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 ▪ alles wat u moet weten over 

de gemeenteraadsverkiezingen

 ▪ september: 

maand van de sportclub

 ▪ herinrichting Halledorp: 

dorpszaal en woonproject 

fietsnetwerk 
voor 
dorpskern 
Halle
samen met ú 
naar een globaal plan
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inhoud 3 | 16 
IN ‘T KORT Eén basislijn 410 | bood-
schappen voor een ander | behaag... na-
tuurlijk | en meer...

4 
IN BEELD De herinrichting van Halledorp 
gaat verder, meer bepaald met de bouw 
van een dorpszaal en een woonproject.

5 
WEGWIJS Onze afdeling openbare wer-
ken verhuist naar een nieuwbouw in de 
Achterstraat (naast de Vleugel).

6 
BETROKKEN Samen met ú willen we 
een fietsnetwerk realiseren voor de dorps-
kern in Halle.

13 
BETROKKEN Als de school weer begint, 
staat ook de bib paraat om alle Zoerselse 
klasjes met open armen te ontvangen.

14 
IN BEELD Wie sport, beleeft gewoon 
meer. Kom dit zelf ontdekken tijdens de 
maand van de sportclub in september.

17 
WEGWIJS Het voedselteam pleit voor 
vers en seizoensgebonden voedsel, recht 
van bij de boer.

18 
BETROKKEN Om de ziekte tijdig op te 
sporen, financiert de Vlaamse overheid 
drie bevolkingsonderzoeken naar kanker.

19 
WEGWIJS In de Vleugel kunt u terecht 
voor een gevarieerd opleidingsaanbod, 
gaande van talen, over muziek tot zorg.

20 
BETROKKEN Woonzorgcentrum De 
Buurt bestaat vijf jaar en wil zich nog 
meer integreren in de buurt.

augustus 2018

8 
WEGWIJS Op 14 oktober zijn het ge-
meente- en provincieraadsverkiezingen. 
We frissen graag een aantal zaken op..



 ■ IN ‘T KORT

verwarmingscoach worden/inschakelen 

Ook dit najaar zetten we, samen met de provincie Antwerpen, 
weer in op optimaal verwarmen. Door bewuster te verwarmen, 
kunt u immers heel wat energie besparen. Op www.vriendvan.be 
vindt u heel wat tips om mee aan de slag te gaan. Krijgt u graag 
persoonlijk advies, dan kunt u (vanaf 1.11) via vriendvan of via onze 
dienst milieu een afspraak maken met een verwarmingscoach. 
Hij/zij komt met plezier bij u langs en geeft tips op maat om uw 
verwarming zuinig in te stellen.

zelf verwarmingscoach worden?
Wilt u zelf verwarmingscoach worden? Dat kan! U hoeft er boven-
dien helemaal geen verwarmingsspecialist voor te zijn. De provin-
cie zorgt namelijk voor de nodige ondersteuning, zoals een oplei-
ding, materiaal en een mooie beloning. 
Interesse? Vul dan voor 10.09 het online formulier in op www.
vriendvan.be of mail naar vriendvan@provincieantwerpen.be.

MEER WETEN?
■ Evelyne Michiels, T 03 2980 8 46, evelyne.michiels@zoersel.be 
■ www.vriendvan.be, vriendvan@provincieantwerpen.be

onder de loep 
gezondheid & armoede

Eén op acht mensen met een 
laag inkomen stelt gezond-
heidszorg uit om financiële 
redenen. De weg vinden naar 
de juiste zorg en naar een aan-
gepast aanbod is bovendien 
allerminst gemakkelijk. Tij-
dens de week van de armoede 
willen we het verband dat er, 
jammer genoeg, is tussen ge-
zondheid en armoede belich-
ten. Op het programma:
- 16.10: lezing door Geerdt Ma-

giels over ‘schaarste en (on)
gezondheid’

- 18.10: film ‘I, Daniël Blake’
Beide activiteiten zijn gratis, 
maar u schrijft zich wel best 
vooraf in.

MEER WETEN?
Celine Beirinckx, T 03 2980 0 00 
gezondheid.wereld@zoersel.be 
www.zoersel.be

boodschappen 
voor een ander

Gaat u wekelijks naar de win-
kel? Hebt u vijf minuten extra 
tijd? Helpt u mensen in uw 
buurt graag een handje? Dan 
bent u de perfecte kandidaat 
voor onze gloednieuwe bood-
schappendienst. Wij zoeken 
namelijk mensen die bood-
schappen willen doen voor 
zorgbehoevende Zoerselaars, 
voor wie dit tijdelijk of perma-
nent niet meer mogelijk is. 
Ziet u dat wel zitten? Neem 
dan contact op met ons vrij-
willigerspunt. 
Wilt u anderzijds gebruikma-
ken van onze boodschappen-
dienst, dan neemt u contact 
op met onze dienst thuiszorg.

MEER WETEN?
■ vrijwilligerspunt, T 03 2980 0 00  
 gemeente@zoersel.be 
■ thuiszorg, T 03 2980 0 00 
 thuiszorg@zoersel.be

één basislijn 410 
elk kwartier een bus

De buslijnen 410-411-412-413 
zijn eind juni samengevoegd 
tot één basislijn 410, die via de 
N12 Antwerpen met Turnhout 
verbindt. Daarnaast zorgt een 
nieuwe verbinding voor aan-
sluiting tussen Sint-Job-in-‘t-
Goor en Zandhoven, en dus 
ook tussen Sint-Antonius en 
Halle.

lijn 410
Bus 410 rijdt, zoals voorheen, 
in een rechte lijn tussen Ant-
werpen en Turnhout. Door 
de samenvoeging kon de fre-
quentie van deze bus wor-
den verhoogd. Daarnaast is 
er nu ook meer duidelijkheid, 
omdat er geen vier varianten 
meer zijn. Tussen Antwerpen 
en Sint-Antonius rijdt er nu 
elk kwartier een bus 410 (elke 8 

minuten in de spits). De helft van 
deze bussen rijdt tot in Turn-
hout.

lijn 412
Daarnaast is er een nieuwe 
lijn 412 die Zandhoven, Halle, 
Sint-Antonius en Sint-Job-
in-‘t-Goor, één keer per uur, 
rechtstreeks met mekaar ver-
bindt. Sint-Antonius is zo een 
scharnierpunt geworden tus-
sen de twee lijnen, waar reizi-
gers kunnen overstappen op 
lijn 410. Dankzij de nieuwe lijn 
412 heeft de connectie Zand-
hoven - Sint-Job-in-’t-Goor 
minder last van de verkeers-
drukte van Antwerpen.

lijn 411
Bus 411 rijdt enkel nog als een 
schoollijn tussen Zandho-
ven, Zoersel, Sint-Antonius 
en Malle. De marktbus tussen 
Sint-Antonius en Zoersel, elke 
eerste dinsdag van de maand, 
blijft ook bestaan.

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet, T 03 2980 8 48 
bart.vansantvliet@zoersel.be 
www.delijn.be
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Na de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool, sporthal en acht sociale huurwo-
ningen aan de Meester Berghmansstraat gaat de herinrichting van Halledorp verder. De ge-
meenteraad keurde in juni de aankoop van de voormalige schoolgebouwen en grond aan de 
Lindedreef goed, net als de bouw van een nieuwe dorpszaal, aangebouwd aan de pastorij.

Gelijktijdig met de aanbouw van de nieu-
we zaal wordt de bestaande pastorij ook 
deels gerenoveerd, zonder afbreuk te doen 
aan haar historische karakter en specifie-
ke structuur. Zo worden onder andere het 
buitenschrijnwerk, de elektriciteit, de ge-
vel en het dak onder handen genomen.

Wat de timing betreft: de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning gaat vermoede-
liijk nog deze zomer de deur uit, gevolgd 
door een openbaar onderzoek. Het be-
stuur hoopt begin 2019 met de werken te 
kunnen starten. Ze zullen ongeveer een 
jaar duren. 

Deze tijd zal gebruikt worden om aan de 
hand van de resultaten van de mobili-
teits- en parkeerstudie, die vorig jaar werd 
uitgevoerd, extra parkeerplaatsen in te 
plannen en het bestaande netwerk van 

trage wegen rond de kerk onder de loep te 
nemen.

woonproject Lindedreef
Parochiezaal Sint-Maarten zal op termijn 
verdwijnen en samen met de oude school-
gebouwen plaatsmaken voor extra woon-
gelegenheden. Aan de Lindedreef komen 
dan zowel private woningen als sociale 
huurwoningen (minimum 18). Dit project 
kadert in het sociaal bindend objectief, 
waarbij we tegen 2025 bijkomende sociale 
huurwoningen moeten realiseren. De on-
derhandelingen hiervoor zijn nog lopende.

Voor de bouw van de nieuwe dorpszaal 
werd niet over één nacht ijs gegaan. Zo 
bekeken we - naast de locatie van de be-
staande pastorij - zes alternatieve locaties 
en wonnen we bijkomend (historisch, ste-

denbouwkundig, juridisch en financieel) advies 
in. Er werd besloten om de polyvalente 
dorpszaal aan te bouwen aan de bestaan-
de pastorij die - in het hart van het dorp 
- vraagt om een publieke functie. Zo ont-
staat er een combinatie tussen oud en 
nieuw.
De nieuwe zaal moet een plek worden 
voor zowel activiteiten van particulieren 
als van verenigingen, net zoals dat nu ge-
beurt in parochiezaal Sint-Maarten. In 
combinatie met het zuid geörienteerd 
terras en de mooie tuinen van de pastorij 
en de kerk wordt dit zo de perfecte loca-
tie voor koffietafels, toneelvoorstellingen, 
verenigingsactiviteiten, ...

hernieuwbare energie
Met de bouw van de dorpszaal en de re-
novatie van de pastorij stappen we in het 
Europese subsidieprogramma ‘Interreg 2 
Zeeën Solarise’. Dit samenwerkingspro-
gramma wil met verschillende project-
partners innovatieve zonne-energieoplos-
singen testen en demonstreren op onder 
meer historische openbare gebouwen, zo-
als onze oude pastorij. Zo komen er op het 
dak thermische zonneleien, gekoppeld 
aan een warmtepomp met een ijsbuffer-
systeem. Voor dit project ontvangen we 
Europese (60 %) en provinciale (16 %) subsi-
dies om te investeren in de toegepaste in-
novatieve technieken.

dorpszaal en woonproject

herinrichting Halledorp

 ■ IN BEELD

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

© OMGEVING
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De bestaande gebouwen van onze afdeling openbare werken aan het Zonneputteke zijn sterk 
verouderd en bevinden zich bovendien aan de rand van de gemeente. In het voorjaar worden 
daarom nieuwe gebouwen opgetrokken aan de Achterstraat (naast de Vleugel). De gemeente-
raad keurde in juni de plannen voor deze gebouwen goed.

MOBILITEITSSTUDIE
Zowel de werken vooraf als de inplanting 
van een gebouw voor de afdeling openba-
re werken brengt extra verkeer met zich 
mee. Zeker in een omgeving met twee 
basisscholen en heel wat gemeenschaps-
infrastructuur zullen wij de nodige maat-
regelen nemen om de impact te beperken. 
Daarom nemen wij dit najaar, samen met 
een extern bureau, de huidige én toekom-
stige verkeers- en parkeerinfrastructuur 
in deze omgeving nauwgezet onder de 
loep, en dit in nauw overleg met de direc-
ties van de scholen (en oudercomités, ouders, 

leerlingen) en andere geïnteresseerden (om-

wonenden ...). 

mee naar de Achterstraat.
Het samenbrengen van alle ploegen zorgt 
ervoor dat er nog beter en nauwer samen-
gewerkt kan worden. 
In het nieuwe gemeentemagazijn zullen 
er ongeveer 50 arbeiders en een tiental 
bedienden aan de slag gaan.

duurzaamheid
Bij de bouw van het nieuwe gemeentema-
gazijn besteden we uiteraard aandacht 
aan de kwaliteit van de materialen en de 
duurzaamheid van het gebouw. Enkele 
van de ingrepen die we voorzien, zijn bij-
voorbeeld:
- regenwaterrecuperatie
- een ventilatiesysteem met warmtete-

rugwinning
- gebruik van zonne-energie
- zonwerende beglazing en -screens
- gas condenserende installatie.

openbaar onderzoek
De aanvraag voor de omgevingsvergun-
ning wordt vermoedelijk dit najaar inge-
diend, na afloop van de mobiliteitsstudie 
(zie kader). Nadien volgt een openbaar on-
derzoek. De definitieve datum hiervoor 
maken we bekend via de gebruikelijke 
kanalen (website, aanplakking ...). De wer-
ken zelf gaan van start in het voorjaar van 
2019. Geschat wordt dat het gebouw be-
gin 2020 in gebruik zal genomen worden. 
De totale investeringskost van dit project, 
inclusief de omgevingsaanleg, bedraagt 
€ 3.300.000 (incl. btw).

