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 ▪ ‘gbo’ zorgt voor de hulp waar u recht op hebt

 ▪ sprekende beelden in de Bijl

 ▪ plezierige zomeravonden in het park

Vic, de muzikale supersenior 
in Pierenbos
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juni 2017

Tijdens de zomervakantie zien onze openingsuren er iets anders uit. 
Daarnaast komen er ook een aantal feestdagen (lees: sluitingsda-
gen) aan. Zorg er dus voor dat u niet voor een gesloten deur staat!

- Van 1 juli tot en met 31 augustus is het administratief centrum 
(Handelslei 167) van maandag tot en met vrijdag enkel open in de 
voormiddag, van 8.30 tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u 
er ook terecht van 17 tot 20 uur. Het administratief centrum en ‘t 
Zonneputteke zijn gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

- De bibliotheken van Halle en Sint-Antonius sluiten van 16 tot en 
met 31 juli. De bib van Zoersel werkt heel de zomervakantie volgens 
haar normale openingsuren. Ze zijn wel alle drie gesloten op 11 juli, 
21 juli en 15 augustus.

openingsuren 
tijdens de zomer

MEER WETEN?
onthaal 
T 03 2980 0 00 
gemeente@zoersel.be

juli en augustus
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 ■ IN ‘T KORT

eID en Kids-ID strengere voorwaarden

Hebt u een nieuwe identiteitskaart nodig, schenk dan bijzondere 
aandacht aan uw pasfoto. Deze moet sinds dit jaar immers vol-
doen aan de ICAO-normen (International Civil Aviation Organiza-
tion). De normen zijn strenger geworden dan voorheen. De kans 
bestaat dus dat we zelfs een recente foto moeten weigeren.
Denk aan de volgende zaken wanneer u een pasfoto laat nemen:
- Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glim-

lach. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het ob-
jectief, ogen op een horizontale lijn.

- Uw voorhoofd, kin en aanzet van uw oren moeten te zien zijn.
- Uw ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op 

brilglazen, geen getinte glazen, geen te groot montuur, maar 
ook geen montuur die vlak langs uw ooglijn loopt. Wij adviseren 
om uw bril af te zetten voor de foto. 
Daarnaast zijn er nog enkele regels over de belichting, afmetin-
gen, fotokwaliteit ... van de foto die belangrijk zijn. Meer infor-
matie vindt u op www.ibz.rrn.fgov.be > Identiteitsdocumenten 
(balk bovenaan) > Reglementering (linkerkolom) > Fotomatrix.

Wilt u zeker zijn? Laat uw foto’s dan maken door een professione-
le fotograaf of onze fotocabine in het administratief centrum. De 
cabine is speciaal ingesteld om te voldoen aan de ICAO-normen. 

Kids-ID
Voor de Kids-ID zijn de normen voor de foto’s minder streng, maar 
u moet wel een recente en gelijkende foto voorzien, met de juiste 
afmetingen (35 mm op 45 mm) en een egale achtergrond.

aanvragen
Een identiteitskaart of een Kids-ID aanvragen duurt ongeveer 
twee tot drie weken. In uiterste nood kunt u via een (super)
spoedprocedure de kaart al binnen twee of één dag(en) bekomen, 
maar daar betaalt u respectievelijk 100 of 188,30 euro voor.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen 
T 03 2980 9 01 
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

de bib bevraagt 
peiling openingsuren

Wanneer bezoekt u meestal 
de bibliotheek? Is het een eer-
ste stopplaats na het afhalen 
van uw kinderen of is het eer-
der iets voor na het avond-
eten? De meeste Zoerselaars 
vinden wel een momentje 
om één van onze bibliothe-
ken een bezoekje te brengen. 
Toch vallen er sommigen uit 
de boot. Daarom organiseren 
de medewerkers van de bibli-
otheek een enquête. Ze willen 
daarbij van u weten wanneer 
ze best de deuren openen en 
weer sluiten. Deelnemen kan 
via zoersel.bibliotheek.be of 
vraag naar de papieren versie 
in de bib zelf.

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

nieuw rijbewijs 
verplicht of niet?

De pers waarschuwde u de 
laatste weken over problemen 
met ‘oude’ Belgische rijbewij-
zen in het buitenland. Met 
‘oud’ bedoelen ze de papieren 
versie waarin destijds een gaatje 
werd geknipt naast de behaal-
de categorieën. Probleem is 
vaak dat u nog als jonge snaak 
of meisje op de foto staat, 
maar u bent ondertussen wel 
een tikje veranderd. Bent u de 
eigenaar van zo’n ouder mo-
del en gaat u op reis? Dan ra-
den we aan om uw rijbewijs 
om te ruilen (het is dus niet 
verplicht). U betaalt hiervoor 
20 euro. Na twee werkdagen 
kunt u het ophalen in het ad-
ministratief centrum.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen 
T 03 2980 9 01 
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

overlegtraject 
Halledorp

Tijdens de infomarkt over de 
herinrichting van Halledorp 
(pps Halle) werden heel wat 
suggesties van bezoekers ge-
noteerd. Op basis van deze op-
merkingen werden de plannen 
aangepast en op 30 maart 
opnieuw voorgesteld aan de 
‘werkgroep pps Halle’ (= sche-
pencollege, acht medewerkers 
van de administratie, acht ge-
meenteraadsleden en enkele 
externen) en op 25 april aan 
de gemeenteraadscommissie, 
die hier specifiek voor samen-
geroepen werd.

overlegtraject
Na deze presentaties besloot 
het bestuur om een overleg-
traject op te starten over de 
deelprojecten die zich nog in 
de ontwerpfase bevinden (site 
Lindedreef, Pastorij en Dorps-
kamer). Ze doorloopt dit tra-
ject met enkele Halse actoren 
die bij het dossier betrokken 
zijn (zoals omwonenden, ver-
enigingen, middenstand ...). 
Het overlegtraject bestaat 
uit vier stappen. Op 13 mei 
vond het toelichtingsmoment 
plaats, waarbij de actoren op 
de hoogte werd gebracht van 
de stand van zaken. Daarna 
volgde een inzageperiode, 
waarbij men plannen rustig 
kon inkijken en feedback kon 
formuleren. Op 3 juni werd 
iedereen opnieuw uitgeno-
digd voor een overlegmo-
ment, waarop alle suggesties 
besproken werden. Op basis 
van dit gesprek (na terug-
koppeling met stuurgroep en 
gemeenteraadscommissie)
zullen de nodige instructies 
worden gegeven aan de archi-
tect en het studiebureau. Een 
verder informatietraject volgt 
in september.

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

Kamp C geeft u gratis duurzaam bouwadvies

een duurzame 
baksteen in de maag 

ELKE MAAND ADVIES
Vanaf augustus 2017 kunt u 
elke tweede woensdag van 
de maand in de gemeenten 
Zoersel, Malle, Zandhoven, 
Schilde, Wijnegem of 
Wommelgem terecht voor 
gratis duurzaam bouwad-
vies van de experten van 
Kamp C.

KALENDER
9.08.17: Malle
13.09.17: Schilde
11.10.17:: Wijnegem
8.11.17: Wommelgem
13.12.17: Zandhoven
10.01.18: Zoersel
14.02.18: Malle
14.03.18: Schilde
11.04.18: Wijnegem
9.05.18: Wommelgem
13.06.18: Zandhoven
8.08.18: Zoersel

Maak uw afspraak via Els 
Van den Langenbergh (zie 
meer weten).

Hebt u een prachtig stukje bouwgrond of uw droomhuis ge-
vonden en staat u te popelen om uw bouw- of renovatieplan-
nen vorm te geven? Voor u naar uw architect sprint, denkt u 
best eerst na over de duurzaamheid van uw project.

voor duurzame en gezonde bouwmate-
rialen.

het bos en de bomen
Als kersverse bouwheer kan de start van 
een bouwproject zeer overweldigend zijn. 
Zeker wanneer u niet zo thuis bent in de 
steeds evoluerende bouwwereld, ziet u 
al snel door de bomen het bos niet meer. 
Daar willen we - samen met onze buurge-
meenten - graag verandering in brengen. 
We doen daarvoor beroep op de expertise 
van de adviseurs van Kamp C.
Kamp C is het ‘Provinciaal Centrum Duur-
zaam Bouwen en Wonen’. Hun hoofdtaak 
bestaat erin om niet alleen een breed pu-
bliek op een onafhankelijke manier te 
sensibiliseren en te informeren over duur-
zaam bouwen en energievriendelijk wo-
nen, maar ook om steun en advies te ver-
lenen.

gratis en onafhankelijk advies
Een jaar lang nodigen de zes gemeenten 
elke maand adviseurs van Kamp C uit, 
die u - gratis en voor niets - onafhanke-
lijk en neutraal advies geven. Ze helpen 
u om commerciële belangen van correc-
te duurzame ingrepen te onderscheiden. 
Daarnaast gaan ze samen met u op zoek 
naar een antwoord op al uw bouwgerela-
teerde vragen, screenen uw bouwplannen 
op duurzaamheid en geven nuttige tips. 
De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is 
noodzakelijk. Dit kan via medewerker Els 
Van den Langenbergh (zie meer weten).

Energievriendelijk en duurzaam bouwen 
is al lang geen uitzondering meer. Wie bin-
nenkort gaat bouwen of verbouwen, zal 
hoe dan ook aan steeds strengere normen 
en eisen moeten voldoen. Het is cruciaal 
om vanaf het prille begin voldoende aan-
dacht te besteden aan energiezuinigheid 
en duurzame technieken. Achteraf bijstu-
ren is immers veel moeilijker.

respect voor mens en milieu
Duurzaam bouwen is bouwen met res-
pect voor mens én milieu. Het is een 
evenwicht vinden tussen uw eigen woon-
comfort, dat van toekomstige generaties 
én de bredere leefomgeving. Wanneer 
u duurzaam bouwt, probeert u bijvoor-
beeld zo efficiënt mogelijk om te gaan 
met ruimte, energie, water en materia-
len. Daarnaast houdt u ook rekening met 
de toegankelijkheid van de woning en de 
aanpasbaarheid ervan in de tijd. En na-
tuurlijk kiest u tijdens uw bouwproject 

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh 
T 03 2980 7 34 
els.vandenlangenbergh@zoersel.be
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► ►

Weet u bij welke organisaties of instanties u precies moet zijn wanneer u hulp of zorg nodig 
hebt? De ervaring leert ons dat niet iedereen de meest gepaste hulpverlening voor zijn/haar situ-
atie vindt. De medewerkers van ons nieuw ‘geïntegreerd breed onthaal’ (of gbo) gaan graag voor 
u aan de slag en zoeken - samen met u - naar een oplossing op maat.

