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 ▪ opendeurdag | kasteel Halle Hof krijgt opknapbeurt

 ▪ duurzame mobiliteit pleit voor de fi ets

 ▪ kunstenaarskoppel Tinka Pittoors en Kris Fierens stellen tentoon in de Bijl
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uw
huisnummer

Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om uw wo-
ning in geval van nood (dringende interventie van dokter, ambulan-
ce, brandweer...) te kunnen terugvinden. Er zijn in onze gemeente 
nog te veel woningen zonder of met een slecht zichtbaar huisnum-
mer. Uw huisnummer moet niet enkel zichtbaar, maar ook goed 
leesbaar zijn. In geval van nood telt immers elke seconde!
Ook postbodes en nutsmaatschappijen klagen dat ze bepaalde 
adressen moeilijk vinden omdat de huisnummers niet of onvoldoen-
de te zien zijn. Zorg er daarom voor dat uw woning goed herkenbaar 
is en breng uw huisnummer aan op een goed zichtbare plaats. Dit 
betekent dat het voldoende leesbaar moet zijn vanaf de openbare 
weg. Staat uw woning verder van de weg, dan kunt u uw huisnum-
mer ook op uw brievenbus aanbrengen.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen
T 03 2980 9 41
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

kan uw leven redden
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 ■ IN ‘T KORT

spelen en ravotten in de zomer

De zomermaanden komen stilaan in zicht. Voor uw kroost bete-
kent dit weer twee heerlijke maanden zonder school en héél véél 
(buiten) spelen! Ook dit jaar ontvangen onze monitoren uw kin-
deren met open armen tijdens onze zomerwerking:
- We hebben voor ieder wat wils, gaande van toff e workshops en 

uitstappen tot superleuke themakampen (voor zowel kleuters 
als lagereschoolkinderen).

- Uw kinderen zijn daarnaast ook heel welkom op het speelplein, 
waar ze - hele of halve dagen - kunnen ravotten met hun leef-
tijdgenootjes. Let wel, de speelpleinwerking is verhuisd en vindt 
nu plaats in de gemeentelijke basisschool Pierenbos in Halle.

Alle info - over ons aanbod, hoe inschrijven, ... - vindt u in een brief 
die in mei met uw oudste zoon/dochter wordt meegegeven via de 
school of vanaf half mei op www.zoersel.be/zomerwerking.

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

kampioen?
kom mee vieren

Hebt u zelf - of iemand die u 
kent - een sporttitel behaald 
tijdens het afgelopen sport-
seizoen? Dan nodigt de sport-
raad u van harte uit om die 
titel samen met alle andere 
kampioenen te komen vieren 
op vrijdag 25 mei. Vergeet niet 
om vóór 10 mei een mailtje te 
sturen met daarin de naam 
van de kampioen, vereniging, 
titel, discipline en een foto.

MEER WETEN?
Nele Verhoeven
T 03 2980 7 27
sport@zoersel.be

stormschade
zelf opruimen

De storm die in januari over 
Zoersel trok, zorgde voor heel 
wat omgevallen bomen en af-
gebroken takken langs of op 
de openbare weg.
Is het stormafval afk omstig 
van bomen die op uw eigen-
dom staan, dan moet u dit zelf 
opruimen. Het stormafval hin-
dert immers vaak een vlotte 
doorgang van het verkeer of 
doorstroming van grachten. U 
kunt uw afval steeds aanbie-
den op het recyclagepark. De 
eerste 300 kg groenafval die 
u per jaar aanbiedt, is boven-
dien gratis. Mogelijk kunt u de 
rekening ook doorsturen aan 
uw verzekering.
Is het stormafval afk omstig 
van bomen die op het open-
baar domein staan, dan zor-
gen onze medewerkers er-
voor dat het afval opgeruimd 
wordt. Mocht dat intussen 
nog niet gebeurd zijn, dan 
mag u dit altijd laten weten.

MEER WETEN?
onderhoud infrastructuur
T 03 2980 9 16
onderhoud.infrastructuur@zoersel.be

kids-ID
vraag ‘m tijdig aan

Gaat u binnenkort op reis met 
uw kind(eren)? Vraag dan op 
tijd een kids-ID, een elektro-
nische identiteitskaart voor 
kinderen onder de twaalf jaar, 
aan. Elk Belgisch kind dat naar 
het buitenland reist, moet zo’n 
kids-ID hebben, tenzij voor dat 
land een internationaal pas-
poort vereist is.

vier weken vooraf
Minimum één maand voor u 
vertrekt, dient u - samen met 
uw kind - de aanvraag in bij 
onze dienst burgerzaken. U 
brengt daarvoor één recente 
pasfoto (witte achtergrond, 
vooraanzicht) en € 6,40 mee. 
U kunt de kids-ID afh alen van 
zodra u thuis een PUK- en 
PIN-code hebt ontvangen. 
Indien u dat wenst, kunt u 
een aantal telefoonnummers 
instellen op de kaart, voor 
wanneer er iets met uw kind 
mocht gebeuren. De kids-ID is 
drie jaar geldig.

Hebt u niet veel tijd meer 
voor u vertrekt, dan kunt u 
de kids-ID aanvragen via een 
spoedprocedure. U betaalt 
hiervoor € 127,60 (levering na 
twee werkdagen) of € 84 (leve-
ring na drie werkdagen).

internationaal 
paspoort
Hebt u als volwassene een 
paspoort nodig, dan is een 
 kids-ID voor uw kind ook niet 
voldoende. Een internationaal 
paspoort voor min 18-jari-
gen vraagt u ook aan bij onze 
dienst bevolking & verkiezin-
gen en kost u € 35 (levering na 
zes werkdagen). Check ‘diplo-
matie.belgium.be > op reis in 
het buitenland’ voor alle de-
tails per land.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen
T 03 2980 9 41
bevolking.verkiezingen@zoersel.be
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Ook dit jaar laat Zoersel zich weer van z’n meest artistieke kant zien tijdens de Week van de 
Amateurkunsten, dé jaarlijkse kunstweek in Vlaanderen. Deze editie ligt de focus op ‘Kunst 
Buiten!’ en dat mag u letterlijk nemen. Op 6 mei kunt u een bezoek brengen aan twee prach-
tige kunstlocaties, terwijl u geniet van de wondermooie samenzang van een Zoersels koor.

Om uw kunstervaring helemaal af te ma-
ken, trakteert een Zoersels koor u tijdens 
uw bezoek op de prachtige klanken van 
hun geoefende zangstemmen.

Zoerselhof, Bethanië, Driesheide
De geselecteerde kunstlocaties zijn 
het Zoerselhof en het domein van PC 
Bethanië. Op een derde plek, in de tuin 
van de bewoners van Driesheide 90, 
treedt er wel een Zoersels koor op, maar is 
er geen rondleiding langs kunstwerken.

▪ Zoerselhof
 Het mooie Zoerselhof (Zoerselhofdreef 

40) kent u vast en zeker, maar raakte u 
al verder dan de sierlijke hekken van het 
domein? Voor de WAK zet kunstliefh eb-
ber en eigenaar Ivo Van Vaerenbergh de 
poorten open en gidst hij u persoonlijk 
langs zijn collectie werken van de hand 

van Jan De Kock, Marc de Roover, Luc 
Van Soom …
Tussendoor kunt u om 14, 15.10 en 
16.20 uur luisteren naar de engelenmu-
ziek van het gemengd koor ‘Canzoenia’. 
De rondleidingen langs de kunstwerken 
starten om 14.20 en om 15.30 uur.

▪ PC Bethanië en de Facktorij
 Het Psychiatrisch Centrum Bethanië 

heeft in de loop der jaren een eigen be-
scheiden kunstcollectie opgebouwd. 
Terwijl er in de tuin achter het admini-
stratief centrum (Handelslei 167) een 
gelegenheidskoor om 14, 15 en 16 uur de 
stilte doorbreekt, kunt u om 14.30, 15.30 
en 16.30 uur aansluiten bij een rondlei-
ding langs werken van o.a. Jef Mouton, 
Jan Keustermans en Monique Donckers.
De Facktorij is een kunstclub binnen de 
sector psychosezorg van het PC Betha-
nië. Zij werken in hun atelier in het ad-
ministratief centrum (loop links rond 
het administratief centrum naar de 
achterkant en volg de pijlen). Op 6 mei 
organiseren zij (in de namiddag) hun 
opendeurdag en kunt u hen aan het 
werk zien.

▪ Driesheide
 In de tuin van Driesheide nummer 90 

treedt het koor Cantemus Novum op 
om 14, 15 en 16 uur. Zij brengen enkele 
nummers uit het repertoire van Abba en 
Simon & Garfunkel.

Op elke locatie is er een wegbeschrijving 
naar de andere locaties beschikbaar.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
(of WAK) komen de amateurkunstenaars 
van heel Vlaanderen en Brussel met hun 
kunst naar buiten. Op de website www.
wak.be/kalender vindt u alle activiteiten 
die dit jaar in de verschillende gemeenten 
en steden gepland staan.

muzikaal kunstbezoek
Ook Zoersel is van de partij tijdens de 
WAK. Op zondagnamiddag 6 mei kunt 
u op twee verschillende (buiten)locaties 
in onze gemeente komen genieten van 
de unieke combinatie tussen beeldende 
kunst en muziek. We selecteerden name-
lijk twee mooie plekken in Zoersel, waar 
er prachtige - en misschien nog onbeken-
de? - kunstwerken op het terrein aanwe-
zig zijn. Ter plekke leidt een ervaren gids 
u rond en vertelt u meer over het verhaal 
achter de kunstenaar en zijn of haar werk.

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

kunst en muziek ontmoeten

Week van de Amateurkunsten

 ■ IN BEELD
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 ■ BETROKKEN

Willen we de klimaatdoel-
stellingen 2020-2030 berei-
ken, dan groeit stilaan de 
overtuiging dat er op ver-
schillende beleidsvlakken 
een trendbreuk nodig is. 
Mobiliteit behoort ongetwij-
feld tot de domeinen waar-
binnen dit mogelijk is.

Op lokaal vlak willen we daar alvast - met 
enkele kleine initiatieven - een bijdrage 
aan leveren.

pleidooi voor de fi ets
Mobiliteit is in Vlaanderen verantwoorde-
lijk voor 25 % van de totale CO2-uitstoot. 
Bijna driekwart daarvan is voor rekening 
van het wegtransport (bron: Vlaamse mi-
lieumaatschappij, ‘Lozingen in de lucht 2000-
2016’). We doen 13 % van onze verplaatsin-
gen met de fi ets, wat maakt dat we het 
derde fi etsland van Europa zijn. Nederland 
(40 %) en Denemarken (25 %) hebben ech-

ter nog een ruime voorsprong. We hebben 
dus nog een hele inhaalbeweging voor de 
boeg. Eén van de zaken waarvoor er bin-
nen dat kader meer en meer een pleidooi 
wordt gehouden, is dat van de nabijheid. 
Nabijheid betekent ook meteen een plei-
dooi voor de fi ets.
In deelgemeente Sint-Antonius zijn in het 
centrum - langs de Kapellei, Handelslei en 
Zoerselsteenweg - heel wat winkels, ho-
recazaken, dienstverlenende instanties … 
gevestigd. Verschillende woonwijken si-
tueren zich op relatief korte afstand van 
dat centrum. Een brood gaan kopen bij 
de bakker om de hoek, langslopen bij de 
krantenwinkel, geld afh alen bij het lokale 
bankfi liaal, gezellig op restaurant gaan …; 
waarom niet eens overwegen om de auto 
te laten staan en de fi ets te nemen om dit 
alles te doen? Niet alleen het klimaat, uw 
gezondheid, maar ook onze lokale mid-
denstand zal er wel bij varen.
Onderzoek toont immers aan dat het aan-

duurzame mobiliteit 
pleit voor de fi ets

klimaatdoelstellingen 20-30
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 ■ BETROKKEN

deel van fi etsers en voetgangers in de om-
zet van de middenstanders minstens even 
groot en soms zelfs groter is dan dat van 
de automobilisten. Automobilisten beste-
den weliswaar per bezoek een hoger be-
drag, maar fi etsers en voetgangers komen 
dan weer vaker. Nabijheid van het winkel-
gebied is voor hen immers de belangrijk-
ste factor.