Om een betere dienstverlening te kunnen 
bieden, is het aangewezen om alle dien-
sten van de afdeling openbare werken - nu 
verspreid over vier locaties - bijeen te bren-
gen op één centrale locatie in de gemeen-
te. De gemeentelijke gronden aan de 
Achterstraat, 1,2 hectare groot, lenen zich 
hier perfect voor.

centraal op één locatie
De dienst planning infrastructuur (nu te 

vinden in het administratief centrum) en de dien-
sten van onderhoud infrastructuur die 
hun onderkomen vinden in de gebouwen 
aan het Zonneputteke, in het gemeente-
magazijn aan de Blokskens (achter de be-

graafplaats van Halle) en in het Koetshuis en 
de oude schuur naast De Castelijnshoeve 
in het park van Halle zullen allemaal naar 
de Achterstraat verhuizen. Ook al het ma-
teriaal van de verschillende locaties gaat 

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

afdeling openbare werken centraal

nieuwe locatie aan de Achterstraat

 ■ WEGWIJS
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Kunt u gedurende een beperkte pe-

riode de nodige tijd vrijmaken om 

deel te nemen aan de werkgroep? 

Bent u bovendien een actieve fiet-

ser, voor wie de dorpskern van Halle 

en omliggende woonstraten geen 

geheimen hebben? 

Dan bent u diegene die we zoeken.

Bezorg ons, vóór 15 september, uw 

kandidatuur met een motivatie 

waarom u wilt meewerken. 

Dit doet u per brief naar dienst 

communicatie, gemeente & ocmw 

Zoersel, Handelslei 167 of per mail 

naar communicatie@zoersel.be. We 

laten u voor eind september weten 

of u weerhouden bent.

Het overlegtraject start vervolgens 

eind september. Het aantal bijeen-

komsten en het moment waarop 

de werkgroep samenkomt, wordt 

in onderling overleg met de deelne-

mers bekeken.

 ■ BETROKKEN

Bepaalt u mee 

hoe en op welke manier 

we in de nabije omgeving 

van de dorpskern van Halle 

een fietsnetwerk 

kunnen realiseren?
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De mobiliteits- en parkeerstudie die eind 2017 werd uitgevoerd in Halledorp formuleert tal 
van voorstellen om de verkeersveiligheid in en rondom de dorpskern te verbeteren. Eén van 
de meest in het oog springende voorstellen is om een parallel fietsnetwerk te ontwikkelen, 
dat een kwalitatief alternatief kan vormen voor de doortocht van de dorpskern.

Volgens de mobiliteitsstudie (in opdracht van het 

gemeentebestuur uitgevoerd door Antea Group, een ex-

tern en onafhankelijk onderzoeksbureau) kan de hui-
dige verkeerssituatie in Halle op verschillende 
locaties én niveaus verbeterd worden. 
Antea formuleerde hierbij een aantal maatrege-
len en aanbevelingen en voegde een actieplan 
toe om deze ook effectief te kunnen omzetten 
in concrete acties.

realisatie quick-wins
Enkele van die concrete acties zijn ondertus-
sen uitgevoerd of zijn in uitvoering. Zo is er 
onder meer in de Lindedreef, tussen het kruis-
punt met Halle-Dorp en het kruispunt met de 
Lotelinglaan, langs beide zijden van de weg een 
fietssuggestiestrook van telkens 1,30 meter 
breedte aangelegd. Er werden in het dorp ook 
een aantal nieuwe oversteekplaatsen voorzien 
voor voetgangers. 
Verder staan een duidelijke afbakening van de 
zone 30 en een afschaffing van het beurtelings 
parkeren in Halle-Dorp nog in de steigers.

parallel fietsnetwerk 
voor doortocht dorpskern
De studie toont ook aan dat fietsers en voet-
gangers Halledorp niet overal even veilig kun-
nen doorkruisen. Op lange termijn is een gron-
dige, structurele herinrichting noodzakelijk om 
daarop een antwoord te bieden. Hiervoor zijn 
echter bijkomende onderzoeken nodig, die nog 
heel wat tijd zullen vergen.
Antea stelde daarom voor om op relatief kor-
te termijn - ten noorden en ten zuiden - van de 
doortocht in Halledorp (tussen het kruispunt met de 

Brakenberg en het kruispunt met de Heideweg) een pa-
rallel, functioneel fietsnetwerk te realiseren. Dit 
kan, alvast tijdelijk, een kwalitatief alternatief 
vormen voor de fietsers, die dan de dorpskern 
niet meer door hoeven.Zo’n functioneel fiets-
netwerk kan bestaan uit een combinatie van 
fietsstraten, trage wegen, fietssuggestiestro-
ken ... die verbindingen tot stand brengen tus-
sen welbepaalde locaties (school, sportterrein, 

jeugdlokalen …). 
Daarnaast moet ook worden bekeken welke 
bijkomende maatregelen nodig zijn om dat net-
werk te kunnen realiseren.

samen met ú 
naar een globaal plan
Voor het uittekenen van een globaal plan voor 
dit fietsnetwerk roept het gemeentebestuur 
een werkgroep in het leven. In die werkgroep 
voorzien we sowieso plaats voor vertegen-
woordigers van onder meer politie, fietsers-
bond, oudercomité Pierenbos, scouts Halle, 
KLJ Halle … Daarnaast willen we ook graag vijf 
geïnteresseerde én gemotiveerde inwoners, bij 
voorkeur uit deelgemeente Halle, betrekken 
bij de uitwerking van een gedragen plan, dat 
in een volgende fase aan de ruime bevolking 
wordt voorgelegd (zie p 6).

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

fietsnetwerk voor 
dorpskern Halle

samen met ú naar een globaal plan

 ■ BETROKKEN

“Voor deze 
werkgroep zijn we 
op zoek naar vijf 
geïnteresseerde 
en gemotiveerde 
inwoners, bij 
voorkeur uit 
deelgemeente 
Halle.”
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 ■ WEGWIJS

gemeenteraadsverkiezing

in de laatste rechte 
lijn naar 14 oktober

Wij zitten in de laatste rechte lijn naar de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Als u 
op het moment dat u dit artikel leest nog volop in de vakantiesfeer vertoeft, staat u er niet 
bij stil, maar na een hete en zonnige zomer komt zondag 14 oktober zienderogen dichterbij. 
Verkiezingen vormen het orgelpunt binnen onze democratie en niet in het minst gaat dit op 
voor de lokale verkiezingen. Het gemeentebestuur is immers de overheid die het dichtst bij 
u als burger staat en heel wat diensten aanbiedt en thema’s regelt met impact op uw dage-
lijks leven. Dus is het van groot belang dat u deelneemt en uw stem uitbrengt op 14 oktober. 
Sommigen onder u krijgen eventueel een opdracht in een van de stembureaus. Mocht dit 
zo zijn, dan danken wij u al op voorhand voor uw waardevolle bijdrage en wensen wij u veel 
succes. Als gemeente stellen we alles in het werk om de verkiezingen voor u en voor de kan-
didaten vlot en sereen te laten verlopen. Dit is geen eenvoudige opdracht met vier locaties, 
19 bureaus, 95 stemcomputers en ± 17.244 stemgerechtigde Zoerselaars. 
Gelukkig zijn we niet aan ons proefstuk toe!
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 ■ WEGWIJS

wie kan zijn stem uitbrengen?
Om als kiezer te mogen stemmen, 
moet u aan vier voorwaarden voldoen:
1. Belg zijn 

(ten laatste op de dag van het afsluiten van de 

kiezerslijsten - 1 augustus 2018)

2. ten minste 18 jaar zijn 
(ten laatste op de dag van de verkiezing - 14 ok-

tober 2018)

3. niet uitgesloten of geschorst zijn van 
het kiesrecht 
(omwille van een veroordeling of onbekwaamver-

klaring - ten laatste op de dag van de verkiezing 

- 14 oktober 2018)

4. ingeschreven zijn in het bevolkings-
register van Zoersel 
(ten laatste op de dag van het afsluiten van de 

kiezerslijsten - 1 augustus 2018)

In België bestaat stemplicht. Wanneer 
u aan deze vier voorwaarden voldoet, 
bent u verplicht om te komen stem-

college van burgemeester en schepenen
Het Zoerselse college bestaat uit de burgemeester en maximum zes 
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen wordt ech-
ter niet door u verkozen, maar door en uit de verkozen gemeente-
raadsleden.

Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de ge-
meente, zoals het beheer van de financiën en de goederen, de vast-
stelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunnin-
gen, het aanstellen van personeel ... Iedere schepen specialiseert 
zich in een welbepaald beleidsthema (milieu, huisvesting, financiën, cul-

tuur  …). Alle beslissingen worden wel gezamenlijk genomen.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert doorgaans elke 
maandagnamiddag in ons administratief centrum. U kunt de beslis-
singen van de vergadering altijd komen inkijken. Maak hiervoor wel 
vooraf een afspraak via 03 2980 0 00.

de burgemeester
De burgemeester wordt voorgedragen door de leden van de gemeen-
teraad (uit hun midden) en benoemd door de Vlaamse regering.

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Zij/hij ver-
tegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de ge-
meente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van 
deze overheden. De burgemeester zit de vergadering van het sche-
pencollege en van het vast bureau voor.

Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de po-
litiezone Voorkempen en van de brandweer zone RAND maakt zij/hij 
ook respectievelijk deel uit van het politiecollege en van de zoneraad.

de gemeenteraad
In Zoersel telt de gemeenteraad 27 raadsleden. Dat 
aantal is, net als het aantal schepenen, afhankelijk van 
het inwonersaantal van de gemeente. De raadsleden 
worden door u, de stemgerechtigde Zoerselaars, ver-
kozen.

Als hoogste orgaan van de gemeente regelt de ge-
meenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en 
wat niet specifiek aan één van de andere organen is 
opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen 
aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen 
op, keurt de begroting goed, voert de belastingen in ...

De ocmw-raad en het vast bureau zijn de beleidsorga-
nen van het ocmw en zijn uit dezelfde leden samen-
gesteld als respectievelijk de gemeenteraad en het 
schepencollege. Gemeente- en ocmw-raad hebben de-
zelfde voorzitter. Dit kan een lid van het college zijn.

De beslissing of iemand hulp en ondersteuning krijgt 
van het ocmw wordt genomen door een apart comité 
dat wordt verkozen door de gemeenteraad.

De gemeenteraad vergadert maandelijks in het admini-
stratief centrum. De zittingen zijn openbaar, met uit-
zondering van de besloten zitting (waar er over personen, 

benoemingen ... wordt gesproken). U kunt zich steeds abon-
neren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de 
raadszitting (via www.zoersel.be). Beide documenten vindt 
u ook op de gemeentelijke website.

men. Als niet-Belg kon u zich tot eind 
juli registreren om te mogen stem-
men. Eens geregistreerd, hebt u ook 
stemplicht, ook in de toekomst.

waar moet u stemmen?
Zoersel heeft vier kieslocaties:
Halle
- gemeentelijke sporthal Pierenbos, 

Halmolenweg 3 
Sint-Antonius
- gemeentelijke basisschool 

Beuk & Noot, 
ingang via Achterstraat of Ter Beuken

- administratief centrum, 
Handelslei 167

Zoersel
- gemeentelijke basisschool 

de Kiekeboes, 
ingang via Kerkstraat of Mie Man-
straat

Iedere kieslocatie telt op haar beurt 
verschillende stembureaus. Eind sep-
tember ontvangt u uw oproepings-
brief, waarop u uw kieslocatie en het 
nummer van uw stembureau terug-
vindt. 
Hebt u 8 oktober nog geen oproe-
pingsbrief ontvangen? Contacteer dan 
onze dienst bevolking & verkiezingen.