Algemeen Welzijnswerk), de Diensten 
Maatschappelijk Werk van de ziekenfond-
sen en OLO vzw (Openluchtopvoeding), 
het ‘geïntegreerd breed onthaal’ (gbo).

laagdrempelige zorg
Het geïntegreerd breed onthaal is eigen-
lijk een initiatief van de Vlaamse overheid. 
Met dit project wil ze hulp- en zorgverle-
ning toegankelijk en laagdrempelig ma-
ken voor iedereen. Bedoeling is om het 

Waarom vindt niet iedereen de weg naar 
de juiste hulp of zorg? Vaak weten mensen 
niet op welke diensten ze beroep kunnen 
doen. Of ze slagen er niet in om de nood-
zakelijke administratie te doorworstelen. 
Anderen schamen zich dan weer om hulp 
te vragen. 
 
Daar moet zo snel mogelijk verandering 
in komen. Daarom lanceren we, samen 
met CAW Antwerpen (Centrum voor 

uitgebreide netwerk van hulpverleners 
beschikbaar te maken via één aanspreek-
punt in de gemeente: het gbo. Het ocmw, 
het CAW en de ziekenfondsen bundelen 
hierbij de krachten om het project te doen 
slagen. Het lokale gemeentebestuur staat 
in voor de coördinatie van de werking.

één van de elf pilootprojecten
Zo’n project realiseren in heel Vlaanderen 
kan natuurlijk enkel met de hulp van de 

‘gbo’ zorgt voor de hulp 
waar u recht op hebt

gbo | geïntegreerd breed onthaal

 ■ BETROKKEN

5



gbo | geïntegreerd breed onthaal ■ BETROKKEN

steden en gemeenten zelf. Als gemeente die zorg hoog in het 
vaandel draagt, stelden we ons graag kandidaat als pilootge-
meente. En we haalden onze slag thuis! Zoersel werd geselec-
teerd omwille van het bestaande hechte netwerk tussen zorg-
verleners. Dat is een verdienste van het zorgstrategisch plan 
Zoersel. 
De ervaringen van onze en de tien andere pilootgemeenten 
worden daarna meegenomen en verwerkt bij de uitrol van 
een herkenbaar geïntegreerd breed onthaal in de rest van 
Vlaanderen.

even voorstellen
Het Zoerselse gbo schoot ondertussen al uit de startblokken, 
met twee enthousiaste maatschappelijk werkers op kop: Celine 
Beirinckx en Chantal Cierkens. Celine kunt u ook terugvinden 
in het ocmw van Zoersel. Chantal, die ook therapeut en bemid-
delaar is, werkt voor CAW Antwerpen, in wijkcentrum Deurne 
Noord. Mogelijk kent u Chantal nog van de opvoedingswin-
kel in Zoersel, waar ze u en uw gezin steeds met raad en daad 
bijstond.

nauwe samenwerking
Dat we Celine en Chantal juist vanuit deze twee organisaties 
hebben aangeworven als nieuwe medewerkers van het gbo, is 
niet toevallig. Het gbo helpt in eerste instantie Zoerselaars ver-
der en wil daarnaast iedereen binnen de welzijns- en gezond-
heidssector nauwer laten samenwerken. 
Gelukkig vullen de betrokken instanties in het gbo elkaar per-
fect aan, en was het ook voor Celine en Chantal een logische 
stap om de krachten te bundelen. 
 “Het is belangrijk om de welzijns- en gezondheidssector wat 

te oplossingen te zoeken. Indien iemand door omstandigheden niet 
tot aan het gbo geraakt, is een huisbezoek zeker mogelijk.

aanspreekpunt
Het gbo wil daarnaast ook een aanspreekpunt zijn. Maakt u zich 
bijvoorbeeld al een tijdje zorgen over een buur, familielid, vriend ... 
in een vervelende of benarde situatie? Krijgt deze persoon nog geen 
hulp en u weet niet goed wat u met die informatie moet doen? Dan 
kunt u dit bij het gbo signaleren. 
Celine en Chantal zorgen er dan voor dat er een gepaste zorg- of 
hulpverlening wordt opgestart. Uiteraard enkel als de betrokken 
persoon hiermee akkoord gaat.

Blijkt het een zeer complexe situatie, waar bovendien geen sociaal 
netwerk aanwezig is? Dan kan het gbo ook de rol van zorgbemidde-
laar of -coördinator opnemen.

voor iedereen
Ten slotte werkt het gbo ook als adviesorgaan en doorverwijzer. 
Dat wil zeggen dat elke Zoerselaar bij het gbo terecht kan met alle 
vragen rond zorg, financiën, werk, kinderen, (geestelijke) gezond-
heid, sociale problemen … Het gbo zoekt naar een gepast antwoord 
op uw vragen of helpt u aan de contactgegevens van de juiste hulp-
verlener. Enkele voorbeelden van mogelijke vragen zijn:
▪ Hoe vind ik een goede en betaalbare huurwoning?
▪ Ik ben zelfstandige. Wie kan mij helpen als het niet goed gaat 

met mijn zaak?
▪ Wie gaat mijn vervoer betalen als ik ga solliciteren en de centjes 

zelf niet heb?
▪ Wie helpt mij als ik geen geld heb om eten te betalen?
▪ Wat zijn mijn opties als mijn bejaarde moeder extra zorg nodig heeft?

privacy
Hoe zit het met uw privacy als u komt 
aankloppen bij het gbo? Kent dan plots 
heel de zorgsector uw naam? Nee, zeker 
niet! Het recht op privacy wordt door elke 
instantie afzonderlijk (en terecht) zeer 
streng bewaakt. Hierdoor kunnen gege-
vens van het gbo niet worden uitgewis-
seld zonder uw expliciete toestemming. 
U wordt bovendien steeds op de hoogte 

gebracht over de instanties waarop het gbo beroep doet om u te 
helpen.

op afspraak
Schakelt u graag de hulp van het gbo in of wilt u gewoon enkele 
vragen stellen? Dan maakt u best eerst een afspraak. Ze zijn elke 
werkdag beschikbaar op onderstaande contactgegevens.
Twijfel dus niet langer, want ook u hebt recht op alle hulp en zorg 
die u nodig hebt.

MEER WETEN?
gbo Zoersel 
T 03 380 13 04 
gbo@zoersel.be 
 www.zoersel.be/gbo

Het gbo wil hulp- en zorgverlening voor 
iedereen toegankelijk maken, en dat op een 
zeer laagdrempelige manier.  

dichter bij elkaar te brengen en elkaar te laten versterken”, ver-
telt Celine. “Zo kunnen we onze inwoners vanuit een multidisci-
plinaire invalshoek zorgen op maat bieden.” 
“Inderdaad”, vult Chantal aan. “De disciplines moeten zich sa-
men afvragen hoe ze de meest gepaste zorg kunnen verlenen, 
en waar er nog hiaten zijn in de zorgverlening. Onze ambitie is 
om mensen op een efficiënte manier verder te helpen. Daarbij 
willen we zeker voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat 
ze van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

samen naar de oplossing
Wat is nu precies de meerwaarde van het gbo voor onze inwo-
ners? Wel, Celine en Chantal gaan in eerste instantie zelf actief 
op zoek naar mensen die mogelijk nog ondersteuning mislopen. 
Ze richten zich daarbij vooral op de kwetsbare doelgroepen, zo-
als ouderen, alleenstaande ouders, mensen met een geestelijke 
zorgnood … Via een persoonlijk gesprek maken ze kennis met 
de persoon in kwestie en zijn of haar gezin, en schatten ze de si-
tuatie in. Daarna volgt een uitnodiging om samen naar geschik-
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De vluchtelingenstroom in 2015 - nu nog steeds zeer actueel - raakte bij Zoerselse kunste naar 
Jean Coen een gevoelige snaar. Hij wilde deze mensen kost wat kost helpen. Hij zette het pro-
ject ‘500 vluchtelingen in Zoersel’ op poten, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. 
Het resultaat: een ontroerende samenwerking en een beklijvende tentoonstelling.

500 VLUCHTELINGEN IN ZOERSEL
Van 15 tot en met 27 augustus kunt u de 
500 beeldjes elke dag van 11 tot 18 uur 
komen bewonderen in de Bijl (Dorp 1-3). 
Elke kunstenaar mocht zijn eigen crea-
tiviteit botvieren op het beeldje, maar 
moest zich wel houden aan enkele re-
gels. Zo moest het een beeldje worden 
dat een vluchtende man, vrouw, kind of 
baby voorstelt en mocht het maximaal 18 
centimeter groot zijn. Van elk beeldje wer-
den slechts 25 exemplaren gemaakt. Elk 
beeldje kost 20 euro en mag u tijdens de 
tentoonstelling al mee naar huis nemen. 
De opbrengst van de verkoop gaat naar 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11.

se campagne. Dat er nog veel werk aan de 
winkel is, mag u dus gerust een behoorlijk 
understatement noemen.

