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 ▪ visie Halle Dorp | een stand van zaken

een duurzaam wagenpark
eerste CNG-wagens
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een duurzaam 
wagenpark

Met de aankoop van de eerste CNG-wagens, zet gemeente & ocmw 
Zoersel haar eerste stappen richting een duurzamer wagenpark. We 
doen dit in het kader van de campagne ‘klimaatneutrale organisatie 
2020’, waar we als gemeente voor intekenden. CNG staat voor ‘com-
pressed natural gas’, door u waarschijnlijk beter bekend als aardgas. 
Rijden op aardgas in plaats van op diesel of benzine brengt heel wat 
voordelen met zich mee, zoals:
■ 95% minder uitstoot van fijn stof
■ 10 tot 30% minder uitstoot van CO2

■ 12% goedkoper dan diesel
■ wagens op aardgas zijn zuinig, waardoor we 40 tot 60% kunnen 

besparen op de brandstofprijs
■ minder motorslijtage, want minder verbrandingsresidu’s

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

eerste CNG-voertuigen

april 2017
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 ■ IN ‘T KORT

veiliger naar school 
aangepaste schooltoegang Beuk & Noot

Tijdens de paasvakantie wordt er hard gewerkt aan het kruispunt 
aan de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (kruispunt Ach-
terstraat - Ter Beuken). We gebruiken deze twee weken namelijk 
om de schooltoegang verkeersveiliger te maken. Dit kan dankzij 
een subsidie van € 5.000 die we kregen via het 10op10-project 
(10op10 is een kwaliteitslabel voor verkeersactieve basisscho-
len) en de extra centen die het gemeentebestuur voor dit project 
voorzag (€ 15.000). Wat staat er op de planning? We verbreden de 
in- en uitrit van de school, zodat er voldoende plaats vrijkomt om 
een fietspad aan te leggen dat afgescheiden is van de rijbaan. Het 
fietspad krijgt bovendien een opvallende rode kleur en er worden 
paaltjes geplaatst aan de zijkant van het pad. Daarnaast wordt de 
schooltoegang in het midden gescheiden door een druppelvormi-
ge witte lijn (rondpunteffect), zodat ook de ouders die met de wa-
gen komen, de parking vlotter op en af kunnen rijden.

MEER WETEN?
onderhoud infrastructuur 
T 03 2980 9 14 
onderhoud.infrastructuur@zoersel.be

heerlijk spelen 
tijdens de zomer

Nog maar enkele maanden 
en het is weer zomervakan-
tie! Ook dit jaar ontvangen 
onze monitoren uw kinde-
ren met open armen tijdens 
onze zomerwerking. We heb-
ben voor ieder wat wils: tof-
fe workshops, uitstappen en 
themakampen (voor zowel 
kleuters als lagereschoolkin-
deren). Daarnaast is uw kroost 
ook heel welkom op het speel-
plein, waar ze - hele of halve 
dagen - kunnen ravotten met 
hun leeftijdgenootjes. Alle info 
vindt u in onze brief, die in mei 
met uw oudste zoon/doch-
ter wordt meegegeven via de 
school.

MEER WETEN?
vrije tijd 
T 03 2980 9 04 
vrije.tijd@zoersel.be 
www.zoersel.be/zomerwerking

hulp bij aangifte 
personenbelasting 

Hebt u hulp nodig bij het 
invullen van uw belastin-
gaangifte? Kom dan met uw 
identiteitskaart en belasting-
formulier naar het admini-
stratief centrum (Handelslei 
167) en laat u helpen door de 
specialisten van de federale 
overheidsdienst (FOD) Finan-
ciën. Dat kan op 8, 9, 11 en 12 
mei van 9 tot 12 uur en van 
13.30 tot 15 uur. Past geen van 
deze dagen in uw agenda, dan 
kunt u ook elke werkdag van 
9 tot 12 uur (in juni tot 15 uur) 
terecht in het belastingkan-
toor in de Spoorwegstraat 22 
in Turnhout.

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

zo dichtblij 
doet Zoersel bruisen

Van 29 april tot 3 juni organise-
ren we in samenwerking met 
Bond Beter Leefmilieu, UNIZO 
en de Gezinsbond de campag-
ne ‘Zo Dichtblij’. Zo Dichtblij is 
de opvolger van ‘Met Belge-
rinkel naar de Winkel’, waarbij 
Zoerselaars aangespoord wer-
den om met de fiets naar de 
winkel te gaan. Met de nieuwe 
campagne willen we u vooral 
bewust maken van onze brui-
sende dorpskernen met hun 
ondernemende handelaars en 
bloeiende horecazaken. Deze 
creatievelingen brengen het 
centrum immers tot leven. 

Tijdens de campagneperio-
de belonen de deelnemende 
handelaars en ondernemers 
hun klanten daarom met een 
lot. Registreert u uw lot tus-
sen 29 april en 3 juni op www.
zodichtblij.be, dan maakt u 
kans op een leuke, lokale prijs. 
U herkent de deelnemende 
handelszaken aan de posters 
met de slogan ‘Fijn je hier weer 
te zien!’.

‘Zo Dichtblij’ draagt ook op an-
dere vlakken bij aan de leef-
baarheid van onze gemeente. 
Tijdens de campagne willen 
we bestaande en nieuwe ac-
tiviteiten rond duurzaamheid 
namelijk zichtbaar maken en 
daarbij zoveel mogelijk inwo-
ners samenbrengen. Zo doen 
we Zoersel echt bruisen! 
Daarom roepen we alle Zoer-
selse verenigingen hierbij 
alvast op om activiteiten te 
organiseren rond de thema’s 
‘ondernemende kern’, ‘kwali-
teitsvolle leefomgeving’, ‘vlotte 
mobiliteit’, ‘voeding van eigen 
bodem’, ‘circulaire economie’ 
en/of ‘hernieuwbare energie’.

MEER WETEN?
milieu 
T 03 2980 9 10 
milieu@zoersel.be 
www.zodichtblij.be
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 ■ WEGWIJS

voorgevel van de acht sociale woningen aan de nieuwe verbindingsweg tussen Halle-Velden en Halmolenweg

achtergevel van de acht sociale woningen aan de nieuwe verbindingsweg tussen Halle-Velden en Halmolenweg
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De bouw van de nieuwe school in Halle is ondertussen aan z’n laatste fase toe: de afwerking. 
Terwijl de aannemer zijn uiterste best doet om de leerlingen in september te kunnen laten 
starten in hun gloednieuwe klas, heeft ook het schepencollege niet stilgezeten. Het werkte 
ondertussen verder aan de andere projecten die in Halle op de planning staan.

nieuwe verbindingsweg
Elke gemeente kreeg van de Vlaamse 
regering een bindend sociaal objectief 
(BSO) opgelegd. Dit betekent dat we te-
gen 2025 een aantal bijkomende sociale 
huurwoningen moeten realiseren in onze 
gemeente. De aanleg van de nieuwe weg 
aan de school, die de Halmolenweg zal 
verbinden met Halle-Velden, creëert een 
kans om het sociale woningpatrimonium 
van de gemeente uit te breiden.
Daarom besloot het schepencollege 
om op de plek van de huidige woningen 
(Halle-Velden 4 en 6, die nog tot 15 mei ge-
bruikt worden door het ocmw) acht - be-
ter ingepland dan de oorspronkelijke zes 
- sociale huurwoningen te laten bouwen. 
Deze werf tracht het college onmiddellijk 
te laten aansluiten op die van de school, 
om de hinder voor de omwonenden tot 
een minimum te beperken. Als de wonin-
gen klaar zijn, worden ze overgedragen 
aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen H.E., die ook zal instaan 
voor de toewijzing. Het bestuur werkt 
daarbij wel aan een toewijzingsregle-
ment, zodat Zoerselaars voorrang krijgen.

woonontwikkeling De Blokskens
Momenteel vindt u de dorpsploeg van de 
afdeling openbare werken nog terug in De 
Blokskens. Als de bouw van de school af 
is, krijgen ze echter daar hun nieuwe plek. 
De site in De Blokskens komt dus bin-
nenkort vrij voor een nieuwe ontwikke-
ling. Het schepencollege wil ook hier een 

beperkt woonprogramma realiseren en 
koos voor het principe van ‘betaalbaar wo-
nen’. De bedoeling is om acht betaalbare 
bouwpercelen (koop of erfpacht) te cree-
ren, waarvoor enkel Zoerselse inwoners in 
aanmerking komen. De intercommunale 
Igean zal hiervoor een projectnota opma-
ken. Zij kan dan - na de gemeenteraad van 
april - hopelijk starten met opmaak van 
de verkavelingsvoorschriften en het toe-
wijzingsreglement. Igean zal ook instaan 
voor de infrastructuurwerken op de site. 
Deze percelen worden samen met de ver-
kaveling in Jukschot in Sint-Antonius op 
de markt gezet. Momenteel is het nog 
niet mogelijk om u een concreet tijdspad 
mee te geven. Het college brengt u tijdig 
op de hoogte van de start van het project.

omgevingswerken school
Om de leerlingen op een goede manier te 
laten starten in hun nieuwe school, zou 
ook de omgeving rond de school aange-
legd moeten zijn. Naar aanleiding van 
deze werken ontving het schepencollege 
opmerkingen over de verkeersveiligheid. 
Deze werden zo goed mogelijk geïnte-
greerd in de plannen. Zo werd de breed-
te van het voetpad in de Halmolenweg 
aangepast naar 2,5 m. Hierdoor schuift 
de huidige weg een stuk op en zal hij van 
aan de oude turnzaal tot aan het kruis-
punt met de nieuwe verbindingsweg op-
nieuw aangelegd worden in asfalt. Met 
grasdals wordt een groene ‘uitwijkstrook’ 
gecreëerd aan de rechterkant van de 

Halmolenweg. Dit moet het voor bestuur-
ders gemakkelijker maken om de dwarse 
parkeerplekken aan de linkerkant op en 
af te rijden. Tot slot wordt een stukje van 
Halle-Velden - van de Kerkhofweg tot aan 
de nieuwe verbindingsweg - opgebroken 
om een gescheiden rioleringsstelsel te  
voorzien. Daarna wordt de straat heraan-
gelegd, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verkeersveiligheid (zie verder).

verkeerscirculatie school
- In alle straten rond de nieuwe school 

wordt een zone 30 ingevoerd, die de vei-
ligheid van de kinderen, voetgangers en 
fietsers moet garanderen.

- In de Halmolenweg, de Kerkhofweg en 
de nieuwe verbindingsweg blijft twee-
richtingsverkeer mogelijk. De beperkte 
breedte van de Halmolenweg heeft een 
vertragend effect op automobilisten.

- In Halle-Velden zal - in het gedeelte tus-
sen de nieuwe verbindingsweg en de 
Kerkhofweg - enkel nog eenrichtingsver-
keer mogelijk zijn in de richting van de 
Kerkhofweg. Op die manier wordt het 
verkeer gespreid tussen de Halmolen-
weg en het traject Halle-Velden, Kerk-
hofweg en Vogelzang.

MEER WETEN?
Inne Clinckers 
T 03 2980 7 31 
inne.clinckers@zoersel.be

visie Halle Dorp 
| een stand van zaken

wat na de bouw van de nieuwe school? 

 ■ WEGWIJS

5



vreemde 
vogels
in een notendop

5 - 17 mei
Vreemde Vogels in de etalage

Samen met 15 lokale 
kunstenaars maakten de 
leerlingen van Beuk & Noot 
‘vreemde vogels’. 
Van 5 tot 17 mei kunt u het 
resultaat bewonderen in de 
etalages van enkele lokale 
handelaars.

8 - 19 mei
Start with Art

Beuk & Noot wordt 
omgetoverd tot een heus 
schoolmuseum en er worden 
workshops georganiseerd 
voor de leerlingen.

20 mei
opendeurdag

Als kers op de taart nodigt 
Beuk & Noot iedereen uit 
om te komen kijken naar het 
resultaat van een heel jaar 
‘Vreemde Vogels’ op school. 
(van 14 tot 17 uur in Beuk & 
Noot, Ter Beuken 1) 

 ■ IN BEELD
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► ►

bezoek het schoolmuseum op 20 mei

er huizen vreemde 
vogels in Beuk & Noot
Al het hele schooljaar werkt iedereen van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot aan het 
kunstproject ‘Vreemde Vogels’. In mei kunt u de kunstwerken bewonderen in de etalage van 
enkele Zoerselse handelaars. Bovendien wordt de school tijdens de opendeurdag omgetoverd 
tot een heus museum. Coördinator en kleuterjuf Heidi Deturck geeft u een woordje uitleg.

