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 ▪ nieuw mobiliteitsplan voor Zoersel: laat uw stem horen!

 ▪ mantelzorger, zonder het te beseffen

 ▪ verkiezingen mei 2019: hoe Europa dagelijks uw leven beïnvloedt 

Koen Fillet stelt tentoon
“ik denk na met mijn penseel”



zitdagen 
belastingen

Binnenkort valt uw belastingbrief (aangifte personenbelasting) 
weer in uw brievenbus. Hebt u hulp nodig bij het invullen van uw 
aangifte? Maak dan zeker een afspraak met een van de medewer-
kers van de FOD Financiën tijdens de ‘zitdagen’ op maandag 20, 
dinsdag 21 en woensdag 22 mei, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 
tot 16 uur in ons administratief centrum (Handelslei 167). 
Om lange wachttijden te voorkomen, is een afspraak verplicht. Dit 
kan vanaf 23 april tot en met 10 mei 12.30 uur aan de balie van het 
onthaal van het administratief centrum, telefonisch op het nummer 
T 03 2980 0 00 of via mail naar gemeente@zoersel.be. 
Opgelet: u maakt één afspraak per in te vullen aangifte. Kunt u geen 
afspraak maken, maar wilt u wel graag hulp? Dan kunt u terecht in 
het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout.

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

afspraak maken verplicht
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 ■ IN ‘T KORT

in memoriam ereschepen Willy Storms

Na een lange ziekte overleed op 9 februari Zoersels ereschepen 
Willy Storms, thuis in Halle, op 72-jarige leeftijd.

Willy zetelde tussen 1983 en 2000 achttien jaar voor DDV (de 
Dorpsvernieuwing) in de gemeenteraad. Tijdens de eerste twee 
legislaturen was hij gedurende acht jaar een zeer gewaardeerd 
schepen van sociale zaken.

groot sociaal engagement
Hij zette een sociaal beleid op de kaart dat vooral kind- en gezins-
vriendelijk was. Zo lag hij aan de basis van initiatieven voor de op-
start van de dienst onthaalgezinnen, kinderopvang, speelplein-
werking, jeugdhuis, werklozenwerking, Taxi-stop ...
Het is Willy geweest die, met zijn groot sociaal engagement, de 
gemeente Zoersel op sociaal vlak de 21ste eeuw heeft binnen ge-
loodst en hij heeft Zoersel daarmee mooier, beter en warmer ge-
maakt. Volkomen terecht kende de gemeenteraad hem dan ook 
de titel van ereschepen toe.

wereldburger en cultuurminnaar
Willy was een integer en hardwerkend mandataris met de juiste 
ingesteldheid. Hij wist dat je tussen de mensen moet staan om te 
voelen wat er leeft, om van de lokale gemeenschap de plek te ma-
ken waar jong en oud graag samenleven.
Willy was ook een wereldburger en een groot cultuurminnaar. Hij 
was tevens een joviaal en hartelijk persoon die steeds voor ieder-
een open stond. Wie met hem heeft samengewerkt, of hem heeft 
gekend, zal hem ook blijven herinneren als een uitermate positief 
ingesteld persoon, met een groot relativerend vermogen en begif-
tigd met een fijn en goed gedoseerd gevoel voor humor.

Het bestuur en het personeel van gemeente & ocmw Zoersel bie-
den de familie hun oprechte deelneming aan.

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

premie 
vervanging kachel

Sinds februari kunt u een pre-
mie aanvragen als u uw open 
haard, hout- of kolenkachel 
(inclusief accumulatiekachel)
vervangt door een gaskachel 
of gashaard. Deze maatregel 
werd in het leven geroepen 
om de luchtkwaliteit te ver-
beteren. Er gelden wel enkele 
voorwaarden:
- Het nieuwe systeem moet 

minstens een Europees ener-
gielabel A hebben. Dit sluit 
elektrische verwarmingstoe-
stellen uit.

- De nieuwe kachel of haard 
moet worden geïnstalleerd 
in dezelfde ruimte als de 
oude.

- Enkel natuurlijke personen 
(eigenaars en huurders) kun-
nen de premie aanvragen.

- U vraagt de premie aan, ui-
terlijk drie maanden na het 
einde van de werken.

MEER WETEN?
Meer info en alle voorwaarden 
vindt u op www.vlaanderen.be 
> bouwen, wonen en energie > 
energie besparen > subsidies.

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 24 mei. 
Vergeet niet om vóór 10 mei 
een mailtje te sturen met 
daarin de naam van de kampi-
oen, vereniging, titel, discipli-
ne en een foto.

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

zomerwerking 
spelen en ravotten

Zoals steeds verwelkomen 
onze monitoren uw kinderen 
tijdens de zomermaanden 
met open armen. 
Bij de speelpleinwerking in 
gemeentelijke basisschool Pie-
renbos kunnen uw kinderen 
(lagere school) dagelijks ko-
men spelen en ravotten. 
Zowel kleuters als lagere 
schoolkinderen hebben daar-
naast de keuze uit een waslijst 
aan workshops en uitstap-
pen, waaronder een doe- en 
beleefdag op de paardenboer-
derij, een fotoworkshop, een 
bezoek aan de voorleesfee ... 
Beleven uw kinderen graag 
een ganse week plezier, dan 
is één van deze kampen mis-
schien iets voor hen?
- boostdagen, door Bodymap 

(van 1ste kleuterklas t.e.m. 1ste 
leerjaar): Op een speelse ma-
nier de motorische basis- en 
denkvaardigheden verster-
ken. Van 1 tot 5 juli en van 
5 tot 9 augustus (hiervoor 
kunt u nu al inschrijven).

- kleuterkamp: Met als thema’s 
‘beestenboel’ en ‘superhel-
den’. Van 22 tot 26 juli en van 
19 tot 23 augustus.

- sportkamp, door Sportievak 
(kleuters en lagere school): Een 
waaier van sporten en acti-
viteiten, opgevat in een leuk 
thema en aangepast aan de 
leeftijd. Van 8 tot 12 juli, van 
12 tot 16 augustus en van 26 
tot 30 augustus (hiervoor 
kunt u nu al inschrijven).

- watersportkamp, door Pelican 
School (lagere school en tie-
ners): Waterpret beleven à 
volonté, inclusief toegang 
tot het opblaasbare water-
park. Van 26 tot 30 augustus. 

MEER WETEN?
vrije tijd 
T 03 2980 9 04 
Meer details ontvangt u per brief 
via de school 
of vindt u op 
www.zoersel.be/zomerwerking. 
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mantelzorger, zonder het te beseffen 

Naar de dokter gaan, een boswandeling doen, een nieuwe garderobe aanschaffen, in de tuin 
werken ... Patricia, Nicole, Ingrid, Myriam en Andy Morreel zorgen samen voor hun 83-jarige 
mama Hermine. Dat maakt van hen ‘mantelzorgers’. Zich allerminst bewust van deze ‘titel’, 
maar des te meer van hun sterke familiale band, vertellen ze graag over hoe zij dit ervaren.

“...gewoon een gezin 
dat voor mama zorgt”

 ■ CLOSE-UP

“De zorg voor mama 
zit verweven in ons dagelijks leven.”
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 ■ CLOSE-UP

“Om eerlijk te zijn, schrok ik er wel van dat 
wij gevraagd werden om te komen praten 
over mantelzorg”, steekt Ingrid van wal. 
“Misschien schat ik het verkeerd in, maar 
ik zie wat wij doen niet meteen als man-
telzorg. Ik vind dat wij gewoon de norma-
le dingen doen, die je met je moeder doet.”

onbewust
Zoals Ingrid, en haar zussen en broer, zijn 
er ongetwijfeld nog heel wat andere man-
telzorgers die zich niet bewust zijn van 
die ‘titel’, maar die ook - zonder er bij na te 
denken - de zorg voor hun mama of papa, 
zoon of dochter, vriend of buurvrouw ... 
op zich nemen, en dit bovendien niet meer 
dan normaal vinden. Wat echter niet al-
tijd het geval zal zijn, is dat ze die zorg ook 
kunnen verdelen onder vier zussen en een 
broer. “De zorg voor mama - een kranige 
tachtigplusser die nog steeds alleen thuis 
woont - verdelen wij inderdaad onder ons 
vijf ”, beaamt Patricia. “Ik doe vooral het 
medische: mee naar de dokter of de oog-
arts gaan, voor onderzoeken naar het zie-
kenhuis ... Nicole gaat geregeld met haar 
wandelen, iets drinken of een spel spelen 
en Ingrid gaat meestal met haar naar de 
winkel, kleren kopen ...” “Mama is zeker 
geen schminkpop, maar ze is wel nog heel 
fel bezig met hoe ze ervoor komt”, lacht 
Ingrid. “Myriam, op haar beurt, houdt zich 
voornamelijk bezig met het financiële luik 
en Andy met de tuin. En zo heeft ieder 
van ons z’n eigen rayon. Dat is duidelijk en 
makkelijk zo.”

verweven in ons dagelijks leven
Naast de zorg voor mama Hermine heb-
ben de drie dames (n.v.d.r. Myriam en Andy 
waren niet bij het gesprek aanwezig) uiter-
aard ook nog hun eigen gezin, een deel-
tijdse job, hobby’s ... Ik vraag me af of ze 
zichzelf niet soms voorbij dreigen te lo-
pen? “Nee, helemaal niet”, stelt Patricia me 
gerust. “De zorg voor mama zit verweven 
in ons dagelijks leven. Wij zijn dat zo ge-
woon. Ieder doet z’n deel en dat valt mee 
tussen de plooien van onze eigen huishou-
dens. Ben je enig kind, met daarnaast een 
voltijdse job en misschien nog een paar 
kleine kinderen thuis, dan komen al die ta-
ken bij één iemand terecht en krijg je na-
tuurlijk een heel ander verhaal. Daar zijn 
we ons maar al te goed van bewust.”  
“Zoals Ingrid al aangaf, voelen wij ons ook 
absoluut geen mantelzorgers”, vult Nicole 
aan. “Wij zijn gewoon een gezin dat voor 
mama zorgt. Net zoals ik zorg voor mijn 
zoon, die doof is. Ben ik dan mantelzor-
ger? Ik ben gewoon zijn mama ...”

in alle richtingen
Ik moet toegeven dat ik erg gecharmeerd 
ben door dit warme, sterke gezin. En er 
is meer. “Stel dat één van ons ziek of ge-
kwetst is en het evenwicht is even zoek, 
dan nemen de anderen het gewoon over”, 
vertelt Ingrid met enige trots. “Het even-
wicht wordt meteen hersteld, zelfs door 
mama. Toen ik geopereerd was, kwam zij 
mij helpen in plaats van ik haar. Dat gaat 
in alle richtingen en dat doet deugd. Op 
zo’n moment merk je nog eens extra hard 
hoeveel we aan elkaar hebben. We heb-
ben ook iedere dag contact met elkaar. 
Dat verwondert mensen vaak, maar voor 
ons is dat niet meer dan normaal.”

potje scrabble
Voor dat dagelijks contact hebben de zus-
sen een speciaal systeem. Ze spelen na-
melijk online scrabble met hun mama. “Op 
die manier horen we haar iedere dag”, legt 

DAG VAN 
DE MANTELZORGER 
OP 21 JUNI

Gemeente & ocmw Zoersel 
wil alle mantelzorgers on-
der u in de bloemetjes zet-
ten en bedanken voor uw 
goede en warme zorgen. 
We nodigen u daarom van 
harte uit voor onze ‘Dag van 
de Mantelzorg’.  
Op het programma staat:
- een wandeling in het 

Zoerselbos met een 
fairtradebos receptie;

- een gezellig etentje in res-
taurant ‘In de Wandeling’; 

- een komisch theaterstuk 
‘Oude koeien aan de Costa 
del Sol’.