500 vluchtende beeldjes
Reden te meer voor Jean om zelf een 
project uit de grond te stampen, waar-
mee hij de eerder vermelde organisa-
ties (financieel) wil verderhelpen. “De 
aandacht moet gaan naar de oorzaken 
en het zoeken naar probleemoplossen-
de acties”, legt hij uit. “Maar daar zijn de 
nodige financiële middelen voor nodig. 
Daarom gaat de opbrengst van dit pro-
ject naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
en 11.11.11, zodat zij hun werking kunnen 
blijven verderzetten.” Om z’n idee te reali-
seren, bracht hij - met een beetje hulp van 
de wereldraad, de cultuurdienst en het 
klei-atelier van PC Bethanie - verschillende 
Zoerselse kunstenaars samen en daagde 

hen uit om met z’n allen maar liefst 500 
beeldjes te maken. Deze beeldjes symbo-
liseren de vlucht die miljoenen mensen 
vandaag de dag nog moeten doormaken. 
In augustus moeten alle beeldjes af zijn en 
worden ze tentoongesteld in de Bijl (Dorp 
1-3). Tijdens de tentoonstelling kunt u de 
beeldjes reeds kopen. Voor 20 euro per 
stuk neemt u er eentje mee naar huis. 
Ook onze Zoerselse vluchtelingen zijn blij 
met het initiatief van Jean en helpen waar 
ze kunnen. Enkelen vertellen u hun ver-
haal tijdens de tentoonstelling. Anderen 
assisteren tijdens de openingsreceptie.

2015 was een memorabel jaar in de 
geschiedenis van organisaties als 
‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ en ‘11.11.11’. 
Europa, en dus ook ons land, werd gecon-
fronteerd met de grootste vluchtelingen-
beweging sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Via het spreidingsplan van de federale re-
gering kwamen er heel wat extra vluch-
telingen in ons Lokaal Opvanginitiatief 
(LOI) terecht. Hoewel ons land en onze 
gemeente haar best doet om zoveel mo-
gelijk mensen op te vangen en verder 
te begeleiden, komt niet iedereen altijd 
even goed terecht. Wereldwijd zijn er 
immers nog steeds 65 miljoen mensen 
op de vlucht voor oorlog en vervolging. 
Daarnaast migreren miljoenen mensen 
omwille van armoede, toenemende on-
gelijkheid en klimaatverandering.Daarom 
vraagt 11.11.11 dit jaar extra aandacht voor 
migratie en vluchtelingen in haar jaarlijk-

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge 
T 03 2980 0 00 
erik.fuhlbrugge@zoersel.be

sprekende beelden in de Bijl

tentoonstelling voor een goed doel

 ■ IN BEELD
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 “Vic leert onze kinderen ge-

nieten van muziek. Ze kijken 

altijd uit naar zijn les, want 

zingen met Vic vinden ze 

SUPERtof!”

juf Erna 
Pierenbos

“Victor komt samen met de 

kinderen van het tweede 

leerjaar al enkele jaren zin-

gen in residentie Halmolen. 

Zij zingen liedjes van vroe-

ger en nu, en daar genieten 

onze bewoners heel erg van! 

We zien dat de kinderen op-

kijken naar Vic. We zijn hem 

dankbaar voor de bedreven-

heid waarmee hij jong en 

oud samen laat zingen. 

We hopen hem nog dikwijls 

te ontvangen!”

Eline 
woonzorgcentrum Halmolen 

 ■ CLOSE-UP
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Victor Meeuws uit Halle werd op 16 mei 90 jaar. Dat is op zich al een hele prestatie. Maar wist 
u ook dat hij nog elke week zanglessen geeft aan het tweede, derde en vierde leerjaar van ge-
meentelijke basisschool Pierenbos? En dat met evenveel enthousiasme als toen hij er dertig 
jaar geleden mee begon! Wat een klepper, vindt u niet? Wij vroegen hem naar zijn geheim.

Victor, maar zeg gerust Vic, is ondertussen 
een bekend gezicht in Halle. Hoewel hij 
oorspronkelijk van Hoboken afkomstig is, 
veroverde Halle ongeveer 35 jaar geleden 
zijn hart en verhuisde hij met zijn vrouw 
Hilda naar het Pierendorp. Hoe hij dan 
uiteindelijk in school Pierenbos terecht-
kwam, vertelt hij u graag zelf. 
Vic: “Eigenlijk heb ik mijn ‘carrière’ als zang-
leraar in Pierenbos te danken aan het koor 
Cantemus Novum in Halle. Daar leerde 
ik Simon Vermeylen (oud-directeur van 
Pierenbos, red.) kennen en die hoorde dat 
ik een deftige stem had. Een tijdje later 
vroeg hij me om zangles te geven in zijn 
school. En de rest is geschiedenis.”

Hebt u - voor u in Halle kwam wonen - nog 
ergens anders zang- of muzieklessen gegeven?
Vic: “Neen, ik ben geen ‘gediplomeerd’ le-
raar. In de klas ben ik dan ook gewoon ‘Vic’ 
en niet ‘meester Vic’ (lacht). Ik zing al wel 
van jongs af aan. Ik stond ‘s morgens op, 
en er kwamen liedjes uit mijn mond. Eerst 
zong ik enkel Vlaamse volksliedjes, maar 
later ook in een andere taal. Duitse lied-
jes van Schubert bijvoorbeeld. Die leerde 
ik van mijn oudste zus, die me daarbij be-
geleidde op de piano. Toen zij trouwde en 
het huis uit ging, ben ik dan maar zelf pia-
no beginnen spelen om mezelf te kunnen 
begeleiden. Toen was ik ongeveer 15. Ook 
daarna ben ik blijven zingen. Eerst alleen, 
maar later ook in verschillende koren, zo-
als dat van de parochie van Hoboken en 
nadien dat van Halle.”

Ervaring genoeg, lijkt me. Geeft u momenteel 
nog les aan alle leerjaren?
Vic: “In het begin gaf ik les aan alle leeftij-
den. Maar na een tijdje gaven enkele leer-
krachten van het zesde leerjaar aan dat ze 
dat uurtje liever anders invulden. Later viel 
ook het vijfde leerjaar, om dezelfde reden, 
af. En dan werd enkele jaren geleden het 
eerste leerjaar wat te moeilijk voor me. 
De kleinste ‘pagadderkes’ zijn een hele uit-
daging voor iemand van mijn leeftijd. Dus 
momenteel geef ik les aan het tweede, 
derde en vierde leerjaar, wat mij heel veel 
plezier en voldoening schenkt.

Welke liedjes leert u hen zoal aan?
Vic: “Dat hangt een beetje af van de leef-
tijd, maar meestal zijn het echte volkslied-
jes van vroeger. De liedjes van K3 zullen 
ze al wel genoeg horen (lacht). Een voor-
beeld van een liedje dat ik aan het tweede 
leerjaar leer, is ‘het manneke Andersom’:
In het stadje Rombadom, 
woont het manneke ‘Andersom’. 
Hij kleedt zich nooit eens goed, 
want hij weet niet hoe dat moet. 
Hij draagt sokken aan z’n handen, 
en handschoenen aan z’n tenen. 
Z’n broek zit om z’n armen, 
en z’n trui zit om z’n benen. 
Dan trekt hij nog een jas aan, 
met de knopen op z’n rug. 
En loopt dan achterstevoren naar huis terug.
In het derde en vierde leerjaar geef ik dan 
eerder liedjes als ‘De Vier Weverkens’ of ‘De 
Zilvervloot - Piet Hein’.

Wat vindt u het leukste aan lesgeven op 
Pierenbos?
Vic: “Zien dat de kinderen plezier hebben 
in zingen. We gaan bijvoorbeeld sinds 
drie jaar met de klas van juf Erna zingen 
voor de mensen van woonzorgcentrum 
Halmolen. Dan brengen we de liedjes die 
we tijdens de les geleerd hebben voor een 
echt publiek. En dan merk je dat de kinde-
ren dat heel spannend, maar tegelijkertijd 
ook heel leuk vinden. Ze kijken daar een 
heel jaar naar uit.”

Wat is uw favoriete liedje?
Vic: “Oei, ik heb er veel hoor. Als ik moet 
kiezen, is het ‘Erlkönig’ van Schubert, of 
het ‘lied van Lange Wapper’ (glimlacht).

Als afsluiter: Ik sta ervan te kijken hoe fit u 
nog bent voor een negentigjarige. Wat is uw 
geheim?
Vic: “Ik denk dat ik gewoon ‘chance’ heb 
gehad (lacht). Ik heb nog maar weinig ge-
zondheidsproblemen gehad, en dat speelt 
volgens mij een grote rol. En heb ik toch 
eens iets voor, dan verzorg ik mezelf goed.
Zolang ik me fit voel, blijf ik zangles geven 
aan de leerlingen van Pierenbos. Dat staat 
in ieder geval vast!”

MEER WETEN?
gemeentelijke basisschool Pierenbos 
T 03 2980 8 35 
directie@pb.zoersel.be

Vic, de muzikale 
supersenior in Pierenbos

Halse zangleraar viert 90ste verjaardag

 ■ CLOSE-UP
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Bent u minder goed te been, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt omwille van een ziekte of 
een operatie? Kortom: ervaart u, vanuit een zorgnood, een mobiliteitsbeperking en kunt of 
wilt u uw familie of vrienden niet altijd inschakelen om u te vervoeren? Dan zijn er in Zoersel 
verschillende spelers binnen het zorgvervoerslandschap waar u beroep op kunt doen.

op trot 
rond eigen kerktoren 

een beetje hulp doet wonderen

 ■ DOSSIER
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 ■ DOSSIER

In onze vorige magazines (editie decem-
ber en editie februari) gingen we uitge-
breid in op de verschillende mogelijkheden 
van thuiszorg en opvang in de residentiële 
voorzieningen in onze gemeente.
In het derde en laatste deel van ons dos-
sier ‘een beetje hulp doet wonderen’, ge-
ven we u graag een overzicht van de ver-
schillende vervoersmogelijkheden. Want 
geef toe: vervoer is niet altijd voor ieder-
een even vanzelfsprekend.

de Buurtbus 
| de jongste telg uit de familie
Na de afschaffing van de belbus van 
de Lijn werkten de ocmw’s van Malle, 
Zandhoven en Zoersel, samen met de 
Handicars en de provincie, een aanvullend 
en lokaal vervoersaanbod uit. Dankzij de 
financiële steun van deze partners reed de 
Buurtbus vorig jaar haar eerste ritten. 
De Buurtbus brengt u op weekdagen, 
tussen 8 en 18 uur, van één van de 129 op-
stapplaatsen naar de andere langsheen 
de dorpskernen, woonwijken, zorginstel-
lingen en publieke plaatsen van Malle, 
Zandhoven en Zoersel. Op meerdere 
plaatsen sluit de Buurtbus ook aan op de 
haltes van het openbaar vervoer.  
De Buurtbus koestert de ambitie om, als 
aanvullende vervoersdienst, bij te dragen 

uren, met hun eigen wagen en met veel 
plezier, bij u thuis op en brengen u naar 
uw bestemming - ver of dichtbij.
U kunt beroep doen op MMC als u:
- een geregistreerd lid bent;
- geen eigen vervoer heeft;
- uw eigen vervoer (tijdelijk) niet kunt ge-

bruiken;
- het openbaar vervoer niet of moeilijk 

kunt gebruiken voor het betreffende tra-
ject.

