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zo is Zoersel!
Heeft u er na een lange en strenge winter ook naar uitgekeken? 
Juist ja, de zomer. Tijd om te ontspannen, vakantie te nemen, 
een terrasje te doen, de wijde omgeving te verkennen, met de 
fiets of te voet.

Daarvoor bieden parken en bossen een aantrekkelijk kader. 
Ook in onze eigen gemeente.

Neem nu het park in Halle. Vaak een rustpunt voor wandelaars 
en fietsers, maar elke zomer ook plaats voor ontmoeting. Met 
parkmuzaïek bijvoorbeeld, of met Zoersel feest!

Bij een park hoort natuurlijk een kasteel. En ons kasteel Hal-
lehof kreeg recent een nieuwe bestemming. Voortaan is het 
een Natuur- en Landschapshuis en biedt het een thuis aan het 
Regionaal Landschap.

Zomer en vakantie, woorden die voor velen als muziek in de 
oren klinken. Met een verscheidenheid aan invullingen. Som-
migen zoeken verre horizonten op, anderen blijven liever thuis. 
Hoe dan ook, met een waaier aan activiteiten, voor jong en 
oud, hoeft niemand zich te vervelen.

Thuisblijven, het brengt me automatisch bij het artikel over 
het woon- en zorgcentrum dat gepland wordt aan de Smisse-
straat. Ouderen zolang mogelijk thuis laten blijven, in hun ei-
gen vertrouwde omgeving, dat is de eerste doelstelling van ons 
seniorenbeleid. Maar diegenen die dit niet meer kunnen, willen 
we ook in onze eigen gemeente opnieuw laten thuiskomen.

Thuiskomen, na de vakantie zien velen er toch ook opnieuw 
naar uit. Zorg dan dat u veilig kunt thuiskomen en lees er even 
de tips van onze politiediensten op na.

En nu we het over veilig hebben, kan ik met veel plezier vertel-
len dat er goed nieuws is voor de inwoners van Halle en Sint-
Antonius, want met de ingebruikname van de nieuwe brand-
weerpost zullen zij sneller geholpen kunnen worden in geval 
van brand.

In dit magazine blikken we ook al even vooruit en geven we al 
info over de vormingsinitiatieven die in september opnieuw 
van start gaan.

Maar eerst is er natuurlijk de zomer. Wordt u daar ook zo vrolijk 
van? Dan begrijp ik vanwaar de uitdrukking komt ‘de zomer in 
zijn bol hebben’. Van mij mag het altijd zomer zijn. De enige zo-
mer die we - wat mij betreft - kunnen missen, is een ‘oude wij-
venzomer’. Maar wellicht behoren die tot het verleden, want 
geef toe, zo’n uitdrukking moet dateren van toen het woord 
emancipatie nog niet was uitgevonden.

Ik wens jullie allen een lange en ontspannende zomer toe en 
hopelijk tot op één van de zomeractiviteiten!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

brandweerpost▪
officieel ingehuldigd

Eind april werd in Sint-Antonius de nieuwe en definitieve brandweerpost van ons vrijwillig 
brandweerkorps officieel ingehuldigd. Deze post is ondergebracht in de nieuwe gebouwen 
van de technische dienst van vzw Emmaüs aan de Bethaniënlei. 

de brandweerdiensten wordt doorgevoerd.
Deze hervorming beoogt een schaalvergroting en een betere sa-
menwerking tussen de verschillende bestaande brandweerka-
zernes. Dit impliceert het doorbreken van de gemeentegrenzen 
als interventiegrens en het invoeren van het principe ‘de snelste 
adequate hulp komt ter plaatse’. Dat betekent dat de Zoerselse 
brandweerlieden regelmatig moeten uitrukken voor de buurge-
meenten, en andersom. Voor een aantal wijken in Halle, waar 
de brandweer van Zandhoven wordt opgeroepen voor de meest 
dringende interventies, geldt dit principe al een hele tijd.
De brandweerdiensten, in heel België, zullen dus overgaan in 
een regionale werking. Zoersel is er alvast klaar voor.

brandbestrijding verzekerd
“In oktober 2005 sloten wij reeds een gebruiksovereenkomst af met 
vzw Emmaüs om in de gebouwen van de technische dienst op hun 
domein een tijdelijke brandweerpost op te richten”, aldus burge-
meester Katrien Schryvers. “Op die manier konden ook de dorps-
kernen van Sint-Antonius en Halle sneller bereikt worden door ons 
brandweerkorps en konden we de brandbestrijding op gans het 
grondgebied Zoersel verzekeren. Dit was echter slechts een voorlo-
pige maatregel. Vzw Emmaüs heeft intussen immers op de Betha-
niënlei een nieuw gebouw opgericht voor haar technische dienst. 
Eind 2008 keurde onze gemeenteraad het voorstel goed om een 
gedeelte van dit gebouw te huren en zo een definitieve brandweer-
post in te richten in Sint-Antonius.”

Die brandweerpost werd dus eind april officieel ingehuldigd. “Wij 
zijn zeer blij dat we de vruchtbare samenwerking tussen de vzw 
Emmaüs enerzijds en de brandweer en het gemeentebestuur an-
derzijds kunnen voortzetten”, aldus nog de burgemeester.

regionale samenwerking
Op deze manier wordt voor heel het grondgebied Zoersel een snelle 
en adequate hulpverlening verzekerd. Dat past precies in de hervor-
ming - de grootste in jaren - die momenteel op federaal niveau voor 

vruchtbare samenwerking
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MEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪312▪48▪44▪of▪mail▪naar▪brandweer@zoersel.be.▪

“Wij zijn zeer blij dat we deze 

vruchtbare samenwerking kunnen 

voorzetten.”
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zorg op maat
Zorg die het best bij uw situatie past, is één van de belangrijke 
uitgangspunten in het woon- & zorgcentrum Zoersel. “We bieden 
zoveel zorg aan als noodzakelijk is en hebben aandacht voor ieders 
persoonlijke levensgeschiedenis”, zo staat te lezen in de projectvisie. 
Het project vertrekt van het principe ‘kleinschalig wonen onder een 
groot dak’ waar bewoners en bezoekers kunnen deelnemen aan ge-
meenschappelijke activiteiten.
 
Recent viel ook de goedkeuring van het project door de Vlaamse ge-
meenschap in de bus. Daarmee kan het Zoerselse project rekenen 
op heel wat subsidies.  

in het hart van het dorp
In het midden van het dorp, op een voldoende groot terrein en met 
aandacht voor de ruimtelijke en sociale draagkracht van de buurt: 
daarmee bleek het terrein tussen het Kermisplein en de Smisse-
straat in de dorpskern van deelgemeente Zoersel al snel een uitge-
lezen keuze.  

 ■ INGEZOOMD

strategische doelstelling vijf: ‘zorg op maat’

thuis▪in▪het▪
woon- & zorgcentrum
aan▪de▪Smissestraat

ging zal dit centrum fitness, revalidatie en ontspanning bieden. 
Wie er nood aan heeft, kan rekenen op aangepast vervoer.

Veel ouderen worden thuis verzorgd door familie of vrienden. 
Soms kan de mantelzorger een tijdje niet voor die zorg instaan. 
Dan biedt het ‘kortverblijf ’ een oplossing: zorgbehoevende ou-
deren kunnen hier een aantal weken komen wonen. 

Om het plaatje volledig te maken is er nog een kapsalon, pedi-
cure en fitnessruimte. In de ontmoetingsruimte op het gelijk-
vloers kunnen familie en bezoekers rustig bijpraten bij een tas 
koffie en een hapje.

En de dienstverlening gaat nog verder. SHM De Voorkempen 
bouwt gelijktijdig, aansluitend aan de kant van de Smissestraat, 
36 seniorenflats bestaande uit een woonkamer met eethoek, 
open keuken, slaapkamer en badkamer. 

wat mag het kosten?
Het prijskaartje voor de nieuwbouw bedraagt 8,8 miljoen euro, 
waarvan goed 5,5 miljoen betaald wordt met het Vlaams over-
heidsgeld. De toekomstige dagprijs is nog niet geweten. Die zal 
in de lijn liggen van onze regio en moet voldoende zijn om kwa-
liteit te bieden. Senioren die zelf de dagprijs niet kunnen beta-
len, zijn via tussenkomst van het ocmw evengoed welkom! 
De seniorenflats aan de Smissestraat volgen het regime van de 
sociale huisvesting.

een nieuw huis met nieuwe bewoners
De bouwwerken starten normaalgezien begin 2010 en zullen 
achttien maanden in beslag nemen. In de loop van de laatste 
fasen van de bouw zal de vzw kandidaat-bewoners inschrijven. 
Ook de selectie en werving van een volledig nieuwe medewer-
kerequipe staat dan op de agenda. Dit alles kunt u tijdig verne-
men via de regionale pers en via ons Magazine, de website en de 
nieuwsbrief.

MEER WETEN? 
Kristof▪Janssens,▪secretaris▪vzw▪wzc▪Zoersel,▪03▪2980▪0▪00,▪
kristof.janssens@zoersel.be.