Beuk & Noot werkt een heel schooljaar lang 
rond kunst. Dat is bewonderenswaardig! 
Vanwaar dat idee?
Heidi: Elk jaar werken we, in het kader van 
onze opendeurdag, rond een specifiek 
project. Jaar na jaar gaat onze werkgroep 
daarvoor op zoek naar een originele in-
valshoek, waarbij we zo ver mogelijk weg 
blijven van ‘evidente’ thema’s als ‘circus’ of 
‘sprookjes’. Dit jaar viel de keuze al gauw 
op ‘kunst- en cultuurbeleving’, een breed 
thema waarmee we zeer creatief aan de 
slag konden. De werkgroep gaf het pro-
ject, na een intensieve brainstorm, de ron-
kende naam ‘Vreemde Vogels’.

in ons jaarplan voor muzische vorming. 
Daarnaast staan er geregeld uitstappen 
op het programma naar musea, theater 
en concerten. Voor ons vormen dat sowie-
so vaste waarden in onze cultuurwerking.

Om het project uit te werken, zijn jullie op 
zoek gegaan naar enkele partners en samen-
werkingsverbanden. Wie hebben jullie aange-
sproken?
Heidi: Het was voor ons van in het begin 
duidelijk dat we dit project niet alleen zou-
den kunnen realiseren. Gelukkig kunnen 
we al zeker rekenen op ons enthousiast 
leerkrachtenteam. We betrekken immers 

Daarnaast gingen we op zoek naar enkele 
externe partners. Een eerste vonden we 
in de organisatie Start With Art. Zij zullen 
onze school in de maand mei omvormen 
tot een heus museum. Vervolgens zoch-
ten we naar mensen die het project lokaal 
een stevige verankering zouden kunnen 
geven. Via de dienst cultuur zijn we in con-
tact gekomen met een vijftiental lokale 
kunstenaars, waar we momenteel inten-
sief mee samenwerken. Ten slotte zal ook 
de lokale middenstand zijn steentje bijdra-
gen om ons project mee te ondersteunen 
in de drie deelgemeenten van Zoersel.

Welke rol spelen de verschillende partners 
precies in het project?
Heidi: Sinds begin februari gaan de lokale 
kunstenaars van klas tot klas om samen 
met hen een ‘vreemde vogel’ te ontwer-
pen. Hoe die vogel er uit moest zien en 
binnen welke kunststroming ze wilden 
werken, hebben de leerlingen in overleg 
met één van de kunstenaars gekozen. 
Met dit projectonderdeel proberen we 
vooral de eigen fantasie en creativiteit van 
de leerlingen aan te spreken. Daarnaast 
leren ze overleggen, plannen en op een 
constructieve manier samenwerken. 
Als leerkracht is het daarbij bijzonder 
waardevol om te zien op welke manier de 
leerlingen met de opdracht aan de slag 
gingen en hoe de interactie met de kun-
stenaar verliep. 
Het resultaat van deze fijne samenwerkin-
gen, krijgt de Zoerselaar tussen vrijdag 5 

 ■ IN BEELD

“Elk jaar werken we, samen met alle 
leerlingen en leerkrachten van Beuk & Noot, 
rond een specifiek project. Dat is intensief, 
maar het geeft enorm veel voldoening en we 
creëren een echt ‘samenhorigheidsgevoel’.”

Ik wil er wel even bij vertellen dat we na-
tuurlijk niet enkel dit jaar aandacht beste-
den aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld: 
vanuit onze visie dat we jonge kinderen 
willen helpen om hun muzische natuur 
te ontdekken, maken wij voldoende tijd 

steeds de hele school bij de organisatie. 
Dat vraagt vaak heel wat tijd en een goe-
de planning van de leerkrachten. Toch 
geeft dit project ons enorm veel voldoe-
ning en creëren we een echt ‘samenhorig-
heidsgevoel’.
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en woensdag 17 mei te zien. In die perio-
de laten we onze ‘Vreemde Vogels’ als het 
ware door het straatbeeld vliegen ...

Heel benieuwd hoe jullie dat willen realiseren!
Heidi: Voor dit deel van het project doen 
we beroep op onze tweede partner: de lo-
kale middenstand. We hebben een 25-tal 
Zoerselse winkels, horecazaken, bank-
filialen … overtuigd om de kunstwerken 
in hun etalage of winkelruimte tentoon 
te stellen. We zijn er zeker van dat onze 
leerlingen apetrots zullen zijn als ze ‘hun’ 
vreemde vogel opeens tegenkomen bij de 
de bakker, slager of fietsenwinkel in het 
dorp. Aan elke vogel hangt een kaartje 
waarop staat welke klas en kunstenaar er 
precies aan heeft gewerkt.

En tot slot: het museum en de opendeurdag.
Heidi: Inderdaad. Voor het derde en laat-
ste deel van ons project werken we van 
8 tot en met 19 mei samen met Start With 
Art. Tijdens deze twee weken vormen zij 

onze school om tot een heus museum 
met kunstwerken van zes verschillende 
kunststromingen. Tegelijk worden er ver-
schillende workshops rond kunst geor-
ganiseerd en worden ook de lessen in het 
thema ondergedompeld.

Hét hoogtepunt van het hele project is 
natuurlijk onze opendeurdag op zater-
dag 20 mei. Van 14 tot 17 uur stellen we 
ons schoolmuseum met de kunstwerken 
van Start With Art en onze eigen ‘vreemde 
vogels’ aan u voor. Tijdens een wandeling 
door de school ontdekt u alle prachtige 
creaties van onze leerlingen. Daarna komt 
u op de speelplaats terecht, waar u zich in 
het Parijse Montmartre zult wanen. Op 
elke hoek staat er wel een Zoerselse kun-
stenaar te schilderen, te beeldhouwen … 

Wat na dit project?
Heidi: Het zou ontzettend fijn zijn om in 
de toekomst een project als ‘Vreemde vo-
gels’ opnieuw te kunnen opzetten, zonder 

de noodzakelijke ondersteuning van een 
organisatie als Start With Art. Bovendien 
hopen we dat onze leerkrachten het pro-
ject als inspiratiebron zullen gebruiken 
om onze muzische vorming verder uit te 
bouwen.

MEER WETEN?
Beuk & Noot 
T 03 2980 8 07 
info@bn.zoersel.be

bezoek het schoolmuseum in mei ■ IN BEELD

Het team van Beuk & Noot wil graag alle kunste-
naars, lokale handelaars en alle andere helpende han-
den bedanken om van dit project een succes te ma-
ken. Het project wordt financieel ondersteund via het 
Dynamoproject van cultuurkuur.be.

deelnemende Zoerselse kunstenaars: Linda Mulder, 
Jean Coen, Danielle Goffa, Werner de Wree, Lut Van 
Huylenbroeck, Viviane Van Geyt, Mia Gijbels, Karin 
Ceuppens, Jef Mostmans, Aneta Lurska, Eric De Becker, 
Nana Vanstraelen, Annemie Roovers, Goedele Verheyen, 
Fans Verlinden en Roosje van der Borght
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► ►

Op 2 mei 2017 stappen we met ons recyclagepark in ‘regio 
noord’ van Igean. Concreet betekent dit dat u vanaf die dag 
met uw afval ook terecht kunt in de andere recyclageparken 
van regio noord. Bovendien betaalt u overal dezelfde prijs.

van deze eenvormige dienstverlening nog 
verder uit. Zo kunnen Zoerselaars (vanaf 2 
mei) met hun afval ook terecht op ande-
re recyclageparken die deel uitmaken van 
regio noord. Momenteel zijn de gemeen-
ten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen, Sint-Lenaarts, Sint-Job-in-‘t-
Goor, Stabroek en Wuustwezel al aange-
sloten. Schilde waagt, net als wij, op 2 mei 
de stap naar een gebruiksvriendelijker re-
cyclagepark. En we hopen dat ook Malle 
en Zandhoven snel zullen volgen. 

De intercommunale Igean baat al sinds 
2004 ons recyclagepark uit. Dit doet ze in-
middels voor zo goed als alle parken in de 
omgeving. Het doel daarvan is de werking 
van de parken te uniformiseren, zodat ze 
u een betere dienstverlening kan bieden. 
Uniformiteit zorgt immers voor meer dui-
delijkheid bij de gebruikers van het park.

regio noord
Met de toetreding tot regio noord brei-
den we - samen met Igean - de kwaliteit 

werking afgestemd
Er zijn nog meer voordelen verbonden 
aan de toetreding tot regio noord. Zo zal 
ook de manier waarop een ander recycla-
gepark binnen de regio werkt, u zeer be-
kend voorkomen. Alle parken zijn immers 
op dezelfde manier ingericht en hanteren 
hetzelfde registratie- en weegsysteem. 
Bovendien zijn de tarieven overal hetzelf-
de en worden de openingsuren op elkaar 
afgestemd, zodat er van maandagmiddag 
tot zaterdag altijd een park in de buurt 
open is. Momenteel is het reclyclagepark 
van Zoersel nog niet aangepast aan de 
richtlijnen van regio noord. De overstap 
zal dus zorgen voor een wijziging op het 
van gebied van tarieven, openingsuren en 
vrijstellingen. We sommen de belangrijk-
ste veranderingen graag voor u op.

Zoersel stapt over 
naar regio noord

 ■ WEGWIJS

wat verandert er voor u?
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van twee naar drie tarieven
Momenteel gelden er nog twee tarieven 
wanneer u uw afval naar het recyclage-
park brengt. Vanaf 2 mei worden de ta-
rieven aangepast aan die van de regio, en 
gaan we van twee naar drie verschillende 
prijzen. 
Zo betaalt u:
- € 0,20 per kg voor grofvuil, gemengd 

bouw- en sloopafval en asbesthoudend 
afval;

- € 0,03 per kg voor grond, vlak glas, kalk 
en cellenbeton;

- € 0,01 per kg voor zuiver steenpuin, hout 
en groenafval.

U hebt, na het lezen van de tarieven, wel-
licht de volgende zaken opgemerkt:
- De overstap brengt een prijsstijging van 

€ 0,05 met zich mee voor de afvalfractie 
‘grofvuil en gemengd bouw- en sloopaf-
val’. Hoe beter u alles (op voorhand) sor-
teert, hoe goedkoper uw bezoek wordt.

- De fracties ‘vlak glas’ en ‘hout’ worden 
betalend. De reden daarvoor is een stij-
ging in de verwerkingskost van deze ma-
terialen.

- Ook het ‘asbesthoudend afval’ heeft een 
plaats gekregen in een betalende frac-
tie. (Let wel: elk gezin krijgt een jaarlijkse 
vrijstelling, zie verder).

- Het tarief van (niet-verontreinigde) 
grond daalt. Verontreinigde grond is niet 
toegelaten. Hiervoor moet u beroep 
doen op een gespecialiseerde firma.

vrijstellingen | NIEUW
Dankzij de overstap krijgt ieder Zoersels 
gezin elk jaar twee ‘vrijstellingen’. 
Een vrijstelling is het maximale gewicht 
dat u jaarlijks gratis naar het recyclage-
park kunt brengen. 
Voor regio noord (en dus vanaf 2 mei ook 
voor Zoersel) gelden de volgende vrijstel-
lingen:
- 300 kg voor groenafval (snoeihout, tuin-

afval en boomstronken)
- 1.000 kg voor asbesthoudend afval
De vrijstellingen worden per gezin bere-
kend, gelden per kalenderjaar en zijn niet 
overdraagbaar. Dit betekent dat de vrij-
stelling, als die op het einde van het jaar 
niet opgebruikt is, telkens vervalt. 
Ook nieuwe inwoners, die na 1 januari in 
de gemeente zijn komen wonen, krijgen 
een volledige vrijstelling op beide afvalf-
racties.

wijziging openingsuren
De openingsuren van de verschillende re-
cyclageparken in regio noord zijn op el-
kaar afgestemd. Van maandagmiddag 
tot zaterdag is er dus altijd een park in 
de regio open. Dit betekent wel dat de 
Zoerselse openingsuren lichtjes wijzigen: 
maandag gesloten - gesloten
dinsdag 9 tot 12 uur - 13 tot 17 uur
woensdag gesloten - gesloten
donderdag 9 tot 12 uur - 13 tot 17 uur
vrijdag 9 tot 12 uur - 13 tot 19 uur
zaterdag 9 tot 12 uur - 12 tot 16 uur

wat verandert er voor u? ■ WEGWIJS

Zoals u ziet, opent het park een half uur-
tje later, zodat u er ‘s avonds langer te-
rechtkunt. De middagsluiting geeft de 
parkwachters voldoende tijd om te lun-
chen én het park te onderhouden.