Aan u de keuze of u aan 
alle of aan een selectie 
van de activiteiten deel-
neemt. Onze ‘Dag van de 
Mantelzorg’ is volledig gra-
tis, maar de plaatsen zijn 
beperkt. Wilt u deelnemen, 
schrijf u dan tussen 20 mei 
en 7 juni in via het onthaal 
van ons  administratief cen-
trum: 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be.

Nicole uit. “Bij iedere zet kan ze ook een 
zinnetje meesturen. Heeft ze een vraag of 
wil ze iets vertellen, dan staat dat er bij. 
Het is snel en handig, en het is bovendien 
ook een vorm van sociale controle. Van zo-
dra we merken dat ze een woordje terug-
stuurt, weten we ‘ze is wakker’.”

me-time
Ik ben tot slot benieuwd of de zussen nog 
af en toe een gaatje hebben voor wat me-
time, want dat is niet onbelangrijk. ”Ja, 
hoor. We hebben allemaal onze vaste mo-
menten om te ontspannen. Dat gaat van 
yoga en lezen, over zingen en wandelen 
tot spelletjes spelen. Je kan ons ook alle 
vier, inclusief mama, een plezier doen met 
een namiddagje handwerken. Een tasje 
koffie erbij en een gezellige babbel, meer 
moet dat niet zijn!”
Ik wens jullie , én jullie mama, nog uren 
wandel-, spel- en naaiplezier!

WANNEER BENT U MANTELZORGER?

Herkent u zich in dit verhaal? Dan bent u - misschien ook zonder het zelf te beseffen - een 
mantelzorger. U bent mantelzorger vanaf het moment dat u - op regelmatige basis en on-
bezoldigd - zorgt voor iemand uit uw omgeving. Dat kan een familielid zijn, maar evengoed 
een vriend, buur of kennis. Eén ding staat vast: u zorgt voor iemand en daardoor maakt u 
het leven van die persoon een stuk aangenamer.  
Blijft u graag op de hoogte van onze initiatieven voor mantelzorgers, registreer u dan als 
mantelzorger via www.zoersel.be (e-loket > formulieren > registratie mantelzorger). 
Zit u met een boel vragen of hebt u nood aan extra ondersteuning? Dan kunt u steeds te-
recht bij onze sociale dienst (T 03 2980 0 00) of bij uw mutualiteit.

MEER WETEN?
Celine Beirinckx  
T 03 2980 0 00 
celine.beirinckx@zoersel.be
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één zwaluw maakt de lente niet (meer)

Ieder jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen een nieuwe lente aan. Dit was althans een 
vertrouwd beeld voor onze grootouders, want vandaag ziet u ze nog maar weinig. Meer en 
meer nesten - of locaties om er één te maken - verdwijnen. Geen nest betekent geen thuis en 
dus geen reden om hier te blijven. Hoog tijd dus om daar iets aan doen!

Dat laatste is voor de huiszwaluw steeds 
minder evident, aangezien ze haar nest 
onder een hoge dakoversteek bouwt. 
Steeds minder nieuwbouwwoningen heb-
ben echter zo’n dakoversteek.  
Tegen de moderne bouwmaterialen heb-
ben de kunstig gemetselde zwaluwnesten 
bovendien ook geen houvast. 
De zwaluwen hebben het, tot slot, ook 
steeds moeilijker om modder te vinden, 
om hun nest mee te maken. Steeds gro-
tere delen van de bodem worden immers 
verhard (met klinkers, beton ...).

nieuwe nestmogelijkheden
Uit onderzoek blijkt dat onze gemeente 
nog slechts 33 huiszwaluwnesten telt (in 
de buurt van de Drengel en Einhoven). Die 
willen we - gemeente & ocmw Zoersel en 
Natuurpunt - uiteraard behouden, maar 
we willen ook nieuwe nestmogelijkhe-

den aanbieden, verspreid over heel de ge-
meente.
- Zo komt er in de Drengel een zwaluwen-

til, als het ware een hotel met verschil-
lende kamertjes, waar de zwaluwen hun 
nest kunnen maken.

- Aan de hoogspanningscabine op de 
hoek van de Drengel en de Zandstraat 
plaatsen we individuele nesten.

- Natuurpunt gaat ook actief op zoek naar 
goede nestlocaties. Is uw huis er zo één, 
dan zullen zij u hierover aanspreken. 
(Oudere) woningen met een ruime dak-
oversteek zijn de ideale nestplaats.

Elk voorjaar ondernemen zwaluwen de 
zware tocht van Afrika naar onze streken.
Ze komen hier broeden en hun jongen 
grootbrengen. Dat wordt echter - voor-
namelijk voor de huiszwaluw (met witte 
borst) - ieder jaar moeilijker, omdat heel 
wat van hun bestaande nesten verdwe-
nen zijn bij hun terugkomst.

oorzaken
Zwaluwnesten worden vaak weggehaald 
door de bewoners van het huis waarte-
gen het nest gebouwd is, omdat de bouw 
ervan (doorgaans met modder) en het 
grootbrengen van de jongen wel wat vui-
ligheid met zich meebrengt. 
Bij afbraak of verbouwing van woningen, 
stallen en schuren sneuvelen er eveneens 
heel wat nesten en verdwijnen meteen 
ook de geschikte locaties om er een nieuw 
te bouwen. 

WAT KUNT U ZELF DOEN?
- Zijn de zwaluwen bij u thuis? Stel dakre-

novaties dan uit tot na het broedseizoen 
(september), zodat ze niet worden ge-
stoord tijdens het broeden.

- Zorgt hun aanwezigheid voor besmeur-
de ramen en gevels? Monteer dan een 
plankje (te verkrijgen via Natuurpunt), 
zo’n halve meter onder het nest. Dat zal 
de vuiligheid opvangen.

- Voorzie buiten een modderpoel en even-
tueel wat stro, zodat ze steeds voldoen-
de nestmateriaal vinden. Of schaf u een 
nestkastje aan (ook te verkrijgen via Na-
tuurpunt), dat maakt het hen wat mak-
kelijker.

MEER WETEN?
Natuurpunt Voorkempen  
Ronny Van Soens 
fam.vansoens@proximus.be

tijd voor actie

 ■ BETROKKEN
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laat uw stem horen

In februari gaf het gemeentebestuur het startschot voor de opmaak van een nieuw mobi-
liteitsplan voor de hele gemeente. In het plan worden de mobiliteitsproblemen in Zoersel 
in kaart gebracht en oplossingen geformuleerd. Gezien u, als inwoner, als geen ander weet 
waar de knelpunten zich bevinden, rekenen we hierbij ook op uw mening en inbreng!

GEEF UW MENING!
Uw kennis, ervaringen en mening zijn 
voor ons van belang. Daarom nodigen we 
u graag uit op het participatiemoment. 
We voorzien één moment per deelge-
meente:
- deelgemeente Halle: woensdag 24 april 

om 19.30 uur, zaal Elite, Lotelinglaan 42
- deelgemeente Sint-Antonius: maandag 

29 april om 19.30 uur, de Kapel (admini-
stratief centrum), Handelslei 167

- deelgemeente Zoersel: donderdag 2 mei 
om 19.30 uur, ’t Zonneputteke, Zonne-
putteke 1C

Meer info over de stand van zaken van dit 
project vindt u op www.zoersel.be.

fase één (februari tot juni 2019)
Tijdens de eerste fase brengen we, sa-
men met enkele deskundigen, de huidi-
ge mobiliteitsstromen in kaart en waar 
de knelpunten zich bevinden. We werken 
hiervoor samen met het studiebureau 
Tridée. Hun stokpaardje is een ‘duurzaam 
mobiliteitsbeleid op poten zetten’ in een 
gemeente. Dit betekent dat we samen 
streven naar een breed draagvlak bij onze 
inwoners en andere betrokken partijen 
(scholen, middenstandsorganisatie, fiet-
sersbond …). Uw inbreng als inwoner is 
hierbij dus cruciaal (meer info: zie kader).

fase twee (september 2019 tot januari 2020) 
Nadat u mee heeft nagedacht over de 
knelpunten en mogelijke oplossingen tij-
dens fase één, bekijken we wat de voor- 
en nadelen zijn van elk voorstel. Daarna 
worden er enkele realistische scenario’s 

uitgewerkt. Deze scenario’s leggen we 
opnieuw aan u voor, zodat u er mee over 
kunt discussiëren.

fase drie (voorjaar 2020)
Tijdens fase drie werken we de finale ver-
sie van het plan uit. Hierin voorzien we 
(onder andere) een stappenplan en een 
concreet actieplan met de belangrijkste te 
nemen acties. Deze acties worden prak-
tisch en concreet geformuleerd en uitge-
werkt, zodat we er meteen mee aan de 
slag kunnen. Over de definitieve versie van 
het plan wordt u uitgebreid geïnformeerd. 

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 
2005, en werd in 2010 geactualiseerd. 
Intussen is er uiteraard enorm veel veran-
derd op het vlak van mobiliteit in onze en 
de omliggende gemeenten (en steden). 
We staan momenteel voor een aantal uit-
dagingen waarop we een antwoord moe-
ten formuleren. Hoe gaan we bijvoorbeeld 
in de toekomst om met:
- het toenemende vrachtwagenverkeer?
- het toenemende sluipverkeer?
- de gevolgen van de Publiek Private Sa-

menwerkingsdossiers op de mobiliteit?
- elektrische fietsen en wagens?
- de stijgende parkeerdruk?
- de vraag naar duurzame mobiliteit?

opmaak in drie fasen
De opmaak van een nieuw algemeen mo-
biliteitsplan is dus meer dan nodig. Dit 
proces doorloopt drie fasen. 

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

 ■ WEGWIJS

een nieuw mobiliteitsplan voor Zoersel
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MEER WETEN?
Vogelbescherming Vlaanderen vzw 
T 03 296 26 80 
info@vogelbescherming.be

je vooral bij opgroeiende dieren met een 
eenzijdig dieet, dus eigenlijk doordat men-

Rodts nog. “Dat klopt, maar daar is alles 
mee gezegd. Als je ze op een juiste manier 
wil voederen, laat dan die zak brood thuis 
en neem een beetje maïs mee, dat is ten-
minste voedzaam.” Andere gezonde opties 
zijn: haver, granen, doperwtjes, sla, een-
denkorrel of gekookte rijst. Geef ten slotte 
niet te veel eten (let erop dat al het voed-
sel op is voor u weggaat!) en voeder de 
eenden op verschillende plekken, zodat ze 
niet aan één plaats gebonden blijven.