Met de realisatie van een nieuw woon- en 

zorgcentrum willen gemeente en ocmw Zoersel, 

samen met de Emmaüs-groep, een beter antwoord 

geven op de vragen en noden van senioren.

Zorg die het best bij uw situatie past, 

is één van de belangrijke uitgangspun- 

ten in het woon-&zorgcentrumZoersel.

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Dit is echter niet altijd mo-
gelijk. Wanneer iemand niet langer voor zichzelf kan zorgen en alleen komt te staan, is er 
opvang nodig. Met de realisatie van een nieuw woon- en zorgcentrum willen gemeente en 
ocmw Zoersel, samen met de Emmaüs-groep, een beter antwoord geven op die vragen en 
noden van senioren. Dit project kadert in het Zoerselse beleidsprogramma, meer bepaald on-
der strategische doelstelling vijf: ‘zorg op maat’.

wonen, zorgen en welzijn onder één dak
Het nieuwe complex omvat 72 woongelegenheden, een centrum 
voor kortverblijf en één voor dagverzorging (beide met acht eenhe-
den). 
In de woongedeelten van het complex zijn zowel ouderen met een 
lichamelijke problematiek als met geheugenstoornissen welkom. 
Naast de comfortabele eigen kamer kan de bewoner gebruikmaken 
van de vier gezellige leefruimtes met keuken, eetkamer, salon en 
badgelegenheid. 

Het dagverzorgingscentrum biedt door de week overdag plaats aan 
acht gebruikers. Naast een warm middagmaal en de nodige verzor-
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voor de kleinsten (3- tot 6-jarigen)
Piratenkriebels, heksenkeuken, diep in de zee, ... Dat zijn maar 
enkele van de geplande activiteiten voor de kindjes van het 
eerste, tweede en derde kleuterklasje. Ook Stekelbeesjes van 
deze leeftijdsgroep zijn welkom op deze activiteiten (vervoer is 
voorzien).  

speelpleinwerking (6- tot 12-jarigen)
Van 2 juli tot en met 28 augustus kunnen alle kinderen van het 
eerste tot en met het zesde leerjaar zich komen uitleven op de 
speelpleinwerking. Een ploeg van gemotiveerde monitoren 
staat dan voor hen klaar met een heleboel leuke spelletjes en 
activiteiten. “We spelen elke werkdag van 9.30 tot 12 uur en van 
13 tot 15.45 uur (behalve op vrijdag, dan eindigen we om 15 uur). 
Stekelbees zorgt ’s morgens van 7 tot 9 uur en ’s avonds van 16 
tot 19 uur voor respectievelijk voor- en nabewaking (vervoer is 
voorzien).” 
Er wordt elke dag in een andere gemeentelijke basisschool ge-
speeld: maandag en vrijdag is dat in Sint-Antonius, dinsdag en 
donderdag in Halle en woensdag in Zoersel. 

op stap met de grabbelpas (6- tot 12-jarigen)
Met een grabbelpasje krijgen alle 6-jarigen (eerste leerjaar al 
achter de rug) tot 12-jarigen (middelbare school nog niet ge-
start) korting op heel wat activiteiten binnen én buiten de 
gemeente. Zo kunnen zij aansluiten bij het uitgebreide acti-
viteitenprogramma van onze jeugddienst, met onder meer 
knutselsessies (bv. maak je eigen kussensloop), uitstappen (bv. 
boottocht naar Planckendael) en initiaties (bv. Afrikakriebels). 
De ‘grabbelaar’ bevat op zijn beurt een schat aan activiteiten en 
ideeën buiten onze gemeente. 

SWaPpen (13- tot 16-jarigen)
Ook jongeren van het lager middelbaar laten we niet in de kou 
staan. Voor hen is er de SWAPwerking, helemaal op maat van 
tieners. Zo kunnen zij zich inschrijven voor een dagje Center 
Parcs, uiteenlopende sportactiviteiten (kajakken, boogschie-
ten, tai-chi, ...), enz. 

MEER WETEN?
▪▪ zomerwerking:
▪ dienst▪jeugd,▪T▪03▪2980▪7▪17,▪jeugd@zoersel.be▪
▪ voor- en nabewaking speelpleinwerking:
▪ Stekelbees,▪T▪03▪385▪49▪34,▪ibozoersel@kvlv.be▪
▪▪ inschrijvingen voor
 kleuteractiviteiten, grabbelpas- en swapwerking:
▪ onthaal▪administratief▪centrum,▪
▪ T▪03▪2980▪0▪00,▪gemeente@zoersel.be

voor▪ieder kind
wat▪wils
De vakantie staat voor de deur. Uw zoon of 
dochter kijkt er ongetwijfeld al lange tijd naar 
uit. Maar misschien vraagt u zich af hoe u 
die twee maanden gevuld gaat krijgen. Geen 
nood, zoals elk jaar werkte onze jeugddienst 
een boeiend programma uit voor 3- tot 16-jari-
gen.

 ■ LEEF!

vakantiewerking

informeel▪babbelen
met▪het bestuur
In de vorige edities van dit Zoersel Magazine kwam u enerzijds meer te weten over het wijk-
overleg, waarbij het bestuur u, wijk per wijk, uitnodigt om heel wat actuele beleidsdossiers 
te bespreken. Anderzijds kon u ook lezen dat eens iets leuks doen met uw buren bijdraagt tot 
een goede verstandhouding. De zomerbuurtbabbels combineren de twee: buurtbewoners 
krijgen de gelegenheid elkaar én het bestuur in een gezellige en losse sfeer te ontmoeten.

 ■  BETROKKEN

zomerbuurtbabbels

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

“Buurtbewoners ontmoeten 

elkaar én het bestuur in een 

gezellige sfeer.”

gemeenschapsleven bevorderen
Onze gemeente telt heel wat actieve wijk- en buurtverenigin-
gen. Hun activiteiten zijn divers: buren bij elkaar brengen voor 
een gezellig onderonsje of een buurt-BBQ, het beheer op zich 
nemen van het plaatselijk speelpleintje, optreden als spreekbuis 
tussen buurtbewoners en het gemeentebestuur, enz. Zij leveren 
dan ook een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het ge-
meenschapsleven in onze gemeente.
Het gemeentebestuur op haar beurt ondersteunt deze wijk-
werking actief via logistieke of financiële steun. Maar we wilden 
verder gaan: gemeenschapsleven en sociaal weefsel ontstaan 
maar door wederzijds contact en begrip. 

oorsprong initiatief
Vanuit dat idee groeide enkele jaren geleden het initiatief ‘Rib-
bedebie / Zomerbuurtbabbels’, waarbij jeugdhuis Joe-Niz en het 
gemeentebestuur samen met de wijk- en buurtverenigingen de 
handen in elkaar sloegen. Jeugdhuis Joe-Niz trok voor ‘Ribbede-
bie’ met een rijdende taptoog langsheen verschillende wijken in 
Sint-Antonius, terwijl het gemeentebestuur dit initiatief logis-
tiek ondersteunde en tegelijkertijd halt hield in diezelfde wijken 
- maar ook in Halle en Zoersel - voor haar ‘zomerbuurtbabbel’. 

informeel 
Vanaf dit jaar zal het gemeentebestuur, in samenwerking met 
het plaatselijk buurtcomité, de volledige organisatie op zich 
nemen. De idee blijft dezelfde: het sociaal leven in de wijken 
stimuleren en buurtbewoners de gelegenheid geven mekaar 
in een gezellige sfeer te ontmoeten. Tegelijkertijd kunt u er be-
paalde ideeën of vragen over het reilen en zeilen in uw woon-
wijk op informele wijze kwijt bij de aanwezige leden van het be-
stuur. En niet getreurd, er zal nog steeds een mobiele tapwagen 
aanwezig zijn om de keeltjes tijdig te smeren.

DATA & LOCATIES
 dinsdag 21 juli: wijk Wandelweg
 plaats:  Wandelweg - Kleine Wandelweg
 dinsdag 28 juli: wijk Kardinaal Cardijnlaan
 plaats: peelplein, Kardinaal Cardijnlaan
 dinsdag 28 juli: wijk De Blokskens/ 
  /Berkenlaan/Peggerstraat
 plaats: hoek De Blokskens - Berkenlaan 
 dinsdag 4 augustus: wijk Oudstrijderslaan/Melkweg
 plaats:  speelplein Konstantinopel, Melkweg
 dinsdag 11 augustus: wijk Halle-Velden/Vogelzang
 plaats:  dorpsplein Halle
 dinsdag 11 augustus: wijk Meerheide
 plaats: Turfstraat
 dinsdag 18 augustus: wijk De Reiger
 plaats: speelplein Kiekeboe, De Reiger
 dinsdag 25 augustus: wijk Risschot
 plaats: speelplein Moemoe, Acacialaan

We werkten een boeiend programma 

uit voor 3- tot 16-jarigen. 
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23.06.2009 - 21.09.2009

zaterdag 27.06

carwash
Kom genieten van een drankje op ons ter-
ras terwijl wij uw auto wassen.
locatie KLJ lokaal Halle, Lotelinglaan 7
tijdstip tussen 10 en 16 uur
info Kim Peeters M 0478 66 93 98, kimeke@hotmail.com
een activiteit van KLj Halle

tentoonstelling tekenatelier
De leerlingen stellen hun creaties van het 
voorbije werkjaar voor.
locatie Zonneputteke 
andere data 28 juni
tijdstip telkens van 13.30 tot 18 uur
info dienst cultuur, Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13, 
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van gemeentebestuur zoersel