fi etshavens
Het gemeentebestuur ijvert uiteraard mee 
voor het gebruik van de fi ets en doet dit 
onder meer door in te zetten op de kwali-
teit van de omgeving van winkels, horeca, 
dienstverlenende instanties ... Zo moe-
ten ze bijvoorbeeld goed en veilig bereik-
baar zijn voor fi etsers. Daarnaast moet 
uw stalen ros ook een parkeerplek krijgen 
wanneer u al fi etsend gaat winkelen. Het 
ruimtebeslag in de dorpskern zou er ove-
rigens helemaal anders uitzien, als hier in 
de toekomst meer en meer wordt op in-
gespeeld. U mag gerust even stilstaan bij 
volgende vergelijking: één autoparkeer-
plaats = tien fi etsparkeerplaatsen.
Bij de handelszaken langsheen de 
Handelslei - Kapellei is het tot op heden 
niet altijd evident om uw fi ets te parkeren. 
Zeer weinig winkeliers hebben namelijk 
een fi etsenrek of een plaats om een fi et-
senrek te zetten. In het voorjaar zullen er 
daarom in de dorpskern van Sint-Antonius 
een aantal fi etshavens worden gereali-
seerd. Dit betekent dat er op verschillen-
de plaatsen - soms op de parkeerstrook, 
soms elders - kleinere tot middelgrote 
fi etsenrekken komen te staan, respectie-
velijk geschikt voor vier en acht fi etsen, en 
vooral bedoeld voor het kortparkeren van 
fi etsen. Op die manier willen we de voor-
zieningen voor het cliënteel dat op een 
duurzame manier gaat winkelen, verbete-
ren. De locaties van deze fi etshavens wer-
den in samenspraak met de lokale mid-
denstandsvereniging en de lokale afdeling 
van de fi etsersbond bepaald. In een eer-
ste fase bekijken we of dit wel de meest 
aangewezen plaatsen zijn. Van zodra zo’n 
locatie positief wordt geëvalueerd, zal er 
een defi nitieve fi etshaven komen.
Reacties en suggesties met betrekking tot 
de (voorlopige) locaties zijn dan ook meer 
dan welkom en mag u laten weten via on-
derstaande contactgegevens.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 8 48
mobiliteit@zoersel.be

duurzame mobiliteit

U kunt natuurlijk ook op een duurzame manier gaan winkelen met een elektrische 
fi ets. Er zijn echter heel wat verschillende soorten elektrische fi etsen, waar ook tel-
kens een specifi eke wetgeving bij hoort. We trachten ze voor u kort samen te vatten.

twee categorieën
Een elektrische fi ets beschikt over een motor die geactiveerd wordt door te trappen. 
Eigenlijk trapt u op een elektrische fi ets bijna even hard als tijdens een rustige rit op 
een stadsfi ets, maar u rijdt wel opmerkelijk sneller. Globaal genomen zijn er twee ca-
tegorieën elektrische fi etsen.

categorie 1 | e-bike
De e-bike wordt gezien als fi ets wanneer er voldaan wordt aan drie voorwaarden:
- enkel ondersteuning wanneer u zelf meetrapt;
- maximaal vermogen bedraagt 250 watt;
- ondersteuning tot maximum 25 km per uur. U mag sneller fi etsen, maar dit gebeurt 

zonder ondersteuning.

categorie 2 | speed-pedelec of high speed e-bike (ofwel: snelle elektrische fi etsen)
Voor deze categorie gelden vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels. Deze 
snelle elektrische fi etsen staan in het verkeersreglement gecatalogeerd als bromfi ets. 
Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fi ets toch 
meer heeft van een fi ets dan van een bromfi ets, heeft men in België een nieuwe cate-
gorie van bromfi etsen in het leven geroepen, de ‘bromfi ets klasse P’ (voor ‘speed pedelec’).
Het gaat hier over fi etsen:
- met een maximaal vermogen van 4Kw;
- met een ondersteuning tot maximaal 45 km per uur;
- waarbij de motor enkel werkt als u zelf trapt.

nieuwe verplichtingen/beperkingen voor speed-pedelecs (categorie 2)
- U moet de fi ets inschrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als au-

to’s. De speed pedelec krijgt een kleine nummerplaat.
- U moet verplicht een fi etshelm dragen.
- U moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zowel een rijbewijs voor een brom-

fi ets als voor een ander voertuig is geldig).

Met een speed pedelec kunt u - op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 
50 km per uur - vrij kiezen of u op het fi etspad of op de weg rijdt. Ligt de opgelegde 
snelheid hoger dan 50 km per uur, dan is het fi etspad in principe verplicht. De verschil-
lende wegbeheerders kunnen wel via speciale onderborden de plaatselijke situatie 
wijzigen.

Sowieso gelden volgende beperkingen:
- In fi etsstraten is het voor snelle elektrische fi etsers verboden om andere fi etsers 

voorbij te steken.
- De gemengde voet- en fi etspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fi etsers 

en voetgangers, zijn verboden voor speed pedelecs.

leeftijdsgrens
Voor de gewone e-bike bestaat er geen leeftijdsgrens. Voor de elektrische vrachtfi et-
sen (met een vermogen tussen 250 en 1000 watt waarvan de ondersteuning uitvalt 
bij 25 km per uur) moet u minimum 16 jaar zijn. Voor de snelle elektrische fi etsen is een 
rijbewijs nodig, dat u sowieso niet voor 16 jaar kunt halen.

Voor meer uitgebreide info kunt u altijd terecht op de webstek van de Fietsersbond: 
www.fi etsersbond.be.

elektrische fi etsen en de wetgeving
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Beeldend kunstenaars Tinka Pittoors en Kris Fierens stellen bin-

nenkort samen tentoon in de Bijl. Het privéleven en de artis-

tieke activiteiten van dit kunstenaarskoppel vloeien al tien jaar 

lang mooi in elkaar. Hoog tijd om hen beter te leren kennen.

toen aan enkele ouders - waaronder Kris - 
om de kinderen te begeleiden. Ik was één 
van de externen die aan de workshops 
meewerkte, dus zo hebben we elkaar ont-
moet.
Nu, tien jaar later, wonen én werken jullie sa-
men in een oude kopergieterij, mét atelier. Is 
er soms niet te veel kunst in jullie leven?
Tinka: Terwijl iedereen in de fi le staat, trip-
pel ik over de koer en enkele seconden 
later sta ik in mijn atelier. Dat vind ik ge-
woon zalig.

Tinka maakt schijnbaar frivole assem-
blages, installaties, schilderwerk … Als 
opponent van die frivoliteit staat Kris als 
een rots in de branding aan haar zijde. 
Zijn werk vertrekt vanuit de kracht en de 
schoonheid van een beweging.

maatschappelijk geëngageerd
Laat ons beginnen bij het begin. Hoe leerden 
jullie elkaar kennen?
Tinka: Wel, er liep een kunstproject op de 
school van de zoon van Kris. Men vroeg 

Kris: Kunst is inderdaad een belangrijk 
deel van ons leven. We maken beiden 
kunst, we verzamelen ook wel wat kunst 
en we zijn, om het met een zwaar woord 
te zeggen, redelijk activistisch. Zo heb ik 
me tien jaar verzet tegen de afb raak van 
het Zeemanshuis. Tinka en ik waren ook 
meter en peter van een veiling ten voorde-
le van Ringland. Er werden een honderdtal 
werken van kunstenaars geveild, met een 
opbrengst van zo’n € 100.000. We zijn 
dus niet enkel met kunst begaan, maar 
vinden dat maatschappelijk engagement 
ook erg belangrijk.

kunst is communicatie
Ik las in een interview dat je jezelf een verha-
lenverteller noemt, Tinka?
Tinka: Dat klopt. Voor mij is kunst com-

“kunst lees je
onbevangen”

Tinka Pittoors en Kris Fierens stellen tentoon in de Bijl

 ■ CLOSE-UP
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Wie ook op de agenda van het ge-
meenschapscentrum prijkt dit voor-
jaar, is Kris De Bruyne. Samen met zijn 
spitsbroeders Gijs Hollebosch en Yves 
Meersschaert brengt hij op zaterdag 
2 juni zijn mooiste liefdesliedjes voor u 
in de Kapel.

Kris ging, in zijn 280 songs, op zoek 
naar ‘vergeten’ nummers, waar zijn 
fans na concerten steeds naar blij-
ven vragen. Denken we onder meer 
aan: Lieve Jacoba, Amsterdam, De 
Onverbiddelijke Zoener, Meisje in het 
Blauw … Aangevuld met enkele hits die 
niet kunnen ontbreken, stelde hij een 
meer dan boeiende speellijst samen.

Ook al zijn Gijs, Yves en Kris maar met 
zijn drieën, toch toveren ze een magi-
sche ‘volle’ sound tevoorschijn. Het zijn 
dan ook uitermate begaafde multi- 
instrumentalisten met heel wat jaren 
ervaring op de teller. Kris schuwt de 
luchtigheid en frivoliteit niet, maar een 
vrolijke Frans kun je hem ook weer niet 
noemen. Hij aanschouwt het leven, 
noteert, laat het bezinken, lacht en ver-
zint prachtige verhalen over het leven 
van mensen en van zichzelf. Hij geeft 
een stem aan verdriet, melancholie, 
blijheid, weemoed en niet te vergeten 
aan feest en plezier.

“Samen met Raymond Van Het Groenewoud 
en Jan De Wilde behoort Kris De Bruyne al 
ruim dertig jaar tot de beste singer-song-
writers die Vlaanderen rijk is … De vergelij-
king met Bob Dylan snijdt best wel hout. 
Zelfs zijn band doet regelmatig denken 
aan ‘The Band’.” (uit: De Morgen, Dirk 
Steenhaut, 2001)

praktisch
Kris, Gijs en Yves geven het beste van 
zichzelf in de Kapel (Handelslei 167) op 
zaterdag 2 juni om 20.30 uur. Kaarten 
reserveren doet u via gemeente@zoer-
sel.be, 03 2980 0 00 of https://web-
shop.zoersel.be/tickets. U betaalt € 13 
in voorverkoop en € 15 aan de kassa. 
Tot dan! 

agenda
Kris De Bruyne brengt z’n 
mooiste liefdesliedjes

municatie. Bij een eerste, oppervlakkige 
waarneming lijkt mijn werk speels en vro-
lijk, maar het is alsof iemand je met een 
glimlach de hand reikt en er daarna eens 
goed aan trekt. Dan pas krijg je de ver-
schillende lagen van mijn werk te zien. 
Het nodigt je uit om die verschillende ge-
laagdheden te lezen, om dieper te kijken 
dan wat je aan de oppervlakte ziet.

nood aan onbevangenheid
Als je naar je atelier vertrekt, weet je dan al 
precies wat je gaat maken of maak je eerst 
een ontwerp?
Tinka: Ik maak bijna nooit een ontwerp, 
maar heb meestal wel een duidelijk idee in 
m’n hoofd zitten. De reeks waar ik nu aan 
bezig ben, is bijvoorbeeld geïnspireerd op 
maniëristische stillevens uit de 19de eeuw 
(maniërisme is een stijl in de kunstgeschie-
denis, n.v.d.r.). Het zijn stillevens waarin 
bloemen uit verschillende jaargetijden 
werden samengevoegd. In die tijd hadden 
ze nog niet de mogelijkheid om zomer- en 
winterbloemen samen te brengen bij ge-
brek aan transport- en opslagmogelijkhe-
den, dus maakten ze schilderijen met lege 
vlekken die dan later werden ingevuld. 
Die manipulatie van natuurlijke processen 
boeit me enorm, net als het zoeken naar 
een hedendaags antwoord op die traditie 
van stillevens. Vanuit dit idee in m’n hoofd 
volgen dan automatisch de beelden.
Moet je als kijker weten waar je ideeën van-
daan komen om je werk te kunnen begrijpen?
Tinka: Nee, je moet het werk aandachtig 
bekijken en als het beeld je iets zegt, dan 
kan je daarmee verder. Soms is het wel 
boeiend om wat achtergrondinformatie 
in te winnen, maar ik hou niet van kunst 
waar je eerst een tekst over moet lezen 
om het te kunnen begrijpen.
Bij jouw werk, Kris, heb ik het gevoel dat je er 
als kijker meer aan hebt van zodra je het niet 
langer tracht te begrijpen.
Kris: Je moet als toeschouwer dulden dat 
je met een zekere onbevangenheid en 
buikgevoel mijn werk ‘leest’. Dat is ook 
de reden waarom ik nooit titels aan mijn 
werk geef. Met een titel duw je de beteke-
nis immers in een bepaalde richting.
Tinka: Ik vind titels net wel belangrijk. Ze 
voegen een betekenis toe aan het beeld. 
Ze kunnen het beeld versterken, maar ook 
tegenspreken.

kunst als poëzie
Krijgen we tijdens de tentoonstelling in de Bijl 
sculpturen van jou te zien?
Kris: Ik ga mijn wit porseleinen schotels 
tonen. Die heb ik heel onconventioneel 

gemaakt. Barsten en dergelijke cultiveer 
ik eerder dan dat ik ze verstop. In de klas-
sieke porseleinkunst zal men dat niet 
gemakkelijk doen. Bij mij gaat het puur 
over de poëzie. Deze beestenkop (toont 
een witte schotel in de vorm van een paarden-
kop, n.v.d.r.) kan gerust naast één van mijn 
schilderijen of sculpturen staan. Dit is mijn 
universum.

thuismatch
Hoe denken jullie jullie twee uit elkaar liggen-
de oeuvres te combineren tijdens de tentoon-
stelling?
Tinka: Het zal een beetje zijn zoals in een 
museum. Als je van de ene zaal naar de 
andere stapt, dan kom je van de ene we-
reld in de andere terecht. In de eerste 
ruimte zal ik bijvoorbeeld een grote dicht-
heid creëren, onder meer met de kera-
miek die we in het Europees Keramisch 
Werkcentrum maakten. In de grote ruim-
te krijg je dan een rustpunt, met Kris zijn 
werk aan de buitenkant en een samen-
vloeiing van onze werken in het midden. 
We spelen onze verschillen uit, maar stre-
ven wel naar balans.
Welke waarde heeft de tentoonstelling in 
Zoersel voor jullie?
Tinka: Het is echt fi jn om samen te expo-
seren. Omdat je dan naar een project toe-
werkt, ga je elkaars werk toch weer an-
ders beleven. Om de werken met elkaar in 
dialoog te laten treden, moet je ook goed 
met elkaar communiceren. Dat geeft toch 
ook een zekere verdieping in onze relatie.
Kris: We leren daar telkens opnieuw van, 
zodat we ons ook iedere keer kunnen ver-
beteren. De Bijl heeft een museale uitstra-
ling en dus vind ik het heel interessant om 
er te exposeren. We komen beiden ook uit 
de regio (Schilde en Schoten, n.v.d.r.),dus het 
voelt voor ons aan als een soort van thuis-
match!

praktisch
Is uw interesse gewekt om een bezoek-
je te brengen aan de tentoonstelling van 
Tinka en Kris? Dan kan dat van zaterdag 
26 mei tot en met zondag 17 juni in cul-
tuurhuis de Bijl (Dorp 1). Op zaterdag zijn 
de deuren open van 13.30 tot 18 uur en op 
zondag van 11 tot 18 uur.

