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 ▪ Zoersel historisch: het ontstaan van de steenweg naar Halle

 ▪ thuis, zonder zorgen, voor ‘n ander zorgen

 ▪ Jochen Decoene (hoofd kinesitherapie bij voetbalclub Anderlecht) 

belicht belang van mondhygiëne bij sportblessures

grachten overwelven
wat, hoe, wanneer ...?
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 ■ IN ‘T KORT

vorming?  schrijf u tijdig in!

Binnen onze gemeente zijn er tal van initiatieven die vanaf sep-
tember een nieuw werkjaar opstarten.

Voor het muziek- en woordfi liaal en het fi liaal beeldende kunst 
hebt u tot en met 30 september de tijd om in te schrijven. Let wel, 
voor het fi liaal beeldende kunst schrijft u kinderen tot en met elf 
jaar in via de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Turn-
hout (de lessen zijn wel in Zoersel). Kinderen van twaalf jaar en 
ouder schrijft u in bij gemeente & ocmw Zoersel. Meer info over 
contactgegevens, openingsuren of inschrijvingsgeld vindt u op 
www.zoersel.be > onderwijs en vorming.

Voor de taalcursussen Frans, Engels, Italiaans, Spaans en Neder-
lands voor anderstaligen, georganiseerd door Lionsclub Zoersel, 
reserveert u uw plaatsje vóór 20 september.

MEER WETEN?
muziek- en woordfi liaal: T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
fi liaal beeldende kunst: Turnhout T 014 41 41 85, Zoersel T 03 2980 0 00
Lionsclub: talen.zoersel@gmail.com, Herentalsebaan 54

vrijetijdsaanbod
voor iedereen

Omdat het vrijetijdsaanbod 
toegankelijk moet zijn voor 
iedereen doen heel wat vereni-
gingen een extra inspanning 
om Zoerselaars met een laag 
inkomen (en met een Z|pas) te 
betrekken bij hun activiteiten.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om 
een korting op het lidgeld of 
op de prijs van activiteiten. Ge-
meente & ocmw Zoersel kent 
aan deze verenigingen het 
Z|label toe. De voorzitters van 
de adviesraden cultuur, sport, 
senioren, welzijn en jeugd en-
gageerden zich alvast om de 
verenigingen aan te moedigen 
zo’n Z|label aan te vragen.

MEER WETEN?
Janne Verstrepen
T 03 2980 9 40
www.zoersel.be > Z|label

verschuivingen
binnen GR en college

Lotte Noelants (N-VA), Wal-
ter Vochten (Vlaams Belang), 
Sofi e Ghielens en Karlien Van 
Melkebeek (beide CD&V) ston-
den dit jaar hun plaats in de 
gemeenteraad af aan respec-
tievelijk Jurgen Opreel, Con-
stant Meeussen, Sofi  Van Us-
sel en Kristof Mariën. Tania 
Kohlen (N-VA) kon haar sche-
penambt niet langer combi-
neren met haar job en zetelt 
sinds juni enkel nog als raads-
lid. Marcel De Vos volgt haar 
op als schepen, met onder 
meer de bevoegdheden bibli-
otheek, middenstand, gelijke 
kansen, toerisme, jumelages 
en 11 juliviering. Koen Pare-
daens krijgt personeel en or-
ganisatie als bevoegdheid bij.

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

lekker koken
met weinig geld

Lekker, gezond en gevarieerd 
koken met weinig geld? We 
dagen u uit om dit tijdens de 
week van de armoede (van 11 
tot 17 oktober) eens te probe-
ren. We vroegen ook aan onze 
restauranthouders om een 
menu uit te denken dat in aan-
koopprijs niet meer dan € 5 
kost. Al deze receptjes bunde-
len we nadien in een low-bud-
get kookboekje. Zoekt u nog 
andere kooktips? Raadpleeg 
dan de blog van professionele 
en hobbykoks op onze website 
of bezoek, tussen 1 en 17 okto-
ber, onze tentoonstelling over 
gezonde, betaalbare voeding 
en lokale groenten en fruit.

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

zoekt u werk?
bezoek de jobbeurs

Op 15 oktober wachten heel 
wat werkgevers uit de regio u 
op tijdens de jobbeurs, een ini-
tiatief van de gemeenten Mal-
le, Zandhoven en Zoersel, in 
samenwerking met VDAB en 
bedrijvenpark Malle. U bent 
welkom tussen 14 en 20 uur 
in De Populier in Zandhoven 
(Populierenhoeve 22) om te 
snuisteren tussen de uiteenlo-
pende vacatures of een praat-
je te slaan met de aanwezige 
werkgevers. Ondervindt u wat 
drempelvrees om te gaan sol-
liciteren? Volg dan een gratis 
sollicitatietraining. De sessies 
duren ongeveer een uur en 
starten om 14.30, 15.45 of 17 
uur. Breng zeker uw cv mee.

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
anke.smolders@zoersel.be
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thuis, zonder zorgen, 
voor ‘n ander zorgen 

zorgwonen

 ■ WEGWIJS

‘Meer-generatie-wonen’, ofwel grootouders, ouders en kinderen onder één dak, was vroeger 
meer regel dan uitzondering. In de loop van de jaren evolueerde deze samenlevingsvorm ech-
ter naar ‘ééngezinswonen’. Omdat mensen vandaag de dag graag zo lang mogelijk in een ver-
trouwde, huiselijke omgeving blijven wonen, zien we opnieuw een kanteling: meer en meer 
gezinnen kiezen er voor om zorgbehoevenden in huis te nemen. Dat noemen we zorgwonen.
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ZORWONEN IN ZOERSEL
Momenteel zijn er een 
twintigtal zorgwoningen 
geregistreerd in onze ge-
meente. 
Dat het concept ‘zorgwo-
nen’ meer en meer inge-
burgerd geraakt, blijkt ook 
uit onze cijfers: terwijl er in 
2014 slechts drie meldingen 
werden ingediend voor een 
zorgwoning, zitten we voor 
de eerste helft van 2015 al 
aan het dubbele.

Om van uw woning een zorgwoning te 
mogen maken, moet u wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen:

- U mag maximaal twee zorgbehoevende 
personen onderdak bieden. Onder een 
‘zorgbehoevende’ verstaan we perso-
nen van 65 jaar of ouder, personen met 
een beperking, personen die in aanmer-
king komen voor een vergoeding van de 
Vlaamse zorgverzekering of personen 
met een nood aan ondersteuning om 
thuis te kunnen blijven wonen. De zorg-
behoevende moet dus geen familie zijn.

- Om ieders privacy te respecteren, is het 
bij zorgwonen toegelaten om een on-
dergeschikte woongelegenheid binnen 
de eigen woning aan te passen voor de 
zorgbehoevende. Die woongelegen-
heid moet echter wel één fysiek geheel 
vormen met de rest van de woning en 
mag hoogstens één derde van de totale 
oppervlakte innemen. Een zorgwoning 
inrichten achteraan in de tuin - bijvoor-
beeld in de garage - kan dus niet.

- Het moet om een tijdelijke maatregel 
gaan, waarvan u het begin en het einde 
moet melden. Wanneer de zorgbehoef-
te verdwijnt, mag er bovendien niet zo-
maar iemand anders intrekken in het 
zorgwoongedeelte van uw woning.

Zorgwonen is dus zeker niet hetzelfde als 
het opsplitsen van een woning in twee 
of meer aparte woongelegenheden. Dat 
laatste is defi nitief, is niet overal toegela-
ten en u hebt er steeds een stedenbouw-
kundige vergunning voor nodig.

melding of vergunning?
Wanneer u uw woning ‘ombouwt’ tot 
zorgwoning, hebt u keuze uit verschillen-
de opties, die op hun beurt een aantal ver-
plichtingen met zich meebrengen:

- U past uw woning niet aan. => U moet 
enkel het zorgwonen melden.

- U past uw woning wel aan, maar u blijft 
daarbij binnen het bestaande bouwvo-
lume en u voert geen constructieve wer-
ken uit (bv. traplift plaatsen).=> U moet 
enkel het zorgwonen melden.

- U verbouwt uw woning. U blijft daar-
bij binnen het bestaande bouwvolume, 
maar u voert wel constructieve werken 
uit (bv.: aanpassing buitenmuur).=> U 
moet zowel het zorgwonen als de con-
structieve ingrepen melden.

- U plant een uitbreiding van uw woning. 
=> U bent verplicht een stedenbouw-
kundige vergunning aan te vragen.

Voor alle meldingen en het aanvragen van 
stedenbouwkundige vergunningen kunt 
u terecht bij onze dienst ruimtelijke orde-
ning, Handelslei 167. Indien mogelijk, kunt 
u meteen een ingevuld formulier rond 
zorgwonen meebrengen. Dat vindt u op 
www.ruimtelijkeordening.be > formulie-
ren > zorgwonen.

inschrijven in bevolkingsregister
Als u dan toch in het administratief cen-
trum bent, vergeet dan niet ook langs te 
gaan bij de dienst bevolking. Zij moeten 
uw nieuwe woonsituatie namelijk opne-
men in het bevolkingsregister. In het geval 
van zorgwonen is daarvoor een speciale 
code voorzien. Hierdoor kunnen de bewo-
ners van de ondergeschikte wooneenheid 
als afzonderlijk gezin worden ingeschre-
ven, zonder dat een bijkomend huisnum-
mer moet voorzien worden. Door de spe-
ciale code behoudt de zorgbehoevende 

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening 
T o3 2980 9 11
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

dus het statuut van apart gezin en veran-
dert er niets aan de eventuele sociale uit-
keringen en/of voordelen.

wat als de zorgsituatie stopt?
Als uw woning, na het beëindigen van de 
zorgsituatie, niet langer dienstdoet als 
zorgwoning maar opnieuw alleen door 
uw gezin wordt bewoond, vergeet dit dan 
niet te melden.
Wilt u uw woning, na het beëindigen van 
de zorgsituatie, gebruiken om meerde-
re aparte woongelegenheden in onder te 
brengen, dan moet u hiervoor eerst een 
stedenbouwkundige vergunning aan-
vragen. Door onder meer beperkingen in 
stedenbouwkundige voorschriften is het 
opsplitsen van een woning immers niet 
altijd mogelijk. Onze medewerkers van de 
dienst ruimtelijke ordening zijn steeds be-
reid samen met u te bekijken wat er al dan 
niet kan.