Jacobsfeesten - extra feesteditie
Wij voorzien - voor de vijfde keer al - een 
gezellige drank- en tapbar en uitgebreide 
kinderanimatie. Barbecue vanaf 18.30 uur 
(inschrijven verplicht).
locatie Jacobslaan, feestweide achter huisnummer 129
tijdstip vanaf 15 uur
prijs BBQ volwassenen € 16,5, kinderen van 6 - 12 jaar 
€ 9, kinderen < 6 jaar gratis 
info en inschrijven Harald Drewello T 03 325 67 99 of 
M 0472 94 87 21, harald.drewello@telenet.be. 
een activiteit van wijkcomité jacobslaan

schooljaar afsluiten met kinderdisco
Kom mee dansen en plezier maken met 
je vriendjes. Ouders kunnen genieten van 
een koel drankje in het openluchtcafé en 
er zijn frietjes in onze frituur.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip van 18 tot 22 uur
info Herman Snoeys T 03 312 35 10, school@elisazoe.be
een activiteit van de Sint-elisabethschool en de ouderraad

flamenco-optreden
... van onze leerlingen.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip 19.30 uur
prijs vvk € 9, kassa € 11
info en kaarten Elisa Van Nassau T 03 383 46 76 of 
M 0494 42 88 09 
een activiteit van el Paso Doble vzw

woensdag 1.07

inschrijvingen nieuwe leerlingen GSA
Breng steeds uw SIS-kaart mee.
locatie GSA, Ter Beuken 1
andere data 2 juli en 24, 25, 26 en 27 augustus of iedere 
schooldag na afspraak 
tijdstip 1 en 2 juli van 10 tot 12 uur en 24, 25, 26 en 27 
augustus telkens van 18 tot 20 uur 
info Marina Van De Velde T 03 383 13 59
een activiteit van de gemeentelijke basisschool Sint-antonius

zaterdag 4.07

Halle op rollen - Vlaanderen feest!
Koers op rollen met max. 32 ploegen. Twee 
personen per ploeg (inschrijven verplicht).
locatie park van Halle
tijdstip van 14.30 tot 19.15 uur
prijs € 20 per ploeg van 2 personen
info Stan Peeters T 03 384 02 11 
inschrijven tot 15 juni bij Walter Van Den Eynden, Sint 
Martinusstraat 6 of via www.dedoortrappershalle.be  
een activiteit van WtC De Doortrappers Halle in 
samenwerking met Vlaanderen feest!

zondag 12.07

tuinfeest
... ten voordele van waterpompen in 
Going, Kameroen. Met poppenkast, op-
tredens, muziek en een feestmaaltijd.
locatie Lage Weg 60
tijdstip vanaf 13.30 uur
prijs € 2, kinderen gratis 
info Aleide Lagrou T 03 383 12 37, aleide@cozoego.be, 
www.cozoego.be  
een activiteit van Cozoego i.s.m. Wereldraad zoersel

woensdag 15.07

bijenvolk voorbereiden op de winter
H. Ramon vertelt hoe u uw bijenkolonie 
kunt helpen bij hun wintervoorbereiding.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 20 tot 22.15 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01, chris.vg@
telenet.be, http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/ 
een activiteit van Imkerbond zoersel

zondag 19.07

wandeling langs Halse trage wegen
locatie vertrek aan de kerk van Halle
tijdstip 13 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

donderdag 23.07

Tog Chöd
Tog Chöd is een reeks bewegingen met 
een licht houten zwaard. Deze workshop 
leert u om uw negatieve gedachten en 
emoties weg te snijden. Meebrengen: 
stok +- 80 cm, zitkussentje en matje, ge-
makkelijke kledij en schoeisel. Aantal deel-
nemers beperkt, inschrijven noodzakelijk.
locatie ’t Zonneputteke
andere data donderdag 30 juli en 6 augustus 

tijdstip telkens van 19.30 tot 21.30 uur 
prijs niet-leden € 45 storten op 777-5971086-36, leden 3 
x 2 lesbeurten 
info en inschrijving bij Christel Roose T 03 312 51 05, 
natuurlijk.evenwicht@telenet.be  
een activiteit van tai Chi zoersel

zondag 26.07

‘Van schors tot schuim, van pier tot bier’.
Fietstochten voor groot en klein langs-
heen onbekende hoekjes in combinatie 
met heerlijke streekproducten. Toerisme 
Zoersel en bakkerij Van Leuven - Neefs uit 
Halle stellen u graag een nieuw streekpro-
duct voor: ‘Het Hals Pierke’ - een zand-
koekje in de vorm van de legendarische 
Halse pier.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 7, parking voorzien 
Lotelinglaan 3  
andere data zondag 12 juli ‘Van Krawaat tot Kasteel-
heer’ in Lille, zondag 9 augustus ‘Van Wielen tot Wieken’  
in Ranst en Zandhoven 
tijdstip van 9 tot 13 uur
prijs volwassenen € 3, kinderen € 2
info toerisme Zoersel 03 2980 0 00, toerisme@zoersel.
be, info@landvanplaysantiën, www.landvanplaysantiën.
be  
een activiteit van het Land Van Playsantiën in 
samenwerking met toerisme zoersel

maandag 27.07

voetbalstage voor jeugdvoetballers
Ex-profvoetballer en Rode Duivel Stephan 
Van Der Heyden geeft deze zomer nog 
twee voetbalstages.
locatie terreinen van KFCE Zoersel, Kievitheide
andere data 28, 30 en 31 juli én 3,4, 6 en 7 augustus
info en inschrijven Stephan Van Der Heyden, 
M 0496 87 55 25 of www.Voetbal-Fun.be  
een activiteit van KfCe zoersel

donderdag 30.07

midzomertocht
Een wandeling door het groen met onder-
weg verschillende zomerse versnaperin-
gen. Afstanden: 6-11-17-20 km.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymaekers@
skynet.be, www.nvz.be 
een activiteit van natuurvrienden zoersel

bestemming Binnenland: zomervier-
daagse voor zelfontdekkingsreizigers
Anne en Katrien gidsen u op deze avon-
tuurlijke reis naar uzelf.
locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71

Op 15 april 2005 ging onze digitale Nieuwsbrief voor het eerst 
de deur uit. Zo’n 200 Nieuwsbrieven later ontvangen bijna 
2.000 mensen elke vrijdagochtend gratis een aantal korte be-
richtjes over onze gemeente in hun mailbox. Blijft u ook graag 
op de hoogte van wat er zoal reilt en zeilt in uw gemeente? Dan 
is onze digitale 
Nieuwsbrief ook 
voor u hét ge-
knipte medium.

meer Weten?
U kunt zich 
inschrijven via 
www.zoer-
sel.be (rechts 
klikken op 
Nieuwsbrief) 
of door te 
bellen naar 
03 2980 5 33. 

 ■ IN ‘T KORT

De zomervakantie komt nu wel heel dichtbij. Trekt u er ook op 
uit? Zorg er dan voor dat u onbezorgd van uw vakantie kunt ge-
nieten en hou volgende tips in het achterhoofd bij uw vertrek: 
- Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
- Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoord-

apparaat en schakel indien mogelijk uw telefoon door naar uw 
gsm of een ander toestel.

- Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
- Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
- Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig 

bent.
- Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rollui-

ken op te laten.
- Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt.
- Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen zo-

als gsm, videomateriaal, laptop, enz.
- Berg waardevolle goederen, zoals geld en juwelen, op in een 

kluis of bij de bank.
- Vraag eventueel bij de lokale politie woningtoezicht aan. 

meer Weten?
Surf naar www.police-on-web.be of bel 09 2980 5 20.

onbezorgde▪vakantie

abonneer▪u▪nu

Het administratief centrum en de antennes in Halle en Zoersel 
worden ‘Crohnvriendelijke punten’. Dit betekent dat mensen met 
de ziekte van Crohn (een ontstekingsziekte van het spijsverte-
ringsstelsel) hier terecht kunnen om naar toilet te gaan. Vaak dur-
ven zij hun huis niet verlaten uit vrees voor een oncontroleerbare 
drang om naar toilet te gaan. Crohnvriendelijke punten herkent u 
aan de sticker ‘Controleer Crohn’.

meer Weten?
Mail naar welzijn.wereld@zoersel.be of surf naar www.contro-
leercrohn.be. 