KMO’s en zelfstandigen | NIEUW
Vanaf 2 mei zullen ook KMO’s en zelfstan-
digen hun gesorteerd ‘vergelijkbaar be-
drijfsafval’ naar het recyclagepark kunnen 
brengen. U moet hiervoor wel een specia-
le toegangskaart aanvragen, waarvoor u 
een waarborg van € 5 betaalt. Uw eID is in 
dit geval dus niet toegelaten. 
Voor KMO’s en zelfstandigen gelden vier 
tarieven:
- € 0,20 per kg voor grofvuil, gemengd 

bouw- en sloopafval en asbestafval
- € 0,07 per kg voor grond, vlak glas, kalk 

en cellenbeton, zuiver steenpuin, hout 
en groenafval

- € 5 per zak piepschuim
- € 4 per zak voor zuivere plastic folie

afvalkrant IGEAN
Op zeer korte termijn valt er een extra 
editie van de afvalkrant in uw brievenbus, 
waarin u alle info vindt over regio noord.

MEER WETEN?
milieu 
T 03 2980 9 10 
milieu@zoersel.be
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 ■ IN ‘T KORT

Ik ♥ de recycle!-app 
door ons getest

Hoe zit het met het recyclagegedrag van de gemiddelde Vlaming? 
Radio 2 zocht, samen met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-

schappij), een antwoord op deze vraag tijdens het ‘Grote Afvalon-
derzoek’ in februari van dit jaar. Het verdict: de Vlaming is bewust 
bezig met afval sorteren en het ontbreekt de mensen ook niet aan 
goede wil. Helaas is er wel nog heel wat onwetendheid, waardoor 
er elke dag toch nog afval in de foute vuilniszak belandt. 
“Ja zeg, maak het dan ook niet zo ingewikkeld”, zuchtte ik na het 
lezen van de resultaten (een mening die trouwens één op drie van 
de bevraagde Vlamingen met me deelt). Een collega moest lachen 
om mijn uitlating. Op haar vraag of ‘ik ooit al gehoord had van 
de gratis Recycle!-app’, moest ik haar het antwoord wel schuldig 
blijven. Vervolgens haalde ze haar smartphone boven en toonde 
me hoe de app precies werkt. Meer uit nieuwsgierigheid dan uit 
overtuiging om het beter te doen, besloot ik de app uit te testen. 
En nu, ruim twee maanden later, kan ik vol overtuiging zeggen: 
“Ik ben fan!”. Sinds ik de app heb, staat al mijn afval op tijd aan de 
straatkant. De app vertelt me immers 12 uur op voorhand welk 
soort afval ik moet buitenzetten. Bovendien zijn er geen discus-
sies meer over in welke zak die lege shampoofles thuishoort. We 
vragen het gewoon aan de Recycle!-app. En twijfelen we nog een 
keer over de openingsuren van het recyclagepark? U raadt het 
al ... de Recycle!app schiet ons te hulp!
Ondertussen heb ik me ontpopt tot een ware ‘ambassadeur’ en 
spoor ik al mijn familieleden, vrienden en kennissen aan om hem 
te gebruiken. En nu bent ook u aan de beurt: de app helpt u op 
een eenvoudige manier met het sorteren van uw afval, toont u de 
weg naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de af-
valkalender van uw eigen gemeente in uw agenda, inclusief han-
dige meldingen. Het is een fantastisch hulpmiddel en dus zeker 
het downloaden waard. Kortom: een top app!
Ik bedank alvast mijn collega voor deze handige tip!

MEER WETEN?
Fost Plus 
T 02 775 03 50 
fostplus@fostplus.be - www.ophaalkalender.be

‘safety first’ 
we laten u niet vallen

Eén op de drie thuiswonende 
65-plussers valt minstens één 
keer per jaar. Eén val kan op 
die leeftijd helaas al heel wat 
vervelende gevolgen hebben. 
Door uw woning en levensstijl 
(of die van uw ouders) nu al 
een klein beetje aan te passen, 
zorgt u ervoor dat u langer 
in uw vertrouwde omgeving 
kunt blijven wonen. Tijdens 
ons valpreventieproject - van 
27 maart tot 2 mei - steekt u 
heel wat op over wat u precies 
kunt doen om een vervelende 
val te voorkomen. Alle activi-
teiten en meer info vindt u op 
de strooibrief die u deze of vo-
rige week in uw bus vond.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld 
T 03 2980 0 00 
gezondheid.wereld@zoersel.be

columbarium 
vernieuwing muur

Op de begraafplaats van Hal-
le maakt de oude urnenmuur 
plaats voor een onderhouds-
vriendelijkere versie. Voor de 
urnen die zich momenteel 
nog in de oude muur bevin-
den, hebt u als nabestaan-
de drie opties. U laat de urne 
verplaatsen naar de nieuwe 
muur, u laat de assen ver-
strooien, of u bewaart de urne 
thuis. Uw keuze geeft u vóór 
31 mei 2017 door via burgelijke.
stand@zoersel.be. Let op: alle 
nabestaanden moeten hier-
bij hun akkoord geven. Indien 
er geen keuze bekend is en de 
termijn van 25 jaar is verstre-
ken, dan zal het bestuur de as-
sen laten verstrooien.

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

boekenbingo 
lees en speel mee!

Was u dit jaar van plan om 
wat meer te onthaasten met 
een goed boek, maar hebt u 
geen inspiratie? Doe dan mee 
met de Boekenbingo! Het spel 
is zeer eenvoudig. Bij uw in-
schrijving krijgt u van ons een 
bingokaart met twintig uit-
eenlopende opdrachten, zoals 
‘lees een boek dat zich in een 
Vlaamse stad afspeelt’, ‘lees 
een boek met een cijfer in de 
titel’ of ‘lees een boek uit uw 
jeugd dat u graag wilt herle-
zen’. Hebt u uit elke categorie 
een boek gelezen? Dan haalt u 
een ‘BINGO’! In de bibliotheek 
helpen we u alvast op weg 
met uw bingoboekenkeuzes. 
Uw bingokaart kunt u in de bi-
bliotheek afhalen of downloa-
den op www.iedereenleest.be. 
In dit spel is deelnemen be-
langrijker dan winnen. Er zijn 
immers geen prijzen aan de 
meet, enkel knotsgekke en 
ontroerende verhalen die u 
met iedereen kunt delen. Via 
de hashtags #boekenbingo17 
en #iedereenleest vindt u alle 
verrassende boekenkeuzes, 
leeservaringen en tips van uw 
medespelers op sociale media 
als Facebook en Instagram. 
Gaat u dit jaar nog voor een 
BINGO?

MEER WETEN?
Erik Breuls 
T 03 2980 7 23 
erik.breuls@zoersel.be 
www.iedereenleest.be
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Zo lang mogelijk thuis wonen, in onze eigen vertrouwde omgeving ... dat is wat we allemaal 
graag willen. In sommige situaties is het voor de zorgbehoevende, ondanks de steun van 
partner, familie, vrienden (mantelzorgers) en thuiszorgdiensten, echter onmogelijk om nog 
langer in de eigen woning te blijven. In dit geval is opvang in een residentiële voorziening een 
mooi alternatief. Gelukkig biedt onze gemeente u heel wat verschillende opties.

In ons vorige magazine (editie februa-
ri) gingen we uitgebreid in op de moge-
lijkheden van thuiszorg in Zoersel. Maar 
ook voor wie zelfstandig thuis wonen 
(tijdelijk) niet langer lukt, zijn er verschil-
lende oplossingen mogelijk. Naargelang 
de zorgbehoevendheid, hebt u in onze 
gemeente de keuze tussen de klassieke 
woonzorgcentra en de aangepaste as-
sistentiewoningen. Bent u eerder op zoek 
naar tijdelijke opvang, dan is het dagver-
zorgingscentrum of het centrum voor 
kortverblijf voor u een betere keuze.

In dit tweede deel van ons dossier ‘een 
beetje hulp doet wonderen’, geven we u 
graag een overzicht van de verschillende 
woonmogelijkheden in onze gemeente. 
Want geef toe: als thuis wonen niet meer 
lukt, blijven de meeste mensen toch nog 
het liefst onder de eigen kerktoren wonen.

assistentiewoningen*
Kiest u in onze gemeente voor een as-
sistentiewoning, dan kiest u voor comfor-
tabel, veilig en zelfstandig wonen.

De Loteling
In 1998 opende gemeente & ocmw Zoersel 
zelf assistentiewoningen aan de Kapellei 
(deelgemeente Sint-Antonius). Residentie 
‘de Loteling’ werd ingeplant in het ruime 

liefst thuis 
onder eigen kerktoren 

een beetje hulp doet wonderen (deel 2)

 ■ DOSSIER

en sfeervolle parkdomein van verpleeg-
tehuis Joostens. De residentie telt 24 flats 
waar senioren ouder dan 65 jaar, met een 
voldoende zelfredzaamheid, op zelfstandi-
ge basis kunnen wonen.

Toch staat u er in De Loteling niet alleen 
voor. In geval van nood kunnen de be-
woners - door middel van een domoti-
casysteem in hun woning - de oproepcen-
trale verwittigen, die hen de nodige hulp 
zal bieden. Daarnaast kunt u de basis-
dienstverlening van de assistentiewoning 
uitbreiden met onder andere een poets-
dienst, warme maaltijdbedeling, gezins-
zorg …

Verder kunt u in de ontmoetings- en ont-
spanningsruimte (op de benedenverdie-
ping) een sociaal netwerk opbouwen met 
uw buren. U kunt er bijvoorbeeld af en toe 
samen een film zien, de krant lezen, een 
kaartje leggen of gewoon een babbeltje 
slaan. In deze ruimte worden ook gere-
geld activiteiten georganiseerd, zoals een 
zang- of vertelnamiddag of een pannen-
koekenslag.

Bent u eerder een buitenmens, dan kunt 
u een frisse neus halen op het dakterras of 
genieten van het zonnetje van op één van 
de zitbanken in de tuin.

Wenst u meer informatie over residen-
tie ‘de Loteling’ (zoals de dagprijs, inrich-
ting …) of komt u graag eens kijken, vraag 
dan gratis onze brochure ‘hier komt u 
thuis | residentie de Loteling’ aan of con-
tacteer Karine Demuylder (zie meer weten).

andere assistentiewoningen 
in onze gemeente:
- Residentie Halmolen (deelgemeente Halle) 

Halmolenweg 68, T 03 380 12 00
- Ter Dorpe (deelgemeente Sint-Antonius) 

Handelslei 292-298, T 03 320 93 30
- Residentie Lindehof (deelgemeente Zoersel) 

Molenbaan 14, T 03 312 93 40

* Sinds 2009 spreekt men niet langer over serviceflats 
maar over assistentiewoningen.

woonzorgcentrum*
In een assistentiewoning staat het zelf-
standig wonen nog centraal. De hulpbe-
hoevendheid van de bewoner kan echter 
zodanig toenemen, dat ook de bestaande 
dienstverlening niet meer voldoende is. 
Op dat moment is er een intensievere op-
vang nodig. Een woonzorgcentrum om-
ringt u 24 uur op 24 met de beste zorgen.

woonzorgcentrum ‘de Buurt’
Met de realisatie van woonzorgcentrum 
‘de Buurt’ zorgde gemeente & ocmw 
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- Residentie Halmolen (deelgemeente Halle) 

Halmolenweg 68, T 03 380 12 00

* Een woonzorgcentrum is wellicht beter bekend onder 
de vroegere benaming ‘rusthuis’.

centrum voor kortverblijf
Mantelzorgers nemen de (dagelijkse) zorg 
voor hun zorgbehoevende partner of ou-
der vaak vanzelfsprekend voor hun reke-
ning. Maar soms zijn er momenten waar-
op die persoon een tijdje niet voor deze 
zorg kan instaan. Op dat moment biedt 
het centrum voor kortverblijf van woon-
zorgcentrum ‘de Buurt’ een mogelijke op-
lossing.