Gezellig met de (klein)kinderen brood aan de eendjes in het park geven? Niet doen! 
U denkt dat u de dieren een plezier doet, maar eigenlijk maakt u ze ziek. Bovendien vervuilt 
het overtollige brood het water en trekt het ongedierte aan. Help eenden gezond te houden; 
gooi geen halve broden in het water en geef ze liever iets voedzaams te eten.

Het is een ondankbare taak om (groot)ou-
ders en hun (klein)kinderen erop te moe-
ten wijzen dat ze de eendjes in het park 
geen brood mogen voeren. Het lijkt zo on-
schuldig ... “Toch is het belangrijk om erte-
gen op te treden, want de vogels worden 
er ziek van”, waarschuwt Jan Rodts, direc-
teur van Vogelbescherming Vlaanderen. 
“Veel mensen gooien het brood zomaar 
in het water en dat is een heel slecht idee. 
Dat brood begint immers na verloop van 
tijd te gisten en dat vervuilt de bodem 
enorm. Zo breken ziektes uit, zoals bo-
tulisme (voedselvergiftiging). Heel vaak 
overleeft de eend deze ziekte niet.”

ook niet op de oever gooien! 
Daarnaast veroorzaakt brood dat niet op-
gegeten wordt, maar blijft drijven, niet 
enkel bacterie-, maar ook algengroei. Die 
algen produceren toxines, die potentieel 
dodelijk zijn voor alle dieren die afhanke-
lijk zijn van het water (vogels, vissen ...). 
Het brood op de oever gooien, is ook geen 
oplossing. Het kan namelijk beschimme-
len, waardoor de dieren last krijgen van 
ademhalingsproblemen als ze het opeten, 
omdat ze de schimmelsporen inademen.

misvormde vleugels
“Brood is bovendien slecht voor het meta-
bolisme van de eenden”, gaat Rodts ver-
der. “Vergelijk het met continu junkfood 
eten: door de slechte balans aan minera-
len, vitamines en andere voedingsstoffen 
in het brood zal er leververvetting optre-
den. Daardoor worden de vogels gevoeli-
ger voor ziekten.”

Een gebrek aan voedingsstoffen ligt ook 
aan de basis van ‘angel wing’, een ziekte 
die de vleugels misvormt. “Angel wing zie
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brood is junkfood voor eenden

eendjes voederen is geen onschuldig tafereel

sen geneigd zijn om vooral de jonge eend-
jes te voederen.”

liever maïs, granen en sla
“Veel mensen gebruiken het argument dat 
de vogels het graag lijken te eten”, vertelt 

“Laat die zak brood 
thuis en geef hen een 
(klein) beetje maïs, 
granen, gekookte 
rijst of sla.” (bron: Eos Tracé Magazine, Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw)
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Hoewel radiomaker Koen Fillet voornamelijk praat voor de 
kost, zou hij liever wat meer zwijgen. Voor ons magazine la-
ten we hem toch aan het woord over zijn jongste tentoon-
stelling ‘I used to see the beauty, now I see the truth’.

Tuilerieën en August Sander
Voor zijn tentoonstelling ‘I used to see 
the beauty, now I see the truth’ selecteer-
de Fillet een reeks van zijn meest recente 
werken. Verwacht u aan schilderijen van 
ingepakte beelden die hij opmerkte in de 
Jardin des Tuileries in Parijs, en een uitge-
breide serie gebaseerd op het werk van 
de Duitse documentairefotograaf August 
Sander. Dat vraagt een woordje uitleg van 
de kunstenaar zelf. Ook al ruilt hij in zijn 
atelier het woord liever voor beeld.

Eigenlijk kent u Koen Fillet vooral als pre-
sentator van verschillende radioprogram-
ma’s op Radio 1. Toch heeft hij altijd al 
getekend. Fillet studeerde zelfs eventjes 
grafische kunst aan het Sint-Lucas, maar 
dat werd niets. Daarna liet hij het tekenen 
en schilderen bijna 30 jaar voor bekeken. 
Tot het terug begon te kriebelen ... Hij 
maakte zo veel schilderijen dat ‘het niet 
meer houdbaar was’. In 2015 stelde hij zijn 
werk voor de eerste keer tentoon en legde 
zijn penseel sindsdien niet meer neer.

Is schilderen, net als radio maken, voor u een 
vorm van communicatie?
Koen Fillet: “Er is een verschil tussen schil-
deren in het atelier en het moment waar-
op je tentoonstelt. In het atelier ben je 
heel erg op jezelf gericht. Pas als je expo-
seert, besef je dat er mensen naar je werk 
komen kijken.”

Eerder uitgestelde communicatie dan ...
“Inderdaad, en het wordt ook telkens als 
communicatie opgevat. Voor een schilder 
kan een schilderij misschien de enige ma-
nier zijn om iets te vertellen aan zijn pu-
bliek. Maar ik schilder helemaal niet om 
een boodschap over te brengen. Daar heb 
ik mijn journalistieke bezigheden voor. 
Ik merk dat mensen vaak proberen te ach-
terhalen wat ik hen als kunstenaar wil 

“Ik denk na 
met mijn penseel”

Koen Fillet stelt tentoon in de Bijl

 ■ IN BEELD
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ironische laag
Wat sprak u aan in het werk van fotograaf 
August Sander?
“Wat mij daar - niet als schilder - maar als 
fotografieliefhebber in boeit, is dat zijn 
foto’s bijna vignetten zijn. Sander legt bij-
voorbeeld een schrijver vast op de gevoe-
lige plaat. Daarbij vermeldt hij de naam 
van de schrijver niet, maar noemt de foto 
‘Schriftsteller‘. Zo creëert hij bijna een ar-
chetype van een beroep. Het ziet er objec-
tief uit, hoewel hij alles in scène zet.”

Doordat hij het waarheidsgetrouw wil weer-
geven, krijgt het net iets bevreemdend ...
“Hij doet een poging om de realiteit te vat-
ten. Dat maakt het bijna grappig, want je 
blijft zien dat het in scène is gezet. 
Wat het voor mij dan interessant maakt, is 
dat je die beelden kan vervormen door ze 

vertellen. Zelfs al staat er een duidelijke 
titel bij ... Die titels vind ik trouwens soms 
een toegift aan het publiek. Dan denk ik: 
‘Ik zal eens iets verzinnen waar ze diep 
over kunnen nadenken.’ (lacht) Een schil-
derij uitleggen, vind ik eigenlijk bijna pro-
blematisch. Je kan de poëzie van een werk 
kapotmaken door het te duiden.”

Waar bent u het liefst; in uw stil atelier of in 
de drukke radiostudio?
“Het zijn twee uitersten die elkaar duide-
lijk in evenwicht houden. Mijn werk op 
de radio leunt een beetje aan bij theater. 
Het is een soort performance. Je speelt 
met je stem, je overdrijft bepaalde emo-
ties, je vergroot een deel van jezelf uit … 
Het doet mij ontzettend veel deugd om 
daarna naar de stilte van het atelier te-
rug te keren. Die stilte mag je trouwens 

cuus te hebben om te schilderen. Vanuit 
dat beeld tracht ik dan - al schilderend - 
iets interessant te maken.”

diepe buiging
Wie zijn uw grote voorbeelden die uw schil-
dercarrière mee vormgaven/geven?
“Ik ben heel vaak onder de indruk van ab-
stracte schilders. Zij maken schilderijen 
met de overtuiging van een realistisch 
beeld. Dat is niet iedereen gegeven, en 
buig ik mijn hoofd diep voor. Ik schilder 
figuratief, want abstract schilderen kan 
ik (nog) niet. Dan moet je elke beslissing 
zelf nemen. Dat is een niveau waar ik ge-
woonweg nog niet ben. (pauzeert) Je leert 
trouwens ook heel veel door naar ten-
toonstellingen te gaan. Of was de vraag 
naar welke schilders ik opkijk? Dan ga ik 
resoluut voor Ilse D’Hollander en Raoul De 
Keyser!”

“omdat ik het graag doe”
Voor veel mensen was het een verrassing toen 
u enkele jaren geleden in media kwam als 
kunstenaar, en niet als mediaman.
“Dat is ondertussen vijf jaar geleden. Toen 
was ik inderdaad heel onzeker om daar 
mee naar buiten te komen. Ik wist dat 
ik overdreven veel aandacht zou krijgen, 
omdat mensen mij kennen van de radio. 
Ik heb toen aan bepaalde mensen uit de 
kunstwereld gevraagd wat er van mij pre-
cies verwacht werd. Daarop vroegen som-
migen me ‘Waarom schilder je?’. En dan 
antwoordde ik: ‘Omdat ik graag schilder, 
hé.’ (blaast) Oejejoei, dat bleek een fout 
antwoord! (lacht) Vind jij dat ook fout?”

Goh, de kunstwereld verwacht inderdaad dat 
je met een sterk inhoudelijk verhaal komt, 
waar je je dan volledig in smijt. Men zegt dan: 
“De vorm is er om de inhoud te ondersteunen 
en niet andersom.”
“Tja, mijn inhoudelijk verhaal is nu een-
maal vormelijk. Ik vind dat de vorm de 
inhoud genereert. Als je een blad papier 
neemt en daar twee bolletjes op zet, dan 
willen mensen daar een gezicht in zien. 
Terwijl het maar bolletjes zijn. Ik denk na 
met mijn penseel; het begint bij vorm.”
U kunt de werken van Koen Fillet bekijken van 
27 april tot en met 19 mei in cultuurhuis de 
Bijl (Dorp 1-3).

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

letterlijk nemen. Ik heb er wel ergens een 
radio staan, maar die staat meestal uit. 
(pauzeert) Nog een groot verschil is dat je 
in de journalistiek tot helderheid tracht te 
komen ...”

