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 ▪ als eerste op de hoogte met BE-Alert

 ▪ binnenkijken in de Sint-Pauluskerk

 ▪ vraag hulp, u hebt er recht op

the graves are nice ...
Jimmy Kets stelt tentoon in de Bijl
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IN BEELD Vier samen met Merho de 
veertigste verjaardag van ‘De Kiekesboes’, 
de sympathiekste familie van Vlaanderen.
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CLOSE-UP Jimmy Kets heeft een apar-
te kijk op het herdenkingslandschap van 
WOI. Ontdek zijn foto’s in de Bijl! 
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WEGWIJS Dankzij BE-Alert krijgt u met-
een alle correctie info en instructies bij een 
noodsituatie. Schrijf u vandaag nog in!
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afspraak | Behaag ... Natuurlijk! | stoelen-
dans bij de dienst cultuur.
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de sympathiekste familie van Vlaanderen.
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BETROKKEN  Armoede kan ook u, uw 
buurvrouw, ouders(s) ... overkomen. 
Vraag op tijd hulp. U hebt er recht op! 
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WEGWIJS Verlos Vlaanderen - samen 
met de Mooimakers - van zwerfvuil en 
sluikstort. Gooi uw afval in de vuilnisbak.
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IN BEELD De Sint-Pauluskerk en het 
Monasterium Magnificat gooien hun deu-
ren open op Open Monumentendag.

16 
IN’T KORT Webapplicatie bij stroomuit-
val | omleidingsweg in volle voorbereiding 
| verwarmingscoaches gezocht.

inhoud

©
 M

er
ho

/S
ta

nd
aa

rd
 U

it
ge

ve
ri

j

tijd voor 
een feestje



 ■ IN ‘T KORT

stedenbouwkundige verordening 
openbaar onderzoek

Onze dienst ruimtelijke ordening krijgt vaak aanvragen voor ste-
denbouwkundige vergunningen die te weinig rekening houden 
met parkeergelegenheid, groenvoorzieningen, de ruimtelijke 
omgeving enzovoort. Om zoveel mogelijk betwistingen bij een 
aanvraag te vermijden, hebben we een stedenbouwkundige ver-
ordening opgesteld. Dit document verzamelt enkele essentiële 
en kwalitatieve regels, en zal in de toekomst gebruikt worden om 
alle aanvragen te beoordelen. 
Vooraleer deze stedenbouwkundige verordening definitief kan 
worden goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt er een open-
baar onderzoek georganiseerd. Van 6 september tot en met 6 
oktober 2017 kunt u het ontwerpdocument inkijken bij de dienst 
ruimtelijke ordening in het administratief centrum (Handelslei 
167). Adviezen of bezwaren geeft u uiterlijk op 6 oktober 2017 te-
gen ontvangstbewijs af of stuurt u aangetekend op aan het colle-
ge van burgemeester en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel.  

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening 
T 03 2980 9 11 
ruimtelijke.ordening@zoersel.be 
www.zoersel.be/openbaaronderzoek

cultuurprijs 2017 
kandidaten gezocht

Elk jaar reiken we de Zoerselse 
cultuurprijs uit aan inwoners 
of organisaties die zich in één 
of andere culturele discipline 
verdienstelijk gemaakt heb-
ben in onze gemeente. Daar-
bij denken we onder andere 
aan schone kunsten, de luister 
van de taal, culturele anima-
tie, vorming, toerisme, en veel 
meer. Elke inwoner of vereni-
ging van Zoersel kan iemand 
voordragen. Stel ons dus vóór 
22 september uw kandidaat 
voor, mét een motivatie waar-
om net deze vereniging of per-
soon de cultuurprijs verdient. 

MEER WETEN?
cultuur 
T 03 2980 9 05 
cultuur@zoersel.be

speelplein 
in Bohicon

In september trekken er weer 
zes Zoerselse jongeren rich-
ting Bohicon, de Beninese 
stad waarmee we sinds 2011 
een stedenband hebben. Tij-
dens hun verblijf zullen ze het 
plaatselijke speelplein, dat 
hun voorgangers er de laat-
ste drie jaar hebben georgani-
seerd, verder uitbouwen. Elke 
dag zullen ze, samen met en-
kele Bohiconese jongeren, zo’n 
200 kinderen de dag van hun 
leven bezorgen. Leest u graag 
meer over hun avonturen en 
onvergetelijke ervaringen, dan 
moet u zeker eens een kijkje 
nemen op hun blog via www.
zoersel.be/stedenband of op 
hun Facebookpagina.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld 
T 03 2980 0 00 
gezondheid.wereld@zoersel.be 
www.zoersel.be/stedenband 
www.facebook.com/noordzuidzoersel

dakisolatie 
groepsaankoop

Wist u dat dertig procent van 
de warmte in uw woning kan 
verdwijnen via een slecht of 
niet-geïsoleerd dak? Hoog 
tijd dus om uw dak een extra 
isolatielaag te geven! Met de 
‘groepsaankoop dakisolatie’ 
bespaart u niet enkel vele uur-
tjes opzoekingswerk, ook het 
dakisolatiemateriaal koopt u 
aan een zeer goede prijs/kwa-
liteitsverhouding bij een lokale 
handelaar. Voor de organisatie 
van deze groepsaankoop doen 
we beroep op de intercom-
munale IGEAN. 

premies huurwoningen
Verhuurt u een woning of ap-
partement waarvan het dak 
niet of onvoldoende geïso-
leerd is? Dan loopt u de kans 
dat uw opbrengsteigendom 
vanaf 2020 ongeschikt wordt 
verklaard voor de huurmarkt. 
Wacht daarom dus niet te 
lang met isoleren! Bovendien 
kunt u nu nog beroep doen op 
extra hoge premies voor daki-
solatie (Vlaamse overheid) en 
de IGEAN energielening! 

inschrijven
Schrijf u vrijblijvend in voor 
de groepsaankoop op www.
igean.be > klimaat > groeps-
aankopen. Na uw inschrijving 
wordt u uitgenodigd voor een 
infomoment en wordt u op 
de hoogte gehouden van het 
verdere verloop van de groeps-
aankoop. 
Wilt u graag actief meebeslis-
sen over welke leverancier ge-
kozen wordt, dan kunt u op 
de website aanduiden dat u 
lid wilt worden van de stuur-
groep. De stuurgroep wordt 
één keer samengeroepen om 
de leverancier te kiezen.

MEER WETEN?
IGEAN milieu & veiligheid 
T 03 350 08 11 
igean@igean.be 
www.igean.be
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 ■ CLOSE-UP

“Ik vind het 
interessant hoe 
men er soms alles 
aan doet om de 
oorlogskerkhoven 
netjes te houden, 
maar in al die moeite 
gaat perfectie vaak 
over in imperfectie. 
Dat kantelpunt is 
fascinerend. In de 
loopgraven van 
Diksmuide hangen 
bijvoorbeeld moderne 
vuilnisbakken ... Een 
heel gek gezicht! 
Die ‘menselijke 
miskleunen’ 
vastleggen, maakt 
het juist boeiend.”

4



► ►

Twee jaar lang schuimde fotograaf Jimmy Kets de verschillende herdenkingssites van de 
‘Groote Oorlog’ af, op zoek naar wat ‘de herinnering van de Eerste Wereldoorlog’ vandaag voor 
ons betekent. Het resultaat - zijn foto-expo ‘The graves are nice this time of year‘ - is op zijn 
zachtst gezegd verrassend, ietwat controversieel én te bekijken in cultuurhuis de Bijl.

Jimmy Kets maakte voor het gemeen-
schapscentrum Zoersel een fraaie selectie 
uit zijn knappe fotoreeks. Hij maakte de 
foto’s in 2013 en 2014, naar aanleiding van 
‘100 jaar Groote Oorlog’. Hij geeft u er al-
vast een (eigenzinnig) woordje uitleg bij.

Vanwaar het idee om het herdenkingsland-
schap van de Eerste Wereldoorlog in beeld te 
brengen? 
Jimmy Kets: ‘The graves are nice…’ is een 
opdracht  van het Vlaams Vredesinstituut 
(een onafhankelijk instituut voor vredes-
onderzoek bij het Vlaams Parlement). Zij 
zochten een fotograaf die een fotoproject 
rond dit thema kon realiseren. 

Hoe bent u te werk gegaan? 
Kets: Ik mocht zelf kiezen op welke manier 
ik het project invulde. Ik koos daarbij voor 
de technieken van de landschapsfotogra-
fie, waarbij je de volledige omgeving toont 
waarin je allerlei dingen kunt ontdekken. 
Meestal ga ik op pad met een normale ca-
mera en flits. Bij deze opdracht werkte ik 
met een statief en een camera van 80 mil-
joen pixels (in tegenstelling tot 16 à 21 mil-
joen pixels van een gewone camera, red.). 
Zo’n camera werkt veel trager, waardoor 
ik ambachtelijker te werk moest gaan. 
Het landschap moest er immers in al zijn 
details op staan. 

Uw fotoreeks is niet meteen wat men in eer-
ste instantie verwacht van beelden met als 
thema ‘wereldoorlog en herdenken’...

Kets: Inderdaad. In principe heb ik weinig 
met herdenkingen en wereldoorlogen. 
Het interessante aan deze opdracht vond 
ik het vastomlijnde kader dat ze me ga-
ven. Ik zoek dan een manier om binnen 
die strikte grenzen toch mijn  ‘goesting’ 
te doen en weg te blijven van de clichés. 
Wanneer ik de grenzen van zo’n opdracht 
opzoek, beland ik vaak in de ‘marge’ van 
het hele gebeuren. 

Wat bedoelt u daarmee? 
Kets: Als je een tijdje met een opdracht be-
zig bent, zie je de vele pogingen van men-
sen om imperfecties te verdoezelen. In die 
‘marge’ vind je vaak de kleine dingen terug 
die mensen tot ‘mens’ maken. Men doet 
er bijvoorbeeld alles aan om de oorlogs-
kerkhoven netjes te houden, maar soms 
gaat die perfectie over in imperfectie. Dat 
kantelpunt vind ik fascinerend. De dage-
lijkse banaliteit, zoals een composthoop, 
betonnen platen, gesloten rolluiken ... 
neemt het over. Je zou haast kunnen zeg-
gen dat ik de oorlogskerkhoven als een 
excuus gebruikt heb om dat soort dingen 
- waar ik meer raakpunten mee heb - te 
fotograferen. 

Als je de naam van zo’n plek door Google 
haalt, krijg je trouwens steeds hetzelfde 
soort beelden. Het heeft geen zin om die 
clichés nog eens opnieuw vast te leggen, 
ook al hebben die foto’s ook hun waarde. 
Als fotograaf wil ik mezelf laten verrassen 
en met een onbevangen blik naar de reali-

teit kijken. Die heeft immers zoveel meer 
facetten en interessante hoeken en kan-
ten, dan we meestal te zien krijgen. 

Nog zo’n ‘leuk’ voorbeeld van de ‘marge’: 
kinderen die aan het einde van een uitstap 
(bijvoorbeeld naar Disneyland, een beeld 
uit één van zijn andere reeksen ‘Brightside’, 
red.) staan te huilen dat ze naar huis wil-
len ... Van een perfect universum schiet 
dan niet veel meer over: heel interessant!