MEER WETEN?
Franky Michielsen
T 03 2980 7 15
debijl@zoersel.be

Tinka Pittoors en Kris Fierens stellen tentoon in de Bijl ■ CLOSE-UP
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 ■ BETROKKEN

brainstorm mee voor het klimaat

uw input voor minder output

In 2016 ondertekende Zoersel het burgemeestersconvenant 2030. Een van de acties is de op-
maak van een klimaatactieplan, waarbij we ons engageren om tegen 2030 minstens 40 % 
minder CO2 uit te stoten in Zoersel. Dit kunnen we niet zonder de hulp van onze inwoners, 
verenigingen ... Komt u ook met ons mee brainstormen tijdens het allereerste ‘klimaatcafé’?

SAMEN ENERGIE BESPAREN
EN GROENE ENERGIE PRODUCEREN
 … is in het kort samengevat waarvoor 
Zonnewind uit Zandhoven staat. Het is 
een energiecoöperatie die burgers sa-
menbrengt die samen willen investeren 
in energiebesparing en opwekking van 
hernieuwbare energie. Enerzijds willen 
ze hun CO2-uitstoot drastisch verminde-
ren, anderzijds de energieproductie voor 
een stuk in eigen handen nemen. Tijdens 
het klimaatcafé geeft Zonnewind u meer 
uitleg over haar werking. U kunt daarna 
vennoot worden en/of u kunt actief deel-
nemen in één van hun eigen werkgroepen 
rond zon, wind, biomassa, enzovoort.

- maatregelen nemen om te kunnen rea-
geren op de eff ecten van klimaatsveran-
dering, schade ervan voorkomen of be-
perken of eventuele voordelen benutten;

- veilige, duurzame en betaalbare energie 
voorzien voor iedereen.

klimaatcafé met werkgroepen
Om een doordacht en gedragen actieplan 
te kunnen opstellen, hebben we uw hulp 
nodig. Wilt u dus graag mee nadenken 
over hoe uw gemeente de bovenstaan-
de doelen kan behalen? Kom dan naar 
ons klimaatcafé op donderdag 3 mei in de 
Kapel (Handelslei 167). Vanaf 19 uur gooien 
we de deuren open, zodat de brainstorm 
om 19.30 uur kan starten.
U wordt die avond verwelkomd en verder 
begeleid door niemand minder dan Dieter 
Coppens (bekend van televisieprogram-
ma’s als De Poolreizigers, Hello Goodbye) 

en zijn vader dokter Paul Coppens. Na de 
algemene inleiding kiest u rond welk the-
ma u wilt werken: energie, wonen, mobi-
liteit of consuminderen. U kunt maximum 
twee thema’s kiezen. Hieronder vindt u 
een voorbeeldvraag per thema:
- energie: Hoe kunnen we ons energiever-

bruik verminderen?
- wonen: Wat kunnen we doen om duur-

zamer te wonen?
- mobiliteit: Hoe maken we duurzame 

mobiliteit in Zoersel mogelijk?
- consuminderen: Hoe kunnen we consu-

minderen?

Het burgemeestersconvenant is een initi-
atief van de Europese commissie dat zich 
rechtstreeks richt naar lokale overheden. 
Met de ondertekening van het convenant 
geven we een tweeledig signaal:
- We erkennen één van de grootste we-

reldproblemen van deze tijd: de kli-
maatsverandering. Het is een uitdaging 
die onmiddellijk om actie en samenwer-
king vraagt tussen lokale, regionale en 
nationale overheden overal ter wereld.

- We engageren ons om de uitstoot van de 
broeikasgassen mee te verminderen.

doelen van het convenant
Het convenant ondertekenen wil ook zeg-
gen dat we een klimaatactieplan moeten 
opmaken. Met dit plan proberen we drie 
doelen te behalen tegen 2030:
- 40 % minder CO2-uitstoot creëren op 

Zoersels grondgebied;

MEER WETEN?
Evelyne Michiels
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be
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tip van de bib geef uw e-mailadres door

Ons nieuw bibliotheekreglement zorgt er sinds begin dit jaar voor 
dat u niets meer hoeft te betalen voor uitleningen (dus ook niet 
meer voor CD’s en DVD’s) en reservaties in de bib.
We zijn wel een tikje strenger geworden voor diegenen die hun 
uitgeleende materiaal te laat binnenbrengen (15 cent per mate-
riaal per dag). Wilt u liever geen boetes aan uw broek? Geef dan 
uw e-mailadres door aan de medewerkers van onze bib (ook bij de 
lidkaarten van uw kinderen). U ontvangt dan drie dagen vóór de 
uitleentermijn verstrijkt een herinneringsmail. Heeft u uw e-mail-
adres doorgegeven, maar ontvangt u geen e-mail? Ga na of u wel 
het juiste e-mailadres doorgaf, of check uw spam-fi lter.
Geraakt u toch niet op tijd in de bib?
U kunt alle materialen verlengen, zolang ze niet door iemand an-
ders zijn gereserveerd. Dat kan online via ‘Mijn bibliotheek’ in de 
catalogus, telefonisch of via mail.

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

vergelijk prijzen
elektriciteit en gas

Dacht u dat u moest betalen 
om van elektriciteits- of aard-
gasleverancier te veranderen? 
Niets is minder waar! Dit is 
gratis en bovendien regelt uw 
nieuwe leverancier alle pa-
pierwerk met uw huidige. De 
verwarring is mogelijk te ver-
klaren doordat u bij sommige 
leveranciers een vaste vergoe-
ding per begonnen jaar moet 
betalen. Op www.vtest.be 
vindt u de goedkoopste leve-
rancier voor uw situatie.

MEER WETEN?
VREG
www.vreg.be

stemmen
als niet-Belg

Ook als niet-Belg kunt u uw 
stem uitbrengen bij de volgen-
de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 14 oktober. U moet vol-
doen aan deze voorwaarden:
- U bent een meerderjarige 

burger van een lidstaat van 
de EU of van een land buiten 
de EU, die minstens sinds vijf 
jaar ononderbroken een wet-
telijke verblijfplaats in België 
heeft.

- U bent ingeschreven in het 
bevolkings- of vreemdelin-
genregister.

- U beschikt over de burgerlij-
ke en politieke rechten.

Voldoet u hieraan, dan kunt 
u zich voor 31 juli inschrijven 
als kiezer in het administratief 
centrum Zoersel, Handelslei 
167. Hebt u zich reeds gere-
gistreerd voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2006 of 
2012, dan moet u dit niet op-
nieuw doen.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen
T 03 2980 9 41
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

muurisolatie
groepsaankoop

Wist u dat er 25 % van de 
warmte verdwijnt door de 
muren van uw woning als die 
niet of beperkt geïsoleerd zijn? 
Muurisolatie is een goede stap 
naar een lagere energiefac-
tuur, maar die is enkel zinvol 
als uw dak al goed geïsoleerd 
is! Voor de groepsaankoop 
dakisolatie kunt u ook op de 
website van Igean terecht.

muurisolatie
Om deel te nemen aan de 
groepsaankoop muurisola-
tie, moet u weten om welk 
soort muur het gaat. U kunt 
kiezen om de ‘spouw’ te isole-
ren, dat is de ruimte (van zes 
centimeter of meer) tussen 
uw binnen- en buitenmuur, 
ofwel (wanneer de spouw niet 
groot genoeg is of de gevel is 
in slechte staat) kiest u voor 
buitenmuurisolatie.

interesse?
Vul het aanvraagformulier - 
volledig vrijblijvend - in op de 
website van Igean. Op die ma-
nier kan Igean u meer infor-
matie sturen en u op de hoog-
te houden van het verdere 
verloop van de aankoop.
Meer informatie krijgt u ook 
op één van de informatieses-
sies (inschrijven is niet nodig):
- 15 mei van 19 tot 21 uur: ge-

meentehuis, Koningin As-
tridplein 12, Rumst

- 22 mei van 19 tot 21 uur: GC 
Jan van der Noot, Mudaeus-
straat 9, Brecht

- 24 mei van 19 tot 21 uur: 
Igean, Doornaardstraat 60, 
Wommelgem

- 31 mei van 19 tot 21 uur: Blau-
westeenstraat 81, Kontich

Vraag ook naar mogelijke pre-
mies bij ons wooninfopunt!

MEER WETEN?
Igean
T 03 350 08 11
igean@igean.be

 ■ IN ‘T KORT
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U verdient een dikke dankuwel voor al uw goede en warme zorgen, en 
alles wat u - soms te vanzelfsprekend - voor een ander doet.  

Mantelzorgers zijn onmisbaar in het dagelijkse (sociale) le-
ven van mensen met een zorgnood. Om hen de nodige on-
dersteuning te bieden, lanceerde het Vlaams Expertisepunt 
Mantelzorg een gloednieuwe website boordevol informatie.

gratis infocafés
Naast de welverdien-
de Zoerselse Dag van de 
Mantelzorg op 2 juni, or-
ganiseren  we - samen met 
Samana - een reeks ‘infoca-
fés mantelzorg’. Deze zijn 
gratis en vinden alle drie 
plaats in zaal Dorpszicht 
(Dorp 54) van 14 tot 16 uur. 
Inschrijven doet u via man-
telzorg.antwerpen@sama-
na.be of T 03 221 95 70.

den er informatie op maat die hen helpt 
om mantelzorgers beter te begeleiden.

Zoerselse Dag van de Mantelzorg
Ook wij ondersteunen onze Zoerselse 
mantelzorgers. Daarom organiseren 
we op 2 juni een eigen versie van de Dag 
van de Mantelzorg, met een receptie in 
het administratief centrum (Handelslei 
167) om 19 uur. Aansluitend geniet u van 
de mooiste liefdesliedjes van het Kris De 
Bruyne Trio om 20.30 uur in de Kapel. 
Inschrijven doet u vóór 16 mei via ons ont-
haal (T 03 2980 0 00). Bent u mantelzor-
ger van een hulpbehoevende persoon in 
Zoersel, maar kreeg u geen uitnodiging? 
Vul het webformulier op onze website in 
en registreer u als mantelzorger. Zo wordt 
u de komende jaren zeker uitgenodigd.