BESTAAN ER PREMIES VOOR EEN ZORGWONING?
In principe zijn er geen premies verbonden aan zorgwonen, maar mis-
schien kunt u wel een renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingspre-
mie van de Vlaamse overheid krijgen voor de verbouwingen aan uw 
woning.
- renovatiepremie: bij grote verbouwingen ( > € 10.000)
- verbeteringspremie: bij kleine, specfi eke verbeteringswerken 
- aanpassingspremie voor inwonende senioren (65+) of mensen met 

een beperking: bijvoorbeeld voor het plaatsen van een traplift, het 
aanpassen van de badkamer …

Alle info hierover kunt u elke vrijdagochtend bekomen bij de mede-
werkers van het wooninfopunt, Handelslei 167.

 ■ WEGWIJS
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 ■ BETROKKEN

Een gezonde mond 
 vermindert risico 

op blessures!

Onder de noemer
  

zet gemeente & ocmw Zoersel het be-
lang van een goede mondhygiëne een jaar lang in de verf. Een gezonde mond - van 
20 melktandjes tot 32 blijvende tanden - is immers veel meer dan alleen een stra-
lend witte tandpastaglimlach. 
Op www.zoersel.be/20>32 vindt u alle info over de campagne, maar ook wat het 
verband is tussen uw mond en uw sportprestaties.
 
MEER WETEN? Anke Smolders, T 03 2980 9 60 of mail naar gezondheid.wereld@zoersel.be

een gezonde mond ver-
mindert risico op blessures

MEER WETEN?
Anke Smolders
T 03 2980 9 60
anke.smolders@zoersel.be

WATERDAG OP SCHOOL
Net als de medische staf 
bij topclubs zijn ook onze 
schooldirecties ervan over-
tuigd dat water drinken ui-
termate belangrijk is voor 
de gezondheid van onze 
kinderen. Op vraag van ge-
meente & ocmw Zoersel - in 
het kader van ons gezond-
heids- en armoedebeleid - 
waren de meeste Zoerselse 
scholen dan ook onmiddel-
lijk bereid om bij de start 
van het nieuwe schooljaar 
een ‘waterdag’ in het le-
ven te roepen. Eén dag per 
week zal er dus, zowel in 
de lagere als in de kleuter-
school, alleen maar water 
gedronken worden. Dat be-
tekent dat aardbeiendrank-
jes, frisdranken of andere 
suikerdranken die dag ook 
niet toegestaan zijn in de 
boekentas.
Geregeld water drinken is 
dus de boodschap, ook op 
school!

In het kader van ons ‘dossier 20>32’ rond mondhygiëne be-
lichten we graag het belang van een goede mondgezondheid 
bij het voorkomen van sportblessures. Of hoe een gezonde 
mond uw sportprestaties kan bevorderen!

gen”, licht Jochen toe. “De aanwezige bac-
teriën uit de mond zoeken zich namelijk 
ook elders in het lichaam een weg en gaan 
zich in eerste instantie op de meest zwak-
ke plekken - wat wij noemen de ‘weak 
points’ - nestelen. Daar zorgen zij op hun 
beurt voor een verhoogd risico op blessu-
res of ontstekingen. Bovendien vermin-
dert ook het recuperatievermogen naar-
mate het aantal bacteriën in het lichaam 
toeneemt”, aldus nog Jochen. Twee zaken 
die topsporters kunnen missen als kie-
spijn. Vandaar ook dat men bij Anderlecht 
enkele duidelijke maatregelen neemt om 
dit zo veel mogelijk te voorkomen.

“Zo passeert elke nieuwe speler - inclusief 
de jeugdspelertjes - bij ons automatisch 
langs de tandarts en neemt elke speler 
van de A-kern minstens twee keer per jaar 
plaats in de tandartsstoel voor een pre-
ventief onderzoek”, vertelt Jochen. “Wij 
zorgen er ook voor dat iedere speler door-
drongen is van het belang van een goede 
mondhygiëne. Ze weten ook dat het hun 
eigen verantwoordelijkheid is om er een 
goede mondhygiëne op na te houden - al 
houdt de tandarts wel een oogje in het 
zeil. Ook aan de jongste spelers wordt dat 
van bij het begin heel duidelijk gemaakt.”

“Daarnaast zijn onze spelers in het spelers-
centrum verplicht om water te drinken. 
Want ook dat is een erg belangrijke factor 
bij het al dan niet oplopen van blessures: 
hoe beter je gehydrateerd bent, hoe lager 
het risico op blessures en hoe hoger je re-
cuperatievermogen. Aan de kleur van het 
dagelijks urinestaal kunnen wij afl eiden of 
onze spelers voldoende gehydrateerd zijn.”   

Dat sport en blessures vaak hand in hand 
gaan, is algemeen geweten. Maar wist 
u ook dat er een verband bestaat tussen 
aanwezige infecties in de mond, bijvoor-
beeld een ontstoken tand, en een ver-
hoogde gevoeligheid voor blessures?

voetbalclub Anderlecht geeft ‘t 
goede voorbeeld
We mochten ons licht even opsteken bij 
Jochen Decoene, algemeen medisch coör-
dinator en hoofd kinesitherapie bij Royal 
Sporting Club Anderlecht. Daar hecht 
men - ongetwijfeld net als in heel wat an-
dere topclubs - erg veel belang aan een 
goede mondhygiëne. “Het is immers we-
tenschappelijk bewezen dat een slechte 
mondhygiëne rechtstreeks invloed heeft 
op het oplopen van blessures of ontstekin-

6



► ►

Het is evident dat uw woning of (bouw)grond toegankelijk is 
vanaf de rijweg. Is er een open gracht aanwezig voor uw per-
ceel, dan moet een gedeelte daarvan overwelfd of ingebuisd 
worden. Hoe dat in Zoersel verloopt, lichten we graag toe.

- kadastraal nummer: Elk stuk grond (per-
ceel) heeft een uniek kadastraal num-
mer, waardoor het altijd duidelijk is over 
welke grond het exact gaat. Dat num-
mer wordt toegekend en bijgehouden 
door ‘het kadaster’, onderdeel van de fe-
derale overheidsdienst fi nanciën.

drie mogelijke situaties
Wat u moet weten als u uw perceel toe-
gankelijk wil maken, is afh ankelijk van 
waar uw perceel gelegen is en wat daar, 

Vooraleer we de regelgeving uit de doeken 
doen, leggen we eerst enkele begrippen 
uit het vakjargon uit.
- lengte van een overwelving: Daarmee 

bedoelen we eigenlijk de lengte van de 
buizen. De klinkerverharding die erboven 
komt, is gemiddeld één meter smaller.

- dek-op-oever: Dit is een apart ‘voetgan-
gersbruggetje’, waarbij er geen buis in de 
gracht wordt gelegd, maar wel een be-
tonnen plaat erover. Zo kunt u er makke-
lijk te voet of met de fi ets over.

al dan niet, al voorzien is. Er zijn drie ver-
schillende mogelijkheden.

geen gracht, geen riolering
U hebt een (bouw)grond waar geen 
gracht, noch riolering voor uw perceel ligt. 
Dan is er op dit ogenblik geen probleem, 
want u kunt uw perceel perfect betreden 
vanaf de rijweg.

een gracht, geen riolering
U hebt een (bouw)grond waar een gracht 
voor uw perceel ligt, maar nog geen riole-
ring. Op uw vraag, en voor uw rekening, 
wordt dan een overwelving van standaard 
maximaal zes meter geplaatst, indien ge-
wenst opgesplitst in vijf meter inbuizing 
en één meter dek-op-oever. 
De reden voor deze maximale lengte is 

grachten overwelven: 
wat, hoe, wanneer ...?

wat u altijd al wilde weten over...

 ■ WEGWIJS

© Dirk van der Wijden
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prijskaartje
voor u, als eigenaar 

overwelven of aanpassen op uw vraag
Het retributiereglement voor de aanleg 
van buizen op vraag van de eigenaar 
zegt:
- Voor het leveren en plaatsen van bui-

zen met een totale lengte kleiner dan 
of gelijk aan zes meter betaalt u € 75 
per meter voor kleine diameters en 
€ 250 per meter voor grote diameters.

- Voor het leveren en plaatsen van bui-
zen met een lengte van meer dan zes 
meter betaalt u € 75 voor de eerste 
zes meter en € 150 per extra meter 
(tot een maximum van tien meter) 
voor kleine diameters; € 250 voor de 
eerste zes meter en € 350 per extra 
meter voor grote diameters.

- Voor het leveren en plaatsen van een 
dek-op-oever betaalt u € 400 per 
stuk.

- Voor het plaatsen van een nieuwe of 
het aanpassen van een bestaande 
overwelving op plaatsen waar al een 
defi nitieve gescheiden riolering ligt, 
zal de gemeente - of een door haar 
aangestelde aannemer - eerst een ra-
ming opmaken van de kosten. Na het 
geven van uw akkoord en betaling 
van de geraamde kosten wordt uw 
oprit dan aangepast.

Wilt u de gracht laten overwelven, 
neem dan contact op met onze dienst 
planning infrastructuur op het num-
mer 03 2980 9 15 of via
planning.infrastructuur@zoersel.be.

afwijken bij wegen- en rioleringswerken
Om af te wijken van de voorziene, 
nieuw aan te leggen standaardover-
welvingen in het kader van actuele we-
gen- en rioleringswerken zegt het retri-
butiereglement:
- Voor het verlengen van een overwel-

ving betaalt u € 350 per extra meter.
- Voor het splitsen van een overwelving 

betaalt u € 350 per extra meter en 
€ 850 per extra kopmuur.

De volledige reglementen en retribu-
ties vindt u op www.zoersel.be >be-
stuur en diensten > openbare werken > 
planning.

dat overwelvingen zo kort mogelijk moe-
ten zijn om de bergingscapaciteit van de 
gracht maximaal te benutten en om zo 
het oppervlaktewater alle kansen te ge-
ven om te infi ltreren. Daarnaast zorgen 
overwelvingen ook voor een versnelde af-
voer van het water, wat verdroging van de 
bodem in de hand werkt. Hoe kleiner de 
overwelving, hoe beter dus.

Wenst u - mits een gegronde reden - toch 
een bredere overwelving, dan kunt u hier-
voor toelating vragen bij het gemeentebe-
stuur. Let wel, dan geldt een maximum-
lengte van tien meter (inclusief eventuele 
dek-op-oever) en u mag maximum twee 
opritten aanleggen.