Voor een fotograaf bestaat er dus niet zoiets 
als ‘lelijkheid’?
Kets: Ik ga nooit bewust op zoek naar le-
lijkheid. Ik zoek eerder naar aanknopings-
punten. Bijvoorbeeld: in Diksmuide liggen 
loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, 
die later een openluchtmuseum werden. 
In die loopgraven hangen dan moderne 
vuilnisbakken ... Een heel gek gezicht! In 
plaats van te proberen om deze vuilnis-
bakken te vermijden op de foto, zoek ik 
naar een manier om deze net wel in beeld 
te brengen. Ik vraag me dan af waarom 
mensen hun rommel niet even kunnen bij-
houden om ze daarna in de vuilnisbak te 
steken. Die ‘menselijke miskleunen’ vast-
leggen, maakt het juist boeiend.

Ik fotografeer trouwens het liefst in 
België. Hier kan je bijvoorbeeld twee com-
pleet verschillende gevels naast elkaar 
zien: een halve fermette en een moderne 
blokkendoos. Dat vertelt iets over welke 
keuzes mensen maken. Als fotograaf en 

the graves are nice ...

de schoonheid van de dagelijkse banaliteit
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als mens kan je de schoonheid en de ver-
wondering daarvan inzien. 

De titel van de reeks is taalkundig gezien niet 
helemaal juist. Ook zo’n menselijk miskleun?
Kets: Ja. Onze vormgever - die betrokken 
was bij het fotoboek en het drukwerk 
van de tentoonstelling - is een Brit die 
enkele jaren geleden verhuisde naar de 
Westhoek. Omdat hij zijn nieuwe leefom-
geving beter wilde leren kennen, trok hij 
naar de toeristische dienst van de dichtst-
bijzijnde stad voor enkele tips. Buiten was 
het prachtig lenteweer en de mevrouw 
aan de balie raadde hem aan een van de 
talrijke oorlogskerkhoven te bezoeken 
want “The graves are nice this time of 
year”. Die anekdote is blijven hangen en 
heeft het tot titel van de reeks geschopt.

Hier en daar bespeuren we een vleugje humor 
in uw werk. Bent u daar bewust mee bezig?
Kets: Ik heb wel een boek met een paar 
grappige foto’s, maar ik ga er nooit naar 
op zoek. Dat zijn ook niet altijd de beste 
foto’s. Toch ben ik niet ongevoelig voor 
humor. Hoewel ik relatief pessimistisch - 
of liever realistisch - ben, tracht ik in mijn 
werk ook af en toe de leuke dingen van 
het leven te laten zien. Eigenlijk wil ik hu-
mor op een subtiele manier in mijn werk 
steken. Ik kan de grap van iets banaals in 
een situatie of een plek wel zien, terwijl 
anderen er gewoon voorbijlopen. Als ik 
iets geestig tegenkomt, dan leg ik dat vast 
en beslis later om het te behouden of niet. 

voor ieder wat wils
Het najaarsprogramma van het gemeen-
schapscentrum Zoersel staat ondertus-
sen in de startblokken. Vanaf 1 september  
kunt u uw cultuurhart weer ophalen met 
een nieuwe waaier aan activiteiten en ini-
tiatieven onder het motto ‘voor elke cul-
tuurliefhebber wat wils’.
In de komende maanden halen we enkele 
klinkende namen naar Zoersel. Zo komt 
bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans 
spreken over de oorzaken en patronen 
van het menselijk samenleven. Ook thea-
terdiva Pascale Platel komt het beste van 
zichzelf geven tijdens haar voorstelling 
‘Gezegend Zij’. Verder krijgen we de onna-
volgbare Marleen Merckx (of ‘Simonneke’ 
uit Thuis) en Annemie Picard (Spring) over 
de vloer met hun ontroerende en herken-
bare voorstelling over vriendschap. Ook 

wanneer u een hart hebt voor muziek, 
kunt u bij ons terecht. We nodigen bij-
voorbeeld muziekkenner en pianist Mark 
Erkens uit , wiens klavierwerk u zal verba-
zen. In januari sluiten we het seizoen af 
met een expo van Frans Van Giel en Hilde 
Megens. Bent u een liefhebber van tradi-
tionele portretten en landelijke taferelen? 
Dan is deze expo helemaal uw ding! 
U vindt de volledige programmafolder in 
ons administratief centrum (Handelslei 
167) of op onze website. Via de webshop 
(webshop.zoersel.be) kunt u uw tickets 
meteen online bestellen en betalen! 

TIP: Als u in aanmerking komt voor een 
Z|pas, dan krijgt u korting op onze voor-
stellingen. Meer info over de Z|pas vindt u 
op www.zoersel.be/zpas en op pagina 12 
van dit magazine. 

Humor werkt daarnaast soms relative-
rend of bevrijdend bij een zware reeks. Je 
toont de verschillende aspecten van het 
leven en humor hoort daar bij.

Naast foto’s van landschappen, zoals voor 
‘The graves are nice ...’, maakt u ook vaak 
portretten van bekende mensen. Niet altijd 
een gemakkelijke job?  
Kets: Dat hangt af van persoon tot per-
soon. Sommigen werken heel goed mee, 
anderen niet. Ik krijg van mijn ‘modellen’ 
momenteel al wat meer vertrouwen dan 
vroeger, omdat men ondertussen weet 
wie ik ben en wat ik maak. Verder maakt 
het voor mij niet uit wie er voor mijn lens 
staat. Sommige mensen wil je misschien 
niet te ‘heldhaftig’ tonen, maar eigenlijk 
komt het er gewoon op neer dat ik vooral 
een waardig portret van die persoon wil 
maken. Als tijdens een interview blijkt dat 
ik het totaal niet eens ben met de mening 
of visie van de persoon in kwestie, dan zal 
ik nog steeds mijn best doen om er een 
mooi beeld van te maken. Het is niet aan 
mij als fotograaf om te oordelen. 

Ik heb natuurlijk wel graag dat iedereen 
wat meewerkt, zoniet wordt het een 
moeilijke opdracht om een mooie foto te 
maken. Sommigen kunnen bijvoorbeeld 
absoluut niet stilzitten en tonen weinig 
interesse voor wat je aan het doen bent en 
probeert te bereiken. Ze moeten wel een 
beetje respect hebben, hé. Je doet tenslot-
te ook maar gewoon je job. 

Als u moest kiezen: uw eigen projecten reali-
seren of werken in opdracht? 
Kets: Ik maak niet echt een onderscheid 
tussen de twee. Momenteel ben ik even 
gestopt met eigen projecten. Zoals ik al 
zei, vind ik opdrachten zoals de reeks rond 
het herdenkingslandschap interessant 
omdat ze je een kader geven. Het geeft 
mij een groot gevoel van vrijheid om bin-
nen die beperking creatief te zijn en zoveel 
mogelijk mijn stempel te drukken.  

Ik merk ook dat ik beter presteer onder 
druk. Toen ik bijvoorbeeld een paar jaar 
geleden een project deed rond missver-
kiezingen, belde ik naar een uitgever en 
vroeg hem of hij daarover een boek wilde 
uitgeven. Pas toen er een akkoord was, 
begon ik te fotograferen. Die ‘stress’ heb 
ik nodig. 

Benieuwd naar de aparte kijk van Jimmy Kets 
op het herdenkingslandschap van de Eerste 
Wereldoorlog? Van zaterdag 2 september tot 
zondag 1 oktober kunt u de tentoonstelling 
‘The graves are nice this time of year’ bekijken 
in cultuurhuis de Bijl (Dorp 1). 

MEER WETEN?
cultuur 
T 03 2980 7 15 
cultuur@zoersel.be 
www.jimmykets.be, www.vlaamsvredesinstituut.eu

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

de schoonheid van de dagelijkse banaliteit ■ CLOSE-UP
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Bij een grote brand, een overstroming of een andere ramp in 
uw buurt, willen we u zo snel mogelijk kunnen verwittigen. 
BE-Alert zorgt ervoor dat u als eerste op de hoogte bent en 
meer informatie krijgt over wat u moet doen. Schrijf snel in! 

BELANGRIJKE VRAGEN
Hoe herkent u een bericht van 
BE-Alert? 
Naargelang de telefoon-
operator zult u een bericht 
krijgen van ALARM1789 of 
1789. Dat nummer is uniek 
voor BE-Alert en wordt en-
kel door de overheid ge-
bruikt in noodsituaties. 

Hoe moet u reageren als u een 
BE-Alertbericht krijgt? 
Blijf rustig en volg de aan-
bevelingen in het bericht. 
Volg de media, de website 
en sociale media van uw 
gemeente, het federaal 
Crisiscentrum ... Als u moet 
evacueren, volg dan de 
richtlijnen van de hulpdien-
sten ter plaatse. 

Hoe zit het met uw privacy?
BE-Alert zal de verzamelde 
gegevens niet doorgeven 
aan derden of gebruiken 
voor andere doeleinden dan 
de alarmering voor noodsi-
tuaties zonder uw toestem-
ming.

gouverneur of de Minister van Binnen-
landse Zaken beslissen om een alarm-
bericht te verzenden op basis van een 
adressenlijst. Daarom is het heel be-
langrijk dat u uw gegevens zo volledig 
mogelijk invult. Goed om weten: u kunt 
verschillende adressen en telefoonnum-
mers registreren. Bijvoorbeeld: u woont 
in Zoersel en werkt in Brussel, Antwer-
pen …? Registreer dan beide adressen. 

▪ Bij een grote noodsituatie, kan er ook 
een bericht worden uitgestuurd op ba-
sis van een locatie. Iedereen die op dat 
moment fysiek aanwezig is in die zone, 
krijgt dan een sms. Zo kunt u bijvoor-
beeld ook verwittigd worden als u een 
dag aan zee, in de Ardennen, op een 
festival … bent, of een uitstapje maakt 
naar de zoo, de cinema ...

BE-Alert is het nieuwe officiële alarme-
ringssysteem van de Belgische overhe-
den (waaronder ook onze gemeente). 
Hiermee kunnen we snel en efficiënt een 
bericht uitsturen naar alle betrokken be-
woners van het getroffen gebied, én ook 
meteen de nodige instructies geven (zoals 
ramen en deuren sluiten bij een brand).

hoe inschrijven?
Enkel wanneer u zich inschrijft voor BE-
Alert, kunt u de (gratis) waarschuwings-
berichten ontvangen. Om u te registreren, 
vult u uw persoonlijke gegevens, zoals 
uw e-mailadres, naam, telefoonnummer 
en woonplaats in op het online formulier 
op www.be-alert.be. Daarna krijgt u een 
e-mail waarmee u uw registratie moet be-
vestigen. Vervolgens kunt u uw persoon-
lijke info nog aanvullen (taal, werkadres, 
eventuele handicap(s) ...). Inschrijven voor 
BE-Alert is volledig gratis. 

verschillende kanalen
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen 
om u te waarschuwen. Na uw inschrijving 
kunt een BE-Alertbericht ontvangen via 
een sms, een gesproken bericht via een 
vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert 
heeft voldoende capaciteit om een groot 
aantal inwoners via verschillende kanalen 
tegelijkertijd op de hoogte te brengen. 

via adres en locatie
BE-Alert verstuurt haar waarschuwings-
berichten op basis van een adressenlijst en 
op basis van een locatie. 
▪ Wanneer er zich een noodsituatie voor-

doet in een bepaalde straat, wijk, ge-
meente ... kan de burgemeester, de 

MEER WETEN?
BE-Alert 
www.be-alert.be

als eerste op de 
hoogte met BE-Alert 
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meteen verwittigd bij een noodsituatie
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 ■ IN ‘T KORT

wilt u snel geholpen worden?  
maak een afspraak! 