Crohnvriendelijke 
punten

openbare▪verkoop▪
brandhout
Op 27 juni verkoopt het gemeentebestuur een aantal loten 
hout, afkomstig van het vellen en snoeien van bomen. Elk 
lot is zo’n 3 à 4 m³ groot. Kom op 27 juni, om 10 uur, een kijkje 
nemen in het gemeentepark in Halle (verzamelen aan het kas-
teel). U kunt ter plaatse bieden op verschillende loten.

meer Weten?
Voor het reglement en bijkomende inlichtingen kunt u bellen 
naar 03 2980 8 43 of mailen naar milieu@zoersel.be. 
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tijdstip van 09.30 tot 17 uur
info Anne De Vester en Katrien Cassiers 
M 0495 10 88 91 of T 03 827 44 83  
een activiteit van De zinzolder

zaterdag 1.08

insectenwandeling op de Hegte Heide
... o.l.v. specialist Wim Veraghtert.
locatie parking van de nierdialyse A.Z. Sint- Jozef, Oude 
Liersebaan 4, Westmalle 
tijdstip 14 uur
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, kern zoersel

zondag 2.08

ronde van Zoersel
Een recreatieve fietstocht van 72 km voor 
wielertoeristen.
locatie GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip inschrijving van 7.30 tot 9 uur
info Ludo Jacobs T 03 311 58 16, ludo.jacobs1@telenet.be 
een activiteit van WtC De Windklievers zoersel

turen in vlindertuinen
centrale startplaats van 10 tot 18 uur in de Pastorij-
tuin, Berckhovenstraat, Westmalle 
alternatieve startplaats van 10 tot 15 uur bij de fami-
lie Peeters, Krekelenberg 13 
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een gezamenlijke activiteit van natuurpunt Voor-
kempen en kern zoersel

handboogschieten op staande wip
Tien gilden kampen om de meeste plui-
men en vogels van de wip te schieten.
locatie omnisportterrein Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Ward Laureyssens T 03 383 06 42
een activiteit van de Sint-Huybrechtsgilde

zondag 9.08

een dagje genieten - een vrouwendag
Via kleien, dans en beweging, vlechten 
komt u in het proces van uw eigen per-
soonlijke groei en innerlijke ontwikkeling.
locatie Henri Dunantlaan 26, Schoten
tijdstip van 11 tot 17 uur
info Min Spillemaeckers, minspil@telenet.be of Christel 
Peeters M 0477 72 29 14, christelpeeters4@hotmail.com 
of  www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

zondag 16.08

wandeling op de Renesse - Wolfschot
Kom één van onze vleermuizenijskelders 
en moerasgebied (her)ontdekken.
locatie Koetshuis kasteel de Renesse, Oostmalle
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

vrijdag 21.08

papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein

andere data zaterdag 22 en zondag 23 augustus
tijdstip van vrijdagvoormiddag ca.11 uur tot maandag 
in de vroege morgen 
info Jacobs Wilfried T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@
scarlet.be 
een activiteit van missiewerking Sint-elisabeth 
zoersel

zondag 23.08

veldtoertocht
Recreatieve MTB-tochten, 25-45 km, langs 
veld- en boswegen met kidstoertocht van 
15 km, bevoorrading, kleedruimte, dou-
ches, fietsreiniging  en -bewaking.
locatie KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 07.30 tot 12 uur
prijs leden VWB € 2,50, niet-leden € 3,50
info Walter Van Den Eynden T 03 383 52 77 of 
M 0479 85 05 51, p.stan@telenet.be of www.dedoor-
trappershalle.be 
een activiteit van WtC De Doortrappers Halle

achtste parochiedag in Sint-Antonius
Alle verenigingen kunnen zich met een 
kort optreden en/of met een infostandje 
voorstellen aan het publiek. De dag start 
met een Eucharistieviering opgeluisterd 
door het Sint-Caecilia- en het Sint-Antoni-
uskoor, gevolgd door een aperitiefconcert. 
We besluiten met een gezellige barbecue.
locatie Sint-Teunisplein en Antoontje 
tijdstip van 9.30 tot 22 uur 
info bij Jules Bastijns T 03 384 02 01 of Leo Van Wuyts-
winkel T 03 383 26 34 
een activiteit van Parochieraad en parochiale 
verenigingen

bezoek kunstatelier May Claerhout
locatie en tijdstip met de fiets aan de kerk van Halle 
om 13 uur of afspraak om 14 uur aan het atelier, Nijver-
heidsstraat 22, Malle 
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een act. van Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

maandag 24.08

nieuwe cursussen digidak
Vanaf september: computerwegwijs, 
Word, Excel, PowerPoint, Digitaal creatief 
en internet.
locatie en tijdstip bibliotheek zonneputteke dins-
dag 25/8 en 1/9 van 13 tot 16 uur en donderdag 27/8 van 
18 tot 20 uur 
aC Bethaniënhuis maandag 24/8 en 31/8 van 13.30 tot 
16.30 uur en donderdag 3/9 van 18 tot 20 uur 
info gemeente Zoersel, Welzijn en wereld, Anke Smol-
ders T 03 2980 9 60  
een activiteit van Digidak i.s.m. gemeente zoersel

vrijdag 28.08

nacht van de vleermuis
Na een diapresentatie ziet u de water-
vleermuizen over de kasteelvijver scheren, 
terwijl de batdetector hun ultrasone kre-
ten vertaalt in hoorbare klanken.
locatie kasteel de Renesse, Oostmalle
tijdstip 19 uur
info Frank Reusens T 03 384 01 83, frankreusens@
yahoo.co.uk 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen 

de Zoerselse Tennis Beker
Dit tornooi richt zich tot alle leden van TC 
De Meerheide, TC De Kievit en TC Den Ot-
ter en alle inwoners (VTV-lid) van Zoersel. 
Dit jaar organiseren we een heus dubbel-
tornooi!  Inschrijvingsformulieren vindt u 
op iedere club.
locatie TC’s De Meerheide, de Kievit en Den Otter 
andere data van 28 augustus t.e.m. 5 september  
info Mario Mertens M 0475 62 44 41 of René Heye M 
0477 20 22 04  
een activiteit van tC De meerheide, tC De Kievit 
en tC Den otter

zaterdag 29.08

proevertjesdag bij de ZinZolder
Tijdens onze eerste proevertjesdag kunt u 
kennismaken met yoga, pilates, familie-
opstellingen, klankschaalconcert, Ikeba-
na, kruiden. Bij een natje en een droogje 
leert u de lesgevers kennen.
locatie Halle-Dorp 71
tijdstip van 13.30 tot 18 uur
prijs € 2
info Kris Jacobs M 0473 46 20 54, info@zinzolder.be of 
www.zinzolder.be  
een activiteit van de zinzolder

zondag 30.08

Schakel Noord
De afsluitdag van het toeristische seizoen 
is de familiale fietshappening ‘De Schakel’. 
U kunt dit jaar kiezen uit 30 startplaatsen 
en parcours van 19 tot meer dan 115 km.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip van 8 tot 14 uur
prijs volwassenen € 2,5, kinderen € 1
info toeristische dienst Zoersel 03 2980 0 00, toe-
risme@zoersel.be of www.schakel.be 
een activiteit van toerisme Provincie antwerpen 
i.s.m. toerisme zoersel

dinsdag 1.09

UPdate computerclub
Beter en efficiënter leren werken met de 
computer. Tips en trucks voor Windows 
Vista, Windows Xp, Office 2007. Pro-
bleemoplossing, hard- en softwarebespre-
king, fotobewerking.
locatie Antoniusschool
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur 
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72, vicupdate@
skynet.be of www.computerclubupdate.tk  
een activiteit van uPdate Computerclub

vrijdag 4.09

opening ‘De Liefde gestript’
Naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan 
organiseert Stripbibliotheek Flater samen 
met cultuurhuis De Bijl een tentoonstel-
ling over romantiek in de strip met: P. de 
Poortere, S. Dupré, B. Evens, H. Leemans, 
Merho, Randall en J. Vanistendael. In de 

Lindehoeve tonen we werk van E. Gijbels.

locatie De Bijl, Dorp 1-3 en Lindehoeve, Kerkstraat 2
andere data van 5 t.e.m. 27 september
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
info F. Michielsen T 03 2980 7 15 of debijl@zoersel.be
een activiteit van Werkgroep De Bijl i.s.m. Stripbi-
bliotheek flater

beachparty
... in een aangeklede feesttent met een 
zwoele cocktailarea.
locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 4, inkom € 5
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05, jefvanrossum@
yahoo.com of www.kljfeestenzoersel.be  
een activiteit van KLj zoersel

zaterdag 5.09

opendeur - najaar
Lente in Zuid Afrika! Bezoek onze collec-
tie. Extra: geneeskrachtige planten. Gra-
tis toegang, drankje van het huis, gratis 
plantje (Aloë Vera).
locatie Antwerpsedreef 30
andere data 6 september
tijdstip van 10 tot 18 uur
info Frank en Diane Thys T 03 383 50 06, frank-diane@
skynet.be

startdag ballet- en dansschool  NIKé
Het nieuwe dansjaar begint met gratis open 
lessen. Danscie Vigelandt is op zoek naar 
nieuw talent (vooral jongens, +15 j.). Iets voor 
u? Volg dan op 5 september een proefles.
locatie zaterdag en donderdag turnzaal Sint-Antonius, 
Handelslei 47, dinsdag en vrijdag turnzaal GBH dorps-
plein Halle 
andere data dinsdag 7, donderdag 9 en vrijdag 10 
september  
tijdstip zaterdag tussen 9.30 en 13 uur, dinsdag en don-
derdag tussen 17 en 20 uur, vrijdag tussen 17 en 21.30 uur  
info en inschrijvingen Truus Cavens M 0495 15 62 83, 
nike.balletschool@skynet.be of via www.zoersel.be  
een activiteit van Ballet- en Dansschool nIKé

