 
wegverschuivingen hebben refl ectoren 
zodat deze tijdig worden opgemerkt.

gevaarlijke punten
Langs gewestwegen en op gevaarlijke 
punten, zoals kruispunten en bochten, 
blijven de lichten wél branden.

Mocht u merken dat het licht op bepaal-
de plekken onterecht werd gedoofd, dan 
kunt u dit steeds melden aan onze dienst 
milieu. De klachten worden gebundeld 
onderzocht en vervolgens wordt bekeken 
waar eventuele aanpassingen nodig zijn. 
Sowieso volgt er dit najaar een grondige 
evaluatie en zullen we bekijken waar er al 
dan niet nog bijsturingen nodig zijn.

Mogelijk is de omschakeling in uw straat 
intussen al gebeurd. Ten laatste tegen 
eind april moet dit overal afgerond zijn.

besparing en minder CO2

Deze aanpassingen hebben een aantal 
ecologische en economische voordelen.

In totaal worden er 716 besturingspunten 
omgeschakeld naar het nachtregime. De 
CO2-uitstoot vermindert daardoor met 
41,7 ton. Dit komt neer op een besparing 
van 14,3% op het totale verbruik.Dit resul-
taat past op zijn beurt perfect in het actie-
plan ‘klimaatneutrale gemeente 2020’, dat 
wij in 2013 (her)ondertekenden.

Daarnaast wordt er dankzij de omscha-
keling op jaarbasis ook 179.645 kWh aan 
energie bespaard. Omgerekend is dit een 
besparing voor de gemeente van om en 
bij de € 32.000. Zet dit tegenover een aan-
passingskost van net geen € 26.000, dan 
weet u dat deze investering op minder 
dan één jaar wordt terugverdiend. Het 
geld dat bespaard wordt, zal bovendien 
opnieuw geïnvesteerd worden om oudere 
verlichtingstoestellen te vervangen door 
led-verlichting, met opnieuw heel wat 
energiebesparing als gevolg.

invloed op inbraken?
U vraagt zich misschien af of het doven 
van de verlichting een eff ect zal hebben 
op het aantal inbraken. Uit cijfergegevens 
blijkt dat de meeste inbraken gebeuren 
bij schemering. Op dat moment brandt 
de openbare verlichting nog voor 100%. 
Criminelen die anderzijds ’s nachts te werk 
gaan, doen dat meestal in de vroege uur-
tjes, wanneer er sowieso quasi niemand 
op straat is die hen zou kunnen opmer-

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

straatverlichting uit ‘s nachts

regiomasterplan openbare verlichting

 ■ BETROKKEN
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 ■ IN ‘T KORT

37 minuten spendeert een doorsnee vader per dag 
aan activiteiten met zijn kinderen 50 procent van alle voeding eindigt bij het 

afval 50 duizend voetbalvelden aan regenwoud worden dagelijks gerooid – 
vooral voor de teelt van dierenvoeder overdeveloped.eu

Ruil fast food voor 
tijd met de kinderen
Een goed leven is simpel

2015 Europees Jaar voor ontwikkeling

niet langer huwen  in het kasteel

Hebt u er altijd al van gedroomd te trouwen in een kasteel, dan 
hebt u nog tot eind oktober de tijd om dat in het park in Halle te 
doen. Gemeente & ocmw Zoersel gaat immers - samen met de 
provincie als huidige erfpachter - op zoek naar een nieuwe be-
stemming voor het Halle Hof. Dit betekent meteen ook dat er 
geen ceremonies meer kunnen plaatsvinden vanaf 1 november 
2016. Het kasteel blijft onze eigendom, maar we willen het via erf-
pacht ter beschikking stellen van anderen. Een goede herbestem-
ming zoeken, is echter moeilijk als wij de trouwzaal regelmatig 
blijven blokkeren om huwelijken te voltrekken. De trouwzaal in 
het administratief centrum (Handelslei 167) is echter een erg mooi 
en fris alternatief! Het park op zich behoudt zijn openbare be-
stemming en kan dus uiteraard nog dienen als decor voor foto’s.

MEER WETEN?
burgerlijke stand
T 03 2980 9 01
burgerlijke.stand@zoersel.be

kampioen?
dat vieren we!

Behaalde u, of iemand die u 
kent, een sporttitel tijdens 
het voorbije seizoen? Kom die 
kampioenstitel dan samen 
met de sportraad vieren op 20 
mei. Schrijf u, vóór 10 mei, in 
voor deze kampioenenviering 
via sport@zoersel.be, met ver-
melding van de naam van de 
kampioen, vereniging, titel en 
discipline.

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

duurzaam leven
kleine veranderingen

- Meer buiten in plaats van 
computerspelletjes spelen;

- meer kraantjeswater drin-
ken;

- meer tijd doorbrengen met 
uw kinderen;

- ook eens tweedehandskle-
ding kopen;

- wat vaker de fi ets nemen en 
genieten...

Samen met Climate Alliance, 
een Europese belangenver-
eniging, engageren wij ons 
om deze thema’s in de kijker 
te zetten. Dit doen we onder 
meer via enkele activiteiten. 
Zo kunt u op 11 en 14 mei sa-
men met uw kinderen ‘koken 
met restjes’ (alle info achteraan 
in dag na dag-kalender). Daar-
naast kunt u vanaf begin mei 
de fi ets nemen en de fairtrade-
fi etstocht doen. Die brengt u 
langs heel wat punten die iets 
te maken hebben met eerlijke 
handel. De bijhorende fi ets-
kaart kunt u gratis afh alen in 
ons administratief centrum.

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge
T 03 2980 9 59
www.overdeveloped.eu

doe mee en win
met belgerinkelactie

Te voet of met de fi ets gaan, is 
niet alleen goed voor uw ge-
zondheid, het milieu en uw 
portemonnee, maar kan u 
ook nog eens een leuke prijs 
opleveren. Van 30 april tot 4 
juni kunt u immers deelnemen 
aan ‘Met belgerinkel naar de 
winkel’. Gaat u met de fi ets 
of te voet, dan krijgt u bij elke 
deelnemende handelaar een 
sticker met een unieke code. 
Na registratie van deze code 
op www.belgerinkel.be maakt 
u kans op een prijs. U kunt de 
stickers ook op een spaarkaart 
kleven en ze deponeren in de 
spaardozen in het administra-
tief centrum of in de bibs.

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

laatste kans
mazouttank weg

Hebt u nog een oude mazout-
tank in uw tuin? Dan kunt u 
die laten reinigen en opvullen/
verwijderen via de ‘tankslag’, 
een groepsaankoop die IGEAN 
milieu & veiligheid in juni voor 
de tiende en laatste keer or-
ganiseert. Om deel te nemen, 
surft u naar www.igean.be > 
milieu & veiligheid > nieuws. 
Daar vindt u alle info, prijzen 
en het bijhorende invulfor-
mulier, dat u vóór 15 juni aan 
IGEAN bezorgt. Zij bezorgen 
u op hun beurt een orderbon, 
waarmee u - ten laatste 30 
juni - de fi rma Mourik kunt 
contacteren om een afspraak 
te maken om uw mazouttank 
te reinigen of te verwijderen.