- een inkomen heeft dat niet hoger is dan 
twee maal het leefloon.

Wenst u meer informatie, contacteer dan 
de MMC (zie meer weten).

MAV | Mobiliteitscentrale 
 Aangepast Vervoer
U bent nu op de hoogte van het aanbod 
‘aangepast vervoer’ voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking in onze gemeente. 

MEER WETEN?
▪ de Buurtbus 

dienst thuiszorg | gemeente & ocmw Zoersel 
T o3 2980 0 00 
thuiszorg@zoersel.be 
www.zoersel.be/deBuurtbus

▪ Handicar 
T 03 383 67 65 
handicarzoersel@telenet.be

▪ MMC | Minder Mobielen Centrale 
T 03 2980 0 00 
T 0800 12 113 (gratis nummer) 
mmc@zoersel.be

▪ MAV | Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
T 0800 32 732 (gratis nummer) 

mav@provincieantwerpen.be  
www.mav.info 
www.provincieantwerpen.be (zoekterm 

mobiliteitscentrale) 

op trot 
rond eigen kerktoren 

Bent u toch nog niet zeker over welke van 
de besproken dienstverleners het best bij 
u past? Bij de MAV krijgt u advies op maat.

De MAV helpt u als persoon met een mo-
biliteitsbeperking of als hulpverlener of 
mantelzorger gratis verder met uw ver-
voersvraag. Een medewerker van de MAV 
bekijkt welke vervoersaanbieder(s) de 
beste oplossing kunnen bieden voor uw 
situatie. 
Zo kijken zij onder andere naar:
- het openbaar vervoer;
- het buurtvervoer (zoals de Buurtbus);
- vervoerders met aangepaste liftbussen 

(zoals Handicar);
- vrijwilligerswerkingen (zoals de Minder 

Mobielen Centrale).
Kortom, hebt u nood aan meer informatie 
over de vervoersmogelijkheden in uw ge-
meente? 
Contacteer dan de MAV (zie meer we-

ten).

Wilt u alles nog eens uitgebrei-
der en rustig nalezen vraag 
dan zeker naar onze brochure 
‘vervoer’ bij de dienst thuis-
zorg. In deze brochure lich-
ten we de verschillende 
spelers binnen het zorg-
vervoerslandschap één 
voor één toe. U leest hoe u er beroep 
op kunt doen, wat zij u te bieden hebben, 
aan welke voorwaarden u moet voldoen, 
enzovoort. Bovendien vindt u er de ge-
meenteplannen in terug waar u de 129 op- 
en afstapplaatsen van de Buurtbus pre-
cies kunt vinden.

Vervoer is niet altijd voor iedereen even 
vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er in Zoersel 
heel wat verschillende opties. 

tot de lokale basisbereikbaarheid. Ze zorgt 
ervoor dat ook mensen met een zorgnood 
steeds op hun bestemming (vrije tijd, dag-
besteding, zorg ...) geraken. 
U kunt beroep doen op de Buurtbus als u:
- een geregistreerd lid bent;
- geen eigen vervoer hebt;
- uw eigen vervoer (tijdelijk) niet kunt ge-

bruiken;
- het openbaar vervoer niet of moeilijk 

kunt gebruiken voor het betreffende tra-
ject.

Wenst u meer informatie over de 
Buurtbus, contacteer dan onze dienst 
thuiszorg (zie meer weten).

Handicar 
| aangepaste busjes
Als rolstoelgebruiker is het vaak een hele 
uitdaging om op uw bestemming te gera-
ken. Handicar Zoersel beschikt over aan-

gepaste busjes die uitgerust zijn met een 
lift en die drie rolstoelgebruikers en een 
begeleider kunnen vervoeren.
Handicar Zoersel vervoert 90 % rolstoel-
gebruikers en 10 % stappers. Zij zijn er dus 
in hoofdzaak, maar niet exclusief, voor 
rolstoelgebruikers. De chauffeurs van 
Handicar brengen u zeven dagen op ze-
ven, van 6.30 tot 23 uur, naar uw bestem-
ming. Dé oplossing dus wanneer u, als rol-
stoelgebruiker, op pad wil.
U kunt beroep doen op Handicar als u:
- geen eigen vervoer hebt;
- uw eigen vervoer (tijdelijk) niet kunt ge-

bruiken;
- het openbaar vervoer niet of moeilijk 

kunt gebruiken voor het betreffende tra-
ject.

U moet zich niet vooraf registeren of lid 
worden.
Wenst u meer informatie over Handicar, 
contacteer dan hun centrale (zie meer weten).

de Minder Mobielen Centrale
| van deur tot deur
Bent u minder goed te been, slechtziend 
of tijdelijk niet rijgeschikt en kunt u niet of 
moeilijk gebruikmaken van het openbaar 
vervoer? Dan pikken de vrijwillige chauf-
feurs van de Minder Mobielen Centrale u 
zeven dagen op zeven, op aanvaardbare 

UITNEEMBAAR

niet altijd voor iedereeneven vanzelfsprekend
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spelen en ravotten tijdens de zomer

Weer bijna zomervakantie. Dat betekent voor uw kroost weer 
veel tijd om allemaal supertoffe dingen te doen, zoals spelen met 
vrienden op het speelplein! Van 5 juli tot 23 augustus zorgen onze 
monitoren weer voor zeven weken pret in gemeentelijke basis-
school Beuk & Noot. Wilt u weten wat er allemaal op het pro-
gramma staat? Surf dan elke maandag naar www.zoersel.be/
zomerwerking. Om mee te spelen op het speelplein, moet u uw 
kind niet op voorhand inschrijven.

Ook kinderen die extra zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen 
deze zomer komen spelen bij het speelpleinproject ‘Gewoon spe-
len’ van Monnikenheide. Van 31 juli tot 4 augustus organiseren ze 
een heuse ‘Circusweek’, die ook in Beuk & Noot plaatsvindt. En van 
14 tot 18 augustus spelen ze op het terrein van Monnikenheide tij-
dens de ‘Bosweek’. Meer info vindt u op www.monnikenheide.be.

Onze jeugddienst organiseert tijdens de zomer ook heel wat leu-
ke activiteiten, uitstappen en themakampen voor kleuters, la-
gereschoolkinderen en scholieren van de eerste graad secundair. 
Wilt uw kind meedoen? Dan moet u op voorhand inschrijven. De 
inschrijvingen zijn al gestart, dus wacht niet te lang!
Een tipje van de sluier:
- Er zijn dit jaar opnieuw drie themakampen! 

Van 10 tot 13 juli kunnen lagereschoolkinderen vier halve dagen 
komen knutselen tijdens de ‘Knutselatelierweek’. 
Van 24 tot 28 juli worden de kleuters betoverd tijdens de ‘Sprook-
jesweek’. En voor kleuters die fan zijn van de boerderij organise-
ren we van 7 tot 11 augustus de ‘Boerderijweek’.

- Eerder op zoek naar een leuke workshop of een uitstap? Ook 
dan bent u bij ons aan het juiste adres. Teenslippers of een ka-
tapult maken, een uitstap naar Toverland ... het kan allemaal! 
Voor de echte waaghalzen staat er zelfs een potje waterskiën, 
wakeboarden, schermen of streetsurfen op het programma.

MEER WETEN?
jeugd 
T 03 2980 9 04 
vrije.tijd@zoersel.be 
www.zoersel.be/zomerwerking

wegenwerken 
Antwerpsesteenweg

In juli en augustus vernieuwt 
het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) het wegdek 
van de Antwerpsesteenweg 
(N12) in Malle, van aan het 
kruispunt met de Zoerselbaan 
(N179) in Westmalle tot en met 
het kruispunt van de Lierselei 
(N14) in Oostmalle. De werken 
zullen in totaal twee weken 
en twee weekends in beslag 
nemen. Om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken vinden 
de werken plaats tijdens de 
relatief verkeersluwe zomer-
maanden, worden ze opge-
splitst in verschillende fases en 
wordt er ook één week enkel 
’s nachts gewerkt. Op bepaal-
de momenten wordt de rij-
baan afgesloten en zullen 
bestuurders de omleiding via 
Zoersel moeten volgen.

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

buurtbabbels 
in uw wijk

Zin om uw buren en uw ge-
meentebestuur beter te leren 
kennen? Dan nodigen we u 
graag uit op één van de zo-
merbuurtbabbels in juli en au-
gustus. Het plaatselijk buurt-
comité staat alvast klaar met 
een tap, zodat de kelen op 
tijd en stond gesmeerd kun-
nen worden. De juiste data 
en plaatsen vindt u op www.
zoersel.be > vrije tijd > cultuur. 
De buurtbewoners zelf ont-
vangen een persoonlijke uit-
nodiging via hun buurtcomité.

