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zo is Zoersel!
Vindt u dat nu ook zo leuk, die lange dagen? ’s Morgens al heel 
vroeg het ochtendgloren, en ’s avonds zo lang licht?
Zovéél tijd, zoveel méér tijd om te genieten: van de omgeving, 
van mekaar.

En er valt heel wat te beleven in Zoersel deze zomer.

Zo kleurt Parkmuzaïek weer de Zoerselse vrijdagen. Voor de 
achttiende keer nu al. En telkens weer een schot in de roos.

De zomerbuurtbabbels hebben een iets minder lange geschie-
denis, maar brengen op dinsdagavond heel wat ambiance in 
menig Zoerselse wijk.

Bent u ook graag bezig overdag, dan tovert het aanbod aan 
fiets- en wandelmogelijkheden u ongetwijfeld pretlichtjes in de 
ogen.

Wie we in dit magazine ook graag in de spotlights zetten, zijn 
de voorzitters van onze jeugdhuizen. Knap dat we in Zoersel 
zoveel jong engagement hebben!

Wat ik zeker ook wil vermelden, is ‘Vlaanderen Feest!’ op 11juli. 
We zetten dan niet enkel Baron von Munchhausen, maar ook 
Koning Voetbal in de schijnwerpers.

Al moet ik nu wel opletten, of onze milieudienst zal me op de 
vingers tikken. Te véél licht is immers ook niet goed. Ook daar 
geldt dus de gouden regel: matig is het allerbeste.

Wat ik u hierbij ook niet wil onthouden, is dat er licht is aan het 
einde van de tunnel in het rioleringsdossier van de Bloemen-
wijk. We geven u hierover graag meer informatie mee.

En dan is er ook nog heel leuk nieuws: enkele jonge uiltjes za-
gen het levenslicht in ons gemeentepark.

U merkt het: de zomertijd staat synoniem met licht. Al is het 
soms ook opletten geblazen, want te veel zon kan ook gevaar-
lijk zijn, en als iets in lichterlaaie geraakt, is het ook van het 
goede teveel.

‘Geen licht zonder schaduw’, zegt het spreekwoord. Nochtans 
dacht ik dat we vroeger geleerd hebben dat er wel degelijk één 
moment is waarop de zon geen schaduw werpt. De zon recht 
boven je hoofd, hoog aan de hemel. Zou dat dan een hoogte-
zon kunnen zijn in onze lage landen?

Wat er ook van zij: hé, zonnige, zwoele, Zoerselse zomer: we 
zijn er klaar voor!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ INGEZOOMD

laatste fasen in▪grootste
rioleringsdossier▪van▪start

De bloemenwijk is al enkele maanden een werf. Maar aan het einde van elke tunnel – in dit 
geval een riooltunnel – schijnt er altijd licht. De volgende fasen van de werken in de wijk zul-
len weldra starten.

uitgestrekte focus
Dit dossier telt meerdere aspecten, zoals 
de werken aan de nutsleidingen en de bij-
horende, noodzakelijke boomkappingen. 
De nutsmaatschappijen grepen de kans 
om hun leidingen te vernieuwen. Inmid-
dels zijn die leidingen vervangen (met 
uitzondering van een deel in de Violetlaan) 
en werken de maatschappijen tegen de 
tijd om alle woningen aan te sluiten op 
de nieuwe leidingen, voor het bouwverlof 
van juli 2010.

Daarnaast zijn er de wegen- en riolerings-
werken. In dat dossier vond al een aanbe-
steding plaats. Van zodra een aannemer 
wordt aangesteld, kunnen deze werken 
van start gaan. We hopen dat dit in het 
najaar zal zijn. 

stap voor stap
De uitvoeringstermijn voor deze werken 
bedraagt 200 werkdagen, wat in praktijk 
(rekening houdend met verlof, weerverlet 
en dergelijke) overeenkomt met ongeveer 

De gemeente werkt samen met Pidpa-
HidroRio en Aquafin aan de wegen en rio-
leringen in de bloemenwijk, meer bepaald 
in de Wandelweg (van Gestelsebaan tot 
Violetlaan), Kleine Wandelweg, Kempen-
dreef, Azalealaan, Goudbloemlaan, Boter-
bloemlaan (tot Lelielaan), Orchideeënlaan 
en Violetlaan.

wegen- en rioleringswerken in bloemenwijk

1 jaar en 4 maanden. Omdat dit dossier 
één van de grootste rioleringsdossiers in 
onze gemeente is, kozen we voor een dui-
delijke fasering. Fase één, die loopt tijdens 
de eerste 80 werkdagen, vindt plaats in de 
Wandelweg en Kleine Wandelweg. Tijdens 
fase twee en drie komen de overige stra-
ten aan de beurt.

We houden de bewoners van de wijk 
graag op de hoogte van de stand van za-
ken. Daarom organiseren we een nieuwe 
bewonersvergadering zodra we de aan-
nemer kennen. Tegen dan kunnen we 
meer vertellen over de concrete timing, 
de bereikbaarheid en de verdere werfcom-
municatie.

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪15▪of▪mail▪naar▪
planning.infrastructuur@zoersel.be

“...het einde van de 

tunnel in zicht...”

eerste stappen gezet
Als we grote werken plannen, willen we 
weten hoe de bewoners erover denken en 
wat zij belangrijk vinden. Daarom legden 
we begin 2008 ons oor bij hen te luiste-
ren. Nadien volgden de andere stappen: 
in 2009 ontvingen we de bouwvergun-
ning en in april van dit jaar konden we de 
werken aanbesteden. Dat wil zeggen dat 
de gemeente op zoek ging naar mogelijke 
aannemers.
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 ■ LEEF!

beleef zwoele zomeravonden

In een vorige editie van dit magazine gaven we het al eens aan: u hoeft niet ver te reizen om er 
eens tussenuit te zijn. U kunt zich ook laten meenemen in eigen dorp en zo kennismaken met 
de gemeente en uw dorpsgenoten. Tijdens de zomervakantie hebben we twee initiatieven die 
zich daar uitstekend toe lenen. U zorgt daarbij voor de ambiance, wij zetten alles op alles voor 
een stralend zonnetje!

 ■ 6 juli
  speelplein Bremlaan

 ■ 13 juli
  speelplein Kiekeboe, De reiger

 ■ 20 juli
  speelplein Kardinaal Cardijnlaan

 ■ 27 juli
  hoek Berkenlaan - De Blokskens

 ■ 3 augustus
  speelplein Konstantinopel, melkweg

 ■ 10 augustus
  dorpsplein Halle

 ■ 17 augustus
  rozenlaan

 ■ 24 augustus
  tC de Kievit, Kievit

 ■ 31 augustus
  speelplein moemoe, acacialaan

Zoerselaars 
weten▪wat▪
ambiance is

zwoele vrijdagavonden 
Het gemeentepark in Halle vormt elke vrij-
dagavond van de maanden juli en augustus 
het perfecte decor om u te amuseren met 
vrienden, kennissen en voorlopig nog onbe-
kenden. Parkmuzaïek, dat dit jaar al aan zijn 
achttiende editie toe is, verzekert ambiance 
door straffe muzikale acts op het podium.

De initiatiefnemers van parkmuzaïek zijn er, 
net als de voorbije jaren, in geslaagd om een 
affiche samen te stellen, die voor ieder wat 
wils biedt. Bekende namen die dit jaar het 
podium zullen betreden zijn Geena Lisa met 
Plane Vanilla en Els de Schepper, die haar 
theatervoorstelling ruilt voor een avondje 
echte Zoerselse ambiance. Jong talent van 
eigen bodem is er met Band Marginal, die 
beloven de boel flink te verhitten. Zwoele 
sferen zijn gegarandeerd tijdens de Derde 
Wereldavond met het Ghanese gezelschap 
Yama Yama.

Na de concerten op het hoofdpodium, die 
duren van 20.30 tot 23.30 uur, kunt u in het 
Koetshuis terecht tot 2 uur waar groepjes 
van eigen bodem de ambiance verderzetten.