... terwijl u de heldere beelden van August 
Sander net terug ‘flou’ maakt.
“Ja, een schilderij ‘moet’ meerduidig zijn. 
Hoe meer lagen een kunstwerk heeft, hoe 
beter. Maar als een journalistieke tekst 
multi-interpretabel is, dan is dat een pro-
bleem. De journalistiek moet het hebben 
van de eenduidigheid. De logische ratio-
nele lijn, mét argumentatie én een besluit. 
In de schilderkunst krijg je het compleet 
tegenovergestelde. Daar is het een en al 
twijfel en onzekerheid. In die zin past dat 
veel meer bij mij dan de zekerheid van de 
journalistiek. Ik ben een echte twijfelaar.”

schuin te fotograferen. (toont een vervormd 
portret van man met hoed) Je trekt er een di-
agonaal door, zodat die arm naar de hoek 
van het doek gewrongen wordt. Door die 
vervormingen komt er een ironische laag 
over het beeld te liggen. Ik weet niet hoe 
ik het anders moet omschrijven. (lacht)”

U maakte ook een reeks werken gebaseerd op 
de Tuilerieën in Parijs. Wat trok uw aandacht?
“Ik liep door Parijs, zag die ingepakte beel-
den staan en dacht: ‘Verdorie, daar kan ik 
een tof schilderij van maken.’ Dan begin 
ik daaraan zonder vooropgesteld plan. 
Ik maak mijn keuzes vooral intuïtief, zo-
als ‘moet de achtergrond erbij, of niet’. Ik 
vertrek ook nooit vanuit de betekenis van 
een schilderij. Mijn startpunt is de com-
positie en de constrasten. Eigenlijk ben ik 
gewoon op zoek naar beelden om een ex-

 ■ IN BEELD
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Daar is de lente, daar is de zon! Nu de temperaturen opnieuw de hoogte ingaan, kijken we al-
vast reikhalzend uit naar de zwoele avonden, gezellige tuinfeesten en buitenspelen met de 
kinderen. Let er wel op dat u het zonnige enthousiasme van u, uw gezin en/of uw vrienden op 
tijd tempert, zodat uw buren ook wat rust krijgen op een mooie (weekend)dag of avond.

avonds en 7 uur ’s morgens. U mag op zon-
dagvoormiddag wel het gras maaien tus-
sen 10 en 12 uur. Ook zelfbouwers mogen 
op zondag van 8 tot 19 uur rustig verder-
werken aan hun woning.

tot een kot in de nacht
En wat met de tuinfeestjes of barbecues 
die iets te lang doorgaan of net dat tik-
keltje te luidruchtig worden? Of de ach-
tergrondmuziek aan het zwembad die 
opeens evolueert naar het niveau van 
dreunende beats in een discotheek? 
De gevoeligheid voor bepaalde geluiden 
verschilt natuurlijk van mens tot mens. 
Wat voor de één hinderlijk is, valt voor een 
ander nauwelijks op. Maar wat doet u als 
de situatie bij uw buren toch een keer (of 
meerdere keren) echt de spuigaten uit-
loopt? In eerste instantie kunt u met de 
‘lawaaimaker(s)’ gaan praten. Vaak ken-

nen ze de regels niet, hebben ze geen aan-
dacht gehad voor de tijd of hebben ze niet 
door dat u last hebt van het geluid. Blijf 
rustig en probeer afspraken te maken om 
de overlast te beperken. 
Als dit niets uithaalt, kunt u de overlast 
melden bij uw wijkagent (wie uw wijk-
agent is, vindt u op de website van Lokale 
Politie Voorkempen, www.politie.be/5355) 
of na de kantooruren via het nummer 
03 210 40 00 (centraal onthaalpunt in 
Brecht). Maar uiteraard hopen we dat u 
en uw buren onderling tot een akkoord 
kunnen komen, zonder dat de politie hier-
bij betrokken hoeft te worden.

luide fuiven
Ten slotte kunt u ‘s nachts wel eens wak-
ker liggen van een fuif in uw buurt. Wordt 
het lawaai u teveel? Denk dan - voor u de 
politie belt - toch even aan uw eigen jon-
ge jaren en hoe leuk fuiven was/is. Wie in 
onze gemeente een openbare fuif organi-
seert, met bijhorende muziek en bassen, 
moet zich trouwens steeds houden aan 
de VLAREM-wetgeving. Die voorziet een 
aantal regels om de geluidsoverlast ervan 
te beperken. Daarnaast moet men toe-
stemming vragen (of het melden) aan het 
schepencollege, dat steeds een maximaal 
geluidsniveau oplegt. Ten slotte moeten 
er op zulke fuiven altijd toezichters aan-
wezig zijn die een oogje in het zeil houden 
en de politie verwittigen bij vandalisme, 
vechtpartijen, of andere soorten hinder.

Naast plezier maken, wordt er in de lente 
(en de zomer) ook heel wat geklust. Maar 
sommigen gaan daar misschien wat ver 
in ... Het volgende verhaal klinkt u moge-
lijk bekend in de oren: het is zondag, het 
zonnetje schijnt en na een drukke werk-
week besluit u om rustig een boekje te le-
zen in uw tuin. Dat is echter buiten de bu-
ren gerekend. Zij vinden er niets beter op 
dan - op zondag begot! - de ganse dag lang 
hun gazon af te rijden, hout te zagen of de 
poort af te schuren. Vervelend, niet?

brommende grasmachines
Uw buurman of -vrouw mag deze werk-
jes uiteraard op zijn of haar planning zet-
ten, maar dan wel binnen bepaalde tijds-
grenzen. Wanneer dit precies mag, vindt 
u terug in het GAS-reglement. Daarin 
staat onder meer dat zulke machines niet 
gebruikt mogen worden tussen 22 uur ’s 

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

geniet met respect voor anderen

denk aan uw buren

 ■ WEGWIJS
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Inbraak, diefstal, vandalisme, verloedering van de buurt ... Langdurig leegstaande woningen 
brengen weinig of geen voordelen met zich mee. Tel daarbij de belasting die u betaalt op een 
woning die langer dan twaalf maanden leegstaat en u beseft ongetwijfeld dat het beter is om 
uw leegstaande woning opnieuw te gebruiken, te verkopen of te verhuren.

Doet de huurder dat niet, dan betaalt u 
ook leegstandsbelasting. Neem deze ver-
eiste daarom mee op in uw huurovereen-
komst en vraag ook expliciet naar een 
bewijs.

via sociaal verhuurkantoor
Hebt u eigenlijk de tijd, noch de energie, 
om uw huurwoning te beheren? Dan kunt 
u steeds beroep doen op een sociaal ver-
huurkantoor (SVK). Zij huren woningen 
van privé-eigenaars zoals u en verhuren 
ze vervolgens verder door aan kwetsbare 
doelgroepen. Naast de zekerheden die u 
al geniet via de woninghuurwet biedt zo’n 
SVK nog tal van andere voordelen, in ruil 
voor een redelijke huurprijs.
- U hoeft niet langer wakker te liggen van 

wan- of achterstallige betalingen. U 
hebt immers de garantie van de maan-
delijkse huurinkomsten.

- Als een huurder de woning verlaat, gaat 
het SVK meteen op zoek naar een nieu-
we. Hierdoor vermijdt u langdurige leeg-
stand en de bijbehorende belasting.

- Het SVK neemt het beheer en alle admi-
nistratieve taken van u over.

- Het SVK is er verantwoordelijk voor om 
uw woning in oorspronkelijke staat te-
rug te geven.

Zoersel ligt in het werkgebied van sociaal 
verhuurkantoor ‘Het SAS’. 
U kunt hen contacteren via 
www.svk-hetsas.be of op 03 690 09 39.

leegstandsbelasting
Uw woning wordt beschouwd als een 
leegstaande woning als er gedurende 
twaalf aaneensluitende maanden nie-
mand op dat adres is ingeschreven of als 
ze niet gebruikt wordt volgens de functie 
van het gebouw (om in te wonen dus), 
maar bijvoorbeeld wel als opslagruim-
te, repetitiekot ... In dat geval betaalt u, 
sinds begin dit jaar, leegstandsbelasting, 
een bedrag dat bovendien jaar na jaar op-
loopt. Die belasting, en de opname van 
uw woning in het leegstandsregister, kan 
enkel worden stopgezet als de woning ge-
durende een half jaar weer bewoond is.

bewijs van inschrijving
Beslist u uw woning te verhuren, hou er 
dan rekening mee dat de huurder zich 
moet inschrijven in het bevolkingsregis-
ter van de gemeente van de huurwoning. 

INFOAVOND
Wilt u graag weten wat er precies ver-
anderd is door de komst van het nieuwe 
huurdecreet? Bezit u een woning die u 
wilt verhuren, maar weet u niet goed hoe 
eraan te beginnen? Bent u benieuwd wat 
een sociaal verhuurkantoor voor u kan be-
tekenen? 
Dan bent u van harte welkom op de 
 infoavond ‘verhuren doet u beter goed’, 
een initiatief van de gemeenten Malle, 
Schilde, Zandhoven en Zoersel. 
De infoavond vindt plaats in de Kapel 
(Handelslei 167) op dinsdag 21 mei om 
19.15 uur. De toegang is gratis en u hoeft 
niet vooraf in te schrijven.

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh  
huisvesting@zoersel.be 
Raadpleeg het leegstandsreglement 
op www.zoersel.be > e-loket > reglementen.

niets dan voordelen

hulp van sociaal verhuurkantoor bij leegstaande woning

 ■ WEGWIJS
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Hebt u een hoge bloeddruk of cholesterol, dan ondervindt u daar vermoedelijk weinig hinder 
van. Beide problemen geven namelijk zelden klachten, maar liggen wel vaak aan de basis van 
een beroerte of hartaanval. Wist u dat een gezond eetpatroon, voldoende beweging en niet 
roken uw kans op dergelijke hart- en vaatziekten met maar liefst 80 % kan verminderen?

GEZOND BARBECUEËN
De maand mei staat bij onze dienst ge-
zondheid & wereld volledig in het teken 
van hart- en vaatziekten.
Zo kunt u op dinsdag 7 mei een bezoekje 
brengen aan de beweegtent op de markt. 
Aan de hand van een beweegtest en ver-
schillende bewegingsspelletjes leert u er 
meer over het belang van voldoende be-
weging. 
Met de zomermaanden voor de deur lon-
ken de eerste gezellige barbecuefeestjes. 
Leer op 23 mei, tijdens een interactieve 
workshop (€ 15), hoe u de lekkerste, ge-
zonde barbecuegerechtjes maakt! Schrijf 
u vooraf in via gemeente@zoersel.be. 

beweeg voldoende
Bewegen is niet alleen goed voor uw ge-
zondheid, maar geeft u ook een fit gevoel. 
Weet u niet goed hoe eraan te beginnen, 
neem dan contact op met een beweeg-
coach. Hij/zij bekijkt samen met u wat de 
mogelijkheden zijn om meer te bewegen.

hou uw stress onder controle
Langdurige stress, de ongezonde variant, 
zorgt voor een hoge bloeddruk. Het is dus 
belangrijk om geregeld te ontspannen, 
bijvoorbeeld via beweging, meditatie ...

matig uw alcoholgebruik
Eén glaasje alcohol kan het dichtslibben 
van de bloedvaten door cholesterol ietwat 
tegengaan, wat positief is. Overmatig al-
coholgebruik daarentegen kan een hoge 
bloeddruk, hartritmestoornissen en her-
senbloedingen net in de hand werken.

stop met roken
Als u stopt met roken (eventueel met de 
hulp van een tabakoloog), daalt de kans op 
een hartaanval al meteen met één derde.

meer kans
Deze tips gelden voor ieder van u, maar 
weet dat u meer risico loopt als u rookt, 
bij suikerziekte of overgewicht, bij langdu-
rige stress, hoge bloeddruk of cholesterol. 
Raadpleeg tijdig uw huisarts. Die kan u 
nauwgezet opvolgen, de risicofactoren 
met u bekijken én hoe ze te verminderen.

Hart-en vaatziekten, of cardiovasculai-
re ziekten, zijn alle aandoeningen die het 
hart en/of de bloedvaten treffen. We den-
ken hierbij onder andere aan een hartaan-
val, beroerte, longembolie of trombose. 
Het ontstaan van deze aandoeningen 
hebt u echter grotendeels zelf in handen. 
Een gezonde levensstijl kan de kans op 
deze ziekten namelijk aanzienlijk vermin-
deren.

let op uw voeding
Eet veel groenten en fruit, minder vlees 
en zo weinig mogelijk zout. Zout houdt 
immers langer vocht vast, waardoor uw 
bloedvolume toeneemt en u last krijgt van 
een hoge bloeddruk. Bij ernstig overge-
wicht loopt u eveneens meer risico op een 
hoge bloeddruk of cholesterol. Hebt u het 
moeilijk om te vermageren, dan kan een 
diëtiste u daar misschien bij helpen.