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

groepsaankoop 
Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen onder-
steunt u bij uw keuze voor 
groene stroom. Daarom orga-
niseert ze voor de achtste keer 
de groepsaankopen ‘groene 
stroom & gas’ en ‘zonnepane-
len’!

groene stroom & gas
U blijft duidelijk bezorgd over 
uw energiefactuur, want vo-
rig jaar schreven maar liefst 
114.000 gezinnen zich in voor 
deze groepsaankoop. Doet 
u dit jaar ook opnieuw mee? 
Want denk eraan: de tarieven 
gelden slechts voor één jaar.

zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog wel in-
teressant nu u moet betalen 
om elektriciteit op het net te 
plaatsen? Zeker, want de prijs 
van zonnepanelen is gedaald, 
en de elektriciteitsprijs ging 
ondertussen de hoogte in. 
De provincie wil u met deze 
groepsaankoop overtuigen 
om toch in groene elektriciteit 
te investeren.

vrijblijvend inschrijven
Inschrijven voor de groepsaan-
koop groene stroom & gas kan 
van 1 juli tot en met 10 okto-
ber 2017. Dit doet u via www.
samengaanwegroener.be of 
telefonisch via 0800 21 134. 
Hebt u geen toegang tot het 
internet, dan helpen de mede-
werkers van de dienst milieu 
u graag verder. Houd bij de in-
schrijving uw jaarlijkse afreke-
ning bij de hand. 
Voor de groepsaankoop zon-
nepanelen loopt de inschrij-
vingsperiode van 30 mei tot 
en met 8 augustus 2017. In-
schrijven kan enkel via www.
samengaanwegroener.be of 
telefonisch via 0800 26 177.

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

 ■ IN ‘T KORT
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Mijn oudste zus zorgt al jaren 
 als een supermoeke  voor mijn 

jongste zus met het syndroom 
van Down. Zij is mijn held !

Mantelzorger ... Ondertussen al een hele tijd een gangbare 
term in ons land. Of niet? Na een korte rondvraag blijkt dat 
deze term voor veel mensen toch nog heel wat geheimen 
heeft. Wij staken ons licht op bij Hilde Weckhuysen.

Hilde, wat houdt ‘mantelzorger zijn’ nu pre-
cies in?
Hilde: “Je bent mantelzorger vanaf het 
moment dat je meer dan gewone zorg 
biedt aan iemand uit je naaste omgeving. 
Iemand waar je een emotionele band mee 
hebt. Dat kan een familielid zijn, maar 
evengoed je buurman of -vrouw. Nog een 
criterium is dat je op regelmatige basis 
voor die persoon zorgt en dat je er niet 
voor betaald wordt. Let op: er is een groot 
verschil met vrijwilligerswerk. Je kan je 

Hilde is stafmedewerker bij ‘Ons Zorgnet-
werk’, één van de zes erkende verenigin-
gen voor gebruikers en mantelzorgers in 
Vlaanderen. De andere organisaties zijn 
Samana (vroeger Ziekenzorg), OKRA - 
zorgrecht, Steunpunt Mantelzorg, Liever 
Thuis LM en S-Plus Mantelzorg. Met bij-
na dertig jaar ervaring in de zorgsector, is 
Hilde de geknipte persoon om ons wijzer 
te maken over wat het betekent om man-
telzorger te zijn. Wie zijn deze stiekeme 
helden onder ons?

opgeven als vrijwilliger in de zorgsector 
omdat je dat leuk vindt en het je voldoe-
ning schenkt. Een bezoekje brengen aan 
het woonzorgcentrum bijvoorbeeld of een 
aantal keer met iemand naar de markt 
gaan. Je kiest daarbij zelf om voor iemand 
te zorgen. Mantelzorgers hebben die keu-
ze meestal niet. Ze rollen er als het ware 
in. Daarnaast kan een vrijwilliger zelf kie-
zen wanneer hij of zij de zorg beëindigt, of 
een keertje afzeggen als er een andere af-
spraak in de agenda verschijnt. Dit is voor 
een mantelzorger meestal geen optie. 
Ik krijg ook vaak te horen dat je enkel 
mantelzorger bent wanneer je als kind 
voor je (hoog)bejaarde ouders zorgt. Of 
dat ze wel mantelzorger zullen zijn omdat 
één van de ouders een tegemoetkoming 
van de Vlaamse zorgverzekering krijgt. 

bent u mantelzorger 
zonder het te weten?

zoektocht naar onze stiekeme helden

 ■ WEGWIJS
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zoektocht naar onze stiekeme helden ■ WEGWIJS

Dag van 
de Mantelzorg

Dit jaar voorzien we op de ‘Dag van de 
Mantelzorg’ niet één, maar drie acti-
viteiten. U kiest zelf of u voor alle drie, 
voor twee of voor één ervan inschrijft.

huifkartocht
Een gezellige huifkar neemt u mee door 
onze mooie gemeente. Tijdens de tocht 
trakteren we u op een ijsje van de ijs-
boer ‘Den Achterste Dries’.

heerlijk dineren
We genieten ‘s avond van een heerlijk 
diner in restaurant ‘In de Wandeling’.

een lach en een traan
Met onze buiken rondgegeten, verhui-
zen we naar de Kapel in het cultureel 
centrum Bethaniënhuis. Daar geven 
actrices Marleen Merckx (Simonneke 
uit Thuis) en Annemarie Picard (Spring) 
het beste van zichzelf in ‘Vriendinnen’, 
een humoristische, ontroerende en 
zeer herkenbare voorstelling over 
vriendschap.

registeren en deelnemen
Bent u mantelzorger en wilt u deelne-
men? Registreer u dan zo snel moge-
lijk via T 03 2980 0 00 of tegemoet-
komingen.pensioenen@zoersel.be. 
Registreren kan ook via onze website: 
www.zoersel.be > klik op ‘e-loket’ in 
de linkerkolom > klik op ‘formulieren’ 
> klik op ‘registratie mantelzorger’. U 
ontvangt dan eind juni een persoonlijke 
uitnodiging waarop u haarfijn uitge-
legd wordt hoe en waar u kunt inschrij-
ven. Bent u reeds geregistreerd? Dan 
hoeft u voorlopig enkel uw brievenbus 
in het oog te houden. 

Zij zijn inderdaad 
mantelzorgers, 
maar daar trek-
ken we de grens ze-
ker niet.”

Is het belangrijk dat iemand beseft dat hij 
of zij mantelzorger is?
Hilde: “Ja, dat denk ik wel. Mantelzorgers 
vinden de zorg die ze aan hun kind, ou-
ders, buren ... bieden namelijk vaak van-
zelfsprekend. Ze zijn meestal van mening 
dat dat ‘zorgen voor elkaar’ altijd al be-
staan heeft en dat het bij het leven hoort. 
Vaak merken we dat ze zich daardoor on-
voldoende informeren over wat de mo-
gelijkheden zijn en welke hulp ze daarbij 
kunnen krijgen. Wanneer mensen uitein-
delijk toch bij één van onze organisaties 
terechtkomen, dan moeten ze meestal 
toegeven dat ze al veel langer professio-
nele hulp hadden moeten vragen. Ze gaan 
dus nog veel te vaak niet actief op zoek 
naar hulp, terwijl dat in de meeste geval-
len een hele verlichting kan zijn.”

contact met lotgenoten
De zorg voor een naaste vanzelfsprekend vin-
den, is inderdaad één ding, maar we horen 
toch ook vaak dat mantelzorgers moeite heb-
ben om hulp toe te laten en te aanvaarden.
Hilde: “Klopt. Soms wil de hulpbehoeven-
de bijvoorbeeld niemand ‘vreemd’ in huis 
en is het voor de mantelzorger moeilijk 
om toch externe hulp in te schakelen. 
Of ze voelen zich schuldig om hun naas-
te even alleen te laten, of tijdelijk ergens 
anders te laten opvangen, zodat ze even 
wat tijd voor zichzelf kunnen vrijmaken. 
Anderen denken dat thuiszorg zeer duur 
is. Of ze zijn bang van de administratieve 
rompslomp die bij het aanvragen van een 
premie komt kijken. Doorheen de jaren 
hebben we gemerkt dat lotgenotencon-
tacten deze drempels en schuldgevoelens 
voor een groot deel kunnen wegwerken. 
Het doet deugd om eens een gelijkaardig 
verhaal te horen en het maakt dat iemand 
soms de stap naar hulp toch durft te ne-
men. Dat is een mooie zaak.“

dé ultieme tip: zelfzorg
Zijn er, naast lotgenotencontacten, nog tips 
die u mantelzorgers kunt geven?
Hilde: “Ja, zorg alsjeblieft OOK voor je-
zelf. Zowel fysiek als mentaal en sociaal. 
Mantelzorgers hebben nogal de neiging 
om hun eigen gezondheid in de wind te 
slaan. Ze hebben bijvoorbeeld last van 
rugpijn, maar zwijgen erover als de huis-
arts langskomt voor de hulpbehoevende. 

Probeer daarnaast je sociale 
netwerk te behouden en te 

onderhouden. Geef niet je hele 
leven op voor je mantelzorgta-

ken, ook al is dat in sommige ge-
vallen heel erg moeilijk. Probeer 

zo snel mogelijk hulp in te schake-
len, zodat de zorg verdeeld wordt over 
verschillende mensen. En tenslotte: plan 
vrije tijd en geniet! Dit laatste is voor veel 
mantelzorgers vaak heel erg moeilijk. Het 
is een proces waar ze door moeten. Door 
dat dagje ‘vrijaf ’ of een andere uitlaatklep, 
laad je je batterijen op en heb je terug 
energie om er tegenaan te gaan.”

Vlaams Mantelzorgplatform
Welke rol kunnen de zes erkende verenigingen 
spelen in het leven van een mantelzorger?
Hilde: “Wij bieden ondersteuning in de 
vorm van voordrachten over de verschil-
lende thema’s waar mantelzorgers mee 
te maken krijgen. We helpen bij de orga-
nisatie van de zorg bij iemand thuis en 
het aanvragen van premies en tegemoet-
komingen. We zorgen er verder voor dat 
lotgenoten elkaar vinden tijdens de lotge-
notencontacten die we organiseren. En 
wanneer iemand vragen heeft of advies 
nodig heeft over hulp of zorg, dan kan die 
steeds bij elk van de zes organisaties te-
recht.“ 
“Daarnaast merkten we dat mantelzor-
gers met steeds dezelfde problemen wor-
den geconfronteerd. Daarom hebben we 
onze krachten gebundeld in één vzw: het 
Vlaams Mantelzorgplatform. Met deze 
samenwerking willen we mantelzorgers 
zichtbaar maken in de samenleving en 
meer inzetten op de belangenbehartiging 
bij overheden en ondersteuning van man-
telzorgers en zorgvragers.”