Alle stembureaus zijn open om te 
stemmen op zondag 14 oktober, van 8 
tot 15 uur. Bent u een rolstoelgebrui-
ker, dan kunt u in élk bureau van uw 
opgegeven kieslocatie uw stem uit-
brengen.

Om verkeersoverlast en parkeerpro-
blemen te vermijden, raden we u aan 
om met de fiets of te voet te komen. 
Vergeet zeker uw oproepingsbrief en 
identiteitskaart niet mee te brengen.
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stemmen 
bij 
volmacht

Verblijft u de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet u werken, bent u ziek ...? Kortom, 
door uitzonderlijke omstandigheden (zie tabel) lukt het u niet om persoonlijk naar het stembureau 
te gaan, dan kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Dit heet: 
stemmen bij volmacht. U bent dan de volmachtgever en de persoon die uw stem zal uitbrengen, de 
volmachtkrijger. U moet als volmachtgever wel de nodige bewijzen of attesten voorleggen die uw 
afwezigheid verantwoorden.

reden voor afwezigheid bewijs van afwezigheid

u bent te ziek of te zwak een medisch attest

u kunt niet deelnemen om beroepsredenen 
(binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van uw werkgever
zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van uw beroep en de reden 
voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger
een attest waaruit de uitoefening van uw beroep blijkt, afgegeven door de bur-
gemeester van uw gemeente

u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een 
rechterlijke maatregel 

een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt

u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid

u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van uw school

u verblijft tijdelijk in het buitenland (om andere dan bovenstaande 
redenen)

een attest afgegeven door de burgemeester van uw gemeente 
(attest aanvragen vóór 13 oktober met de nodige bewijsstukken)

voorwaarden
Er zijn bovendien ook enkele voorwaarden aan 
verbonden. Zo kan een Belgische kiezer alleen 
volmacht geven aan een andere Belgische kiezer 
(op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de kiezersvoorwaar-

den) en niet aan een niet-Belgische kiezer. 
Het is niet nodig dat de volmachtkrijger in de-
zelfde gemeente woont als de volmachtgever en 
hij/zij moet ook geen familielid zijn.

Verder gelden de volgende voorwaarden:
■ De volmachtkrijger:

 - kan maar voor één andere persoon stemmen 
bij volmacht;

 - moet gaan stemmen in het stembureau dat 
op de oproepingsbrief van de volmachtge-
ver staat vermeld. Om zijn eigen stem uit te 
brengen, moet de volmachtkrijger naar het 
stembureau gaan dat vermeld staat op zijn 
eigen oproepingsbrief.

■ De volmacht geldt voor al de verkiezingen 
waarvoor u (de volmachtgever) moet stemmen.

procedure
U heeft twee documenten nodig om volmacht 
te geven:
- het volmachtformulier, dat zowel u als de vol-

machtkrijger ondertekent 
(U kunt dit formulier downloaden op www.Vlaanderen-

kiest.be, www.zoersel.be of aanvragen bij onze dienst 

bevolking & verkiezingen);

- een attest van bewijs van afwezigheid, dat u 
bij het volmachtformulier voegt.

wat meebrengen?
Op de verkiezingsdag toont de volmachtkrijger 
volgende documenten aan de voorzitter van het 
stembureau:

- het volmachtformulier
- het attest of bewijs van afwezigheid
- de oproepingsbrief van de volmachtgever
- zijn eigen oproepingsbrief
- zijn eigen identiteitskaart. 

liever geen volmacht 
of te laat om dit nog te regelen
U bent niet verplicht om een volmacht te ge-
ven als u niet kunt gaan stemmen. U hebt 
wel een geldig bewijs nodig van de reden dat 
u niet kunt gaan stemmen. Lever dit aan bij 
de dienst bevolking & verkiezingen. Uw af-
wezigheid wordt geregistreerd en de bewijs-
stukken worden door de voorzitter van het 
stembureau aan de vrederechter bezorgd.  
Als u een wettige reden hebt om niet te gaan 
stemmen, maar u hebt hier geen bewijsstuk-
ken voor, dan kunt u hier uitzonderlijk een 
verklaring op eer voor afleggen. Dit gebeurt 
ook bij de dienst bevolking & verkiezingen, 
die uw verklaring in naam van de burgemees-
ter afneemt. Bij een vooraf gemelde/geregi-
streerde afwezigheid ontvangt u geen oproe-
pingsbrief.  
U bent in principe verplicht om te gaan stem-
men. Brengt u uw stem niet uit (ook niet via 
een volmacht) en hebt u geen afwezigheids-
attest of een verklaring op eer binnenge-
bracht, dan komt u terecht op de lijst van kie-
zers die niet hebben gestemd. De rechtbank 
bepaalt dan welke boete u krijgt als u wordt 
vervolgd. U kunt de reden waarom u niet 
deelnam, met de nodige verantwoording, 
wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, 
in overeenstemming met de procureur des 
Konings, uw redenen gerechtvaardigd vindt, 
stelt hij geen vervolging in.

 ■ WEGWIJS gemeenteraadsverkiezingen
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geldig stemmen
Als u gaat stemmen, hebt u de keuze uit een lijststem, één of meerdere voorkeurstemmen binnen eenzelfde lijst, een combinatie van 
lijst- en voorkeurstemmen of een blanco stem.

lijststem
Met een lijststem stemt u voor 
de partij en gaat u akkoord met 
de volgorde van de kandidaten 
op de lijst.U duidt één lijst aan.

voorkeurstem
Een voorkeurstem is een stem 
die u geeft aan één of meerde-
re kandidaten binnen dezelfde 
lijst.

combinatie
Wanneer u een lijststem com-
bineert met één of meerdere 
voorkeurstemmen, tellen alleen 
uw voorkeurstemmen mee.

blanco stem
Als u geen enkele partij of kan-
didaat aanduidt, stemt u blan-
co (u duidt dan ook effectief ‘blanco’ 

aan). In dat geval wordt uw stem 
niet meegeteld bij de verdeling 
van de zetels en heeft ze dus 
geen invloed op de uitslag van 
de verkiezingen. U hebt door 
blanco te stemmen wel voldaan 
aan uw wettelijke stemplicht. 
Wanneer na de verkiezingen de 
zetels worden verdeeld tussen 
de politieke partijen houdt men 
bij de berekening enkel reke-
ning met bruikbare stemmen. 
Blanco stemmen worden niet 
meegeteld.

Ongeldig stemmen met een 
stemcomputer is onmogelijk. 
Aangezien stemmen in Zoersel 
alleen gebeurt via een stem-
computer, moet u niet bang zijn 
om fouten te maken.

vergissing
Vergissen is menselijk, niet? Merkt u op het papieren bewijsstuk van de stemcomputer dat u een fout 
maakte, panikeer dan niet. Geef uw papieren bewijsstuk, samen met de chipkaart, af aan de voorzit-
ter van uw stembureau en zeg dat u zich vergist heeft en dat u opnieuw wilt stemmen.

 oefenenWilt u graag een keer 
oefenen op een stemcomputer?  

Dat kan op dinsdag 2 oktober op 
de Zoerselse markt. Nadien staan de 

oefencomputers (tot en met 10 oktober) 

opgesteld in de bibliotheken van 
Halle en Zoersel en in het 

administratief centrum in Sint-Antonius.

 ■ WEGWIJS
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stemcijfer (afbeelding 1)

Om het aantal zetels van een partij in de gemeenteraad te 
bepalen, moeten we eerst het stemcijfer van de partij ken-
nen. Het stemcijfer is de som van alle geldige stembiljet-
ten (lijststemmen + voorkeurstemmen) van één lijst.

Bijvoorbeeld: 442 mensen brengen een lijststem uit op par-
tij A. Daarnaast duiden nog eens 2.148 mensen één of meer 
kandidaten van diezelfde lijst aan. Partij A krijgt dan een 
stemcijfer van 2.590.

hoe worden zetels verdeeld? (afbeelding 2)

In Zoersel hebben we 27 zetels te verdelen. Voor iedere partij geldt haar eigen 
stemcijfer als vertrekpunt voor 
de zetelverdeling.

We stellen in ons voorbeeld dat 
partij A 2.590 stemmen haalt, 
partij B 523 en partij C 3.261. Deze 
cijfers worden nu gedeeld door 
twee, daarna door drie, door 
vier, enzovoort. De 27 te verdelen 
zetels gaan naar de 27 hoogste 
quotiënten (uitkomst van de deling). 
Partij C krijgt daarmee de eerste 
zetel, partij A de tweede zetel ...

wie is verkozen? (afbeelding 3)

Voor elke partijlijst wordt nu het 
verkiesbaarheidscijfer berekend 
en wordt er bepaald hoeveel de 
stemmenpot bedraagt.

verkiesbaarheidscijfer
Hoeveel stemmen moet een kandidaat nu behalen om recht-
streeks verkozen te worden? Dit wordt aangegeven door het 
verkiesbaarheidscijfer.

stemcijfer x verkregen zetels
verkregen zetels + 1

= verkiesbaarheidscijfer (2.266)

stemmenpot
Als het verkiesbaarheidscijfer is bepaald, gaan we over naar de 
stemmenpot. In de zogenaamde stemmenpot zitten bijstem-
men, een soort extra stemmen die over de kandidaten van 
één partijlijst verdeeld kunnen worden. Op deze manier wor-
den kandidaten die weinig voorkeurstemmen halen, maar 
vooraan op de lijst staan, vaak toch verkozen. Dit terwijl de 
overige kandidaten het enkel met hun voorkeurstemmen 
moeten doen.

aantal lijststemmen x aantal verkregen zetels
3

= stemmenpot (1.031)

In ons voorbeeld heeft partij A 1.031 stemmen in de stemmenpot. Deze bijstem-
men worden verdeeld volgens de plaats op de lijst. Lijsttrekker Benny Maes 
heeft 1.378 voorkeursstemmen. Om het verkiesbaarheidscijfer van 2.266 (2.590 x 7 

en vervolgens gedeeld door 8) te behalen, krijgt hij 888 stemmen uit de stemmenpot 
(het verschil tussen 2.266 en 1.378). Daarna blijven er nog 143 over te dragen stemmen 
over. Die worden toegevoegd aan de voorkeurstemmen van Elizabeth Cristal. 
De overige zetels gaan naar de kandidaten met de meeste voorkeurstemmen.

partij A 
zeven zetels voorkeurstemmen + stemmen uit 

de stemmenpot
verkiesbaar-

heidscijfer

MAES 
Benny 1.378 888 2.266

CRISTAL 
Elizabeth 563 143 706

DE CONINCK 
Jan 55

PALM 
Julius 97

ARTOIS 
Anna 78

HAACHT 
Marthe 253

STELLA 
Leon 57

HOEGAERDEN 
Theo 31

In ons magazine van oktober geven wij de stem-
men, de berekening en de volledige uitslagen van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

wie op welke zetel?

partij A partij B partij C partij D partij E partij F

a. lijststemmen 442 523 560 492 347 519

b. voorkeurstemmen 2.148 2.701 903 692 1.527

stemcijfer (a+b) 2.590 523 3.261 1.395 1.009 2.046

partij A partij B partij C partij D partij E partij F

stemcijfer (a+b) 2.590 523 3.261 1.395 1.009 2.046

 2  1.295 (2)  261  1.630 (1)  697 (7)  504 (14)  1.023 (4)

 3  863 (5)  1.087 (3)  456 (16)  336 (24)  682 (8)

 4  647 (10)  815 (6)  348 (22)  252  511 (13)

stemcijfer 5  518 (12)  652 (9)  279  201  409 (18)

gedeeld 6  431 (17)  543 (11)  232  341 (23)

door: 7  370 (20)  466 (15)  292 

 8  323 (26)  407 (19)

 9  362 (21)

 10  326 (25)

 11  296 (27)

aantal verkregen zetels 7 0 10 3 2 5

MEER WETEN
Eva Loos, T 03 2980 9 41 
www.zoersel.be/verkiezingen 
www.vlaanderenkiest.be, www.binnenland.vlaanderen.be

1.031+

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

 ■ WEGWIJS gemeenteraadsverkiezingen

... enzoverder voor de overige kandidaten
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 ■ BETROKKEN

Het nieuwe schooljaar is voor onze medewerkers van de bib 
het startschot om een tandje bij te zetten. Want als de school 
weer begint, draait ook de bib op volle toeren. We staan pa-
raat om alle Zoerselse klasjes met open armen te ontvangen.