MEER WETEN?
Celine Beirinckx 
T 03 2980 9 71 
celine.beirinckx@zoersel.be 
www.bewegenopverwijzing.be

uw lot deels in eigen handen

hart- en vaatziekten

 ■ BETROKKEN
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U beseft het misschien niet, maar u wordt 
dagelijks geconfronteerd met Europese 
maatregelen, beslissingen of wetten. We 
geven een aantal concrete voorbeelden 
om dit te verduidelijken.

stel …
… u hebt een hekel aan drukke winkelstra-
ten en winkelt liever online? Dan kunt u 
producten uit 27 andere EU-landen kopen 
zonder douaneheffingen of extra belas-
ting te betalen.

... u brengt uw tijd graag door in een voet-
balstadion. Dankzij het vrij verkeer van 
personen binnen de EU is het een fluitje 
van een cent om geen enkele wedstrijd 
van uw favoriete Europese voetbalploeg 
te missen.

… u bent vegetariër en u eet geen dierlijke 
producten? Dan kunt u, overal in Europa, 
in één oogopslag op het etiket lezen welke 
voedingsstoffen het product bevat. Er zijn 
trouwens ook Europese etiketregels voor 
kleding, die aangeven wanneer er dierlijk 
materiaal in is verwerkt.

… u vertoeft graag in de natuur? Dan 
wachten er meer dan 27.000 natuur-

gebieden op u die steun ontvangen van 
Europese fondsen. De EU heeft gemeen-
schappelijke richtlijnen ingevoerd die 
kwetsbare soorten en habitats bescher-
men en de biodiversiteit in stand houden.

Nog een paar, om het af te leren:
- Er gelden strenge Europese regels voor 

de hele voedselketen. Zo weet u zeker 
dat alle etenswaren die u koopt veilig 
zijn.

- Sinds juni 2017 zijn de roamingkosten af-
geschaft. Dat wil zeggen dat u nu in de 
hele EU belt, sms’t en surft aan dezelfde 
tarieven als in België.

- Om vrachtwagens verkeersveiliger te 
maken, moeten ze uitgerust zijn met 
een dodehoekspiegel, een fluoresceren-
de strip en een digitale tachograaf die de 
rij- en rusttijden registreert.

- De letters CE staan voor ‘Conformité Eu-
ropéenne’ en vindt u terug op een hele 
reeks gebruiksvoorwerpen zoals speel-
goed, elektrische apparaten … Het CE-la-
bel geeft aan dat het product voldoet 
aan de Europese veiligheidsnormen.

- De EU-regels bepalen dat u bij aankoop 
van een smartphone, tablet, stofzui-
ger ... (alle elektronica) minstens twee 
jaar garantie krijgt. Zo bent u zeker van 

de kwaliteit van uw aankoop.
- In alle EU-lidstaten kunt u de hulpdien-

sten bereiken op het gratis nummer 112.
- Europa wil mensen ontmoedigen om te 

roken. Daarom verplicht ze een waar-
schuwing op sigarettenverpakkingen.

Wat Europa voor u doet ...
Deze, en – letterlijk – nog honderden an-
dere voorbeelden die betrekking hebben 
op uw dagelijks leven, vindt u op what-
europe-does-for-me.eu, een interactieve 
website van het Europees Parlement.  
De rode draad doorheen deze voorbeel-
den is dat het gaat om zaken waarvan 
het logisch is dat Europa hierover beslist. 
Zo hebben de meeste regels die de EU op-
stelt bijvoorbeeld betrekking op de interne 
markt die we met alle lidstaten vormen, 
zoals productveiligheid, voedselveiligheid, 
productnormen, consumentenbescher-
ming …
De EU beslist verder ook over monetaire 
zaken voor de landen waar met de euro 
wordt betaald. Ook voor landbouw en vis-
serij, economische groei, bestrijding van 
klimaatverandering en heel wat milieu-
kwesties (zoals lucht- en waterkwaliteit) 
is het vaak de EU die het wettelijk kader 
uittekent, waarop de andere bestuursni-
veaus hun beleid afstemmen.

een beetje achtergrondinfo
Sinds 1979 vinden om de vijf jaar in alle lan-
den van de EU rechtstreekse Europese ver-

Dat u zondag 26 mei opnieuw in het stemhokje wordt verwacht, is u ongetwijfeld niet 
ontgaan. Die dag kiezen we namelijk de nieuwe parlementsleden voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers (federale verkiezingen) en voor het Vlaams parlement (gewest- en 
gemeenschapsverkiezingen). Samen met de rest van Europa kiezen we deze keer ook een 
nieuwe samenstelling voor het Europees Parlement (Europese verkiezingen). Hoog tijd dus 
om eens stil te staan bij wat Europa voor ons doet en hoe het ons dagelijks leven beïnvloedt.

verkiezingen 26 mei 2019

hoe Europa dagelijks 
uw leven beïnvloedt

Europa beslist over die zaken waarvan het 
logisch is dat Europa hierover beslist. 
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kiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen kiezen de Europeanen 
hun nationale vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. 
Dit betekent dus dat u, als Vlaming die ook effectief in Vlaanderen 
woont, enkel kunt stemmen op de Vlaamse kandidaat-vertegen-
woordigers.

Elke lidstaat heeft een vast aantal zetels. Die worden proportioneel 
verdeeld onder de lidstaten in verhouding tot het aantal inwoners 
dat een land telt. In 2014 waren dat er voor ons land 21, waarvan 12 
voor Vlaamse parlementsleden. Die parlements leden zetelen op hun 
beurt in (maximum) één fractie. Een fractie verenigt parlementsle-
den uit verschillende landen die tot eenzelfde politieke richting be-
horen.

Wat staat er op het spel?
Zoals bij alle verkiezingen draait het ook bij de Europese verkiezin-
gen om het kiezen van uw eigen toekomst. Stemmen betekent im-
mers inspraak hebben over de koers die de EU de komende vijf jaar 
volgt. Stemmen betekent ook inspraak hebben in het beleid dat be-
palend is voor uw dagelijks leven, voor uw werk, gezin, gezondheid, 
hobby’s, reizen, veiligheid, sociale rechten … Uw stem bepaalt wie 
aan zet is en brengt de wereld waarin u graag wilt leven een stap 
dichterbij.

We sommen graag enkele mogelijke redenen op waarom de 
Europese verkiezingen er voor u toe doen.

Omdat …
… u uw privacy belangrijk vindt. De Europese wetgeving over gege-
vensbescherming behoort tot de strengste ter wereld.

… u het belangrijk vindt om tijd met uw gezin door te brengen. Het 
Europees Parlement werkt aan nieuwe regels om ouders en verzor-
gers in staat te stellen hun werk en privéleven beter te combineren.

… u vindt dat we onze planeet moeten beschermen. Het Europese 
milieubeleid wil ervoor zorgen dat we tegen 2050 goed leven, bin-
nen de grenzen van onze planeet. Daarom streeft de EU er onder 
meer naar de biodiversiteit te behouden en de menselijke gezond-
heid te beschermen door middel van wetgeving op het gebied van 
luchtkwaliteit, klimaat, natuur, afvalstoffen en water...

Europa in Zoersel
Gemeente & ocmw Zoersel heeft al heel wat verwezenlijkt met 
Europese subsidies. 
- Voor de bouw van de nieuwe dorpszaal en de renovatie van de hui-

dige pastorij in Halle stapten we bijvoorbeeld in het Europese sub-
sidieprogramma ‘Interreg 2 Zeeën Solarise’, met het oog op de im-
plementatie van een reeks innovatieve zonne-energietechnieken. 

- Daarnaast gebruikten we subsidies van het Europese LEADER-pro-
gramma voor plattelandsontwikkeling voor de inrichting van 
onze sociale kruidenier de NetZak en voor de renovatie van het 
Lindepaviljoen. Daarmee konden we onder meer een multimedia-
show rond de gebeeldhouwde Lindeboom uitwerken.

(bronnen: www.ikstemdezekeer.eu, what-europe-does-for-me.eu, www.europarl.euro-
pa.eu, www.europese-verkiezingen.eu, europahuis.be, https://verkiezingen.fgov.be)

praktisch: 
wat u moet weten in aanloop naar 26 mei

- Ten laatste half mei ontvangt u uw oproepingskaart, 
waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembu-
reau terugvindt.

- Alle stembureaus zijn 26 mei open van 8 tot 16 uur. Vergeet 
uw oproepingskaart en identiteitskaart niet mee te ne-
men.

- U bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Lukt 
dat echter niet (u verblijft in het buitenland, moet werken, 
bent ziek ...), dan kunt u zich afwezig melden of alsnog 
uw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te 
geven. Zorg in beide gevallen voor de nodige bewijzen of 
attesten. Alle info vindt u op www.zoersel.be of bij de me-
dewerkers van onze dienst verkiezingen.

- Wilt u een keer oefenen op een stemcomputer? Dan kan 
dat op 7 mei, op de Zoerselse markt. Nadien staan de oe-
fencomputers (tot en met 21 mei) opgesteld in de biblio-
theken van Halle en Zoersel en in het administratief cen-
trum (Handelslei 167).

nieuws 
uit de gemeenteraad
 
CD&V-raadslid Wim Govers gaf 
zijn ontslag als raadslid en werd 
tijdens de gemeenteraad van fe-
bruari opgevolgd door Elke Sels.

MEER WETEN?
verkiezingen 
T 03 2980 0 00 
verkiezingen@zoersel.be 
verkiezingen.fgov.be
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steun voor uw project 
in het Zuiden

STEUN AANVRAGEN
Om in aanmerking te ko-
men voor financiële steun 
voor uw project, moet het 
aan een aantal voorwaar-
den voldoen:
- er is een duidelijke link 

of een persoonlijke band 
met Zoersel

- het land waarin het po-
ject zich bevindt, komt 
voor op de Human Deve-
lopment Index 2018 van 
de Verenigde Naties (in de 
laagste twee categorieën)

- u houdt de wereldraad op 
de hoogte van de vooruit-
gang binnen het project 
en bezorgt enkele duidelij-
ke foto’s van het project

- minstens één maal per 
jaar geeft u meer info over 
uw project aan onze in-
woners 

Voldoet het project aan 
de voorwaarden? Doe uw 
aanvraag dan via ons web-
formulier dat u vindt via 
www.zoersel.be/project-
aanvraag.

Hebt u een band met een project in een ontwikkelingsland of 
hebt u er zelf misschien eentje opgericht? Weet dan dat u van 
ons elk jaar een financieel duwtje in de rug krijgt, als u het 
project registreert als een ‘Zoersels derdewereldproject’.

van milieu tot palliatieve zorg
De aard van ‘onze’ Zoerselse projecten zijn 
zeer verschillend. Zo zijn er personen die 
kinderen helpen aan onderdak door een 
lokale weeshuizen te ondersteunen. Of 
ze werken mee aan de ontwikkeling van 
kwaliteitsvol onderwijs, zoals in Bohicon 
in Benin (onze stedenbandpartner). Daar 
wordt momenteel een lagere school en 
een internaat voor dove kinderen onder-
steund. Met het bedrag van de gemeente 
worden er bijvoorbeeld nieuwe school-
banken, schrijfgerief of speelgoed aange-
schaft. Anderen zetten dan weer meer in 
op de gezondheid van de lokale bevolking. 
Tenslotte wordt ook de Zoerselse ‘know 
how’ ingezet bij bepaalde projecten, zoals 
de pailliatieve zorg in Bolivië of de psychia-
trische ondersteuning in Sint-Camille. 
Stuk voor stuk waardevolle projecten die 
onze en uw steun zeker verdienen.