MEER WETEN?
IGEAN milieu & veiligheid
T 03 350 08 14 
milieu@igean.be
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Met het project ‘stigWA’ willen psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, AZ Sint-Jozef en ge-
meente & ocmw Zoersel initiatieven nemen om het taboe op geestelijke gezondheidszorg te 
doorbreken. Dat dat taboe nog steeds leeft, blijkt uit de getuigenis van Mick, die voormalig 
psychiatrisch patiënt is en intussen werkzaam bij het psychiatrisch ziekenhuis.

maken van wederzijdse ondersteuning. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan verenigingen 
die patiënten uitnodigen om deel te ne-
men aan het verenigingsleven.”
Dus u pleit eigenlijk voor gedeelde zorg?
“Het psychiatrisch ziekenhuis zal de ko-
mende jaren erg veranderen. Vanuit de 
overheid wordt gestimuleerd om zieken-
huisbedden af te bouwen en patiënten in 
de thuissituatie te ondersteunen met mo-
biele teams. Dat is positief: patiënten blij-
ven in hun dagelijkse omgeving, verbon-
den met de maatschappij. Het maakt de 
stap naar hulpverlening kleiner. Vroeger 
dachten we: het psychiatrisch ziekenhuis 
biedt een totaalpakket van zorg en bij je 
ontslag ben je genezen. Daar begint en 
eindigt de zorg. Nu zien we een opname 
in de psychiatrie slechts als een schakeltje 
in een groter geheel, met als doel iemand 
opnieuw laten functioneren in de maat-

schappij. Verschillende partners nemen 
samen de zorg op voor iemand. Naast het 
ziekenhuis en de huisarts kunnen dit ook 
familie of vrienden zijn, maar evengoed 
een bakker waarbij de patiënt het gevoel 
heeft terecht te kunnen. Ik ben ervan 
overtuigd dat het goed is om dergelijke 
steunfi guren zoveel mogelijk te betrekken 
bij de behandeling. Op die manier wordt 
de zorg gedragen door de maatschap-
pij en dat kan destigmatiserend werken. 
Daarnaast moet een langere opname na-
tuurlijk mogelijk blijven. Er mag niemand 
tussen de mazen van het net vallen.”

Mick Hutsebaut was de afgelopen acht 
jaar zes jaar in behandeling bij het psy-
chiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, en 
intussen werkt hij er als ervaringswerker. 
“Mensen kijken vaak naar psychiatrische 
patiënten met een bevreesde terughou-
dendheid. Ik zat ooit twee dagen lang op 
een bankje in het dorp, zonder dat één 
iemand me aansprak, al voelde ik me wel 
voortdurend bekeken. Na verloop van tijd 
begin je je daarnaar te gedragen. Je wordt 
schichtig. Je denkt dat iedereen je toch 
maar ‘ne rare’ vindt, dat niemand je be-
grijpt en dat je er nooit bij zal horen.”
Hoe kunnen we dit probleem verhelpen?
“Het helpt in de eerste plaats al om erover 
te praten. Heel veel patiënten vertellen 
aan hun familie of werkgever dat ze met 
vakantie zijn, terwijl ze in werkelijkheid 
opgenomen zijn. Dat vind ik schrijnend.
Daarnaast moeten we nog meer werk 

GROETJES VANUIT DE PSYCHIATRIE
“Ik heb heel hard gewerkt om met mijn 
kwetsbaarheid te leren leven. Vandaag 
werk ik in het psychiatrisch centrum, 
maar als ik hier afstap aan de bushalte 
krijg ik nog steeds vragende blikken: zou 
hij hier werken of is hij patiënt?”
Bent u benieuwd naar meer getuigenis-
sen? Dan bent u op 20 mei van harte wel-
kom in het stigWA ontmoetingscafé in 
‘Het koemeke koffi  e’. U kunt er tussen 
14.30 en 16.15 uur luisteren naar enkele 
pakkende getuigenissen en in gesprek 
gaan met patiënten en hulpverleners. 
Deze activiteit is gratis en maakt deel uit 
van de stigWA studiedag.

MEER WETEN?
Annelies Oeyen | T 03 380 30 16
Lees het volledige interview op www.pzbetha-
niënhuis.be > wie zijn we > nieuws.

taboes doorbreken

stigmatisering geestelijke gezondsheidszorg

 ■ BETROKKEN
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Het GAS-reglement - waarbij GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties - dat 
van kracht is in Zoersel werd recent aangepast. Zo’n reglement geeft politie en gemachtigde 
ambtenaren meer mogelijkheden om overlast en asociaal gedrag aan te pakken, en dit om 
een prettige leefomgeving voor iedereen te kunnen verzekeren.

Ook het onterecht parkeren op een plaats 
voor mindervaliden werd toegevoegd. 
Enkel door een geldige parkeerkaart, goed 
zichtbaar, aan uw voorruit te leggen, hebt 
u het recht om te parkeren op een plaats 
voorbehouden voor personen met een 
handicap. Let op, de kaart mag enkel ge-
bruikt worden als de persoon voor wie de 
kaart bestemd is het voertuig bestuurt of 
als passagier meerijdt.

huisnummers
Hulpdiensten stellen regelmatig vast dat 
woningen niet voorzien zijn van een huis-
nummer. Een goed zichtbaar huisnum-
mer kan nochtans van levensbelang zijn 
en werd daarom ook in het vernieuwde 
GAS-reglement opgenomen. Concreet: 
uw huisnummer moet goed zichtbaar zijn 
van op de openbare weg. Staat de voor-
gevel van uw woning meer dan zes me-

ter van de straat, dan moet u een tweede 
huisnummer aanbrengen op uw brieven-
bus.Wist u dat u gratis een huisnummer 
kunt afh alen bij onze dienst bevolking 
(Handelslei 167)?

dieren
Voortaan kunt u ook een GAS-boete krij-
gen voor dieren die op de openbare weg 
het verkeer hinderen, ongelukken veroor-
zaken of personen last berokkenen. Deze 
regelgeving bestond al voor honden, maar 
werd nu uitgebreid.

hoeken en hagen
Enkele technische elementen met betrek-
king tot de maximumhoogte van hagen, 
afsluitingen, ... op de hoekbermen wer-
den aangepast. Zo mogen ze bijvoorbeeld 
voortaan niet hoger zijn dan 0,75 meter.

GAS-boetes
Wie zich niet aan het GAS-reglement 
houdt, riskeert een administratieve geld-
boete. Die kan voor een meerderjarige op-
lopen tot € 350. Voor 16- en 17-jarigen kan 
die maximaal € 175 bedragen. De boete is 
afh ankelijk van de ernst en de gevolgen 
van de feiten. Dit GAS-reglement neemt 
uiteraard niet weg dat we openbare over-
last ook met sensibilisering, aanmaningen 
en in een persoonlijk gesprek trachten te 
bestrijden.
U kunt het volledige GAS-reglement raad-
plegen op www.politievoorkempen.be. 