VOORLEESPROJECT
Bib Zoersel start opnieuw 
met de Kinder-en Jeugdjury 
Vlaanderen (KJV). Deze keer 
zijn vijfjarige kleuters de 
jury. Op acht voorleesmo-
menten wordt er voorge-
lezen uit de genomineerde 
prentenboeken. Na het 
voorlezen, gaan de kleuters 
creatief aan de slag met het 
verhaal. Aan het einde van 
het project kiezen ze dan 
zelf het beste verhaal en 
daarmee het mooiste pren-
tenboek! 
Meer info en de juiste data 
vindt u in de bibliotheek of 
op zoersel.bibliotheek.be.

positieve impact
Het is u ongetwijfeld al duidelijk, maar 
we herhalen het graag nog even: lezen 
heeft een enorm positieve impact op het 
leven van kinderen. Goede lezers scoren 
bijvoorbeeld hoger op taalvaardigheid en 
intelligentie. Wie goed kan lezen en tek-
sten begrijpt, is beter in staat om ken-
nis te verwerven en zich te ontwikkelen. 
Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen 
daarnaast ook meer en behalen daardoor 
betere schoolresultaten. Een goede taal-
beheersing zorgt er bovendien voor dat 
kinderen betrokken zijn bij wat er om hen 
heen gebeurt.

Kortom: spring geregeld eens binnen bij 
onze bibliotheken, waar een schat aan 
verhalen op u wacht.

Bent u al eens middenin een spannende 
voorleessessie met een klas vol ademloos 
luisterende kinderen terechtgekomen? 
Of neusde u misschien zelf rustig rond in 
de bib, toen er een onstuimige klas tie-
ners binnenkwam? Jaarlijks krijgen onze 
drie bibliotheken honderden kinderen op 
bezoek van onze Zoerselse basisscholen. 
Aangezien dat er heel wat zijn, vinden de 
klasactiviteiten meestal plaats buiten de 
openingsuren van de bib.

leesplezier en taalontwikkeling
De meeste klassen komen langs om boe-
ken te lenen die in de klas of thuis gele-
zen kunnen worden. Krijgen we kleuters 
over de vloer, dan lezen we hen voor uit de 
leukste en spannendste prentenboeken. 
Ook opa’s en oma’s komen wel eens mee 
om voor te lezen. Voor de grotere kinderen 
organiseren we rondleidingen met spelle-
tjes waarin mediawijsheid en leesbevor-
dering centraal staan. Zo vergroten we 
op een leuke manier het leesplezier en de 
taalontwikkeling van kinderen en willen 
we hen stimuleren om zowel op school als 
thuis meer te lezen.

”ga je mee naar de bib”?
Ook ouders zijn onmisbaar in de leesop-
voeding van kinderen. De kans dat een 
kind tot lezer uitgroeit, wordt vijf keer zo 
groot als ouders zich actief bezighouden 
met lezen. Denk dan aan zelf lezen, voor-
lezen, praten over boeken en samen naar 
de bib gaan. Deze activiteiten stimuleren 
kinderen om meer te lezen. “Ga je mee 
naar de bib?”. Het is een heel eenvoudige 
vraag die u als mama, papa, oma of opa 
meestal geen twee keer moet stellen.

MEER WETEN?
bibliotheek 
T 03 2980 7 22 
bibliotheek@zoersel.be

leren begint bij  
lezen

met de bib weer naar school
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wie sport, 
beleeft gewoon meer 

september, maand van de sportclub

 ■ IN BEELD

Een hert zien oversteken als u gaat fietsen, getuige zijn van een prachtige zonsondergang 
als u gaat lopen of u gewoon geweldig amuseren tijdens een matchke volleybal. Wie sport, 
beleeft meer! Benieuwd welke sportclubs Zoersel zoal telt? Dan kunt u in september bij heel 
wat clubs een kijkje gaan nemen én meteen deelnemen. Zij gooien namelijk, naar aanleiding 
van de ‘maand van de sportclub’, hun deuren met plezier voor u open.
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 ■ IN BEELD

Zoersel is fier op haar meer dan 40 sportclubs. Eén voor één wervelende vereni-
gingen waar veel vrijwillig engagement mee gemoeid is. Tijdens de ‘maand van 
de sportclub’ in september gooien onderstaande clubs met veel plezier hun deu-
ren voor u open. Ze laten door middel van initiaties, demonstraties, opendeurda-
gen ... zien hoe leuk het er is. U - en/of uw kinderen - kunt bij iedere club langsgaan 
en vaak ook meteen deelnemen aan één of meerdere proeflessen. Op die manier 
komt u makkelijk te weten welke sport u ligt en welke niet. We geven u hierbij 
graag een kort overzicht van de deelnemende clubs.

voor wie vanaf 5 jaar
waar sporthal gemeentelijke basisschool Pierenbos
info www.judoschool-alen.be

Pliés & Squats
een mix van dans, pilates, yoga en ballet
wat 1 gratis proefles per lessenreeks
wanneer keuze uit alle lessen  

op 11.09, 15.09 en 16.09
voor wie vanaf 16 jaar
waar de Zoest
info www.pliesandsquats.be

Scabazoe
omnisport voor personen met een beperking
wat clubdag, met onder meer zitvolley, kubb, ...
wanneer zaterdag 8.09
voor wie iedereen
waar sporthal en cafetaria Beuk & Noot
info www.scabazoe.be

wandelsportvereniging 
Natuurvrienden Zoersel
wat gratis geleide avondwandeling 
 van ongeveer acht kilometer
wanneer dinsdag 11.09 om 19 uur
voor wie iedereen
waar vertrek aan Sportoase Brasschaat
info www.nvz.be

#sportersbeleven-
meer-award 
Sport Vlaanderen beloont 
gemeenten die sport en 
beleving actief tot bij de 
mensen brengen met 
een #sportersbeleven-
meer-award. Zoersel dingt 
mee naar deze award. Er 
valt immers heel wat te be-
leven op sportief gebied in 
onze gemeente.

BOV-coach
Ook de huisartsen in onze 
gemeente zien heil in spor-
ten. Zij verwijzen in bepaal-
de gevallen door naar een 
beweegcoach die samen 
met u een heus beweeg-
plan opstelt. In veel ge-
vallen zorgt de coach ook 
voor toeleiding naar het 
bestaande, georganiseerde 
sportaanbod.

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

Naast een inschrijving in één van onze sportclubs, kunt u - en/of uw 
kinderen - uiteraard ook gewoon deelnemen aan een aantal sporteve-
nementen in onze gemeente. Voor de maand september is dat onder 
meer de stratenloop in Halle - de derde in het drieluik Zoerselse stra-
tenlopen - op zaterdag 22 september (zie dag na dag-krant p 22). 
Een paar dagen later, op dinsdag 25 september, vindt de jaarlijkse 
scholenveldloop plaats aan de terreinen van KFC Eendracht Zoersel 
(Westmallebaan). Alle leerlingen van onze lagere scholen zullen daar het 
beste van zichzelf geven. In de voormiddag lopen de leerlingen van 
het vierde, vijfde en  zesde leerjaar. In de namiddag zijn die van het 
eerste, tweede en derde leerjaar aan zet. 
Supporters zijn uiteraard meer dan welkom bij beide evenementen!

ballet- en dansschool NIKé
wat gratis proeflessen
wanneer keuze uit alle lessen op  

1.09, 6.09, 7.09 en 8.09 
voor wie vanaf 4 jaar
waar de Zoest en oude turnzaal Halle
info dansschoolnike.wixsite.com/zoersel

basketbal Floorcouture Zoersel
wat 3 gratis proeflessen
wanneer keuze uit woensdagen in september van 

15.30 tot 17 uur
voor wie van 6 tot 11 jaar
waar sporthal Beuk & Noot 
info dverachtert5@gmail.com

circusateljee Spelati
wat 1 gratis proefles
wanneer keuze uit alle lessen op 11.09 en 15.09
voor wie vanaf de derde kleuterklas
waar sporthal gemeentelijke basisschool Pierenbos
info www.spelati.be

Danco Movado
jazzdans, conditielessen, relaxatielessen, ...
wat 1 gratis proefles per lessenreeks
wanneer keuze uit alle lessen op weekdagen  

vanaf 10.09
voor wie vanaf 2,5 jaar
waar turnzaal gemeentelijke basisschool 
 de Kiekeboes en de Zoest
info annepeetermans@telenet.be

dansstudio Petit Plié
diverse dansstijlen: klassiek, modern, videoclip, urban ...
wat gratis proeflessen 

+ opendeurdag op zondag 9.09 
wanneer keuze uit alle lessen  

van 10 tot en met 16.09
voor wie vanaf 3 jaar
waar Antoniusschool
info www.dansstudiopetitplie.com

gezinsbond seniorenturnen
wat 1 gratis proefles
wanneer keuze uit  

17.09 en 24.09 om 9.30 uur
voor wie vanaf 55 jaar
waar turnzaal gemeentelijke basisschool 
 de Kiekeboes 
info www.gezinsbondzoersel.be

karateclub Ikioi Dojo
wat 3 gratis proeflessen
wanneer keuze uit maandagen en donderdagen in 

september
voor wie jeugd vanaf 6,5 jaar en volwassenen
waar sporthal gemeentelijke basisschool Pierenbos
info www.ikioi-dojo.be

judoclub Fudoshin Zoersel
wat 4 gratis proeflessen
wanneer keuze uit alle weekdagen (behalve dins-

dag) vanaf 3.09
voor wie vanaf 7 jaar
waar judolokaal Fudoshin
info www.fudoshin.be

judoteam Alen
wat 2 gratis proeflessen
wanneer keuze uit maandagen in september om 

17.15 of 19.30 uur

Deze sportclubs zijn uiteraard maar een 
greep uit het Zoerselse sportaanbod. Via 
www.zoersel.be/verenigingen vindt u een 
volledig overzicht (typ bij trefwoord de sport 

die u zoekt). U vindt er meteen ook meer in-
formatie en contactgegevens over de acti-
viteiten van de deelnemende clubs tijdens 
de maand van de sportclub.  
Heel wat van onze verenigingen - zowel 
sport als andere - stellen zich, tot slot, 
graag persoonlijk aan u voor op de ver-
enigingenmarkt tijdens de Dag van de 
Landbouw (zie dag na dag-krant p 22).
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 ■ IN ‘T KORT

behaag... natuurlijk!

Ook dit jaar pakt Natuurpunt, samen met de milieuraad en het 
gemeentebestuur, uit met de actie ‘behaag...natuurlijk’, die aan 
haar 25ste editie toe is. Van 1 september tot 2 november kunt u 
weer tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen hagen, planten en 
(fruit)bomen aankopen.

hoe bestellen?
Op http://users.telenet.be/behaag/ vindt u een overzicht van het 
aanbod. Hebt u uw keuze gemaakt, dan geeft u die via het bestel-
formulier (te verkrijgen via onze dienst milieu of op www.zoersel.
be) door. U bezorgt dit uiterlijk 31 oktober per mail of per post aan 
de dienst milieu (1 en 2 november zijn onze diensten gesloten). Let 
wel, uw bestelling is pas compleet als u betaald hebt. U kunt uw 
aangekochte planten afhalen op 1 december tussen 10 en 12 uur in 
de schuur van de groendienst in het park Halle Hof.