comedy-avond
... met Bert Kruismans. 
locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29 
tijdstip 20 uur
prijs € 8
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05, jefvanrossum@
yahoo.com of www.kljfeestenzoersel.be 
een activiteit van KLj zoersel

zondag 6.09

Averbode Bos en Heide en de Langdonken
Wandelen en picknicken in beide gebie-
den. Inschrijven verplicht.
vertrek parking gemeentehuis Westmalle of carpool-
parking Zoersel 
tijdstip Malle 8 uur, Zoersel 8.10 uur
info F. Reusens T 03 384 01 83, frankreusens@yahoo.co.uk
een act. van natuurpunt Voorkempen, kern zoersel

kindernamiddag
KLJ-frietmenu, beachvolleybaltornooi, 
fietsfotozoektocht en velokeskoers voor 
de kinderen.
locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29
tijdstip zoektocht vanaf 9 uur, lunchen vanaf 11uur 
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05, jefvanrossum@
yahoo.com of www.kljfeestenzoersel.be  
een activiteit van KLj zoersel

werken met hop in Vlamertinge
We gaan naar een Hoppeboer in Vlamer-
tinge. We vlechten en experimenteren 
met hopranken.
locatie Vlamertinge 
tijdstip 11 tot 17uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

welkomstfeest
Dompel uw kind onder in de spelwereld 
van Chiro Waks. Om 16 uur zijn de ouders 
welkom in ons chirocafé. Daarnaast is er 
ook een info- en inschrijvingsstand.
locatie chirolokalen Kermisplein
tijdstip van 13.30 tot 16 uur
info Sanne Joostens M 0472 73 56 03, wakzoersel@
yahoo.com 
een activiteit van Chiro WaKS zoersel

maandag 7.09

cursus flamenco dansen
Iedereen welkom voor dit nieuwe seizoen.
locatie Wandelweg 1
andere data woensdag 9 september
info en inschrijvingen Elisa van Nassau T 03 383 46 76 
of M 0494 42 88 09  
een activiteit van el Paso Doble vzw 

dinsdag 8.09

richtlijnen voor honing en imker
Wim Reybroeck informeert u over de eisen 
die het FAVV stelt aan honing. Hij licht ook 
de nieuwe ‘Gids voor Goede Bijenteelt-
praktijken’ toe.
locatie ‘t Zonneputteke 
tijdstip van 20 tot 22.30 uur 
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01, chris.vg@
telenet.be of http://users.telenet.be/imkerbondzoersel 
een activiteit van Imkerbond zoersel

woensdag 9.09

gratis proefles jazzdans
Jazzdans is een veelzijdige dansstijl. In de 

les traint u de jazzdance-techniek d.m.v. 
diverse oefeningen en verbetert u uw con-
ditie, kracht en lenigheid.
locatie Turnzaal Zoersel, Kerkstraat 7
andere data donderdag 10 september
tijdstip woensdag van 17 tot 18 uur: 1ste en 2de leerjaar, 
van 18 tot 19 uur: 3de en 4de leerjaar, van 19 tot 20 uur: 
jeugd, van 20.30 tot 21.30 uur: volwassenen, donder-
dag van 17.30 tot 18.30 uur: 5de en 6de leerjaar  
info Hans Clippeleyr M 0479 26 23 91, hans.clippeleyr@
telenet.be 
een act. van conditie- en dansvereniging zoersel

vrijdag 11.09

Move La Fête
Jeugdfuif met muziek binnen en buiten.
locatie Kapelstraat 15 
tijdstip van 21 tot 3 uur 
info Herman Smits M 0475 51 47 84 
een activiteit van Volleybalclub VC zoersel

zaterdag 12.09

trekvogels op de Hoofsweer
Vogels kijken op de Hoofsweer: een grote, 
oude kleiput die steeds wat te bieden 
heeft. Deze activiteit is niet bedoeld als 
wandeling.
locatie parking voor de Cuveehoeve in Brecht (Vaart-
dijk, langsheen de kanaalweg)  
tijdstip van 8 tot 10 uur 
info Richard Vergaelen T 014 72 51 42
een act. van natuurpunt Voorkempen kern zoersel

schilder- en tekencursus
Wij bieden  u de mogelijkheid om uw vaar-
digheden te ontplooien. Schrijf u meteen 
in voor een cursus ‘Tekenen, aquarelleren 
en schilderen met olieverf ’.
locatie Olmenlei 129 
tijdstip vanaf 9 uur 
info J. Claesen T 03 384 19 88
een activiteit van Kunstkring ‘De Schuine Boom’

opendeurdagen In Den Ateljee
Bewonder de kunstwerkjes van de cursis-
ten of doe mee aan de workshop Ramme-
laar, doorlopend van 13 tot 17 uur (10 €).
locatie In den Ateljee vzw, Antwerpsedreef 117
andere data zondag 13 september
tijdstip telkens van 11 tot 18 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be of www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

KLJ Feesten
Zaterdagnamiddag is er kinderdisco. ‘s 
Avonds is er de Beirenfuif. Op zondag heb-
ben we onze landelijke familiedag met 
een wandel- en fietszoektocht.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16 
andere data zondag 13 september
tijdstip vanaf 14 uur
info Kim Peeters M 0478 66 93 98, kimeke@hotmail.
com 
een activiteit van KLj Halle

eetfestijn
spaghetti en croques
locatie Kapelstraat 15
andere data zondag 13 september
tijdstip van 16 tot 20 uur en zondag van 11.30 tot 18.30 
uur 
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vakantie?
loop▪langs▪bij▪de▪bib
Wanneer de vakantie aan-
breekt, heeft iedereen dui-
zend en één vrijetijdsideeën. 
Voor de één wordt het zalig 
niets doen, terwijl anderen 
een actieve reis plannen in 
binnen- of buitenland. Een 
bezoekje aan de bib is steeds 
een veelbelovend 
startpunt om 
uw vakan-
tie net 
dat tik-
keltje 
méér 
te 
ge-
ven.

 ■ WEGWIJS

waaier aan mogelijkheden

info Herman Smits M 0475 51 47 84 
een activiteit van Volleybalclub VC zoersel

vendelparade
Demonstraties met een verfrissende ver-
snapering. Aansluitend vieren van de suc-
cessen van het afgelopen vendelseizoen.
locatie dorpsplein Zoersel 
tijdstip vanaf 18 uur 
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05, jefvanrossum@
yahoo.com of www.kljfeestenzoersel.be  
een activiteit van KLj zoersel 

zondag 13.09

Aftrap van een fanta-formi-weldig 
KLJ-jaar!
startactiviteit KLJ Zoersel
locatie KLJ Lokaal, De Reiger 29
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
info Jef Van Rossum M 0477 46 46 05, jefvanrossum@
yahoo.com of www.kljfeestenzoersel.be 
een activiteit van KLj zoersel

trappistenwandeling
We wandelen in de omgeving van de Trap-
pistenabdij en kijken wat natuur en land-
schap te bieden hebben.
locatie café Trappisten in Westmalle (over abdij)
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

dinsdag 15.09

vleermuisobservatie op de Kluis
Terwijl de zon langzaam wegzinkt, wach-
ten we op het afgaan van de ‘batdetector’.
locatie De Kluis (poortje bij de brug over de beek, nabij 
het Kruis van Blommerschot grens Zoersel - Oostmalle) 
tijdstip 20 uur 
info Walter D’Hertefelt T 03 312 40 15
een activiteit van natuurpunt Voorkempen, kern 
zoersel

donderdag 17.09

dag van de mantelzorger
Vandaag zetten we alle mantelzorgers uit 
onze gemeente in de bloemetjes.
locatie cultureel centrum Bethaniën, kapel, Bethani-
enlei 167 
tijdstip start 13.30 uur, onthaal vanaf 13.15 uur, einde 
voorzien rond 16 uur 
info Anke Smolders T 03 2980 9 60 of Karin Demuylder 
03 2980 0 00 
een activiteit van gemeente zoersel

film: Waltz with Bashir
... van de Israëlische filmmaker Ari Folman 
is een getekende autobiografische anti-
oorlogsdocumentaire over de valstrikken 
van het geheugen.
locatie De Bijl, Dorp 1-3 
tijdstip 20 uur
prijs € 3
info cultuurdienst, Franky Michielsen T 03 2980 7 15 of 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van Werkgroep De Bijl

waaier aan mogelijkheden
Met de ‘Zomer van het Spannende Boek’ kunt u uw dagelijkse job ruilen voor pakweg die 
van politie-inspecteur. Los vanuit uw hangmat één van de vele mysteries op. Met een 
goed kookboek kunt u een zomerse dag afsluiten met een lekkere barbecue, of misschien 
plant u nog een filmpje, dan vindt u zeker iets in de dvd-afdeling. Voor uitstappen kunt u 
zich steeds laten gidsen door een grote collectie reisboeken die geen enkele plek onbe-
sproken laten. Lange afstanden met de auto worden ingekort met behulp van een luis-
terboek op cd. U ziet, de bib biedt u een waaier aan mogelijkheden.

de bib online
Heeft u het zo naar uw zin op vakantie en blijft u wat langer dan voorzien? Geen enkel 
probleem. Sinds enkele jaren is onze bib overal ter wereld toegankelijk. Via www.zoersel.

be (links klikken op Bib Online) kunt u online de catalogus bekijken of met enkele 
muisklikken zelf uw uitgeleende boeken verlengen.

voor de jeugd
Uiteraard zijn ook tijdens de vakantie de kleinsten onder ons meer dan 

welkom in de bib. Samen met hun ouders of met vriendjes kunnen ze er 
op zoek gaan naar een strip, hobbyboek of een boek om te leren lezen.