Het leveren en plaatsen van de buizen ge-
beurt door de gemeente. De kosten wor-
den u aangerekend volgens het retribu-
tiereglement (zie groene kader). Ook voor 
de verdere afwerking staat u als eigenaar 
zelf in. Let wel, de overwelving wordt aan-
gelegd ‘ten voorlopige titel’, wat betekent 
dat bij uitvoering van wegen- en riole-
ringswerken de situatie kan wijzigen.

De diameter van de buis wordt tot slot be-
paald door de aard van de gracht: is het 
een gewone baangracht, dan is de diame-
ter van de buizen beperkt (meestal 40 of 
50 centimeter). Is de gracht een offi  ciële 
waterloop, dan wordt de diameter be-
paald door de waterloopbeheerder en zijn 
de buizen meestal breder (80 centimeter 
of meer).

een gracht én riolering
U hebt een (bouw)grond waar een gracht 
én ook reeds riolering voor uw perceel ligt. 
In dat geval is uw perceel normaal gezien 
toegankelijk via een bestaande overwel-
ving, die samen met de aanleg van de ri-
olering werd voorzien. U moet dan maxi-
maal rekening houden met de bestaande 
overwelving. Ligt er toch geen oprit of 
wilt u de bestaande wijzigen, dan zijn de 
kosten voor u als aanvrager. De kosten 
worden vooraf begroot en uw oprit wordt 
aangepast - volgens de bepalingen van 
het reglement - na betaling van de ge-
raamde kosten.

wat bij actuele rioleringswerken? 
Wordt er binnenkort riolering aangelegd 
in uw straat, dan gelden eveneens een 
aantal afspraken. Zo worden alle bestaan-
de overwelvingen of inbuizingen verwij-
derd, ook als ze eerder met toelating van 
het gemeentebestuur werden geplaatst.

Per perceel wordt er, op kosten van de ge-
meente, één overwelving van standaard 
maximaal zes meter voorzien. Op die 
overwelving worden twee gelijkgrond-
se betonnen kopmuren gebouwd en van 
rijweg tot rooilijn wordt uw oprit aange-
legd in lichtgrijze betonstraatstenen (vijf 
meter).

Wenst u een bijkomende overwelving 
(dek-op-oever), dan kunt u die zes me-
ter opsplitsen in vijf meter overwelving 
en maximaal één meter dek-op-oever. De 
dek-op-oever wordt ook aangewerkt met 
een klinkerverharding in lichtgrijze be-
tonstraatstenen tussen de rijweg en de 
dek-op-oever, en tussen de rooilijn en de 
dek-op-oever. Deze combinatie van over-
welving en dek-op-oever wordt eveneens 
als standaardnorm beschouwd en is dus 
op kosten van de gemeente.

Wilt u toch een bredere overwelving, dan 
kunt u hiervoor toelating vragen bij het 
gemeentebestuur. Let wel, dan geldt een 
maximumlengte van tien meter (inclusief 
eventuele dek-op-oever) en u mag maxi-
mum twee opritten aanleggen. Alle kos-
ten voor het verlengen en/of splitsen van 
de overwelving zijn voor u, als aanvrager, 
en worden door de gemeenteraad vastge-
steld in een retributiereglement (zie groe-
ne kader).

twee vliegen in één klap
Wanneer de gemeente wegen- en riole-
ringswerken uitvoert, zal er altijd een ge-
scheiden systeem aangelegd worden: het 
afvalwater komt dan in de riolering onder 
de weg terecht en het regenwater in de 
open gracht, waar het zo veel mogelijk in 
de bodem kan insijpelen. 
Tegelijkertijd wordt er bij die riolerings-
werken van de gelegenheid gebruikge-
maakt om het grachtenstelsel volledig in 
orde te brengen. Dat betekent dat we er 
voor zullen zorgen dat het water afwatert 
naar waar het moet afwateren, namelijk 
naar het laagste punt. De zogenaamde 
herwaardering van het grachtenstelsel 
zorgt er dus voor dat de buff ering en af-
watering van de grachten in ideale om-
standigheden kan plaatsvinden.

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

wat u altijd al wilde weten over grachten overwelven ■ WEGWIJS
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Waarom altijd van nul starten en alles zelf willen doen? Veel bibliotheken in Vlaanderen zijn 
dagelijks met hetzelfde bezig en streven hetzelfde na. Ieder probeert voor zich een brede 
collectie uit te bouwen, leesbevorderende activiteiten te organiseren en bibliotheekgebrui-
kers zo goed mogelijk te begeleiden. De bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, 
Wommelgem, Zandhoven en Zoersel slaan nu de handen in elkaar.

GELUK ZIT IN EEN BOEKJE
Kent u dat gelukzalig gevoel dat u kunt 
krijgen bij het lezen van een boek of 
stripverhaal, het luisteren naar muziek 
of het kijken naar een fi lm? Tijdens de 
Bibliotheekweek wil Bibburen dit gevoel 
centraal zetten en stimuleren. Wie weet 
ervaart u het ook tijdens de Verwendag op 
17 oktober? In de zeven bibliotheken van 
Bibburen bent u van harte welkom voor 
een fi lmvoorstelling, een lezing over ge-
luk of een tentoonstelling van de verschil-
lende tekenateliers. Het hele programma 
vindt u eind september in de verschillende 
bibs. Kom zeker langs en maak kans op 
een mooie prijs met het klavertjevierspel.

ken. Daarnaast zullen we ook een aantal 
gezamenlijke aankopen doen. Het gratis 
stripmagazine ‘Stripgids’ wordt bijvoor-
beeld vanaf dit jaar via het samenwer-
kingsverband voordeliger aangekocht. In 
de toekomst is het ook de bedoeling om 
gezamenlijke folders, bladwijzers … te re-
aliseren.”

leren van elkaar
Maar Bibburen wil niet enkel fi nanciële 
voordelen najagen. “Door samen te wer-
ken, hopen we van elkaars successen en 
fouten te leren. Het warm water moet 
niet steeds opnieuw uitgevonden worden. 
Waar praktijkervaring ontbreekt, kunnen 
we samen nadenken en experimenteren.”

veel meer mogelijkheden
“Met deze vereende kracht zal Bibburen 
activiteiten kunnen organiseren die we 

als bibliotheek alleen onmogelijk zouden 
kunnen realiseren. Een leesbevorderend 
project voor beginnende lezertjes, een 
stappenplan voor rusthuisbezoeken of 
een wervelende activiteit voor de jongvol-
wassenen... Bedoeling is dat we samen 
aan doelgroepwerking doen en een acti-
viteit uitwerken. Voor dit jaar is dat ‘Geluk 
zit in een boekje’. Dankzij de intergemeen-
telijke samenwerking kunnen we hier-
voor bovendien op steun van de Provincie 
Antwerpen rekenen. Met wat geluk zijn 
we zo dus vertrokken voor een lange en 
vruchtbare samenwerking!”

Begin dit jaar werd het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Bibburen name-
lijk boven de doopvont gehouden. Met 
zo’n 100.000 inwoners in de verschillende 
gemeenten is Bibburen één van de groot-
ste samenwerkingsverbanden van biblio-
theken in onze provincie.

middelen effi  ciënter inzetten
Het resultaat van die samenwerking zou 
u al snel moeten merken. “Zo gaan we de 
aankoop van Frans- en Engelstalige boe-
ken meer op elkaar afstemmen en wis-
selpakketten samenstellen”, vertelt bibli-
othecaris Erik Breuls. “Omwille van het 
beperkt aantal lezers blijven deze werken 
vaak ongelezen in het rek staan. Door pa-
ketten uit te wisselen met de andere bibs 
krijgt de lezer nu toegang tot een groter 
en gevarieerder aanbod. Hetzelfde willen 
we doen met de groteletter- en luisterboe-

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

‘Bibburen’ uit startblokken

beter een goede buur dan een verre vriend

 ■ IN BEELD
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Gerard Alsteens werkt onder het pseudoniem GAL al jaren als politiek tekenaar en schilder. 
Hij is berucht om zijn scherpe spotprenten, die grafi sch meer aan schilderijen doen denken 
dan aan gewone cartoons. Al meer dan dertig jaar werkt hij als huiscartoonist voor Knack. 
Zijn tentoonstelling in cultuurhuis de Bijl (5.09 - 27.09) leest dan ook als een geschiedenis in 
cartoons. Wij hadden de eer en het genoegen even samen met Gerard terug te blikken.

GAL aan het papier 
genageld 

tentoonstelling GAL in cultuurhuis de Bijl

 ■ CLOSE-UP
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 ■ CLOSE-UP

Gerard, ik heb de indruk dat het werk uit uw 
beginperiode vormelijk eenvoudiger was dan 
nu. Is dat doelbewust?
Dat had vooral te maken met het druk-
procedé. In kleur drukken was in die tijd 
gewoon complexer. Ik werkte ook lang in 
zwart-wit en met grijstonen omdat ik van 
opleiding schilder ben en graag met nuan-
ces werk.

U bent al liefst 55 jaar actief in het vak. Komt 
de inspiratie nu moeilijker dan 55 jaar gele-
den?
Nee, gelukkig komt die nog altijd vanzelf. 
Aan een tekening voor Knack - een soort 
getekende column over een onderwerp 
uit de actualiteit van de voorbije week - 
werk ik ongeveer een dag.

U vindt het leuk om uw kijk op de dingen te 
delen met anderen, is het niet?
Als ik mijn mening kan ventileren in een 
blad, dan moet ik dat al niet op café doen, 
hé (lacht). Tijdens de maanden dat ik niet 
kon tekenen (n.v.d.r. Gerard kreeg twaalf jaar 
geleden een embolie op zijn oog, waar hij nog 
steeds last van heeft), interviewde Rik Van 
Cauwelaert mij om commentaar te geven 
op de actualiteit.

U werkte al voor heel wat verschillende bla-
den. Zou u ook voor een rechts georiënteerd 
medium kunnen werken?
Zeker niet. Ze hebben mij al gevraagd om 
in een syndicaat te werken. Dat is een 
soort verdeelhuis voor tekeningen. Ik heb 
dat altijd geweigerd omdat je dan niet 
weet waar je tekeningen terechtkomen. 
Ik werkte nochtans voor veel bladen die 
contradictorisch waren, zoals Kerk en 
Leven, Oxfam, de Wereldwinkel en ook De 
Rode Vaan. Maar dat waren bladen waar 
ik achter stond.