MEER wETEN?
-▪ zomerbuurtbabbels▪

bel▪03▪2980▪7▪13▪of▪mail▪naar▪cultuur@zoersel.be
-▪ parkmuzaïek▪

Marc▪Vervoort,▪bel▪03▪383▪01▪86▪of▪mail▪naar▪marc.vervoort@telenet.be

zomerse dinsdagavonden
Heel wat wijken in onze gemeente kennen actieve wijk- en buurtvereni-
gingen die diverse activiteiten op touw zetten: buren bij elkaar brengen 
voor een gezellig onderonsje, het plaatselijk speelpleintje beheren, op-
treden als spreekbuis van de wijkbewoners naar het gemeentebestuur, 
enzovoort. Zij leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de bevorde-
ring van het gemeenschapsleven in onze gemeente.
Elke dinsdagavond van juli en augustus organiseren een aantal van deze 
buurtverenigingen samen met het gemeentebestuur een zomerbuurt-
babbel. Het principe van zo’n babbel is heel eenvoudig: het bestuur 
zorgt voor tafels, stoelen en een tapwagen, en enkele buurtbewoners 
bemannen de tapkraan. Vervolgens wordt er in het rond gebabbeld en 
worden de kelen van de aanwezigen op tijd en stond gesmeerd.
In de plaats van op uw eigen terras te blijven zitten, kunt u op dinsdag-
avond naar de zomerbuurtbabbel in uw buurt. Iedereen is welkom, jong 
en oud. Zo kunt u een gezellige babbel slaan met bekende en misschien 
nog onbekende buren. En heeft u een dringende vraag over bepaalde 
zaken in uw wijk, aarzel dan niet om de aanwezige schepenen aan te 
spreken. Ze zullen graag horen wat er in uw wijk leeft.

 ■ 2 juli
  frituur Paula

 ■ 9 juli
  Bef | els de Schepper

 ■ 16 juli
  Sebi lee

 ■ 23 juli
  fuck the Dj | john Henry orchestra

 ■ 30 juli
  ronny Sigo & the jokers

 ■ 6 augustus
  Domino

 ■ 13 augustus
  Band marginal

 ■ 20 augustus
  Yama Yama

 ■ 27 augustus
  country feedback club | Plane Vanilla & geena Lisa
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 ■ LEEF!

leef u uit

vakantie aan
de▪Zoerselse rivièra

Uw zomeravonden kunt u al vullen, maar weet u nog niet wat te doen overdag? Sla dan de 
voordeur achter u dicht en geniet van een uitstap in onze eigen prachtige natuur. Met de fiets 
of te voet, onze gemeente laat u de mooiste stukken van de Kempen zien. Kinderen en jon-
geren kunnen dan weer deelnemen aan toffe activiteiten of ongestoord spelen in hun eigen 
straat. Jong of al iets ouder, leef u uit in Zoersel!

fietsen
Zoersel is het middelpunt van de mooi-
ste fietsroutes van Toerisme Provincie 
Antwerpen. Elke route heeft een brochure 
die u de weg wijst, en die u kunt kopen bij 
onze gemeente. Wilt u een actieve fiets-
dag combineren met heerlijke streek-
producten en echte Kempense animatie? 
Neem dan op 25 juli deel aan de fietstocht 
‘van schors tot schuim’, die u door de na-
tuur naar het splinternieuwe museum 
‘Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens’ 
brengt. De afsluiting van het toeristisch 
seizoen vieren we met de familiale fiets-
happening ‘de schakel’ op 29 augustus.

wandelen
Liever te voet? Het wandelnetwerk van 
Zoersel staat garant voor uren wandelple-
zier. Dit netwerk is een combinatie van de 
gekende, lusvormige wandelingen en een 
systeem van oriëntatiepunten, vergelijk-
baar met het fietsknooppuntensysteem. 
Het totale wandelnetwerk staat borg 
voor 100 km wandelplezier, dus stevige 
stapschoenen en ingesmeerde kuiten zijn 
aangeraden!

spelen
Ook voor onze jonge Zoerselaars valt er 
heel wat te beleven. In de zomermaanden 
organiseert onze jeugddienst één keer per 
week een activiteit voor de allerkleinsten 
(3 tot 6 jaar). Samen met toffe monitoren 
brengen ze een bezoekje aan een scha-
penboerderij, bakken ze lekker brood of 
gaan ze zingen en swingen.

De oudere broertjes of zusjes (6 tot 12 jaar) 
kunnen zich ook uitleven want ze mogen 
elke dag spelen in een gemeenteschool: 
maandag en vrijdag in Sint-Antonius, 

dinsdag en donderdag in Halle en woens-
dag in Zoersel. Onze lagere schooljeugd 
kan ook plezier maken tijdens heel wat 
leuke grabbelpasactiviteiten binnen en 
buiten de gemeente. Van ware kunst-
werken tot avontuurlijke tochten door de 
jungle.

De dertien- tot zestienjarigen zullen een 
actieve zomer beleven dankzij de swap-
werking, helemaal op maat van tieners. 
Leer een film maken, win een wedstrijd 
koken of ontdek wat geocaching is. 
Geen tijd voor verveling deze zomer!

Vanaf half juni geven we de brochures van 
speelpleinwerking, kleuteractiviteiten en 
grabbelpaswerking mee met de kinderen 
in de Zoerselse scholen. De swappasbro-
chure sturen we op naar alle jongeren van 
13 tot 16. Alle folders zijn vanaf dan ook 
verkrijgbaar bij de gemeente.

U ziet het, om plezier te maken hoeft u 
deze zomer niet ver te zoeken. Wilt u het 
écht dicht bij huis houden? Ga bij de ge-
meente eens na of uw straat in aanmer-
king komt voor een speelstraat en zoek 
twee volwassen speelstraatmeters of 
-peters. Uw hele straat, of een deel ervan, 
wordt dan tijdens bepaalde dagen en uren 
afgesloten. Zo wordt uw straat omgeto-
verd tot een spelparadijs. Kinderen kun-
nen er vrij en veilig hinkelen, rolschaatsen 
en nog zoveel meer leuke dingen doen.

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪0▪00▪of▪mail▪naar▪gemeen-
te@zoersel.be.

TRAAG DOOR DE HALSE BOSSEN
Eind vorig jaar werd de ‘toegankelijk-
heidsregeling’ voor de Halse bossen 
goedgekeurd en feestelijk ingehuldigd. 
Aan de uitvoering op het terrein wordt 
ondertussen ijverig gewerkt. De voor-
bije weken plaatsten we de bordjes die 
aangeven op welke paden wandelaars, 
fietsers en ruiters zich best kunnen ver-
plaatsen. Deze maand nog worden ba-
relen geplaatst om gemotoriseerd ver-
keer van de boswegen te houden. En 
later dit jaar staan het herstel van een 
aantal wandelpaden en de aanleg van 
een voetgangersbrug over het Groot 
Schijn op het programma. 
Allemaal goed nieuws dus voor de 
‘zachte’ toerist!

GEMEENTEPARK HALLEHOF: 
HEEFT U NOG EEN vERHAAL?
Het gemeentebestuur werkt in sa-
menwerking met SPK (Strategische 
Projectenorganisatie Kempen) aan een 
beheerplan voor het gemeentepark 
Hallehof. Momenteel loopt de inventa-
risatie van het park. Daarvoor zijn we 
op zoek naar alle mogelijke informatie. 
U kunt daarbij helpen door ons zoveel 
mogelijk info, weetjes of verhalen over 
het park te bezorgen. Vooral informatie 
over de geschiedenis en de aanwezige 
natuur, maar ook over het gebruik er-
van is van nuttig belang. 
Laat het weten aan Jan Van den Berg-
he, via jan.vanderberghe@spk.be of bel 
0499 53 32 54. 