Als aanloop naar de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van de 
Zoerselse Stripbibliotheek Flater, organiseert de bib in augustus de ten-
toonstelling stripKIDS van Strip Turnhout vzw. Via een stripzoektocht 
kan iedereen ouder dan acht jaar er de magische wereld van het strip-
verhaal komen ontdekken. 

MEER WETEN?
Bel naar 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be. 
De▪bibliotheek▪van▪Zoersel▪is▪heel▪de▪zomervakantie▪open.▪De▪bibs▪
van▪Sint-Antonius▪en▪Halle▪sluiten▪in▪de▪tweede▪helft▪van▪juli▪even▪de▪
deuren.

vrijdag 18.09

inschrijving tweedehandsbeurs
Een tweedehandsbeurs van baby-, kin-
der- en tienerkleding alsook speelgoed 
en babybenodigdheden. Inschrijven op 18 
september.
locatie gelijkvloers in het Zonneputteke
tijdstip 19 uur
prijs 1 lijst kost € 3, wegens het grote succes mag er 
maar één lijst per deelnemend adres gekocht worden 
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde 03 383 28 43
een activiteit van de Vriendenkring van het ge-
meentepersoneel

zaterdag 19.09

grote bosgebeuren
In de namiddag is er de startactiviteit voor 
de leden, kinderkermis, een BBQ voor de 
ouders gevolgd door kinderdisco. ‘s Avonds 
voorzien wij een dance en een main area.
locatie Scoutslokalen Halle, Heideweg 101
tijdstip van 14 tot 03 uur
info Wim Helderweert M 0474 58 50 15 of via info@
hetgrotebosgebeuren.be of via http://hetgrotebosge-
beuren.be 
een activiteit van Scouts Halle

zondag 20.09

gezellige rommelmarkt
locatie domein Monnikenheide
tijdstip 8 uur
info Kris De Koninck, kris.de.koninck@monnikenheide.be
een activiteit van monnikenheide

monnikenheide feest!
Vanaf 11.30 uur opent het restaurant zijn 
deuren. Vanaf 13 uur zijn er optredens 
van bewoners en gasten, een zoet café, 
Vlaamse Kermis, animatie, …
locatie Monnikenheide
tijdstip vanaf 11.30 uur
info Kris De Koninck, kris.de.koninck@monnikenheide.be
een activiteit van monnikenheide

stripbeurs
... n.a.v. de 25ste verjaardag van Stripbibli-
otheek Flater.

Randactiviteiten: ‘de lustige lezertjes’ 
(woordacademie), grote teken- en klieder-
muur, met Merho en Kiekeboe op de foto, 
stripwerk van Zoerselaar Erwin Gijbels, 
striptekenwedstrijd, kleurwedstrijd voor 
de kleintjes.
locatie gemeentelijke basisschool Zoersel, Kerkstraat 7
tijdstip van 13 tot 18 uur

info Luc Janssens, info@stripbibflater.be of www.
stripbibflater.be 
een activiteit van Stripbibliotheek flater

atletiekwedstrijd
... open voor alle 8- t.e.m.13-jarigen (al dan 
niet aangesloten bij de Vlaamse atletiekliga).
locatie atletiekpiste Mariagaarde instituut, Oude 
Molenstraat 13, Westmalle 
tijdstip vanaf 13.30 uur
info Michael Coninx, michael.coninx@acdal.be of 
www.acdal.be 
een activiteit van atletiekclub D.a.L.

wandeling op de Renesse - Wolfschot
Kom één van onze vleermuizenijskelders 
en moerasgebied (her)ontdekken.
locatie Koetshuis kasteel de Renesse, Oostmalle
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

boekvoorstelling ‘Mijn grote oorlog’
‘Belevenissen van een frontsoldaat 1914-
1918’ van de hand van Jef Vermeiren. Voor-
dracht en tentoonstelling over WOI, de-
clamatie oorlogsgedichten, film.
locatie kapel Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 15 uur
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59
een activiteit van de Davidsfondsafdelingen Halle, 
Sint-antonius en zoersel

maandag 21.09

djembé voor kinderen tussen 6 en 12 j.
Niets is zo leuk als samen trommelen, lek-
ker lawaai maken en Afrikaanse liedjes 
zingen. Wij zorgen voor de instrumenten. 
Deze activiteit wordt gesteund door de 
socioculturele raad Zoersel.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond gedurende tien 
weken  
tijdstip beginnertjes van 17.30 tot 18.30 uur (kennisma-
ken en aanleren basis djembé spelen), ‘anciens’ tussen 
18.30 en 19.30 uur 
info en inschrijven bij Ingrid M 0476 81 90 01, ivan-
tillo@hotmail.com 
een activiteit van Waker Djiben vzw

infoavond borstkanker
Een multidisciplinair team van de borstkli-
niek Voorkempen licht alle aspecten rond 
borstkanker toe. U krijgt ook uitgebreid 
de tijd om uw vragen en bekommernissen 
te delen met het team.
locatie cultureel centrum Bethanië, Handelslei 167
tijdstip van 20 tot 22.15 uur
info Anke Smolders T 03 2980 9 60
een activiteit van gemeente zoersel i.s.m. de 
borstkliniek

West-Afrikaanse dans
Gooi alle stress weg en dans, begeleid 
door tromgeroffel, totdat al uw zorgen 
verdwenen zijn.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
andere data elke maandagavond gedurende negen 
weken 
tijdstip van 20 tot 21.30 uur
info en inschrijven bij Ingrid M 0476 81 90 01, ivan-
tillo@hotmail.com 
een activiteit van Waker Djiben vzw
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een▪creatieve
ontdekkingstocht
Onze gemeente heeft tal van vormingsinitiatieven voor jong en oud. In september starten de 
verschillende werkingen opnieuw op. Hier vindt u alvast een beknopt overzichtje.

 ■  LEEF!

vormingsinitiatieven

MEER WETEN EN INSCHRIJVINGEN?
▪ muziek- en woordacademie
 filiaal▪Zoersel,▪Achterstraat▪70▪(Sint-Antonius),
▪ T▪03▪482▪07▪13,▪academie.zoersel@gmail.com▪
▪ inschrijven:▪
▪ -▪elke▪werkdag▪vanaf▪maandag▪24▪tot▪maandag▪31▪augustus,▪
▪ ▪ telkens▪van▪18▪tot▪20▪uur▪

▪ -▪op▪zaterdag▪28▪augustus▪van▪10▪tot▪12▪uur▪
▪ -▪in▪september▪op▪maandag▪en▪dinsdag▪van▪16▪tot▪20▪uur,▪
▪ ▪ op▪woensdag▪van▪14▪tot▪18▪uur,▪op▪vrijdag▪van▪17▪tot▪20▪uur▪
▪ ▪ en▪op▪zaterdag▪van▪9▪tot▪12▪uur.▪
▪
▪▪jeugdatelier Zoersel en vormingsdienst
 inschrijven▪aan▪het▪onthaal▪in▪het▪administratief▪centrum,
▪ T▪03▪2980▪0▪00,▪gemeente@zoersel.be,▪elke▪werkdag▪vanaf▪
▪ 1▪juli▪tot▪30▪september

muziek- en woordacademie ‘De Babbelnoot’
In de afdeling Muziek kunnen kinderen vanaf acht jaar te-

recht voor een eerste jaar algemene muzikale vorming 
- een noodzakelijke voorbereiding, zo blijkt, om vanaf 

het tweede jaar een muziekinstrument te kunnen be-
spelen (piano, cello, contrabas, viool, gitaar, accorde-
on, blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet en saxofoon).