Wat is er nu precies veranderd?

minderjarigen
Hoewel het toegestaan is door de nieu-
we GAS-wet, heeft de gemeenteraad toch 
beslist om de leeftijdgrens om een GAS-
boete te kunnen krijgen niet te verlagen. 
De minimumleeftijd van 16 jaar blijft dus 
behouden. Minderjarige overtreders krij-
gen steeds eerst een bemiddeling aan-
geboden. Lukt dit niet, dan is gemeen-
schapsdienst een tweede optie, vooraleer 
er tot slot een geldboete wordt opgelegd.

blauwe zone
Om langparkeerders in blauwe zones te-
gen te gaan én te kunnen bestraff en, wer-
den de blauwe zones mee opgenomen 
in het vernieuwde GAS-reglement. Er zal 
dus opnieuw veel strenger gecontroleerd 
worden.

MEER WETEN?
lokale politie Voorkempen
T 03 385 16 16
info@politievoorkempen.be

GAS-reglement aangepast

een verwittigd man is er twee waard

 ■ WEGWIJS
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‘Mannen we 
vertrekken uit Mager 
Hal, we verlaten dit 
arme dal.
Waarom nog langer 
eten derven, zeker 
hier niet van honger 
sterven.
Kom op we gaan 
naar Pierenland. 
We gaan er leven 
naar onze stand.’
(Marcel Verheyen)

 ■ IN BEELD
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Op 23 april is er opnieuw een Pierendag en op 24 april opent de tentoonstelling over het 
Zoerselse diamantverleden haar deuren. Met beide initiatieven willen we u laten proeven van 
een stukje cultureel erfgoed. En wat meer is, ze sluiten ook mooi aan bij het thema ‘MATCH’ 
van de Week van de Amateurkunsten. Maar eerst duiken we graag even de geschiedenis in...

Van onze drie deelgemeenten is Halle zeer 
waarschijnlijk de oudste nederzetting. 
Het werd in 1181 voor het eerst vermeld 
in geschriften. Voor de betekenis van de 
naam ‘Halle’ moeten we teruggaan tot 
bij de Germanen en de Franken. De aan-
wezigheid in de buurt van de heirbaan 
Utrecht-Bavai doen sommigen veron-
derstellen dat de naam afk omstig is van 
‘Halueen’, wat een vestiging zou zijn op 
hoge zandgrond. In de volksmond werd 
het dorp daarom wel eens ’s Gravenhalle 
of Magerhalle genoemd, verwijzend naar 
de schraalheid van de zandbodem.

De Hallenaars kregen daarop de spot-
naam ‘Halse Pieren’, omdat de grond er zo 
mager was dat men er maar ooit één en-
kele pier zou gevonden hebben. Toen men 
die ene pier bij toeval uitgroef, was er nie-
mand in heel Halle die het beest kende of 
ooit al eens eerder had gezien. Een vreem-
deling die door het dorp kwam, herkende 
het dier wel en verklaarde plechtig: “Dat is 
een pier, een heel gevaarlijk beest! Zijt er 
toch voorzichtig mee, want hij zou onge-
lukken kunnen doen!” Om de pier onscha-
delijk te maken, legde men hem gevangen 
in de hof van de pastoor. Een legende was 
geboren.

We kunnen gerust stellen dat ‘de Pier van 
Halle’ deel is gaan uitmaken van het col-
lectief geheugen van de Hallenaars. De 
legende heeft bovendien op verschillende 
manieren een veruitwendiging of visua-

lisering gekregen. Zo is er uiteraard het 
Pierenlied, waarvan de tekst werd neerge-
schreven door enkele Hallenaars. 
In het verleden was het ook de gewoon-
te dat de Pier, bij elke stoet die er uitging, 
werd bevrijd van zijn ketting en door Halle 
werd rondgedragen. Het beest was tel-
kens blij als het los mocht en door het 
dorp werd gereden op een platte boeren-
wagen met zijn kop in een bak Trappist!
In oktober 2004 werd, als sluitstuk van 
de heraanleg van het dorpsplein, het 
kunstwerk van de Halse Pier ingehuldigd. 
Zoersels kunstenaar Marcel Verheyen ont-
wierp het beeldje dat een plek kreeg bij 
de fontein. Eigenzinnig als hij was, kon 
Marcel het wel niet laten om een extra 
versje toe te voegen aan het gedichtje dat 
bij het beeld vermeld staat. Aansluitend 
ging ’s avonds een Pierenstoet door het 
dorpscentrum van Halle uit.
In 2009 lanceerde Toerisme Zoersel, naar 
aanleiding van de vierde editie van het 
fi etsevenement ‘Van Schors tot schuim’, 
een nieuw streekproduct: het ‘Hals Pierke’. 
Het ‘Hals Pierke’ is een lekker, fris koek-
je, gecreëerd door bakker Van Leuven-
Neefs uit Halle, en dit met de legende van 
de Halse Pier in het achterhoofd. Het is 
een pata-croute koekje. Het leunt aan bij 
zanddeeg en er is circa vijf procent noten-
crèmepasta in verwerkt. Het koekje heeft 
de slanke vorm van een kronkelende pier 
en is versierd met een oogje en enkele 
streepjes in chocola. Kortom, ook op ‘culi-
nair’ vlak is de Halse Pier een voltreff er!

Zoersels diamantverleden
De opgang van Antwerpen als diamant-
centrum en de ontdekking van enkele 
nieuwe Zuid-Afrikaanse mijnen in het be-
gin van de vorige eeuw zorgden voor de 
doorbraak van de kleine, niet-georgani-
seerde diamantnijverheid in de Kempen, 
waar schrale gronden de boeren tot een 
nevenactiviteit dwongen. In de daarop-
volgende decennia ontwikkelde zich in de 
Kempen een heuse industrie die de regio 
fundamenteel zou beïnvloeden. Spontaan 
associëren we dat verleden met de ge-
meentes Grobbendonk, Nijlen, Berlaar, 
Vorselaar … Wellicht minder bekend is dat 
ook Zoersel een diamantverleden heeft.

Na de aanleg van het elektriciteitsnet in 
de Kempen in de jaren 1920-1929 werd de 
regio overspoeld door kleine diamant-
werkplaatsen, waar ‘de stiel’ vaak in fami-
lieverband werd uitgeoefend. Het ‘steen-
tje’ bracht veel welvaart in de streek, want 
een handige en snelle vakman kon in en-
kele dagen een weekloon verdienen. De 
verschillende crisismomenten in de jaren 
‘30 en de Tweede Wereldoorlog verander-
den daar weinig aan. Pas in de loop van 
de jaren ‘60 en vooral in de jaren ‘70-’80 
begon het tij te keren. De delokalisatie 
naar lageloonlanden en de verhoogde 
overheidscontrole in eigen land beteken-
den het einde van de plattelandsnijver-
heid. Slechts enkele bedrijven konden 
het hoofd nog boven water houden. Zij 
specialiseerden zich onder meer in grote, 

 ■ IN BEELD
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moeilijke stenen en speciaal ‘slijpsel’. In 
de kleine, Kempense ateliers werden tra-
ditioneel vooral kleine stenen bewerkt. 
De Antwerpse fabrikanten, die de ruwe 
grondstof via een aantal tussenpersonen 
in de Kempen uitbesteedden, oefenden 
er amper controle uit. De jonge arbei-
ders, die het vak voornamelijk via leer-
contract leerden, werden enkel ingewijd 
in de basisbewerkingen, zodat ze al na 
enkele maanden productief waren. In de 
arbeidsintensieve kleinbranche werden 
de diamantbewerkers meestal vergoed 

een schuur, waar ik het materiaal tijdelijk 
kon onderbrengen. Ondertussen bleek 
dat ook Manu Jacobs zijn eigen zolder al 
tot een klein diamantmuseum had om-
gebouwd. Al dit materiaal bij elkaar was 
goed voor een volwaardige tentoonstel-
ling, die we in de voormalige antenne van 
Halle mochten uitbouwen.” Samen met 
Manu, Aloïs Sluyts en Jef Van de Vel, drie 
voormalige diamantbewerkers, is Walter 
er in geslaagd om heel wat mooi materi-
aal (snijmachines, slijpmolens, handtoe-
behoren …) te verzamelen. Materiaal dat 
het verhaal vertelt van het diamantslijpen 
en van het Zoerselse diamantverleden. 
Een absolute aanrader dus! 