U bent mantelzorger vanaf het moment 
dat u - op regelmatige basis en onbezol-
digd - zorgt voor iemand uit uw omge-
ving. Dat kan een familielid zijn, maar 
evengoed een vriend, buur of kennis.
De ene kiest er bewust voor, als vrijwilli-
ger. De andere rolt er bij wijze van spreken 
in, bijvoorbeeld omdat zijn of haar partner 
ernstig ziek wordt. Eén ding hebben ze al-
lemaal gemeen: ze zorgen voor iemand en 
daardoor maken ze het leven van die per-
soon een stuk aangenamer. Veel zorgbe-
hoevenden kunnen op die manier langer 
en gerust thuis blijven wonen.

nood aan ondersteuning
Mantelzorgers zijn stuk voor stuk loka-
le helden, maar helden hebben evenzeer 
nood aan informatie en ondersteuning. 
Dat heeft ook het Vlaams Expertisepunt 
Mantelzorg goed begrepen. Daarom 
bouwden de medewerkers het afgelopen 
jaar hard aan een gloednieuwe website 
waarop mantelzorgers de nodige inzich-
ten, kennis, methodieken en adviezen 
over mantelzorg in Vlaanderen kunnen 
terugvinden via www.expertisepuntman-
telzorg.be.
In een eerste fase wordt de informatie 
voor mantelzorgers zelf op een toeganke-
lijke wijze beschikbaar gesteld. Daarnaast 
worden er in heel Vlaanderen - ook in 
Zoersel (zie kader) - mantelzorgcafés ge-
organiseerd, waar mantelzorgers elkaar 
kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisse-
len en informatie delen.
Op 23 juni 2018, op de Vlaamse Dag van 
de Mantelzorg, gaat een tweede fase van 
de website online en wordt er een portaal 
voor professionelen toegevoegd. Zij vin-

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn
T 03 2980 0 00
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be
www.zoersel.be/dagvandemantelzorg

stille helden maken 
groot verschil

Dag van de Mantelzorg

 ■ BETROKKEN

3.05: zorgen voor iemand, 
begint bij zorgen voor uzelf
| met Patricia Truyens

27.09: het lege nestsyn-
droom: wat na een intense 
periode van mantelzorg?
| met Hilde Weckhuysen

22.11: de sandwichgene-
ratie: gesandwicht tussen 
(klein)kinderen en ouders
| met psychologe Erna Claes
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kasteel Halle Hof  
krijgt opknapbeurt

opendeurdag in Halle Hof

Wist u dat het kasteel van Halle ondertussen opnieuw bewoond is? Meer nog: het Halle Hof 
is nu een private woning met bedrijfsruimte in plaats van een openbaar gebouw. Dit brengt 
een aantal veranderingen met zich mee voor onze parkbezoekers. Daarnaast vertellen we u 
meer over de historiek van het Halse kasteel en parkdomein.
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 ■ INGEZOOMD

Eind vorig jaar gingen we op zoek naar 
een nieuwe partner die een innovatieve en 
duurzame invulling wilde geven aan het 
kasteel van Halle. Onze keuze viel uitein-
delijk op Vesela Subotic, zaakvoerster van 
het designbedrijf ‘Creativity’. Samen met 
haar gezin is ze momenteel bezig met een 
grondige renovatie van het kasteel. Op 27 
mei gooit de familie de deuren van ‘hun’ 
opgeknapte kasteel open en tonen ze u 
trots het resultaat van hun werk.

Vooraleer we u verder laten kennismaken 
met de kersverse bewoners van het Halle 
Hof, frissen we eerst het Zoersels collectief 
geheugen op.

graven in het verleden
Wie zelf al eens de archieven indook op 
zoek naar historische gegevens over het 
park, is het ook al opgevallen: de geschie-
denis van het Halle Hof is niet meteen 
klaar en helder. Directe gegevens, over bij-
voorbeeld de parkaanleg of de bouw van 
de aanwezige gebouwen, zijn helaas am-
per te vinden. Duiken er hier en daar toch 
enkele kaarten, beschrijvende geschreven 
bronnen of mondelinge getuigenissen op, 
dan spreken ze elkaar vaak tegen. Geen 
gemakkelijke klus dus.
Toch zijn enkele dappere onderzoekers 
erin geslaagd om het verhaal zo goed als 
mogelijk te reconstrueren. In dit artikel 
baseren we ons op de volgende bronnen:
- het onderzoek van Patrick Debaere 

(voorzitter van vzw Toerisme Zoersel) en 
Maria Oorts (lid van de redactieraad van 
het gemeentemagazine in de jaren ‘80 
en ‘90). Dit duo spitte de geschiedenis 
van Halle Hof begin jaren ‘90 al eens uit 
voor een artikel in de toenmalige ‘groot-
ste gemene deler’ (ggd), de voorganger 
van het Zoersel magazine;

- het tentoonstellingsmateriaal van Regi-
onaal Landschap De Voorkempen van de 
tentoonstelling ‘Een greep uit het verle-
den en de toekomst van het Halle Hof ’;

- het uitgebreide onderzoek van Natuur-
werk vzw in het kader van het ‘Harmo-
nisch Park- en Groenbeheerplan en ge-
integreerd uitgebreid bosbeheerplan 
Zoersel’. Hierin wordt het verleden en het 
toekomstige beheer van het parkdomein 
uitvoerig besproken.

Nu u dit weet, steken we van wal op de-
zelfde manier als Patrick en Maria in de 
ggd’s van ‘91 en ‘92: “Hier gaan we dan!”

beroemde eigenaars
De geschiedenis van het Halle Hof hangt 
samen met die van hoeve ‘Ter Dilft’, een 

hoeve die aan de westkant van Halle lag. 
Deze link is belangrijk omdat het een ver-
klaring kan zijn waarom het huidige kas-
teel een adellijke voorgeschiedenis heeft.

Er wordt aangenomen dat Ter Dilft een 
omgrachte cijnshoeve was, vermoede-
lijk gelegen in de buurt van de boswach-
terswoning, langs de oude weg van 
Hoogstraten naar Lier. Deze weg kreeg 
ondertussen de naam Liersebaan (en 
Lemmekensbaan) en is momenteel de zui-
der- en oostergrens van het huidige park-
domein.

baljuws en ridders
De eerste vermelding van hoeve Ter Dilft 
dateert van 1625, waar ze wordt genoemd 
als woonplaats van belangrijke edellieden 
uit de 17de en 18de eeuw. Bronnen hebben 
het bijvoorbeeld over Adriaen Brouwerts, 
een baljuw (plaatsvervangend bestuur-

privacy respecteren
U begrijpt dat het kasteel, sinds 
de ondertekening van de erf-
pachtovereenkomst, nu geen 
openbaar gebouw meer is en er 
andere regels gelden. Zo vragen 
de nieuwe bewoners u vriende-
lijk om hun privacy te respecte-
ren. Het kasteel is nu immers 
een private woning, net zoals uw 
eigen huis, en een bedrijfsruim-
te. Dwaal ‘s avonds laat dus niet 
meer rond het kasteel en gluur 
niet door de ramen of deuren.
Ten slotte is (de trap van) het 
kasteel een populaire plek om fo-
to’s te nemen (bijvoorbeeld voor 
een huwelijk of een communie). 
Op zich heeft het gezin hiermee 
geen probleem, maar ze vragen 
u wel om deze momenten vanaf 

nu op voorhand aan te vragen 
via boeking@kasteelhallehof.
com. Zo kunnen zij hun agenda 
hier zo goed mogelijk op afstem-
men. Want een belangrijke za-
kelijke presentatie geven terwijl 
er een foto shoot plaatsvindt aan 
het raam, is geen gemakkelijke 
klus, snapt u?

park blijft toegankelijk
Verder blijft het parkdomein pu-
bliek toegankelijk en bent u van 
harte welkom om er te wande-
len, sporten en spelen.
Ook de jaarlijkse parkavonden 
in de zomer blijven op het pro-
gramma staan en onze Zoerselse 
socioculturele verenigingen kun-
nen er nog steeds terecht om er 
activiteiten te organiseren.

der in een ‘heerlijkheid’ of van een kasteel, 
red.) die in 1633 door de Infante van Spanje 
belast werd met een onderhandelingsop-
dracht met Prins Mauritius van Oranje. 
Of de familie Ullens, die in 1738 eigenaar 
werd van de hoeve. Ze doopte het domein 
‘Hoff  van der Diest’, om het een hele tijd 
later te verkopen aan ridder Carolus de 
Bosschaert-de Vinck.

baron de Caters
Rond 1830 kwamen de gronden in handen 
van baron Guillaume-André de Caters. 
Hij laat een nieuw gebouw neerpoten en 
maakt van het domein een echt kasteel-
park, mét slotgracht en wellicht ook de - 
ons nog steeds bekende - vijver.
Over het gebouw is echter erg weinig be-
kend. Het enige bewijsmateriaal is een te-
kening uit de 19de eeuw. Op de tekening 
is er nog geen sprake van het huidige kas-
teel, maar van een neoclassicistische villa.

opendeur op zondag 27 mei

Omdat we het kasteel niet voor dertig jaar willen afsluiten 
van het publiek, staat er in de erfpachtovereenkomst dat 
het Halle Hof minstens één keer per jaar de deuren moet 
openzetten voor het grote publiek. Nu de renovatiewerken 
bijna ten einde zijn, is het voor de familie ook de perfecte 
kans om u te laten zien hoe hard ze gewerkt hebben.
Op 27 mei bent u van 14 tot 17 uur van harte welkom om het 
opgeknapte kasteel te bezoeken tijdens de opendeurdag!

► ►
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te werken, een tentoonstelling te houden 
of andere activiteiten te organiseren. Zo 
gaf het kasteel enkele jaren onderdak aan 
organisaties als Regionaal Landschap de 
Voorkempen, Natuurpunt Voorkempen, 
Natuur 2000, de Koninklijke Antwerpse 
Vereniging voor Entomologie (KAVE) en-
zovoort.

duurzame invulling
In 2014 zocht en vond de provincie 
Antwerpen een ander onderkomen voor 
haar diensten en partners. Omdat het 
kasteel hierdoor een tijdje geen bewoners 
of specifi eke functie had, werd het in tus-
sentijd beheerd door de vzw Prevenda. 
Deze organisatie doet aan ‘leegstandsbe-
heer’. Dit wil zeggen dat zij zorgen voor 
een duurzame invulling van leegstaande 
gebouwen, om te voorkomen dat ze ver-
krotten. De ruimtes in het kasteel wer-
den dus een tijdje omgevormd tot kleine 
appartementen en bewoond en gebruikt 
door kunstenaars en andere creatievelin-
gen.

nieuwe bewoners
In 2016 gingen we, in samenspraak met 
de provincie, op zoek naar een nieuwe erf-
pachtnemer om het gebouw opnieuw een 
degelijke functie te geven.
Gezien de grote historische waarde van 
het kasteel en zijn waardevolle land-
schappelijke inplanting, kozen we in 2017 
voor een partner die op langere termijn 
zorg wil dragen voor het gebouw: Vesela 
Subotic, zaakvoerster van het designbe-
drijf ‘Creativity’, en haar gezin. We sloten 
met hen een erfpachtovereenkomst van 
dertig jaar. Dit betekent dat de gemeen-
te nog steeds eigenaar blijft van het Halle 
Hof, maar dat de familie instaat voor het 
beheer en het onderhoud ervan.
In de voorwaarden van de erfpachtover-
eenkomst vroegen we ook een aanzienlij-
ke investering voor de noodzakelijke reno-
vatie van het gebouw. Daar is de familie 
momenteel volop mee bezig.
Na de werken zal het kasteel zowel de 
nieuwe uitvalsbasis vormen van hun be-
drijf, als hun nieuwe woonst. Op het ge-
lijkvloers komt de toonzaal, de kelder 
wordt omgevormd tot atelier, boven ko-
men de kantoren en het woongedeelte.

Het is ook baron de Caters die het tracé 
van de Liersebaan laat hertekenen naar de 
rand van het domein. De oude weg blijft 
binnen het domein liggen, maar verliest 
zijn openbaar karakter.
In 1852 sluit de baron een overeenkomst 
met de gemeente over de slotgracht. De 
baron koopt de Schilsebeek langs het do-
mein en plaatst een sluis, vermoedelijk 
om de watervoorziening van zijn slot-
gracht te verbeteren.

Uit het onderzoek van Regionaal 
Landschap de Voorkempen en 
Natuurwerk vzw blijkt trouwens dat ook 
de Castelijnshoeve aan de ingang van het 
park, het jachtpaviljoen en de huidige 
boswachterswoning uit dezelfde periode 
(19de eeuw) dateren.

Het domein werd achtereenvolgens ge-
erfd door baron Charles-Louis de Bois de 

den binnen de omwallingsgracht bleven 
behouden. Alles wat daar buiten lag, werd 
verkaveld tot bouwgrond.Het was dokter 
Oscar Declerq die het domein in 1949 aan-
kocht en omdoopte tot ‘Kliniek Ploeghalle’, 
een centrum voor readaptatie en reuma. 
Van 1972 tot 1976 deed het gebouw enkel 
nog dienst als polikliniek (waar mensen 
enkel terechtkonden voor een medische 
consultatie, zonder ziekenhuisopname).

gemeentehuis van Zoersel
In 1978 werd het Halle Hof, het koetshuis 
en de Castelijnshoeve eigendom van ge-
meente Zoersel. Ze laat het kasteel en 
het koetshuis grondig restaureren door 
architecten H. De Winter, G. Dollez en H. 
Van hunsel, om het in 1982 om te dopen 
tot gemeentehuis. Daarnaast zijn wande-
laars nu ook welkom in het park en mag 
het gebruikt worden voor socioculturele 
activiteiten. In 2008 pakt het gemeente-

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

Vroylande (1835-1888) en de schoonbroers 
Victor de Borrekens (1864-1949) en Arnold 
d’Udekem d’Acoz (1861-1923). Weetje: deze 
laatste was wel degelijk familie van konin-
gin Mathilde!

hét kasteel van Halle
Het is Victor de Borrekens, die de villa van 
baron de Caters afb reekt en in 1902 een 
volledig nieuw kasteel laat bouwen: hét 
Halle Hof zoals we het nu nog kennen. 
Daarnaast laat hij ook nog het park verder 
aanleggen en bouwde nog twee boerde-
rijen en ‘het koetshuis’ in de nabijheid van 
het kasteel.