Een kernachtige omschrijving van de afdeling 
Woord is ‘spelen met woorden’. Naast een per-

fecte uitspraak leren de leerlingen ook hoe 
boeiend onze taal kan zijn. Theater, gedich-

ten, improvisaties, ... Het komt allemaal 
aan bod.

filiaal beeldende kunst ‘jeugdatelier zoersel’
Schilderen, tekenen, beeldjes maken in klei of in papier-maché, ... 
Dit en nog veel meer staat op het programma van het jeugdatelier. 
Kinderen kunnen hier op een creatieve ontdekkingstocht gaan; hun 
fantasie helemaal de vrije loop laten in één van de vier werkgroe-
pen.
 ▪ 6- tot 7-jarigen: woensdag van 13.30 tot 15.10 uur
   zaterdag van 10.20 tot 12 uur
 ▪ 8- tot 9-jarigen: woensdag van 13.30 tot 16.10 uur
   zaterdag van 9.20 tot 12 uur
 ▪ 10- tot 11-jarigen: woensdag van 13.30 tot 16.10 uur
   zaterdag van 9.20 tot 12 uur  
 ▪ +12-jarigen: zaterdag van 9.20 tot 12 uur

gemeentelijke vormingsdienst zoersel
Bent u ouder dan achttien en wilt u uw talenkennis opfrissen, u be-
roepshalve bijscholen of gewoon eens iets compleet nieuws leren? 
Dan kunt u bij de gemeentelijke vormingsdienst de volgende taal-
cursussen volgen: Frans, Italiaans, Spaans, Duits, Engels en Neder-
lands voor anderstaligen.

onderdak▪voor▪
natuurverenigingen
Op woensdag 27 mei opende het Natuur- en Landschapshuis - kortweg NALAH - officieel haar 
deuren in het kasteel in het park van Halle. Zo krijgt het voormalige gemeentehuis een nieu-
we bestemming.

 ■ WEGWIJS

Natuur- en Landschapshuis

niet getwijfeld
Bijna één jaar na de officiële opening van het administratief cen-
trum Zoersel vond de inhuldiging van het Natuur- en Landschaps-
huis plaats. “De provincie zocht een geschikte locatie om organi-
saties, die zich bezighouden met natuur en landschap, in onder te 
brengen en een ontmoetingsplaats te creëren”, legt Els Driessens 
van de dienst Milieu en Natuurbehoud van de provincie uit. “Toen 
het kasteel in Halle vrij kwam, twijfelden wij dan ook geen seconde”.

naLaH
Het kasteel werd daarom omgedoopt tot ‘Natuur- en Landschaps-
huis’. “In dit ‘huis’ kunnen verenigingen, zoals Natuurpunt, heem-
kundige organisaties, … een ruimte huren om hun secretariaat te 
vestigen voor hun personeelsleden,” gaat Els verder. “Daarnaast kun-
nen zij hier ook gratis vergaderingen en cursussen organiseren en 
documenten stockeren in opslagruimtes.”

regionaal Landschap de Voorkempen
Eén van de organisaties die haar intrek heeft genomen in het NA-
LAH is het Regionaal Landschap de Voorkempen. “Samen met 15 

gemeenten, provincie Antwerpen, Vlaamse overheid en een 
brede waaier van verenigingen rond natuur, landbouw, jacht 
en recreatie willen we instaan voor de kwaliteit van natuur en 
landschap in de Voorkempen” legt Leen Gielis uit.
Leen is coördinator van het Regionaal Landschap de Voorkem-
pen en werkt momenteel allerlei initiatieven uit. “Zo maken we 
onder meer werk van het beheer van de Antitankgracht en heb-
ben we aandacht voor de trage wegen”. Het Regionaal Land-
schap werkt momenteel ook mee aan de toegankelijkheid van 
de Halse bossen.

MEER WETEN?
Mail▪naar▪Els▪Driessens▪via▪els.driessens@admin.provant.
be.▪Zie▪ook▪www.rldevoorkempen.be.

HUWEN
Koppels die binnenkort in het huwelijksbootje stappen, kun-
nen nog altijd blijven huwen in het kasteel in het park van 
Halle. Door een wetswijziging kan de gemeente immers een 
locatie aanduiden - buiten het gemeentehuis - waar koppels 
kunnen trouwen. De gemeente heeft voor het kasteel in Hal-
le gekozen omwille van haar unieke ligging en omgeving. Let 
wel, hier huwen kan enkel op vrijdag en zaterdag.

“Natuurverenigingen vinden voortaan 

onderdak in het kasteel in Halle.”
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een thema-avond hebben in samen-
werking met de Derdewereldraad. 
Voorts brengen we groepen die 
muziek brengen die door een brede 
groep bezoekers gesmaakt kan wor-
den. Parkmuzaïek is en blijft in de 
eerste plaats een sociaal gebeuren.

Parkmuzaïek is al die jaren gratis ge-
bleven?
Joosten: Ja, al wordt sponsoring 
vinden zeker niet gemakkelijker en 
lopen de kosten met de jaren steeds 
meer op. Mensen denken soms 
ten onrechte dat de gemeente al-
les betaalt, maar dat is niet zo. Met 
de inkomsten uit sponsoring en 
drankconsumptie moeten we rond 
geraken. De gemeente steunt ons 
wel door het park ter beschikking 
te stellen en ook logistiek te helpen, 
zoals ook bij andere verenigingen 
trouwens, met interventies van de 
technische diensten.

Op vrijdagavonden in juli en augustus trekken duizenden 
muziekliefhebbers naar het gemeentepark in Halle om er de 
traditionele muziekavonden van Parkmuzaïek te beleven. Jef 
Joosten heeft de hele geschiedenis van het evenement van 
nabij meegemaakt. 
Begin jaren negentig startte een groepje initiatiefnemers in 
Schilde met openluchtconcerten. Toenmalig Zoersels burge-
meester Stan Bartholomeeussen vond de organisatoren van 
EuroZoersel, onder wie Jef Joosten, bereid om in de eigen ge-
meente iets gelijkaardigs te doen.

hoe het groeide...
Hoe raakte EuroZoersel eigenlijk betrokken?
Joosten: Na enkele jaren openluchtconcer-
ten in Schilde benaderde Stan Bartholo-
meeussen eerst de groep van Schilde om 
in Zoersel ‘Jazz in ’t Park’ te organiseren. 
Dat jaar (1993) vond ook voor de eerste 
keer EuroZoersel plaats, met optredens 
van buitenlandse folkloregroepen in het 
park. Toen de organisatoren uit Schilde 
het jaar nadien niet verder gingen met 
‘Jazz in ’t Park’, verzocht Stan Bartholo-
meeussen ons, die hij kende via de organi-
satie van EuroZoersel, om het project over 
te nemen en voort te zetten. We zijn erin 
gestapt, in het eerste jaar nog in samen-
werking met de mensen van Schilde om 
niet in een zwart gat te vallen, en later 
alleen.

Van de toenmalige groep bent u alleen over?
Joosten: Op een paar jaar tijd is de groep 
van het eerste uur door allerlei omstan-
digheden wat uiteengevallen. Toen de 

mensen uit Schilde er niet meer bij betrok-
ken waren, mochten we de naam ‘Jazz in 
’t Park’ niet blijven verder gebruiken. Twee 
jaar lang werd het dan ‘Jazz in ’t Groen’, tot 
we besloten het thema wat aan te pas-
sen. Jazz richtte zich immers vooral tot 
een select, maar klein publiek, terwijl we 
met verschillende soorten muziek een 
breder publiek wilden aanspreken.

kritische grens
Vanwaar de huidige naam, Parkmuzaïek?
Joosten: We hebben er, na die jazzjaren, 
in de programmatie altijd naar gestreefd 
om in het park een echte mozaïek van 
muziekstijlen en -genres te brengen. Sinds 
we dat zijn gaan doen, bleef Parkmuzaïek 
gestaag groeien. Dat was deels te danken 
aan het feit dat op dat moment open-
luchtconcerten zowat overal ‘in’ waren. 
Bovendien hadden we soms grote namen 
op de affiche. De groei was van die aard, 
dat het schepencollege zich afvroeg: waar 
gaat dit naartoe?

In de beperking toont zich de meester?
Joosten: Het schepencollege vroeg om 
beperkingen, kwestie van Parkmuzaïek 
eerder ‘klein en gezellig’ te houden, en het 
niet tot een gigantisch initiatief te laten 
uitgroeien, wat op die plek infrastructu-
reel ook niet houdbaar zou zijn geweest. 
We hebben ons beraden en hebben voor 
kwaliteit in de organisatie gekozen, eer-
der dan voor een verdere uitbouw. Intus-
sen waren Marc Vervoort en mijn echtge-
note in het bestuur gekomen, en later ook 
Raf Van Dyck, één van de medestichters 
van Sfinks Boechout. Met dat team wer-
ken we nu al vijf, zes jaar goed gerodeerd 
samen, met Tinne, de dochter van Marc, 
erbij in de plaats van mijn echtgenote.

De link met EuroZoersel is helemaal weg?
Joosten: Die was er alleen in het begin. Eu-
roZoersel vindt nu om de drie jaar plaats 
en in de jaren van EuroZoersel hebben we 
met Parkmuzaïek wel nog een muziek-
avond in dat teken, zoals we ook jaarlijks 

programma
03/07▪D’Votion
 Deze negenkoppige band brengt hits 

en medleys van bekende dance clas-
sics, soul- en discocovers.

10/07▪ Kontrair▪
Deze coverband bestaat uit vijf vrien-
den die zich specifiek hebben toege-
spitst op Nederlandstalige nummers 
die iedereen wel eens graag wil terug-
horen.

17/07▪ Running▪Wild
Een avond met een moderne, niet-
retro Rockabilly formatie, met onder 
meer Belgisch Eurovisiesongfestival-
deelnemer Patrick Ouchéne.