We weten dat de zoektocht naar passende hulpverlening of be-
paalde tegemoetkomingen en rechten niet altijd van een leien 
dakje loopt. We willen u daarbij heel graag helpen. 
Onze medewerkers van de diensten maatschappelijk welzijn en 
thuiszorg hebben zich toegespitst op verschillende delen van de 
(vaak veranderende) sociale wetgeving en zijn allemaal specialist 
op hun specifiek domein. Om u efficiënt verder te kunnen helpen, 
maakt u best - op voorhand en telefonisch - een afspraak met een 
van onze specialisten. Zo vermijdt u dat u lang moet wachten en 
wordt u meteen geholpen door de juiste hulpverlener met de cor-
recte informatie. Kunt u zich moeilijk verplaatsen? Dan komt onze 
maatschappelijk assistent graag tot bij u thuis.
Natuurlijk kunt u ook nog terecht bij onze assistenten tijdens de 
openingsuren, elke voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur en op don-
derdag van 17 tot 20 uur. In de namiddag wordt er steeds op af-
spraak gewerkt. Permanentie tijdens een eventuele crisissituatie 
wordt op elk moment gegarandeerd. 

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn, thuiszorg 
T 03 2980 0 00 of T 0800 12 113 (gratis nummer) 
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be, thuiszorg@zoersel.be

Behaag ... 
Natuurlijk! 

Ook dit jaar pakt Natuurpunt 
samen met de milieuraad en 
het gemeentebestuur uit met 
de ‘Behaag … Natuurlijk’-actie. 
Van 1 september tot 27 oktober 
2017 kunt u weer tegen sterk 
verlaagde prijzen streekeigen 
haagplanten aankopen. Een 
overzicht van de aangeboden 
pakketten vindt u op users.te-
lenet.be/behaag. Overtuigd? 
Bezorg uw ingevuld bestelfor-
mulier dan uiterlijk op 27 ok-
tober per mail of per post aan 
onze dienst milieu. Let wel, 
uw bestelling is pas compleet 
als u betaald hebt. U kunt uw 
aangekochte planten afhalen 
op zaterdag 25 november tus-
sen 10 en 12 uur aan de schuur 
in het Park Halle Hof, Kasteel-
dreef 55.

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

stoelendans 
bij de dienst cultuur

Tijd voor een nieuwe uitda-
ging voor collega’s Bart Van 
Santvliet en Annemie De 
Meester. Bart zorgt al jaren 
voor het culturele programma 
in onze gemeente, maar slaat 
nu een nieuwe weg in. U vindt 
hem vanaf september op de 
dienst mobiliteit, waar hij aan 
de slag gaat als onze nieuwe 
mobiliteitsambtenaar.  Anne-
mie zwaait op haar beurt de 
dienst financiën vaarwel en zal 
onze dienst cultuur gaan ver-
sterken. We wensen hen alle-
bei heel veel succes! 

MEER WETEN?
cultuur, mobiliteit 
T 03 2980 7 13, T 03 2980 8 48 
cultuur@zoersel.be,  
mobiliteit@zoersel.be

renovatie-audit 
infoavond

Wilt u uw woning renove-
ren, en dan vooral uw woning 
energiezuiniger maken, maar 
weet u niet waar te beginnen? 
Daar kunnen de ‘renovatie- of 
energie-audits’ u bij helpen. 

gedetailleerde controle
Tijdens zo’n audit neemt een 
expert uw volledige woning 
onder de loep en laat geen 
enkel onderdeel ongecontro-
leerd.Denk hierbij aan het dak, 
de gevels en vloer, de begla-
zing, de verwarming, de ver-
lichting, het waterverbruik … 
Daarnaast worden ook de mo-
gelijkheden voor het plaatsen 
van een zonneboiler of zonne-
panelen in kaart gebracht. 

overzichtelijk verslag
Het resultaat is een overzich-
telijk verslag waarin allerlei 
maatregelen worden be-
schreven, specifiek voor uw 
woning. Daarnaast krijgt u 
ook advies over eventuele pre-
mies en financiering. U kiest 
dan zelf welke maatregelen u 
wilt en kunt uitvoeren en wel-
ke bijhorende besparingen u 
daarmee kunt realiseren. 

afspraak maken
Een afspraak maken voor een 
audit, kan via de onderstaan-
de contactgegevens. De ex-
perten hanteren een vaste 
prijs van € 545 euro (incl. btw)  
per audit per woning.  

infoavond
Wilt u graag eerst wat meer 
informatie over de audit? Kom 
dan naar de laatste infoavond 
op woensdag 20 september 
om 19.30 uur in Acta Campus 
Coppens, Ruiterijschool 9, 
2930 Brasschaat. 

MEER WETEN?
IGEAN milieu & veiligheid 
T 03 350 08 08 
klimaat@igean.be 
www.igean.be
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► ►

Als de naam Robert Merhottein bij u geen belletje doet rin-
kelen, dan ‘Merho’ vast een hele klok. De Zoerselse bedenker 
viert dit jaar de 40ste verjaardag van zijn beroemdste stripfa-
milie van Vlaanderen: ‘De Kiekeboes’. Tijd voor een feestje!

Vlak naast de school kunt u trouwens ge-
zellig op het bankje plaatsnemen naast 
een levensgrote Marcel Kiekeboe (van de 
hand van Valère Peirsman). En toch kwam 
Merho puur toevallig in Zoersel terecht. 

inspiratie op de fiets
“Ik heb eigenlijk altijd in Schoten en 
Merksem gewoond”, vertelt hij. “Maar 
mijn schoonouders hadden een buitenver-
blijf in Zoersel. Samen met mijn (toen nog 
toekomstige) vrouw kwam ik hier vaak 

De vraag is natuurlijk of we Merho nog 
aan u moeten voorstellen. Sinds hij (on-
dertussen meer dan) 20 jaar geleden in 
Zoersel kwam wonen, zijn hij en zijn po-
pulaire Kiekeboefamilie niet meer uit 
onze gemeente weg te denken. Denk 
maar aan de speelpleintjes die de naam 
van een hoofdfiguur (Fanny, Marcel, 
Konstantinopel ...) uit de strip kregen. 
Of onze Zoerselse gemeenteschool ‘de 
Kiekeboes’, waar u de familie niet enkel in 
de naam, maar ook in het logo terugvindt. 

wandelen in de bossen van Zoersel. Toen 
we op zoek waren naar een rustigere plek 
om te wonen, hebben diezelfde bossen de 
doorslag gegeven.“ 

Nu vormt het Zoerselse groen en sommi-
ge gebouwen wel eens het decor in enkele 
verhalen van de reeks: “Als ik hier rondfiets 
in de groene omgeving, neem ik steeds 
mijn fototoestel mee. Ik ga dan op zoek 
naar inspiratie voor locaties in mijn strips. 
Zo plaatste ik het voormalige gemeente-
huis (in het park van Halle, red.) als een 
kasteel in de Ardennen en ook het huis van 
‘nonkel Vital’ is een oude boerderij die ik 
hier in de buurt opmerkte.’’ 

de knepen van het vak
Strips lopen als een rode draad door de 

al veertig jaar plezier  
met De Kiekeboes 

 ■ IN BEELD

vier mee in de bib van Zoersel

© Merho/Standaard Uitgeverij
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vier mee in de bib van Zoersel ■ IN BEELD

De feestelijkheden rond het 40-ja-
rige jubileum van de Kiekeboes 
vormen het startschot voor een an-
der stripproject ‘Duizend Bibburen 
en Granaten’, dat georganiseerd 
wordt door de bibliotheken van 
Bibburen*. 

In de komende maanden kunt u in 
Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, 
Wommelgem, Zandhoven en 
Zoersel kennismaken met het rijke 
culturele erfgoed rond het beeld-
verhaal. En wie weet, mag u het 
woord ‘rijk’ wel letterlijk nemen. 
Bibburen organiseert namelijk 
twee taxatiedagen met stripkenner 
Peter Van Hooydonck, bekend van 
het televisieprogramma ‘Rijker dan 
je denkt’. Ligt er dus zo’n verborgen 
parel op uw zolder? Laat het dan 
eens inspecteren door het kenner-
soog van Peter!  

Verder worden er in de maan-
den oktober en november heel 
wat lezingen, stripwandelingen 
en workshops georganiseerd (in 
samenwerking met de Provincie 
Antwerpen). 
Meer informatie vindt u binnenkort 
op de website van onze bibliotheek: 
zoersel.bibliotheek.be.

Wilt u liever in de voetsporen tre-
den van Merho? Teken of plak dan 
tijdens de maand oktober uw eigen 
stripfiguur op de stripmuur in één 
van onze bibliotheken. Of post uw 
eigen fotostrip op onze facebook-
pagina (www.facebook.com/bib-
Zoersel). Met drie fotootjes en wat 
tekstballonnetjes maakt u gemak-
kelijk een kort stripverhaal. Veel 
succes! 

*Bibburen is een intergemeentelijk sa-
menwerkingsverband, dat streeft naar 
een betere samenwerking, een efficiën-
tere werking en het bereiken van een 
zo groot mogelijk publiek.

Duizend 
Bibburen en 
Granaten

jeugd van Merho. Hij groeit op met de ver-
halen van Suske en Wiske, Kuifje, Nero, 
Piet Pienter en Bert Bibber ... Op z’n 12 jaar 
weet hij het zeker: “Ik word striptekenaar!” 
Zo gezegd, zo gedaan: Merho studeert 
Toegepaste Grafiek aan Hogeschool Sint-
Lukas in Brussel en kan in 1970 aan de slag 
bij Studio Vandersteen. De volgende zes 
jaar werkt hij mee aan reeksen als Jerom, 
Karl May, Pats … en leert er alle knepen 
van het vak. 

Tijdens zijn tijd bij Studio Vandersteen 
denkt de jonge Merho erover na om 
een eigen stripreeks te creëren rond het 
personage Kiekeboe. Een leuk weetje: 
Merho leende Marcel Kiekeboe van zijn 
broer Walter, die poppenspeler was. Die 
had enkele jaren voordien zijn poppen-
theater ‘Knik en Knok’ omgedoopt tot 
Poppentheater ‘Kiekeboe’. En laat een van 
de hoofdrollen van het theater nu toe-
vallig een kale pop met een grote zwarte 
snor zijn... De rest is geschiedenis.

‘boekskes’ met uw naam op
In 1977 is Merho helemaal klaar voor 
zijn eigen strip en stapt op bij Studio 
Vandersteen.“Of ge ooit iets gaat ver-
kopen, dat weet ik niet. Maar ge hebt 
boekskes met uw eigen naam op, en dat 
is onbetaalbaar”, reageert wijlen Willy 
Vandersteen op het vertrek van zijn pu-
pil, en laat hem met spijt in het hart 
gaan. Twee jaar later verschijnt de fami-
lie Kiekeboe voor het eerst in Het Laatste 
Nieuws en De Nieuwe Gazet. Op het 
einde van datzelfde jaar lag het allereer-
ste volwaardige album van Kiekeboe en 
co (‘De Wollenbollen’) al in de winkelrek-
ken. Amper vier jaar later (1983) ontvangt 
Merho - uit handen van zijn leermees-
ter - een ‘Bronzen Adhemar’, de grootste 
onderscheiding voor striptekenaars in 
Vlaanderen. Toen al een indrukwekkend 
parcours, vindt u niet? 