“Op vakantie in eigen dorp is meer 

dan de moeite waard!”
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Dit jaar zijn er een aantal kerkuiltjes geboren in de nestkasten die in onze gemeente 
hangen. In zo’n nestkast brengt een koppel uilen gemiddeld drie jongen groot. Er-
gens in de loop van mei zien ze het eerste levenslicht en half juni is de periode dat die 
jongen geringd, gewogen en gemeten worden. In het najaar verlaten ze dan het ou-
derlijke nest. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (een afdeling van Vogelbescherming 
Vlaanderen vzw) organiseert op 25 juni een kerkuilavond waarbij u het ringen van de 
jonge uilen van dichtbij kunt volgen. De exacte locatie waar dit gebeurt, is nog niet 
bekend, daarom moet u zich op voorhand inschrijven via eddhuyvetter@skynet.be of 
telefonisch via 03 309 31 78.

meer weten?
Surf naar www.kerkuilwerkgroep.be

Kunt u niet goed met de computer over-
weg of loopt u hopeloos verloren op het 
internet? Geen paniek, uw redding is in 
zicht! Een ploeg van enthousiaste vrijwil-
ligers staat klaar om u te helpen. In het 
najaar starten ze met nieuwe initiaties pc-
gebruik, Word, Excel, PowerPoint, internet, 
chatten en mailen. 
Schrijf u nu in voor deze lessen!

in de bib
dinsdag 24.08 van 9 tot 12 uur
donderdag 26.08 van 18 tot 20 uur

in het administratief centrum
maandag 23.08 van 13.30 tot 16.30 uur
donderdag 26.08 van 18 tot 20 uur

meer weten?
Bel Janne Verstrepen 03 2980 9 40 of 
Anke Smolders, 03 2980 9 60. 

digidak▪helpt▪u▪
digitaal op weg

jong,▪donzig geweld

 ■ IN ‘T KORT

24.06.2010 - 22.09.2010

vrijdag 25.06
fuif soirée flambée
Geen betere manier om de zomervakantie 
te beginnen. Alle jongeren zijn van harte 
welkom op deze spetterende tentfuif. 
Samen met DJ Alliance en gast-DJ Ruben, 
maken we er een feest van. Er zal ook een 
gezellig binnenplein zijn en tot 22 uur be-
taalt u slechts € 3 toegang.

locatie feesttent Kapelstraat
tijdstip van 20 tot 3 uur
prijs € 5
info Ann Van den Brandt M 0473 74 64 40,
info@delindekring.be, www.soireeflambee.be 
een activiteit van Kf De Lindekring

zaterdag 26.06
carwash
U kunt vandaag uw auto laten wassen en 
geniet tijdens het wachten van een gratis 
drankje.

locatie KLJ lokalen, Lotelinglaan 7
tijdstip tussen 10 en 16 uur
prijs € 6
info Kim Peeters M 0474 66 82 66,
kimeke@hotmail.com 
een activiteit van KLj Halle

tentoonstelling tekenatelier
Het hele jaar hebben de kinderen van het 
kinderatelier een uitdagend programma 
gevolgd bij onze enthousiaste docenten. 
Met verschillende materialen zoals houts-
kool, verf, krijt, papier en karton maak-
ten ze een ontdekkingstocht doorheen de 
beeldende kunst. Op deze expositie krij-
gen we een goed beeld van de mogelijkhe-
den die het tekenatelier biedt.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data 27.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
en zondag van 11 tot 18 uur 
info cultuurdienst Bart Van Santvliet T 03 2980 7 13, 
cultuur@zoersel.be 
een activiteit van gemeentebestuur zoersel

donderdag 01.07
tweede fietszoektocht 
van Natuurpunt voorkempen
Aan de hand van een duidelijke parcours-
beschrijving wordt u langs minder be-
kende fietswegen door de lokale natuur 
geloodst. Onderweg kunt u zoekvragen 
oplossen waarmee u misschien een leuke 
prijs wint. Kies tussen fietstochten van 30 
of 45 km.

andere data van 1.07 tot en met 15.08
prijs gratis, deelnameformulieren in de bi-
bliotheken en de toeristische diensten van 
Malle en Zoersel of via www.natuurpunt-
voorkempen.be 
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van 
natuurpunt Voorkempen

zondag 04.07
natuurwandeling
Ga samen met een natuurgids op wandel 
in het Zoerselbos. Laarzen zijn aanbevolen 
en uw viervoeters laat u best thuis.

locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data 1.08 en 5.09
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
info Will De Clippeleir T 03 384 20 99,
will.declippeleir@scartlet.be, www.zoerselbos.be 
een activiteit van de Vrienden van het zoerselbos

zondag 18.07
LRv ponytornooi
Tijdens dit paardensportevenement geven 
ongeveer 750 deelnemers het beste van 
zichzelf. De beleving staat centraal in het 
hele sportgebeuren, het recreatieve pri-
meert steeds op het competitieve. Dus ie-
dereen presteert op eigen niveau en naar 
eigen mogelijkheden.

locatie Blommerschot, Malle 
andere data 21.07
tijdstip van 8.30 tot 18 uur
info Stef janssens M 0477 97 03 93,
stef_leen.janssens@telenet.be , www.lrv-pc-zoersel.be 
een activiteit van LrV Sint-elisabeth zoersel

begeleide fietstocht
Fiets mee langs Zoersels erfgoed. De tocht 
is ongeveer 26 km lang.

locatie kerk Halle
tijdstip 13 uur
prijs gratis 
info Lionel Vandenberghe T 03 383 47 59,
lionelvandenberghe@telenet.be 
een activiteit van 
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

zondag 25.07
beachparty Halle Tropicale
Springkasteel, zwembad, massa’s strand-
zand, drank en eetstandjes, live optreden 
van The Pilot Dolls Band Marginal en dis-
cobar M&D Action. Alles wat u dus nodig 
heeft voor een strandfeest.

locatie dorpsplein Halle
tijdstip van 12 tot 24 uur
prijs gratis
info Danny Van De Velde M 0479 99 17 83,
danny_vandevelde@pandora.be 
een activiteit van KLj en oud-KLj Halle

donderdag 29.07
midzomertocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6, 11, 
17 en 20 km. 
U vertrekt in het park van Halle en vervol-
gens doorkruist u het prachtige Zoersel-
bos. Bij de lange afstanden voorzien wij 
dat u op tijd en stond even kunt rusten.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs leden € 1,10; niet-leden € 1,50
info Jozef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van 
wSV De natuurvrienden zoersel vzw

zaterdag 31.07
vlinders op de Bonte Klepper
Onder leiding van onze specialist Wim 
Veraghtert gaan we samen met u op zoek 
naar allerlei insecten in natuurgebied de 
Bonte Klepper. 
Het is tevens vlinderweekend, dus houden 
we onze ogen extra wijd open en letten 
we extra op rondfladderende vlinders. 
Breng een insectengids mee.

locatie de Bonte Klepper
tijdstip 14 uur aan de Bonte Klepper of om 13.55 uur aan 
brug 8 (baan Oostmalle - Rijkevorsel) 
info Wim Veraghtert M 0496 97 87 79
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zondag 01.08
30ste Ronde van Zoersel
Alle wielertoeristen mogen meefietsen. 
De rit is 75 km lang en heeft een tussen-
controle in Berlaar.

politie
Tijdens de zomermaanden juli en augustus helpt de wijkinspecteur 
in de antenne van Zoersel u met plezier verder op:
 dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 18 tot 20 uur
 donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Dit kan ook op afspraak of telefonisch 03 2980 5 20.

antenne Halle
Ook de openingsuren van de antenne van Halle zien er tijdens de 
vakantie iets anders uit. De deur staat voor u open op:
 maandag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 20.00 uur 
 woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

meer weten?
Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.

onze▪deuren blijven▪open

Heeft u thuis geen internet, wilt u computer- en boekenkennis combineren of wilt 
u eens op verplaatsing surfen? In de bibliotheek van Zoersel en Sint-Antonius kunt u 
gratis terecht met uw laptop voor draadloos internet. U kunt tijdens de openings-
uren natuurlijk ook steeds surfen op de vaste computers. 

meer weten?
Bel 03 2980 7 22 of mail naar zoersel@bibliotheek.be. 
Vraag een medewerker voor toegang tot het draadloos netwerk.

draadloos in▪de▪bib
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locatie start en inschrijven GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip van 7.30 tot 9.30 uur
info Cyriel van den Bulck T 03 311 70 25
een activiteit van w.t.C. windklievers zoersel

turen in vlindertuinen
Aan de hand van een routeplan (te verkrij-
gen op de startplaatsen) kunt u meer dan 
twintig opengestelde vlindervriendelijke 
privétuinen bezoeken op uw eigen tempo.