24/07▪ Brood▪zonder▪Boter▪
New▪Romance
Tijdens de eerste helft van deze avond 
vult Brood zonder Boter het park met 
alle grote rockklassiekers. Zij worden 
gevolgd door Ben Crabbé, Axl Peleman 
en Ernst Low, samen New Romance.

31/07▪ Coco▪Jr▪&▪All▪Stars
Het wordt een opwindende avond

 met een cocktail van funk, R&B, reg-
 gae, disco, soul & dance.

07/08▪Frituur▪Paula
Zij speelden Maanrock en menige chi-
rofuif al plat, en nu is het de beurt aan 
het park van Zoersel.

14/08▪ Band▪Marginale▪
Buscemi
We beginnen de avond met de Zoer-
selse jongerenband Band Marginale, 
gevolgd door een DJ-set van de enige 
echte Buscemi, ondersteund door een 
sterke blazerssectie.

21/08▪ Nyacha
Acht talentvolle jongeren uit de ar-
mere wijken van Beira (Mozambique) 
die met hun dynamische live band van 
formaat van het podium afknallen. 

28/08▪The▪Vipers
Deze Gentse rockgroep brengt de 
krachtigste rocksongs, de ruigste 
bluesnummers en de wildste hits van 
bands als Uriah Heep, Led Zeppelin, 
Deep Purple, the Doors en ZZ Top.

Jef Joosten
vertelt

zeventien jaar Parkmuzaïek

 ■ CLOSE-UP
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monumentenzorg
In de eerste plaats richt OMD zich op archeologische, bouwkundige 
en landschappelijke getuigenissen van zorg voor mens en samenle-
ving. Daarnaast zal de aandacht ook gaan naar het behoud, beheer 
en de (her)bestemming van het zorgerfgoed zelf. Voor vele zorgmo-
numenten is monumentenzorg immers aan de orde.

het Heemhuisje
In onze gemeente zal op 13 september het Heemhuisje als monu-
ment opengesteld worden. Het Heemhuisje is van oorsprong een 
oude hoeve, gebouwd rond de jaren 1800 - 1850. Op het eerste ge-
zicht is dit misschien niet direct een gebouw met een link naar het 
thema ‘zorg’. Het Heemhuisje huisvest vandaag de dag echter het 
museum van de Heemkundige Kring Zoersel, de vereniging die zorg 
draagt voor onder meer het Zoersels onroerend erfgoed. 

speciale tentoonstelling
Naar aanleiding van de OMD heeft de Heemkundige Kring Zoersel 
een speciale tentoonstelling uitgewerkt, die aan de hand van beeld-
materiaal focust op drie invalshoeken rond het thema monumen-
tenzorg. De tentoonstelling geeft in de eerste plaats een overzicht 
van gebouwen en monumenten die in onze gemeente zorg kregen 
door een officiële bescherming. In tweede instantie geeft ze aan 
welke gebouwen en monumenten op dit moment bijzondere zorg 
verdienen. Tot slot wordt gefocust op monumenten die helaas 
verdwenen zijn en waar we in het verleden beter zorg voor hadden 
moeten dragen. 

MEER WETEN?
De▪OMD▪vindt▪plaats▪op▪13▪september,▪van▪10▪tot▪18▪uur,▪
in▪het▪Heemhuisje,▪Schoolstraat▪9,▪deelgemeente▪Zoersel.▪
Meer▪info▪bij▪onze▪dienst▪cultuur,▪T▪03▪2980▪7▪13,▪cultuur@
zoersel.be▪of▪in▪de▪uitgebreide▪programmabrochure▪(vanaf▪
half▪augustus▪af▪te▪halen▪in▪de▪diverse▪gemeentelijke▪loca-
ties).

heemhuisje zet▪z’n▪
deuren▪open

fietstocht 
Daarnaast kunt u, vertrekkend vanuit het Heemhuisje, een 
fietstocht maken langs enerzijds een aantal waardevolle mo-
numenten waar we in de toekomst de nodige zorg aan willen 
besteden, en anderzijds langs een aantal Zoerselse zorginstel-
lingen: rustoord Ter Dorpe (de vroegere Galgehoeve), het psy-
chiatrisch domein Bethaniën en verpleegtehuis Joostens. Opge-
let: deze monumenten zijn wel niet toegankelijk.

Op 13 september gaan in Vlaanderen opnieuw 
de deuren open van tientallen monumenten 
ter gelegenheid van de Open Monumenten-
dag 2009. Dit jaar focust Open Monumenten-
dag (OMD) op het erfgoed dat te maken heeft 
met het geestelijk, lichamelijk en maatschap-
pelijk welzijn van de mens. 

 ■ IN BEELD

openmonumenten.be

Hier beleefden mensen
hun meest intense momenten.
Ontdek onze zorgmonumenten op zondag 13 september 2009

tijdens Open Monumentendag Vlaanderen.
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open monumentendag 2009

Het Heemhuisje huisvest vandaag 

de dag de vereniging die zorg draagt 

voor onder meer het Zoersels 

onroerend erfgoed.

volksfeest
voor▪jong▪en▪oud
11 juli is niet alleen voor de meesten onder u 
een verlofdag - het is ook de officiële feest-
dag van de Vlaamse gemeenschap. Naar 
aanleiding van die feestdag organiseert de 
vzw Vlaanderen - Europa, met ondersteuning 
van de Vlaamse overheid, de 11-daagse activi-
teitencampagne Vlaanderen Feest! In Zoersel 
houden we het bij één dag feest vieren, meer 
bepaald zaterdag 4 juli.

 ■  IN BEELD

feest van de Vlaamse Gemeenschap

zoersel feest! 
Op zaterdag 4 juli organiseren de culturele raad, WTC De Door-
trappers en het gemeentebestuur een groots volksfeest voor jong 
en oud in het gemeentepark van Halle.

Wat staat er zoal op het programma?
14 uur Om twee uur blazen we heel het gebeuren letterlijk en 

figuurlijk op gang met feestelijke muziek.
14.30 uur ▪ Sportieve duo’s kunnen een half uurtje later van start 

gaan in een competitie ‘Koers op rollen’. Verschillende 
disciplines (sprintnummers, tijdrijden, afvallings-
koers, …) zullen op het einde van de dag uitmaken 
wie zich wielerkampioen van Zoersel mag noemen.

  Opgelet! 
Voor deze activiteit moet u zich wel voor 20 juni in-
schrijven via koersoprollen@hotmail.com. 
Deelnameprijs bedraagt € 20 per ploeg.

 ▪ Wie nog energie over heeft, kan zich na afloop van 
de ‘Koers op rollen’ nog wagen aan een recordpoging 
op een hoge snelheidsfiets. Deze fiets heeft vooraan 
een tandwiel van maar liefst 114 tanden, achteraan 
slechts 8 tandjes.

 ▪ Tegelijkertijd met de ‘Koers op rollen’ start er voor 
kinderen een ‘Ronde van Vlaanderen’. Op diverse 
plekjes in het gemeentepark kunnen zij deelnemen 
aan diverse spel- en sportproeven, en dit doorlopend 
van 14.30 tot 18 uur. 
Alle deelnemers ontvangen sowieso een Kiekeboe-
album.

16 uur Om 16 uur kunnen de kinderen hun parcours doorheen 
het park eventjes onderbreken. Dan vindt er namelijk 
op het grote podium een Kiekeboe-quiz plaats, ge-
presenteerd door niemand minder dan Merho zelf. Na 
afloop kan iedereen zijn Kiekeboe-album door Merho 
laten signeren.

19.30 uur Om deze dag in schoonheid af te sluiten staat er ’s 
avonds nog een samenzang van bekende Vlaamse 
deuntjes op het programma, gevolgd door een slot-
optreden van ‘Half Zeven Doenker’ - een op en top Ant-
werpse groep die een gevarieerd programma brengt 
van diverse Antwerpse pleziermuziek.

MEER WETEN?
Surf▪naar▪www.vlaanderenfeest.be▪of▪mail▪naar▪Roel▪Ver-
straeten▪(culturele▪raad),▪roeland.verstraeten@pandora.be.
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klaprozen in eigen tuin (ingezonden door Wilfried  Albrecht) 

Wilt u uw foto hier gebubliceerd zien, stuur uw foto’s dan 

door naar communicatie@zoersel.be

COLOFON

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’
Caroline Wouters
dienst communicatie 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 5 33 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: caroline.wouters@zoersel.be 

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch
dienst cultuur 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
tel. 03 2980 7 16 | fax 03 2980 9 00 
e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be 

samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer 
Erwin Dirks, Bart Van Santvliet, Kristof Janssens, Monique De 
Feyter, Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch, Erik Bruels, Jan Ver-
banck, Sam Van Pelt, Caroline Wouters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Marc Bachot, Ontwerpbureau AAPROM, Koen De Ridder, 
Vlaamse Gemeenschap

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever 
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Handelslei 167, 2980 Zoersel

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

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 22 
september en 2 november moeten ons uiterlijk op vrijdag 14 
augustus vóór 12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten 
die plaatsvinden tussen 3 november en 7 december moeten ons 
uiterlijk op vrijdag 25 september vóór 12 uur bereiken.

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 
ontleend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan 
niet verkort weer te geven, met respect voor het meest essen-
tiële van de inhoud.