Ouderen met beperkte of uitgebreide 
zorgvragen of ouderen die na een zieken-
huisopname nood hebben aan herstel of 
revalidatie, kunnen een aantal weken ver-
toeven in één van de tien woongelegenhe-
den voor kortverblijf.
Als kortverblijfgast kunt u trouwens, net 
als de andere bewoners van het woon-
zorgcentrum, van alle faciliteiten gebruik-
maken, én kunt u deelnemen aan alle 
dagactiviteiten.

Wenst u meer informatie over een kort-
verblijf in woonzorgcentrum ‘de Buurt’, 
contacteer dan Els Willems (zie meer weten).

dagverzorgingscentrum
Sommige mensen hebben enkel nood aan 
opvang, zorg en begeleiding tijdens de 
dag. Zij kunnen hiervoor beroep doen op 
het dagverzorgingscentrum van woon-
zorgcentrum ‘de Buurt’. Op weekdagen 
vangt het dagverzorgingscentrum zorgbe-
hoevende ouderen op en biedt hen, naast 
een warm middagmaal, de nodige zorg 
en een zinvolle dagbesteding. Vaak vinden 
ouderen hier opnieuw sociaal contact met 
lot- of generatiegenoten.

Hoeveel en welke dagen u naar het dag-
verzorgingscentrum wenst te gaan, be-
paalt u zelf. Bovendien kunt u rekenen op 
aangepast vervoer van en naar het cen-
trum, als u dat nodig hebt.

Wenst u meer informatie over het dagver-
zorgingscentrum in woonzorgcentrum ‘de 
Buurt’ contacteer dan Elke Capenberghs 
(zie meer weten).

In de volgende uitgave van ons ZOERSEL- 
magazine gaan we (in het derde en laat-
ste deel van dit dossier) dieper in op de 
verschillende vervoersmogelijkheden bin-
nen het zorgvervoerslandschap. Want ook 
vervoer - rond of verder dan de eigen kerk-
toren - is niet voor iedereen even vanzelf-
sprekend.

 ■ DOSSIER

MEER WETEN?
Wenst u meer informatie over onze thuis-
diensten vraag dan gratis onze brochure 
‘thuisdiensten | de geknipte oplossing’ aan 
via T 03 2980 0 00 of thuiszorg@zoersel.be.

■ assistentiewoning residentie ‘de Loteling’ 
Karine Demuylder 
T 03 2980 0 00 
thuiszorg@zoersel.be

■ woonzorgcentrum ‘de Buurt’ 
Johan Herrebosch 
T 03 310 09 00 
socialedienst@wzcdebuurt.be

■ centrum voor kortverblijf ‘de Buurt’ 
Els Willems 
T 03 310 09 66 
dagverzorging@wzcdebuurt.be

■ dagverzorgingscentrum ‘de Buurt’ 
Elke Capenberghs 
T 03 310 09 00 
dagverzorging@wzcdebuurt.be

Zoersel, samen met de Emmaüs-groep, 
vier jaar geleden voor zulke opvang.
Het werd een huiselijk centrum met 72 
comfortabele woongelegenheden, onder 
de kerktoren van Zoerseldorp, mét zicht 
op het dorpscentrum.

Het doel van het centrum is in de eerste 
plaats een thuis creëren voor mensen die 
veel en zware zorg nodig hebben of voor 
ouderen met dementie. Daarnaast wil ‘de 
Buurt’ zo goed mogelijk aansluiten bij de 
wensen en behoeften van de bewoners. 
Daarom beschikt elke bewoner over een 
eigen zit- en slaapkamer met een douche. 
De keuken en woonkamer worden ge-
meenschappelijk gebruikt. Om het plaatje 
volledig te maken, is er ook een kapsalon, 
een pedicure en een fitnessruimte. In de 
ontmoetingsruimte op het gelijkvloers 
kunnen familie en bezoekers rustig bijpra-
ten in de cafetaria.

Wenst u meer informatie over woonzorg-
centrum ‘de Buurt’ (zoals de dagprijs …) of 
komt u graag eens kijken, contacteer dan 
Johan Herrebosch (zie meer weten).

andere woonzorgcentra 
in onze gemeente:
- ZNA Joostens (deelgemeente Sint-Antonius) 

Kapellei 133, T 03 384 56 11

UITNEEMBAAR
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Het zou niet de eerste keer zijn dat overhangende takken van bomen en struiken een buren-
ruzie veroorzaken. Hoewel we allemaal graag in een groene gemeente wonen, kan zo’n boom 
of struik op de tuingrens voor sommigen toch een bron van ergernis zijn. De takken kunnen 
bijvoorbeeld zonlicht wegnemen of zorgen in de herfst voor blad(af )val.

Net zoals sommige buren met elkaar in 
de clinch kunnen liggen over het groen 
in hun respectievelijke tuinen, zo kan er 
evengoed onenigheid ontstaan tussen 
een inwoner van Zoersel en het gemeen-
tebestuur over het groen in de ‘publieke 
ruimte’. We begrijpen dat die gemeente-
lijke boom voor uw deur u wel eens kan 
ergeren. Dit geeft u echter nog geen reden 
om hem op eigen houtje te snoeien of te 
kappen! Dat mag in de tuin van uw buren 
trouwens ook niet, wanneer u geen toe-
stemming hebt van de eigenaar. 

vanwaar die ergernis? 
Heel vaak zien we problemen ontstaan 
wanneer er zonnepanelen op het dak wor-
den geplaatst. Begrijp ons niet verkeerd: 
we zijn blij dat onze inwoners zo enthou-
siast met energie-efficiëntie bezig zijn. 
Het is wel zo dat bomen en zonnepane-
len niet elkaars dikste vriend zijn, gezien 
bomen voor schaduw zorgen en zonne-
panelen dat niet bepaald nodig hebben. 
Het vervelende gevolg daarvan is dat de 
paneeleigenaar soms naar de zaag grijpt 
en ‘zijn’ gemeenteboom illegaal topt of 
overdadig snoeit. In de meeste gevallen 
gebeurt dit op een zeer onoordeelkundige 
manier, waardoor de laanboom nooit zal 
uitgroeien tot een statig exemplaar.

schadevergoeding
Wie denkt geld te winnen met het snoei-
en van een gemeenteboom (want meer 
opbrengst via de zonnepanelen), is eraan 

voor de moeite. In het geval u een boom 
op openbaar domein beschadigt, zal het 
gemeentebestuur van u immers een scha-
devergoeding eisen, en de bedragen zijn 
niet mals. Een beetje straatboom is al 
gauw € 8.000 waard. Afhankelijk van de 
ouderdom en de boomsoort kan het be-
drag oplopen tot wel € 35.000. Uw zon-
nepaneel zal dus behoorlijk wat overuren 
moeten draaien om de waardeverminde-
ring van de beschadigde boom te com-
penseren. Bij vernieling of illegale kap zal 
het gemeentebestuur een fikse schade-
vergoeding eisen en de dader ook straf-
rechterlijk laten vervolgen.

het groene sluitstuk
Als Zoerselaar weet u dat ‘ons’ groen van 
levensbelang is voor de leefbaarheid van 
onze gemeente. Het Zoerselbos en ande-
re groenelementen geven onze gemeen-
te alvast een groen karakter, maar de 
straat- en laanbomen vormen hiervan het 
sluitstuk. Bovendien krijgen onze straat-
bomen het zonder de illegale kappingen 
al hard genoeg te verduren, onder ande-
re door te weinig groeiruimte onder de 
grond (aanwezigheid van nutsleidingen, 
rioleringen …), de gedeeltelijke of volledi-
ge heraanleg van de straten, te veel ver-
harding … 

U begrijpt dat we als gemeente dus heel 
erg op onze straat- en laanbomen ge-
steld zijn. Zonnepanelen hebben of wil-
len plaatsen, zal voor het college daarom 

nooit een reden zijn om de snoei of kap 
van een gemeenteboom toe te staan. De 
nodige verzorging van de bomen laten we 
liever over aan onze medewerkers van de 
groendienst, die daar speciaal voor opge-
leid werden. 
Anderzijds houden onze medewerkers 
bij de aanplanting van nieuwe bomen zo 
goed mogelijk rekening met de reeds aan-
wezige zonnepanelen in de straat, om een 
verminderd rendement te voorkomen. 

zonnepanelen plaatsen? 
Overweegt u om binnenkort zonnepane-
len of een zonneboiler te plaatsen? Dan 
kunt u bij onze milieudienst terecht voor 
advies over de aanwezigheid van ‘minder 
gunstige elementen’, zoals laanbomen.
Sinds half maart komt u ook via de 
online ‘zonnekaart’ van het Vlaams 
Energieagentschap te weten of uw dak 
ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt 
tot niet bruikbaar (oranje) is voor zonne-
panelen of een zonneboiler. Bovendien be-
rekent de zonnekaart - voor de daken met 
een goede score - de kostprijs en de terug-
verdientijd van de panelen of boiler (www.
energiesparen.be/zonnekaart).

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

draag zorg voor ‘ons’ groen

bomen snoeien ... 
bezint eer ge begint

 ■ WEGWIJS
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Hebt u al nagedacht over uw levenseinde? Misschien deed u dit al omdat u zeker wilt zijn dat 
uw wensen hierrond gerespecteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u onge-
neeslijk ziek wordt, of wanneer u zich niet meer kunt uitdrukken. Of omdat u wilt voorkomen 
dat uw familieleden voor hartverscheurende keuzes komen te staan. In ieder geval zijn er en-
kele zaken die u op voorhand kunt regelen, ook al bent u nu nog kerngezond.

uw recht op een 
waardig levenseinde

uw wensen, uw keuze 

 ■ BETROKKEN
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We wensen het niemand toe, maar helaas 
bestaat de kans dat u ongeneeslijk ziek 
wordt. Op dat moment hebt u twee keu-
zes: een levensverlengende behandeling 
opstarten of niet. Het is dus te overwegen 
om op voorhand voor uzelf te beslissen 
wat u op dat moment wilt. Veel mensen 
denken hier wel eens over na, maar weini-
gen praten erover met hun arts of zetten 
hun wensen op papier.

Uw keuzes vastleggen, gebeurt via ‘wils-
verklaringen’. Met deze documenten geeft 
u duidelijke richtlijnen over hoe u uw le-
venseinde wilt laten verlopen. Ze zijn voor-
al belangrijk wanneer u ‘wilsonbekwaam’ 
verklaard wordt (bijvoorbeeld door verlamming, 

dementie, coma ...) en u uw wensen niet meer 
zelf kunt uiten. Uw familieleden, artsen 
en andere zorgverleners moeten hier reke-
ning mee houden. Let op: u (of iemand anders) 
kan deze documenten niet meer invullen 
wanneer u niet meer wilsbekwaam bent.

Er zijn vijf wettelijke wilsverklaringen die u 
op voorhand kunt regelen:
1. negatieve wilsverklaring
2. wilsverklaring euthanasie
3. verklaring voor orgaandonatie
4. laatste wilsbeschikking
5. testament betreffende lichaamsschen-

king aan de wetenschap
In dit artikel gaan we dieper in op de eer-
ste drie verklaringen.

wilsverklaring euthanasie
Over de voorafgaande wilsverklaring eu-
thanasie bestaan nogal wat misverstan-
den. Vaak denken mensen dat ze met dit 
document meteen alles ‘geregeld’ hebben, 
maar in veel situaties is deze verklaring 
helaas niet toepasbaar. Euthanasie is en-
kel mogelijk in twee gevallen:
1 U bent ongeneeslijk ziek (terminaal) en 

u kunt het verzoek tot euthanasie zelf 
nog bevestigen.

2. U belandt in een onomkeerbare coma, 
die door een arts werd vastgesteld, en u 
hebt vooraf de wilsverklaring euthana-
sie ingevuld. 

De verklaring geldt NIET bij andere vor-
men van onomkeerbare wilsonbekwaam-
heid zoals dementie, alzheimer, een her-
sentumor ... 