locatie starten kan aan of bij:
de Pastorijtuin, 
Berckhovenstraat, Westmalle van 10 tot 18 uur 
de familie Brems, 
Doornlaan 31, Zoersel van 10 tot 18 uur 
de familie Peeters-De Ruysser, 
Krekelenberg 13, Zoersel van 10 tot 15 uur 
prijs gratis
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16,
www.natuurpuntvoorkempen.be 
een gezamenlijke activiteit van 
natuurpunt Voorkempen en kern zoersel

handboogschieten op wip
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert haar 
jaarlijkse wipschieting volgens de kalen-
der van de Hoge Gilde Raad der Kempen. 
Tien gilden uit de Noorderkempen nemen 
hieraan deel om de meeste vogels of plui-
men af 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

maandag 02.08
voetbal-fun stage
Ex-profvoetballer en Rode Duivel Stephan 
Van Der Heyden leert uw kinderen enkele 
voetbalkunsten.

locatie KFCE Zoersel, Kievitheide
andere data 3, 5 en 6.08
info www.voetbal-fun.be
een activiteit van KfCe zoersel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 11.08
kinderboerderij Groenhof
Kinderen, ouder dan vijf jaar, mogen mee 
naar de kinderboerderij om alle diertjes te 
leren kennen.

locatie Groenhof,  Cauwenberglei 46, 2243 Pulle
tijdstip vanaf 09.30/10.00 uur
prijs leden € 7, niet leden € 10
info en inschrijven Boven-Beckers T 03 383 35 43
een activiteit van gezinsbond Halle

zondag 15.08
parkwandeling in 
‘de Renesse-wolfschot’
In dat park hebben we één van onze vleer-
muizen-ijskelders en is er ook een bloem-
rijk graslandje. 
U krijgt de kans om onder deskundige 
begeleiding het domein van kasteel de 
Renesse en het aansluitend natuurgebied 
Wolfschot te (her)ontdekken.

locatie op de parking bij het Koetshuis van kasteel de 
Renesse in het centrum van Oostmalle 
andere data 19.09
tijdstip 14 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van 
natuurgidsen natuurpunt Voorkempen

vrijdag 20.08
papierslag 
dump uw oud papier in de containers

locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data 21 en 22.08
tijdstip van vrijdagvoormiddag 12 uur tot zondagavond
info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be 
een activiteit van 
missiekring Sint-elisabeth zoersel

zondag 22.08
19de veldtoertocht
Recreatieve veldtoertochten, ook voor 
kinderen, van 15, 25 en 45 km. 
Bewaakte fietsstalling, voldoende kleed-
kamers en douches, fietsreiniging en be-
voorrading zijn voorzien.

locatie KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 7.30 tot 12.30 uur
prijs leden VWB-WBV € 2,50; niet-leden € 3
info Stan Peeters M 0479 25 61 61, p.stan@telenet.be,
Walter Van Den Eynden M 0479 85 05 51, 
www.dedoortrappershalle.be 
een activiteit van wtC De Doortrappers Halle

dwaallichtwandeling
In het kader van het Elsschot-jaar kunt u 
mee wandelen door Antwerpen.

locatie het Letterenhuis Antwerpen, Minderbroeders-
straat 22 
tijdstip 14 uur
prijs leden € 4; niet-leden € 6
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59,
lionelvandenberghe@telenet.be 
een activiteit van 
Davidsfonds Halle-in-de-Kempen

woendag 25.08
inschrijvingen 
muziek-en woordacademie

locatie Achterstraat 70
andere data van 25 tot 30.08 of in september tijdens 
de openingsuren van de school 
tijdstip van 18 tot 20 uur
info Ria Van Lier T 03 482 07 13,
academie.zoersel@gmail.com, 
www.academiewijnegem.be 
een activiteit van de muziek- en woordacademie

donderdag 26.08
zomerborrel wijk Meerheide
Graag eigen stoel en drinkglas meebren-
gen. Iedereen welkom!

locatie Cyriel Buysselaan
tijdstip vanaf 16 uur
info Steven Truyen M 0486 03 34 02, www.zoersel.be
een activiteit van buurtcomité meerheide

vrijdag 27.08
nacht van de vleermuis
Na een diapresentatie over de watervleer-
muizen, zal u deze zoogdieren over de 
vijver zien scheren, terwijl hun ultrasone 
kreten door de batdetector vertaald wor-
den in hoorbare klanken. We zorgen ook 
voor kinderactiviteiten.

locatie Natuur- en Landschapshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 19 uur
info Walter d’ Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@pandora.be 
een activiteit van 
natuurpunt Voorkempen en kern zoersel

dinsdag 31.08
UPdate computerclub
Windows Vista, Windows 7, Word, Excel, 
grafische toepassingen, hard- en soft-
warebespreking, hulp bieden en vragen 
beantwoorden.

locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data 21.09
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van uPdate Computerclub

vrijdag 03.09
beachparty

locatie tent De Reiger 29
tijdstip 21 uur
info Ben Grootjans, ben_grootjans@msn.com
prijs vvk € 4, kassa € 5
een activiteit van KLj zoersel

zaterdag 04.09
najaarsopendeur
U ontdekt cactussen en veel Zuid-Afri-
kaanse planten. We helpen u graag en ge-
ven u advies. Iedereen is welkom en krijgt 
een gratis drankje en plantje cadeau!

locatie Antwerpsedreef 30
andere data 05.09
tijdstip van 10 tot 17 uur
prijs gratis
info Frank Thys T 03 383 50 06, frank-diane@skynet.be

zondag 05.09
haringfeest
Tijdens het haringfeest, ten voordele van 
het bezoekerscentrum, kunt u ter plaatse 
geroosterde haringen, boterhammen met 
kaas en kop of lekkere vlaaien eten. Er zijn 
ook koude en warme dranken, en anima-
tie is verzekerd. Toegang is gratis en ieder-
een is welkom.

locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2  
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Leo Cautereels T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be,
www.zoerselbos.be 
een activiteit van de Vrienden van het zoerselbos

KLJ Feesten Zoersel
Beachvolleybal, eetgelegenheden, rand-
animatie, klein-vélokes-koers, fietsfoto-
zoektocht, …

locatie KLJ lokaal, De Reiger 29
tijdstip 12 uur
info Ben Grootjans, ben_grootjans@msn.com
een activiteit van KLj zoersel

eerste chirozondag
Het nieuwe chirojaar gaat van start! De 
chirojongens nodigen daarom ook graag 
alle jongens uit van 6 jaar (1ste leerjaar) 
tot 18 jaar uit om er wederom een gewel-
dig chirojaar van te maken!

locatie lokalen Chirojongens, Kapellei (straatje naast 
nr. 37) 
tijdstip van 14 tot 17 uur
info M 0479 25 63 55, contact@chirosint-antonius.be,
http://jongens.chirosint-antonius.be 
een activiteit van Chirojongens Sint-antonius

eerste chirozondag
Heb jij ook zin om in het weekend met al 
jouw vriendinnetjes te spelen? Dan kan je 
vanaf september weer bij de Chiromeis-
jes van Sint-Antonius terecht! Elke zon-
dag worden er zotte spelletjes gespeeld, 
gezongen, samengewerkt en vooral héél 
veel plezier gemaakt! 
Op zondag 5 september is het overgang 
en vanaf 12 september beginnen de ge-
wone chirozondagen weer. Iedereen is 

meer dan welkom en als je aarzelt, mag 
je gerust een keertje komen proberen. Ho-
pelijk tot dan!

locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip van 14 tot 17 uur 
info Katleen Goossens M 0472 69 47 22,
katleen.goossens@hotmail.com 
een activiteit van Chiromeisjes Sint-antonius

vrijdag 10.09
jeugdweekend vC Zoersel
Vrijdag jeugdfuif Mouve La Fête, muziek 
binnen en buiten. Zaterdag en zondag 
eetfestijn met spaghetti en croques.

locatie Kapelstraat 15
andere data 11 en 12.09
tijdstip vrijdag van 21 tot 3 uur, zaterdag van 16 tot 20 
uur, zondag van 11.30 tot 18.30 uur 
info Herman Smits T 03 383 64 50
een activiteit van volleybalclub VC zoersel

zaterdag 11.09
K.L.J.-feesten
Op zaterdag 11.09 is er in de namiddag een 
spetterende kinderdisco van 13 tot 18 uur. 
Daarna geven we het beste van onszelf op 
onze Beirefuif. Op zondag is er vanaf 11 uur 
onze landelijke familiedag met wandel- en 
fietszoektocht.

locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data 12.09
info Kim Peeters M 0474 66 82 66,
kimeke@hotmail.com 
een activiteit van KLj Halle

concert
Dirigent & muzikanten van Koninklijke 
Harmonie De Vriendenband nodigen u 
van harte uit op hun concerten.

locatie Bethaniënlei 108b
andere data 12.09
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs gratis
info Jef & Erna Bogaerts T 03 383 57 89
een activiteit van 
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

countrybal
We vieren feest ter ere van ons vijfjarig 
bestaan.

locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 4, kassa € 5
info Natascha Pacquée T 03 385 20 36,
angel_natascha@hotmail.com, 
www.angelcountrylinedancers.be 
een activiteit van angel Country Line Dancers

zondag 12.09
landschapswandeling op de Hegte 
Heyde en De welvaart
We profiteren van de laatste aangename 
zomerdagen om een mooie landschaps-
wandeling te maken door domein de Wel-
vaart en het aangrenzende natuurgebied 

de Hegte Heyde. De natuurgidsen van Na-
tuurpunt Voorkempen wijzen u de weg.

locatie parking van de nierdialyse bij het A.Z. Sint-Jozef 
Westmalle (achteraan tegen het bos) 
tijdstip 10 uur
info Ronny Van Soens T 03 385 94 63
een activiteit van 
natuurpunt Voorkempen kern zoersel

werken met hop in vlamertinge
We gaan naar Vlamertinge bij een hoppe-
boer. We vlechten en experimenteren met 
hopranken. Met één hoprank maken we 
een buidelmand die zeer decoratief is aan 
muur of deur, voor binnen of buiten. Deze 
mand kan met hopbellen, herfstblaren en 
noten versierd worden. Bij Kerstmis kunt 
u ze versieren met kerstgroen. Er is ook 
nog tijd genoeg om een ander werkstuk 
te maken.

locatie Vlamertinge
tijdstip van 11 tot 17 uur
info bij Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

welkomstfeest
Het nieuwe chirojaar gaat weer van start! 
Om dit te vieren organiseert Chiro Waks 
Zoersel een welkomstfeest. Om 13.30 uur 
verwelkomen we alle kindjes en jongeren 
die ons al kennen of wel eens een kijkje 
willen komen nemen. Tijdens een op en 
top gezellige namiddag dompelen we u 
onder in de spelwereld van Chiro Waks. 
Vanaf 16 uur zijn ouders van harte welkom 
in ons chirocafé waar het elk jaar enorm 
gezellig is. Daarnaast is er ook een info- 
en inschrijvingsstand, kunt u uniformen 
kopen en krijgt u heel wat foto’s te zien 
van onze chiroactiviteiten, … We hopen 
ons enthousiasme met u te kunnen delen. 
Tot dan!

locatie chirolokaal Kermisplein
tijdstip 13.30 uur
info Sanne Joostens M 0472 73 56 03,
sannejoostens@hotmail.com 
een activiteit van chiro waKS zoersel

dinsdag 14.09
vleermuisobservatie op de Hegte 
Heyde
De vleermuiswerkgroep trekt er regel-
matig op uit om in onze natuurgebieden 
vleermuizen waar te nemen. We gebrui-
ken daarbij de batdetector. Ook zin om 
het eens te proberen? De vleermuizen-
werkgroep begeleidt u.

locatie op de Hegte Heyde of op de parking van de 
nierdialyse achteraan bij het A.Z. Sint- Jozef Westmalle 
tijdstip 20 uur
info Walter d’ Hertefelt T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@pandora.be 
een activiteit van 
natuurpunt Voorkempen Kern zoersel
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donderdag 16.09
voorstelling muziek- en woordlessen
Op deze avond komen verschillende vak-
leerkrachten vertellen wat u allemaal in 
onze academie kunt volgen. Zowel voor 
muziek als woord zijn er veel mogelijkhe-
den.

locatie gemeenschapscentrum Wijnegem, Turnhout-
sebaan 199 
tijdstip vanaf 19.30 uur
info Academie Wijnegem T 03 353 75 41,
academie.wijnegem@skynet.be 
een activiteit van de muziek- en woordacademie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 18.09
dag familieopstellingen
Een familieopstelling kan op een ontroe-
rende manier inzicht geven in de onbe-
wuste patronen en verstrikkingen, die uw 
leven beheersen. U krijgt een dieper in-
zicht in uzelf door u te verbinden met uw 
voorouders en hun lot. Daardoor ontstaat 
er beweging, stroming en heling.

locatie ZinZolder Halle-Dorp 71
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
info Anne De Vester M 0495 10 88 91,
anne.de.vester@telenet.be, Katrien Cassiers 
T 03 827 44 83, katrien.cassiers@telenet.be 
een activiteit van de zinzolder

bezoek aan het vlaams Parlement
Bezoek het hart van onze Vlaamse Ge-
meenschap en wandel nadien door Brus-
sel. Meer informatie kunt u vragen bij de 
bestuursleden.

locatie Brussel
tijdstip 11 uur
info Katia Pannecoucke T 03 383 51 56,
katia.pannecoucke@edpnet.be 
een activiteit van Davidsfonds Sint-antonius

infonamiddag
U heeft enige artistieke aspiraties en ziet 
het wel zitten om met potlood of penseel 
bezig te zijn? Dan bieden wij u de moge-
lijkheid om uw vaardigheden te ontplooi-
en. U kunt die dag ook inschrijven voor 
een cursus ‘tekenen, aquarelleren en schil-
deren met olieverf ’.

locatie Olmenlei 129
tijdstip zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur, en donder-
dagavond van 19 tot 22 uur 
info J. Claesen T 03 384 19 88
een activiteit van Kunstkring ‘De Schuine Boom’

mosselrestaurant Zoersel
Kom ook dit jaar weer smullen van een 
heerlijke portie mosselen met frieten of 
brood! U hoeft niet te reserveren. Wij ser-
veren ook koninginnenhapjes en kinder-
menu’s. Met nog een lekker aperitief, een 
glaasje wijn en een dessert erbij, wordt dit 
een avondje echt genieten.

locatie lokaal de Lindekring, Kapelstraat 19
tijdstip van 17.30 tot 21 uur
info Ann Van den Brandt M 0473 74 64 40, info@
delindekring.be 
een activiteit van Kf De Lindekring

het grote bosgebeuren
Dit jaar is een speciale feesteditie, want 
we vieren 20 jaar grote bosgebeuren! 
Instapactiviteit vanaf 14 uur, kinderker-
mis en inschrijven vanaf 16 uur, barbecue 
vanaf 17 uur. Van 21 tot 3 uur fuif met main-
stage en dance area. Er is een feestbus en 
bewaakte fietsenstalling.

locatie Heideweg 101
tijdstip vanaf 14 tot 3 uur
prijs vvk € 4, kassa € 6
info www.hetgrotebosgebeuren.be
een activiteit van scouts Halle

donderdag 23.09
’s Heerentocht – warme wafeltocht
Volledig afgepijlde wandelingen van 6, 11 
en 17 km in ‘s Herenbos, een gebied dat 
nog niet zo lang geleden enkel voor Heren 
toegankelijk was. Wij voorzien de nodige 
rustposten op de lange wandelingen.

locatie KLJ Zoersel, Kiekeboeplein
tijdstip van 8 tot 15 uur
info Jef Joosten T 03 383 50 09,
jozef.joosten@telenet.be, www.nvz.be 
een activiteit van 
wSV De natuurvrienden zoersel vzw

ontmoet het vrouwelijke principe 
in jezelf
In het boek ‘Grootmoeders geven de we-
reld raad’ wordt het duidelijk dat we be-
wust contact dienen te maken met het 
vrouwelijke in ons. We streven naar een 
evenwicht tussen het vrouwelijke en het 
mannelijke principe. De nieuwe maantent 
is een mooie manier om draden van liefde 
te weven en het vrouwelijke principe in 
ons te eren. Via verhalen, meditatie, dan-
sen en kunstzinnig werken, ontdekken 
we als vrouw onze gaven, onze talenten, 
onze innerlijke kracht, ons heilig pad. We 
spreken via onze harten, zingen, gaan in 
de stilte om te luisteren naar onze inner-
lijke stem, in een sfeer van vertrouwen en 
niet oordelen.