Kliniek Ploeghalle
Na de dood van Victor de Borrekens (1949) 
versnipperde het domein. Enkel de gron-

personeel zijn boeltje en verhuist - wegens 
plaatsgebrek in het kasteel na de fusie 
met het ocmw - naar het gerestaureerde 
Bethaniënhuis, waar u ons nu nog steeds 
vindt.

Natuur- en Landschapshuis (NALAH)
In 2009 verhuurt het gemeentebestuur 
het kasteel aan provincie Antwerpen, 
die er haar Provinciaal Natuur- en 
Landschapshuis (NALAH) van maakte. 
NALAH moest een ontmoetingscentrum 
zijn voor mensen en organisaties om te 
kunnen overleggen, ideeën uit te wisselen 
en informatie in te winnen over natuur, 
landschap, cultuurhistorie en erfgoed. 
Daarnaast kon elke vereniging die op 
streekniveau actief was rond de vermelde 
thema’s er een kantoorruimte huren om 
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 ■ INGEZOOMDopendeurdag in Halle Hof

park-
beheer-
plan
Halle Hof
Eind 2014 keurde het Agentschap voor 
Natuur en Bos het uitgebreid bos- en har-
monisch park- en groenbeheerplan 2014-
2034 voor het parkgebied Halle Hof goed. 
Zo’n ‘parkbeheerplan’ is - letterlijk - een 
plan dat beschrijft hoe we, als gemeente 
en ocmw, het toekomstige beheer van het 
park op een goede manier aanpakken en 
welke werkzaamheden (of de zogenoem-
de ‘beheermaatregelen’) er op korte en 
lange termijn nodig zijn om het park (en 
al zijn ‘fauna en fl ora’) gezond te houden, 
zodat u er nog jaren plezier aan kunt be-
leven. Met het beheerplan streven we er-
naar om de authentieke waarde van het 
park te herstellen tegen 2034.

val in het water zorgt voor minder zuur 
water). Dezelfde voordelen gelden voor de 
hofgracht. Daarnaast wordt het ruimen 
van de gracht een stuk makkelijker. Dit 
laatste staat overigens dit en de komende 
jaren op de planning.
De komende jaren zullen alle rododen-
drons in het park stilaan verdwijnen om 
plaats te maken voor andere planten.

nieuwe banken en wandelpad
Na de kappingen worden de wegen in het 
park onder handen genomen (2018-2019) 
en er komen nieuwe zitbanken en vuilnis-
bakjes.

Kortom, het park wordt mooier, biodiver-
ser en comfortabeler voor de bezoeker. 
Maar we zitten dus nog een tijdje in de 
tussenfase. Nog even doorbijten!

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

inheemse soorten
U zult wellicht gemerkt hebben dat we 
de voorbije jaren al heel wat stappen uit 
dat plan uitvoerden. Die waren (en zijn) 
soms vrij drastisch, maar wel absoluut 
noodzakelijk. Zo werden er in 2016 en 
2017 heel wat invasieve exoten (vooral de 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse 
eik) gekapt ten voordele van de inheemse 
zaadbomen. Die laatsten zorgen immers 
voor biodiversiteit in het bos en aan de 
bosrand, terwijl de exoten net alles over-
woekeren of zo overheersen dat ze de 
kruid- en struiklaag doods en leeg maken.
Dit jaar zetten we het bestrijden van de 
invasieve soorten verder. Als er bomen 
gekapt worden, laten we de takken in de 
speelzones liggen, zodat kinderen er kam-
pen mee kunnen bouwen. In de rest van 
het park worden de takken verhakseld.

rododendrons
Rond de grote vijver en langs de hofgracht 
(de kant van de Dennenlaan), verwijder-
den we de rododendrons. Dit moet zorgen 
voor meer licht in en rond de vijver en een 
betere waterkwaliteit (want minder blad-
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 ■ IN BEELD

Op 3 juni kunt u alvast op een leuke én 
lekkere manier kennismaken met de 
gloednieuwe Zoerselse landbouwlus. 
Reserveren voor de viergangenluch (aperi-
tief, soep, hoofdgerecht en nagerecht) kan tot 
en met 10 mei. Vergeet bij uw reservatie 
niet door te geven van welk hoofdgerecht 
u onderweg wilt genieten.

U kunt kiezen tussen:
 biefstuk met salade en frietjes
 stoofvlees met salade en frietjes
kindermenu: stoofvlees met frietjes

 hamburger met salade en frietjes
kindermenu: hamburger met frietjes

 vegetarische schotel met frietjes

praktisch
start van de tocht (38 km): tussen 10 en 
11.30 uur aan AVEVE, Berkemei 108

meer info en inschrijven:
Landelijke Gilden
Fons Christiaensen
M 0472 79 93 52
a.christiaensen@yahoo.com
www.landelijkegildezoersel.be
online inschrijven via webshop.zoersel.be

CULINAIRE FIETS- EN HUIFKARTOCHT
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Dit najaar trekken we massaal onze mooie Zoerselse natuur in dankzij de gloednieuwe land-
bouwlus, de interactieve fi ets- en wandelroute van de Landelijke Gilden. Op 3 juni kunt u al-
vast per fi ets of per huifk ar kennismaken met de route. Mooie en lekkere bonus: onderweg 
kunt u smullen van de heerlijkste gerechtjes, hapjes en drankjes. Snel inschrijven dus!

In ons magazine van december 2017 ver-
telden we u al dat 2018 een bruisend cul-
tureel jaar is én wordt voor onze gemeen-
te. De Landelijke Gilden, vereniging voor 
mensen met een hart voor het platteland, 
selecteerde Zoersel namelijk als ‘Dorp in de 
Kijker’ van de provincie Antwerpen.

Zoersel herontdekken
De actie ‘Dorp in de Kijker’ geeft ons de 
kans om u als inwoner de eigenheid van 
uw gemeente te laten herontdekken.
Het was dan ook logisch dat het gemeen-
tebestuur en de Zoerselse cultuurraad van 
‘Dorp in de Kijker’ meteen het culturele 
jaarthema van 2018 maakten.

Met de actie en het jaarthema in het 
achterhoofd brachten we, samen met 
de Zoerselse afdelingen van Landelijke 
Gilden, onze socioculturele verenigingen 
bijeen en stelden we een gevarieerd jaar-
programma op. Al zeggen we het zelf: het 
resultaat van deze fi jne samenwerking 
loont absoluut de moeite en vindt u op 
www.zoersel.be/dorpindekijker.

verweven met het platteland
Onze plaatselijke afdelingen van de 
Landelijke Gilden gingen nog een stapje 
verder. Ze zagen de titel ‘Dorp in de Kijker’ 
namelijk ook als een kans om u op een 
vernieuwende manier te laten kennisma-
ken met de landbouw en natuur in uw 
gemeente. Het leven van elke Zoerselaar 
is immers sterk verweven met het platte-

land in al zijn aspecten, maar vaak zijn we 
ons daar niet meer echt van bewust.

de landbouwlus
Om daar verandering in te brengen, sta-
ken ze bij de Landelijke Gilden de koppen 
bij elkaar en creëerden ... de landbouwlus.
Wie hierbij spontaan denkt aan een ritje in 
de auto of een of ander (landbouw)voer-
tuig, is eraan voor de moeite. Zoersel ver-
kennen doet u uiteraard het beste op uw 
stalen ros of met uw stevige stappers aan.

De landbouwlus werd dus een interactieve 
fi ets- en wandelroute die de drie deelge-
meenten van Zoersel met elkaar verbindt. 
Dit ‘landbouwleerpad’ werkt met drie sub-
thema’s, waarmee ze elk type Zoerselaar 
willen aanspreken:

subthema ‘zien’
Volgt u de route van de landbouwlus, dan 
zult u vanzelf ‘zien’ hoe belangrijk land-
bouw en natuur is in onze gemeente.
Bovendien geven de infoborden, die u on-
derweg zult tegenkomen, u meer uitleg 
over de omgeving. TIP: via de QR-codes op 
de borden komt u nog meer te weten!

subthema ‘zaaien’
Daarnaast ‘zaaien’ we de kiemen van de 
plattelandsidentiteit bij onze kinderen via 
de ‘schooltuinen’. Zo leren ze de natuur-
wonderen kennen door zelf te zaaien, 
verzorgen en oogsten. Volgt u de lus, dan 
komt u de tuintjes automatisch tegen.

subthema ‘zorgen’
Samen met de Zoerselse zorginstellingen 
‘zorgen’ we ervoor dat ook zorgbehoeven-
den en andere kwetsbare doelgroepen 
kunnen deelnemen aan de Zoerselse land-
bouwlus. De route is namelijk geschikt 
voor iedereen: jong, oud, (groot)ouders 
met kinderwagens, rolstoelgebruikers ... 
Daarnaast kunt u tijdens de tocht bij onze 
zorgpartners terecht om even op adem te 
komen of voor een sanitaire stop.

voorsmaakje
Hoewel de offi  ciële inhuldiging van de 
nieuwe landbouwlus pas in het najaar zal 
plaatsvinden, kunt u op 3 juni alvast (op 
een lekkere manier) kennismaken met de 
route tijdens een heuse  ‘culinaire fi ets- en 
huifk artocht’. Op de fi ets of in de huif-
kar komt u langs de mooiste plekjes van 
Zoersel én geniet u onderweg meteen van 
een heerlijke viergangenlunch. De kin-
deranimatie maakt de tocht ook voor de 
kleinsten onvergetelijk. Meer info vindt u 
in de kader op pagina 16.

(De landbouwlus realiseren we dankzij de 
subsidies van het Europees subsidieprogram-
ma voor plattelandsontwikkeling, LEADER.)

MEER WETEN?
cultuur
03 2980 9 04
cultuur@zoersel.be

culinaire bonus
tijdens landbouwlus

 ■ IN BEELD

Dorp in de Kijker
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Ratten in uw tuin, kippenhok, beek of gracht of muizen in uw huis ... Bezorgt het lezen over 
deze diertjes u al de kriebels en bent u ze dus liever kwijt dan rijk? Dan bieden wij u enke-
le hulpmiddelen aan, al kunt u in eerste instantie ook zelf een aantal dingen doen die ervoor 
zorgen dat ze geen probleem meer hoeven te zijn.

- Vermijd lekkende kranen en leidingen 
zodat er geen waterplasjes achterblij-
ven.

- Ruim regelmatig op in en rond gebou-
wen.

- Sluit de toegang tot gebouwen en riole-
ringen goed af.

muizenvergif
Merkt u een knaagdier in huis op, dan 
gaat het hoogstwaarschijnlijk om een 
muis. In tegenstelling tot ratten, die bang 
en schuchter zijn, zijn muizen nieuwsgie-
rige beestjes die niet zo snel terugschrik-
ken van een huisbezoek. Hebben ze uw 
huis gevonden, dan kunt u bij het onthaal 
in het administratief centrum terecht voor 
gratis muizenvergif. Het gif dat u hier kunt 
krijgen, is dus niet bestemd voor de be-
strijding van ratten. Zij zijn er niet gevoe-
lig aan.

rattenvanger
Hebt u al twee keer muizenvergif gelegd, 
maar zonder resultaat, dan hebt u ver-
moedelijk te maken met ratten en niet 
met muizen. U kunt dan een afspraak ma-
ken met de rattenvanger. Hij komt bij u 
aan huis, bekijkt het probleem en zal rat-
tenvergif leggen op de meest opportune 
plaatsen. Hij houdt daarbij rekening met 
de aanwezigheid van kleine kinderen of 
huisdieren. Let wel: vergif strooien heeft 
geen zin zolang u de preventieve maatre-
gelen niet toepast. Doe dat sowieso eerst, 
voordat u vergif gebruikt!

Ratten zijn steeds op zoek naar eten, drin-
ken, beschutting en nestmateriaal om te 
kunnen overleven. Wilt u dus vermijden 
dat ze in uw tuin komen verblijven, dan 
moet u ervoor zorgen dat ze deze dingen 
niet bij u kunnen vinden. Enkele tips:
- Verzamel huishoudelijk afval in goed af-

gesloten vuilnisbakken of containers en 
laat het niet langer staan dan nodig.

- Strooi kippenvoer in een voederbakje en 
neem dat ’s avonds weg.

- Gooi niet meer eten voor kippen, vogels 
of andere dieren dan wat ze op korte ter-
mijn kunnen opeten en ruim rondslinge-
rend eten regelmatig op.

- Gooi geen etensresten op een open com-
posthoop, maar composteer bij voor-
keur in een compostvat.

- Gebruik zoveel mogelijk harde en duur-
zame materialen voor het stockeren van 
voedsel.

AFSPRAAK RATTENVANGER
U kunt telefonisch een afspraak maken 
met onze rattenvanger via 03 2980 9 14 of 
gebruikmaken van het online aanvraag-
formulier in ons e-loket (ook te vinden op 
www.zoersel.be bij ‘actueel’). Vul op het 
webformulier zeker alle velden in en duid 
aan welk moment u het beste past. Het 
is de bedoeling dat er, zeker bij een eer-
ste bezoek, iemand thuis is (onze ratten-
vanger kan u niet telefonisch verwittigen 
wanneer hij vertrekt).
U kunt bovendien enkel een afspraak ma-
ken voor uw eigen tuin/omgeving. Hij 
gaat dus niet op uw verzoek langs bij de 
buren.