We hadden recent de aanslagen bij Charlie 
Hebdo. Vindt u dat een tekenaar zich alles 
kan permitteren?
Ik ben absoluut voor vrijheid van menings-
uiting. Ik was jarenlang geabonneerd op 
Hara-Kiri, de voorloper van Charlie Hebdo, 
maar op een bepaald ogenblik vond ik mij 
niet meer terug in hun humor die nogal 
grof, brutaal en seksistisch was. Maar in 
principe vind ik dat alles getekend mag 
worden, wat niet wil zeggen dat ik alles 
even smaakvol vind. Wolinsky, bijvoor-
beeld, was seksistisch maar tegelijkertijd 
met een feministe getrouwd. Ze waren 
altijd een goed koppel. De mogelijkheid 
om van mening te verschillen, is iets fun-
damenteel.

U volgt de politiek al zeer lang. Zijn er dingen 
die altijd maar terug komen?
Dat het Joods-Palestijnse probleem maar 
niet opgelost geraakt, is de meest frus-
trerende gebeurtenis in de 55 jaar dat ik 
teken. Het extremisme in het Midden-
Oosten, Azië, Pakistan, Afghanistan ... 
wordt daardoor alleen maar erger. Moest 
ik de tekeningen over dit confl ict laten 
staan maar er telkens een ander gezicht 
op kleven, zouden ze nog altijd bruikbaar 
zijn. Gelukkig is er in sommige landen in 
Midden-Amerika wel beterschap.

Stelt u graag tentoon?
Na mijn deelname aan de Biënnale van 
Venetië in 1980 stelde ik in Brussel ten-
toon. In de kleine lettertjes van het con-
tract stond dat mijn werk te koop was. 
Er werden verschillende tekeningen ver-
kocht, maar ik was daar toch niet zo blij 
mee. Ik zag mijzelf als soort geschied-

“In principe 
vind ik dat 
alles getekend 
mag worden, 
wat niet wil 
zeggen dat 
ik alles even 
smaakvol 
vind.”

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

schrijver in tekeningen en wilde ze eigen-
lijk liever houden.
Anderzijds stel ik wel graag tentoon om 
aan de mensen te kunnen laten zien hoe 
ik werk, hoe zo’n tekening tot stand komt. 
De rompslomp die er bij komt kijken, is 
natuurlijk weer wat anders: tekeningen 
inkaderen, samenstellen, wegbrengen … 
En ondertussen moet je natuurlijk nog 
blijven tekenen voor je opdrachtgevers.

U bent 75 jaar. Ik heb de indruk dat u nog niet 
aan uw pensioen denkt.
Ik gaf les tot mijn 65ste, maar in de jour-
nalistiek werkt men wel vaker langer. 
Zolang mijn ogen en mijn fysiek het toe-
laten, blijf ik werken. Al zou ik wel graag 
meer schilderen en mij overgeven aan de 
vrije kunst, niet gelinkt aan de actualiteit. 
Ondanks het feit dat ik dat ook al heel 
mijn leven doe, ben ik daar nog maar nau-
welijks mee naar buiten gekomen.

NAJAARSPROGRAMMATIE HEEFT HEEL WAT TE BIEDEN
Het najaarsprogramma van ons gemeenschapscentrum staat op 
punt. Naast de tentoonstelling van GAL begin september staan er 
nog heel wat andere mooie namen op het programma. Zo mogen we 
onder meer Lisbeth List, Spinvis, Willem Vermandere en Filip Kowlier 
verwelkomen in de Kapel. In cultuurhuis de Bijl starten we met een 
optreden van Ritz en Route (Franse chansons) en lezingen van onder 
meer Griet Op de Beeck en Bart Stouten. In januari sluiten we het sei-
zoen af met een hommagetentoonstelling aan de vorig jaar overleden 
Jan Dries. De rest van ons aanbod kunt u online ontdekken op www.
zoersel.be of in onze programmafolder. Die kunt u ophalen in onze bi-
bliotheken, cultuurhuis de Bijl en het administratief centrum.
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Al sinds 2001 wordt elke vrouw tussen 50 en 69 jaar door het Centrum voor Kankeropsporing 
tweejaarlijks uitgenodigd om gratis een mammografi e of röntgenfoto van de borsten te laten 
nemen. Wie al eens op die uitnodiging inging, zat nadien mogelijk enkele weken in spanning, 
in afwachting van het resultaat. Dat laat immers soms wat langer op zich wachten omdat de 
foto’s altijd door minstens twee radiologen, los van elkaar, beoordeeld worden.

Kwaliteitsbewaking en monitoring geba-
seerd op Europese richtlijnen zijn essentië-
le pijlers. De dubbele lezing hoort bij onze 
kwaliteitsbewaking.”

in de praktijk
Hoe gaat zo’n dubbele lezing in z’n werk? 
Wel, de radioloog in de mammografi sche 
eenheid beoordeelt de foto’s als eerste. In 
tweede instantie bekijkt en beoordeelt de 
expert-radioloog van het Centrum voor 
Kankeropsporing de foto’s, uiteraard zon-
der dat hij de eerste beoordeling kent. 
Beide beoordelingen worden vervolgens 
met elkaar vergeleken. Als de beoordeling 
van de twee radiologen verschilt, bekijkt 
een derde radioloog alle foto’s en het re-
sultaat van de twee collega’s. Het is het 
Centrum voor Kankeropsporing dat de 
tweede en indien nodig de derde lezing or-
ganiseert en het resultaat meedeelt.

vroegtijdige opsporing is 
essentieel
Elk jaar nodigt het Centrum voor 
Kankeropsporing, in opdracht van de 
Vlaamse overheid, 1,5 miljoen mensen in 
Vlaanderen uit om zich preventief te la-
ten onderzoeken op borst-, dikkedarm- of 
baarmoederhalskanker. Vroegtijdige op-
sporing vergroot immers de kans op gene-
zing en beperkt de impact van de behan-
deling. Hebt u vragen hieromtrent? Surf 
naar www.bevolkingsonderzoek.be, mail 
naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of 
bel het gratis nummer 0800 60 160.

Dankzij die ‘dubbele lezing’ werden 
er in 2013, alleen in Vlaanderen, 16 % 
meer borstkankers tijdig opgespoord. 
Daarnaast is, sinds het begin van het be-
volkingsonderzoek in 2001, het percenta-
ge vrouwen dat wordt doorverwezen voor 
vervolgonderzoeken meer dan gehalveerd 
- zonder afb reuk te doen aan het aantal 
opgespoorde borstkankers.

Dokter Patrick Martens, directeur van 
het Centrum voor Kankeropsporing: 
“Medische onderzoeken bij vrouwen van 
50 tot en met 69 jaar zonder klachten 
brengen een grote verantwoordelijk-
heid met zich mee. Het is de bedoeling 
dat het bevolkingsonderzoek kankers in 
een vroeg stadium ontdekt en zo weinig 
mogelijk nadelen berokkent aan de deel-
neemsters. Daarvoor volgen we de moge-
lijke ongewenste eff ecten nauwgezet op. 

ZOERSELSE DAMES ZIJN GOED BEZIG! 
Gemiddeld 72,6 % van de Zoerselse dames 
(binnen de doelgroep 50 tot 69 jaar) laat 
regelmatig naar haar borsten kijken, al 
dan niet via de gratis mammografi e van 
het bevolkingsonderzoek. Op kop staat 
de wijk rond Schriekbos, waar maar liefst 
85,1 % van de betrokken dames tweejaar-
lijks een mammografi e laat nemen. De 
wijken rond de Liefk enshoek, Kattenberg, 
Zoerselhoek en Schriekheide volgen op de 
voet. Dat is al een mooi resultaat, maar 
het kan altijd nog beter! Onthou: hoe 
vroeger een kanker opgespoord wordt, 
hoe beter hij te genezen is en hoe groter 
de kans op overleven!

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

twee radiologen zien meer dan één

borstkankerscreening

 ■ BETROKKEN
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 ■ ZOERSEL HISTORISCH

seien’. Dit zijn tweedehandskasseien van 
andere wegen. Om ‘uitwerpkasseien’, of 
beter nog ‘uitschotkasseien’, te bekomen, 
konden de gemeenten bij de provincie en 
de Belgische staat een aanvraag indienen 
om ‘rebus van den kassey der grote we-
gen’ te bekomen voor de bestrating van 
hun onverharde wegen. De aardeweg van 
‘Ploeghalle’ tot aan de kerk werd verhard 
van 1848 tot 1849. Van aan de kerk werd hij 
dan stap voor stap verder gelegd, tot hij in 
1864 afgewerkt was tot aan de grens met 
Zandhoven.

28.101 Belgische franken
Die verharding kwam er echter niet van 
vandaag op morgen, maar vereiste heel 
wat voorbereiding - niet in het minst op 
fi nancieel gebied. Zo besprak de gemeen-

Vandaag zijn quasi alle Zoerselse wegen verhard. Dat was 
zo’n 150 jaar geleden wel anders. Samen met u blikken we in 
dit magazine, en in de volgende twee, terug op het ontstaan 
van de drie hoofdwegen in onze gemeente.