locatie Antwerpsedreef 117
start in september - juiste data zie website
info bij Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

zondag 26.09
opendeurdag
Kom de sfeer opsnuiven! U kunt de 
kunstwerkjes van onze cursisten komen 
bewonderen. Zij hebben hun creatieve 
expressie via vlechtwerk naar buiten ge-
bracht. U kunt genieten van een drankje 
en gebak aan kleine prijsjes. Het volledige 
programma is nog in wording, bekijk onze 
website voor meer informatie. Breng ge-
rust familie, kennissen en vrienden mee!

locatie Antwerpsedreef 117
tijdstip van 11 tot 18 uur
info bij Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

zondag 10.10
tweedehandsbeurs
Tijdens de beurs van 10 oktober vindt u 
baby-, kinder- en tienerkleding, speelgoed 
en babybenodigdheden. Inschrijvingen 
en lijsten om hieraan deel te kunnen ne-
men, kunt u krijgen op vrijdag 24 septem-
ber vanaf 19 uur op het gelijkvloers in het 
Zonneputteke. Een lijst kost € 3. Wegens 
het grote succes mag er maar één lijst per 
deelnemend adres gekocht worden. Wie 
niets wilt kopen of verkopen, is ook wel-
kom in onze cafetaria. Een speelhoek voor 
de kindjes is voorzien.

locatie Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van 
de Vriendenkring van het gemeentepersoneel

donderdag 14.10
cursus ‘weetjes en verhalen 
over paddenstoelen’
Geen saaie cursus, het accent ligt immers 
niet op determinatie, maar op de eetbaar-
heid, de giftigheid en de geneeskracht van 
paddenstoelen en op de sporen die ze heb-
ben nagelaten in onze en andere culturen. 
Lesgever van het Natuurpunt educatie.

locatie Natuur- en Landschapshuis, Kasteeldreef 55
andere data theorie: 21.10
praktijk 23 en 30.10 (verdere afspraken op de theorieles) 
tijdstip theorie om 20 uur, praktijk van 14 tot 17 uur
prijs leden € 15, niet-leden € 20 - optioneel €12,50 voor 
uitgebreide cursusnota’s (150 blz) - betaling door over-
schrijving op rekening 068-2299025-55 van Natuurpunt 
Voorkempen, Leeuwerikenlaan 8, 2390 Malle (adres 
vermelden!) met vermelding ’paddenstoelenweetjes’ 
en aantal personen + aantal cursusnota’s (minimum 14 
dagen op voorhand) 
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

veiligheid
Verlichtingspalen langs de openbare weg, 
sfeerverlichting in de tuin, … ’s Nachts ste-
ken we onze lichten aan om ons onder an-
dere een veilig gevoel te geven. We denken 
dat we dieven afschrikken als we het licht 
aanlaten, maar dat is echter niet zo. Ie-
mand die naar een verlicht huis toeloopt, 
valt minder op dan wanneer plots een be-
paalde spot oplicht in het donker.

schadelijke gevolgen
Deze nachtelijke verlichting heeft een 
keerzijde: te veel licht veroorzaakt licht-
hinder en lichtvervuiling.
Lichtvervuiling betekent meer helderheid 
in een donkere omgeving door te veel, en 
vooral door verspillend kunstlicht. Of be-
ter gezegd: onze nachten worden letterlijk 
‘lichter’. De sterren aan de hemel worden 
daardoor ook minder zichtbaar.
Lichthinder heeft niet alleen een negatief 
effect op de omgeving, ook de gezond-

laat▪de▪lichten▪
niet nutteloos branden

heid van de mens lijdt eronder. Slaap-
stoornissen, bijziendheid, … het zijn maar 
enkele gevolgen van lichthinder. Ook het 
bioritme van dieren raakt ontregeld, wat 
leidt tot desoriëntatie, aantasting van de 
voortplanting en zelfs sterfte.

beter verlichten
Om het probleem van lichthinder en 
lichtvervuiling aan te pakken, is het niet 
nodig om ’s nachts alle lichten te doven. 
Een slimmer gebruik van verlichting doet 
al veel. 
We geven u alvast enkele nuttige tips: 
▪ verlicht alleen wat nodig is
 - vermijd overbodige verlichting
 - projecteer het licht zoveel mogelijk op 

het gewenste object of zone
 - hou het vermogen van de lamp zo laag 

mogelijk en verhoog de lichtsterkte 
niet onnodig

 - gebruik energiezuinige lampen en 
aangepaste verlichtingstoestellen

België mag dan wel een klein land zijn, vanuit de ruimte is ons land duidelijk zichtbaar. De 
verlichting die we ’s nachts gebruiken, zit daar zeker voor iets tussen. Een overdaad aan licht 
is echter schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. 

 ■ BETROKKEN!

lichtvervuiling en -hinder

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪9▪10,▪
of▪mail▪naar▪milieu@zoersel.be.

▪ wanneer het nodig is
 - zet het verlichtingsniveau niet altijd 

even hoog 
 - doof de verlichting wanneer ze niet 

noodzakelijk is of geen zin heeft
 - hou rekening met andere verlichting in 

de buurt
▪ met zo weinig mogelijk hinder
 - scherm de lampen af
 - vermijd zicht op de lamp
 - laat licht van boven naar onder schij-

nen
 - verlicht gelijkmatig

Bovendien geldt, zoals vaak, wat goed 
is voor milieu en natuur, is ook nog goed 
voor uw portemonnee.
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Lach,▪kijk,▪zing,▪
luister▪en▪supporter
Op elf juli vieren we feest! Intussen is het al een traditie geworden om begin juli elf dagen 
lang te feesten naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. In heel Vlaanderen staan er tal van 
activiteiten op het programma. Ook onze gemeente trekt die dag een feestelijk kleedje aan.

 ■  BETROKKEN

De apotheose van deze elfdaagse is een 
denderende happening op 11 juli. Er staat 
een boeiend en bont programma voor u 
klaar. En bovendien: gratis en voor niets. 
Deze dag zal ook wereldwijd een feest-
dag zijn want dan zal de wereld ‘voetbal’ 
ademen. Daarom is ons programma ver-
momd zoals een goede voetbalmatch.

de aftrap
Vendeliersgroep ‘De Ronckaert’ zal de af-
trap geven van deze feestelijke, en vooral 
vriendschappelijke Zoerselse match. De 
groep bestaat 25 jaar; een perfecte aanlei-
ding dus om deze eer te krijgen. Ze geven 
de aftrap met een spectaculaire vlaggen-
choreografie.

eerste speelhelft
baron Von Munchhausen
De feestelijkheden worden verdergezet 
met een speciale kindervoorstelling voor 
kids van 6 tot 106, ‘baron Von Munch-
hausen’. Hij beleeft de meest ongeloof-
waardige avonturen met zijn reizen in een 
luchtballon, op een kanonskogel, door de 
Caraïben, de woestijn, ... Voortdurend ver-
andert hij van outfit en wordt hij omringd 
door gekke attributen. Meespelen, roepen 
en zingen is toegelaten, terwijl de baron 
op rare instrumenten speelt.

tweede speelhelft
Bart Herman & groep
De kids van 6 tot 106 zijn na de wonder-
baarlijke avonturen van harte welkom op 
het optreden van Bart Herman & groep. 
Deze Vlaamse zanger heeft één grote lief-
de: muziek. In 1993 haalde hij moeiteloos 
goud met zijn eerste nummer 1-hit ‘Ik ga 
dood aan jou’. Inmiddels blikte hij al tien 
cd’s in en ontwikkelde Bart Herman zich 
tot een veelgevraagde artiest op de podia 
van de Lage Landen.

de verlengingen
de echte wedstrijd
De 11-julihappening sluiten we af met 
de finale van het WK-voetbal op groot 
scherm. Spanning en sensatie zijn verze-
kerd. Breng dus toeters en bellen gerust 
mee om uw favoriete finaleploeg vanuit 
de Kapel aan te moedigen.