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

hoe knaagdieren weghouden?

preventieve maatregelen

 ■ WEGWIJS
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De natuurlijke processen hebben hun sporen achtergelaten op het 
kunstwerk ‘They Wish’ in het park van Halle.  

Veertien jaar geleden kocht onze gemeente het kunstwerk 
‘They Wish’ van kunstenaar Marc de Roover. Omdat het hier-
bij gaat om ‘vergankelijke kunst’, ziet u het werk elk jaar meer 
en meer opgaan in zijn omgeving (het park van Halle).

DERWISJEN INSPIREREN
Voor de spiraalvormige fi -
guren van het werk ‘They 
Wish’, liet Marc de Roover 
zich inspireren op de dan-
sende Turkse ‘derwisjen’ 
(vandaar ook de naam van 
het werk, red.). De wer-
ken doen ons denken aan 
lang vergeten rituelen. Ze 
dwingen ons tot intensieve 
waarneming en bezinning 
over de ruimere ecologische 
processen waarin zij hun 
plaats hebben.

Naast ‘They Wish’ in het ge-
meentepark vindt u nog 
andere werken van de hand 
van Marc terug op het do-
mein van Monnikenheide, 
in het park van het 
Zoerselhof, voor de kan-
toorgebouwen van Pasec in 
Malle en op geregelde tijd-
stippen in de tentoonstel-
lingen van Tweede Natuur 
vzw in Halle.

verband tussen kunst en natuur
Marc de Roover speelt in zijn kunst dus 
met natuurlijke materialen en processen. 
Deze processen hebben vaak een vernie-
tigende invloed op het werk, zoals het 
hout dat na verloop van tijd onvermijdelijk 
begint te rotten. Marc houdt met andere 
woorden vooraf rekening met de vergan-
kelijkheid van zijn werk. Het moet dan ook 
eerder begrepen worden als een brug tus-
sen de kunst, het leven en de natuur. ‘They 
Wish’ in het park valt dus niet meer te 
redden of te restaureren, maar dat is ook 
niet de bedoeling. Conform de  ideëen van 
Marc over ecologie en vergankelijkheid, 
zal dit werk hoe langer hoe meer opgaan 
in de omgeving. Het gemeentebestuur 
koos er dan ook voor om deze overgangs-
fase tot het einde aan u te tonen.

Marc de Roover (°1948) groeit op in 
Borgerhout, maar brengt de meeste van 
zijn vakantiedagen door in het buitenver-
blijf van zijn ouders in Zoersel. Marc kent 
een bewogen leven: hij verhuist vaak, wis-
selt meerdere keren van beroep en maakt 
lange reizen, vooral door Frankrijk. In 1987 
lijkt hij zijn vaste stek gevonden te hebben 
in ‘Villa de Zegepraal’ in Zandhoven. Niets 
is minder waar; in 2004 pakt hij toch zijn 
koff ers en trekt naar Frankrijk, waar hij 
momenteel nog steeds woont en werkt.
In 1998 kocht gemeente & ocmw Zoersel 
één van zijn kunstwerken - het werk ‘They 
Wish’ - dat nu nog steeds zijn plaats heeft 
in het park van Halle.

vergankelijke kunst
Wanneer u langs het kunstwerk wandelt, 
kunt u raar opkijken van de staat waar-
in het werk zich bevindt. Marc de Roover 
werkt namelijk vooral met materialen die 
afb reekbaar zijn in de natuur, zoals gips, 
turf, hout, klei ... Op die manier respec-
teert hij de eigenheid van het landschap 
of de omgeving waarin het kunstwerk te-
rechtkomt. Marc probeert deze eigenheid 
met zijn werk immers eerder te accentue-
ren dan te verstoren.
“Ik werk met ritmische vormen, meestal 
in natuurlijk kleuren, en dikwijls in serie 
opgesteld”, legt hij uit. “Dan denk ik aan de 
lijnen, hoopjes en stapels die het gevolg 
zijn van de ritmische arbeid van boeren en 
 landarbeiders: hooien, bemesten, ploe-
gen ... Al deze activiteiten resulteren, zelfs 
als de arbeid door machines gebeurt, in 
repetitieve lijnen, voren, hoopjes, oppers 
... en dit steeds in menselijke maat en - be-
langrijk - in harmonie met de omgeving.”

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

de schoonheid 
van het verval

vergane glorie ... of toch niet?  

 ■ CLOSE-UP
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“Sa vrienden luistert naar dit lied, wat in dit dorp eens is geschied.
Het was een wonderlijk geval, dat van die pier van Mager Hal.
In Hal van uren in het rond, vindt men den schraalsten droogsten grond.
Nooit kroop daar ooit een pier in’t gras, een pier men wist niet wat dat was!”

traditie herleeft
Twee jaar geleden werd de traditie nieuw 
leven ingeblazen met de organisatie van 
een nieuwe Pierendag. Het was toen al 
van 2004 geleden dat de stoet nog door 
de straten trok. Ook dit jaar - op 12 mei 
- gaat de Halse Pier op pad tijdens de 
Pierentocht, waarbij hij begeleid wordt 
door verschillende Halse verenigingen. 
Natuurlijk bent ook u heel welkom om 
hem te vergezellen.

het Pierenlied en animatie
Rond 17 uur vertrekt de stoet aan de 
Blokskens. Dit kan uiteraard enkel nadat 
enkele ‘waaghalzen’ de ‘bijzonder gevaar-
lijke pier’ van zijn ketting aan de Pastorij 
hebben bevrijd. Daarna trekt het beest op 
paard en kar mee met de stoet richting 
het Dorpsplein. Stapt u mee met de op-
tocht, dan wordt u onderweg verrast door 

ludiek straattoneel, dat het bekende ver-
haal van de Pier weer helemaal tot leven 
brengt. Daarnaast zorgen verschillende 
Zoerselse verenigingen voor unieke optre-
dens, zoals muziek, dans en vendeliers-
kunsten. De avond wordt afgesloten door 
de Vlaamse folkgroep Twalseree. Nadat 
we het Pierenlied allemaal uit volle borst 
hebben meegezongen, kan de Halse Pier 
weer voor even aan de ketting. Kortom: 
een prachtige traditie, die helemaal past 
in het culturele jaarthema ‘Dorp in de 
Kijker’. Het volledige programma van de 
Pierendag vindt u op www.zoersel.be.

U las net de eerste strofe van het Halse 
‘Pierenlied’. Oefen de tekst alvast goed in, 
zodat u op 12 mei uit volle borst kunt mee 
zingen tijdens de Pierendag. Wilt u weten 
hoe het lied precies klinkt en wilt u ook 
de volgende strofen kennen, ga dan eens 
op de koffi  e bij een rasechte Hallenaar en 
haal de ‘pieren uit zijn neus’. Wij vertellen 
u alvast iets meer over de legende van de 
Pier in Halle en zijn speciale dag.

Halse pieren
Zoals u in de tekst van het lied kunt lezen, 
was de grond in Halle zo mager en droog, 
dat er zelfs geen pier in kon overleven. De 
inwoners van Halle hadden dan ook nog 
nooit een pier gezien. Toen men er bij toe-
val toch eentje uitgroef, was er geen mens 
in het hele dorp die het beestje kende. Op 
dat moment trok er een toerist door Halle 
die het dier herkende. Plechtig verklaarde 
hij: “Wel mensen, dat is een pier. Een heel 
gevaarlijk beest! Zijt er toch voorzichtig 
mee, want hij zou ongelukken kunnen 
doen!”
Om de pier onschadelijk te maken, legden 
de Hallenaars hem vast aan een ketting in 
de tuin van de pastoor. De legende en ook 
de spotnaam ‘Halse Pieren’ was geboren.

Daarna werd het een traditie om bij elke 
stoet die in Halle georganiseerd werd - bij-
voorbeeld bij de verwelkoming van een 
nieuwe pastoor of burgemeester - de Pier 
te bevrijden van zijn zware ketting en door 
het dorp te dragen. Het beest was blij 
met zijn tijdelijke vrijheid, want dan werd 
hij feestelijk rondgereden op een platte 
boerenwagen, met zijn kop in een bak 
Trappist! Over dat laatste waren ook zijn 
begeleiders - die zaten immers mee op de 
kar - altijd héél enthousiast.

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

de tocht van de Halse Pier

het gevaarlijke beest van Halle

 ■ 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. 

29.04.2018 - 23.06.2018

dorp in de kijker
| fotozoektocht
Een tocht van ongeveer 25 km, langs de mooiste 
plekjes doorheen de drie deelgemeenten van Zoer-
sel. Bij elke foto die u tegenkomt moet een vraag 
beantwoord worden. Hierbij is ook aan de kinderen 
gedacht. Voor elk antwoordblad dat wordt binnen-
gebracht is er een prijs(je) voorzien. De prijsuitrei-
king heeft plaats op 23.09 om 17 uur op de Dag van 
de Landbouw te Einhoven.
locatie deelnameformulieren bij:
- taverne de Lindeloo, Dorp 103
- Benzine station Total, Zand straat 148
- Aveve Halle, Berkenmei 108
- KBC Verzekeringen Dirk Kennis, Handelslei 39
andere data van juni tot en met augustus
prijs € 7
info Guy Mermans, voorzitter KWB, Goudveld 19,
M 0476 40 49 52
een activiteit van KWB Zoersel
en Landelijke Gilde

dorp in de kijker
| fototentoonstelling oude dorpsgezichten
Fotoclub Nenufar en Obscura stellen een prachtige 
fototenstoonstelling voor van oude dorpsgezich-
ten versus het huidige dorpsbeeld. Deze foto’s 
zullen tijdens de maanden juni, juli, augustus en 
september te bewonderen zijn in vitrines en in 
horecazaken.
locatie middenstand en horeca in de drie deelge-
meenten
info dienst cultuur, cultuur@zoersel.be,
T 03 2980 7 13
een activiteit van fotoclub Nenufar en Obscura

zondag 29.04
brunch
locatie Kermisplein 6
tijdstip van 9 tot 11.30 uur
prijs volwassenen € 14, kinderen € 9
info en inschrijven Ewoud Meeusen,
wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van Chiro Waks Zoersel

relaxatiedagen
Doelgroep: volwassenen die in alle rust contact wil-
len maken met zichzelf, de paarden en de natuur.
locatie Herentalsebaan 49
andere data van 29/04 tot 1/5 of 23/09 tot 25/09
tijdstip van 9 tot 17 uur
prijs € 295
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-librium

wandelen
| reservaat Kijkverdriet (Ravels)
Richard Vergaelen gidst ons door de gewestbossen 
en het Natuurpunt reservaat Kijkverdriet.
locatie Boshuis Ravels, Jachtweg 27, Ravels
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

carwash Jonggivers
locatie de Zoezel
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
info www.scoutszoersel.be of
janik.luyckx@hotmail.com
een activiteit van scouts Zoersel

handboogschieten op doel
Jaarlijkse wedstrijdschieting voor de kalender van 
de Hoge Gilderaad.
Een 50-tal schutters van de Noorderkempen geven 
het beste van zichzelf met pijl en boog.

locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info info@sint-huybrechtsgilde.be
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

maandag 30.04
fi etsen
In de namiddag fi etsen we aan een zeer rustig 
tempo. Ritjes vertrekkende vanuit Halle. ‘s Avonds 
rijden we ietsje sneller.
locatie vertrek kerk Halle
andere data elke maandag tot eind september
tijdstip namiddag 13.30 uur, avond 19 uur
prijs gratis
info Maria T 03 383 66 80 (namiddag)
Gerd T 03 384 13 74 (avond)
een activiteit van KVLV Halle

yogalessen
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 80 voor 10 lessen (blijven onbeperkt geldig) 
1 les voor € 8,50
info Marita Schadick M 0472 33 43 96
een activiteit van yogaschool Paramada

mindfulness yoga
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein
andere data elke maandagavond
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement,
proefl es mogelijk 
info en inschrijven, Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 1.05
fi etstoertocht
Een afgepijlde fi etstocht van 72 km voor alle wieler-
toeristen. De rit kan individueel of in groep gereden 
worden. Tussenstop in sportlokaal te Berlaar.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip inschrijven tussen 7.30 en 9.30 uur
prijs € 2
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van Windklievers Zoersel