Merho’s beslissing in 1977 heeft hem dui-
delijk geen windeieren gelegd, want on-
dertussen bestaat de reeks al 40 jaar, 
maakte Marcel, Charlotte, Fanny en 
Konstantinopel maar liefst 149 verschillen-
de avonturen mee en staan er meer dan 25 
miljoen verkochte exemplaren op de teller. 

lang leve De Kiekeboes!
Redenen genoeg om De Kiekeboes ter ere 
van hun 40-jarige jubileum in de bloeme-
tjes te zetten. Gemeente & ocmw Zoersel 
kocht daarom een kunstwerk van de 
Zoerselse juwelenontwerpster Danielle 

Goffa. Zij vereeuwigde de bekende fami-
lie een tijd geleden in zilver. Naar aanlei-
ding van ‘40 jaar De Kiekeboes’ vroegen we 
haar om het werk aan te vullen met de be-
langrijkste nevenpersonages. Op 29 sep-
tember geven we het prachtige beeld een 
vaste stek in de bibliotheek van Zoersel. 

interview met Merho
Verder vieren we de 40ste verjaardag van 
de striphelden met enkele fijne activitei-
ten in de bib van Zoersel (Dorp 54): 

▪ Kunstenares Danielle Goffa geeft op 
woensdag 4 oktober van 14 tot 16 uur 
een gratis workshop ‘stripsilhouetten’ 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar.  
Let op, de plaatsen zijn beperkt. Schrijf 
uw kind dus vooraf in in één van de drie 
bibliotheken.

 
▪ Over de ‘echte’ woonplaats van de fa-

milie Kiekeboe wordt in de strips tot nu 
toe nog geen woord gelost. Toch duiken 
er vaak Zoerselse taferelen in de verha-
len op. Wie weet is Fanny wel gebaseerd 
op een meisje uit het dorp? Wij verza-
melden 20 originele tekenplaten van de 
Kiekeboes, waarin uw gemeente een 
rol speelt. Van 30 september tot en met 
31 oktober kunt u de tekeningen tijdens 
de openingsuren komen bewonderen. 
Herkent u alle plekken? 

▪ Op 7 oktober om 10.30 uur vraagt Toon 
Horstens Merho alles wat u wilde we-
ten, maar niet durfde te vragen. Toon 
Horstens is stripkenner, auteur van 
de Merho-biografie ‘Zwart op Wit’ en 
sinds kort Merho’s uitgever. Geen bete-
re persoon om Merho de juiste vragen 
te laten beantwoorden, lijkt ons. Hors-
tens laat de striptekenaar honderduit 
vertellen over zijn leven, zijn werk, zijn 
ervaringen bij Studio Vandersteen, de 
bescheiden start, het poppenspel Kie-
keboe ... Het belooft dus een zeer in-
teressant gesprek te worden. Na het 
interview maakt Merho graag tijd voor 
een signeersessie. Misschien inspireert 
u hem wel voor een nieuw personage?!

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

Voor veel problemen bestaan oplossingen. Toch durven we 
vaak geen hulp vragen, of weten we gewoon niet dat er in de 
meeste situaties wel hulp bestaat voor ons probleem. Daar 
willen we tijdens onze week van de armoede iets aan doen! 

Toch vraagt u niet graag hulp aan fami-
lie of vrienden, of misschien hebt u geen 
sociaal netwerk om op terug te vallen. 
Druppelsgewijs stapelen de problemen 
zich op en voor u het weet, staat u met uw 
rug tegen de muur ... Armoede is dus verre 
van een keuze, maar wel een sneeuwbal-
effect van oorzaken en gevolgen. 

hardnekkige vooroordelen
Ondertussen blijft het taboe rond armoe-
de helaas nog altijd overeind. Wist u dat 

Niemand is immuun voor armoede ... Het 
kan morgen ook u of uw collega, ouder(s), 
buurvrouw ... overkomen. Schrikt u van 
deze uitspraak? Toch is het zo. Een voor-
beeld: uw zaak gaat overkop en ineens 
bent u alles kwijt, uw scheiding blijkt een 
serieuze financiële opdoffer, of u wordt 
langdurig ziek en krijgt heel wat zieken-
huisfacturen onder uw neus geduwd. 
Zulke tegenslagen kunnen ervoor zorgen 
dat u plots veel moeite hebt om maan-
delijks de eindjes aan elkaar te knopen. 

één op de zeven Belgen in armoede leeft? 
Waarschijnlijk niet, want ze doen er alles 
aan om hun problemen zo goed mogelijk 
te verbergen. U zou voor minder als u de 
vooroordelen hoort die de ronde doen: ‘Ze 
hebben het zelf gezocht, toch?’, ‘Ze zijn lie-
ver lui dan moe.’ of ‘Het zijn toch moeilijke 
tijden voor iedereen, nietwaar?’. 
U begrijpt dat het voor een persoon in ar-
moede wel erg moeilijk is om in z’n eentje 
uit die diepe put te klauteren. 

de juiste ondersteuning
Bij onze dienst maatschappelijk welzijn 
merken we dat er - naast schaamte - ook 
heel wat onwetendheid is bij mensen in 
armoede. Ze zijn niet goed op de hoogte 
van hun sociale rechten of vinden de weg 
niet in de administratieve molen. Tijdens 
de week van de armoede - van 16 tot en 
met 22 oktober - zetten we ons extra in 
om Zoerselaars te laten kennismaken met 
de juiste ondersteuning. We willen hen de 
nodige oplossingen bieden voor eventuele 
problemen waarmee ze worstelen.

welkom bij ons ocmw
Zo kunt u bij ons ocmw aankloppen voor 
(hulp bij het aanvragen van):
- een bijpassing van uw inkomen: wan-

neer u door een ongeval of ziekte voor 
lange tijd terug moet vallen op een ziek-
te-uitkering, zal die in sommige gevallen 
lager zijn dan het leefloon. Een bijpas-
sing zorgt voor iets meer ademruimte.

- een verhoogde tegemoetkoming voor 
gezondheidszorgen: u betaalt minder bij 
bijvoorbeeld een doktersbezoek, een zie-
kenhuisopname of voor medicatie.

- een korting bij De Lijn en/of de NMBS
- een verhoogde kinderbijslag 
- ...
Een aantal van de bestaande sociale rech-
ten wordt automatisch toegekend. Voor 
anderen moet u zelf het initiatief nemen. 
Omdat dit niet voor iedereen even van-

vraag hulp, 
u hebt er recht op!

week van de armoede

 ■ BETROKKEN
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zelfsprekend is, gaan onze medewerkers 
van de dienst maatschappelijk welzijn 
heel graag samen met u aan de slag. Voor 
meer informatie, zie ‘meer weten’.

geïntegreerd breed onthaal
Weet u niet goed waar u terecht kunt met 
uw vraag rond sociale rechten? Dan kunt 
u aankloppen bij ons geïntegreerd breed 
onthaal (gbo). Medewerksters Celine en 
Chantal vormen hét aanspreekpunt bin-

nen onze gemeente voor wie door de bo-
men het bos eventjes niet meer ziet. Via 
een persoonlijk gesprek schatten ze uw 
situatie in, en gaan dan samen met u op 
zoek naar een gespersonaliseerde oplos-
sing. Daarnaast kunnen ze u ook advies 
geven bij bepaalde situaties. Of ze ver-
wijzen u op een juiste manier door, zodat 
u meteen bij de goede instantie terecht-
komt. Voor meer informatie, zie ‘meer we-
ten’. 

Ook wanneer u een laag inko-
men hebt, hebben u en uw familie 
het recht om te sporten, te ontspannen 
en/of deel te nemen aan allerlei activi-
teiten in uw gemeente. Met onze Z|pas 
krijgt u 50 % korting bij culturele en spor-
tieve activiteiten die gemeente & ocmw 
Zoersel zelf organiseert, bij de zomeracti-
viteiten voor kinderen, schooluitstappen 
(ook als de kinderen naar een school bui-
ten Zoersel gaan) en zwemlessen in het 
zwembad in Pulderbos. Daarnaast krijgt u 
ook een mooie korting in een aantal mu-
sea, domeinen en cultuurhuizen van de 
Provincie Antwerpen en bij een heel aan-
tal activiteiten die door de gemeente en 
het sociaal huis van Malle worden geor-
ganiseerd.

Z|label voor verenigingen
Wanneer u een Z|pas hebt, krijgt u ook bij 
enkele Zoerselse verenigingen kortingen, 
bijvoorbeeld op het lidgeld, uitstappen, 
benodigdheden … U vindt alle verenigin-
gen op onze website.

goede voeding en een gezond gebit
Met de Z|pas kunt u voor een basisaan-
bod aan gezonde voeding terecht in onze 
sociale kruidenier ‘de NetZak’. De prijzen 
liggen er lager dan in de gewone winkels. 
U vindt er trouwens ook heel wat onder-
houdsproducten aan voordelige prijzen. 

Ook een goed onderhouden stel tanden 
draagt bij tot een goede gezondheid. 
Daarom rekenen een aantal tandartsen 
bij een gewone consultatie slechts € 2 aan 
bovenop het bedrag dat u terugkrijgt van 
het ziekenfonds.

voorwaarden Z|pas ver-
eenvoudigd
In juli besliste onze ocmw-raad om de 
voorwaarden voor een Z|pas te vereenvou-
digen. Zo wordt er vanaf nu enkel nog ge-
keken naar uw gezinsinkomen. Dat mag 
niet hoger zijn dan de Europese armoede-
grens plus € 200. Enkele voorbeelden: de 
Europese armoedegrens ligt op dit mo-
ment voor een alleenstaande op € 1.115 en 
voor een tweeoudergezin met twee kin-
deren jonger dan 14 jaar op € 2.341,50.

Komt u in aanmerking voor een Z|pas? 
Maak dan (telefonisch) een afspraak met 
een medewerker van de dienst maat-
schappelijk welzijn. Zo kunnen ze u ook 
meteen vertellen welke documenten u 
precies moet meebrengen. 

MEER WETEN
maatschappelijk welzijn 
T 03 2980 0 00 of T 0800 12 113 (gratis) 
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be 
www.zoersel.be/zpas 
 
gbo Zoersel 
T 03 380 13 04 
gbo@zoersel.be 
www.zoersel.be/gbo

betaal minder ... 
met de Z|pas .................................................. 

voornaam.................................................. 

naam
.................................................. 

geboortedatum
2017 - 2018

We sluiten onze week van de armoe-
de af met de fijne voorstelling ‘Brood 
en Rozen voor iedereen’, naar het ge-
lijknamige boek van Lieven de Pril (zie 
verder). Mong Rosseel (bekend van De 
Vieze Gasten) zette samen met zijn 
dochter Tamara en vier muzikanten van 
De Illustratie de teksten van het boek 
van Lieven op muziek. 
Het werd een voorstelling met de no-
dige dosis humor, maar ook met ver-
ontwaardiging over zoveel onrecht en 
onbegrip en een pleidooi voor echte so-
lidariteit en samenwerking.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
voor deze muziekvoorstelling op vrij-
dag 20 oktober om 20 uur in de Kapel 
(Handelslei 167). Net omdat al onze 
Zoerselaars de kans willen geven om 
dit spektakel mee te maken, vragen we 
geen toegangsprijs. Wie wil kan wel 
een vrijwillige bijdrage geven voor onze 
sociale kruidenier de NetZak. Tot dan?! 