MEER WETEN?
■	 dienst tegemoetkomingen & pensioenen 
 T 03 2980 0 00 
 tegemoetkomingen.pensioenen@zoersel.be 
■	 Ons Zorgnetwerk 
 www.onszorgnetwerk.be 
■	 Samana 
 www.samana.be 
■	 OKRA - zorgrecht 
 www.okrazorgrecht.be 
■	 Steunpunt Mantelzorg 
 www.steunpuntmantelzorg.be 
■	 Liever Thuis 
 www.lieverthuislm.be 
■	 S-Plus Mantelzorg 
 www.s-plusvzw.be/mantelzorg

Zoals we u al vertelden, zorgt u als 
mantelzorger best goed voor uzelf. 
Daarom organiseert gemeente & 
ocmw Zoersel op 15 september de ‘Dag 
van de Mantelzorg’. U moet dus nog 
wel even wachten, maar we maken u 
graag al warm voor het programma!

programma 
15 september
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► ►

Veel had het niet gescheeld of het was beeld noch klank op de zomerse vrijdagavonden in het 
park van Halle. De voormalige organisator van Parkplezier besloot immers vorig jaar om het 
evenement niet langer te organiseren. Via een oproep vond het gemeentebestuur gelukkig 
een nieuwe en gedreven organisator: Kristel Van Loon van vzw Vwala.

Aan het einde van de zomer van vorig jaar 
liet voormalig organisator, Vandeplas 
Events, ons weten dat ze Parkplezier niet 
langer zouden organiseren. Na dit nieuws 
moest het gemeentebestuur dus naar-
stig op zoek naar een waardige opvolger, 
en lanceerde een oproep in zowel lokale 
als Vlaamse media. Gelukkig kregen we 
al gauw de zeer enthousiaste en gemoti-
veerde kandidatuur van Kristel Van Loon, 
zaakvoerster van vzw Vwala, toegestuurd. 
Enkele gesprekken later was iedereen 
overtuigd: de komende drie jaar zal vzw 
Vwala voor het nodige jolijt zorgen tijdens 
de (hopelijk) zwoele zomeravonden in 
Halle-Zoersel.

niet aan haar proefstuk toe
Kristel is ongetwijfeld niet meer wat ze 
in de volksmond ‘een bleuke’ noemen. 
Deze bezige bij zat de laatste jaren dui-
delijk niet vaak stil en bouwde onder-
tussen een indrukwekkend cv op. Zo kan 
ze maar liefst zestien jaar ervaring bij de 
Provincie Antwerpen voorleggen, waar ze 
verantwoordelijk was voor de organisatie 
van netwerkevents, fundraisingdiners en 
sportevenementen. Verder zorgt ze sinds 
2014 voor de straattheateracts tijdens de 
creatieve braderij ‘Boulevard Gommaar’ 
in Lier. En als laatste, maar zeker niet de 
minst belangrijke: sinds 2012 staat zij in 
voor de organisatie van ‘Lier Centraal’, dat 
heel vergelijkbaar is met Parkplezier. Elke 
donderdagavond tijdens de maanden juli 
en augustus vinden er op de Grote Markt 

van de stad concerten plaats. Elke week 
krijgt een ander muzikaal thema. Zowel 
lokale muzikanten als lokale verenigin-
gen worden bij de organisatie betrokken. 
Kortom, ervaring genoeg om ook van ‘ons’ 
Parkplezier een groot succes te maken.

lokale betrokkenheid
Het doel van vzw Vwala is een frisse wind 
door Parkplezier laten waaien, maar de 
belangrijke aspecten ervan te behouden. 
Bezoekers zullen uiteraard wel merken 
dat er een andere organisator aan het roer 
staat, maar aan het algemene concept 
wordt zo weinig mogelijk geraakt. Zo blijft 

om samen te genieten van één of meerde-
re zomerse avonden. 
Wat wel volledig nieuw is, is het logo van 
Parkplezier. Het werd een frisse, groe-
ne afbeelding, mét een muzikale toets. 
Parkplezier ten voeten uit dus!

drie belangrijke troeven
Over het antwoord op de vraag ‘Waarom 
hebt u zich kandidaat gesteld?’, moest 
Kristel niet lang nadenken. Zoals we u wat 
vroeger in dit artikel al vertelden, organi-
seert ze al enkele jaren ‘Lier Centraal’. Daar 
kreeg ze de smaak van de muzikale zo-
meravonden te pakken. Bovendien sprak 

plezierige zomer- 
avonden in het park

 ■ IN BEELD

nieuwe organisator voor Parkplezier

Het familiale karakter van Parkplezier blijft 
een absolute prioriteit. Met muziek voor een 
breed publiek en bakken gezelligheid! 

voor Kristel het socioculturele en familiale 
karakter van het evenement een absolute 
prioriteit. Met muziek voor een breed pu-
bliek, met de nodige aandacht voor ver-
schillende muziekgenres en lokaal talent. 
Daarnaast streeft Vwala opnieuw naar 
een maximale betrokkenheid van lokale 
verenigingen en ondernemers. Parkplezier 
moet voor hen een plek zijn waar ze hun 
partners en klanten kunnen uitnodigen 

de locatie (de mooie open weide met het 
kasteel als achtergrond) haar enorm aan. 
De sociale ingesteldheid van de Zoerselse 
inwoners, verenigingen en onderne-
mers was het laatste duwtje dat ze nodig 
had om haar schouders volledig onder 
Parkplezier te zetten. 
Voor de organisatie van Parkplezier kan 
Kristel rekenen op een gedreven team. 
Haar collega’s Ann, Kurt, Marc en Jurgen 
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nieuwe organisator voor Parkplezier ■ IN BEELD
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weten ondertussen hoe ze een evenement 
tot een goed einde moeten brengen. Ze 
draaien immers al jaren mee in de werking 
van vzw Vwala. Ook voor Parkplezier ste-
ken ze met veel enthousiasme de handen 
opnieuw uit de mouwen. Ze kijken alvast 
uit naar deze nieuwe uitdaging!

parkplezier 2017
Deze zomer kunt u genieten van maar 
liefst zes avonden vol Parkplezier. De af-

vrijdag 21 juli 
| Baraba Dex & band
Op onze nationale feestdag trakteert 
Parkplezier haar bezoekers op een klok 
van een stem. We zijn er zeker van: op de 
liedjes van deze Kempische dame blijft u 
niet lang stilzitten!  
Op deze dag staan er vanaf 16 uur ook heel 
wat leuke dingen voor kinderen gepland. 
Springkastelen, toffe workshop, een kin-
derdisco ... U kan het zo gek niet beden-
ken. (Alle attracties blijven trouwens ook 
‘s avonds staan.)

vrijdag 28 juli 
| Diamonds on the Rocks
Noteer deze vrijdag met stip in uw 
agenda. Diamonds on the Rocks staat 
garant voor de allerbeste songs van 
Neil Diamond. De grootste hits ‘Sweet 
Caroline’, ‘Beautiful Noise’, ‘Love on the 
rocks’ of ‘Solitary Man’ staan al zeker op de 
playlist, maar ook onbekendere nummers 
uit het oeuvre van ‘de Meester’ komen aan 
bod.Meezingers van formaat gecombi-
neerd met mooie ballads en wat stevigere 
pop & rocknummers.

vrijdag 4 augustus 
| wereldmuziek
Op 4 augustus werkt de organisatie 
van Parkplezier samen met wereldraad 
Zoersel. U mag die avond een tof en geva-
rieerd aanbod van zuiderse muziek en fij-
ne animatie verwachten. Breng uw dans-
benen dus zeker mee! 

vrijdag 11 augustus 
| verrassingsact
De act van de laatste avond, blijft nog 
even een goedbewaard geheim. Maar u 
kunt op uw twee oren slapen: Parkplezier 
2017 zal eindigen in stijl.

vrijdag 7 juli 
| De Bonanzas
Het meest tot de verbeelding sprekende 
decennium aller tijden? De swinging six-
ties natuurlijk! Een tijd van ‘love, peace 
and understanding’, maar ook van uitste-
kende muziek. De Bonanzas brengen de 
perfecte soundtrack bij al uw jeugdherin-
neringen. Eerst halen ze Neil Sedaka, Cliff 
Richard en Paul Anka uit de kast, om uit 
te komen bij Elvis, Simon and Garfunkel 
en Roy Orbison. Daarna schakelen ze 
naadloos over op iconen als The Beatles, 
The Kinks en The Beach Boys. En af en toe 
passeert een onehitwonder à la Johnny 
Rivers. Een wervelende trip vol nostalgie 
met een gouden randje.

vrijdag 14 juli 
| La Cuenta
De pop en rock covergroep La Cuenta 
staat ondertussen al meer dan 25 jaar op 
de planken. Met hun gevarieerde muziek-
keuze zetten ze menig kot in geen tijd in 
brand. Ambiance verzekerd!

trap van de reeks geeft Vwala op vrijdag 7 
juli. Dat belooft een stevig feestje te wor-
den met De Bonanzas op het podium (zie 
verder). Natuurlijk zorgen ook de andere 
artiesten op de affiche voor heel wat am-
biance. Verder staat er ook dit jaar één van 
de avonden - in samenwerking met we-
reldraad Zoersel - in het teken van ‘wereld-
se’ activiteiten en muziek. Tot slot worden 
ook de jongste generaties niet vergeten. 
Op vrijdag 21 juli kunnen ze zich volledig 

uitleven op het springkasteel of tijdens 
één van de workshops (zie verder).