Alle praktische info vindt u in de aparte 
programmabrochure bij dit magazine.

Walter Van den Eynden, inwoner van Halle 
en initiatiefnemer van de diamantten-
toonstelling, vertelt hoe hij ertoe kwam 
om een tentoonstelling op poten te zet-
ten. “Toen het huis van mijn ouders leeg 
gemaakt moest worden voor verkoop, 
vonden we op zolder heel wat materiaal 
van net na de tweede Wereldoorlog, dat 
refereerde naar het diamantverleden van 
onze gemeente. Onder meer mijn ouders, 
maar ook vele dorpsgenoten, verdienden 
toen hun brood met diamantbewerking.
Mijn eerste gedacht was om een aantal 
opkopers van koper, lood en zink te con-
tacteren. Maar al vlug kwam het besef dat 
daardoor mogelijk een mooi stuk erfgoed 
zou verdwijnen. Ik besloot daarom om al-
les te bewaren op mijn eigen zolder.”
Zonder er naar op zoek te gaan, ontmoet-
te Walter andere mensen uit Halle die 
ook een grote belangstelling voor het dia-
mantverleden koesterden. Er werden hem 
een slijpmolen en -schijven aangeboden. 
‘Mijn zolder werd veel te klein om alles te 
kunnen bewaren. Onze burgemeester 
en haar man hadden nog wat ruimte in 

op basis van een bruto-stuktarief, waar-
door ze zelf opdraaiden voor de betaling 
van hun sociale bijdragen en de andere 
bewerkingskosten. Indien de Kempense 
arbeiders een goed loon wilden verdienen, 
moesten ze dus veel en tegen een hoog 
tempo werken. Na de reguliere werktijd 
werd er dan ook vaak thuis in één of ander 
klein achterkamertje aan een eigen molen 
verder geslepen. Er waren bovendien heel 
wat illegale diamantbewerkers, die bij 
een werkgever of een handelaar een par-
tij ruwe diamant afh aalden om het thuis 

of in een werkplaats af te werken. Het is 
vooral deze vorm van diamantnijverheid 
die veelvuldig in onze gemeente werd uit-
geoefend: binnenkamers en vooral voor-
en na, in het zwart, als mooie aanvulling 
van hun loon.
Voor praktische info over beide initia-
tieven verwijzen we graag naar de pro-
grammabrochure, die u als bijlage bij dit 
Zoerselmagazine vindt.

bron:
brochure ‘Briljante verhalen’ van Schitterend geslepen.

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

een stukje cultureel erfgoed ■ IN BEELD
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

23.04.2016 - 17.06.2016

zaterdag 23.04
wandeling Halse bossen
Frans Van Gils laat ons kennis maken met de leu-
kere plekjes van de Halse bossen. Na de wandeling 
(12 uur) kunt u spek met eieren eten in café Het 
Pleintje te Halle. Wie spek met eieren wil, geeft dit 
op bij het vertrek van de wandeling.
locatie kerk Halle
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs wandeling gratis, spek en eieren € 5
(ter plaatse te betalen)
info Ronny Van Soens, T 03 385 94 63, 
ronny.vansoens@telenet.be, 
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

spelotheek open
Met een ruim aanbod van gezelschapspelen, puz-
zels en buitenspeelgoed. Ideaal voor feestjes!
locatie Handelslei 47
andere data elke woensdag en 2de en 4de zater-
dag
tijdstip woensdag van 13 tot 17 uur,
zaterdag van 10 tot 12 uur
info T 03 385 38 47, spelotheek@zoersel.be
een activiteit van Spelotheek Dobbeltje

expo | Sofi e Nagels & Patricia Delgado 
| ESTRATOS | ik zal u nooit vergeten
Het werk van Sofi e en Patricia gaat over de 
herinnering, het tijdelijke en de nuancering. Met 
Estratos verwijst Patricia naar de gelaagdheid van 
de herinnering. Hoe herinnert iemand zich zijn 
ouderlijke huis? Sofi e werkte rond haar eigen verha-
len, herinneringen en de projectie hiervan. In 2013 
besliste zij om aan de slag te gaan met anderen 
hun herinnering: namelijk met die van de fi ctieve 
familie Geerts.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 23.04 t.e.m. 15.05
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

schoolfeest gemeentelijke basis-
school de Kiekeboes
In een familiale sfeer kunt u genieten van een vrij 
podium, aangepaste animatie en lekkere drankjes 
en heerlijke hapjes. Mogelijkheid tot kennismaking 
met de school en inschrijving.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 13.30 tot 18 uur
prijs gratis
info Annemie Vrints,
directie@dk.zoersel.be, T 03 2980 8 28 
een activiteit van
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes

zondag 24.04
brunch
Traditiegetrouw biedt Chiro Waks een overheerlijk 
brunchbuff et vol lekkernijen aan voor jong & oud!
locatie chiroterreinen Chiro Zoersel, Kermisplein 6
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs volwassene € 13, kind (<12j) € 9
info ewoud.meeusen@hotmail.com
een activiteit van Chiro Waks Zoersel

open tuin dagen 
Onze tuin, genaamd ‘Foxwell Court’, lid van de 
Landelijke Gilden en van de ‘Open Tuinen van België’ 
staat open voor het publiek. De tuin van 12 are werd 
aangelegd deels naar een ontwerp van tuinarchi-
tect Werner Verreth, deels naar een eigen ontwerp. 
locatie Peggerstraat 20
andere data 22.05, 29.05, 5.06 

tijdstip telkens van 10 tot 18 uur
prijs toegang € 3
info Maria Puttemans,
T 03 482 48 16, M 0476 85 70 90
een activiteit van Open Tuinen 

handboogschieten op doel
Wedstrijd volgens de kalender van de Hoge Gilde-
raad Noorder Kempen. Tien gilden uit de Noorder 
Kempen schieten voor de meeste punten in een 
broeder- en zusterlijk samenzijn met een broodje 
en een drankje. 
locatie omnisportterreinen, Bethaniënlei 108 
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42 
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde 
 

maandag 25.04
Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Graag zelf een matje, fl eecedeken en kussen 
meebrengen.
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
andere data iedere maandag
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur, donderdag van 
20.30 tot 21.45 uur (onder voorbehoud)
prijs basisreeks (beginners) 10-beurtenkaart € 100, 
€ 12 per losse les. Introductieles is gratis.
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 26.04
concert & dans
| Aarde, lucht, vuur en water 
Een dansproject met piano, dit belooft een span-
nende combinatie te worden! De pianoklas van 
Tine Rabijns gaat de uitdaging aan met dansschool 
‘Niké’ van Truus Cavens.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van
muziek- en woordacademie Zoersel