Lieven De Pril is een Oost-Vlaamse wel-
zijnswerker en kwam via zijn werk in con-
tact met mensen in armoede. In zijn boek 
praat hij met hen over onderwerpen als 
zelfbeeld, uitsluiting, vooroordelen, ta-
boes, hulpverlening en sociaal contact. 
Ook hulpverleners en vrijwilligers doen 
hun verhaal. De getuigenissen veranderen 
uw kijk op onze samenleving, op armoede 
en de oorzaken ervan.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld 
T 03 2980 0 00 
gezondheid.wereld@zoersel.be 
 
sociale kruidenier de NetZak 
T 03 380 13 02 
de.netzak@zoersel.be
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 ■ WEGWIJS

Zwerfvuil is een doorn in het oog voor bewoners, wandelaars, fietsers, landbouwers ... kort-
om: zo goed als iedereen. Het is niet enkel lelijk, maar ook schadelijk voor mensen, dieren en 
de natuur. Hoewel niemand graag zwerfvuil ziet, blijft het een serieus probleem. Met de actie 
‘Mooimakers’ willen we - samen met u - Vlaanderen bevrijden van deze viezigheid. 

HANDHAVINGSWEEK ZWERFVUIL
Van 18 tot en met 24 september organi-
seren de Mooimakers de handhavings-
week ‘zwerfvuil en sluikstort blijven niet 
onopgemerkt’. Gezien we een gemeente 
zijn die reeds extra middelen inzet in de 
strijd tegen zwerfvuil, doen we hier graag 
aan mee! Van 18 tot 24 september kunt u 
dus meer controles en een nultolerantie 
voor vervuilers verwachten. Niet enkel in 
Zoersel, maar in heel Vlaanderen wordt er 
die week een extra oogje in het zeil gehou-
den. Ook u kunt helpen: meld sluikstort of 
zwerfvuil altijd zo snel mogelijk bij de me-
dewerkers van de dienst milieu, milieu@
zoersel.be of T 03 2980 9 10. Bedankt! 

landbouwers mee op de kar
Ook onze Boerenbond en Landelijke 
Gilden zetten hun schouders mee onder 
de actie. De landbouwers zijn blij dat dit 
probleem (nogmaals) onder de aandacht 
wordt gebracht. Zwerfvuil langs akkers en 
weiden is immers zeer gevaarlijk en staat 
bovendien haaks op de inspanningen die 
land- en tuinbouwers doen om het land-
schap te onderhouden. 

blikjes in het voeder
Hoe gevaarlijk het zwerfvuil voor dieren 
kan zijn, kan Werner Aerts van boerderij 
‘t Zwarthof (in het Geleg) u vertellen. Hij 
verloor onlangs een van zijn dieren, nadat 
er afval in het dierenvoeder terechtkwam. 
“Mensen hebben de neiging om het afval 
ver in het veld te gooien. Daardoor is het 
afval niet zichtbaar en kan het ook niet 
preventief verwijderd worden. Hierdoor 

komen de verhakselde blikjes in het voed-
sel van de dieren terecht...”  
Ook Jef Verheyen van ijsboerderij Den 
Achtersten Dries heeft vaak af te rekenen 
met zwerfvuil: “Op sommige weiden zet ik 
geen gras meer. Dat gras wordt een aan-
tal keer per jaar gemaaid en elke keer be-
staat de kans dat de machines stuk gaan, 
omdat er afval in vast komt te zitten.” 
Gelukkig krijgen de twee boeren vaak hulp 
van enkele buren die het afval langs de 
bermen mee opruimen. Toch willen ze een 
warme oproep doen aan iedereen: “Ik hou 
het hier proper, u toch ook?”

De ‘Mooimakers’ is een Vlaams samen-
werkingsverband van OVAM, Fost Plus en 
de lokale besturen (VVSG) tegen zwerf-
vuil en sluikstort. Samen met u willen de 
Mooimakers Vlaanderen (en uw buurt) 
sluikstort- en zwerfvuilvrij maken. 

gratis materiaal
Niet eens zo moeilijk, als u er even over 
nadenkt: uw afval gewoon in de vuilnis-
bak gooien volstaat! Net zoals thuis ei-
genlijk, want daar gooit u toch ook geen 
afval op de grond? Dat is de boodschap 
die u de komende maanden vaak in het 
straatbeeld hebt gezien en nog zult zien. 
Een goeie tip: op de website van de 
Mooimakers kunt u (gratis) campagne- en 
opruimmateriaal zoals posters, vlagge-
tjes, stickers, handschoenen en afvalgrijp-
stokken bestellen. Zo maakt u uw buurt in 
geen tijd weer proper en afvalvrij. 

MEER WETEN?
Mooimakers 
T 015 28 41 56 
info@mooimakers.be

weg met dat zwerfvuil

kleine daad, groot resultaat
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 ■ IN BEELD

erfgoedparels

Open  
monumen-
tendag
zondag  
10 september

Rondleiding in de 
Sint-Pauluskerk (Sint-
Pauluslaan 2 in Malle) en het 
Monasterium Magnificat 
(Sint-Pauluslaan 6 in Malle). 

 
doorlopend  
van 12 tot 17.30 uur

Het klooster is alleen toe-
gankelijk met de gids. 
De geleide rondleidingen 
starten telkens in de Sint-
Pauluskerk.
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Op zondag 10 september gooien de bekende en mindere bekende erfgoedparels in 
Vlaanderen de deuren open. Voor u hebben we, samen met de gemeente Malle en de 
kerkraad van de Sint-Paulusgemeenschap, een unieke tentoonstelling in de Sint-Pauluskerk 
en een rondleiding mét gids in het prachtige klooster ‘Monasterium Magnificat’ in petto.

De Sint-Pauluskerk werd 50 jaar gele-
den ontworpen en gebouwd door Marc 
Dessauvage, de meest toonaangevende 
architect van kerkgebouwen in de jaren 
’60 en ‘70. Dessauvage tekende de mooie 
en moderne parochiekerk in Malle - net 
zoals alle andere parochiekerken van zijn 
hand - met een belangrijk doel voor ogen: 
‘een (t)huis creëren voor de gemeenschap’. 

Naast de Sint-Pauluskerk ontwierp hij 
nog een ander gebouw in de omgeving 
van de Trappistenabdij: het Monasterium 
Magnificat voor de Contemplatieve 
Zusters Annuntiaten. Goed om weten: 
omdat het aantal kloosterlingen in het 
Monasterium langzaamaan verminderde, 
verkochten de zusters het gebouw aan de 
Broeders van Liefde van Mortsel. Zij bouw-
den het grootste deel van het klooster om 
naar het ‘psychiatrisch verzorgingstehuis 
De Wijngaard’, dat momenteel een thuis 
biedt aan zestig volwassenen met een ver-
standelijke beperking. 

Zowel de Sint-Pauluskerk als het 
Monasterium zijn mooie voorbeelden van 
het ‘brutalisme’ (een architecturale stro-
ming die populair was in de jaren ‘50 tot 
‘70, red.), met blokachtige vormen, vlak-
ken van bakstenen muren, zichtbeton en 
glas in een boeiend volumespel.

50 jaar Sint-Pauluskerk
De Open Monumentendag is dan ook 
dé ideale dag om u te laten kennisma-

ken met het werk van de architect, de 
gebouwen en zijn gebruikers. En u hebt 
geluk: ter ere van het 50-jarige bestaan 
van de Sint-Pauluskerk (en van de Open 
Monumentendag), haalde de kerkraad 
van de gemeenschap de unieke tentoon-
stelling rond Dessauvage naar Malle. 

impact van het Concilie
De tentoonstelling is het resultaat van 
een studieproject van 26 studenten van de 
Faculteit Architectuur van de KU Leuven 
en de LUCA School of Arts. Zij gingen 
op zoek naar de impact van het Tweede 
Vaticaans Concilie (een belangrijke bijeen-
komst van regionale christelijke leiders, 
red.) in Rome op de kerkachitectuur in 
België. Via fotografie, tekeningen, tekst, 
maquettes en video brengen de studenten 
een bijzondere dialoog tot stand tussen 
architectuur, religie en kunst. 
Daarnaast toont de kerkraad van de Sint-
Pauluskerk u ook een selectie van beeld-
materiaal uit haar eigen archief. Met de 
expo ‘het geheugen van de kerk’ tonen ze 
u beelden van vroeger en nu, de vieringen 
en andere activiteiten binnen de parochie. 

de kapel van het Monasterium
Het Monasterium Magnificat ligt op wan-
delafstand van de Sint-Pauluskerk. U kunt 
uw bezoek aan de tentoonstelling en het 
Monasterium dus naadloos op elkaar la-
ten aansluiten. In de kapel van het kloos-
ter in de Sint-Pauluslaan kunt u vijf prach-
tige brandglazen bewonderen. Daarnaast 

hangt er ook een kleine maar prachti-
ge kruisweg, gemaakt in porselein van 
Limoges (een stad in Frankrijk die bekend 
staat om haar kwalitatief hoogstaand 
porselein, red.). Let op: de kapel is tijdens 
de Open Monumentendag enkel toegan-
kelijk met een gids. De geleide rondleidin-
gen starten telkens in de Sint-Pauluskerk. 

monumenten in de regio
Ook op andere plekken in de buurt kunt u 
terecht tijdens de Open Monumentendag. 
Een greep uit het aanbod: 
1. Heerlijk (gegidst) wandelen in domein 

Hemelrijk in Essen.
2. Kasteel Boterberg in Kalmthout mét 

picknick in de kasteeltuin. 
3. Op vleermuizenavontuur in de kasteel-

kelder van Schildehof in Schilde.
4. Raadsels oplossen rond het kasteel Ert-

brugge in Wijnegem.
5. Ontdek de (geocach)schatten van het 

kasteel Vrieselhof in Ranst.

Meer informatie over en inschrijven voor 
de activiteiten kan via www.rldevoorkem-
pen.be. Het volledige programma van 
Open Monumentendag vindt u op www.
openmonumentendag.be. 

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

binnenkijken in de 
Sint-Pauluskerk

Open Monumentendag

 ■ IN BEELD
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 ■ IN ‘T KORT

geen plan-MER nodig vliegveld Malle

De Vlaamse Regering besliste in 2013 om 70 militaire domeinen 
- die niet meer gebruikt worden - een nieuwe bestemming te ge-
ven. Ook het militair domein met vliegveld in Oostmalle werd ge-
selecteerd. Het gebied wordt binnenkort omgevormd naar een 
erfgoedlandschap, waar natuur, landbouw, recreatie en water-
winning hand in hand gaan. De Vlaamse Regering laat daarom 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg GRUP) op-
maken, om de verschillende bestemmingen binnen het gebied 
vast te leggen. Zo’n GRUP wordt steeds onderworpen aan een 
‘milieueffectrapportage’ (kortweg MER), waarbij gezocht wordt 
naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of 
ingrepen. De dienst MER heeft echter beslist dat de opmaak van 
zo’n MER niet nodig is voor dit GRUP. U kunt de screeningsnota 
en de beslissing van de dienst MER raadplegen op https://www.
lne.be/mer-dossierdatabank > dossiernummer SCRPL17239 en 
bij de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum 
(Handelslei 167) tijdens de openingsuren.

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening, milieu 
T 03 2980 9 11, T 03 2980 9 10 
ruimtelijke.ordening@zoersel.be, milieu@zoersel.be

stroomuitval? 
Eandis helpt!