Atlas van Buurtwegen van 1841 getekend 
staan, waren onverharde zandwegen, 
voetpaden en kerkpaden. De karsporen of 
‘kerlezen’ in deze wegen moesten dikwijls 
hersteld worden. De boeren zelf ‘panier-
den’ (gelijkmaken) meestal de aardewe-
gen. Uit deze periode stamt het gebruik 
dat we her en der nog zien om veldwegen 
op te maken met allerlei soorten hard 
bouwafval (‘brikkeljon’). Deze ‘jerwegen’ 
of zandwegen werden vanaf 1870-1880 
systematisch verhard met ‘uitwerpkas-

Als eerste is de steenweg naar Halle aan 
de beurt.

verharden met uitschotkasseien
Voor 1850 waren in onze gemeente 
slechts twee wegen verhard met kasseien: 
de Turnhoutsebaan in Sint-Antonius, als 
deel van de baan Antwerpen - Turnhout 
(verhard in 1787), en de baan Zandhoven 
- Zoersel - Oostmalle, als onderdeel van 
de baan Lier - Hoogstraten (verhard in 
1842). Alle andere wegen, zoals ze op de 

de steenweg naar 
Halle, anno 1848

het ontstaan van de drie hoofdwegen in Zoersel - deel 1
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 ■ ZOERSEL HISTORISCH

snelle uitvoering
In december 1848 waren alle grondin-
nemingen die her en der nog moesten 
gebeuren achter de rug. Het gemeente-
personeel startte vervolgens zelf met de 
grondwerken en een jaar later was de 
steenweg klaar, alleszins tot aan de kerk. 
Meteen besliste de gemeente Halle om 
een aanvraag te doen om de steenweg 
verder te leggen tot aan de grens met 
Zandhoven.

verlenging naar Zandhoven 
De plannen voor de verharding tot 
Zandhoven gingen niet over de weg 
die er nu ligt. Men ging toen immers 
naar Zandhoven langs de aardeweg 
Hallevelden en ’t Huis ten Halve. Maar 
men kreeg geen toelating, en dus ook 
geen toelage. Toch zette het gemeente-

teraad, met Jacobus Nuyts als burgemees-
ter, de plannen voor de verharding van het 
‘Hals bed’ voor het eerst op 10 november 
1847. Men spreekt van ‘Hals bed’, omdat er 
een volledig nieuwe bedding moest wor-
den uitgetekend en aangelegd, aan beide 
zijden voorzien van afwateringsgrachten.

De plannen en het bestek werden vervol-
gens opgemaakt door ingenieur K. Libens. 
De kosten voor de wegverharding vanaf 
de Steenweg Antwerpen-Turnhout tot 
aan de kerk van Halle werden begroot op 
28.101 Fr. (oude Belgische franken). 
De Bestendige Deputatie van de provin-
cie Antwerpen legde het aandeel van de 
gemeente Halle daarin vast op één derde, 
namelijk 9.367 Fr. De gemeenteraad keur-
de de plannen en het bestek goed en be-
sliste om vanaf 1848 gedurende 28 jaar 12 

nieuwe weg naar Zandhoven klaar was, 
werd de helft gedeeld met Zandhoven. 
Het innen van het bareelgeld werd om 
de vijf jaar verpacht, maar meestal ge-
beurde het op Driesheide door de familie 
Adriaensen. Er was daar een voormali-
ge herberg met als uithangbord ‘In den 
Bareel’. Dat bareelgeld bracht in 1875 
491 Fr. op en in 1878 450 Fr. Geen onaardi-
ge bedragen voor die tijd.

bomen en verlichting
In 1851 werd de beplanting langs de steen-
weg goedgekeurd en werden de eikenbo-
men aangeplant. De eikenbomen die u nu 
nog ziet staan, zijn dus meer dan 160 jaar 
oud.

In 1884 werden in de dorpsstraat zes lan-
taarns met olielampen geplaatst. Een 

MEER WETEN?
Heemkundige Kring
T 03 2980 8 54
heemkundige.kring@zoersel.be

opcentiemen belastingen te innen om de 
lening en intresten voor deze werken te 
kunnen afb etalen.

volkslening
De gemeente Halle moest dus op zoek 
naar geld, want het Gemeentekrediet of 
Dexia (nu Belfi us) bestonden toen nog 
niet. De eerste som, 2.000 Fr., konden ze 
lenen van ‘den armen’, de Commissie van 
de Openbare Onderstand (nu het ocmw). 
Op de gemeenteraad van 27 mei 1848 
werd dan bijkomend een volkslening uit-
geschreven in aandelen voor een totaal 
bedrag van 7.000 Fr., aan een intrest van 
4,5 % per jaar. Verspreid over 28 jaar werd 
er dan aan de deelnemende inwoners elk 
jaar één aandeel (van 250 Fr.), plus intres-
ten, terugbetaald.

bestuur door. De verharding werd stap 
voor stap verder aangelegd met ‘uitschot-
kasseien’ die men gratis kreeg of kocht 
bij de reparaties aan de baan Antwerpen-
Turnhout. 
Een 15-tal jaar later, in 1864, kwam de 
toelating er dan toch en werd de nieu-
we steenweg naar Zandhoven gelegd in 
een volledig nieuwe bedding, de huidige 
Berkenlaan.

tolgeld voor kosten
en onderhoud
Om de kosten en het onderhoud van de 
steenweg te kunnen betalen, werd er van-
af 30 mei 1850 een tolbareel ingericht. De 
buitendorpse mensen die met wagen of 
kar de weg gebruikten, moesten tolgeld 
of bareelgeld betalen. Vanaf 1866, toen de 

schaarse verlichting, maar voor die tijd 
toch een leuk extraatje.

van hobbelige kasseiweg
naar glad beton
Meer dan 100 jaar na de verharding met 
kasseien kreeg de baan naar Halledorp 
een betonnen wegdek. In 1959 maakte 
men defi nitief komaf met de hobbelige 
kasseiweg.

14



 ■ WEGWIJS

grachten onderhouden: ook uw taak

hoe draagt u zelf uw steentje bij? 

MEER WETEN?
Pidpa
T 0800 90 300 (gratis nummer)
www.pidpa.be

BERMONDERHOUD
Onze dienst onderhoud infrastructuur is 
op zijn beurt verantwoordelijk voor het 
maaien van de bermen. Het staat u uiter-
aard vrij om zelf de berm voor uw woning 
te onderhouden. Waar dat niet gebeurt, 
zal de gemeente twee maal per jaar een 
aannemer de bermen laten maaien (uitge-
zonderd op de gewestwegen). Deze maai-
beurten gebeuren in het voorjaar (mei/
juni) en in het najaar (augustus/septem-
ber). In een beperkt aantal straten is het 
bermbeheersplan van toepassing. In deze 
straten mag er niet vóór 15 juni en vóór 15 
september gemaaid worden om de biodi-
versiteit in de bermen te stimuleren.

afvalwater terechtgekomen en dat heeft 
zich afgezet in het slib. Door een syste-
matische ruiming wordt dit verontrei-
nigd slib verwijderd.

wat kunt u doen? 
U kunt hierbij een handje helpen door er-
voor te zorgen dat Pidpa op een makkelij-
ke manier toegang heeft tot de grachten. 
Hoe doet u dat?
- Plaats geen aanplantingen op de taluds 

(de schuine kant) of in de gracht zelf. Bij 
het maaien zullen zij immers, samen 
met het gras, verwijderd worden.

- Beplantingen op de perceelgrens snoeit 
u ook best tijdig. Overhangende takken 
kunnen de onderhoudswerkzaamheden 
immers bemoeilijken.

- Aansluitingen in de grachten, onder an-
dere van regenwater, mogen niet uitste-
ken. Zaag ze liefst schuin af, met de talud 

mee, en tracht ze waar mogelijk plaatse-
lijk te verstevigen. Zo voorkomt u aller-
hande beschadigingen.

- Daar waar de grachten gedeeltelijk in 
buizen zijn geplaatst, bijvoorbeeld onder 
een oprit, bent u zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de buizen. In 
deze ‘inbuizingen’ kan zich immers afval 
opstapelen, wat op zijn beurt kan zor-
gen voor verstoppingen. Zorg er daar-
om voor dat u de buizen regelmatig vrij 
maakt, bijvoorbeeld met een hark of 
door ze grondig door te spoelen.

Sinds 1 januari 2006 staat watermaatschappij Pidpa in voor het beheer van het afval- en re-
genwater in onze gemeente. Een goede opvang en afvoer van dat water vermindert onder 
meer het risico op overstromingen en vermijdt dat afvalwater in het milieu terechtkomt. 
Samen met het bestuur engageert Pidpa zich om dit alles in goede banen te leiden, maar wist 
u dat er ook enkele taken voor u zijn weggelegd?

Samen met het rioleringsstelsel vormen 
de grachten een belangrijk onderdeel in 
de waterhuishouding. Goed onderhouden 
grachten zorgen immers voor een vlotte 
afvoer en doorstroming van regenwater 
en laten dit water op een natuurlijke wijze 
infi ltreren in de ondergrond, en dit zonder 
geurhinder.

wat doet Pidpa? 
Pidpa staat in voor het onderhoud van de 
grachten. Dat bestaat onder meer uit:
- maaien of kruid ruimen. Zo wordt de 

groei van (water)planten binnen de per-
ken gehouden. Een ongecontroleerde 
groei kan de waterafvoer immers beper-
ken en voor wateroverlast zorgen.

- ruimen van de grachten. Enkel het slib 
wordt geruimd en verwijderd; de bodem 
van de grachten blijft behouden. Door de 
jaren is in de grachten ook ongezuiverd 
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Ontdekt u graag nieuwe dingen? Gaat u geen uitdagingen uit de weg? En wilt u een maand 
lang extra aandacht besteden aan iets dat u belangrijk vindt, en daarmee bovendien niet al-
leen uzelf maar ook uw omgeving een stap vooruit helpen? Dat kan allemaal tijdens de drie 
campagnes ’30 dagen’ van de Vlaamse overheid. 30 dagen voedselwinst, 30 dagen dingen de-
len of 30 dagen schone lucht. Aan u de keuze. 

Overal aanwezig en tegelijk onzichtbaar. 
De lucht die we inademen zien we niet, 
maar toch is het voor iedereen kristalhel-
der dat de kwaliteit ervan goed moet zijn. 
Tijdens deze 30 dagen tonen we elkaar de 
weg naar gezonde omgevingen, groene 
corridors en aangepaste vervoersmetho-
des en mag u een pak tips verwachten 
over verluchting binnenshuis, verwarming 
en verrassende luchtzuiveraars.

praktisch
Hebt u zin om mee te doen? Laat dan van-
af 1 september uw e-mailadres achter op 
www.30dagen.be. Zo krijgt u begin okto-
ber automatisch een melding dat u zich 
online kunt inschrijven voor de campagne 
van uw keuze. 
U kunt kiezen om in te zetten op één 
van de drie uitdagingen, maar ook op 
twee of waarom niet ineens op alle drie 

de uitdagingen. De uitdagingen lopen 
van 1 tot 30 november en zullen één voor 
één gesteund worden door een bekende 
Vlaming. Op www.30dagen.be komt u 
tijdens die periode te weten wat hij of zij 
zoal doet om de uitdaging tot een goed 
einde te brengen.