4de pijler
Wist u trouwens dat er steeds meer bur-
gers, organisaties, scholen ... zelf stappen 
ondernemen en projecten in het Zuiden 
opzetten? Ontwikkelingssamenwerking 
is dus niet meer alleen een zaak van de 
traditionele spelers op dit gebied, zoals de 
overheid. Omdat er net zoveel burgeriniti-
atieven opgezet worden, kregen ze de ver-
zamelnaam ‘4de Pijler’ en werd er ook een 
steunpunt voor opgericht. Op de website 
www.4depijler.be vindt u een schat aan 
informatie over hoe u zelf een project kunt 
opstarten of verder uitwerken. Daarnaast 
kunt u voor info en goede tips ook terecht 
bij onze eigen wereldraad, die iedere eer-
ste dinsdag van de maand samenkomt 
om 20 uur in de bib van Zoersel (Dorp 54).

In Zoersel wonen heel wat sociaal geën-
gageerde mensen, die een goed doel on-
dersteunen. Of ze hebben zelf een project 
uit de grond gestampt. Sommigen zetten 
zich in voor een project dicht bij huis, an-
deren hebben hun hart verloren aan een 
mooi initiatief (ver) buiten onze lands-
grenzen.

helpen in het Zuiden
Onze gemeente zet sterk in op interna-
tionale én ontwikkelingssamenwerking. 
Daarom kent onze wereldraad - de advies-
raad die deze thema’s verder uitwerkt - elk 
jaar een subsidie toe aan personen of ver-
enigingen die zich specifiek inzetten voor 
projecten in het Zuiden. We ondersteu-
nen momenteel een twintigtal van zulke 
‘Zoerselse derdewereldprojecten’.

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

Zoerselaars met een solidair hart

 ■ BETROKKEN

© Paul Van Nylen
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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. 

andere data za 27.04 en 4.05, vrij 3.05
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info en reserveren info@theatertilia.be, Rudi Van 
Nevel, T 03 309 15 08
een act. van Zoersels toneelgezelschap Tilia

zaterdag 27.04
ochtendwandeling
Wandeling met gids in het Zoerselbos gevolgd door 
een ontbijt in de Castelijnshoeve.
locatie Bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip 6.25 uur
prijs € 20
info kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

expo van Koen Fillet 
| I used to see the beauty, 
now I see the truth
Koen Fillet stelt zijn recent werk tentoon: bijna 
abstracte schilderijen van ingepakte beelden die 
hij opmerkte in de Tuilerieën in Parijs, en een uitge-
breide serie gebaseerd op het fotografisch werk van 
de Duitse documentaire fotograaf August Sander.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data t.e.m. 19.05
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur  
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, debijl@zoersel.be,  
T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

cupcake mozaïek
Samen met uw (klein)kind een eigen cupcake 
maken in mozaïek.
locatie Violetlaan 34
tijdstip van 13.30 ot 16.30 uur
prijs € 45 (incl.alle materialen) voor 1 volwassene 
en 1 kind
info en inschrijven karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van kmg Natural art

concert | MuzieKaas&Wijn
Dit unieke concept start met een fijn aperitief, 
gevolgd door een topconcert met de mooiste 
harmoniewerken met solisten uit eigen rang en 
aansluitend een gezellige kaas- en wijnavond!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs zie www.devriendenband.be
info info@devriendenband.be, T 03 383 57 89
een activiteit van K.H. De Vriendenband

zondag 28.04
brunch chiro Waks Zoersel
Geniet van een onwaarschijnlijk aanbod van lekker-
nijen. Na het eten, animatie voor de kleinsten. De 
opbrengst investeren we in onze jeugdwerking en 
nieuw spelmateriaal. Tot dan!
locatie Kermisplein 6
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs volwassene € 14, kind < 12 jaar € 10
info en inschrijven tot 24.04 via
wakszoersel@yahoo.com.
een activiteit van chiro Waks Zoersel

opentuindagen ‘Foxwell Court’
Na afspraak ook voor groepen met rondleiding en 
drankje.
locatie Violetlaan 5
tijdstip 28 april van 13 tot 18 uur 
5, 19, 22 en 26 mei van 13 tot 18 uur 
9 juni van 13 tot 18 uur 
29 en 30 juni van 10 tot 18 uur 
28 juli van 13 tot 18 uur

woensdag 24.04
buitenspeeldag
De speelvogels van de jeugdraad gaan voor een 
positief speelklimaat! Ze dagen alle 6-12 jarigen 
van Zoersel uit. Op het programma pleinspelen, je 
longen uit je lijf springen, jezelf omtoveren tot een 
prins of prinses,... Kom bewijzen dat je niet bang 
bent om jezelf vuil te maken? Eén afspraak als je 
komt meespelen: je blijft op het speelterrein!
locatie Speelveld Den Bremberg,
hoek Lotelinglaan, Brakenberg
tijdstip van 13.30 tot 17uur
prijs gratis
info dienst jeugd Kristien Schryvers,
T 03 2980 7 17, jeugd@zoersel.be
een activiteit van Jeugdraad Zoersel

concert 
onder leiding van Marit Klerkx
|Samenzang en groepsmusiceren
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 18.30 uur
prijs gratis
info Hans IJzerman, M 0485 80 08 54,
www.academiewijnegem.be
een activiteit van 
muziekacademie Schilde, Wijnegem, Zoersel

donderdag 25.04
Ashtanga Based Yoga
Ashtanga yoga bestaat uit een vaste reeks houdin-
gen, die u via uw ademhaling aan elkaar rijgt. De 
lessen zijn geschikt voor beginners en geoefende 
yogis. U kunt op elk moment instappen.
locatie yogazaaltje 2de verdieping CC Bethaniën-
huis
andere data elke donderdagavond met uitzonde-
ring van schoolvakanties
tijdstip 19.30 tot 20.30 uur
prijs 10 lessen € 90, 1 les € 12
info Astrid van Drie, yoga@astridvandrie.nl
www.astridvandrie.nl/yoga
een activiteit van Astrid van Drie

vrijdag 26.04
lezing door Luc Van De Ven
| Troost
Klinisch ouderenpsycholoog bespreekt de minder 
fraaie kanten van de ouderdom.
locatie Theater van ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info en inschrijven ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 
Wijnegem, T 03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be
een act. van gemeente Brecht, Malle, Schilde, 
Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

quiz Drengel Sport
27ste editie van deze gezellige quiz.
locatie kantine KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip 20 uur
prijs € 20 per ploeg van maximum zes personen op 
rekening BE14 2200 4413 0083 met vermelding van 
de ploegnaam.
info Jos Denies, M 0478 95 87 82,
deniesmertens@outlook.com
een activiteit van Drengel sport

toneel | de Mandarijntjeskamer
Adrien en Loulou runnen het charmante Parij-
se hotel ‘Saint-Joseph’. Hun mooiste kamer, de 
mandarijntjeskamer, is voortdurend bezet. Adrien 
en Loulou doen er alles aan om het de gasten naar 
hun zin te maken, maar soms krijgen ze wel heel 
speciale bezoekers over de vloer ...
locatie zaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7

prijs € 3 per persoon 
groepen € 5 per persoon, met een minimum van
€ 75 per groep  
De inkomgelden gaan naar ‘Kom op tegen kanker’
info Maria Puttemans, T 03 482 48 16,
M 0476 85 70 90, mariaputtemans@skynet.be
een activiteit van Opentuindagen

open flat dag
Voor iedere nieuwsgierig! Kom een kijkje nemen in 
onze gezellige assistentiewoningen.
locatie Lindehof, Molenbaan 14
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Nele Brosens M 0478 72 45 56,
nele@lindehof.org
een act. van Assistentiewoningen Lindehof

oranjetipjeswandeling
We gaan op zoek naar deze Zoerselse adoptie- 
soort in het Zalfens Gebroekt. Het kleinschalige 
landschap met hooilanden en bosjes vormt het 
favoriete leefgebied van dit vlindertje.
locatie Zalfens Gebroekt, De Maey 1 (t.h.v. ingang 
Kringlooppark)
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Guy Laurijssens, M 0474 73 64 30,
guy.laurijssens@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

plantenruildag
Heeft u plantjes, zaailingen, stekjes of zaadjes 
van groenten, kruiden of sierplanten over? Kom 
ze ruilen! Beginnende tuiniers zonder aanbod zijn 
welkom vanaf 15 uur.
locatie samentuin de Veldstraat, Veldstraat 79
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Renée Grysolle, T 03 383 34 96,
reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit van Velt Voorkempen

maandag 29.04
yogalessen
Actief sinds 1970. De lessen richten zich tot ieder-
een, ongeacht leeftijd, geslacht en ervaring, zodat 
nieuwelingen van het begin meekunnen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandagavond
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs 10 lessen € 80 (blijven onbeperkt geldig) 
1 les € 8,50
info Marita Schadick, M 0472 33 43 96
een activiteit van yogaschool Paramanda

dinsdag 30.04
wei wu wei relaxatielessen
Bent u op zoek naar een manier om stress de baas 
te blijven? Dan zijn de eenvoudige, overal toepas-
bare oefeningen die we in Wei wu wei leren net wat 
u zoekt!
locatie yogazaaltje 2de verdieping CC Bethaniën-
huis, Handelslei 167
andere data elke dinsdagochtend (ook tijdens de 
Paasvakantie)
tijdstip van 9.30 tot 10.30 uur
prijs € 8 per les + € 15 vaste administratiekost per 
seizoen
info en inschrijven verplicht molmersie@gmail.
com, www.molmersie.be, M0475 69 05 76
een activiteit van Danco Movado

lezing door Leo Van Broeck 
de Vlaamse Bouwmeester
Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck heeft een 
uitgesproken visie op ruimtelijke planning.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1