U hebt het zeker al eens 
meegemaakt: plots valt alle 
stroom in uw huis uit! Voor die 
lastige situaties heeft Eandis 
de webapplicatie ‘geenstroom’ 
ontwikkeld. Surf naar www.
eandis.be/geenstroom en be-
antwoord de vragen. De ap-
plicatie vertelt u wat u precies 
moet doen en hoe u de stroom 
zelf weer kunt inschakelen. Als 
dat niet lukt, vist de applicatie 
samen met u uit of de oorzaak 
aan het elektriciteitsnet ligt of 
aan uw eigen installatie. Wist 
u trouwens dat u op de web-
site van Eandis ook een defec-
te straatlamp kunt melden of 
een overzichtskaart raadple-
gen van alle openbare werken 
en stroomonderbrekingen? 

MEER WETEN?
www.eandis.be/geenstroom

wij zoeken ... 
verwarmingscoaches

Dit jaar gaan we op zoek naar 
‘verwarmingscoaches’ die an-
dere Zoerselse gezinnen willen 
helpen om hun energiefac-
tuur betaalbaar te houden. 
Als coach gaat u vrijwillig op 
bezoek bij geïnteresseerde 
dorpsgenoten. U geeft hen 
tips op maat en helpt hen bij 
het zuinig instellen van hun 
verwarming. U hoeft geen 
verwarmingsspecialist te zijn 
om deel te nemen: in oktober 
voorzien we een uitgebreide 
opleiding. Geïnteresseerd? In-
schrijven doet u uiterlijk op 20 
september via het formulier 
op de website www.vriend-
van.be of via mail naar vriend-
van@provincieantwerpen.be. 

MEER WETEN?
Evelyne Michiels 
T 03 2980 9 10 
evelyne.michiels@zoersel.be

omleidingsweg 
in volle voorbereiding

Het is even stil geweest rond 
de ‘ring rond Zoersel’, maar 
achter de schermen werd er 
ijverig verder gewerkt. Voor de 
eerste spade in de grond ge-
plant kan worden, moet het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
eerst een aantal administra-
tieve procedures doorlopen. 
Zo werd er een dossier opge-
start om enkele buurtwegen 
te verleggen, vraagt de op-
maak van de bouwaanvraag 
heel wat voorbereiding en zijn 
de onderhandelingen om en-
kele noodzakelijke gronden te 
verwerven nog lopende.

de volgende stappen
Het dossier rond de buurtwe-
gen wil het Agentschap deze 
zomer graag afwerken. De 
bouwaanvraag zou in de loop 
van het najaar moeten volgen. 
Als alles vlot verloopt, start 
het archeologisch onderzoek 
(dat steeds aan een dergelijk 
project voorafgaat) in 2018. 
Daarna kunnen de nutsmaat-
schappijen aan de slag om 
leidingen te verplaatsen en 
te vernieuwen. De eigenlijke 
werken voor de aanleg van de 
ring staan gepland in 2019.

blijf op de hoogte
Blijft u graag op de hoogte van 
het hele proces? Neem dan re-
gelmatig een kijkje op www.
wegenenverkeer.be/projecten. 
Wanneer de bouwaanvraag 
ingediend wordt, vindt u daar 
alle plannen, het ontwerp, de 
impact en de timing van het 
project. Het Agentschap zal 
voor de start van de werken 
nog uitgebreid communiceren 
over hoe de werken worden 
aangepakt en welke hinder 
deze met zich meebrengen. 

MEER WETEN?
Agentschap Wegen en Verkeer 
T 03 224 68 11  
wegen.antwerpen@vlaanderen.be 
www.wegenenverkeer.be/projecten
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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. 

11.09.2017 - 5.11.2017

zondag 3.09
eerste zondagwandeling in het  
Zoerselbos
Elke eerste zondag van de maand kunt u kosteloos 
deelnemen aan een vrij toegankelijke, geleide 
wandeling in het Zoerselbos. Eén van onze gediplo-
meerde natuurgidsen voert u dan +/- 2,5 uur weg 
van de platgetreden paden. Elke wandeling heeft 
een apart thema. Let op: op deze wandelingen 
mogen honden niet mee. Laarzen zijn een must.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
andere data 1.10 en 5.11 (thema Keltische 
wandeling) 
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

maandag 4.09
yogalessen
Actief sinds 1970. Gediplomeerde leraars doen hun 
best om op een eenvoudige en duidelijke wijze alle 
facetten van de yogabeleving bij te brengen. De 
lessen richten zich tot iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht en ervaring, zodat nieuwelingen vanaf het 
begin meekunnen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag vanaf 04.09
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 80 voor 10 lessen (blijft onbeperkt geldig)  
€ 8,50 voor 1 les
info Marita Schadick, M 0472 33 43 96
een activiteit van yogaschool Paramanda

zondag 10.09
opendeurdag assistentiewoningen 
Lindehof
Wij zetten onze deuren open voor het grote 
publiek. U bent van harte welkom om de sfeer te 
komen opsnuiven in onze residentie. 
De koffie staat klaar!
locatie Assistentiewoningen Lindehof,
Molenbaan 14
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Nele Brosens, M 0486 72 45 56
een activiteit van assistentiewoningen  
Lindehof Zoersel

maandag 11.09 
qigong
Bent u op zoek naar een rustpunt in uw drukke 
leven? Dan is qigong iets voor u! U zou kunnen zeg-
gen dat qigong Chinese yoga is. De oefeningen zijn 
makkelijk, vereisen geen extra spierkracht en zijn 
niet belastend voor het lichaam. U beweegt rustig 
en bent u bewust van uw ademhaling. U wordt 
soepeler, krachtiger, vitaler. Bovendien wordt u  
uitgenodigd om op een andere manier naar uw 
welzijn en uw functioneren te kijken. Geen luxe 
in tijden waarin alsmaar meer mensen te maken 
krijgen met een burn-out.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data reeks van 10 lessen (iedere maandag)
tijdstip van 20.45 tot 22 uur
prijs gratis proefles op 11 september
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76,  
dancomovado@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

turbofit, aerobics, bodyfit, slimfit, 
zumba, fit&fun, ruggensteun
Turbofit, Aerobics, Bodyfit: veilige, zeer actieve con-
ditielessen waarin op elke leeftijd en op elk niveau 

kan getraind worden. Afwisselend hartslagverho-
gende en spierversterkende oefeningen. Slimfit: op 
een rustig tempo doordacht oefenen om spieren en 
gewrichten soepel en gezond te houden. Zumba: 
hartslagverhogende dans- en cardioles, om flink te 
transpireren en calorieën te verbranden.  
Fit&Fun: kom u helemaal al dansend uitleven 
tijdens de intensieve fitnessles op leuke muziek! 
Voor 12- tot 18-jarigen.   
Ruggensteun: stap voor stap opgebouwde lessen 
voor wie rugklachten heeft of wegens andere 
beperkingen zeer rustig moet sporten. 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7, 
danszaal de Zoest, Achterstraat 32
andere data maandag-,dinsdag-, woensdag-, 
donderdagavond en maandag- woensdag- en 
donderdag-voormiddag vanaf 11.09
prijs kennismakingslessen tijdens de maand sep-
tember vanaf 11.09
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

dinsdag 12.09
Taichi Qigong en Meditatie
Een rustige sierlijke Chinese bewegingsleer waarin 
we onze Qi, onze ademhaling samen met onze 
intenties en correcte bewegingen bewust combi-
neren, om onze immuniteit en onze levensenergie 
te verbeteren. Leef in harmonie met u ‘zelf ’. Volg de 
weg van Taichi & Qigong en u wordt soepel, sterk, 
gezond en gelukkig.
locatie de Zoest, Achterstraat 32
tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur
prijs 10-beurtenkaart € 75, losse les € 10
info en inschrijven per mail (plaatsen beperkt) 
Christel Roose, natuurlijk.evenwicht@telenet.be, 
M0485 61 23 94, 
een activiteit van Taichi Zoersel

bloedinzameling
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7, woens-
dag Beuk & Noot, Ter Beuken 1
andere data woensdag 27.09
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur 
woensdag van 18 tot 20.30 uur
info Anita Luyckx, M 0476 52 23 86
een activiteit van Rode kruis Zoersel

woensdag 13.09
jazzdans voor kinderen, jeugd en vol-
wassenen - NIEUW kleuterlessen!
Jazzdans is een veelzijdige dansstijl met invloeden 
van o.a. moderne dans, streetdance, Afrikaanse 
dans, hiphop en musicaldans.  
Er komt een flink stuk techniek bij kijken. In de 
les traint u deze techniek door middel van diverse 
oefeningen. Daarnaast werkt u aan het verbeteren 
van uw conditie, kracht en lenigheid. Basisstappen 
worden geoefend in verplaatsingen en de les wordt 
afgesloten met een flitsende danscombinatie op 
populaire muziek waarin u de aangeleerde tech-
nieken gebruikt. Bij de kinderen worden al deze 
technieken en dansvormen op een speelse manier 
aangeleerd. Fun verzekerd! Vanaf dit schooljaar 
kunnen ook de kleuters komen dansen! 
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data elke woensdag- en donderdagavond 
vanaf 13.09
prijs gratis kennismakingslessen tijdens de maand 
september vanaf 13.09 
info Hans Clippeleyr, 0479 26 23 91, 
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 14.09
bloemschikken 2017-2018
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,  
Handelslei 167
andere data elke 2de donderdag van de maand
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 4, niet-leden € 6
info en inschrijven Anja Heeren, M 0492 04 91 24, 
gezinsbondantonius@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Sint-Antonius

vrijdag 15.09
theater | Mist, mijn moeder en ik
Leen Persijn vertelt over de ervaringen met haar 
dementerende moeder. Tussendoor brengt ze 
enkele passende teksten en zingt ze een paar liede-
ren. Verteltheater voor mantelzorgers, familiele-
den, vrienden en hulpverleners van dementerende 
ouderen.
locatie ZNA Joostens, cafetaria, Kapellei 133
tijdstip 20 uur
prijs € 5, reductieprijzen € 3
info en inschrijven Inge Ledoux, T 03 384 56 43, 
inge.ledoux@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens in het kader 
van “de Alzheimer code”

zaterdag 16.09
parochiestartdag Sint-Martinus Halle
Elk jaar nodigt de Sint-Martinusparochie alle 
belangstellenden uit om deel te nemen aan de 
parochiestartdag. U bent van harte welkom op 
de 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 Halle 
tijdstip 18 uur
prijs gratis
info T 03 383 09 56,  
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een activiteit van Parochie Sint-Martinus Halle 

zondag 17.09
uitstap, vlechten met verse hopran-
ken
Met één hoprank maken we een buidelmand die 
zeer decoratief is aan muur of deur, voor binnen 
of buiten. Er is ook nog tijd genoeg om een ander 
werkstuk te maken.
locatie Vlamertinge
tijdstip van 11 tot 17 uur, achteraf kunnen we nog 
samen iets nuttigen in Poperinge
prijs € 45 + dagprijs hopranken
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

spinnensafari
We zien hoe spinnen vliegen verorberen, leren over 
hun moederinstincten en spannende romances. 
En zijn onze spinnen voor de mens gevaarlijk? 
Meebrengen: loeppotje.
locatie ‘s Herenbos (Oostmalle). Bijeenkomst 
aan de kruising van de Sint-Laurentiuslaan en de 
Salphensebaan
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@natuurpunt.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