MEER WETEN?
cultuur 
T 03 2980 9 05 
cultuur@zoersel.be 
www.facebook.com/parkplezierzoersel
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

19.06.2017 - 10.09.2017

zomeruren Spelotheek Dobbeltje
De zomersluiting loopt van donderdag 13 juli t.e.m. 
maandag 31 juli. In augustus zijn we de gewone 
dagen open.

locatie Handelslei 47
tijdstip woensdag van 13 tot 17 uur, 
2de en 4de zaterdag van 10 tot 12 uur
info spelotheek@zoersel.be,
www.zoersel.be/spelotheek
een activiteit van Spelotheek Dobbeltje

fotozoektocht KWB Zoersel
Een (fiets)tocht van ongeveer 25 km doorheen 
Zoersel en omliggende. Onderweg worden er 25 
foto’s genomen. Aan u om deze te vinden en de 
bijhorende vraag ter plaatse op te lossen.

locatie formulieren te bekomen bij:
- Taverne de Lindeloo, Dorp 148 
- Benzine station Total, Zandstraat 148
andere data juli en augustus
prijs € 7
info www.kwbzoersel.be,
guido.mermans@pandora.be
een activiteit van KWB Zoersel

mindfulness/ Hatha Yoga
Het zijn combinaties van zachte oefeningen, 
relaxatie en ademhaling om zo uw lichaam en 
geest in balans te houden. De oefeningen zijn voor 
iedereen bedoeld!

locatie Halle Zoersel en Sint-Antonius Zoersel
andere data heel het jaar door
tijdstip ochtendles van 10 tot 11.15 uur, 
avondles van 20 tot 21 uur
prijs € 8 per losse beurt, 
€ 72 per tienbeurtenkaart, 
1 proefles gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa Yoga

vrijdag 23.06
Halle Proeft 2017
Lokale producenten, horecazaken en verenigingen 
bieden hun specialiteiten aan in proevertjesvorm. 
Het ideale moment om na schooltijd te genieten 
van een ijsje of een apero. Op de verschillende 
standen terecht tot 24 uur.

locatie Dorpsplein Halle
tijdstip 15 tot 24 uur
prijs gratis toegang, 
proevertjes te betalen aan de standen
info www,halleproeft.be 
of op facebook via ‘Halle Leeft’
een activiteit van Halle Leeft

zaterdag 24.06
dauwfietsen
Een ochtendlijke fietstocht gevolgd door een 
heerlijk ontbijt.

locatie dorpsplein Zoersel
tijdstip 7.30 uur
prijs € 10
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

carwash KLJ Halle
Uw auto wordt gewassen door de leden en leiding 
van KLJ Halle. Tijdens het wachten kunt u genieten 
van een drankje.

locatie KLJ Lokalen, Lotelinglaan 9
tijdstip van 10 tot 16 uur

prijs € 7 (drankje inbegrepen)
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

‘open tuinen’
weekend landelijke gilden
Romantische bloementuin bij oude Kempische 
langgevelhoeve. Verschillende soorten rozen en tal 
van kleurrijke vaste planten.

locatie Heideweg 111
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs € 2 t.v.v. Sterrenhuis: 
home voor volwassenen met een handicap
info Stan en Mieke Philips van den Bergh,
Stan.philips@telenet.be
een activiteit van Landelijke gilde

kunstacademie Zoersel 
| gebeten door boeken
In het tekenatelier ontdekt u de boeiende wereld 
van de beeldende kunst. De opleiding bestaat uit 
leren, zien, voelen, verwerken en bewerken. Onze 
artiesten in spe leren met verschillende materialen 
werken en hun blikveld verruimen. We dagen de 
kinderen in een positieve sfeer uit om creatief te 
zijn. Bovendien krijgen ze de kans zich artistiek 
te ontwikkelen en prikkelen we hun fantasie. Het 
resultaat van al dat moois presenteren we ook dit 
jaar weer in een fraaie overzichtstentoonstelling.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data 25.06
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 0 00
een activiteit gemeente Zoersel 
in samenwerking met het tekenatelier

boekenverkoop

locatie bibliotheek Sint-Antonius
andere data tot 1.07
tijdstip tijdens de openingsuren van de bibliotheek
info Erik Breuls, T 03 2980 7 23
een activiteit van Bibliotheek Zoersel

zaterdag 1.07
de schatten van de Vlieg
Thema 2017 “Ruik jij wat ik ruik?”. Kom jij mee 
zoeken naar de schat in de bibliotheek? Los de 
opdrachten op, kraak de code en zoek de schat in 
de bibliotheek. Voor de leeftijd van 3 tot 12 jaar. 

locatie in de 3 bibliotheken
andere data heel juli en augustus
tijdstip tijdens de openingsuren van de bibliotheek
prijs gratis
info Erik Breuls, T 03 2980 7 23
een activiteit van Bibliotheek Zoersel

fotowedstrijd 
“mijn kijk op Sint-Antonius anno 2017”
N.a.v. het 50-jarig bestaan van Fotoclub Nenufar 
vzw. De wedstrijd is gratis en staat open voor 
iedereen, met uitzondering van beroepsfotografen, 
het nenufarbestuur en haar leden. 
Nenufar vzw wil graag weten hoe u het dorp 
Sint-Antonius nú ziet en nodigt u uit om die visie in 
beeld te brengen.
Niet personen of evenementen staan dus centraal, 
maar de persoonlijke visie van de fotograaf op 
natuur en landschap, op een straatbeeld, op 
gebouwen of andere constructies, op een favoriet 
hoekje of een plaats van ergernis, kortom op het 
uitzicht van het dorp met uitzondering van (bin-
nen)ruimten die normaal niet toegankelijk zijn voor 

het publiek. 
De beelden dienen duidelijk in Sint-Antonius ge-
maakt te zijn; macro-opnamen, dieren of planten 
bijvoorbeeld, komen niet in aanmerking 
Enkel digitale beelden komen in aanmerking en 
dienen door de inzender zelf gemaakt te zijn op het 
grondgebied van de gemeente Sint-Antonius en dit 
tussen 1 januari en 31 augustus 2017. 
Er zijn waardevolle prijzen te winnen onder andere 
2 Digitale Canon-fototoestellen, 4 luchtdopen ...

locatie deelgemeente Sint-Antonius
andere data t.e.m. 31 augustus
info www.nenufar.be of
50jaar.nenufar@gmail.com
een activiteit van fotoclub Nenufar

zondag 2.07
tentoonstelling Art@Farm
Kleurrijk werk van Charles Pauwels. Kleuren die 
doorvoelen, de hitte van de zomer, de hitte van de 
blues. Jeanine Van Durme is gastkunstenaar, ze 
toont glas dat ze bewerkt tot fossiele vormen die 
een oerkracht uitstralen.

locatie Art@Farm, Sint-Antoniusbaan 118
andere data 9 en 16.07
tijdstip van 14 tot 18 uur
info Charles Pauwels, M 0474 96 58 45,
dinora.charles@telenet.be
een activiteit van Art@Farm

maandag 3.07
zomer-tekencursus
Tekent u graag, maar mist u nog wat praktijkerva-
ring? Weet u het potlood al te hanteren, maar wilt 
u  ook andere technieken aanleren?
Dan is onze zomer-tekencursus misschien iets voor 
u. De lesgevers zijn Werner De Wree en Johan
Truyen. De vierde editie wordt een speciale 
lessenreeks, aangezien Werner ons ditmaal etsen 
met droge naald aanleert. 3,4 en 5 juli tekenen we 
stillevens en nadien leren we druktechnieken. 6, 
7 en 8 juli geeft Johan waarnemingstekenen op 3 
mooie locaties in Zoersel. Als het regent werken we 
binnen. Minimum 10 en maximum 15 deelnemers.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data 4, 5, 6,7 en 8 juli
tijdstip telkens van 9 tot 12 uur
prijs € 60 voor de 6 lessen (reserveren verplicht)
info cultuur T 03 2980 0 00,debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

inschrijvingen Beuk&Noot
Inschrijvingen:
van 3 juli tot en met 7 juli: tussen 10 en 12 uur van 
21 augustus tot en met 24 augustus: tussen 18 en 
20uur.
Terugkomavond: op woensdag 30 augustus door-
lopend van 18 tot 20uur.
Eerste schooldag: vrijdag 1 september

locatie Ter Beuken 1
info Marina Van de Velde, T 03 2980 8 04,
secretariaat@bn.zoersel.be
een activiteit van Beuk&Noot

dinsdag 4.07
maandelijkse markt

locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel
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zondag 30.07
ronde van Zoersel
Fietstocht voor wielertoeristen (72 km).

locatie refter de Kiekeboes, Kerkstraat 7
tijdstip inschrijven van 7.30 tot 9.30 uur
prijs € 2
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC de Windklievers

Halle Tropicale
Elke laatste zondag van juli wordt het dorpsplein in 
Halle omgetoverd tot een gezellig feestje voor jong 
en oud met live optreden. Ambiance verzekerd!

locatie Dorpsplein Halle
tijdstip van 12 tot 24 uur
prijs gratis toegang
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle en oud KLJ Halle 

woensdag 2.08
moederdag
Het is bijna zover: moederdag! Wij gaan iets maken 
voor moeder, wat blijft nog een verrassing.
Schrijf u tijdig in want plaatsen zijn beperkt.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 8 leden gezinsbond, € 11 niet-leden
info heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zaterdag 5.08
kriebelbeestjestocht
Als eens op uw knieën gezeten om een graafwespje 
te bekijken? En moet u bang zijn van een tijgerspin? 
Breng mee: netje, loepepotje, laarzen bij nat weer.

locatie Natuurreservaat Bonte Klepper: Einde Nij-
verheidsweg ten zuiden van de vaart te Rijkevorsel
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@natuurpunt.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 6.08
handboogschieten op staande wip
De Sint-Huybrechtsgilde organiseert een wedstrijd 
handboogschieren op de wip volgens de kalender 
van de hoge gilde raad voor de gilden uit de
Noorder Kempen. Iedereen wil zoveel mogelijk 
vogels of pluimen van de prag neerhalen.
Tussen pot en pint maken wij er een broederlijke en 
zusterlijke namiddag van.

locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

vlinderdag
Bezoek verschillende tuinen en leer alles over 
dagvlinders.

locatie zie www.natuurpuntvoorkempen.be
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt,M0478 65 90 10
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 8.08
groepswandeling
Wandellus van een achttal kilometers, Niet-leden 
zijn meer dan welkom zodat ze kunnen
kennismaken met onze wandelclub.