lezing | Foert, ik ben veertig!
| Veerle Dobbelaere
Toen Veerle Dobbelaere veertig werd, merkte ze dat 
haar omgeving haar anders benaderde. Ze groef 
in haar eigen frustraties en vragen en ging te rade 
bij vriendinnen. Haar onderzoek resulteerde in het 
boek ‘Foert, ik ben veertig!’ waarin ze eigen co-
lumns, allerhande tips en bedenkingen over ouder 
worden verzameld.
locatie Parochiezaal Sint-Stefaan, Kerkstraat 29, 
Massenhoven
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info en inschrijven dienst onthaal, Liersebaan 12,
Zandhoven, T 03 410 16 20, onthaal@zandhoven.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
 

woensdag 27.04
concert | Samenzang
Laat u betoveren door een wervelend en dynamisch 
concert door de amv-klassen van de academie van 
Zoersel onder leiding van Marit Klerkx. Sprankelend 
en met volle overgave geven de leerlingen het beste 
van zichzelf. Marleen Van Den Berghe begeleidt hen 
op de piano.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een act. van muziek- en woordacademie Zoersel

donderdag 28.04
concert | oude muziek
Tijdens deze muzikale reis kunt u genieten van een 
gevarieerd programma waarin samen musiceren 
centraal staat. De leerlingen van de academie van 
de klassen zang, gamba, blokfl uit, klavecimbel en 
gitaar slaan ook dit jaar de handen in elkaar om u 
te verwennen met enkele prachtige schatten uit de 
barokperiode.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een act. van muziek- en woordacademie Zoersel

feminine fl ow hormoonyoga
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
andere data elke donderdag t.e.m. 30 juni, behal-
ve op 19 en 26 mei
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs € 80 voor 8-delige reeks (eerste les kunt u los 
volgen om te zien of het bij u past, daarna inschrij-
ven voor de hele reeks)
info Felicia Van Hoof
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

vrijdag 29.04
toneelstuk | de heks van sneeuwwitje
Sneeuwwitje en Rozenrood moeten beschermd 
worden tegen stiefmoeder, die iedereen die mooier 
is dan zij wil laten verdwijnen. Trees en Trien pro-
beren Rozenrood te bevrijden. Sneeuwwitje wordt 
ondergebracht bij de dwergen.
Auteur: Mario Galicia, Regie: Alda Braeken
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1C
andere data 30.04
tijdstip 19 uur
prijs volwassenen € 7, < 12 jaar € 2
info en reserveren Lut De Kerf,
T 03 309 15 08, ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelgezelschap Tilia 

lenteconcert | Inclusief
De lente is in het land, alsook de leerlingen van 
Muzieklabo inclusief van de academie. Zij laten zich 
van hun beste kant zien en horen met hun eerste 
lenteconcert. Alle leerlingen komen aan bod en 
brengen de meest uiteenlopende muziek, uiteraard 
geheel in het Lente-thema. Dit hartverwarmend 
concert mag u niet missen!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een act. van muziek- en woordacademie Zoersel

toneelvoorstelling 
| Jeugdtheater Ziezo
De Ziezo-kids (8-14 jarigen) spelen in een regie van 
Wout Verstappen het stuk ‘Het misverstand’. De Zie-
zo-teens (14-18 jaar) voeren het stuk ‘John Lennon 
en ik’ op in een regie van Anita Scholliers.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 30.04 en 1.05
tijdstip Ziezo-teens: 29.04 en 30.04 om 20 uur
Ziezo-kids: 30.04 en 1.05 om 15 uur
prijs vvk € 7 / kassa € 8
info M 0470 85 94 10, ziezo@wik-ziezo.be
een activiteit van Jeugdtheater Ziezo

24ste editie quiz Drengel sport
locatie kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip 20 uur
prijs en inschrijven: stort € 20 per ploeg van 
maximum zes personen op rekening nr BE14 220-
0441300-83 met vermelding van de ploegnaam.
info Jos Denies,
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lezing | Stress en overbelasting: 
‘Waarom Pinokkio een jongen wil 
worden’ | Dr. Herlinde Wynants
locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar, 
Lierselei 19, Oostmalle 
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven Sociaal Huis Malle, 
Karen Bruylandts, T 03 312 49 61, 
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
 

vrijdag 13.05
infonamiddag woonzorgcentrum en 
SP-psychogeriatrie
op deze infonamiddag lichten we onze werking en 
de visie van het huis toe. 
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 10.06
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34, 
hans.berghmans@zna.be, mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens 

lezing | We willen allemaal gelukkig 
zijn, maar wat is gelukkig zijn en hoe 
word en blijf je het? | Prof. dr. Erik 
Franck
Klinisch psycholoog, hoofd van het Expertisecen-
trum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg, KdG Ho-
geschool Antwerpen,Professor Applied Psychology 
in Health Care, Centre for Research and Innovation 
in Care (CRIC), Faculteit Geneeskunde & Gezond-
heidswetenschappen, Universiteit Antwerpen.
locatie ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem 
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst cultuur, 
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem,
T 03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
 

zaterdag 14.05
dauw-en pannenkoekentocht
Dauwtocht van 6 tot 8 uur gevolgd door een 
ontbijt met eieren en spek. Een wandeling door het 
Vrieselhof en de Halse bossen, bewegwijzerd voor 
6-11-17 en 20 km, met nadien pannenkoeken.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip dauwtocht van 6 tot 8 uur, wandeling van 
van 8 tot 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

33ste Risschotse feesten 
Zaterdag: stratenloop voor groot en klein (19.30 
uur). Zondag: Springkastelen (13.30 uur), Harmonie 
‘De Eendracht’ (14.30 uur), ballonwedstrijd (15 tot 18 
uur), rondritten met huifk ar (15 uur), Tom Bibo goo-
chelaar (15 uur), demonstraties met drone (16 uur), 
BBQ (18 uur), Risschot danst met DJ Benny (21 uur)
Maandag: Wandeling tvv KOPP (van 8 tot 14 uur), 
springkastelen (13.30 uur), show met uilen (14 uur), 
ballonwedstrijd (van 15 tot 18 uur), papa Chico 
en uitslag tekenwedstrijd (15.30 uur), BBQ met 
live muziek van ‘De Schorre’ (17 uur), einde van de 
feesten (22 uur)
locatie Olmenlei
andere data 15 en 16.05
info Jef Heivers,
T 03 384 03 58, info@risschot.be, www.risschot.be
een activiteit van buurtgroep Risschot

zondag 15.05
fi etsen & wandelen voor dementie
Onder het peterschap van Warre Borgmans. 
Fietsen: 38 km (familie), 85 km (wielertoeristen). 
Wandelen en joggen: 6 of 11 km.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip vertrek tussen 8 en 14 uur
prijs € 5
info Nathalie Riviere, T 03 384 56 55 of 
nathalie.riviere@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens 

kinderen < 12 jaar gratis, 
info www.devriendenband.be
een activiteit van
Koninklijke Harmonie de Vriendenband

zaterdag 7.05
natuurpunt voorkempen biedt wilde 
planten en kruiden aan
Voor het derde jaar op rij bemant onze afdeling een 
stand op de tuinbeurs ‘Tuinkriebels’ van Provincie 
Antwerpen. De planten zijn afk omstig van de 
bekende ecologische plantenkwekerij Ecofl ora uit 
Halle (Vlaams-Brabant). Het assortiment bestaat 
uit wilde planten voor de tuin, bijenplanten en 
oude cultuurgewassen. 
locatie Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst
andere data 8.05 
tijdstip van 10 tot 18 uur 
prijs volwassene € 2, kind < 12 jaar gratis
info Paul Stryckers,
T 03 309 00 55, stryckers.mertens@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 