Bent u benieuwd hoe Isolde Lasoen, Roos 
Van Acker en Veerle Malschaert het er vo-
rig jaar van af brachten tijdens ‘30 dagen 
stilte zoeken’, ’30 dagen meer groen’ en ’30 
dagen autovrij’? Neem dan alvast een kijk-
je op de website.

30 dagen voedselwinst...
... daagt u uit om het voedsel dat u in huis 
haalt ook daadwerkelijk op te eten. Lijkt 
simpel? Toch is het dat niet altijd! Iedere 
Vlaamse consument verspilt immers ge-
middeld 18 à 26 kilo voedsel per jaar. 
De campagne helpt u daarom met tips 
en trucs om uw koo(p)(k)gedrag beter te 
kunnen inschatten, te koken met restjes 
en te experimenteren met klassieke en 
minder voor de hand liggende bewaar-
technieken.
Wie deelneemt, gaat met zichzelf en 
de andere deelnemers de strijd aan om 
steeds beter te worden in het winnen van 
voedsel. In de loop van de maand krijgt u 
zicht op de berg voedsel die we zo samen 
weten te winnen.

30 dagen dingen delen...
... daagt u dan weer uit om het leven van 
uw spullen te verbeteren én te verlengen. 
Samen met uw buren, vrienden en fami-
lie kijkt u wat u samen kunt gebruiken en 
dus niet elk voor zich hoeft te kopen, ruilt 
u kleren die u beu bent maar uw vriend(in) 
zo mooi staan of vindt u een spannend 
nieuw leven voor voorwerpen die al jaren 
in de vergetelhoek lagen. 
Bovendien zijn het niet enkel spullen die u 
deelt, maar wisselt u ook kennis en erva-
ringen uit. 
De grootste winst boekt u misschien wel 
door te ontdekken hoe vindingrijk u bent 
en hoe leuk het is om ook dat te delen.

30 dagen schone lucht...
... laat u kennismaken met plekjes waar 
u schone lucht kunt vinden en leert u wat 
u kunt doen om de kwaliteit van de lucht 
rondom u in te schatten én te verbeteren. 

MEER WETEN?
Vlaamse overheid
www.30dagen.be
info@30dagen.be

gaat u de uitdaging aan?

30 dagen ...

 ■ BETROKKEN
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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. 

7.09.2015 - 1.11.2015

maandag 7.09
yogalessen
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag vanaf 7.09
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 70 voor 10 lessen
info Marita Schadick M 0472 33 43 96,
herman.schadick@telenet.be
een activiteit van yogaschool Paramanda

inschrijvingen
muziek-en woordacademie
locatie Achterstraat 20
andere data inschrijven heel de maand september
tijdstip openingsuren van de academie:
www.academiewijnegem.be
info academie.zoersel@gmail.com, T 03 2980 8 37
een activiteit van
muziek- en woordacademie Zoersel

gratis proefl es
dans-fi guurcorrectie- zumba en relaxatie
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data woensdag 9.09 en donderdag 10.09
tijdstip maandag start dans@LJ (16+): van 18.30 tot 
19.30 uur
zen jezelf van 19.30 tot 20.30 uur
woensdag dans@LJ (lagere school) van 13 tot 14 uur
dans@LJ(12+) van 14 tot 15 uur
donderdag fi guurcorrectie van 19 tot 20 uur
zumba van 20 tot 21 uur
prijs gratis proefl essen
info Annick Buyens, M 0498 91 33 90,
annick.buyens@telenet.be, www.fysix.be
een activiteit van fysix vzw

aerobics, bodyforming, ruggensteun, 
zumba
locatie avondlessen de Kiekeboes, Kerkstraat 7
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32
andere data maandag-,dinsdag-, woensdag-, don-
derdagavond en donderdag-voormiddag
prijs gratis kennismakingslessen tijdens de maand 
september
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

NIEUW Fit&Fun
Kom je helemaal uitleven tijdens onze fi tness 
lessen voor de jeugd (lager middelbaar).
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke maandag vanaf 7.09
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

dinsdag 8.09
yoga en zwangerschapsyoga
locatie
yoga: dinsdag in de Zoest, Achterstraat 32,
woensdag en donderdag in turnzaal Halle, Dorps-
plein
zwangerschapsyoga:
vrijdag in cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur,
woensdag van 20 tot 21 uur,
donderdag van 10 tot 11.15 uur,
vrijdag van 19 tot 20.15 uur
prijs € 8 per losse beurt, € 72 per 10-beurtenkaart
(1 jaar geldig), 1 proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

taichi, qigong en meditatie
locatie sporthal de Zoest, Achterstraal 30-32
andere data elke dinsdag, er zijn geen lessen tijdens 

de schoolvakanties
tijdstip taichi van 9.30 tot 10.30 uur -
Qigong van 10.30 tot 11.30 uur
prijs 10 beurtenkaart € 75, losse les € 10,
gratis proefl es voor nieuwkomers
info Christel Roose, M 0485 61 23 94,
natuurlijk.evenwicht@telenet.be
een activiteit van Taichi Zoersel

lezing | Leen Steyaert
‘stralend door de menopauze’
De menopauze hoeft geen lijdensweg te zijn. 
Leen Steyart brengt een positief verhaal waarin 
zij vertelt over hoe u op een gezonde, natuurlijke 
en evenwichtige manier door de overgangsjaren 
komt.
locatie GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 
Brecht
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst vrije tijd Brecht,
T03 660 28 30, www.gcbrecht.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

groepswandeling
Niet-leden zijn meer dan welkom zodat ze kunnen 
kennismaken met onze wandelclub
locatie 8.09 Café ‘t Plein, Dorp 44
13.10 Manège de Kraal, Schegel 48, Zandhoven
andere data dinsdag 13.10
tijdstip 10 of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

woensdag 9.09
jazzdans
voor kinderen, jeugd en volwassenen
In de les traint u techniek door middel van diverse 
oefeningen. Daarnaast werkt u aan het verbeteren 
van uw conditie, kracht en lenigheid. Bij de kinde-
ren worden al deze technieken en dansvormen op 
een speelse manier aangeleerd. Fun verzekerd!
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke woensdag- en donderdagavond
prijs gratis kennismakingslessen tijdens de maand 
september
info Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17 of M 0479 26 23 91
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 10.09
inschrijfmomenten digidak
computerlessen
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 10.09 van 10.30 uur 
tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
locatie administratief centrum (Handelslei 167) op 
14.09 van 13.30 tot 16 uur
op 17.09 van 18.30 tot 20 uur
andere data maandag 14.09 en donderdag 17.09
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een act. van digidak in samenwerking met 
gemeente & ocmw Zoersel

twee gratis proefl essen
judo voor nieuwkomers
Vanaf 6 jaar tot …. professionele begeleiding door 
R. Alen gediplomeerd Bloso A-trainer en coach.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data elke donderdag
tijdstip tussen 17.45 uur en 19.20 uur
info Roger Alen, M 0477 68 59 11,
judoschool-alen@telenet.be
een activiteit van judoschool Alen vzw

infoavond ‘hoogsensitiviteit’
| An Michiels
Psychosociaal therapeute An Michiels doet u 
ontdekken in welke mate u hooggevoelig bent en 
wat hooggevoelig-zijn in ruimere zin betekent.
locatie dienstencentrum, kleine zaal, Schoolstraat 
44, 2970 Schilde
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst gezin en welzijn Schilde,
T 03 380 07 47, jeugddienst@schilde.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 11.09
Franse chansons | Ritz en Route
Pareltjes uit het repertoire van onder andere Yves 
Montand, Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Jacques 
Brel, Michel Fugain, Henry Salvador en nog vele 
anderen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 8 vvk, € 10 kassa
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

info-namiddag ZNA Joostens Woon-
zorgcentrum en SP psychogeriatrie
We lichten de werking en visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data vrijdag 9.10
tijdstip telkens van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34 of
hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 12.09
infovoormiddag en inschrijvingen 
cursus tekenen, olieverf schilderen 
en/of aquarelleren
De cursus omvat materialenleer, perspectief, com-
positie, kleurenleer enz. 
Plaatsen zijn beperkt tot maximum 6 personen.
locatie Olmenlei 129
andere data 12 donderdagen (start 17.09) of
12 zaterdagen (start 19.09)
tijdstip donderdag van 19 tot 22 uur,
zaterdag van 9 tot 12 uur
prijs € 155 voor 12 lessen van 3 uur
info Werner de Wree, T 03 384 19 88,
schuineboom@telenet.be
een activiteit van kunstkring de Schuine boom

weekend Engelse tuinen
Na een reis met de bus en de boot bezoeken we 
Wisley Gardens. Deze 100 ha grote tuin is het 
hoofdkwartier van de Royal Horticultural Society. 
Je ziet er de mooiste borders, veel fruitbomen en de 
jaarlijkse fl owershow. In deze uitstap is een diner, 
overnachting en een bezoek aan Canterbury inbe-
grepen. Zondag, na een English breakfast bezoeken 
we de fenomenale fruitcollectie in Brogdale.
locatie vertrek in Wommelgem
andere data zondag 13.09
tijdstip vertrek om 6 uur -
aankomst zondag rond 23.30 uur
prijs leden € 194, niet-leden € 199 (alles inbegrepen)
info en inschrijven (verplicht) bij Daniël Willaeys, 
daniel@willaeys.be, T 03 383 12 37
een act. van Velt Voorkempen en COGOEZO

bieravond
locatie parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip vanaf 19 uur
prijs gratis toegang
info Liese Walraevens, M 0498 43 04 52,
liese.walraevens@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle
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kinderdisco
locatie parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs ouders gratis toegang, kinderen € 1
info Liese Walraevens, M 0498 43 04 52,
liese.walraevens@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

concert de Lindekring uit Zoersel en 
Sint-Caecilia uit Schalwijk (NL)
We verbroederen dat weekend met een fanfare 
uit Nederland en er zal ook samen gemusiceerd 
worden.
locatie fanfarelokaal, Kapelstraat 19
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be
een activiteit van de Lindekring

spinnensafari
Gids Wim Veraghtert zal hardnekkige clichés 
ontkrachten en misschien overwint u wel uw 
spinnenangst.
Wat u zeker moet meebrengen zijn: stoute schoe-
nen, eventueel loepepotje.
locatie binnenplein Kasteel de Renesse Oostmalle
tijdstip van 13.45 tot 16 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghter@gmail.com
een activiteit van natuurpunt voorkempen