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

woensdag 2.05
Mindfulness/ Hatha Yoga
locatie turnzaal Halle en AC Bethaniënhuis, Han-
delslei 167
andere data iedere woensdag en donderdag (bui-
ten de schoolvakanties)
tijdstip avondles woensdag van 20 tot 21 uur, 
ochtendles donderdag van 10 tot 11.15 uur,
prijs € 9 per losse beurt, € 81 per tienbeurtenkaart, 
1 proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25, 
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

donderdag 3.05
relax yoga
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data elke donderdagochtend
tijdstip van 10 tot 11.30 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement, proefl es 

mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof M 0472 24 66 25,
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

bloemschikken voor volwassenen
locatie AC Bethanienhuis, Handelslei 167
andere data 14/06
tijdstip 13.45 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 6, niet-leden € 7
info hendrik.boven@telenet.be, T 03 383 35 43
een act. van Gezinsbond Halle- Sint-Antonius

judolessen 6-14 jaar
Judo draagt bij tot de verdere ontwikkelijk van 
het kind, dit zowel op fysisch als op psychologisch 
gebied. Respect en eerbied voor een leraar en de 
andere jongeren worden stelselmatig aangeleerd. 
Verder verbetert automatisch de kracht, de coördi-
natie en motoriek alsook de algemene conditie.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
tijdstip van 17.45 tot 19.30 uur
prijs afh ankelijk van de leeftijdscategorie
info Roger Alen, M 0477 68 59 11,
Judoschool-Alen@telenet.be,
www.Judoschool-Alen.be
een activiteit van JudoTeam Alen vzw

cursus
tekenen, aquarelleren & olieverfschilderen
U heeft enige artistieke aspiraties en u ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn?
Dan biedt de Kunstkring ‘De Schuine Boom’ de 
mogelijkheid om uw vaardigheden te ontplooien. 
locatie Olmenlei 129
andere data elke donderdagavond of
zaterdagvoormiddag
tijdstip donderdag van 19 tot 21.30 uur,
zaterdag van 9.30 tot 12 uur
prijs € 150 voor 12 lessen
info Werner de Wree, T 03 384 19 88,
werner.de.wree@telenet.be
een activiteit van De Schuine Boom

feminine fl ow yoga
locatie Felinea Brakkebos 11
andere data elke donderdagavond
tijdstip van 19.30 tot 21.00 uur
prijs € 100 abonnement, € 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

vrijdag 4.05
quiz
tweede quiz ten voordele van onze jeugd
locatie lokaal ttc Zoersel, de Reiger
tijdstip aanvang 20 uur
prijs € 20 per ploeg (max.6 personen)
info en inschrijven voor vrijdag 27/04 
T 03 464 06 94, meeusen.nadine@gmail.com
een activiteit van Ttc Zoersel

zondag 6.05
wandeling met natuurgids
Vroege ochtendwandeling met natuurgids in het 
Zoerselbos. Thema: vroege vogels. Op deze wan-
deling mogen honden NIET mee. Laarzen zijn sterk 
aanbevolen.
locatie Bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 3.06 thema vlinders
tijdstip van 6 tot 8.30 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine,
M 0479 73 90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van
de Vrienden van het Zoerselbos
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dorp in de kijker
| tuinconcerten ‘Zoersel vol-koren’
Twee Zoerselse koren en een gelegenheidskoor 
slaan de handen in elkaar en tracteren ons op tuin-
concerten in de mooie omgeving van een prachtige 
Zoerselse tuin en in de tuin van PC Bethaniën.
locatie - Cantemus Novum:

tuin Eric en An Oversteyns,
Driesheide 90 (deelgemeente Halle)

 - Canzoenia:
tuin kasteel Zoerselhof, Zoerselhof-
dreef 40 (deelgemeente Zoersel),

 - gelegenheidskoor:
grasveld achter AC Zoersel,
(deelgemeente Sint-Antonius)

tijdstip 14 uur (1ste concert), 15 uur (2de concert),
16 uur (3de concert)
prijs gratis
info - Cantemus Novum, Fons Van Mieghem,
  alfons.vanmieghem@skynet.be,
  T 03 383 67 38, M 0474 36 51 8

- Canzoenia, Ingrid Anthonissen,
dirigent@canzoenia.be,
T 03 383 64 94, M 0476 62 14 44

- www.zoersel.be,raadpleeg ook deze website 
in geval van slecht weer, dan wordt uitgewe-
ken naar een drogere locatie.

een act. van Cantemus Novum en Canzoenia

maandag 7.05
seniorensportdag
Volkssporten staan centraal op deze sfeervolle 
sportdag voor 55-plussers. Ook een zoektocht te 
voet (4 km) en met de fi ets (20 km) staan op het 
programma. Aansluitend schuift u aan voor een 
lekkere barbecue. De strafste sporters gaan aan het 
einde van de dag met een beloning naar huis.
locatie in en rond de Kapel van het CC Bethaniën-
huis
tijdstip van 9.30 tot 18 uur
prijs € 10
info en inschrijven verplicht voor 27.04,
T 03 2890 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van sportdienst Zoersel, de seniorenraad, 
WTC De Doortrappers en de Sint-Huybrechtsgilde

dinsdag 8.05
avond groepswandeling
locatie samenkomen bij Melien’s aan het Vroegein-
de 52, in Vorselaar
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be 
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

woensdag 9.05
bijen houden op grote ramen met geïntegreerde 
varroa bestrijding.
locatie de bibliotheek, Dorpszicht 1
tijdstip van 19.30 tot 22.30 uur
info Wenda Van Uff elen, M 0475 60 01 16
een activiteit van Imkersbond Zoersel

donderdag 10.05
dag van de Zoerselse wielertoerist
Een dag vol fi ets-en wandelplezier voor zowel 
gepassioneerde wielertoeristen (60 of 85 km), als 
gezellige familiefi etsers (20 of 40km) en wandel-
zoektochters.
locatie zaal de Vriendenband, Bethanienlei 108b
tijdstip van 7.30 tot 15.30 (14 uur voor 60 en 85 km)
prijs 60 en 85 km € 1,5 €voor leden van VWB of 
WBW, € 3,50 voor niet-leden, 20, 40 km en wandel-
zoektocht € 2,5 pp, -12 jaar gratis
info www.devriendenband.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband
en de Zoerselse wielerclubs

vrijdag 11.05
maandelijkse infonamiddag
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 8/06
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 12.05
Scherpenheuveltocht
Veel natuur van begin tot einde met de laatste 8 km 
een keuze uit twee parcours. Individueel parcour 
mogelijk. Speciale eucharistieviering met eigen 
muzikanten om 18 uur in Scherpenheuvel.
Vertrekuren bus en prijzen: contacteer Jef Joosten 
of leden van de Natuurvrienden 
locatie Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip groepsstart om 5.45 uur
prijs afh ankelijk van de afstand en met/zonder bus
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be 
een activiteit van
WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

spaghettidag
Kom genieten van een spaghetti groot of klein, 
bolognese of veggie ten voordele van onze Jins.
info www.scoutszoersel.be of
janik.luyckx@hotmail.com
een activiteit van scouts Zoersel

Tapori Benefi et
Jaarlijkse benefi et voor het medisch-educatief 
project Tapori in Ecuador. Gevulde dag met Kubb-
tornooi, kinderworkshops, barbecue, optredens 
(Merdan Taplak, The Color Grey) en een afsluitende 
fuif. We leggen een brug tussen Ecuador en België 
en verduidelijken waar de opbrengst van deze 
benefi et het verschil maakt.
locatie gemeentepark en Koetshuis Hallehof, 
Kasteeldreef 55
tijdstip van 13 tot 24 uur
info en inschrijvingen via
de website www.taporibenefi et.be
een activiteit van Tapori benefi et vzw

bloemenverkoop
Ten voordele van de zieken en hoogbejaarden van 
Zoersel en dit ter gelegenheid van Moederdag !
locatie Sint-Elisabtehkerk Zoersel
andere data 13.05
tijdstip zaterdag van 13.00 tot 18 uur
zondag van 8 tot 12 uur
prijs tegen democratische prijzen
info guido.boen@belgacom.net
een activiteit van
SAMANA Sint-Elisabeth Zoersel

dorp in de kijker | pierendag
De pier van Halle gaat weer op pad, in een heuse 
Pierentocht, begeleid door verschillende Halse 
verenigingen. Iedereen is uitgenodigd om de pier 
te vergezellen. Onderweg kunt u genieten van 
toneel, zang, muziek, een vendeliersgebeuren, een 
hapje en (een) drankje(s)...Afsluiten doen we met 
Twalseree.
locatie deelgemeente Halle
tijdstip vanaf 17 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, cultuur@zoersel.be,
T 03 2980 713
een activiteit van de dienst cultuur

zondag 13.05
dorp in de kijker | ShareFair
Delen en geven in een leuke, gezellige sfeer. Dat 
kan gaan van spullen die u niet meer nodig hebt, 
over spullen die u zo weinig gebruikt dat u ze best 
met anderen kunt delen, tot de inzet van uw talen-
ten voor anderen.
locatie tuin pastorij, deelgemeente Zoersel
tijdstip van 10 tot 14 uur
prijs gratis
info Margot Van Bavel, M 0478 25 21 64,
T 03 312 17 50, kvlv-zoersel@hotmail.com,
www.facebook.com/kvlvzoersel en www.kvlv.be
een activiteit van KVLV Zoersel

dinsdag 15.05
lentemarkt
Verkoop van knutselwerkjes, tweedehandskledij, 
bloemen, plantjes en lekkere hapjes en drankjes.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur
prijs gratis
info inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

woensdag 16.05
Inside-Out-Run
Unieke jogging van 5 of 10 km doorheen het admi-
nistratief centrum van gemeente & ocmw Zoersel, 
het mooie domein en de gebouwen van psychia-
trisch centrum Bethanië.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen met de 
kids run, een parcours met tal van hindernissen.
locatie voetbalveld Psychiatrisch Centrum
Bethanië, via Bethaniënlei 8C
tijdstip kids run 17 uur, 5 of 10 km 19 uur
prijs prijs vvk € 3, kassa € 5, kidsrun € 1
info Tanja De Backer, tanja.de.backer@emmaus.be
een activiteit van PC Bethanie, AZ Sint-Jozef, 
atletiekclub DAL en gemeente en ocmw Zoersel

zorg voor uw haar
Inschrijven is verplicht.
locatie Parochiezaal Sint-Antonius
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info Mai Wouters, T 03 337 88 80,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 17.05
bloemschikles
locatie dorpszicht, boven de bib van Zoersel
tijdstip 19 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 7 plus materiaal
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 18.05
Romeo en Julia
Shakespeare-regie: Alda Braeken.
Romeo en Julia worden verliefd op elkaar. Maar een 
oude familieruzie maakt hun liefde onmogelijk. En 
dan wordt er een plannetje bedacht … Een pittig, 
grappig, ernstig, poëtisch, gewelddadig, emotio-
neel, verteld en gedanst verhaal over liefde, passie, 
verdriet en woede, dat tenslotte niet goed afl oopt.
locatie Zonneputteke 1C
andere data 19.05
tijdstip telkens om 19 uur
prijs volwassenen € 7, -12 jaar € 2
info en reserveren info@theatertilia.be,
Lut de Kerf T03 309 15 08
een activiteit van Jeugdtoneel Tilia

zaterdag 19.05
The sky is the limit present
The sky is not the limit
Trots kondigen wij onze turnshow aan! Zaterdag 19 
mei: adembenemende Dansshow met guest acts 
van Acro en Tumbling.
Zondag 20 mei: Spectaculaire Turnshow. We 
maken er een onvergetelijk weekend van waarin 
iedereen zal schitteren als sterren.
locatie Amigos-Vanpelt arena
andere data zondag 20 mei
tijdstip zaterdag deuren open 17u30 en start om 18 
uur zondag deuren open 13u30 en start 14 uur
prijs 0-4j gratis, 5-12j vvk €10 adk €12, 12j+ vvk€13 
adk€15
info vvk online vanaf 20.03, kassa indien nog vrije 
plaatsen
een activiteit van The Sky Is The Limit

stratenloop Risschotsefeesten
Afstanden zijn kids (300m, 750m,1500), 5 km, 
10km, 15km.
locatie Risschotplein Acacialaan
andere data 20 en 21.05
tijdstip en prijs www.stratenloop.be
info Jef Heivers, T 03 384 03 58, info@risschot.be
een activiteit van Wijk Risschot

zondag 20.05
fi etsen en wandelen voor dementie
onder het peterschap van Warre Borgmans.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip vertrek tussen 8 en 14 uur
prijs €5
info Nathalie Riviere, T 03 384 56 55,
nathalie.riviere@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens
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10 miles Malle
Een zondagnamiddag met loopwedstrijden en 
joggings. Afstanden van 5 km, 10 km en 10 miles 
en ook kinderlopen staan op het programma. Een 
deel van de opbrengst gaat naar Huize Walden in 
Westmalle.
locatie domein de Renesse, Lierselei 30-32,
Oostmalle
tijdstip Start wedstrijden: kinderjoggings om 
12u30, 5 km om 13u30, 10 km om 14u15 en de 10 
miles om 15u30.
prijs 5 km, 10 km en 10 miles: € 7 voorinschrijving,
€ 9, ter plaatse; kinderjoggings € 4
info Leo Van Ginckel, info@10milesmalle.be,
M 0470 20 27 87
een activiteit van atletiekclub DAL