Let wel: deze wilsverklaring is slechts vijf 
jaar geldig en moet dus telkens hernieuwd 
worden. Daarnaast is ze, in tegenstelling 
tot de andere vier, niet wettelijk afdwing-
baar. Een arts kan dus weigeren om de ge-
vraagde euthanasie uit te voeren.

negatieve wilsverklaring
De voorafgaande negatieve wilsverklaring 
is een ‘niet-behandelingsbeslissing’. Hierin 
beschrijft u zo nauwkeurig mogelijk wel-
ke behandelingen of ingrepen u weigert, 
als u niet meer in staat bent om dit zelf te 
beslissen. Bovendien kunt u een ‘vertegen-
woordiger’ of ‘vertrouwenspersoon’ aan-
duiden die uw wensen verdedigt wanneer 
u wilsonbekwaam verklaard wordt. 
Het stopzetten of niet laten uitvoeren van 
een behandeling wil niet zeggen dat u pijn 
moet lijden. De wetgeving inzake pati-
entenrechten zorgt altijd voor een kwali-
teitsvolle verzorging en het recht op pijn-
bestrijding. De negatieve wilsverklaring is 
onbeperkt geldig en u kunt ze op elk mo-
ment aanpassen.

orgaandonatie
Orgaandonatie is vaak een levensredden-
de behandeling voor patiënten die lijden 

precies moet invullen. Ook op de websi-
tes van verschillende ziekenhuizen en zie-
kenfondsen vindt u zeer duidelijke info. 
Daarnaast kunt u eveneens terecht bij 
onze dienst bevolking & verkiezingen.
Na het invullen van de papieren - dat u 
best in overleg met uw arts doet - maakt 
u enkele kopieën en bewaart u een versie 
bij u thuis, bij uw behandelende arts en bij 
uw vertegenwoordiger of vertrouwens-
persoon. Zorg er zeker voor dat u alle do-
cumenten gehandtekend hebt.

registratie bij uw gemeente
Drie van de vijf wilsverklaringen kunt u la-
ten registreren via onze dienst bevolking 
& verkiezingen, namelijk de wilsverklaring 
euthanasie, de verklaring orgaandonatie 
en de laatste wilsbeschikking. Dit is ech-
ter niet verplicht. Alle vijf wilsverklaringen 
zijn op zich wettelijk, of ze nu al dan niet 
geregistreerd zijn. Registratie geeft u een 

bijkomende garantie dat er meer mensen 
op de hoogte zijn van uw wensen.

LEIFkaart
Naast de documenten op papier, kunt 
u uw wilsverklaringen ook kenbaar ma-
ken via de gratis LEIFkaart. Hierop staan 
zowel uw wilsverklaringen vermeldt, als 
de naam en nummer van uw vertegen-
woordiger of vertrouwenspersoon. De 
kaart vervangt uw verklaringen niet, maar 
laat de zorgverleners weten dat ze reke-
ning moeten houden met uw wensen. De 
LEIFkaart kunt u makkelijk online bestel-
len via www.leifkaart.nu of www.leif.be.

aan bepaalde levensbedreigende ziekten. 
Een niertransplantatie kan een nierpati-
ent bijvoorbeeld verlossen van een zware 
en dure kunstnierbehandeling en biedt 
hem betere overlevingskansen.

Wanneer u overlijdt, en u hebt geen uit-
drukkelijke toestemming gegeven voor 
orgaandonatie, wordt in ons land steeds 
de toestemming van de familie gevraagd. 
Helaas gaan er op deze manier jaarlijks 
heel wat organen ‘verloren’. De familie 
kent de wensen van de overledene niet 
en zal daarom dikwijls protesteren tegen 
de donatie. Om dit te vermijden, kunt u 
als toekomstige donor uw wensen vooraf 
aan uw familie meedelen.

de juiste documenten
Op internet zijn er heel wat verschillen-
de versies van wilsverklaringen in om-
loop, die niet allemaal even betrouwbaar 
zijn. Op de website van het LevensEinde 
InformatieForum (LEIF), vindt u niet en-
kel de juiste documenten terug, maar ook 
een praktische toelichting over hoe u ze 

 ■ BETROKKEN

Veel mensen denken wel eens na over hun 
levenseinde, maar weinigen praten erover 
met hun arts of zetten hun wensen op papier.

MEER WETEN?
▪ bevolking & verkiezingen 

T o3 2980 9 01 
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

▪ www.leif.be - www.leifkaart.nu
▪ www.palliatief.be
▪ www.emmaus.be
▪ www.gzaziekenhuizen.be 
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Eén op de drie landgenoten kampt(e) al eens met psychische problemen. Misschien hebt u er 
ook al mee geworsteld, of overkwam het iemand die u kent? Erover praten blijft echter een 
torenhoge opdracht. Via ‘stigWA’, een project van psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, AZ 
Sint-Jozef en gemeente & ocmw Zoersel, maken we komaf met het taboe. 

heidszorg. Ofwel persoonlijk, of via vrien-
den, familie ... Met andere woorden: het 
wordt dringend tijd dat erover gepraat 
wordt. En dat is wat we met het project 
‘stigWA’ willen bereiken. 
De medewerkers van het project organi- 
seren al enkele jaren verschillende work-
shops (voor scholen), theatervoorstellin-
gen en sportactiviteiten die mensen moe-
ten helpen om psychische kwetsbaarheid 
bespreekbaar te maken.

Inside-Out-Run
Eén van die activiteiten is de Inside-Out-
Run. Het parcours leidt de deelnemers 
door het parkdomein, de gebouwen van 
PZ Bethaniënhuis en het administratief 
centrum van gemeente & ocmw Zoersel.

Een loopwedstrijd ‘in de psychiatrie’ ... is 
dat niet raar? We vroegen het aan Zoé (14) 

en Anna (15) Van De Cloot, twee zussen uit 
Zoersel, die in 2015 deelnamen. “Heel leuk”, 
vindt Anna. “Voor mijn jogpartner Nele 
was het de eerste kennismaking met het 
domein. Ze was een beetje gestresseerd, 
maar dat bleek nergens voor nodig.” 
Haar zus Zoé vult aan: “Veel mensen we-
ten niet wat ‘de psychiatrie’ juist is of wat 
het inhoudt. Op deze manier kom je er op 
een positieve manier mee in aanraking 
en dat helpt om met een open blik te kij-
ken. Ik eindigde bovendien onverwacht op 
de tweede plaats. Dit jaar doe ik dus op-
nieuw mee en ga ik voor het goud!”

Is iemand met psychische of psychiatri-
sche problemen gevaarlijk? Heeft die per-
soon deze problemen niet gewoon zelf 
gezocht? Is het niet eerder een gebrek aan 
wilskracht en discipline? Is een psychische 
kwetsbaarheid een teken van zwakte?
Zijn dit allemaal vragen waarop u het ant-
woord schuldig moet blijven, maar die u 
ook niet (altijd) durft te stellen? Dat be-
tekent dat het taboe rond geestelijke ge-
zondheidzorg - jammer genoeg - nog al-
tijd zeer duidelijk aanwezig is.

Toch gaven één op de drie Belgen - in de 
Gezondheidsenquête van het Weten-
schappelijk Instituut Volksgezondheid 
(2013) - toe dat ze al eens worstelden met 
psychische problemen. Uit hetzelfde on-
derzoek blijkt dat maar liefst 91% van de 
Vlamingen al op een of andere manier in 
contact kwam met geestelijke gezond-

INSIDE-OUT-RUN
De Inside-Out-Run vindt plaats op 10 mei. 
U kunt kiezen tussen het parcours van 5 of 
10 km. Starten doen we om 19 uur aan het 
voetbalveld (bereikbaar via Bethaniënlei 
8C). Ook kinderen van 6 tot 12 jaar zijn 
welkom op de Kids Run, die start om 16 
uur op dezelfde plek. Deelnemen kost € 3 
(of € 5 aan de kassa). Kinderen betalen € 1. 
Inschrijven doet u - voor 2 mei - via mail 
naar yvonne.verschueren@emmaus.be. 
Vermeld uw naam, geboortedatum en 
‘Inside-Out-Run’. Stort daarna het juiste 
bedrag (met dezelfde vermeldingen) op 
BE44 4049 0068 3145. U kunt de dag zelf 
ook ter plaatse inschrijven (vanaf 15 uur). 

MEER WETEN?
Annelies Oeyen 
T 03 380 30 16 
www.pzbethanienhuis.be

(g)een teken van zwakte?!

geestelijke gezondheidszorg, een hardnekkig stigma

 ■ BETROKKEN
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► ►

De Erfgoeddag staat dit jaar helemaal in het teken van het thema ‘zorg’. Als gemeente die dit 
thema hoog in het vaandel draagt, een ideale kans om u meer te vertellen over één van de be-
kendste zorginstellingen van Zoersel. U kent ZNA Joostens vooral als verpleegtehuis voor per-
sonen met dementie. Maar wist u dat het tot de jaren ‘60 een kliniek voor tbc-patiënten was?

het gebouw aan de Kapellei, waar ZNA 
Joostens al jaren gevestigd is, al tegen in 
het jaar 1390. Op dat moment kocht ene 
Bertholomeus van Goerle een eigendom 
“geleghen te iucschot onder Brecht”. Het 
gebouw kwam daarna in handen van het 
Sint-Elisabethgasthuis en kreeg al gauw 
de naam ‘Gasthuishoeve’. 

Met de oprichting van het ‘Bestuur van 
de Burgerlijke Godshuizen’ in 1796 (later 

Commissie van Openbare Onderstand en nu beter be-

Op zondag 23 april gooit Ziekenhuis 
Netwerk Antwerpen (ZNA) Joostens de 
deuren open. U ontdekt er niet alleen hoe 
het verpleegtehuis geëvolueerd is door-
heen de jaren, maar ook hoe de medewer-
kers er dag na dag voor zorgen dat men-
sen met (een vermoeden van) dementie een 
veilige nieuwe thuis vinden. We lichten 
voor u alvast een tipje van de sluier op.

het ‘Gesticht Joostens’
In de geschiedenisboeken komen we 

kend als het ocmw) kwamen alle eigendom-
men van het Sint-Elisabethgasthuis in 
het bezit van de nieuwe instelling, ook de 
Gasthuishoeve.

Het Bestuur van de Burgerlijke Godshui-
zen van Antwerpen zag in de hoeve een 
perfecte plek om ‘op den buiten’ een ge-
sticht te bouwen. Ze zouden er immers de 
herstellende zieken en verzwakte kinde-
ren van in de stad kunnen opvangen. 
Ze hadden echter niet de financiële mid-

een brug tussen 
erfgoed en zorg

kijk binnen bij ZNA Joostens op 23 april

 ■ IN BEELD
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 ■ IN BEELD kijk binnen bij ZNA Joostens op 23 april

tentoonstelling
Het eerste deel van de tentoonstel-
ling in de gebouwen van ZNA Joostens 
schetst de evolutie van de voormalige 
tbc-kliniek naar de huidige voorziening 
voor dementerende ouderlingen.
In een tweede luik leert u meer over 
hoe de methodieken voor het omgaan 
met en zorgen voor personen met de-
mentie door de jaren heen zijn geëvo-
lueerd. 
U kunt de tentoonstelling van 10 tot 18 
uur bezoeken. 
Liever een gegidste rondleiding? Dat 
kan om 11, 13 en 15 uur. (duur: +/- 20 minuten)

Voor wie wil kan in de cafetaria nabab-
belen met een kopje koffie of biertje 
en terwijl genieten van de aangename 
muziek van ‘Radio Retro’.

documentaire ‘Morgen Mist’
Naar aanleiding van de ‘Music for Life’-
actie 2012 rond dementie maakten 
journalist Tim Verheyden en regisseur 
Jeremy De Ryckere de documentaire 
‘Morgen Mist’. Ze verbleven een week 
in de dementiekliniek van Joostens. Ze 
praatten er met patiënten, familieleden 
en zorgverstrekkers. En wanneer het 
praten niet meer ging, dan spraken de 
beelden voor zich.
Vertoningen om 10.30, 11.30, 13.30, 
14.30 en 15.30 uur. (duur: +/- 20 minuten)

poppenkast
Speciaal op Erfgoeddag kunnen ook 
gezinnen, die geen rechtstreekse band 
hebben met een zorgbehoevende in 
ZNA Joostens, een opvoering van de 
poppenkast bijwonen. 
Voorstellingen om 14, 15 en 16 uur 
(duur: +/- 20 minuten).

P R O 
G R A 
M M A
Erfgoeddag 
zondag 23 april

delen om er een nieuw gebouw neer te 
poten. De hoeve bleef onaangeroerd 
tot Robert Joostens (de achterkleinzoon van 

‘de’ Mathias Joostens uit het gehucht Einhoven, lees 

meer op www.einhoven.be) een flinke som na-
liet aan het Bestuur van de Burgerlijke 
Godshuizen. Toen kwam het hele verhaal 
in een stroomversnelling terecht: het be-
stek van ‘het Gesticht Joostens’ werd op-
gemaakt en toegewezen aan de gekende 
Antwerpse architect Emile Thielens (1854-

1911), die onder andere ook het gebou-
wencomplex van de dierentuin aan het 
Astridplein ontwierp.