MEER WETEN?
Evelyne Michiels 
T 03 2980 8 46 
evelyne.michiels@zoersel.be

aankondiging 
publieksraadpleging

Van 5 november tot 4 decem-
ber organiseert de Gouverneur 
van Antwerpen een publieks-
raadpleging over het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interven-
tieplan van VLS Jules Servaes, 
een Sevesobedrijf in Antwer-
pen. Aangezien Zoersel binnen 
de noodplanningszone ligt, 
kunt u de ontwerptekst van 
dit BNIP raadplegen en even-
tuele opmerkingen formule-
ren. Dit doet u, na afspraak, in 
de kantoren van de Federale 
Dienst Noodplanning van de 
Gouverneur aan de Italiëlei 4 
in Antwerpen. Eventuele op-
merkingen, vragen of advie-
zen kunt u ter plaatse doorge-
ven of nadien, per mail of per 
post, opsturen. U hebt hier-
voor tot 15 januari de tijd.

MEER WETEN?
Federale Dienst Noodplanning 
van de Gouverneur 
T 03 204 03 60 
noodplanning@fdgantwerpen.be

bermonderhoud 
halfjaarlijks

Op plaatsen waar bewoners 
de berm niet zelf onderhou-
den, zullen wij - als het gaat 
over een gemeenteweg - dat 
(laten) doen. Deze maaibeur-
ten gebeuren in mei/juni en in 
augustus/september. In stra-
ten waar het bermbeheers-
plan geldt, mag er niet vóór 15 
juni en vóór 15 september ge-
maaid worden om de biodiver-
siteit in de bermen te verbete-
ren en beschermen. Naast het 
maaien van de bermen wor-
den ook de grachtkanten jaar-
lijks gemaaid.

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

extra steun 
kansen voor elk kind

In een gezin met kleine kinde-
ren loopt niet altijd alles van 
een leien dakje. Ouders wor-
stelen dan wel eens met vra-
gen. Op die momenten staan 
ze open voor steun van men-
sen uit hun omgeving. Ook 
gezinnen die leven in armoede 
of hun weg naar de samenle-
ving niet vinden, kunnen vaak 
wat extra steun gebruiken. 
Maar niet iedereen kan reke-
nen op deze sociale steun...

Domo
Domo is een organisatie die 
ondersteuning biedt aan 
kwetsbare gezinnen met kin-
deren jonger dan 12 jaar. Zij 
doen daarbij beroep op vrijwil-
ligers, die op regelmatige basis 
bij het gezin langsgaan. Wat 
zij daar doen, gebeurt telkens 
in overleg met de ouders en is 
afgestemd op de noden van 
het gezin en de talenten van 
de vrijwilliger. Centraal hierin 
staan deze pijlers:
- Er gewoon zijn en luisteren, 

zonder te oordelen.
- Fijne activiteiten doen met 

de kinderen die hen stimu-
leren en hun talenten zicht-
baar maken.

- Ouders helpen om de noden 
van hun kleine kinderen be-
ter te begrijpen.

iets voor u? 
Gemeente & ocmw Zoersel ge-
looft heel sterk in de werking 
van Domo en wil een dergelij-
ke werking, samen met vzw 
Het Open Poortje, ook in onze 
gemeente uitrollen. Daarom 
zijn we op zoek naar mensen 
die een kwetsbaar gezin een 
hart onder de riem willen ste-
ken en willen begeleiden. Wilt 
u het verschil maken voor deze 
gezinnen? Laat het ons weten!

MEER WETEN?
Joyce Donckers, M 0499 64 46 78 
Joyce.Domoszz@hetopenpoortje.be 
www.domovlaanderen.com
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Belgisch witloof in de zomer en Mexicaanse avocado’s in de 
winter? Niet als het van de voedselteams afhangt. Zij pleiten 
voor vers en seizoensgebonden voedsel, recht van bij de boer. 
Kies bewust en sluit u nu aan bij het Zoersels voedselteam.

INFOAVOND
Is het Zoersels Voedselteam 
iets voor u? Of wilt u mis-
schien nog wat meer infor-
matie? 

teams in heel Vlaanderen. Tot nu toe 
moest Zoersel het zonder voedselteam 
stellen, maar daar kan binnenkort veran-
dering in komen. 
Een groepje geïnteresseerden nam na-
melijk het initiatief om zo’n team op te 
starten. Uiteraard zijn zij nu op zoek naar 
huishoudens die via deze weg lokale, ver-
se producten willen aankopen.

lid worden
Wilt u lid worden van het voedselteam, 
dan betaalt u (per gezin) € 15 lidmaat-
schap per jaar. U kunt dan - maar dit is 
geen verplichting - één keer per week pro-
ducten bestellen via de webwinkel, die u 
vervolgens afhaalt in een centraal depot. 
U betaalt de maandelijkse afrekening via 
een overschrijving.

Groenten, fruit, honing, zuivel en vlees, 
vers en recht van bij de lokale boer. Steeds 
meer mensen willen, naargelang het sei-
zoen, lekker vers en natuurlijk voedsel op 
tafel zetten. Wilt u er zeker van zijn dat uw 
voedsel afkomstig is van lokale boeren én 
van de hoogste kwaliteit is, sluit u dan nu 
aan bij het Zoersels voedselteam.

korte keten
Een voedselteam is een groep mensen uit 
dezelfde regio die gezamenlijk en recht-
streeks seizoensgroenten en -fruit aan-
kopen bij lokale (bio- of natuur-)boeren, 
zuivel en vlees bij de kleinschalige land-
bouwer en honing bij de lokale imker. 
Voedselsteams vzw - de overkoepelen-
de organisatie die alle plaatselijke teams 
begeleidt en voorziet van infrastructuur 
- wil op deze manier de korte keten in 
Vlaanderen promoten en lokale en klein-
schalige voedselproductie meer stimule-
ren.

aanbod aan lokale producten
Het specifieke aanbod aan lokale produc-
ten varieert van team tot team, omdat 
het volledig wordt bepaald door de aan-
wezige producenten - die altijd eerst gron-
dig gescreend worden. U bent dus steeds 
zeker dat uw voedsel van de hoogste kwa-
liteit is en u betaalt er bovendien een eer-
lijke prijs voor, zonder de extra kosten van 
tussenschakels of verpakking. Ook het so-
ciale aspect, namelijk de band die op deze 
manier ontstaat tussen producent en con-
sument, is mooi meegenomen.

Zoersels voedselteam
Op dit moment zijn er zo’n 175 voedsel-

MEER WETEN?
Voedselteams vzw 
antwerpen@voedselteams.be 
www.voedselteams.be

 ■ WEGWIJS

voedselteam Zoersel

lekker en vers van bij  
de lokale boer

Kom dan, geheel vrijblij-
vend en gratis, naar de 
infoavond op donderdag 
27 september om 20 uur 
in lokaal één.1 van het 
administratief centrum 
(Handelslei 167). 
Laat vooraf even weten met 
hoeveel personen u aanwe-
zig zal zijn via antwerpen@
voedselteams.be. 
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Dagelijks krijgen 184 mensen in België te horen dat ze kanker hebben. Jaarlijks zijn dit er 
67.160. Ondanks het feit dat er elk jaar meer mensen deze diagnose krijgen, zijn er gelukkig 
ook steeds meer mensen die de ziekte overleven. 
Vroegtijdige opsporing speelt daarbij een doorslaggevende rol!

dikke darmkanker
Mannen en vrouwen van 53 tot en met 74 
jaar krijgen dankzij dit onderzoek de kans 
om elke twee jaar een stoelgangstaal 
binnen te brengen. Te veel bloed in de 
stoelgang kan immers wijzen op dikke-
darmkanker of poliepen (de voorlopers van 

dikkedarmkanker). Die poliepen kunnen dan 
worden opgespoord en verwijderd voor-
dat er kankercellen worden gevormd.

praktisch
Behoort u tot één van de drie doelgroe-
pen, dan ontvangt u tijdig een uitnodiging 
om deel te nemen aan het bevolkingson-
derzoek in kwestie.

De onderzoeken zijn gratis. U betaalt en-
kel eventuele consultaties bij uw genees-
heer, maar ontvangt hiervoor vaak ook 
een terugbetaling van uw ziekenfonds.

kan levens redden
Hoe eerder men (aanwijzingen van) kanker 
ontdekt, hoe groter uw kans om te overle-
ven. Vroegtijdige opsporing verhoogt niet 
alleen de kans op genezing, de behande-
ling is vaak ook minder zwaar en u her-
stelt sneller. Kortom: deelnemen aan een 
bevolkingsonderzoek kan uw leven red-
den! Uit onze gegevens blijkt dat heel wat 
Zoerselaars die hiervoor in aanmerking 
komen, op de uitnodiging ingaan, maar 
nog niet iedereen! We doen daarom een 
warme oproep om niet te twijfelen, maar 
meteen een afspraak te maken.

Om de ziekte tijdig op te sporen, finan-
ciert de Vlaamse overheid drie bevol-
kingsonderzoeken naar kanker, meer 
bepaald naar borstkanker, baarmoeder-
halskanker en dikke darmkanker.

borstkanker
Dit bevolkingsonderzoek spoort alle vrou-
wen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke 
twee jaar een screeningsmammografie 
te laten nemen. Deze mammografie kan 
afwijkingen in uw borst vroegtijdig opspo-
ren, lang voordat u er zelf iets van merkt.

baarmoederhalskanker
Dit onderzoek geeft vrouwen van 25 tot 
en met 64 jaar de kans om elke drie jaar 
een uitstrijkje te laten nemen. Daarmee 
spoort men namelijk letsels op die nog 
geen kanker zijn, maar wel kunnen evolu-
eren tot kanker.

SAMEN TEGEN KANKER
Tijdens de maand september organiseren 
we tal van activiteiten om u te informeren 
over kanker en het belang van vroegtijdige 
opsporing. Op het programma:
- Op 4.09 kunt u ons vinden op de markt.
- Op 15 en 16.09 kunt u een azalea kopen 

tijdens het plantjesweekend.
- Op 18.09 vertelt dr. F. Govaerts u meer 

over de zin van screeningsonderzoeken.
- Op 19.09 kunt u komen luisteren naar 

de lezing van dr. L. Colemont ‘geef darm-
kanker geen kans’.

- Op 30.09 kunt u samen met ons deelne-
men aan de ‘race for the cure’.

Alle info vindt u op www.zoersel.be. 

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

wees er op tijd bij

bevolkingsonderzoek kanker 

 ■ BETROKKEN
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Het nieuwe schooljaar komt er weer aan. Misschien de uitgelezen kans om iets nieuws te le-
ren? Doet uw dochter niets liever dan zingen, heeft uw tienerzoon gevoel voor drama en ziet 
u zichzelf wel werken in de zorgsector? Dan kunt u in de Vleugel terecht voor een gevarieerd 
opleidingsaanbod, gaande van talen, over muziek en beeldende kunst tot zorg.

- beeldende kunst: Diverse expressievor-
men geven hen de kans hun eigen ex-
pressieve mogelijkheden te ontdekken.

12 tot en met 18 jaar (middelbaar)

- muziek: De scholieren hebben keuze uit 
verschillende instrumentlessen binnen 
de opleiding klassiek, jazz-pop-rock en 
oude muziek.

- woord: Tijdens ‘woord’ krijgen ze les rond 
verbale taal, lichaamstaal, personage-
opbouw ... Vanaf 15 jaar leren ze ook ba-
sistechnieken toneel, drama en verbale 
vorming (‘dramastudio’), teksten en toneel-
spel (‘speltheater’).