45ste Sint-Teunisfeesten 
Kaas-en wijnavond. Vooraf inschrijven.
locatie zaal KH Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip 19 uur
info www.devriendenband.be
een activiteit van K.H. de Vriendenband

zondag 8.05
Art@Farm
Opendeur met tentoonstelling in atelier Galerie 
Pauwels. Schilderijen en sculpturen. Wol weef werk 
en dreadlock sjaals. Producten uit eigen tuin.
locatie Galerie Pauwels, Sint-Antoniusbaan 118
andere data 15 mei, 5-12-19 juni
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Charles Pauwels, T 03 384 32 06, 
dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Galerie Pauwels 

dinsdag 10.05
groepswandeling
Van een 8-tal kilometers. Ook niet-leden welkom.
locatie Café Trapke Op, Vaartdijk 16, Brecht
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

woensdag 11.05
koken met restjes
Breng eens wat extra tijd door met uw kinderen 
en kom samen ‘koken met restjes’, om het nadien 
lekker op te smullen. Chef van dienst is niemand 
minder dan Dieter Coppens.
locatie Zonneputteke, Zonneputteke 1C
andere data zaterdag 14.05
tijdstip woensdag van 14 tot 17 uur,
zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
info en inschrijven (voor 5.05) Erik Fuhlbrügge, 
T 03 2980 9 59, gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van
gemeente & ocmw Zoersel i.s.m. KVLV

donderdag 12.05
trippelen in het groen
Natuurwandeling onder begeleiding van een gids 
van Natuurpunt Voorkempen. De positieve rol van 
de trappisten voor de natuur in Westmalle wordt 
belicht. Na de wandeling (om 12 u), lunch in café 
Trappisten: boterham met spek en trappistenkaas 
en één drank naar keuze. Reservatie: toog café 
Trappisten of info@trappisten.be
locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 
Westmalle
tijdstip 10 uur
prijs € 16 per persoon incl. gidsvergoeding, lunch en 
één drankje, te storten op BE80 7512 0545 9477 van 
Natuurpunt Voorkempen met melding Trappisten 
12/06/16
info Ronny Van Soens,
T 03 385 94 63, ronny.vansoens@telenet.be, 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

M 0478 95 87 82, deniesmertens@outlook.com
een activiteit van Drengel sport 

zaterdag 30.04
concert | schoolorkest & AMT-klas
De leerlingen van de klas AMT van Philip Segers 
stellen voor het eerst hun eigen werk aan u voor. 
Bereidt u voor op zeer uiteenlopende composities 
en laat u verrassen! Niet te missen. Voor dit concert 
krijgen we de medewerking van het schoolorkest 
van de academie o.l.v. Joost Cuypers.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een act. van muziek en woordacademie Zoersel

zondag 1.05
vroegochtendexcursie de Kluis 
We luisteren naar het ochtendconcert van het 
gevederde volkje. In dit bosgebied wisselen loof- en 
naaldhout, hoge bomen en struikgewas elkaar 
af. Dit levert een gevarieerde vogelstand en dus 
vogelzang op. Tenzij na hevige regenval, is stevig 
schoeisel voldoende.
locatie toegangspoort natuurreservaat de Kluis
tijdstip van 6 tot 8 uur
prijs gratis
info Paul Stryckers,
T 03 309 00 55, stryckers.mertens@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 

natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. Laar-
zen sterk aanbevolen, honden zijn niet toegelaten.
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 5.06
tijdstip opgelet! op 1.05 van 6 tot 9 uur, op 5.06 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

maandag 2.05
sporteldag voor senioren
U kunt de hele dag deelnemen aan verschillende 
volkssporten en een fi ets- of wandelzoektocht. 
Aansluitend kan u genieten van een lekkere BBQ. 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip vanaf 9.30 uur
prijs € 7,5
info en inschrijven tot 22.04 aan het onthaal van 
het administratief centrum Zoersel, Handelslei 167, 
T 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be 
een activiteit van gemeente Zoersel i.s.m. 
seniorenraad, sportraad, WTC de Doortrappers 
en Sint-Huybrechtsgilde

dinsdag 3.05
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 

donderdag 5.05
dag van de Zoerselse Wielertoerist
Afgepijlde fi etstocht door de Noorderkempen, 
keuze uit 60 en 85 km. Bewaakte fi etsenstalling en 
pechophaaldienst.
locatie zaal KH Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip vertrek tussen 7.30 en 14 uur
prijs leden VWB en WBV € 1,5, niet-leden € 3,5 
info Ludo Leirs,
T 03 383 19 30, mister.drinks@telenet.be
een act. van de Zoerselse wielertoeristenclubs

familiedag 45ste Sint-Teunisfeesten 
Fietstocht van 20 en 40 km. Familiewandeling met 
zoektocht van 7,5 km. Pannenkoeken en spring-
kasteel. 
locatie zaal KH Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip vertrek vanaf 7.30 uur
prijs € 2,5 (gratis pannenkoek bij aankomst)
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zaterdag 28.05
lenteconcert
Gevarieerd programma, samengesteld en onder 
leiding van onze dirigent Erwin Pallemans, met 
solisten uit eigen rang
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs vvk € 9, kassa € 12, Z|pas € 5, 
<12 jaar gratis
info Jef Bogaerts,
T 03 383 57 89, info@devriendenband.be,
vvk via website vanaf 1/05
www.devriendenband.be
een activiteit van K.H. de Vriendenband

zondag 29.05
open-poort-dag
brandweerpost Sint-Antonius
Dit ter gelegenheid van hun 10 jarig bestaan. Op 
het programma staan: Ferre de Reus, rondrit met 
brandweerwagen, kinderanimatie, demonstratie. 
Er is tevens een hapje en een drankje voorzien.
locatie Bethaniënlei 8C
tijdstip vanaf 10 uur
info Luc Jochums,
T 03 312 17 50, margot.van.bavel@telenet.be
een activiteit van Brandweer Zoersel
 

dinsdag 31.5
bloedinzameling
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7, woens-
dag Beuk&Noot, Ter Beuken 1
andere data woensdag 15.06
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur, woensdag 
van 18 tot 20.30 uur
info Katleen Tops,
M 0478 73 82 26, bloed@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

ringsessie jonge steenuiltjes
Einde mei of begin juni kunt u deze sessie bijwonen 
in  Zoersel of Malle. We weten niet op voorhand 
waar en wanneer, normaal op een vrijdagavond 
of zaterdag. Schrijf in op onze nieuwsfl its of stuur 
een mailtje. Dan brengen we u enkele dagen op 
voorhand op de hoogte.
locatie contacteer ons voor meer informatie
tijdstip 21 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems,
M 0476 66 83 28, valentijn.brems@pandora.be,
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 