spelotheek open
locatie schoolmeesterswoning, Handelslei 47
andere data zaterdag 26.09, 10.10 en 24.10 en elke 
woensdag
tijdstip zaterdag van 10 tot 12 en
woensdag van 13 tot 17 uur
info T 03 385 38 47, www.zoersel.be/spelotheek
een activiteit van spelotheek Dobbeltje

tweedehandsbeurs
Kinderkleding en speelgoed, ook tienerkleding.
locatie Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs gratis toegang
info Els Rymen, rymen.els@gmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

zondag 13.09
ontbijt
Inschrijven tot en met 8 september.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip van 8 tot 10 uur of van 10.15 tot 12.15 uur
prijs volwassenen € 9, kinderen tot 12 jaar € 5
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

fi ets-of wandelzoektocht
Heel wat lekkers voorzien en randanimatie voor de 
kinderen.
locatie vertrek aan parochiezaal Halle
tijdstip inschrijven tussen 10 en 16 uur
prijs € 4
een activiteit van KLJ Halle

maandag 14.09
Lu Jong Tibetaanse helende yoga
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data reeks van 10 lessen, donderdag 17.9
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur, donderdag van 
20.30 tot 21.45 uur (onder voorbehoud)
prijs basisreeks(beginners) 10-beurtenkaart € 100
€ 12 per losse les, € 100 met 10-beurtenkaart voor 
gevorderden
introductieles is gratis
info Felicia Van Hoof M 0472 24 66 25,
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

qigong
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data reeks van 10 lessen
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
prijs gratis proefl es
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76,
molmersie@gmail.com, www,molmersie.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 17.09
fi lm: Waiting for August
In deze gelauwerde documentaire volgt de 
Roemeens-Vlaamse cineaste, Teodora Mihai, de 
15-jarige Georgiana Halmac die samen met haar zes 
jongere broers en zussen in een sociale woonblok 
woont.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 5, receptie inbegrepen
info Paul Coppens, T 03 383 20 28,
coppenspaul@telenet.be
een activiteit van Jumelagecomité vzw Zoersel 
Crucea en het gemeentebestuur Zoersel

opendeurdag OKRA (55+)
Kennismaking met onze vereniging. Speciaal van-
daag: bakharing of pensen, stuk vlaai en drankbon 
aan € 5 pp. Inschrijven noodzakelijk aan ons lokaal, 
Gestelsebaan 104 (ma tot do tussen 13 en 17 uur)
locatie Okra lokaal, Gestelsebaan 104
tijdstip van 13 tot 17 uur
info Lea Peeters, T 03 485 73 50,
lea.peeters@telenet.be
een activiteit van OKRA Sint-Antonius

‘s Heerentocht - warme wafeltocht
Rustpost in de tent op Einhoven. Bij aankomst 
wachten heerlijke wafels met slagroom en friet 
met stoofvlees. Afstanden 6-11-17 en 20 km.
locatie Zonneputteke
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 18.09
inschrijvingen tweedehandsbeurs 
baby-, kinder- en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden
Wegens het grote succes mag er maar één lijst 
per volwassen deelnemer en per adres gekocht 
worden.
locatie CC Bethaniënhuis (lokaal 0.3) Handelslei 167
tijdstip vanaf 19 uur
prijs grote lijst (48 stuks) € 4
kleine lijst (15 stuks) € 3
info Martine, T 03 289 41 05 of
Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring
van het gemeentepersoneel Zoersel

zaterdag 19.9
het Grote Bosgebeuren
locatie Heideweg 101
tijdstip vanaf 21 uur
prijs € 7
info www.hetgrotebosgebeuren.be
een act. van scouts Halle - Sint-Maarten vzw

mosselrestaurant de Lindekring
locatie fanfarelokaal, Kapelstraat 19
tijdstip van 17 tot 21 uur
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be (reserveren niet nodig)
een activiteit van de Lindekring

zondag 20.09
parochiestartdag Sint-Martinus Halle
Eucharistieviering, opgeluisterd door het koor 
Sint-Maarten. Aansluitend kunt u nog even napra-
ten bij het glas van de vriendschap op de tonen van 
de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Halle.
locatie Kerk en tuin van de pastorie
tijdstip 11 uur
prijs gratis
info st.martinus.zoersel@parochies.
kerknet.be, T 03 383 09 56
een activiteit van parochie Sint- Martinus Halle

dinsdag 22.09
Zoerselse scholenveldloop
locatie voetbalterreinen Antonia, Bethaniënlei 118
tijdstip vanaf 9.30 uur tot +/- 15 uur
info sportdienst, T 03 2980 7 18, sport@zoersel.be
een activiteit van sportdienst Zoersel

vrijdag 25.09
lezing | Griet Op de Beeck
Griet Op de Beeck kent u van haar doorleefde 
columns in De Morgen. In 2013 debuteerde ze met 
de roman Vele hemels boven de zevende. Inmiddels 
zijn we tweeëntwintig drukken verder.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

infosessie ‘valproblematiek’
en initiatie ‘valbeveiliging voor senioren’
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info dienst senioren Malou Schelfthout,
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van de seniorenraad

zaterdag 26.09
41ste wafelslag
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zondag 27.09
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Hugo Sebrechts, T 03 385 08 31
een activiteit van parochie Sint-Antonius

zondag 27.09
concert popkoor Ioca
& popkoor Bravoure
Begeleid met live orkest onder leiding van Steven 
Mintjens en Hans Primusz brengen popkoor Ioca 
en popkoor Bravoure nummers van Coldplay, 
Dotan, Farrel Williams, Jason Mraz en Racoon. Dit 
jonge en frisse repertoire wordt gecombineerd met 
‘oude’ bekenden zoals Tina Turner, The Beatles en 
Phil Collins.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 13.30 uur
prijs € 12 vvk, € 15 kassa
info en kaarten Kristin Van den Eynde,
M 0478 48 58 66, kristin.vandeneynde@ioca.be
een activiteit van popkoor Ioca

dag van de landbouw
locatie Einhoven
info Margot Van Bavel, T 03 312 17 50
een act. van KVLV Zoersel en Landelijke gilde

jaarmarkt, rommel-en kindermarkt
locatie centrum van Halle en Lindedreef
tijdstip van 8 tot 15 uur
info Swa Marien, M 0475 42 62 60,
francois.marien2@telenet.be
een activiteit van biljartclub onder ons

donderdag 1.10
workshop
| In de bres bij examenstress: kinde-
ren en jongeren helpen bij studeren
Marleen Jans, jeugd- en gezinscoach en directeur 
van de multidisciplinaire groepspraktijk Ankerpunt, 
spitst zich vooral toe op de middelbare student. 
locatie dienstencentrum de Ring, Blijkerijstraat 71, 
2390 Malle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven sociaal Huis Malle,
Karen Bruylandts, T 03 312 49 61,
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 2.10
waksation
Ga helemaal los op de opzwepende beats van DJ 
White T & DJ Alliance .
locatie terreinen chiro Waks Zoersel, Kermisplein 6
tijdstip van 21 tot 3 uur
prijs vvk € 3, kassa € 4
info en voorverkoop frituur in ‘t dorp of bij leiding 
en leden chiro waks Zoersel
een activiteit van chiro Waks Zoersel
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zaterdag 3.10
orgelconcert
Uitvoerders zijn Bart Rodyns (orgel) en Sarah 
Van Mol (sopraan). Op het programma staat de 
“Ospedale della Pietà”, met muziek van A. Vivaldi, D. 
Scarlatti, G. Frescobaldi, J.J. Froberger,…
locatie Sint-Elisabethkerk, Kerkstraat
tijdstip 20 uur
prijs € 8 vvk, € 10 kassa
info en kaarten Jan Van Mol, M 0497 43 84 24, 
janvanmol@telenet.be
een activiteit van Pescheurgenootschap i.s.m. 
Calcant vzw

tentoonstelling |
Simonne De Roy en Annemie Roovers
Simonne maakt zowel gebruiksvoorwerpen als 
objecten in textiel. Zij gebruikt vaak wegwerpma-
terialen zoals oude videobanden, plastic zakken 
en touw om haar weefsels vorm te geven. Haar 
persoonlijke visie en het ontwikkelen van een au-
thentiek handschrift staan centraal. Haar bronzen 
beelden zijn eerder snelle schetsen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 3 t/m 25.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur -
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

waksation quiz
locatie terreinen chiro Waks Zoersel, Kermisplein 6
tijdstip 20 uur
prijs € 12/ploeg
info en inschrijven wakszoersel@yahoo.com
(ploeg van max. 6 personen)
een activiteit van chiro Waks Zoersel

zondag 4.10
natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids. Laarzen sterk aanbevo-
len, honden zijn niet toegelaten.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
andere data zondag 1.11
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

tweedehandsbeurs
van baby,-kinder- en tienerkleding, alsook speel-
goed en babybenodigdheden. Ook welkom in onze 
cafetaria.
locatie CC Bethaniënhuis (de Kapel) Handelslei 167
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine, T 03 289 41 05 of
Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van de vriendenkring
van het gemeentepersoneel Zoersel