maandag 21.05
Risschotse Feesten
Wandelen voor het goede doel. Lies Coeckelbergs 
uit Zoersel vecht tegen een agressieve hersentu-
mor. Dure immuuntherapie is haar enige kans 
op genezing. Wandelen in het groene kader van 
het Zoerselbos en de bosrijke omgeving van het 
Risschot en het Gagelhof.
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,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be 
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 24.05
wandelen net over de grens
Op de grens van België en Nederland loopt de 
Dodendraad. Onze wandeling begint aan het 
eindpunt van de treinreis die vele Belgische vluch-
telingen namen . Maar we hebben ook oog voor 
het prachtige natuurgebied tussen Baarle Nassau 
en Zondereigen. Mogelijkheid tot lunchen na de 
wandeling.
locatie parking P&R aan bushalte de Haan
tijdstip 9 uur stipt
prijs gratis
info graag even verwittigen of u meegaat, zo moet 
de groep niet onnodig wachten.
Frederika Houwelijckx M 0479 65 16 99
een activiteit van Curieus Zoersel

bloemschikken
Niets meebrengen, wij zorgen voor alles.
locatie AC Bethanienhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 27, niet-leden € 32
info en inschrijven verplicht voor 11.05,
Mai Wouters, T 03 337 88 80,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

vrijdag 25.05
voordracht
| ‘Hotel Pardon’ door Jan de Cock
Na het succes van ‘Hotel Prison’ reist Jan De Cock 
naar slachtoff ers en nabestaanden van misdaden. 
Hij luistert naar hun verhalen en komt tot de con-
clusie dat niet ‘oog om oog, tand om tand’, maar 
wel verzoening bevrijdend werkt.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info dienst senioren, T 03 2980 7 37,
senioren@zoersel.be
een activiteit van Seniorenraad Zoersel

zaterdag 26.05
lentetocht
Traditioneel is het parcours uitgetekend in en rond 
de Halse bossen. Het is volop lente en de frisse 
groene tinten van de bladeren tekenen een kleuren-
palet in de natuur.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 7.30 tot 15.00 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

kant weven
locatie in den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55, inbegrepen oefenmateriaal 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

schoolfeest thema ‘cijfers’
Leuke (na)middag met spelletjes, paardenmolen, 
optredens, hapjes en drankjes. Iedereen welkom.
locatie GO! Basisschool Klim-Op, Heybleuken-
straat 21, Sint-Antonius
tijdstip van 12.30 tot 17 uur
prijs gratis
info http://klim-op.net/kalender/andere-activitei-
ten/ Birgit Engel, T 03 383 25 95 of M 0492 33 73 50, 
basisschool.klim-op@outlook.com
een activiteit van GO! Basisschool Klim-Op 
i.s.m. oudervereniging en vriendenkring

expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met 17 juni
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

bezoek aan het Lindepaviljoen
en het Heemhuisje te Zoersel
locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
tijdstip 13.30 uur
prijs leden € 5, niet leden € 7
info en inschrijven voor 1.05, Katia Pannecoucke,
T 03 383 51 56 of katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds Zoersel,
Sint-Antonius en Halle

steenuilen ringen
We bezoeken in de omgeving van Einhoven en 
Drengel locaties van nestkasten met steenuiltjes 
en misschien ringen we onderweg jonge uiltjes. Da-
tum en startlocatie kijk op natuurpuntvoorkempen.be
locatie biercafé Surcele, Oostmallebaan 99
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs gratis (vrijwillige bijdrage voor
reservatenrekening)
info Valentijn Brems, M 0476 66 83 28,
valentijn.brems@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen/
Vogelwerkgroep

zondag 27.05
harmonie in concert
Tijdens de jaarlijkse Martinusfeesten, word je van 
‘s morgens tot ‘s avonds verwend. De dag start 
met een stevige brunch, met o.a. spek met eieren 
en beuling. Geen schrik om teveel te eten, want 
nadien kunnen de calorieën er terug afgefi etst wor-
den tijdens een leuke fi etsrally. In de namiddag kan 
genoten worden van opeenvolgende concerten van 
bevriende harmonies, terwijl de innerlijke mens 
opnieuw kan aansterken met pannenkoeken, 
hoeve-ijs, hamburgers en de Halse haringen van de 
barbecue.
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip 9.30 - 11.30 uur:
brunch (vooraf inschrijven niet nodig)
10.30 - 18 uur: fi etsrally (ter plaatse inschrijven tot 13 uur)
14 - 18 uur: live optredens muziekmaatschappijen 
18.15 uur: uitreiking prijzen fi etsrally
prijs gratis
info info@harmoniehalle.be
een act. van K.H. Sint-Martinus Halle-Kempen

maandag 28.05
cursus libellen
Tijdens twee theorielessen en twee praktijkles-
sen leren we deze mooie gevleugelde insecten 
herkennen. Joeri Cortens en Wim Veraghtert zijn 
onze lesgevers.
locatie oude Pastorij, Berckhovenstraat 11,
Westmalle
andere data 4/06 (theorie)
9/06 en 28/07 (praktijk)
tijdstip theorie van 19.30 tot 22.30 uur
praktijk van 14 tot 17 uur
prijs € 25
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,

walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen/
werkgroep studie

dinsdag 29.05
bloedinzameling
locatie dinsdag: de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 18.15 tot 20.30 uur
info Katleen Tops, T 03 385 34 02,
bloed@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

donderdag 31.05
kookles
kookdemonstratie met heerlijke asperges.
locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip 13 uur en 19 uur
prijs leden € 5, niet leden € 9
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

zaterdag 2.06
minicursus grassen
Maak kennis met de hoofdkenmerken van grassen 
en leer enkele algemene soorten herkennen.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip start 9 uur, einde 12 uur
prijs vrijwillige bijdrage voor reservatenfonds
info Paul Stryckers, T 03 309 00 55,
stryckers.mertens@skynet.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

ecotuindagen
Tijdens dit weekend kunt u een kijkje nemen en 
inspiratie opdoen in tal van natuurvriendelijke en 
ecologische tuinen.
locatie Veldstraat 79/1, Liefk enshoek 56, Heide-
weg 65, Klein Herentals 26
andere data 3.06
tijdstip De volledige lijst, openingsuren en fi etslus-
sen vindt u op velt.nu
prijs gratis
info Renée Grysolle,
reneegrysolle@hotmail.com, T 03 383 34 96
een activiteit van Velt

dansvoorstelling
Jaarlijkse dansvoorstelling. Alle groepen zetten hun 
beste beentje voor op muziek van Disney. Iedereen 
welkom.
locatie Provinciaal Vormingscentrum Malle
tijdstip 16 uur en 17.30 uur
prijs kaarten aan €6
info dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado

concert | Kris De Bruyne Trio
Zijn mooiste liefdesliedjes
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 13 vvk, € 15 kassa
info cultuur@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van gemeente Zoersel

nachtzwaluwwandeling
Door zijn geheimzinnige bestaan werd de ‘geiten-
melker’ of nachtzwaluw vroeger vaak beschuldigd 
van allerlei ongeregeldheden. Ga in de schemering 
mee op stap op de heide.
locatie vliegveld Malle, parking vliegclub (toegang 
via Heihuizen)
tijdstip van 21 tot 23 uur
prijs gratis
info Guy Laurijssens, M 0474 73 64 30,
guy.laurijssens@gmail.com
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen, kern Zoersel

zondag 3.06
dorp in de kijker
| culinaire fi etstocht met huifk ar of fi ets
Vandaag kunt u de landbouwlus afl eggen met 
een huifk ar of met de fi ets. Onderweg voorzien 
wij op diverse plaatsen standjes met een hapje of 
een drankje. In de deelnameprijs is een aperitief, 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert inbegrepen, 
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telkens op een andere locatie. We voorzien ook 
voldoende animatie voor de kinderen.
locatie vertrek vanaf AVEVE tuincentrum Keysers, 
Berkemei 108, deelgemeente Halle of vanaf de 
zorgcentra van Zoersel
tijdstip vanaf 10 uur
prijs +/- € 18 pp, moet nog exact bepaald worden
info www.landelijkegildezoersel.be
een act. van Landelijke Gilden Zoersel en Halle

vrijdag 8.06
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 09.06 en zondag 10.06
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethszoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 9.06
opendeur en éénmalige verkoop
| verzameling Zuid-Afrikaanse planten en cactussen
Eenmalige verkoop zelf gekweekte planten tegen 
liefh ebbersprijzen! Ook groepen welkom, graag 
even op voorhand verwittigen. Sommige gedeelten 
ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
locatie Antwerpsedreef 30
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis toegang
info Frank en Diane Thys-Brants, T 03 383 50 06, 
south.african.fl ora@gmail.com
een activiteit van Frank en Diane Thys-Brants

tuinfeest
Doorlopend is er live muziek van Carl Smets en 
kinderanimatie. Gelegenheid om iets te eten en te 
drinken. Like zeker onze Facebookpagina!
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 14 tot 18 uur
info eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

zondag 10.06
pierentocht - Walk 2Gether
De traditiegetrouwe organisatie van de Natuur-
vrienden in Halle. De verschillende afstanden ( 
6-12-20-30km ) zijn gedetailleerd afgepijld . Nieuw 
parcours met veel Zoerselbos.
locatie VTI, Langestraat 199, Zandhoven
tijdstip van 6.30 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

fi etsen
| Meanderend van Scherpenberg tot Schelde
Een fi etstocht langs het Schijn van Westmalle tot 
Antwerpen in drie lussen. Verschillende stops.

locatie vertrek Scherpenberg Molen Westmalle, 
Oranjerie Schildehof Schilde, St. Janskapel Wom-
melgem en stadspark in Antwerpen
tijdstip van 9 tot 17 uur
prijs gratis
info Natuurpunt Schijnvallei, T 03 354 55 06,
info@schijnvallei.be
een activiteit van Natuurpunt Schijnvallei 
i.s.m. Natuurpunt Voorkempen, Natuurpunt 
Schijnbeemden en Antwerpen stad

dinsdag 12.06
groepswandeling
locatie taverne De Dreef, Boudewijnstraat 12A, 
2280 Grobbendonk
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be ,www.nvz.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

woensdag 13.06
informatieavond vormsel
Voor het vormsel van 2018 in parochie Sint-Marti-
nus Halle lichten wij de werking toe en worden de 
nodige afspraken worden gemaakt.
locatie kerk Sint-Martinus, Halle-Dorp 34
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info parochie Sint-Martinus Halle, T 03 383 09 56
een activiteit van
vormselcatechese Sint-Martinus Halle

vrijdag 15.06
jaarlijkse fi etstocht
Fietsend door de Kempen brengen wij een bezoek 
aan het Mestverwerkingsbedrijf Leemans in Wortel.
prijs € 5
info en inschrijven voor 1 juni Katia Pannecoucke, 
T 03 383 51 56 of katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van
Davidsfonds Zoersel, Sint-Antonius en Halle

zondag 17.06
feesten in de boomgaard
Jaarlijks zomerfeest dit om de werking van onze 
vereniging te fi nancieren. Specialiteit : maatjes-
haring met brood en gesnipperde ui. Er zijn ook 
steeds boterhammen met kop of trappistenkaas en 
verschillende fruitvlaaien te verkrijgen.
locatie boomgaard van het Bezoekerscentrum 
Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs gratis toegang
info info@zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 19.06
dagfi etstocht
wij rijden met de fi ets naar Kessel en diamantmuse-
um. Denk aan uw fl uo-vestje.
locatie vertrek Beuk&Noot, Ter Beuken 1
tijdstip 9 uur stipt
prijs gratis
info Mai Wouters, T 03 337 88 80,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

dorp in de kijker
| Halle Proeft 2018
Lokale producenten, horecazaken en verenigingen 
bieden hun specialiteiten aan in proevertjesvorm. 
Op verschillende standen kunt u terecht tot 24 uur.
locatie dorpsplein Halle
tijdstip van 15 tot 24 uur
prijs gratis toegang, proevertjes te betalen aan de 
standen
info www.halleproeft.be of op facebook via Halle Leeft,
Tom Sleeuwaert, M 0470 60 01 20,
tomsleeuwaert@hotmail.com
een activiteit van Halle Leeft

zaterdag 23.06
tekenatelier | De toekomst
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot en met 1 juli
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van gemeente Zoersel i.s.m. DKO

stratenloop zomerkermis
locatie Dorpsplein Zoersel
tijdstip van 15 tot 24 uur
prijs democratische prijzen
info Johan Rijmen, M 0473 27 19 56,
 zoerselkermis@live.be
een activiteit van VZW Zoerselkermis

fudoshin BBQ
Om het seizoen af te sluiten, organiseren we ook 
dit jaar een BBQ. Voorafgaand vindt er nog een 
receptie plaats om alle vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet.
locatie judoclub fudoshin Zoersel, Kapelstraat 11
tijdstip vanaf 16 uur
prijs afh ankelijk de de te kiezen menu’s
info info@fudoshin.be
een activiteit van Judoclub Fudoshin Zoersel

viering huwelijksjubilarissen
Voor alle gouden, diamanten en briljanten huwe-
lijksjubilarissen van onze parochie.
locatie kerk Sint-Martinus, Halle-Dorp 34
tijdstip 18 uur
prijs gratis
info parochie Sint-Martinus Halle, T 03 383 09 56
een activiteit van parochie Sint-Martinus Halle