woensdag 1.06
leesgroep 
Wij bespreken het boek “Het huis van Julia” van 
Doris Lessing. Het boek wordt thuis op voorhand 
gelezen.
locatie Pastorie Halle-Dorp
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs € 5
info Lieve, T. 03 385 33 81, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle
 

vrijdag 3.06
voordracht | ‘De waterski’s van Pas-
toor Munte’ door Manu Adriaens
Aan de hand van leuke anekdotes komen oude tele-
visiesterren, zoals Armand Pien, Tony Corsari, Luc 
Philips, Nonkel Bob,… weer tot leven.
locatie zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1C
tijdstip 14 uur 
prijs gratis (met gratis koffi  e en cake)
info dienst senioren, Malou Schelfthout,
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van Seniorenraad Zoersel

cocktails van Klim-op op de braderij
U kan bij ons terecht voor een lekkere cocktail en 
een gezellige babbel. Ook voor de kinderen is er iets 
leuks voorzien. Tot dan!
locatie tentje aan de verkeerslichten vlakbij de Kerk
tijdstip 18 uur tot in de vroege uurtjes
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van
GO! Basisschool Klim-op Zoersel

misschien ook wel als uiting van Croes zijn verbor-
gen gevoelensleven. Karin van Waterschoot neemt 
tijdens haar talrijke reizen foto’s van exotische 
eilanden, monniken, structuren,...  Ze ziet haar 
werk meer als de weergave van een levenscyclus. 
Geboorte, overlevering, eenzaamheid en weder-
geboorte spelen een belangrijke rol, zoals bij het 
Boeddhisme.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 21.05 t.e.m. 12.06
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

zondag 22.05
op zoek naar (sporen van) de bever
De betere kwaliteit van onze waterlopen en 
bescherming zorgen al meer dan tien jaar voor een 
spectaculaire terugkeer van de bever. In het Viersels 
Gebroekt verkennen we hun leefgebied. Onze 
gids vertelt ons alles over de sporen: de burcht, 
de wissels, de knaag-, sleep- en glijsporen en heel 
misschien zien we een bever! Vergeet zeker uw 
laarzen niet.
locatie Veerstraat 164, Viersel
tijdstip pleintje Zoersel 9.25 uur
of Veerstraat om 10 uur
prijs gratis
info Fabienne Renders, T 0477 28 55 29, 
frankfabienne @skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

op weg naar de Jeugdherberg 
| wandelen & fi etsen
Met zoveel mogelijk Zoerselaren trekken we rich-
ting jeugdherberg vanuit de drie deelgemeenten. U 
kiest zelf voor het meest ecologisch verantwoorde 
vervoersmiddel: te voet of al fi etsend. De wandel-
tocht varieert, afh ankelijk van uw vertrekpunt, tus-
sen de 6 à 10 kilometer. De fi etstocht zal ongeveer 
20 kilometer bedragen.
locatie vertrek aan kerk Halle,
Sint-Antonius en Zoersel
tijdstip vertrekken tussen 13 en 14 uur
prijs gratis
info en inschrijven voor 20.05 via T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van Jeugdherberg Zoersel i.s.m. 
Toerisme Zoersel en W.S.V. de Natuurvrienden

dinsdag 24.05
maak uw favoriete cocktail
Kom naar de workshop en leer hoe u mixt, roert of 
schudt en een overheerlijke cocktail maakt, met of 
zonder alcohol, prikkelend fris, romig zoet of geurig 
kruidig. U brengt gegarandeerd afwisseling in uw 
eigen cocktailbar. Leuk voor iedere amateur-bar-
keeper. We combineren de drankjes meteen met 
zelfgemaakte crackers.
locatie keuken Zonneputteke, Zonneputteke 1C
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info José Van Ostaeyen
T 03 312 31 45, Iris Ollieuz T 03 383 24 32
een activiteit van Femma Zoersel 
 

donderdag 26.05
concert
| Vlaams Radio Koor: Der blaue Engel
Aan het begin van de 20ste eeuw was Berlijn dé stad 
van het cabaret. Als paddenstoelen schoten de clubs 
uit de grond en wedijverden om de grootste sterren 
en mooiste diva’s. Naast de politieke satire en gal-
genhumor maakten bloedmooie zangeressen zoals 
Marlène Dietrich het Duits cabaret wereldbekend. 
Componisten als Mischa Spoliansky en Friedrich Hol-
laender schreven uitdagende liederen, geknipt voor 
de duistere, rokerige bars met alleen de piano als 
compagnon. De dreiging van de eerste wereldoorlog 
lag al op de loer en de diepe smart en weemoed om 
wat onvermijdelijk komen zou, is in de liederen van 
Max Reger en Gustav Mahler haast tastbaar. 
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10 / kassa € 12
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

maandag 16.05
Risschotse feesten | wandelen
Wandelen voor het goede doel in het groene 
kader van de Trappistenbossen.  Wandelafstanden 
6-12-18 km . In de namiddag is er animatie op de 
speelweide.
locatie speelweide Moemoe, Acacialaan 
tijdstip van 8 tot 14 uur
prijs € 2
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

naaiworkshop voor kinderen
| een tas ontwerpen en naaien
Wil je graag eens met een naaimachine werken en 
een tas ontwerpen? Dan is deze dag echt iets voor 
jou!
locatie Voorne 2
tijdstip van 10 tot 15.30 uur
prijs € 45 (u ontvangt hiervoor een fi scaal attest 
uitgeschreven door de Mediclowns)
info en uitleg over de workshop (en het waarom) 
kunt u terugvinden op ‘www.madebycaro.blog-
spot.be’, inschrijven bij stevensines@hotmail.com, 
M 0486 05 75 31 
een activiteit ten voordele van de Mediclowns

dinsdag 17.05
lezing | Fons Van den Eynde 
organisatiepsycholoog met als titel: “Hoe stuur jij 
je brein?”
locatie Peggerstraat 20 (ingang Pittinckxslaan)
tijdstip 14 uur 
prijs € 40 (kaas- en wijnbuff et, koffi  e en thee inbe-
grepen), te storten voor 3 mei
info Maria Puttemans, M 0476 85 70 90
een activiteit van De Gouden Fenix

zaterdag 21.05
Scherpenheuveltocht
Veel natuur van begin tot einde met de laatste 8 
km een keuze uit twee parcoursen . Individueel 
parcours mogelijk. Speciale eucharistieviering  met 
eigen muzikanten om 18 uur in Scherpenheuvel.
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip groepsstart om 5.45 uur
prijs afh ankelijk van afstand en met/zonder bus
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

opendeurdagen | Zuid Afrikaanse 
planten, cactussen & vetplanten
Lustrumuitgave 35 jaar plantenhobby in Zoersel. 
Bezoekers kunnen jonge zaailingen tot planten 
van 30 jaar oud, 2,5 m hoog en grote cactussen 
bewonderen. Er wordt getoond hoe zelf zaaien en 
stekken, welke grond gebruiken en hoe de planten 
te verzorgen. Er is een stand met documentatie. 
Sommige delen ook toegankelijk voor mindervali-
den. Er wordt een balinees batik verloot.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data 22.05
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs toegang gratis (gratis drankje en plantje 
aangeboden)
info T 03 383 50 06, frank-diane@skynet.be,
groepen graag op afspraak, kan op andere dagen
een activiteit van Frank en Diane Thys-Brants