‘Vers Geperst’
Voorstelling boekenpakket en jaarprogramma 
2015-2016. Gelegenheid om de boeken, cd’s en 
e-books uit de cultuurgids van het Davidsfonds te 
bekijken en te bestellen.
We verloten een boek onder diegenen die op ‘Vers 
Geperst’ lid worden of hun lidmaatschap hernieu-
wen.
locatie Dorpszicht 1 en 2, Dorp 54
tijdstip 11 en 15 uur
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69
een activiteit van
Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel

paddestoelenwandeling Hegte Heyde
locatie parking nierdialyse, einde Andreas Vesalius-
laan, Westmalle
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghter@gmail.com
een activiteit van natuurpunt voorkempen

dinsdag 6.10
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat

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

donderdag 8.10
concert Vlaams Radio Koor
| Les Femmes
Centraal in het programma staat de 17de-eeuw-
se ‘Messe pour le Port Royal’ van Marc-Antoine 
Charpentier.
De sacrale en ingetogen sfeer van de nonnen die 
tijdens de eredienst zingen, wordt versterkt door 
de opstelling van het Vlaams Radio Koor: alleen de 
vrouwen, in een intieme cirkel rond chef-dirigent 
Hervé Niquet die orgel speelt.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.15 uur
prijs € 10 vvk, € 12 kassa
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

uitstap Van Gogh-Vincentre
Daguitstap met als thema Van Gogh en het Peel-
gebied.
locatie vertrek Lindepaviljoen Zoersel,
Oostmallebaan 15
tijdstip 8 uur
prijs € 60
info Annemie Meyers, kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

vrijdag 9.10
concert | Willem Vermandere
Willem Vermandere wordt begeleid door Bart 
Caron (contrabas), Pol Depoorter (gitaar) en Freddy 
Desmedt (blaasinstrumenten).
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 15 vvk, € 18 kassa
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be of 
lionel.vandenberghe@telenet.be, T 03 383 47 59
een activiteit van Davidsfonds Halle
in samenwerking met cultuurdienst Zoersel

papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 10.10 en zondag 11.10
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

zondag 11.10
VTT Triple-Bikers Halle-Zoersel
Recreatieve toertocht voor MTB en crossfi ets. 
Uitgebreide bevoorrading, bike wash, bewaakte 
fi etsenstalling, après bike.
locatie sportvelden den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven tussen 8 en 10.30 uur
prijs VWB/WBV € 3, zonder licentie € 5
info Ludo Leirs, M 0495 25 19 26
een activiteit van Triple bikers Halle -Zoersel

herfstuitstap Oosterschelde
We zoeken zeehonden in de Zimmermangeul 
en weide- en wasvogels in de omgeving van de 
Oosterschelde.
In dit polder- en scheldelandschap krijgt u veel 
vogels van weide, slik en schor te zien.
Middaglunch: voorzie uw eigen boterhammen 
of nuttig een  maaltijd + drank in het restaurant. 
Voorzie warme regenkledij en stevig schoeisel.
locatie vertrek kerk Sint-Antonius
tijdstip 8.10 uur, terug om 18 uur
prijs leden € 16, niet-leden € 20, 10-18 jaar € 8, 
jonger = gratis
info en inschrijven voor 6.10, T 03 354 55 06,
info@schijnvallei.be, overschrijven op rekening-
nummer BE 67 9791 3075 45 87 van NP Schijnvallei, 
met vermelding van herfstuitstap, aantal personen 
en opstapplaats
een activiteit van natuurpunt voorkempen
in samenwerking met Natuurpunt Schijnvallei

maandag 12.10
Ensemble Moxos
Een zangkoor met orkest van het Hoger Muziekin-

stituut uit San Ignacio de Moxos in het Amazo-
negebied van Bolivië. Ze brengen unieke barok-
muziek, gecomponeerd door Europese musici en 
anonieme indianen.
locatie Sint-Elisabethkerk, Kerkstraat
tijdstip 19.30 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info moxos.zoersel@gmail.com, T 03 383 44 36
een act. van parochie Sint-Elisabeth Zoersel

dinsdag 13.10
lezing | Bo Coolsaet
‘Hoe kunnen we wijzer ouder worden’
Mannen en vrouwen die ouder worden vragen 
zich af op welke manier ze kwalitatief goed ouder 
kunnen worden. Emeritus Professor Dokter Bo 
Coolsaet antwoord gedurende 2 uur op al uw 
vragen.
locatie gemeentehuis Schilde, conferentiezaal, 
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5
info en inschrijven dienst sport en gezondheid 
Schilde, Dagmar Van den Bergh, T 03 380 07 40, 
erbeweegtwat@schilde.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

bloemschikken
locatie CC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data woensdag 14.10
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 28
info en inschrijven tot 28.09, Eva Verellen,
T 03 383 47 22, evaverellen@hotmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 15.10
fi lm | Mr. Turner
Voor de portrettering van J.M. William Turner werd 
Timothy Spall in Cannes bekroond als beste acteur. 
In deze fascinerende ‘biopic’ van Mike Leigh zet hij 
de bevlogen Turner neer als een knorrige, sarcasti-
sche brompot die in het dagelijks leven zijn emoties 
amper toont, maar in zijn schilderijen blijk geeft 
van een turbulent innerlijk leven.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

ledenontmoeting
Samenzijn met onze leden. Kerstversiering kan op 
een leuke manier “geswitcht” of geruild worden.
iedereen welkom.
locatie KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip 19.30 uur
prijs € 5
info Erna Calluy, kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

psylostocht
Weekdagwandeling, waaraan ook wandelaars uit 
diverse geestelijke gezondheidsinstellingen deelne-
men. De parcours van 3-6-11-17 en 20 km doorkrui-
sen vooral de trappistenbossen. In de Waterweg 
uitgebreide catering en animatie in de namiddag. 
Een aanrader.
locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs € 1,5 pp
info T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 16.10
voordracht: Natuur in Malle
Via een PowerPoint voorstelling brengen we de 
gewone, alledaagse natuur in Malle en meer spe-
cifi ek in de deelgemeente Oostmalle op een ietwat 
ludieke manier opnieuw onder de aandacht.
locatie Basisschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7, 
Zoersel
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs gratis
info Rik Eennaes, T 03 312 26 52,
henry.eennaes@telenet.be
een activiteit van natuurpunt voorkempen
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

zaterdag 17.10
KREA-heksenwandeling
Laarzen zijn verplicht en zaklampen verboden. 
Door uw deelname steunt u ook een goed doel.
locatie parking Kristus Koning instituut Sint-Job
tijdstip vanaf 19 uur
prijs € 10
info en reserveren (verplicht en plaatsen beperkt) 
bij Rik en Reynilda Geysen, T 03 383 15 94,
M 0472 33 59 48
een activiteit van KREA vzw Sint-Antonius

jubileumconcert Sint-Pauluskoor
Ons koor bestaat 50 jaar. Dit vieren we met een 
jubilieumconcert. Verschillende liederen uit het re-
pertoire staan op het programma, afgewisseld met 
instrumentale intermezzi, dit alles o.l.v. dirigent 
Guido Van der Veken
locatie Sint-Pauluskerk, Sint-Pauluslaan 2, 2390 
Westmalle
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info Luc De Roeck, T 03 311 57 85,
luc.de.roeck5@telenet.be
een activiteit van vzw Sint-Paulus Westmalle

zondag 18.10
pannenkoekendag ziekenzorg Zoersel
locatie Sint-Elisabethzaal 39
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Guido Boen, T 03 312 28 06,
guido.boen@belgacom.net
een act. van Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel

dinsdag 20.10
lezing | Wat is nu gezonde voeding?
Diëtisten Dominique Volckaert en Sarah Van 
Branteghem werkzaam in AZ Klina zetten u op het 
juiste pad
locatie CC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 
Wijnegem
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst cultuur Wijnegem,
T 03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be
een activiteit van de gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

donderdag 22.10
comedy | Lankmoed : Onvergetelijk
In een wervelend mix van muziek, mimiek, woord, 
beweging en poëzie worden Jan Geubbelmans en 
Peter van Ewijk persoonlijker dan ooit! Een even 
ontroerende als hilarische voorstelling over hoe 
liefde die, hoe sterk ook, zich aan de vaak oneerlijke 
wetten van het leven dient te houden.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs € 12 vvk, € 15 kassa

info en kaarten dienst gezondheid en wereld,
Anke Smolders, T 03 2980 9 60,
gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van de gemeente Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel en 
dienst gezondheid en wereld Zoersel

vrijdag 23.10
lezing | Bart Stouten
In deze lezing zoomt radioman Bart Stouten in op 
de therapeutische kracht van woord en muziek. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5, drankje inbegrepen
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl
in samenwerking met Bib Zoersel

‘Mijn grote oorlog’, oorlogsdagboek
Voorstelling van de tweede druk van het oorlogs-
dagboek van frontsoldaat Jef Vermeiren “Mijn Grote 
oorlog”. Zijn zoon, ook Jef, geeft een korte toelich-
ting. Daarna receptie.
locatie Heemkring de Drie Rozen, Kerkstraat 41, ‘s 
Gravenwezel
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionel.vandenberghe@telenet.be
een activiteit van DF-Halle-in-de-Kempen,
in samenwerking met Heemkring De Drie Ro-
zen en VOS, Vlaamse vredesvereniging.

zondag 25.10
VTT-veldtoertocht
locatie voetbalkantine Westmallebaan 138
tijdstip inschrijven tussen 7.30 en 10.30 uur
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van Windklievers Zoersel

dinsdag 27.10
kookles
We bakken samen met de lesgeefster heel wat 
heerlijke snoeperijen voor bij de koffi  e.
locatie Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 19 uur
prijs € 5
info Rita Eelen, kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

woensdag 28.10
kook
Bij de koffi  e’. U moet niet zelf koken, maar mag wel 
alles proeven. U krijgt de nodige informatie met de 
benodigdheden van elk gerecht.
locatie Catharinahuis Achterstraat
tijdstip 19.30 uur

prijs leden € 6, niet-leden € 8
info Mai Wouters, T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

halloweenknutselen en spelen
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 5, niet-leden € 8
info en inschrijven noodzakelijk, Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

donderdag 29.10
Spinvis solo |
Oogcontact Van De Eenzaamste Soort
In de voorstelling komt oud, ouder, nieuw en nog 
maar net geboren materiaal aan bod en wordt 
Spinvis begeleid door multi-instrumentaliste en 
zangeres Saartje Van Camp.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs € 15 vvk, € 18 kassa
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

lezing | Met Napoleon naar Moskou
Joost Welten vertelt het verhaal van Joseph Abbeel, 
een Vlaamse soldaat die in 1812 de huiveringwek-
kende veldtocht naar Rusland meemaakte en die 
zijn lotgevallen na afl oop boekstaafde.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69
een activiteit van Davidsfonds

vrijdag 30.10
begeestering literair café #2
Gezellig bruin café. Journaliste Ranne Hovius 
vertelt over literatuur en waanzin en patiënten 
en medewerkers van PZ Bethaniënhuis brengen 
teksten en poëzie.
locatie PZ Bethaniënhuis, gebouw 2, Andreas 
Vesaliuslaan 39
tijdstip van 18 tot 22 uur
prijs € 10
info Annelies Oeyen, T 03 380 30 16,
annelies.oeyen@emmaus.be
een activiteit van PZ Bethaniënhuis

crea | haar en sjaals in de knoop
Toff e workshop om zowel sjaaltjes als haren te 
leren knopen.
locatie Dorpszicht, Dorp 54 (boven nieuwe bib 
Zoersel)
tijdstip 19 uur
prijs € 5
info Erna Calluy, kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
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