- beeldende kunst: Hier leren ze professio-
neel tekenen, schilderen en boetseren.

volwassenen (+ 18 jaar)

- muziek: Droomde u altijd al van een ei-
gen bandje? Dan kunt u hier terecht voor 
de instrumentlessen van de opleidingen 
klassiek, jazz-pop-rock en oude muziek. 
Bij jeugdhuis Joe-Niz (naast de Vleugel) 

kunt u een repetitielokaal huren om on-
gestoord verder te jammen.

- woord: Leer verhalen vertellen in het ‘ver-
teltheater’, leer acteren in de cursus ‘the-
ater’, schaaf uw schrijftechnieken bij in 
de opleiding ‘schrijven’, leer ‘radio maken’ 
of volg de werkgerelateerde cursus ‘spre-
ken en presenteren’.

- talen: Lions Club Minerva biedt in de 
Vleugel laagdrempelige taalcursussen 
aan op verschillende niveaus. Onder 
voorbehoud van voldoende inschrijvin-
gen kunt u er Italiaans, Spaans, Engels, 
Duits, Frans en Nederlands voor anders-
taligen volgen.

- zorg: Wilt u graag werken in de zorgsec-
tor, liefst van al dicht bij huis in één van 
onze Zoerselse zorginstellingen? Dan 
kunt u in de Vleugel terecht voor de zorg-
opleidingen logistiek assistent, zorgkun-
dige en specialisatie kraamzorg. 

Goed om weten: u kunt in onze gemeente 
nu ook verpleegkunde studeren, niet in de 
Vleugel maar in ZNA Joostens.

Per leeftijdscategorie ziet dat aanbod er 
als volgt uit.

6- en 7- jarigen
- kunstinitiatieklas Klavertje: De kinderen 

worden op een speelse manier onderge-
dompeld in verschillende kunstvormen 
(muziek, zang, toneel, knutselen, bewegen). 
Hierna kunnen ze doorstromen naar één 
of meerdere kunstopleidingen die hen 
het best liggen.

- beeldende kunst: Diverse expressievor-
men (tekenen, schilderen, boetseren ...) ko-
men aan bod.

8 tot en met 11 jaar
- muziek: De kinderen leren hoe muziek 

werkt en musiceren met de hele klas. 
Daarnaast kiezen ze ook nog voor zang 
of één instrument (drummen, strijken, bla-

zen, tokkelen of toetsen).
- woord: Hier leren ze taal en spel op een 

creatieve manier ontdekken (toneel spelen, 

improviseren, verhalen vertellen ...).

MEER WETEN?
■ muziek & woord (inclusief Klavertje): 

T 03 2980 8 37, academiewijnegem.be
■ beeldende kunst: T 014 41 41 85,  

kunstacademieturnhout.turnhout.be/zoersel
■ talen Lions Club Minerva: 

talen.zoersel@gmail.com, https://antwer-
penminerva.wixsite.com/club/talen

■ zorg: T 014 47 14 31, 
www.horito.be/opleidingen/zorgopleidingen

■ verpleegkunde: T 014 47 13 00, 
www. hivset.be/postsecundair/opleiding/
hbo5-verpleegkunde

■ repetitielokaal Joe-Niz: 
reserveren via repeteren@joeniz.be

veelzijdig aanbod in de Vleugel

talent voor tekenen, talen, zingen of zorg?

 ■ WEGWIJS
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vijf jaar ‘De Buurt’  
in de buurt

DORPSFEEST 30.09
Naar aanleiding van haar 
vijfjarig bestaan, nodigt 
het wzc u graag uit op zon-
dag 30 september op het 
Kermisplein.
Op het programma:
- 10.30 - 13 uur: brunch 

(€ 15). Inschrijven doet 
u, vóór 21 september, via 
buurtfeest@wzcdebuurt.be 
of 03 310 09 00.

- 13 - 18 uur: muziek en to-
neel, fotozoektocht, kin-
deranimatie, tentoonstel-
ling ‘hoe kijken kinderen 
naar ouderen’, ... .

Kortom, een feestnamid-
dag die u niet wil missen.

In september 2013 opende woonzorgcentrum De Buurt haar 
deuren. Er werd van bij de start gefocust op de samenwer-
king met ‘de buurt’, maar nu wil het wzc uitbreken en zich 
nog meer integreren in de buurt.

Het wzc hoopt met de opbrengst van het 
dorpsfeest op 30.09 (zie kader) zo’n rolstoel-
fiets te kunnen aanschaffen.

Bedoeling is dat niet alleen bewoners van 
het wzc, maar ook andere Zoerselaars die 
niet meer zelf kunnen fietsen hier dan ge-
bruik van kunnen maken.

voetgangerscirkel
Dit najaar wordt er ook een voetgangers-
cirkel gerealiseerd. Dit is een wandelpad 
langs quasi alle winkels, horeca, voorzie-
ningen ... in het dorp van Zoersel dat vol-
ledig toegankelijk is voor mensen die zich 
verplaatsen met een rollator of een rol-
stoel. Op die manier kunnen de bewoners 
van het wzc opnieuw makkelijker zelf op 
stap in het dorp.

Uiteraard komt ook dit pad er niet alleen 
voor hen, maar is het bestemd voor alle 
Zoerselaars.

integreren in de samenleving
Dankzij deze initiatieven voldoet wzc 
De Buurt aan de verwachtingen van het 
woonzorgcentrum van de toekomst, zo-
als voorgesteld door de overheid: inte-
greren in de samenleving. Die sterke ver-
bondenheid met de buurt, de wijk of het 
dorp wil het wzc vanaf nu meer en meer 
nastreven. Daarmee speelt het ook in op 
buurtgerichte zorg, waarbij iedereen sa-
men voor elkaar zorgt.
Maar daarvoor moet iedereen elkaar eerst 
leren kennen en daar is het dorpsfeest op 
30 september dé ideale gelegenheid voor 
(zie kader).

De centrale locatie van het woonzorgcen-
trum in het dorp van Zoersel én de komst 
van een nieuwe ontmoetingsruimte op 
dezelfde site lenen zich er uitstekend toe 
om de verbondenheid met buren en om-
wonenden te versterken. Maar het wzc 
heeft ook nog enkele andere projecten op 
stapel staan.

rolstoelfiets
Zo wil het wzc een rolstoelfiets aankopen. 
Dit is combinatie van een fiets en een rol-
stoel, waarbij de passagier vooraan in zijn 
eigen rolstoel kan blijven zitten en de an-
dere persoon achteraan fietst.  
Voor rolstoelgebruikers of voor mensen 
die geen lange afstanden meer kunnen 
stappen hét ideale vervoermiddel om het 
dorp in te trekken en opnieuw te kunnen 
genieten van een fietstochtje.

MEER WETEN?
Johan Herrebosch 
T 03 310 09 00 
info@wzcdebuurt.be 
www.wzcdebuurt.be

‘t is tijd om feest te vieren

 ■ 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. 

09.09.2018 - 03.11.2018

vrijdag 7.09
jeugdweekend VC Zoersel
Vrijdag kinderdisco en Mouve la Fête. Za en zo kunt 
u genieten van een spaghetti/croque, terwijl de 
jeugd alles geeft tijdens hun eerste matchen.
locatie Kapelstraat 15
andere data 8 en 9.09
tijdstip kinderdisco 19 tot 22 uur, zaterdag 14 tot 20 
uur, zondag 12 tot 18 uur
prijs Mouve la Fête vvk € 5, kassa € 7
info Sien Verheyen, M 0476 47 75 53, 
verheyen.sien@gmail.com
een activiteit van VC Zoersel

zaterdag 8.09
wandelen in Meerhout
Tocht van +/-11 km door de Kempische landdui-
nen, over de Belse Heide met zijn maanvormige 
zandruggen en korte pauze in de hoeve van 
kabouter Lui. Mogelijkheid tot lunch in Magazijn te 
Meerhout.
locatie vertrek P&R Zoersel
tijdstip 9 uur
prijs gratis
info Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99 
(graag even verwittigen of u meegaat)
een activiteit van KWB Sint-Antonius

expo | Gent - Antwerpen: à la carte
Voor de tentoonstelling ‘Gent - Antwerpen: à la 
carte’ tonen we werk van het DKO van de Academie 
van Antwerpen en de Sint-Lucas Academie van 
Gent. We selecteerden werk van Annique Ko-
nink-Burms, Frank Coussement, Leen Galle, Hans 
De Smedt, Linda Moes, Carina Aerden, Maarten De 
Laere, Alexia Verwee.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 30 september
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

kinderdisco
Springkasteel, grimm stand, open café voor de 
mama’s en papa’s…
locatie KLJ Lokalen, Lotelinglaan 9
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs toegang € 1 (ouders gratis)
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29
een activiteit van KLJ Halle

bieravond KLJ Halle
U kunt vanavond komen genieten van meer dan 30 
verschillende soorten bieren, waaronder streekbie-
ren en trappisten.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 9
tijdstip vanaf 19 uur
prijs gratis toegang
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29
een activiteit van KLJ Halle

zondag 9.09
dorp in de kijker | 
landelijke familiedag
Tussen 10 en 17 uur kunt u meedoen aan onze foto-
zoektocht. Verder voorzien we ook een springkas-
teel, lekkere soep, BBQ, frikandellen met krieken, 
een open café, …
locatie KLJ lokalen den Bremberg, Lotelinglaan 9
tijdstip vanaf 10 uur
prijs € 4 voor de fotozoektocht
info Astrid Kempenaers M 0472 67 70 29
een act. van KLJ Halle, oud-KLJ Halle en KVLV Halle

maandag 10.09
wei wu wei relaxtielessen - NIEUW
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data maandagavond
tijdstip van 20 tot 21 uur
prijs kennismakingslessen tijdens september
info Mol Mersie, M 0475 69 05 76, 
dancomovado@gmail.com, www.molmersie.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

dinsdag 11.09
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 tij-
dens 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. 
Nieuw vanaf dit schooljaar, conditielessen voor 
heren. 
locatie avondlessen Kiekeboes, Kerkstraat 7 
daglessen danszaal de Zoest, Achterstraat 32
andere data maandag-,dinsdag-, woensdag-, 
donderdagavond en maandag- en donderdag-voor-
middag vanaf 11.09 
conditielessen voor heren op vrijdagavond
prijs kennismakingslessen tijdens september
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

avondwandeling in groep
8-tal kilometer. Niet-leden ook welkom.
locatie parking sportoase, Elshoutbaan 17, 
Brasschaat
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

bedrijfsmethode varroareductie 
en overzicht bijenjaar
locatie Dorp 54, Dorpzicht 1
andere data 9.10 overzicht bijenjaar
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Wendy Van Uffelen, M 0475 60 01 16
een activiteit van Imkerbond Zoersel

woensdag 12.09
mindfulness yoga
Mindfulness yoga is eenvoudig en voor iedereen 
toegankelijk. We eindigen steeds met een deugd-
doende relaxatie.
locatie Felinea, Eekhoorndreef 18, Westmalle
andere data elke woensdagochtend- avond 
(behalve schoolvakanties)
tijdstip van 9.15 tot 10.45 uur of van 20 tot 21.30 uur
prijs abonnement(10 beurten) € 110, € 13 per losse 
les, proefles mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 
25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

jazzdans voor iedereen
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data woensdagnamiddag en - avond, 
donderdagavond
prijs kennismakingslessen tijdens september
info Hans Clipperleyr, M 0479 26 23 91, dancomova-
do@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 13.09
Dru yoga
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data elke donderdagochtend 
(behalve schoolvakanties)
tijdstip van 10 tot 11.30 uur
prijs abonnement(10 beurten) € 110, € 13 per losse 
les, proefles mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof, 
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

Feminine Flow Yoga
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data elke donderdagavond (behalve 
schoolvakanties)
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs abonnement(10 beurten) € 110, € 13 per losse 
les, proefles mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof, 
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

film | Hampstead
De Amerikaanse weduwe Emily kan zich moeilijk 
focussen op de dingen die aandacht nodig hebben. 
Ze is getuige van een aanval op haar buurman door 
een groep misdadigers. Geschokt belt ze de politie 
en wacht op hulp. De volgende dag besluit ze zelf 
op onderzoek uit te gaan.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