De moeder van Robert Joostens, Florent, 
legde op 20 augustus 1903 de eerste steen 
van het ‘Gesticht’. Tijdens de bouw werd al 
gauw duidelijk dat men er geen kinderen 
in zou opvangen, maar tuberculosepati-
enten. Het bestrijden van deze ziekte was 
op dat moment immers veel belangrijker. 
Het Gesticht werd in 1905 ingehuldigd en 
groeide snel uit tot één van de meest voor-
uitstrevende instellingen voor tuberculo-
selijders in België.

Eind de jaren vijftig vond men eindelijk een 
manier om de ziekte te genezen en ver-
minderde het aantal patiënten. De laat-
ste verliet de instelling op 1 juli 1962. De 
Commissie van Openbare Onderstand be-
sliste daarna om de vrijgekomen ruimte te 
wijden aan de zorg voor mensen met een 
heel ander ziektebeeld: dementie.

een nieuwe uitdaging
Dementie is één van de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen van onze 
tijd geworden. Een uitdaging waar ZNA 
Joostens zich, sinds het afscheid van haar 
laatste tbc-patiënt, meer en meer op ge-
focust heeft. Vandaag heeft het ZNA ener-
zijds een afdeling psychogeriatrie waar 
patiënten met een vermoeden van de-
mentie eerst geobserveerd, vervolgens be-
handeld en ten slotte begeleid worden tij-
dens het verdere verloop van hun ziekte.

Anderzijds wonen er in het woonzorg-
centrum van ZNA Joostens ongeveer 
tweehonderd senioren met verschillen-
de graden van dementie, verdeeld over 
twaalf leefgroepen. Elke leefgroep en de 
bijhorende dienstverlening is volledig af-
gestemd op de lichamelijke, psychische en 
sociale behoeften van de bewoners.

zorgmethodieken
Tijdens de Erfgoeddag geeft ZNA Joostens 
niet enkel een inkijk op haar boeiende ge-

schiedenis, maar ook op de technieken 
en methodieken die het gebruikt bij de 
behandeling van personen met (een vermoe-

den van) dementie. De medewerkers spelen 
daarbij zo goed mogelijk in op de licha-
melijke, psychische en sociale behoeften. 
Met ‘voelschorten’ en ‘snoezelhonden’ ac-
tiveren en prikkelen ze de zintuigen van de 
patiënten, ‘aromazorg’ brengt ze dan weer 
tot rust. Een van de recentere projecten 
van het ZNA is ... een poppenkast.

het poppenkastproject
Geef toe dat u bij het horen van het woord 
‘poppenkast’ een beetje nostalgisch 
wordt. Dan begrijpt u ook dat het poppen-
spel verrassende emoties en reacties kan 
opwekken bij de dementiepatiënten van 
Joostens. Het prikkelt hun zintuigen en 
wekt vaak fijne herinneringen op. 
Zo doen poppen in de vorm van een dier 
hen bijvoorbeeld denken aan bezoekjes 
aan de dierentuin. De ‘baby- of kindpop-
pen’ brengen de bewoners dan weer terug 
naar hun eigen kindertijd, of roepen beel-
den op van hun (klein)kinderen. Bovendien 
hebben de poppen een grote aaibaar-
heids- en knuffelfactor. Ze geven de bewo-
ners een veilig gevoel en maken interactie 
mogelijk.

Er wordt niet enkel tijdens de voorstelling 
met de patiënten gewerkt. Het animatie-
team van ZNA Joostens deed haar uiter-
ste best om de bewoners ook actief bij de 
voorbereiding van het project te betrek-
ken. Alle leefgroepen knutselden bijvoor-
beeld intensief mee aan het decor en de 
attributen. Ook de poppen en hun kleed-
jes werden handgemaakt. Tot slot werd 
het begin- en eindlied van de voorstelling 
ingezongen door Innova, het zangkoor 
van bewoners en vrijwilligers van het ZNA.

U merkt het: de poppenkast laat verschil-
lende creatieve en expressieve uitingsvor-
men aan bod komen: auditieve (luisteren, 

muziek, vertellen), beeldende (poppen, decor, pop-

penkast), creatieve (schilderen, naaien, sjabloneren), 
verbale (dialoog, monoloog, zingen, roepen) …
Benieuwd? Tijdens de Erfgoeddag kunt u 
een voorstelling bijwonen (zie kader).

MEER WETEN?
cultuur 
T 03 2980 9 05 
cultuur@zoersel.be
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

25.04.2017 - 18.06.2017

dinsdag 25.04
Fit & Fun voor 13-18 jarigen
Gek van bewegen, stilzitten beu, stevige spieren en 
body kweken op muziek? 
Zin in een intensieve fitnessles met uw vrienden? 
Dan is dit iets voor u.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 18 tot 19 uur
prijs € 4 per les,
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

aerobics, bodyfit, ruggensteun
Sportieve lessen. Ideaal voor mensen die in ploegen 
werken en aan hun conditie willen werken, ze kun-
nen dag-en avondlessen afwisselen en combineren.
locatie avondlessen de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32
tijdstip 
maandag en donderdag 
9 uur - conditieles aerobics/bodyfit 
10 uur - slimfit (lichte les) 
dinsdag 
18.30 uur - ruggensteun 
19.30 uur - aerobics 
20.30 uur - bodyfit 
donderdag 
20.30 uur - turbofit (tot 21.30 uur)
prijs € 5 per les
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

ontspullen: 
less is more, minder spullen, 
meer ruimte, meer rust
Infoavond door Ellen Rymen, professional organi-
zer. Meer weten? 
Kom dan vrijblijvend naar de ledenbijeenkomst, 
iedereen welkom, ook niet-leden.
locatie t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5 (hapje en drankje voorzien)
info en inschrijven verplicht voor 20.04
kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

wandeling | Bomen in zicht
Komt u wel eens in het groene parkdomein van het 
psychiatrisch centrum Bethanië? 
Dan is nu het uitgelezen moment. 
Onder het motto ‘aandacht maakt alles mooier’ wil 
het natuuratelier van het psychiatrisch centrum 
u namelijk uitnodigen voor een heuse ‘bomen-
wandeling’ van 3 km op hun domein, waarbij ze u 
langsheen heel wat speciale, diverse bomen leiden.
locatie start en aankomst wandeling administra-
tief centrum gemeente Zoersel, Handelslei 167
andere data t.e.m. 31.05
prijs gratis
info Hildegard Van Looveren, T 03 380 34 27,
hildegard.van.looveren@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis

woensdag 26.04
mindfulness/Hatha Yoga
Een yoga vorm die voor iedereen toegankelijk is en 
zowel uw lichaam als uw geest in balans brengt.
locatie woensdag in Halle 
donderdag in Sint-Antonius
andere data woensdagavond en donderdagmor-
gen
tijdstip ochtendles van 10 tot 11.15 uur 
avondles van 20 tot 21 uur
prijs eerste les is gratis voor elke nieuwe deelnemer 
€ 8 per losse les / € 72 per 10 lessen
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,

zensa.martine@gmail.com
een activiteit van Zensa Yoga

samenzang | concert
Een concert van de leerlingen van de academie met 
aanstekelijke liedjes en enthousiaste leerlingen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs gratis
info www.academiewijnegem.be
een activiteit van Muziek en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en Zoersel

zumba
Zumba, een dynamische en zeer plezante ontspan-
nende les, op Latijns-Amerikaans ritme, hartslag-
verhogend, dus ook met een hoog calorieverbruik.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
andere data 
woensdag-, donderdagavond t.e.m. 7.06
tijdstip woensdag 20 uur, donderdag 19.30 uur
prijs € 8 per les
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17, 
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 27.04
gratis proefles judo
Judolessen leeftijdscategorie 6-14 jaar, onder pro-
fessionele begeleiding van R.Alen, gediplomeerd 
Bloso A-trainer en ex-international.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip van 17.45 uur, 19.30 uur
prijs afhankelijk van leeftijdscategorie, 
twee gratis proeflessen
info Roger Alen, M 0477 68 59 11,
judoschool-alen@telenet.be
een activiteit van judoTeam Alen vzw

concert | dwarsfluit in de kijker
De academie organiseert een concert rond dit 
prachtige instrument.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info www.academiewijnegem.be
een activiteit van Muziek en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en Zoersel

vrijdag 28.04
workshop | windmolen techniek
Tweedaagse om de windmolentechniek in de 
vingers te krijgen. 
Deze techniek is eveneens heel mooi om een 
handtas, een toiletzak … te maken. Dit kan ook 
met stevige stoffen, die u een tweede leven wenst 
te geven.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data zaterdag 29.04 
tijdstip telkens van 9.30 tot 15.30 uur
prijs € 99 (inbegrepen basismateriaal en eenvoudi-
ge broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

toneel | jeugdtheater ZieZo - Teens
Toneelopvoering “Queen of my Heart”, van Roger 
Deforce, regie Anita Schooliers. Verhaal van een 
licht gehandicapt meisje dat verliefd wordt op een 
macho jonge vriend …
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info wik@hotmail.be, M 0470 85 94 10
een activiteit van W.I.K. - Ziezo vzw 

quiz
Reeds de 25ste editie van de gezellige quiz van 
Drengel Sport. Inschrijven kan enkel door stor-
ting van € 20 per ploeg van max. 6 personen op 
rekening BE14 2200 4413 0083 met vermelding 
ploegnaam.
locatie kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip 20 uur
prijs € 20
info Jos Denies, M 0478 95 87 82,
deniesmertens@outlook.com
een activiteit van Drengel Sport

muziektheater 
| Kortsluiting in mijn hoofd
Voorstelling van Brenda Froyen en Stefaan Baeten 
over behandelingen in de psychiatrie, vroeger en 
nu. Een dialoog tussen patiënt en hulpverlener, 
verbonden door muziek.
locatie psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, 
gebouw 2, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 10, kassa € 15
info Annelies Oeyen, T 03 380 30 16,
annelies.oeyen@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis

zaterdag 29.04
lenteconcert | gitaar 
De gitaar krijgt vandaag alle aandacht op dit con-
cert door leerlingen van de academie.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 8.30 uur
prijs gratis
info www.academiewijnegem.be
een activiteit van Muziek en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en Zoersel

jaarlijkse kerelscarwash
Deze stoere binken zullen uw auto laten blinken 
als nooit tevoren.Terwijl onze vakmannen uw auto 
poetsen kunt u genieten van een drankje in onze 
gezellige zomerbar. Kom dus zeker eens langs met 
uw auto !!!
locatie Kapellei 35 a
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs vrije bijdrage
info pieter.theuns1997@gmail.com
een activiteit van Chiro jongens Sint-Antonius

Tapori benefiet
Jaarlijkse benefiet voor het medisch-educatief 
project Tapori in Ecuador. Gevulde dag met een 
kubbtornooi, kinderworkshops, barbecue, optre-
dens en een afsluitende fuif. We leggen een brug 
tussen Ecuador en België en verduidelijken waar de 
opbrengst van deze benefiet het verschil maakt.
locatie Gemeentepark en Koetshuis Hallehof, 
Kasteeldreef 55
tijdstip van 13 tot 24 uur
info en inschrijvingen via de website
www.taporibenefiet.be
een activiteit van Tapori benefiet vzw