24.04.2019 - 18.06.2019
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tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info dienst cultuur, debijl@zoersel.be,  
T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl 
in samenwerking met bibliotheek Zoersel

woensdag 1.05
Pony&Ruitertornooi
locatie Velden gelegen aan Drengel Zoersel
andere data 1 t.e.m.5.05
tijdstip van 7.30 tot 18 uur
prijs € 2 per proef, wedstrijd enkel mogelijk voor 
leden
info Anouk Hertogs, M 0474 55 44 40,
anouk@vprojectsbvba.be
een activiteit van LRV Zoersel

fietstocht voor wielertoeristen
Ronde van Zoersel (72km)
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip starten van 7.30 tot 9.30 uur
prijs € 2 inschrijving
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC Windklievers Zoersel

zaterdag 4.05
digitaal café
Heeft u vragen over fotografie, digitale beeld-
bewerking of hebt u PC-problemen? Wij helpen 
u graag verder. Vrij toegankelijk voor iedereen. 
NIEUW: vanaf nu voorzien wij ook een scanservice 
om uw documenten in te scannen.
locatie lokaal Fotoclub Obscura ‘t Zonneputteke
andere data 1.06
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Paul De Houwer, M 0474 32 23 29,
secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura

zondag 5.05
vroegochtendwandeling Zoerselbos
Samen met de Vrienden van het Zoerselbos gaan 
we vroegochtendwandelen. Een mooie gelegen-
heid om onze voornaamste vogels te leren kennen 
aan de hand van hun zang.
locatie Bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip van 6 tot 9 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, valentijn.brems@pandora.be, 
M 0476 66 83 28
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
in samenwerking met 
Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 7.05
Seniorensportdag
Volkssporten staan centraal op deze sfeervolle 
sportdag voor 60-plussers. Zo kunt u onder andere 
boogschieten, kegelen en ringwerpen. Ook een 
zoektocht te voet (4 km) en met de fiets (20 km) 
staan op het programma. We sporten van 10 tot 
16 uur. Aansluitend schuif je 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 CC Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip inschrijven van 9.30, einde rond 18 uur
prijs € 10
info en inschrijven verplicht voor 27.04,
T 03 2890 0 00, gemeente@zoersel.be
een act. van sportdienst Zoersel, 
de seniorenraad, WTC De Doortrappers 
en de Sint-Huybrechtsgilde

kookles Italiaans
Kookdemo met Italiaanse specialiteiten.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur of van 19 tot 22 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 9.05
bloemschikken
Creatieve bloemstukjes maken.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 7

tijdstip 19 uur
prijs komt nog op de activiteitenkalender
info kvlvhalle@gmail.com
een activiteit van kvlv Halle

infoavond door Saskia Vloeberghs 
| borstkanker 
U komt alles te weten over borstkanker en de 
vroegtijdige opsporing ervan. De mammobiel komt 
ook naar Zandhoven. Dankzij het bevolkingsonder-
zoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 zich gratis 
laten onderzoeken op borstkanker.
locatie gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst onthaal Liersebaan 12, 
Zandhoven, T 03 410 16 20, info@zandhoven.be
een act. van gemeente Brecht, Malle, Schilde, 
Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

lezing door Nico Bijnens 
| 5000 jaar authentieke Chinese cultuur
Hoe groeide China uit van een eeuwenoud keizer-
rijk tot een moderne economische grootmacht? 
Wat heeft de toekomst in petto voor deze econo-
mische reus en wat kunnen wij “Westerlingen” leren 
uit dit verhaal? Nico Bijnens toont de rijkdom en 
wijsheid van deze 5000 jaar oude beschaving.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 7, niet-leden € 10
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69,
johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds Zoersel, 
Sint-Antonius, Halle

vrijdag 10.05
maandelijkse infonamiddag
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 14.06
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

tentoonstelling de Facktorij
Tentoonstelling van schilderijen, collages, assem-
blages, grafiek, installaties, tekeningen en multi-
media van De Facktorij, een kunstenaarscollectief 
verbonden aan Psychiatrisch Centrum Bethanië in 
samenwerking met Museum Dr. Guislain.
locatie Gebouw 9, PZ Bethaniënhuis, Andreas 
Vesaliuslaan 39
andere data tot 26.05 op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag
tijdstip van 14 tot 19 uur
prijs gratis
info Eddy Reyniers, eddy.reyniers@emmaus.be
een act. van de Facktorij, PZ Bethaniënhuis

gratis initiatie ‘in contact met uzelf ’
In onze drukke maatschappij vergeten we vaak om 
bewust tijd voor onszelf te maken. Deze workshop 
staat vooral in het teken van rust en contact maken 
met uzelf.
locatie de Levensloop, Herentalsebaan 47
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs gratis initiatie
info Tinne, M 0478 51 81 79, tinne@delevensloop.be, 
www.delevensloop.be
een activiteit van de Levensloop

zaterdag 11.05
Scherpenheuveltocht
Veel natuur van begin tot einde met de laatste 8 km 
een keuze uit 2 parcoursen . Individueel parcours 
mogelijk. Speciale eucharistieviering met eigen 
muzikanten om 18 uur in Scherpenheuvel. Vertrek-
uren bus en prijzen: contacteer Jef Joosten of leden 
van de Natuurvrienden.
locatie Bremberg, Lotelinglaan
tijdstip groepsstart om 5.45 uur
prijs afhankelijk van afstand en met/zonder bus
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van 
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

world fair trade day
Kom vandaag proeven uit een selectie van de ±200 
uitstekende fairtrade producten. Dankzij de eerlijke 

prijs en fairtrade-premie dragen wij bij aan een 
menswaardig bestaan voor de producenten in zuid 
en noord.
locatie Oxfam Wereldwinkel, Handelslei 47
andere data 7 mei op de markt in Zoersel
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
prijs gratis
info Jan van Riel, T 03 384 07 06,
vanriel.jan@yucom.be
een activiteit van Oxfam Wereldwinkel Zoersel

open dagen  
| 20 jaar bezoekerscentrum Zoerselbos
Naar aanleiding van het 20- jarig bestaan van het 
bezoekerscentrum Zoerselbos worden de deuren 
van het bezoekerscentrum wagenwijd openge-
zet. Spring eens binnen in het bezoekerscentrum 
voor de gelegenheidstentoonstelling en kom eens 
door de microscoop loeren. Of bezoek de mooie 
boerenbloementuin met extra informatiestandjes 
en geniet van de gelegenheid op ons tuinterras. 
Om 13 of 15 uur kunt u deelnemen aan een korte 
wandeling met gids in het Zoerselbos en om 14 uur 
organiseert de werkgroep Kind en/in Natuur een 
activiteit voor gezinnen met kinderen.
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 12.05
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, www.zoerselbos.be
een act. van de Vrienden van het Zoerselbos

bloemenverkoop
De opbrengst gaat naar de langdurig zieken en de 
hoogbejaarden van onze deelgemeente.
locatie verkoop aan de Sint-Elisabethkerk
andere data 12.05
tijdstip zaterdag van 14 tot 18 uur 
zondag van 8 tot 12 uur
info Rita Stevens, T 03 312 27 61
een activiteit van Samana Zoersel

dinsdag 14.05
groepswandeling - Zoersel wandelt
We maken in groep een wandeling van een 7-tal 
kilometers.Niet-leden zijn zeer welkom om deel te 
nemen en kennis te maken met onze vereniging.
locatie 14.05 hof van Wezel, Kerkstraat 34, ‘s 
Gravenwezel
11.06 manège de Heide, Boskant 41, Pulderbos
andere data 11.06
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

de honingbij, een superorganisme 
door Antoine Maes
locatie Dorp 54, Dorpszicht 1
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis
info Wenda van Uffelen, M 0475 60 01 16
een activiteit van Imkerbond Zoersel

woensdag 15.05
leesgroep kvlv Halle
Het boek ‘ Zoon in Congo’ van Leen van den Berg, 
wordt besproken door Maria Baets.
locatie de Pastorie van Halle
tijdstip 13.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 5
info Lieve Dresseleers, T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle

mozaïekletter
De eerste letter van je naam versieren met mo-
zaïeksteentjes die we zelf leren verknippen. Voor 
kinderen vanaf 10 jaar.
locatie Violetlaan 34
andere data 22 en 29.05
tijdstip van 14 tot 16 uur (3 lessen)
prijs € 65 (incl. alle materialen)
info en inschrijven karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van kmg Natural art

Inside-Out-Run
Het loopparcours (5 en 10 km) leidt de joggers 
doorheen de gebouwen van het psychiatrisch 
centrum en door het administratief centrum van 
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Zoersel, afgewisseld met stukjes mooie natuur. 
Ook de kinderen kunnen zich uitleven tijdens een 
speelse kids run.
locatie PC Bethaniën, Gebouw 2,  
Andreas Vesaliuslaan 39 
tijdstip van 17 tot 19.15 uur
prijs prijs vvk € 2,5, kassa € 5, kidsrun € 1
info lisa.peeters.pcb@emmaus.be, T 03 380 31 45
een activiteit van stigWA, PC Bethanie

vrijdag 17.05
concert | Combo Royale
Vijf doorwinterde muzikanten die al jaren op zoek 
gaan naar die ene band. Die ene combinatie die 
voor hen magie brengt.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8 en kassa € 10
info dienst cultuur, debijl@zoersel.be,  
T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

fietstochten ten voordele van Tapori
locatie rond Asperen in het Rivierenland, Neder-
land.
andere data 18 en 19.05
prijs € 200 per persoon voor 3 fietsdagen, € 150 per 
persoon voor 2 fietsdagen, € 90 per persoon voor 
1 fietsdag (inclusief overnachtingen, maaltijden, 
versnaperingen en sponsoring voor Tapori)
info en inschrijven Hilde Bruneel, M 0474 74 42 70 
of via tapori@hotmail.be samen met overschrijving 
op rekeningnummer BE96 0016 1607 8705
(solidariteitswerkgroep AZ Sint-Jozef Malle) 
een activiteit van 
solidariteitswerkgroep AZ Sint-Jozef Malle

zaterdag 18.05
mozaïek tuindecoratie
Dagworkshop tuindecoratie maken, druppelvorm.
locatie Violetlaan 34
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 60 (incl. alle materialen)
info en inschrijven karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van kmg Natural art

schoolfeest de Kiekeboes
Leuke namiddag met spelletjes, kraampjes, anima-
tie en een optreden van onze kinderen. Iedereen 
welkom
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip van 13.30 tot 18 uur
prijs gratis
info secretariaat@dk.zoersel.be
een activiteit van de Kiekeboes Zoersel

woensdag 22.05
Indisch koken
Marijke leert ons lekkere gerechtjes koken door de 
Indische keuken geinspireerd.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 7
tijdstip 19 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Marijke Spruyt, marijke.spruyt@gmail.com
een activiteit van KVLV Halle

donderdag 23.05
gezond BBQ’en voor mannen
Tijdens deze interactieve workshop leert u wat 
gezond barbecueën is. Aan de hand van proever-
tjes komt u meer te weten over de technieken van 
BBQ‘en en leer je hoe je de lekkerste gezonde BBQ- 
gerechten maakt. Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen, inschrijven is verplicht.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 15
info en inschrijven onthaal, administratief cen-
trum, 03 2980 000, gemeente@zoersel.be
een activiteit van Brecht, Malle, Schilde, Scho-
ten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

vrijdag 24.05
jaarlijkse fietstocht
We zijn nog volop bezig met het uitwerken van 
deze dag.
info René Mertens, T 03 383 26 09 of mertensrib-

bens@skynet.be
een activiteit van 
Davidsfonds Zoersel, Sint-Antonius, Halle

jeugdtheater | Reinaert de Vos
Reinaert De Vos ... een heel speciaal dier. U houdt 
hem maar beter te vriend, maar zelfs dan bent 
u niet veilig voor zijn grappen en streken. Wolf 
Isegrim kan dit beamen. Komt er dan toch een 
einde aan Reinaerts fratsen wanneer koning Nobel 
noodgedwongen een proces tegen hem opstart? 
Krijgen ze de snoodaard te pakken?
locatie t Zonneputteke, 1C
andere data 25.05
tijdstip 19 uur
prijs < 12 jaar € 2, volwassenen € 7
info en reserveren Rudi Van Nevel, T 03 309 15 08, 
info@theatertilia.be
een act. van Zoersels toneelgezelschap Tilia