PRAKTISCHE INFO:
zondag 11 juli 
administratief centrum, Handelslei 167, 
deelgemeente Sint-Antonius
programma:
14.30 uur: vendeliers ‘De Ronckaert’
15 uur: baron Von Munchhausen
17 uur: Bart Herman & groep
19.30 uur: WK-finale

MEER wETEN?
Mail▪naar▪
roeland.verstraeten@pandora.be

“haal uw toeters en 

bellen boven”

Al van in de prehistorie zijn de elementen altijd tegelijk vriend en 
vijand geweest voor ons. We hebben ze gebruikt om ons leven te 
verbeteren, maar we hebben ons er ook voortdurend tegen moe-
ten verdedigen. Dat spel van wisselwerking met water, vuur, aarde 
en lucht liet talrijke sporen na in alle mogelijke onderdelen van ons 
leven.

de vier elementen in het zoerselbos
In het hart van onze gemeente ligt het Zoerselbos. In dat prachtige 
natuurgebied van meer dan 400 hectaren, kunnen we de vier ele-
menten op veel plaatsen herkennen. Zo zijn er de gekende geres-
taureerde spuien, die in de 16de eeuw door de paters Bernardijnen 
werden gebouwd om de opbrengst van de beemden of hooilanden 
te verhogen. Minder bekend tot op vandaag zijn de houtskoolmei-
lers die in het Zoerselbos aanwezig waren. Er waren al langer ver-
moedens, maar pas in de zomer van 2008 werden de restanten er-
van ontdekt. Een houtskoolmeiler is de oudste constructie waarin 
houtskool werd bereid. Ontdek in het bos nog meer schatten die 
lang verborgen bleven.

de vier elementen in het Heemhuisje
De Heemkundige Kring toont hoe de vier elementen op diverse lo-
caties in onze gemeente herkenbaar zijn. Dat doen ze aan de hand 

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪7▪13▪of▪mail▪naar▪cultuur@zoersel.be

gemeentelijke▪
verborgen schatten

van een tentoonstelling, met authentiek beeldmateriaal. U 
komt bijvoorbeeld alles te weten over de spuien, de vloeibeem-
den, de houtskoolmeilers, enzovoort. Ook de vroegere steen-
bakkerijen komen aan bod.

wandel en ontdek
Op 12 september kunt u vanuit het Heemhuisje, Schoolstraat 9, 
met een gids op pad, dwars door het Zoerselbos. U komt aan in 
het bezoekerscentrum, waarna er een pendelbus voor u klaar-
staat die u terugbrengt. Deze wandelingen starten om 11, 13, en 
15 uur.
Vanuit het bezoekerscentrum in het Zoerselbos, Boshuisweg 2, 
kunt u in de omgekeerde richting wandelen met een gids. De 
gids vertrekt telkens om 12, 14 en 16 uur.
U kunt die dag ook op uw eigen gemak een prachtige wande-
ling maken. Een brochure, die u kunt krijgen in het bezoekers-
centrum, gidst u doorheen het bos.

Op 12 september staan opnieuw de deuren open van tientallen monumenten ter gelegen-
heid van de Open Monumentendag. Dit jaar worden de vier elementen ‘water, vuur, aarde 
en lucht’ in de kijker gezet. Niet zozeer de vier elementen op zich, maar wel de relatie die de 
mens heeft met deze vier elementen en ook de evolutie in die haat-liefdeverhouding.

 ■ BETROKKEN

Open Monumentendag: water, vuur, aarde en lucht
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Denk eens aan een jeugdhuis. Komen woorden zoals fui-
ven, dansen, plezier, … en zo ook bij u op? We gingen praten 
met de drijvende krachten achter de jeugdhuizen in onze 
gemeente. Zij vertelden ons dat er meer komt kijken bij een 
jeugdhuiswerking dan enkel fuiven.

professioneel beheer
Jeugdhuis De Zoezel heeft de grootste 
achterban. Die bredere basis splitst zich 
in vijf werkgroepen. “Die hebben elk een 
bepaalde zelfstandigheid,” legt Jeroen uit, 
“maar uiteindelijk beslist het bestuur. We 
beheren dan ook een vzw met een aan-
zienlijk budget.” Organisatietalent is dus 
onmisbaar. “We verdelen de verantwoor-
delijkheden voor de vele taken.” De bud-
getten van de twee andere jeugdhuizen 
zijn kleiner, maar het verantwoordelijk-
heidsgevoel is daarom niet minder. “In het 
bestuur van een jeugdhuis zitten, is een 
les in communiceren, delegeren en orga-

De vier woordvoerders zijn allemaal stu-
denten. “Toch zijn er bij onze leden en 
bij onze medewerkers ook heel wat die 
werken,” krijgen we te horen. “Zo houden 
de mensen die werken, het jeugdhuis in 
de week open, terwijl dat in het weekend 
vooral door studenten gebeurt. Als we ac-
tiviteiten plannen, houden we er rekening 
mee dat een aantal leden de dag erna mis-
schien moet gaan werken.”

leerrijk vrijwilligerswerk
Een jeugdhuis werkt vaak met vrijwilligers, 
hoe pakken jullie dat aan? 
“Je moet de capaciteiten van al je leden 

den boze. Je staat als bestuur wel aan het 
hoofd, maar je mag je niet als de baas ge-
dragen. Het belangrijkste is om een hech-
te vriendschapsband te smeden.”

Hoe professioneler de werking wordt, hoe 
moeilijker een volgende generatie kan overne-
men, niet?
“Klopt,” beseft Erik. “Daarom gieten we al-
lerlei aspecten van de werking in draai-
boeken: hoe pak je het aan, waar is infor-
matie te vinden?” Daan: “Als mensen door 
het bos de bomen niet meer zien, haken 
ze af en stoppen ze er al snel mee.” Een be-
langrijke taak van de bestuursleden is het 
overleg met de gemeente. “Ze zorgt voor 

Elk jeugdhuis heeft zijn eigenheid, al streven ze alledrie hetzelfde doel na: jongeren bijeen 
brengen door activiteiten voor hen te organiseren en een ontmoetingsplaats te bieden in 
het jeugdlokaal. 
De Non (Halle) bestaat het langst (20 jaar), De Zoezel (in Zoersel) is acht jaar geleden ont-
staan en De JoeNiz (Sint-Antonius) is volop bezig de kinderschoenen te ontgroeien. Er is 
onderling contact en overleg, maar de werkingen zijn volledig gescheiden.

jeugd▪weet▪
van▪wanten

drie jeugdhuizen

 ■ CLOSE-UP

de infrastructuur, biedt een luisterend oor 
en is bekommerd om het succes van onze 
werking,” zegt Jeroen.

lawaaihinder beperken
De jeughuizen liggen in drukke kernen met 
veel huizen, hoe zit het met buurtoverlast?
“Jongeren die luidruchtige feestjes geven, 
zijn niet per se van het jeugdhuis,” merkt 
Daan fijntjes op. “Onze lokalen zijn goed 
geïsoleerd,” vertelt Jeroen. “Buiten hoor je 
niets van de muziek. Sinds drie, vier jaar 
is binnen roken verboden, maar dat de 
stemmen van rokers, die buiten staan, 
in de buurt te horen zijn, kunnen we niet 
vermijden.”

Het gemeentebestuur heeft de jeugdhuis-
besturen al wel eens op de vingers getikt, 
wanneer na een of andere activiteit afval 
op het terrein was achtergebleven. Die 
boodschap is bij de bestuursleden zeker 
blijven hangen. “Na een activiteit ruimen 
we alles op zodat de dag erna het terrein 
en de lokalen weer netjes zijn,” zegt Greg.
Een gemeenschappelijke zorg van alle 
jeugdverenigingen in de gemeente is het 
tekort aan fuifzalen. “We kijken uit naar 
de nieuwe infrastructuur die gepland is in 
de Achterstraat,” zegt Daan. “We voelen 
hoe dan ook steun en een positieve bena-
dering van het gemeentebestuur,” voegt 
Jeroen eraan toe. “In ruil willen we graag 
actief meewerken aan de realisatie van 
het jeugdbeleidsplan,” besluit Greg.

ONZE vIER GESPREKSPARTNERS

Daan Neels (19) is geboren en getogen 
in Sint-Antonius, waar hij sinds vorig 
jaar voorzitter is van De JoeNiz. Hij stu-
deert socio-economische wetenschap-
pen in Antwerpen.