Expo Ingrid Geudens | 
innig verbonden met de natuur
De ‘natuur’ is voor Ingrid een onuitputtelijke inspi-
ratiebron en een constante doorheen haar oeuvre. 
Niets mooier dan een aquarel geïnspireerd op de 
goudgele en roestkleurige bladeren in de herfst. 
Volledig volgens deze filosofie maakt Ingrid haar ei-
gen pigmenten aan met plantaardige kleurstoffen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 21.05
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
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maandag 8.05
cursus dagvlinders
Deze cursus leert u vlinders herkennen aan de hand 
van voordrachten en excursies in het veld. Ook hun 
leefwijze komt uitgebreid aan bod.
locatie Pastorij Sint-Martinus, Berckhoven-
straat 11, Westmalle
andere data 15.05 van 19.30 tot 22.30 uur 
3 en 24.06 van 14 tot 17 uur
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 52
info en inschrijven verplicht op rekeningnr.
BE80 7512 0545 9477 met vermelding van naam en 
‘cursus dagvlinders’, Walter d’Hertefelt, 
M 0478 65 90 10,walter.dhertefelt@scarlet.be 
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m. Natuurpunt CVN

donderdag 11.05
film Dheepan
Dheepan is een Tamiltijger uit Sri Lanka die naar 
Frankrijk vlucht en daar werk zoekt. De achter-
buurten van Parijs blijken al even gewelddadig als 
de streek waar hij vandaan kwam. Dheepan is een 
Franse dramafilm uit 2015 onder regie van Jacques 
Audiard. De film ging in première op 21 mei op het 
Filmfestival van Cannes waar hij de Gouden Palm 
won.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van de Wereldraad

vrijdag 12.05
WK Biljart Driebanden
BC De Ploeg uit Halle organiseert het officiële we-
reldkampioenschap biljart driebanden voor Dames. 
De deelname van 16 speelsters uit tenminste drie 
continenten is verzekerd. Het kampioenschap 
wordt op 10 en 11 mei voorafgegaan door de Charity 
Challenge ten voordele van de vzw ‘Moeder en 
kind’ met deelname van verschillende wereldkam-
pioenen. Raymond Ceulemans en Ludo Dielis zijn 
ambassadeurs voor dit uniek evenement.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zaterdag 13.05 en zondag 14.05
tijdstip vrijdag en zaterdag 10.30 uur 
zondag 10 uur
prijs € 7,50 kassa, € 20 voor 3 dagen, € 10/dag 
Charity challenge
info Luc Sebreghts, M 0495 27 19 07, 
www.biljartcentrumdeploeg.be
een activiteit van BC De Ploeg

maandelijkse infonamiddag
Tijdens deze infonamiddagen lichten ZNA Joostens 
woonzorgcentrum en SP-Psychogeriatrie hun 
werking en visie toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 9.06
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

zaterdag 13.05
bloemenverkoop SAMANA
Ten voordele van haar zieken en hoogbejaarden. 
Met de opbrengst zorgen wij ervoor dat deze 
mensen regelmatig een geschenkje krijgen en ook 
mooie activiteiten aangeboden worden.
locatie Sint-Elisabethkerk Zoersel
andere data 14.05
tijdstip zaterdag van 15 tot 18uur 
zondag van 8 tot 12 uur
info Guido Boen, voorzitter T 03 312 28 06
een activiteit van Samana Sint-Elisabeth Zoer-
sel (vroeger ziekenzorg)

workshop 
| kleuren gebruiken in uw interieur
U krijgt tips om zelf de juiste kleuren te kiezen qua 
verven, stoffen, materialen en decoraties voor uw 
interieur.
locatie Ecomat, Kwikaard 108
tijdstip van 9.30 tot 13 uur
prijs € 35
info Christel Bauwens, M 0479 62 20 11, ananasbau-

locatie diverse locaties in Zoersel
andere data t.e.m. 17.05
prijs gratis
info info@bn.zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke basisschool 
Beuk & Noot

zaterdag 6.05
fietstocht | kaartenmuseum Turnhout
We rijden langs de Antwerpse Dreef, Zoerselhof 
en Drengel tot in Wechelderzande voor een eerste 
stop. 
Verder langs de Lilse Bergen tot in Vosselaar waar 
wij rond 12.00 uur in MOKK A MOUR iets kunnen 
eten. 
Daarna vertrekken we verder naar Turnhout, voor 
een bezoek aan het vernieuwde Kaartenmuseum in 
de Druivenstraat 18 te Turnhout. 
Diegenen die niet mee gaan fietsen, maar wel wil-
len deelnemen aan het bezoek worden verwacht 
om 13.45 uur aan de ingang van het museum 
Rond 16.00 uur rijden we terug richting Zoer-
sel waar we na een tussenstop, rond 18.00 uur 
toekomen.
locatie parking school Beuk & Noot (Achterstraat)
tijdstip 9.30 uur
prijs leden € 7, niet-leden € 9
info en inschrijven voor 28.04 met vermelding aan 
wat u wenst deel te nemen en door overschrijving 
op ons rekeningnummer Davidsfonds BE46 9730 
9407 0836, info René Mertens, T 03 383 26 09, 
mertensribbens@skynet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel, 
Sint-Antonius en Halle

zondag 7.05
natuurwandeling | vroege vogels
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos. Laar-
zen sterk aanbevolen, honden zijn niet toegelaten, 
ook niet aangelijnd.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip 6 tot 12 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 440 17 17,
M 0479 73 90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

vroegochtendwandeling Zoerselbos
Welke vogel zingt daar? Het Zoerselbos is een ge-
varieerd gebied met een zeer divers vogelbestand. 
Onze gidsen leren u ze te herkennen.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 6 tot 9 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, M 0476 66 83 28, 
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m. Vrienden van het Zoerselbos

brunch chiro Waks
Overheerlijk à volonté brunchbuffet voorzien door 
de leiding van Chiro Waks Zoersel. Kom genieten 
van verse lekkernijen met de ganse familie.
locatie Kermisplein 6
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 12 volwassene, € 8 kind (-12 jaar)
info Ewoud Meeusen, M 0470 05 56 25, ewoud.
meeusen@hotmail.com
een activiteit van Chiro Waks Zoersel

groot jumelage ontbijt 2017 
(gewijzigde datum)
Het jumelagecomité Zoersel-Crucea organiseert 
voor de tweede maal een ontbijt, Tijdens dezelfde 
voormiddag wordt in Crucea een ontbijt aangebo-
den aan inwoners van Crucea en zullen we elkaar 
kunnen horen en zien via face time. 
De nodige entertain- en infomomenten worden 
ook deze keer niet vergeten!
locatie t Zonneputteke
tijdstip groep 1: tussen 9 en 10.30 uur - groep 2 
tussen 10.30 en 12 uur
prijs € 12 volwassene, € 6 kind (-12 jaar)
info Inschrijven bij: 
Paul Coppens, coppenspaul@telenet.be, Lootvoet 
Ivan, ivan.lootvoet@telenet.be, Verreycken Walter, 
verreycken@gmail.com
een activiteit van Zoersel Crucea vzw

jeugdtheater ZieZo - Kids
Toneelopvoering “Handen omhoog alstublieft”. Een 
eigen creatie van en door Wout Verstappen (tevens 
regie) en een adembenemende vertoning. 
Een enorme diamant, vier incomponente ban-
dieten, vijf hysterische bankiers … en de slechts 
bewaakte bank van de Voorkempen. 
Wat kan daar nu mogelijks goed gaan?
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data zondag 30.04
tijdstip 15 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info wik@hotmail.be, M 0470 85 94 10
een activiteit van W.I.K. - Ziezo vzw

lenteconcert | dwarsfluit
Vanavond staat de dwarsfluit centraal. Leerlingen 
van alle leeftijden zetten hun beste beentje voor.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info www.academiewijnegem.be
een activiteit van Muziek en woordacademie 
Wijnegem, Schilde en Zoersel

zondag 30.04
wandeling | reservaat Steenbeemden
De Steenbeemden bestaan uit natte hooilanden, 
broekbossen en vijvers. We vinden er Nachtegaal 
en Blauwborst samen met een zeldzaam plantje, 
het Zomerklokje.
locatie taverne ‘t Badhuis,
Emblemsesteenweg 73, Kessel
tijdstip vertrek 9 uur aan carpoolparking E34 Zoer-
sel of 9.30 uur aan taverne ‘t Badhuis
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@natuurpunt.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

carwash Jong-Givers scouts Zoersel
De Jong-Givers van scouts Zoersel organiseren voor 
de 2de keer een carwash, u kunt uw auto laten 
wassen in ruil voor een vrije bijdrage.
locatie jeugdhuis Zoezel: zonneputteke 3
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs vrije bijdrage
info Jong-Giver leiding scouts Zoersel,
M 0475 24 41 68, www.scoutszoersel.be 
een activiteit van Scouts Zoersel

dinsdag 2.05
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 000, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

sporteldag voor senioren
U kunt de hele dag deelnemen aan verschillende 
volkssporten en een fiets- of wandelzoektocht. 
Aansluitend kunt u nog genieten van een lekkere 
BBQ. Vooraf inschrijven en betalen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip vanaf 9.30 uur
prijs € 7,5
info en inschrijven tot 24.4 aan het onthaal van het 
administratief centrum Bethaniënhuis,
Handelslei 167, T 03 2980 0 00
een activiteit van gemeente Zoersel i.s.m. 
seniorenraad, sportraad, WTC de Doortrappers 
en Sint-Huybrechtsgilde

woensdag 3.05
kookworkshop | partyhapjes
locatie t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 5.05
Vreemde Vogels in de vitrine
Leerlingen van Beuk & Noot hebben samen met 15 
lokale kunstenaars Vreemde Vogels gemaakt. 
Van 5 tot 17 mei kunt u het resultaat her en der be-
wonderen in de vitrines van de lokale middenstand
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Martinusfeesten
9.30 uur - brunch (tot 11.30 uur) 
10.30 uur - fietsrally (tot 18 uur) 
14 uur - optredens bevriende harmonies (tot 18 uur) 
18.15 uur - uitreiking prijzen fietsrally
locatie zaal elite , Lotelinglaan 42
tijdstip hele dag
prijs gratis inkom
info info@harmoniehalle.be
een activiteit van Koninklijke Harmonie 
Sint-Martinus Halle-Kempen vzw

10 miles Malle
10 miles Malle in Oostmalle is een zondagnamid-
dag met loopwedstrijden en joggings in domein 
de Renesse met zowel 10 mijl, 5 km, 10 km als 
kinderjoggings.
locatie domein de Renesse, Lierselei 30-32,
Oostmalle
tijdstip eerste kinderjogging 12.30 uur, laatste 
wedstrijd (10 miles): 15.30 uur
prijs 10 miles 5 km en 10 km € 7 (voorinschrijving)
€ 9 (ter plaatse) - kinderjoggings € 4
info Leo Van Ginckel, info@10milesmalle.be,
M 0475 57 69 24
een activiteit van atletiekclub DAL

donderdag 25.05
5de dag van 
de Zoerselse Wielertoerist
Twee bewegwijzerde, grensoverschrijdende fiets-
tochten door de Noorderkempen. Afstanden 55 - 85 
km. Bewaakte fietsenstalling, pechophaaldienst, 
cafetaria en terras.
locatie lokaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip van 7.30 tot 14 uur
prijs leden VWB en WBV € 1,50 
niet-leden € 3,5 voor dagvergunning met verzeke-
ring
info Stan Peeters, M 0472 25 61 61,
dedoortrappershalle@hotmail.be
een activiteit van VWB clubs Zoersel 
en Koninklijke Harmonie De Vriendenband

zaterdag 27.05
Cami Toebosch en Freddy Housen 
| van constructivisme tot abstractie
Oude bladzijden, touwtjes, brieven en pruldingen 
allerhande transformeert Cami Toebosch tot aard-
kleurige collages. Freddy Housen maakt schilderij-
en met een knipoog naar het constructivisme. Zijn 
werk is een dialoog tussen basisvormen, heldere 
kleurvlakken,strakke lijnen en volmaakt getekende 
cirkels.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 18.06
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

samen uilen ringen
Tijdens een fietstocht van een 12-tal km zoeken 
we naar steenuiltjes in onze regio en bezoeken we 
enkele van onze nestkasten. Mogelijk kunnen we 
enkele steenuiltjes ringen.
locatie oude pastorie, Berckhovenstraat 11, 
Westmalle
tijdstip tussen 17 tot 20 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 30.05
kookdemo | cocktails
Kom naar de workshop en leer hoe u mixt, roert of 
schudt en hoe u een overheerlijke cocktail maakt, 
met of zonder alcohol, prikkelend, fris, romig zoet 
of geurig kruidig? U brengt gegarandeerd afwis-
seling in uw eigen cocktailbar, leuk voor iedere 
amateur-barkeeper. We combineren de drankjes 
meteen met zelfgemaakte crackers.
locatie t Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Ann van Ostaeyen T 03 309 12 50 of
Iris Ollieuz T 03 383 24 32
een activiteit van Femma Zoersel

tijdstip 20 uur
prijs € 22
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56 of 
katia.pannecoucke@telenet.be, vooraf inschrijven 
door te storten op ons rekeningnummer Davids-
fonds BE46 9730 9407 0836, met vermelding “Bier 
en chocolade”
een activiteit van Davidsfonds Zoersel, Sint-An-
tonius en Halle