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! Waar ben ik goed in? Wat wil ik echt? 
Waar kan ik mijn kwaliteiten en ervaring inzetten? 
U krijgt niet alleen info, maar u ervaart ook wat 
loopbaancoaching voor u kan betekenen.
locatie CC Bethaniënhuis lokaal 1.3, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven katrien@captainstoker.be, 
peter@nextstepcoaching.be
een act. van Captain&Stoker, Next Step Coaching

zaterdag 15.09
spinnensafari in het Marbelenven
Breng een loeppotje mee!
locatie Abdijlaan thv nr. 25, Brecht
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

opendeurdag Equi-librium
Wij stellen onze deuren open, zodat iedereen een 
kijkje kan komen nemen op onze zorgboerderij.
locatie Herentalsebaan 49
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79, 
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-librium
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opening “de villa”
Wij zouden het tof vinden dit samen met jullie te 
beleven en nodigen u vriendelijk uit tijdens onze 
opendeur.
locatie Vogelzang 9
tijdstip tussen 15 en 20 uur
prijs gratis
info wik@hotmail.com, M 0475 34 40 63
een act. van toneelkring W.I.K en Jeugdheater ZieZo

zondag 16.09
‘s Heerentocht
Wandeling door het ‘s Heerenbos richting Zoersel. 
Bij aankomst wacht gezelligheid. 
Afstanden 6-11-17-20 en 30 km.
locatie parochiecentrum Sint-Martinus, 
Sint-Jozeflei 27, Westmalle
tijdstip 7 tot 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een act. van WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vogels spotten in veengebied 
Turnhout
 Wandeling +/- 9 km, vergeet uw verrekijker niet.
locatie vertrek aan Catharinahuis, Achterstraat 70 
of bijeenkomst aan taverne Klein Engelandhoeve, 
Klein Engeland 29 Turnhout om 9.30 uur
tijdstip 9 uur
prijs gratis
info Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99 (graag 
even verwittigen of u meegaat)
een activiteit van KWB Sint-Antonius

dorp in de kijker  
| landbouwfeesten 
bij Bart en Sara Van de Vloet
Bezoek de stallen met melkkoeien en kalfjes, maak 
kennis met “Robbie” - de melkrobot. Kinderanimatie 
wordt voorzien, net als eten en drinken. 
locatie Einhoven 37
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis toegang
info www.landelijkegildezoersel.be
een activiteit van Landelijke Gilde Zoersel en 
Landelijke Gilde Halle-Sint-Antonius

opendeurdag/familiedag 
Assistentiewoningen ‘Residentie Ter Dorpe’
Er zal een live orkest spelen terwijl men aan een 
zachte prijs kan genieten van allerlei lekkers zoals 
smoutebollen, beignets en frietjes. Onze allerklein-
sten kunnen zich laten grimeren en zich volledig 
uitleven op het springkasteel. Voor diegenen die 
graag wat meer informatie wensen over onze wer-
king, geven we die zondag ook rondleidingen en 
vrije toegang tot enkele flats. Iedereen welkom.
locatie Handelslei 294
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info Ingeborg en Ellen, T 03 320 93 30, 
terdorpe@skynet.be
een activiteit van Residentie Ter Dorpe

maandag 17.09
inschrijfmomenten digidak 
computerlessen
locatie/tijdstip administratief centrum(Handelslei 
167) op 17.09, van 13.30 tot 16.30 uur 
andere data 20.09 van 18.00 tot 20 uur 
bib Zoersel (Dorp 54) op 20.09 van 10.30 uur 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 en OCMW Zoersel

donderdag 20.09
cursus tekenen, olieverf-schilderen 
en/of aquarelleren
U heeft enige artistieke aspiraties en u ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn? 
Dan biedt de Kunstkring ‘De Schuine Boom’ de 
mogelijkheid om uw vaardigheden te ontplooien. 
Deze cursus omvat: materialenleer, perspectief, 
compositie, kleurenleer, enz...

locatie Olmenlei 129
andere data zaterdag 22.09
tijdstip donderdag van 19 tot 21.30 uur 
zaterdag van 9.30 tot 12 uur
prijs € 150 voor 12 lessen van 2.30 uur
info en inschrijven zaterdag 15.09 van 9.30 tot 
12.00 uur. Werner De Wree, T 03 384 19 88, 
schuineboom@telenet.be, www.wernerdewree.be
een act. van Kunstkring “De Schuine Boom”

zaterdag 22.09
stratenloop Halle
In de dorpskern en bossen van Halle
locatie Dorpsplein Halle
tijdstip van 14 tot 21 uur
prijs democratische prijzen
info Jan De Prins, info@stratenloop.be
een activiteit van Survival comité

dorp in de kijker 
| 30ste editie dag van de landbouw
Het centrale thema van dit jubileum is natuurlijk 
‘Dorp in de Kijker’. Zoals steeds is er tijdens de Dag 
van de Landbouw extra aandacht voor de jonge 
generatie. Op zaterdag is er de kinderdisco, met 
aansluitend het boerenbal. Op zondag starten de 
festiviteiten vanaf 12 uur met de boerenmaaltijd, de 
boerenmarkt en aansluitend het feestprogramma.
locatie feestterrein, Einhoven 23
andere data 23.09
tijdstip zaterdag vanaf 18.30 en 
zondag vanaf 12 uur
prijs gratis toegang
info www.landelijkegildezoersel.be
een act. van Landelijke Gilde Zoersel en KVLV Zoersel

zondag 23.09
dorp in de kijker | jaarmarkt
locatie Dorpskern Halle
tijdstip vanaf 8 uur
info Landelijke gilde Halle
een act. van Landelijke Gilde en KVLV Halle

relaxatie met paarden
Deze workshop staat vooral in het teken van rust 
in contact met uzelf, de paarden en de natuur. 
Aanbod: relaxatieoefeningen en coaching met en 
zonder het paard. Het vindt plaats in kleine groep. 
Geen ervaring met paarden of relaxatieoefeningen 
nodig.
locatie Herentalsebaan 49
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79, 
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-librium

wandeling Donker Bos 
en blotevoetenpad Mariagaarde
locatie kerk Sint-Martinus, Kasteellaan 32, West-
malle
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs € 2 per persoon voor het blotevoetenpad
info Inschrijven vóór 20/9 per mail. Zie natuurpunt-
voorkempen.be voor meer info.
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

woensdag 26.09
start toneelrepetities jeugdtheater ZieZo
woensdag ZieZo-Teens (14-18 jaar) 
zaterdag ZieZo-Kids (8-14 jaar)
locatie Vogelzang 9
tijdstip woensdag 19 tot 21.30 uur 
zaterdag 10 tot 12 uur
info wik@hotmail.com, M 0475 34 40 63
een activiteit van Jeugdheater ZieZo

donderdag 27.09
infocafé mantelzorg  
Wat na mantelzorg 
| Hilde Weckhuysen
Op basis van een aantal getuigenissen staan we stil 
bij de verscheidenheid van verwerkingsprocessen. 
Deze infosessie geeft inzicht hoe elk z’n eigen weg 
moet zoeken om de draad weer op te pakken
locatie zaal Dorpszicht (bibliotheek), Dorp 54
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info en inschrijven T 03 221 95 70,

mantelzorg.antwerpen@samana.be
een activiteit van Samana Zoersel

vrijdag 28.09
bijeenkomst Seniorenraad
Voordracht door Katrien Schryvers over het huidige 
Vlaamse Ouderenbeleid en Ouderenparticipatie. 
Presentatie knelpunten verkeersveiligheid door de 
senioren. 
Viering 25 jaar Seniorenraad.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info en inschrijven vanaf 10.09 tot 21.09 16.00 uur 
03 2980 9 08, info: dienst senioren T 03 2890 7 37, 
senioren@zoersel.be
een activiteit van Seniorenraad Zoersel

zondag 30.09
De Buurt in de buurt
Dorpsfeest, brunch, dans, muziek en spel voor jong 
en oud en uiteraard ook eten en drinken.
locatie tent op Kermisplein
tijdstip van 10.30 tot 18 uur
prijs brunch € 15
info en inschrijven Johan de Smedt, T 03 310 09 00, 
www.wzcdebuurt.be
een activiteit van WZC De Buurt

donderdag 4.10
psylostocht
Het is een weekdagwandeling, waaraan ook 
wandelaars uit diverse geestelijke gezondheidsin-
stellingen deelnemen . De parcoursen van 3-6-11-17 
en 20 km doorkruisen 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
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 5.10
inschrijving tweedehandsbeurs
De vriendenkring van het gemeentepersoneel orga-
niseert een tweedehandsbeurs van baby-, kinder- 
en tienerkleding alsook speelgoed en babybeno-
digdheden. Inschrijvingen en lijsten om hieraan 
deel te nemen, kunt u vandaag bekomen.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167, lokaal 0.3
andere data beurs zelf 21.10
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 gemeentepersoneel

zaterdag 6.10
expo | Lena Lafleur
De schilderijen van Lena Lafleur zijn een explosie 
van energie, levenslust en scheppingsdrift. Haar 
werk is overdadig, kleurrijk, verleidelijk én complex 
tegelijk.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 28 oktober
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

KWB repair café
Hapert een elektrisch apparaat of uw fiets, wilt u 
uw rok wat inkorten of knoop laten aannaaien ? 
Vrijwilligers helpen u graag verder met kleine repa-
raties terwijl u iets kan drinken en snoepen.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs vrije bijdrage
info Erik Geudens, M 0477 20 04 26, 
info@kwbsintantonius.be
een activiteit van KWB Sint-Antonius
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zondag 7.10
busreis naar het Grote Netewoud
locatie vertrek gemeenteplein Westmalle
tijdstip van 8 tot 18 uur
prijs volwassen € 18, niet-leden € 20, -18 jaar € 9
info natuurpunt Schijnbeemden, T 03 354 55 06, 
info@schijnvallei.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m Natuurpunt Schijnbeemden

wandeling met natuurgids
Laat avond wandeling met natuurgids in het Zoer-
selbos. Thema :Zonder licht. 
Op deze wandeling mogen honden NIET mee. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine 
M 0479 73 90 33, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 9.10
wandeling in Zoerselbos met gids
8-tal kilometer. Niet-leden ook welkom.
locatie/ tijdstip bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 10 en / of 13 uur, café ‘t Plein, Hal-
le-Dorp 44
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 11.10
cursus bloemschikken
locatie Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data elke eerste donderdag van de maand
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info inschrijven Hendrik Boven M 0486 87 54 77, 
info bloemstuk en materiaal M 0472 98 30 39
een act. van Gezinsbond Halle-St.Antonius

vrijdag 12.10
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 13.10 en zondag 14.10
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

zaterdag 13.10
draai niet rond de pot
Kom op 13/10 uw lege uitgewassen pot choco ruilen 
voor een pot Nuts van Oxfam FairTrade (400gr). 
Zo steunt u de strijd voor een eerlijke, duurzame 
cacaosector. Actie met voorwaarden.
locatie Oxfam Wereldwinkel Zoersel, Handelslei 47
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Jan Van Riel, Binnenweg 10, T 03 384 07 06, 
vanriel.jan@yucom.be
een activiteit van Oxfam Wereldwinkel Zoersel

zondag 14.10
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 9
tijdstip vertrek tussen 8 en 11 uur
prijs VWB/WBV lid € 3, zonder licentie € 5
info Ludo Leirs, M 0495 25 19 26
een activiteit van Tripple Bikers