Opendeurdag / familiedag residentie 
Ter Dorpe
Iedereen is welkom op deze opendeurdag en 
familiedag met ondermeer een live orkest, allerlei 
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animatie, springkasteel, drank en lekkers tegen de-
mocratische prijzen (smoutebollen, frietjes, ijsjes). 
Voor de geïnteresseerden is er ook informatie en 
een rondleiding in de residentie voorzien.
locatie residentie Ter Dorpe (assistentiewoningen) 
Handelslei 294, recht over Sint-Jozefkliniek
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis, vrije toegang voor iedereen
info onthaal, T 03 320 93 30
een activiteit van residentie Ter Dorpe

welkomstfeest Chiro Waks
Geniet van een stralend weertje, een hapje en een 
drankje aan de tijdelijke toog van Chiro Waks. Deze 
activiteit wordt georganiseerd om de ouders beter 
te leren kennen, om kinderen in te schrijven in de 
Chiro en voor alle andere praktische zaken die hier 
rond te vinden zijn! Iedereen welkom!
locatie Kermisplein 6
tijdstip 16.30 uur
prijs gratis
info Femke Verheyen, M 0470 59 22 93, 
wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van Chiro Waks Zoersel

maandag 18.09
inschrijfmomenten digidak  
computerlessen
locatie administratief centrum (Handelslei 167) op 
18.09, tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur 
andere data donderdag 21.09 van 18.00 tot 20 uur  
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 21.09 van 10.30 tot 
12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur 
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afloop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente & 
ocmw Zoersel

gezond bakken
Zin om samen een bom van ontbijtkoek of een 
hemelse vruchtencake te bakken? En dit allemaal 
zonder tarwe, lactosevrij en bovendien nog eens 
suikerarm.
locatie Violetlaan 34 
andere data 20.09
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 40
info en inschrijven Karin Ceuppens, M 0487 47 43 11, 
www.kmgnaturalart.be
een activiteit van kmg Natural Art

dinsdag 19.09
lachyoga
Lachyoga is lachen zonder reden. Ervaar de posi-
tieve effecten op lichaam en geest van simpelweg 
‘lachen om het lachen’. De hersenen maken geen 
onderscheid tussen spontaan lachen of gemaakt 
lachen. Anti-stress, versterkt de spieren en het 
imuunsysteem, stimuleert de bloedsomloop.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,  
Handelslei 167
andere data 27 of 29.09
tijdstip gratis proefles:  
19.09 van 17 tot 18 uur, 27.09 van 14 tot 15 uur, 
29.09 van 20 tot 21 uur
prijs € 12 (drankje inbegrepen)
info en inschrijven linda.jagoda@gmail.com of 
M 0498 24 05 50
een activiteit van Jagoda

donderdag 21.09
Mindfulness kennismaking
Ook last van stress, spanning, piekergedachten, de 
controle over  uw leven kwijt? Mindfulness toont u 
de pauzeknop en brengt u terug in balans. 
locatie de Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,  
kristel@zinnebeeld.be, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 22.09
2-daagse Coiling - Textiele 
vlechttechnieken
Zeer eenvoudige oeroude oorspronkelijke technie-
ken. De techniek wordt aangereikt, de vormge-

ving en grootte bepaalt u zelf. We gaan ook raffia 
verven met uienschillen. Breng gewoon mee wat u 
verzameld hebt.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 23.09
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 105, inbegrepen oefenmateriaal en 
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

inschrijving tweedehandsbeurs
De Vriendenkring van het gemeentepersoneel 
organiseert een tweedehandsbeurs van baby-,
kinder- en tienerkleding alsook speelgoed en 
babybenodigdheden. Inschrijvingen en lijsten om 
hieraan deel te nemen kunt u vandaag bekomen.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis,  
Handelslei 167
andere data beurs zelf 8.10
tijdstip vanaf 19 uur
prijs grote lijst (48 stuks) € 4,  
kleine lijst (15 stuks) € 3
info Martine T 03 289 41 05, Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van Vriendenkring van het ge-
meentepersoneel

zaterdag 23.09
zingen met Jean Bosco Safari
Tijdens deze familiedag staat het optreden van 
zangkoor Innova centraal om 15 uur. Dit contact-
koor werd in 2014 opgericht om te zingen met 
mensen met dementie en mensen uit hun omge-
ving. Vandaag staan zij in het stralend middelpunt 
onder begeleiding van Jean Bosco Safari. Verder 
gezellig samenzijn met lekkere hamburgers.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
tijdstip 15 uur
prijs gratis
info Inge Ledoux, 03 384 56 43,  
inge.ledoux@zna.be,  
www.zna.be/woonzorgcentrum
een activiteit van ZNA Joostens in het kader 
van de Alzheimer code

De Nacht Der Levende Strategieën
Tactisch avondspel in de bossen van 
Sint-Antonius-Zoersel, toegankelijk voor iedereen 
vanaf 6 jaar! Na het spel, worden lekkere hambur-
gers en drank aangeboden.
locatie zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip 19 uur
prijs € 5 (inclusief hamburger en drankje achteraf)
info info@devriendenband.be
een activiteit van K.H. de Vriendenband

zondag 24.09
32ste jaarmarkt en 14de rommel-en 
antiekmarkt
met gratis kindermarkt.
locatie Lindedreef Halle
tijdstip van 8 tot 14 uur
info a.christiaensen@yahoo.com, M 0472 79 93 52
een activiteit van KVLV Halle en LG Halle- 
Sint-Antonius

voorstelling nieuw boekenpakket 
en cd’s en hernieuwen lidmaatschap 
2017-2018
Wij nodigen onze leden uit voor het hernieuwen 
van hun lidmaatschap door de aankoop van 
boeken en/of cd’s. Alle boeken zullen er ter inzage 
liggen en de cd’s kunnen er beluisterd worden.
Het jaarprogramma van onze afdeling zal beschik-
baar zijn. Onder diegenen die ter plaatse inschrij-
ven wordt er een mooi boek verloot.Nieuwe leden 
kunnen zich inschrijven en er staat een drankje 
klaar voor iedereen.  
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 11 tot 15 uur
prijs gratis
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Zoersel - 
Sint-Antonius - Halle

donderdag 28.09
proeven van loopbaancoaching
Ik ga steeds meer met tegenzin naar het werk. Ik 
vind geen voldoening meer in mijn job. Mijn ener-

gie lekt weg! Ik voel me stuurloos! Waar ben ik goed 
in? Wat wil ik echt? Waar kan ik mijn kwaliteiten 
en ervaring inzetten? Wat is mijn volgende stap?... 
Herkenbaar? Neem dan deel aan ‘Proeven van 
Loopbaancoaching’. U krijgt niet alleen info, maar 
u ervaart ook wat loopbaancoaching voor u kan 
betekenen. En natuurlijk voorzien we ruimte voor 
uw (persoonlijke) vragen.
locatie cultureel centrum Bethaniënhuis, lokaal 1.1, 
Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs gratis
info katrien@captainstoker.be en 
peter@nextstepcoaching.be
een activiteit van Captain&Stoker en Next Step 
Coaching

zaterdag 30.09
jong Zoersels talent eert François 
Glorieux
François Glorieux is één van de allergrootste en 
meest veelzijdige muzikale talenten van ons land. 
Naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag en als 
eerbetoon aan deze veelzijdige muzikant, orga-
niseren we een hommage-concert. Het optreden 
start met enkele stukken gebracht door de jonge 
Zoerselse muzikanten Jonathan D’hondt (viool), 
Elias Van Dyck (piano), Simon Thielens (piano) en 
Marlies Basstanie (cello) waarna de meester zelf 
een mini-concert geeft in zijn typische ongeëven-
aarde Glorieux stijl.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 1.10
paddenstoelenwandeling
Gaat u mee op zoek naar zwammen die naar 
amandelen ruiken of naar pili pili smaken of zelfs 
blauw worden als je ze aanraakt?
locatie kruis van Blommerschot, Kruisdreef (nabij 
grens Pulderbos/Zoersel)
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@natuurpunt.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 2.10
keltische knopen
Op 4 avonden worden er 3 juwelen gemaakt: 
oorbellen met de drievoudige Godinnenknoop, 
halsketting met lemniscaatknoop, halssnoer met 
voorspoedsknoop en basisknoopjes.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 9, 16 en 23.10
tijdstip van 19 tot 22 uur
prijs € 80 + € 14 basismateriaal
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

debat: ‘Ben ik het kind van de 
rekening?’
Debat over de betaalbaarheid van opname in een 
woonzorgcentrum en de onderhoudsplicht van 
kinderen wanneer ouders de kost zelf niet (meer) 
kunnen betalen?
Professionelen beantwoorden uw vragen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis, nadien wordt u een drankje 
aangeboden
info dienst senioren, Malou Schelfthout, 
T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van dienst senioren Zoersel i.s.m. 
dienst senioren Malle

vrijdag 6.10
textiele vlechttechnieken: looping
Deze techniek bestaat uit allemaal lussen. Elk 
materiaal geeft een andere uitstraling. Vandaar dat 
we gaan experimenteren. De techniek wordt aan-
gereikt, de vormgeving en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55, inbegrepen eenvoudie broodmaaltijd
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info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw 

expo | Vedic Art
Tijdens creatieve workshops, begeleid door Anna 
Cuyt, krijgen de bewoners van ZNA Joostens de 
godin van de kunst op bezoek. Dit vertaalt zich in 
prachtige, kleurrijke werken, het ene abstract, het 
andere romantisch, maar altijd vol emotie. De ope-
ning van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 
6 oktober om 16 uur.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data van 6.10 t.e.m. 15.12
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis
info Inge Ledoux, T 03 384 56 43,  
inge.ledoux@zna.be,  
www.zna.be/woonzorgcentrum
een activiteit van ZNA Joostens in het kader 
van ‘de Alzheimer code’

waksation
Bij deze spetterende fuif wakstation zal het dak er 
meermaals afgaan door de knallende beats van ver-
scheidene dj’s! Hamburgers, cavabar, verse sangria 
en dranken aan democratische prijzen verkrijgbaar.
locatie Kermisplein 6
tijdstip van 21 tot 3 uur
prijs vvk € 3, kassa € 5
info wakszoersel@yahoo.com
een activiteit van Chiro Waks Zoersel

zaterdag 7.10
KWB repair café
Handige vrijwilligers blazen indien mogelijk nieuw 
leven in uw kapotte spullen: kleding, fietsen, 
computers, elektrische apparaten, speelgoed, 
meubeltjes...enz. Tevens iedereen welkom in ons 
café voor een drankje of een heerlijke pannenkoek! 
Helpende handen voor herstellingen of café mogen 
zich vooraf steeds melden.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs gratis reparatie 
info info@kwbsintantonius.be of Eric Geudens  
M 0477 20 04 26
een activiteit van KWB Sint-Antonius

zondag 8.10
Recreatieve toertocht voor MTB en 
crossfiets 15-25-45-55 km
Uitgebreide bevoorrading, bewaakte fietsenstal-
ling, bike wash, MTB café met zonneterras
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip vertrek tussen 8 en 11 uur
prijs VWB/WBV lid € 3, zonder licentie € 5
info info Ludo Leirs, M 0495 25 19 26
een activiteit van Tripple Bikers

tweedehandsbeurs
De Vriendenkring van het gemeentepersoneel or-
ganiseert een tweedehandsbeurs van baby-,kinder- 
en tienerkleding alsook speelgoed en babybeno-
digdheden. Wie niets te koop of te kopen heeft, is 
met de beurs zelf ook welkom in onze cafetaria.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 22.09 inschrijving deelname
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs gratis toegang
info Martine T 03 289 41 05, Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van Vriendenkring van het 
gemeentepersoneel

vrijdag 13.10
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen.
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 14.10 en zondag 15.10
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel

Voordracht door Dirk Draulans 
‘Samen voor ons eigen’
Dirk Draulans gaat op zoek naar de oorzaken en 
patronen van het menselijk samenleven. Zijn we 
veroordeeld om door het leven te gaan als botte 
egoïsten? Of moeten we ons meer bewust zijn van 
onze drang om toch te zorgen voor elkaar? 10.000 
jaar geleden waren er 6 miljoen mensen, vandaag 
zijn het er 7 miljard. We hebben ons met succes 
aangepast aan de groeiende complexiteit van ons 
sociale leven. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 6, kassa € 8 (drankje ingebrepen)
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Zoersel - 
Sint-Antonius - Halle i.s.m. werkgroep de Bijl 
en de bibliotheek 

zaterdag 14.10
week van de fair trade
Van koffieboer zijn wordt u niet rijk. Oxfam Wereld-
winkel probeert hier iets aan te doen. Als afsluiting 
van de week van de fair trade kunt u op zaterdag 
14.10 een lege koffieverpakking van om het even 
welk merk omwisselen met een pakje (h)eerlijke 
Oxfam-koffie. Kom proeven hoe lekker eerlijke 
koffie kan zijn! Actie onder voorwaarden.
locatie Oxfam Wereldwinkel, Handelslei 47
tijdstip van 10 tot 17 uur
info zoersel@oww.be, www.oww.be
een activiteit van Oxfam Wereldwinkel Zoersel 
vzw

zondag 15.10
pannenkoekendag Samana Zoersel
Pannenkoekendag ten voordele van Samana (zie-
kenzorg) Sint-Elisabeth-Zoersel. We bakken lekkere 
Zoerselse pannenkoeken. Hiermee verzamelt onze 
vereniging de nodige gelden voor haar werking 
voor de langdurig zieken en de hoogbejaarden van 
de deelgemeente Zoersel.
locatie Sint-Elisabethzaal, Zandstraat 39
tijdstip van 13 tot 18 uur
info Guido Boen, T 03 312 28 06, 
guido.boen@belgacom.net
een activiteit van Samana (ziekenzorg) 
Sint-Elisabeth Zoersel

vrijdag 20.10
2-daagse Textiele Vlechttechnieken: 
ronde en platte vlechten
Zeer eenvoudige oeroude oorspronkelijke technie-
ken. De techniek wordt aangereikt, de vormgeving 
en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 21.10
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 105, inbegrepen eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,  
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

sterrenkijkavond met Urania
Urania Mobiel, Vlaanderens mobiele sterrenwacht, 
stelt een aantal grote telescopen op en geeft zo 
iedereen de kans om een blik te werpen in het diepe 
heelal.
locatie kantine vliegclub, vliegveld Oostmalle, 
toegang via Heihuizen
tijdstip van 20 tot 24 uur
prijs volw. € 10, < 16 jaar € 6
info inschrijven verplicht bij Walter d’ Hertefelt, 
M 0478 65 90 10, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 23.10
lezing | Geloof doorgeven aan kinde-
ren door Kolet Janssen
Kolet Janssen studeerde Godsdienstwetenschap-
pen aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Van 
1977 tot 2006 gaf ze les in Tienen. Sindsdien houdt 
ze zich voltijds bezig met schrijven (zowel voor kin-
deren als voor volwassenen), workshops geven en 
lezingen houden. Kolet Janssen houdt van verras-
singen. Zij ziet achter de gewone dingen van elke 
dag vaak mysterieuze en spannende gebeurtenis-
sen opduiken. Daarover schrijft zij graag verhalen. 
Een boeiende spreekster. 

locatie Sint-Jan Berchmanscollege, Kasteellaan 18, 
Westmalle
tijdstip 20 uur
prijs vrije gift
info Imelda.Van.Bauwel@telenet.be
een activiteit van Pastorale Eenheid H. Martha 
en Maria, parochie Sint-Antonius Abt 

dinsdag 24.10
workshop ontspullen
Ontspullen; de trend van de tijd maar hoe begint 
u er aan? Puilen uw kasten uit en weet u niet waar 
te beginnen? Wilt u weten hoe u verschillende 
valkuilen kunt vermijden? Kom dan zeker naar deze 
workshop vol tips en advies. We gaan aan de slag 
met herkenbare situaties zodat u thuis met volle 
moed aan de slag kunt gaan. Workshop gegeven 
door Ellen Rymen van ‘Het Overzicht’.
locatie zaal Dorpszicht, bib Zoersel
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs leden gezinsbond € 8, niet-leden € 12
info heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

maandag 30.10
Burn-out ?
Wat is een burn-out en hoe ontstaat deze? Hoe 
herkent u de signalen en welke acties kunt u onder-
nemen om uzelf terug in balans te brengen? In deze 
workshop schetsen we een kort en krachtig theo-
retisch kader en krijgt u burn-out preventie tips.
locatie de Knod 36
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

donderdag 2.11
Inclusie paardenkamp
voor kinderen van 6j tot 12j met en zonder beper-
king.Er kunnen maximum 10 kinderen deelnemen. 
Dit kamp is zonder overnachten. 3 dagen vol sport, 
spel en ontspanning op en naast het paard. Vooraf 
vindt steeds een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
plaats om te kunnen inschatten of de vraag van het 
kind past binnen ons aanbod.
locatie Herentalsebaan 49
andere data tot 4.11
tijdstip telkens van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40 per dag
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79, 
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi Librium

sssht de Zoerselse Linde vertelt
locatie Oostmallebaan 15
tijdstip alle zon- en feestdagen vanaf het begin van 
de paasvakantie tot en met 1 oktober en dit van 13 
tot 17 uur
prijs Vrienden van de Lindeboom: vanaf datum 
lidmaatschap (25 €): één jaar gratis toegang 
tot 7 jaar: gratis 
vanaf 7 tot 15 jaar: € 2 
> 15 jaar: € 3 
groepen: € 3pp met een minimum van € 45
info www.toerismezoersel.be
een activiteit van vzw Toerisme Zoersel i.s.m. 
gemeente Zoersel

tentoonstelling Diamant en 
het Zoerselse diamantverleden
locatie oud gemeentehuis Halle, Halle-Dorp 67, 
deelgemeente Halle
tijdstip elke eerste woensdag en elke derde  
zaterdag van de maand tussen 13 en 18 uur 
andere dagen op afspraak
info Walter Van den Eynden, T 03 383 52 77, 
M 0479 85 05 51
een activiteit van gemeente Zoersel
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

maandag 6.11
workshop Marokkaans koken en 
muntthee
Akkacha Beanazzouz kookt een lekkere couscous 
en zet een heerlijke muntthee. Ondertussen vertelt 
hij over de Marokkaanse eetgewoontes en over 
de kruiden en ingrediënten die in de Marokkaanse 
keuken gebruikt worden. Hij neemt u ook mee in 
de wereld van de Marokkaanse theeceremonie en 
vertelt over de traditie en ontstaan van de nationa-
le en wereldbekende muntthee.
locatie Zonneputteke
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 9 pp - vooraf te betalen
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08, u betaalt na ontvangst van de 

factuur
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren - 
opgelet online inschrijven = online betalen
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

wandeltocht van 4 of 8 km naar keu-
ze of gewoon gezellig babbelen
locatie domein Hooidonk, Langestraat 170, 
Zandhoven
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren 
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

dinsdag 7.11
ontbijtcinema 1
Een lekker gezond ontbijt gevolgd door de film  
‘Philomena’. Het waargebeurde verhaal vertelt 
van de zoektocht van de Ierse Philomena Lee naar 
haar zoon, die ze vijftig jaar geleden heeft moeten 
afstaan, als ongehuwde moeder.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 24.11
tijdstip 9 uur
prijs € 3 pp - vooraf te betalen
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08, u betaalt na ontvangst van de 

factuur
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren -  

opgelet online inschrijven = online betalen
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

line-dansen
locatie de Kapel, Handelslei 167

tijdstip sessie 1 om 14 uur of sessie 2 om 15 uur
prijs gratis
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren 
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

woensdag 8.11
archeologische schatten in Zoersel
Rick Verbeeck onthult welke ondergrondse schat-
ten in Zoersel verborgen liggen.
locatie zaal Dorpszicht, hoofdbibliotheek, Dorp 54
tijdstip 10 uur
prijs gratis
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m.  
25.10 16.30 uur 
- T 03 2980 9 08
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren 
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

fietstocht van 25 km
locatie administratief centrum, Handelslei 167
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren 
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

donderdag 9.11
ontbijtcinema 2
Een lekker gezond ontbijt gevolgd door de film 
‘Philomena’. Het waargebeurde verhaal vertelt 
van de zoektocht van de Ierse Philomena Lee naar 
haar zoon, die ze vijftig jaar geleden heeft moeten 
afstaan, als ongehuwde moeder.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 9 uur
prijs € 3 pp - vooraf te betalen
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08, u betaalt na ontvangst van de 

factuur
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren -  

opgelet online inschrijven = online betalen
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

tafeltennis initiatie
Pingpong, de beste ‘hersensport’ ooit! Tafeltennis 
is niet alleen leuk, gezellig, snel… Het verbetert uw 
reflexen, conditie en het is een mentale uitdaging.

locatie TTC Sint-Antonius, Bethaniënlei 108C
tijdstip van 13.30 tot 17 uur
prijs gratis
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08 
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren 
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

vrijdag 10.11
Feestelijke lunch
Feestelijke lunch: 
Agnes Sorelsoep  
Parelhoenfilet met Archiducsaus, witloof, worte-
len, boontjes met spek, gebakken aardappelen 
Feestgebak met één gratis tas koffie of thee  
gevolgd door het optreden van het komische 
duo‘Chris en Chris’.  
Grappige sketches en het uitbeelden van ‘typetjes’ 
worden afgewisseld met medleys en liedjes.  
Zij weten als duo met meer dan 40 jaar ervaring als 
geen ander de mensen te boeien.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 12 uur deuren open
prijs € 10 pp - vooraf te betalen
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08, u betaalt na ontvangst van de 

factuur
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren - opgelet 

online inschrijven = online betalen
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad

zaterdag 11.11
Gezegend zij, door Pascale Platel
In ‘Gezegend zij’ vertelt Pascale Platel de levensloop 
van Jezus Christus vanuit het ooggetuigenis van 
tante Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. 
Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinksla-
gen. Ze laat u gieren van het lachen, maar evenzeer 
beweegt ze u tot tranen toe zoals alleen zij dat 
kan. Met het publiek aan haar lippen frist ze zo ons 
collectief geheugen op met anekdotes die getuigen 
van groot respect, geestdrift en heel wat korreltjes 
zout.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12 pp, kassa € 15 pp
info en inschrijven van 19.10 13.30 uur t.e.m. 25.10 
16.30 uur 
- T 03 2980 9 08, u betaalt na ontvangst van de 

factuur
- aan de balie van het administratief centrum, 

Handelslei 167 (tijdens de openingsuren)
- online via www.zoersel.be/senioren - opgelet 

online inschrijven = online betalen
een activiteit van Zoerselse Seniorenraad
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Schoenmaekers, Birgit Clippeleyr en Liesbeth Verstreken

foto’s en illustraties
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 21 september om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 6.11 en 20.12
- vóór 9 november om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.12 en 24.02

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