deelbeurs-Sharefair 
Spullen die nog goed zijn, die u niet meer nodig 
heeft, delen met anderen. Ons thema is: hand-
tassen, juweeltjes, sjaaltjes en krea, restjes zoals 
wol, stof, garen, draad … materiaal binnenbrengen 
zaterdag 21 mei. Zondag 22 mei is de deelbeurs. 
locatie Pastorie Halle-Dorp
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info Gerda, M 0477 24 81 69, kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle 

expo 
| Karin van Waterschoot & Alex Croes
In dit werk van Karin van Waterschoot en Alex 
Croes staat de mens centraal. Bij Croes valt het 
lugubere, donkere karakter van zijn werk op. De 
mens als lijdend voorwerp in al zijn fragiliteit en 
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vrijdag 10.06
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data t.e.m. 12.06
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 

concert | Marjolein Desmet & Emi 
Morishita: ‘ZIJ & haar’ | vrouwelijke 
componisten
Marjolein Desmet (dwarsfl uit) en Emi Morishita 
(piano) brengen een programma samengesteld uit 
werken van vrouwelijke componisten zoals Cécile 
Chaminade, Caroline Charrière, Yuko Uebayashi,…
Verrassen willen ze u vooral met de wereldcreatie 
van Lieselotte Crols, een talentvolle jonge Vlaamse 
componiste die speciaal voor deze gelegenheid 
het werk Triptiek voor fl uit solo componeerde. In 
al deze wonderlijke muziek spelen vrouwen de 
hoofdrol: als auteur of uitvoerster. 
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

zaterdag 11.06
lezing | Gezonde voeding anno 2016? - 
Dr. Patrick Mullie
“Is melk heilig of giftig? Worden we dagelijks 
langzaam maar zeker vergiftigd en was de voeding 
vroeger zo gezonder? De lezing is voor iedereen die 
zich afvraagt of gezonde voeding in onze huidige 
maatschappij nog mogelijk is.
locatie gemeentehuis, conferentiezaal,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info en inschrijven evenementenloket,
Turnhoutsebaan 200, Schilde, T 03 380 16 83,
evenementen@schilde.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
 

dinsdag 14.06
groepswandeling
Van een 8-tal kilometers. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom.
locatie in de Wandeling, Peggerstraat 58 
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

nachtzwaluwwandeling
Nachtzwaluwen zijn zeldzame vogels die in 
onze contreien vooral in grotere heideterreinen 
voorkomen. De nachtzwaluw werd in veel landen 
‘geitenmelker’ genoemd omdat men dacht dat de 
vogel ‘s nachts bij schapen en geiten melk dronk.
locatie parking van de vliegclub (toegang via 
Heihuizen, Oostmalle)
tijdstip 21 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 5.06
pierentocht - 50 km van Zoersel | 
walk 2 Gether
De traditiegetrouwe organisatie van een lange 
afstandstocht voor de sportieve wandelaar .De 
verschillende afstanden (6-12-20-30-42-50 km) zijn 
gedetailleerd afgepijld. Nieuw parcours met veel 
Zoerselbos. Gezellige rustposten onderweg.
locatie VTI, Langestraat 199, Zandhoven
tijdstip van 6.30 uur tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten,
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

woensdag 8.06
informatie-avond Vormsel
Informatie-avond voor de ouders die in 2017 voor 
hun zoon of dochter het Vormsel wensen (parochie 
Sint-Martinus Halle); de werking wordt toegelicht 
en de nodige afspraken worden gemaakt.
locatie kerk Sint-Martinus Halle 
tijdstip 20 uur
info parochiecentrum, Halle-Dorp 32 (tijdens 
permanentie op zaterdag 10 - 12 uur),
T 03 383 09 56 (bandje)
een activiteit van
de vormselcatechese Sint-Martinus Halle 

donderdag 9.06
uitstap | poëzienamiddag in Aalst
Met gedichten door Aleidis Dirick, zowat de beste 
dichteres van de nederlanden van dit ogenblik. 
De poëzie wordt gebracht door Elia Vermeulen, 
voordrachtkunstenares. Ze brengt de sterke cyclus 
‘Het leven van de vrouw’. We gaan met de trein of 
met de wagen.
locatie eerst lunch (4 gangen) in de Salons Carlton, 
Zonnestraat 32, Aalst, achteraf nakaarten met 
koffi  e en versnaperingen
tijdstip 12 uur
prijs € 55, all-in (ook dranken) 
info Maria Puttemans, M 0476 85 70 90
een activiteit van De Gouden Feniks

concert | Jean-Marie Aerts, Jean Blau-
te & Erik Melaerts: En route (try-out)
De drie heren staan weer spits in de startblokken 
van de muziekarena. En route laten de ze hun 
creativiteit de vrije loop, ze delen hun gitaargekte... 
Van zacht tot onzacht, van zwoel mysterieus tot al 
eens een elektronische boem boem.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 15 / kassa € 18
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur

nachtvlindernacht
Dromedaris, eekhoorn, kameeltje, gele tijger, 
schaapje, hyena: u wist het mogelijk niet, maar dit 
zijn nachtvlinders die in uw tuin rondfl adderen! We 
ontdekken een wondere wereld waarin partners 
elkaar vooral met geuren verleiden. Niet gegeten 
worden is even belangrijk dan eten en trucjes 
om een vleermuissonar te verstoren vormen het 
verschil tussen leven en dood.
locatie Nooitrust 17, Westmalle
tijdstip start 22 uur, einde rond middernacht
prijs gratis
info Wim Veraghtert,
M 0496 97 87 79, wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 

zaterdag 4.06
naaiworkshop voor kinderen | een 
knuff eldier ontwerpen en naaien
Zou je graag eens met een naaimachine werken en 
een eigen leuk knuff eldier ontwerpen? Kom zeker 
langs!
locatie Voorne 2
tijdstip van 10 tot 15.30 uur
prijs € 45 (u ontvangt hiervoor een fi scaal attest 
uitgeschreven door de Mediclowns)
info en volledige uitleg over de workshop (en het 
waarom) kan u terugvinden op ‘www.madebycaro.
blogspot.be’ en inschrijven bij
stevensines@hotmail.com, M 0486 05 75 31
een activiteit t.v.v. de Mediclowns

openlucht-eucharistieviering
Pater Stan Boden zal voorgaan en het St. Maarten 
koor zal instaan voor de zang. De off ergaven 
komen dit jaar ten goede aan Caritas International 
voor een onderwijsproject van Syrische kinderen 
in Libanon en Jordanië. Aansluitend wordt er een 
drankje en hapje aangeboden door de wijk. Onder-
tussen genieten we van de blije tonen van de K. H. 
Sint Martinus Halle.
locatie kruispunt Kattenberg-Ketelheide
tijdstip 18 uur
prijs gratis
info T 03 289 38 40, august.frijters@telenet.be
een activiteit van
wijk Kattenberg-Heideweg Sint-Martinus 
parochie Halle