zaterdag 25.05
opendeur | erzameling Zuid -Afrikaan-
se planten, vetplanten en cactussen
Bezoek onze uitgebreide verzameling met meer 
dan 800 soorten en vormen, veel nieuwe soorten!  
Ervaren liefhebbers geven uitleg over verpotten, 
zaaien, stekken en verzorging. Groepen na aspraak, 
ook andere dagen mogelijk. Alles overdekt, groten-
deels toegankelijk voor mindervaliden.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data 26.05
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis, drankje voor elke bezoeker, gratis 
plantje en gratis loterij
info Frank en Diane Thijs-Brants, T 03 383 50 06, 
south.african.flora@gmail.com
een activiteit van Frank en Diane Thijs-Brants

zondag 26.05
Pierentocht
Het is verkiezingsdag. Eén keer uw stem uitge-
bracht schiet er nog veel tijd over om te wandelen. 
Voor de student(inn)en komt de examen periode 
eraan. Een goede wandeling voor en tijdens de 
‘blok- en examenperiode’ kan hun geest verlichten. 
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is een 
grote troef voor iedereen.
locatie Koetshuis Kasteeldreef 55
tijdstip van 7.30 tot 15 uur
prijs € 2
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jozef.joosten@skynet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

eucharistieviering voor de
huwelijksjubilarissen
Viering van gouden, diamanten, briljanten… huwe-
lijksjubilarissen van dit jaar
locatie kerk Sint-Antonius Abt
tijdstip 11 uur
info Sint-Antonius Abt, Handelslei 33, par135secre-
tariaat@skynet.be, T 03 383 44 69, M 0479 74 40 52
een activiteit van parochie Sint-Antonius Abt

wandeling met ezels
Wandel met ezels in omgeving van Blommerschot. 
Maximum acht kinderen afwisselend op vier ezels. 
Inschrijven voor 22 mei. Gewoon meewandelen 
kan ook.
locatie Zoersel, Einhoven thv 32 (kerststal)
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs € 17,5/ deelnemend kind op een ezel
info Fabienne Renders, M 0477 28 55 29,
frankfabiene@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

Après verkiezing wandeling
Natuurwandeling in Zoersel om te bekomen 
van de verkiezing, gevolgd door een drink in wijk 
Meerheide.
locatie Turfstraat 1
tijdstip samenkomst 15 uur, drink vanaf 17 uur
prijs gratis voor leden vzw Meerheide
info peter_keustermans@telenet.be
een activiteit van vzw Meerheide

woensdag 29.05
verrassingsfietstocht
Fietstocht met hapjes onderweg.
locatie vertrekplaats nog te bepalen

tijdstip van 18.30 tot 19 uur
prijs € 10
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 31.5
open doe- en beleef-dag 
op de paardenboerderij
Deze dag kan IEDEREEN (kinderen en volwassenen 
met en zonder beperking) vanaf 9j deelnemen aan 
onze ateliers. Maak kennis met het stalwerk en 
verzorg mee onze paarden. Minimum vier en maxi-
mum acht personen. Geen ervaring nodig.
locatie Equi-librium, Herentalsebaan 49
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 20
info en inschrijven Tinne, M 0478 51 81 79, tinne@
equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equilibrium

zaterdag 1.06
concert met Lien Van de Kelder, 
Jan De Smet en Wouter Berlaen
| Salut la copine
Lien, Jan en Wouter kiezen voor niet evidente 
Franse chansons: ontroerend, maar vooral ook 
grappig. Met liedjes van Bourvil, Drs P (jaja in het 
Frans), De Snaar, Pink Martini, Carla Bruni en nog 
vele anderen zorgen ze voor meer dan 90 minuten 
speelplezier. Met vreemde intrigerende instrumen-
ten die u nergens maar dan ook nergens anders te 
horen krijgt!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15
info dienst cultuur, gemeente@zoersel.be,  
T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 2.06
Zoerselbos wandeling 
met Natuurgids 
| Thema: ‘Kruiden’.
Op deze wandeling mogen honden NIET mee. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen.
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine M 0479 73 
90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

fietstocht zwaluwen
Dit jaar gaan we speciaal op zoek naar huiszwa-
luwen in de omgeving Einhoven-Drengel. Maar 
ook boeren-, oever- en gierzwaluwen hopen we te 
spotten.
locatie carpoolparking den Haan, Rodendijk
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Valentijn Brems, valentijn.brems@pandora.be, 
M 0476 66 83 28
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

ecotuindagen
Een weekend waarop u een kijkje kunt nemen en 
inspiratie opdoen in tal van natuurvriendelijke en 
ecologische tuinen.
locatie Veldstraat 79/1 en Lage Weg 60
tijdstip alle info op www.velt.nu/ecotuindagen
prijs gratis
info Kristel De Bie, M 0478 45 43 08,
kdebie@belgacom.net
een activiteit van Velt Voorkempen

vrijdag 7.06
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 08.06 en zondag 09.06
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 8.06
mozaïekschaal
Een ronde bamboeschaal bekleden we met mo-
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zaïek.
locatie Violetlaan 34
tijdstip van 10 tot 15 uur
prijs € 50 (incl. alle materialen)
info en inschrijven karin.ceuppens@telenet.be, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van kmg Natural art

zondag 9.06
fietsen en wandelen voor dementie
Onder het peterschap van Warre Borgmans.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip tussen 8 en 14 uur
prijs € 5 inschrijving
info T 03 384 56 55, nathalie.riviere@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

maandag 10.06
Risschotse Feesten
Wandelen voor het goede doel. 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 leden € 1,2, niet-leden € 2
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

zaterdag 15.06
natuurlijke relaxatie met het paard
In onze drukke maatschappij vergeten we vaak om 
bewust tijd voor onszelf te maken. Deze workshop 
staat vooral in het teken van rust in contact met 
uzelf, de natuur en de paarden.
locatie Equi-librium, Herentalsebaan 49
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs € 20
info en inschrijven Tinne, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equilibrium

zondag 28.04 Erfgoeddag ‘Hoe maakt u het?’ 
 Alle activiteiten tijdens de Erfgoeddag zijn 
 een organisatie van dienst cultuur in samenwerking ...

demonstratie kantklossen
Drie dames van het Kantluizeke (naam afkom-
stig van een slag die heet “de kleine Sneeuwvlok”, 
in de volksmond “Kantluizeke), zullen u vandaag 
hun kantkloskunsten demonstreren. 
Tijdens de erfgoeddag heeft u de mogelijkheid 
om een kleine workshop te volgen waarbij u een 
boekenlegger maakt die u nadien mee naar huis 
kunt nemen (max. 5 deelnemers per groep). Alle 
deelnemers krijgen een mapje met technische 
fiche en patroon mee naar huis. Tijdens de 
workshop worden al de nodige klosjes, garen, 
speldjes, stijfsel enz. ter beschikking gesteld. 
locatie de Pastorij Halle, Halle-Dorp 32
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs deelname workshop 
€ 10,00 materiaal inbegrepen
info dienst cultuur, 
T,03 2980 9 05, cultuur@zoersel.be
... met Het Kantluizeke

demonstratie weven 
Simonne De Roy en Miek Mertens, twee ervaren 
weefsters, demonstreren de beginselen van 
ambachtelijk weven op eenvoudige getouwen. 
Met hun getouwen maken ze gebruikstextiel 
en wandkleden uit verschillende materialen, 
zoals wol, katoen of linnen maar ook papier of 
recyclagemateriaal. Als bezoeker kunt u hen aan 
het werk zien en kunt u ook andere voorbeelden 
van hun werk bekijken.
locatie de Pastorij Halle, Halle-Dorp 32
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis 
info dienst cultuur, 
T,03 2980 9 05, cultuur@zoersel.be
... met Simonne De Roy en Miek Mertens

diamantmuseum Halle 
Vijf enthousiaste Hallenaars zijn er in geslaagd om 
een fraaie collectie van materialen, die verband 
houden met de diamantnijverheid, te verzamelen. 
Aan de hand van deze materialen (snijmachines, 
slijpmolens, handtoebehoren …) vertellen zij het 
verhaal van het diamantslijpen en van het Zoerselse 
diamantverleden. 
Tijdens de erfgoeddag demonstreren zij live het 
diamantslijpen.
locatie bibliotheek Halle, Halle-Dorp 67
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis 
info dienst cultuur, 
T,03 2980 9 05, cultuur@zoersel.be
... met het Diamantmuseum 

bijen houden, hoe doe je dat?
De imkerbond Zoersel toont aan de hand van mate-
riaal en demonstraties welke handelingen in de 
moderne imkerij thuishoren. Honingslinger, bijen-
kast en ander materiaal kunt u ter plaatse bekijken. 
Met de nodige uitleg van de imkers kunt u uw 
kennis bijschaven waar nodig. Ook voor informatie 
over solitaire bijen wordt gezorgd. 
Uiteraard ontbreekt het tijdens de erfgoeddag 
ook niet aan honing en mede en zullen de imkers 
u met hun uitleg proberen te motiveren om iets te 
doen voor bestuivende insecten zoals honingbijen, 
solitaire bijen, hommels enz… 
locatie inkomhal de Bibliotheek, Dorp 54 
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis 
info dienst cultuur, T,03 2980 9 05, cultuur@
zoersel.be
... met Imkerbond Zoersel

culinaire hoogtes beleven en proeven
Wij gaan onze huisgemaakte koekjes bakken en 
gelato ijs draaien. U krijgt dus een exclusieve blik 
achter de schermen van het Ijstaartenhuis. Ook 
degusteren is mogelijk. 
locatie Sint-Martinusstraat 64-66
tijdstip Iedereen is welkom tussen 11 en 16 uur
prijs gratis 
info dienst cultuur, T,03 2980 9 05, cultuur@zoersel.be
... met het Ijstaartenhuis

vilten en spinnen 
met wol van angorageiten 
De technieken en resultaten die het Khansenhof 
gebruikt zijn duurzaam, milieu- en diervriendelijk 
en de mogelijkheden zo ongekend en mooi. 
Vilt is vandaag een, ten onrechte, in onbruik 
geraakte stof. Met de moderne vilttechnieken heeft 
u vandaag de dag enorm veel mogelijkheden om 
creatief en duurzaam te zijn: gevilte schapenvach-
ten, lokkenkragen, sjaals, … 
workshops
- spinnen - kostprijs € 95 

van 10 tot 16 uur (beginners en aanleren van spe-
ciale technieken, 28/4 o.a. boucléspinnen)

- sjaalvilten of lokkenkraagvilten - kostprijs € 95 
van 10 tot 16 uur

- natvilten - gratis (max. 6 personen per workshop) 
om 11 en om 14 uur Na 1,5 uur heeft u een eigen 
creatief viltwerkje van 20 bij 20cm.

locatie Khansenhof, Meerheideweg 95
tijdstip tussen 11 en 16 uur - opgelet, voor de 
workshops moet u op voorhand inschrijven
prijs spinnen, sjaalvilten € 95, natvilten gratis 
info en inschrijven workshops is noodzakelijk via 
khansen@telenet.be, neem zeker eens een kijkje op 
www.khansenhof.be 
... met Khansenhof