Naturarun Westmalle Zoersel
Verschillende afstanden, voor ieder wat wils.
locatie KFC Antonia, Bethaniënlei 108
tijdstip van 8 tot 17 uur
prijs afhankelijk van de afstand die men loopt
info Geert Jacops, M 0498 58 16 61, 
geert.jacops@dematic.com
een activiteit van sportevents 
i.s.m. Ouderraad Mariagaarde en AFS Kempen

paddenstoelenwandeling  
Hegte Heyde
Een gids leert u bij over het nut en herkennen van 
zwammen.
locatie Einde Andreas Vesaliuslaan, Malle
tijdstip start van 9.30, einde rond 12 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, 
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 16.10
Lezing door Geerdt Magiels 
| Schaarste en (on)gezondheid
Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Over onze 
geestelijke gezondheid schreef hij Ingewikkeld, een 
stigma doorbrekend boek over psychose tussen 
brein en samenleving.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven gezondheid & wereld Zoersel, 
T. 03 2980 0 00 gezondheid.wereld@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

donderdag 18.10
film | Les Gardiennes
Les Gardiennes toont op een intieme manier de 
schoonheid en mysteries van het Franse platte-
land. Het is een episch-realistische oorlogsfilm die 
inzoomt op diegene die achterblijven op het nog 
aangeroerde platteland.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 19.10
concert | Euterpe Baroque Consort- 
zang, orgel- en klavecimbelconcert
Bart Rodyns (orgel en klavecimbel), Sarah Van Mol 
(sopraan) en Tine Van Parys (barokcello) brengen 
een uitgelezen programma, deels op orgel en deels 
op klavecimbel uitgevoerd. Nadien kunt u nog 
napraten tijdens een receptie in cultuurhuis de Bijl.
locatie Sint-Elisabethkerk, Kerkstraat, Zoersel
tijdstip 20 uur
prijs € 12 vvk, € 15 kassa
info T. 03 2980 0 00 | gemeente@zoersel.be
een activiteit van Pescheurgenootschap i.s.m. 
de cultuurdienst

zaterdag 20.10
dorp in de kijker | Halloweentocht
Deze Halloweentocht wordt een g(ri)ezel(l)ige 
wandeling in het sp(r)ookjesachtige park van 
Halle met onderweg verrassende wendingen, met 
figuranten en thema-stops (heksen, begraafplaats, 
pompoenhoekje, …) Er is een wandeling voor de 
jongste kinderen en een tocht in het (enge) bos 
voor oudere kinderen die wat meer willen. Er zijn 
ook dampende hapjes en heksige drankjes verkrijg-
baar. Prijzen voor best verklede jongen, meisje en 
familie. Dress code: à la Halloween !
locatie park Halle Hof
tijdstip 16.30 uur
prijs vvk € 6, kassa €7
info en reserveren Pieter Van Eester, 
M 0496 92 60 48, orgrootzoersel@gmail.com
een activiteit van de ouderraden van Zoersel, 
Sint-Antonius en Halle, in samenwerking met 
alle scholen van groot Zoersel (Elisabethschool, de 
Kiekeboes, Beuk & Noot, Klim-Op, Antoniusschool, Pierenbos)

KREA Heksenwandeling
Wilt u eens, met onze gidsen, een griezelig en span-
nend avondje meemaken in de bossen van Sint Job? 
Krea biedt u ook nu weer een sportief en schrikwek-
kend alternatief aan met allerlei attracties, klank 
en licht, heksendrankje, enz. Let wel: zorg voor 
aangepaste kledij! Zaklampen zijn echter verboden! 
Door uw deelname steunt u ook het goede doel.
locatie parking Kristus Koning Instituur Sint-Job
tijdstip vertrek per groep vanag 18.50 uur
prijs € 10
info en inschrijven verplicht Rik en Renilda Geysen 
T 03 383 15 94, M 0472 33 59 48
een activiteit van KREA Sint-Antonius

zondag 21.10
uitstap Tiengemeten Nederland
Vanaf 2006 werd dit eiland terug gegeven aan de 
natuur. Ondertussen is het een prachtig natuurge-
bied geworden en zijn bever en zeearend de nieuwe 
bewoners. Picknick meenemen.
locatie vertrek Kerk Westmalle
tijdstip van 8 tot 19 uur
prijs kostendelend reizen met eigen wagen + € 6 
voor de overzet
info Eric Grupping, M 0476 54 69 17, 
egrupping@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dorp in de kijker | Jubilea
2018 is een feestjaar voor de parochie Sint-Antonius 
Abt, zij vieren 3 verjaardagen: 25 jaar kerkorgel, 35 
jaar Sint-Antoniuskoor en 50 jaar Sint-Caeciliakoor. 
Dit doen ze met een speciaal verzorgde plechtige 
Eucharistieviering met als voorganger de stichter 
van het Sint-Caeciliakoor, E.H. Eugeen Van de Poel.
locatie parochiekerk Sint-Antonius
tijdstip 11 uur
info Tony Dieltiens, T 03 312 35 12, 
tony.dieltiens@telenet.be
een activiteit van van Caecilia- en Antoniuskoor

tweedehandsbeurs 
| baby-, kinder- en tienerkleding
locatie de Kapel, Handelslei 167 
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05, Hilde T 03 314 02 97
een act. van Vriendenkring van het gemeentepersoneel

dinsdag 23.10
Lezing door Sergio Servèllon 
| Heeft abstracte kunst nog zin en 
toekomst?
Directeur, van het FeliXart museum, Sergio Servel-
lón schetst een overzicht van de tendensen in de 
niet-figuratieve kunst in de 21ste eeuw en wijst ons 
de mogelijke paden die kunstenaars in de toekomst 
kunnen inslaan op het terrein van de abstractie.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 met aansluitend kunstcafé
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

woensdag 24.10
basiscursus lightroom
Het is een basiscursus. We bekijken het beheren, 
bewerken en afwerken van foto’s, maar gaan niet 
in op de kleine details van het programma. De 
cursus is bedoeld voor mensen die met Lightroom 
willen starten, niet voor mensen die Lightroom al 
langer gebruiken.
locatie t Zonneputteke
andere data 31.10, 7 en 14.11
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 120
info Paul de Houwer M 0474 32 23 29, 
secretariaat@fotoclubabscura.be
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

donderdag 25.10
lezing door Erna Claes 
| Niet alles tegelijk hé
locatie De Notelaar, Lierselei 19, Malle
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info en inschrijven sociaal huis Malle, Karen Bruy-
landts, T 03 312 49 61, 
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit van SIGO Brecht, Malle, Schilde, 
Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 26.10
infonamiddag 
‘Het verkeersreglement’
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info en inschrijven vanaf 10.09 tot 21.09, 
T 03 2980 908, info: 
dienst senioren T 03 2890 7 37, senioren@zoersel.be
een activiteit van Seniorenraad Zoersel
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

zondag 28.10
viering met de jubilarissen
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we onze pa-
rochiale huwelijksjubilarissen (50, 60, 65 en 70 
jaar gehuwd) in de dankviering van 11 uur in de 
bloemetjes met nadien een kleine receptie. Omdat 
weijtegenwoordig niet zomaar, (u weet wel om-
wille van de privacy), aan alle namen en adressen 
geraken willen wij u vragen u te melden op het 
parochiesecretariaat zodat niemand deze viering 
en dit dankuwel moet missen.
locatie Kerkstraat 38
tijdstip dankviering 11 uur
info T 03 312 07 63 of sezoersel@scarlet.be
een act. van parochie Sint-Elisabeth Zoersel

dinsdag 30.10
STIGWA- wandeling
 In samenwerking met PC Bethanië organiseren we 
een avondwandeling van 6 km in de omgeving van 
het domein. Er is catering en een rustpost voorzien.
locatie zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip in groep om 18 - 18.30 - 19.00 uur
prijs leden € 1,1, niet leden € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van PC Bethanië in samenwer-
king met WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

donderdag 1.11
comedy-avond
Jens Dendoncker en Thomas Smith
locatie Westmallebaan 139
tijdstip aanvang 19.30 uur deuren open 18.45 uur
prijs € 15
info feestcomite@kfcezoersel.be
een activiteit van KFCE Zoersel

zaterdag 3.11
ritselende blarentocht
Afstanden van 6-12-20-25 en 30 km.
locatie t Zonneputteke
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur, 
aankomst voor 18.00 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw

seniorenweek 
van 19 tot en met 24 november
activiteiten van Seniorenraad Zoersel
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Verhoeven, Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur, 
Erik Fuhlbrügge, Joke Van de Vel, Johan Herrebosch, Johan 
Desmedt, Kristof Janssens, Kim Snouwaert, Eva Huybrechts, 
Nadia Kerschot, Caroline Wouters en Liesbeth Verstreken
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Peeters
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Nadia Kerschot
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college van burgemeester & schepenen 
Liesbeth Verstreken 
Handelslei 167, 2980 Zoersel

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 20.09 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 4.11 en 31.12
- vóór 8.11 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1.01 en 26.02

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.

Graag vooraf inschrijven, ook voor de gratis activiteiten, vanaf donderdag 18 oktober om 13.30 uur tot en met 
31 oktober 16.00 uur.
- telefonisch via 03 2980 9 08. U betaalt na ontvangst van de factuur
- aan de balie van het administratief centrum, Handelslei 167 (We voorzien 3 balies, waarvan één voor cash/

bancontact en twee enkel cash. Gepast cash geld is aangewezen).
- online via www.zoersel.be/senioren
Voor 24.11 Raf Walschaerts kunt u nu al inschrijven.

ging Turnhout legt u uit wat ‘slapen’ betekent en 
geeft tips voor een goede nachtrust.
locatie zaal dorpszicht (bibliotheek), Dorp 54
tijdstip van 10 tot 11.30 uur
prijs gratis

De wereld van Koning Pruts
‘De wereld van Koning Pruts’ is een actieve mee-
speelshow voor grootouders en hun kleinkinderen 
met een leeftijd van 3 tot 12 jaar, waar goochelen, 
muziek en dans centraal staan.
locatie zaal het Klavier, Achterstraat 20
tijdstip 14 uur
prijs € 5 per persoon, vooraf te betalen

donderdag 22.11
Ontbijtcinema 2 (zie 20.11)

vrijdag 23.11
feestelijke lunch
Klassieke tomatensoep met balletjes, varkenshaas-
je met champignonsaus, gemengde groenten en 
aardappelkroketten, panna cotta met frambozen. Ge-
volgd door een sprankelende show van Garry Hagger.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 12 uur deuren open
prijs € 12 per persoon, vooraf te betalen 

zaterdag 24.11
Biecht’ door Raf Walschaerts
Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat 
hij alleen op de scène. Met een gitaar, een piano, 
een handvol sterke verhalen en songs meer heeft 
hij niet nodig. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk 
en scherp. Hij vertelt met veel goesting, soms 
bruuskerend, maar wel steeds openhartig
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 16, kassa € 19
info en inschrijven T 03 2980 0 00, aan de balie van 
het administratief centrum of online via 
www.zoersel.be/gemeenschapscentrum

maandag 19.11
kookdemonstratie 
| Demo Antojitos Mexicanos
Rosy Torres Loredo laat u kennis maken met harte-
lijke Mexicaanse snacks.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip van 9 tot 12 uur
prijs € 9 per persoon, vooraf te betalen

wandeltocht
van 4 of 8 km naar keuze of gewoon gezellig babbelen
locatie domein Hooidonck, Langestraat 170, 
Zandhoven
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis

dinsdag 20.11
ontbijtcinema 1
Een lekker ontbijt gevolgd door de komedie ‘Bien-
venue chez les Ch’tis’, één van de meest succesvolle 
Franse films ooit. Philippe werkt als directeur van 
een postkantoor en zijn vrouw Julie wil graag naar 
de Côte d’Azur. Op zijn overplaatsingsformulier ver-
meldt hij ten onrechte dat hij invalide is om meer 
kans te maken. Hij valt door de mand moet twee 
jaar naar Bergues, in Noord-Frankrijk. Ondanks de 
vooroordelen over deze streek ontdekt al snel dat 
het er niet zo slecht is als hij dacht.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 9 uur
prijs € 3 per persoon, vooraf te betalen

fietstocht (25 km)
locatie vertrek aan het Administratief Centrum, 
Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis

woensdag 21.11
start to sleep
Ligt u regelmatig wakker en helpt schaapjes tellen 
niet meer? Caroline Camps van Huisartsenvereni-