vrijdag 19.05
workshop | manden maken
Met lange stroken wordt deze mand in één keer 
opgebouwd. Deze techniek wordt aangeleerd met 
stevige papieren stroken. We beginnen met een 
vierkante bodem. Ook de rechthoekige bodem 
mag niet ontbreken. U mag gerust eigen materiaal 
meebrengen zoals biezen, blad van iris, stevige 
stof, vilt, ...
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 15.30 uur
prijs € 50 (inbegrepen papierstroken, koord en 
eenvoudige broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

zaterdag 20.05
opendeurdag Beuk & Noot
Als afsluiting van ons kunst project ‘Vreemde 
Vogels’ nodigen wij iedereen uit om een kijkje te 
nemen in ons museum op school: kunstwerken van 
kinderen, de vreemde vogels (gemaakt in samen-
werking met lokale kunstenaars) en reproducties 
van bestaande kunstwerken.
locatie Ter Beuken 1
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@bn.zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke basisschool 
Beuk & Noot

opendeurdag
Komt u graag een kijkje nemen in onze school? 
Kom dan even langs op de opendeurdag. U kunt als 
geïnteresseerde ouder, samen met uw kind, ken-
nismaken met de leerkrachten en de klasjes. Kunt u 
op 20.05 niet komen, maak dan een afspraak voor 
een rondleiding op een andere dag. Aansluitend 
vindt het schoolfeest plaats.
locatie GO! Basisschool Klim-Op, Heybleuken-
straat 21
tijdstip van 12 tot 13.30 uur
prijs gratis
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50 of 
bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van GO! Basisschool Klim-Op

schoolfeest met thema ‘uitvindingen’
Ons schoolfeest is een plezier voor klein én groot. 
We starten met optredens van de kinderen. Daarna 
kunnen de kinderen spelletjes spelen om punten 
te verdienen, waarna ze een prijs mogen kiezen 
in het prijzenkraam. Ondertussen kunnen de 
ouders genieten van een hapje en een drankje. Ook 
grootouders, tantes, nonkels, buren en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom!
locatie GO! Basisschool Klim-Op, Heybleuken-
straat 21
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50 of 
bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van GO! Basisschool Klim-Op, de 
Oudervereniging en de Vriendenkring

zondag 21.05
deelbeurs - Sharefair
Geven en nemen. Spullen die nog goed zijn, die u 
niet meer nodig heeft, delen met anderen. Ons 
thema: handtassen, sjaals, juwelen en vesten die 
nog picco bello zijn, maar waar u op uitgekeken 
bent. Materiaal binnenbrengen op zaterdag 20.05 
tussen 10 en 16 uur.
locatie Pastorij Halle-Dorp
tijdstip van 9.30 tot 16 uur
prijs gratis
info kvlvhalle@gmail.com of na 18 uur Gerda 
M 0477 24 81 69
een activiteit van KVLV Halle

wens@hotmail.com
een activiteit van Ananas vzw

zondag 14.05
op zoek naar riet-en weidevogels
We trekken naar het “groene hart” van Nederland 
tussen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Op het 
programma: Grote Karekiet, Snor, Baardmannetje, 
Zwarte Stern, Rietgors, Bosrietzangers, Bruine 
Kiekendief, Lepelaar, Grote Zilverreiger.
locatie vertrekplaats: carpoolparking nabij oprit 
E34 Zoersel, gedeelde vervoerskosten
tijdstip van 7 tot 19 uur
prijs gratis
info Eddy d’ Huyvetter, eddhuyvetter@skynet.be, 
T 03 309 31 78
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

pannenkoekenslag 
| Welpen scouts Zoersel
Ter financiering van ons zomerkamp organiseren 
de Welpen van scouts Zoersel een pannenkoe-
kenslag. Kom allemaal gerust eens langs, want 
wat gaat er nu boven al etend de Zoerselse jeugd 
steunen?
locatie scouts Zoersel, de Doelen 35 - 37
tijdstip van 12.30 tot 17.30 uur
prijs democratische prijzen
info www.scoutszoersel.be
een activiteit van Scouts Zoersel

25 jaar akabe
Namiddagfeest met spelletjes, optredens, hapjes 
en drankjes om het 25 jaar bestaan van onze 
akabescouts te vieren. Gratis inkom en iedereen is 
welkom!
locatie Bremberg
tijdstip 14u - 19u
prijs gratis
info Kaat Somers, M 0478 78 83 10,
groepsleiding@kriskras-akabe.be
Kriskras Akabe Halle-Zoersel

maandag 15.05
lezing door Leen Steyaert 
| stralend door de menopauze
Voor de meeste vrouwen is de menopauze een wei-
nig aantrekkelijk vooruitzicht. Schrikt ouder wor-
den u af? Ziet u op tegen de menopauze? Leen Stey-
aert brengt aan de hand van haar boek “Stralend 
door de menopauze” een positief verhaal. Zij vertelt 
u hoe u door een gezonde levensstijl en met de hulp 
van natuurlijke middelen de ongemakken kunt 
vermijden of beperken, maar vooral hoe u van de 
menopauzejaren kunt leren en ontdekken dat u na 
uw vijftigste een prachtige nieuwe tijd te wachten 
staat. De menopauze is zeker geen eindpunt. Het is 
een unieke kans om een metamorfose te realiseren 
naar een stralend nieuw leven en de vrouw te wor-
den die u echt wilt zijn. Tijdens de lezing staan we 
stil bij hoe u het best kunt omgaan met opvliegers, 
stemmingswisselingen, stress. Verder geeft Leen 
Steyaert tips rond voedingssupplementen, jeugdi-
ge uitstraling, menopauze en jonge kinderen. Leen 
Steyaert is gezondheidstherapeut, nutritioniste en 
Vlaanderens eerste Menopauzeconsulente.
locatie ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierse-
lei 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

donderdag 18.05
lezing door Werner Callebaut 
| bier en chocolade
Op de kaart staan 6 bieren die de ultieme praline 
proberen te verleiden. Unieke pralines worden 
telkens gekoppeld aan een bijhorend bier. Een clash 
der titanen tussen de bierliefhebber en chocolade 
fan. De ene kiest voor vredevolle harmonie tussen 
praline en bier. De andere zoekt de duistere kant 
van het contrast tussen bier en chocolade op. 
Maar één ding is zeker: bier en chocolade zijn een 
geslaagd huwelijk. U kunt hier genieten van een 
degustatie van krakers van bieren en pralines.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
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bloedinzameling
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip dinsdag van18.15 tot 20.30 uur 
info Anita Luyckx, M 0476 52 23 86
een activiteit van Rode kruis Zoersel

vrijdag 2.06
Braderij GO! Basisschool Klim-op
Ook dit jaar staan we klaar met heerlijke cocktails 
en mocktails voor jong en oud. Voor de kinderen is 
er ons Rad van fortuin, altijd prijs.
locatie braderij, ter hoogte van kruispunt Heybleu-
kenstraat en Processieweg
tijdstip 18 uur tot middernacht
prijs gratis
info bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van GO! Basisschool Klim-Op

zatdag 3.06
ecotuindagen
Tijdens dit weekend kunt u gratis een kijkje nemen 
en inspiratie opdoen in tal van ecologische, 
natuurvriendelijke tuinen. Bezoek, liefst met de 
fiets enkele tuinen. De volledige lijst, fietslus en 
openingsuren vindt u op velt.nu.
locatie
Samentuin, De Veldstraat 
Lage Weg 60 
Velsterheide 14
tijdstip openingsuren op velt.nu
prijs gratis
info Renée Grysolle reneegrysolle@hotmail.com,
T 03 383 34 96
een activiteit van Velt

nachtzwaluwwandeling
We gaan op zoek naar het geheimzinnige geratel 
van nachtzwaluw en lokken deze geitenmelker uit 
zijn kot.
locatie ingang vliegclub, vliegveld Oostmalle. 
Toegang via Heihuizen
tijdstip van 21 tot 22.30 uur
prijs gratis
info Guy Laurijssens, guy.laurijssens@gmail.com, 
M 0474 73 64 30
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 4.06
fietsen en wandelen voor dementie
Onder het peterschap van Warre Borgmans.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 
tijdstip tussen 8 en 14 uur
prijs € 5 
info en inschrijven nathalie.riviere@zna.be, 
T 03 384 56 55
een activiteit van ZNA Joostens

vrijdag 9.06
bijeenkomst seniorenraad
voordracht: ‘voedselallergie en intolerantie’ door 
diëtiste Mieke Leurs.
locatie t Zonneputteke
tijdstip 14 uur
prijs gratis koffie en cake
info dienst senioren, Malou Schelfthout 
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van Seniorenraad Zoersel

fuif | paniek bijna antiek
Ten voordele van Chef-Nepal (kindertehuis). 
DJ papa Mojito.
locatie de Zoezel, 
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info Chris Martens
een activiteit van ??? i.s.m. derde wereldraad 
Zoersel

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 10.06 en zondag 11.06
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

tuinfeest
Op ons tuinfeest verwelkomen wij iedereen om te 
komen genieten van de rust en gezelligheid in onze 
tuin. Doorlopend is er live muziek van Carl Smets, 
allerlei kinderanimatie, een optreden van doedel-
zakband ‘Pagus Wasia Pipes & Drums, …’ Uiteraard 
is er tevens de gelegenheid om iets te eten en te 
drinken. Iedereen van harte welkom om te komen 
proeven van de warme sfeer in Residentie Hal-
molen! Om op de hoogte te blijven van de laatste 
nieuwtjes, like zeker onze Facebookpagina! 
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Eline Verrijken, T 03 380 12 00, 
eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

openlucht-eucharistieviering
Dit jaar is wijk Berkemei en omliggende straten 
aan de beurt. U bent van harte welkom op onze 
wijkviering, om samen te bidden en te luisteren 
naar boeiende teksten en mooie zang en muziek. 
Aansluitend kunt u nog even napraten bij het glas 
van de vriendschap en een hemelse toespijs.
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11

tijdstip 18 uur
prijs gratis
info st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be,
T 03 383 09 56
een activiteit van parochie Sint-Martinus Halle 
en wijk Berkemei

woensdag 14.06
informatieavond vormsel
Voor ouders die in 2018 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
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info parochiecentrum, Halle-Dorp 32 (tijdens 
permanentie op zaterdag tussen 10 en 12 uur), 
T 03 383 09 56
een activiteit van vormselcatechese Sint-Mar-
tinus Halle

vrijdag 16.06
begraafplaats Schoonselhof
Sinds 1921 is het oude kasteeldomein Schoonselhof 
de weergaloos mooie laatste rustplaats van be-
kende figuren uit de Antwerpse cultuur, politiek en 
wetenschap. Uw gids leidt u langs monumentale, 
idyllische en ontroerende grafmonumenten. Een 
belevenis! De wandeling gaat ook langs militaire en 
Joodse perken en naar tal van bekende figuren uit 
het verleden. In de mooie dreven ervaart u dat het 
Antwerpse Père Lachaise niet enkel een bijzondere 
ruimte is op de scheidingslijn tussen leven en dood, 
maar ook een aangenaam park vol intieme rust. 
Men vindt er de laatste rustplaats van Peter Benoit, 
Hendrik Conscience, Lode Craeybeckx, Herman 
De Coninck, La Esterella en vele andere bekenden. 
Recent werden veel originele grafmonumenten 
geplaatst op de graven van Bob Davidse, Hans Bu-
rie, Jef Nys en Julien Schoenaerts. Maar kent u ook 
het toch zo tragische verhaal van Maria ‘s Heeren? 
Weet u iets over de laatste rustplaats van de drie 
kraaiende hanen? Ligt er een kolenhandelaar op 
het ereperk?
locatie hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, 
op het kruispunt van de Krijgsbaan en de Sint-Ber-
nardsesteenweg in Hoboken. Tram 4 heeft vlakbij 
zijn eindpunt. Ruime parkeerplaats aanwezig.
tijdstip van 14 tot 15.30 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56 of katia.
pannecoucke@telenet.be op voorhand inschrijven 
door te storten ons rekeningnummer Davidsfonds 
BE46 9730 9407 0836, met vermelding “Bezoek 
Schoonselhof ”
een activiteit van Davidsfonds Zoersel, 
Sint-Antonius en Halle
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 4.05 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 19.06 en 10.09
- vóór 27.07 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 11.09 en 5.11

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