Erik Helderweert (22) is voor het derde 
opeenvolgende jaar voorzitter van De 
Non (Halle). Hij is in Westmalle gebo-
ren, maar in Halle opgegroeid. Hij stu-
deert orthopedagogie in Antwerpen.

De Zoezel is vertegenwoordigd door 
voorzitter Jeroen Van der Wijden (24), 
die in Turnhout geboren is, maar sinds 
1990 in Zoersel woont en nu in Antwer-
pen architectuur studeert.

Greg Verhoeven (22) ten slotte studeert 
politieke en sociale wetenschappen in 
Antwerpen, waar hij ook geboren is. 
Recent is hij Zoezel-secretaris gewor-
den.

“Als voorzitter smeed je 

het jeugdhuisbestuur 

tot een hechte 

vriendengroep.” (Daan)

van links naar rechts: Daan Neels (19) - voorzitter De JoeNiz (Sint-Antonius), Jeroen Van der Wijden (24) - voorzitter De Zoezel (Zoersel), Greg Verhoeven (22) - secretaris De 
Zoezel (Zoersel), Erik Helderweert (22) - voorzitter De Non (Halle)

“Het jeugdhuis is mijn 

kindje, waar ik de trotse 

vader van ben.” (Erik)

“Met die jeugdhuis

werking sta je elke dag 

op en je gaat ermee 

slapen.” (Greg)

“Het jeugdhuis is de tempel waar ik wekelijks mijn 

engagementsoffer breng.” (Jeroen)

niseren,” vindt Erik. Daan voegt eraan toe: 
“De administratieve bestuurskern kan niet 
zonder de terreinwerkers, en vice versa.”

kennen en samen voortdurend evalue-
ren,” weet Greg. “Arrogant of brutaal uit 
de hoek komen, is daarbij dus volledig uit 
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 ■ IN ‘T KORT

vrije tijd
Eén van die zomergedachten ging wellicht over de zomervakantie 
en de bijhorende vrije tijd. Het ideale moment om met de kinderen 
op stap te gaan, door een goed boek te wurmen of te genieten van 
het zonnetje. Let er altijd op dat als u lange tijd in de zon vertoeft, 
u zich voldoende beschermt. Dat kan via zonnebrandolie met een 
hoge factor of u kunt beschermende kledij dragen om een zonne-
steek te voorkomen. Kinderen jonger dan een jaar pakt u best luch-
tig in, hun huid verdraagt nog geen felle zon. Doe regelmatig een 
terrasje, eet een ijsje of neem een drinkbus mee om oververhitting 
en uitdroging te voorkomen, zeker voor de kleinsten en de ouderen 
onder ons.

lekker eten
We houden allemaal van een goede maaltijd, in de zomer is dat 
vaak een slaatje of koude pasta. Maar een heerlijke barbecue in het 
gezelschap van vrienden of familie staat ook vaak op het menu. 
Denk maar eens aan de verrukkelijke geur van barbecuekruiden. 
Komt het water ook al in uw mond? Als u een barbecue en een bij-
horende, gezellige avond organiseert, houdt u best volgend advies 
in uw achterhoofd. Laat uw vlees en koude groentjes niet eerst sud-

MEER wETEN?
Bel▪03▪2980▪0▪00▪of▪mail▪naar▪welzijn.wereld@zoersel.be.▪

wees▪op▪uw▪hoede▪
voor▪de▪zomergevaren

deren in de warmte, maar haal ze pas uit de koelkast vlak voor 
u gaat eten of wanneer uw man eindelijk die barbecue in gang 
heeft gekregen, zo voorkomt u een voedselvergiftiging. Zorg 
ervoor dat u het vlees en de vis goed doorbakt. Let erop dat het 
toestel stabiel staat en dat kinderen niet in de buurt kunnen 
spelen. En wees steeds voorzichtig met alcohol.

insecten
Een blikje cola, een flesje bier, ... wespen houden ervan. Stel dat 
u per ongeluk een wesp inslikt en u in de keel gestoken zou wor-
den, heeft u misschien een goed excuus voor een ijsje, maar een 
rit naar het ziekenhuis is toch meer aangewezen. Een wespen-
vanger en muggenmelk kunnen helpen om geen nare beten of 
steken te krijgen. Heeft u toch een beet, probeer dan om niet te 
krabben, dat maakt de jeuk alleen maar erger.

U heeft in dit magazine al talloze manieren ontdekt om tijdens de zomer te ontspannen, te 
genieten en de batterijen weer op te laden. Als we aan de zomer denken, dan borrelen een 
tiental leuke gedachten op en willen we meteen in de zomerzon duiken. Maar de zomer heeft 
ook een aantal gevolgen waarvoor we best waakzaam zijn.

 ■ LEEF!

zomerzon

U mag een huis niet huren omdat u lesbisch bent? U wordt ont-
slagen omdat u niet jong en dynamisch genoeg bent? U bent ge-
tuige van één of andere vorm van discriminatie? Klop dan aan bij 
het meldpunt discriminatie. Via advies en bemiddeling proberen 
ze iedereen zo goed mogelijk te helpen.

meer weten?
Bel naar het gratis nummer 0800 94 84 3 of surf naar www.ant-
werpen.be/meldpunt.

nee tegen▪discriminatie

Zet uw kleine pagadder op 1 september de gro-
te stap naar de school? Of bent u op zoek naar 
een nieuwe omgeving waar uw kapoen kan 
bijleren, ontdekken en zich kan ontplooien? 
Onze gemeente telt heel wat kleuter- en la-
gere scholen waar uw kind van harte welkom 
is. Zo leert uw uk ook dichtbij vriendjes kennen 
om mee te spelen en op ontdekking te gaan. 
Tijdens de zomervakantie kunt u terecht in 
de scholen voor inlichtingen en eventueel om 
zoon- of dochterlief in te schrijven. 

basisschool Halle
tijdens de schooluren, liefst na afspraak 
op 2.07 van 18 tot 19 uur
op 20, 27 en 30.08 van 18 tot 19 uur

basisschool SintAntonius
op 1 en 2.07 van 10 tot 12 uur
op 23, 24, 25, 26 en 30.08 van 18 tot 20 uur

basisschool Zoersel
elke werkdag van 1 tot en met 9.07 
en van 18 tot en met 31.08 
van 10 tot 12 uur

dichtbij naar school

Heel wat jongens en meisjes in onze scholen hebben het Ne-
derlands nog niet genoeg onder de knie. De vzw Wereld-Delen 
helpt hen. Heeft u tijd, zin, en ervaring met lesgeven of be-
geleiding van kinderen? Dan kunt u die kleintjes zich hier nog 
meer thuis laten voelen. Wilt u vrijwilliger worden, schrijf u 
dan in voor 15 augustus.

meer weten?
Bel 03 485 73 52 of mail naar taal.wd@gmail.com.

op▪zoek▪naar...▪
...leraars m/v

Antoniusschool 
elke werkdag van 1 tot en met 9.07 
en van 16 tot en met 31.08 
van 18 tot 20 uur
of na afspraak via 03 383 30 37

SintElisabethschool
tot 1.07 tijdens de schooluren
elke werkdag van 1 tot en met 7.07 
en van 18 tot en met 31.08 
van 9 tot 12 uur
of na afspraak via 03 312 35 10

basisschool van 
het gemeenschapsonderwijs (KlimOp)
tot 5.07 tijdens de schooluren
vanaf 18.08 tijdens de schooluren
of na afspraak via 03 383 25 95

meer weten?
Surf naar 
users.telenet.be/gbh, users.telenet.be/gsa, 
users.telenet.be/gbz, www.klim-op.net, 
www.elisazoe.be of www.antoniusschool.be 

18 19



Andra Van Genechten en Bart Verschueren hadden pech 

onderweg (ingezonden door Yolanda Van Genechten) 

Wilt u uw foto hier gepubliceerd zien, stuur uw foto’s 

dan door naar communicatie@zoersel.be

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

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 23 
september en 3 november moeten ons uiterlijk op vrijdag 13 
augustus vóór 12 uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten 
die plaatsvinden tussen 4 november en 8 december moeten 
ons uiterlijk op vrijdag 24 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.