locatie café Trapke Op, Westmallebaan 14, Brecht
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw

tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34,
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zondag 16.07
Komispruuvebaosmoemoe
“Os moemoe” zet haar beste beentje voor en 
schotelt u tijdens dit driedaags fietsevenement 
proevertjes voor uit haar jonge jaren. Kom gezellig 
mee genieten en ga op de foto bij de “photographe”. 
Fiets langs onbekende hoekjes en proef onderweg 
van overheerlijke hapjes. De deelnemente ge-
meenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel 
nodigen u in de zomermaanden uit om te komen 
genieten van de prachtige omgeving. Daarenboven 
maakt u kans op mooie prijzen als u meedoet aan 
minstens twee fietstochten.

locaties  
16 juli: Malle- Lille , kasteel de Renesse, lokaal 
Sint-Sebastiaansgilde
30 juli: Zandhoven Domein Hooidonck– Zoersel 
Lindekring
6 augustus: Ranst De Moervelden
tijdstip vertrek tussen 9 en 13 uur
prijs € 5
info www.landvanplaysantien.be, 03 310 05 14 of 
info@landvanplaysantien.be
een activiteit van Toerisme Zoersel 
in samenwerking met Land Van Playsantiën

vrijdag 21.07
nachtvlinders kijken 
aan de Hegte Heyde
Kleine beer, schaapje, hyena, dromedaris en
eekhoorn: naar deze en andere wonderlijke
nachtvlinders gaan we op zoek.
Meebrengen: zaklamp, eventueel loepepotje.

locatie Parking 5, Oude Liersebaan, Westmalle
tijdstip van 22 tot 24 uur
(vroeger vertrekken kan ook)
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@natuurpunt.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

woensdag 26.07
ijs maken
Een lekkere verfrissing voor in de zomer: ijs.
Wilt u ook uw eigen ijs maken, schrijf u snel in, 
plaatsen zijn beperkt.  
Meenemen: 1 liter doos, keukenschort om uw 
kleding te beschermen.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip 14 tot 16 uur
prijs € 7, leden gezinsbond,
€ 10 niet-leden gezinsbond
info heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

zaterdag 29.07
doe- en beleefboerderij
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder 
beperking.

locatie Herentalsebaan 49
andere data 26.08
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium

midzomertocht
Een wandeling van 6-11-17 of 20 km. Uitblazen op 
een mooi terras met een koude schotel met frieten 
na een prachtige wandeling door het Zoerselbos.

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 7 tot 15 uur
prijs 1,5 €
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 7.07
handtas maken - vervolg op
diagonaal weven
Kennis van diagonaal weven vereist!

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55 (inbegrepen eenvoudige broodmaaltijd)
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,  
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

zaterdag 8.07
Afrikaans tuinfeest
Afrikaanse dans-en muziekgroepen en folkmuziek 
van bij ons brengen sfeer in de namiddag. Er zijn 
hapjes en drankjes, ook een lekkere maaltijd met 
gegrilde vis. Mogelijkheid tot bezichtiging van de 
bio tuin. Afrikaans dansinitiatie en fuif tot in de 
vroege uurtjes.

locatie Lage Weg 60
tijdstip van 13.30 tot 1.30 uur
prijs € 5
info Leen en Tinneke Willaeys, leen@willaeys.be, 
tinneke@willaeys.be
een activiteit van Cozoego

dinsdag 11.07
wandeling in groep
Wandellus van een achttal kilometers.

locatie sportoase, Elshoutsebaan, Brasschaat
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

11-juli viering
Van jongs af leren we in Zoersel zingen en op de 
Vlaamse feestdag nodigen we u allemaal uit dat 
volop nog eens te doen. In het zomerse kader van 
Bethaniën staat er na het Breughelmaal, ingeleid 
door de vendeliers, steevast een uurtje samenzang 
op het programma. En dan genieten jong en oud 
van een selectie uit onze grote schat aan Vlaamse 
liedjes. ’s Avonds luisteren we naar Johan Vermin-
nen, één van de vele iconen van de kleinkunst, on-
danks de naam een unieke kunstvorm die ons doet 
luisteren, maar ook vaak doet meezingen. Liedjes 
met een boodschap, soms poëtische teksten en 
vaak muzikale pareltjes. Kom dus op 11 juli naar 
Vlaanderen Feest in Zoersel. 
Bekijk zeker ook het uitgebreide programma in 
bijgevoegde folder.

locatiede Kapel, Handelslei 167 
tijdstip vanaf 18 uur
prijs optredens gratis Breugheltafel € 15
volwassenen, € 10 kinderen (vooraf inschrijven)
info T 03 2980 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep 11-juli viering

woensdag 12.07
paardenkamp
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder 
beperking.
Er kunnen maximum 8 kinderen deelnemen.

locatie Herentalsebaan 49
andere data t.e.m. 14.07
tijdstip van 8.30 tot 15.30 uur
prijs € 40 per dag, inschrijven kan per dag
of per 3 dagen
info Tinne Verstappen, M 0478 51 81 79,
tinne@equi-librium.be, www.equi-librium.be
een activiteit van Equi-Librium

vrijdag 14.07
maandelijkse infonamiddag
ZNA Joostens woonzorgcentrum en SP-Psychoge-
riatrie. Tijdens deze infonamiddagen lichten we de 
werking en de visie van het huis toe.

locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 11.08 en 8.09
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tentoonstelling 
| Jimmy Kets 
The graves are nice this time of year
Jimmy Kets trok twee jaar lang het land rond om 
in een fotoreeks het hedendaagse herdenkings-
landschap van de Eerste Wereldoorlog in beeld te 
brengen. De expo ‘The graves are nice this time of 
year’ geeft een vernieuwende en uitdagende kijk 
op wat het herdenken en herinneren van de Groote 
Oorlog vandaag betekent. ‘Het herinneringsland-
schap van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen 
verbeelden en het tegelijk openen en bevragen’ 
was de opdracht die Kets kreeg van het Vlaams 
Vredesinstituut, het Vlaams Parlement en de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar 
aanleiding van de herdenking van 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog. De expo plaatst ingeburgerde, 
traditionele vormen van herdenking en herinnering 
in een ander licht, haalt vergeten elementen naar 
boven en introduceert nieuwe pistes.

locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 1.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur  
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

digitaal café
Vragen over digitale beeldverwer-
king, fotografie of PC problemen?
Wij helpen u graag verder. Iedere 1ste zaterdag van 
de maand.

locatie t Zonneputteke 1ste verdiep
andere data iedere eerste zaterdag van de maand 
(7.10, 4.11, 2.12)
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van Fotoclub Obscura vzw Zoersel

woensdag 6.09
mindfulness kennismaking
Ook last van stress, spanning, piekergedachten, de 
controle over uw leven kwijt? Mindfulness toont u 
de pauzeknop en brengt u terug in balans.
Een mix van praktische oefeningen en korte theore-
tische achtergrond.

locatie de Knod 36
andere data 21.09
tijdstip woensdag van 9 tot 11 uur 
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
kristel@zinnebeeld.be, www.zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 8.09
gratis kennismaken met lessen
hedendaagse dans
Kriebelen de spieren in uw lijf, gaat u ritmisch en 
dansend door het leven maar wilt u dit al jaren 
samen doen met leeftijdsgenoten.  
Kom dan dansen bij Ballet-en Dansschool Niké vzw. 
te Zoersel.

locatie de Zoest, Achterstraat 32
andere data iedere vrijdag en zaterdag  
t.e.m. 22.09
tijdstip  Zie voor uurrooster:
www.balletschoolnikézoersel.be
prijs gratis
info http://dansschoolnike.wix.com/zoersel
een act.van Ballet-en Dansschool Niké vzw

jeugdweekend VC Zoersel
Vrijdag: de 15de editie van Mouve la fête, voorafge-
gaan door een feestelijke kinderdisco.
Zaterdag & zondag: heerlijke spaghetti’s en croque 
monsieurs!

locatie Kapelstraat 15
andere data 9 en 10.09
tijdstip http://www.vczoersel.be/
prijs http://www.vczoersel.be/
info http://www.vczoersel.be/
een activiteit van VC Zoersel

Breng zeker een fluo-hesje, een flesje water en 
een koek mee. Als het schitterend weer is, zijn een 
goede zonnecreme en muggenmelk zeker niet 
overbodig. Wat absoluut niet mag ontbreken is 
uw fiets.

locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs leden gezinsbond € 6, niet leden € 9
info heidi.rymen@hotmail.com, M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

vrijdag 25.08
nacht van de vleermuis
We gaan op zoek naar de vleermuizen die aan de 
rand van het Zoerselbos rondvliegen.

locatie Monnikenheide, met ook bezoek aan het 
Zoerselhof
tijdstip 19 uur info, 20.30 uur vertrek wandeling
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt,M 0478 65 90 10,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Zoersel

zaterdag 26.08
Open Deur Dag In den Ateljee
Kom de sfeer opsnuiven! De cursisten hebben hun 
creatieve expressie via vlechtwerk naar buiten 
gebracht. Mogelijkheid om te genieten van een 
drankje en gebak aan kleine prijsjes. Wees welkom! 
Breng gerust familie, kennissen en vrienden mee.

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data 27.08
tijdstip van 12 tot 18 uur
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,  
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

brandweerfuif
Met covergroep en DJ Alliance.

locatie De Wissel
tijdstip vanaf 21 uur
info Luc Jochums, T 03 312 17 50,
luc.jochums@brandweer.zonerand.be
een activiteit van Brandweer Zoersel

zondag 27.08
opendeurdag Brandweer
met onder andere kinderanimatie,
demonstraties, …

locatie De Wissel
tijdstip vanaf 11.30 uur
info Luc Jochums, T 03 312 17 50,
luc.jochums@brandweer.zonerand.be
een activiteit van Brandweer Zoersel

zaterdag 2.09
opendeur verzameling
Zuid-Afrikaanse planten en cactussen
Bezoek onze uitgebreide verzameling met meer 
dan 850 soorten cactussen en Zuid Afrikaanse 
planten. Planten in alle groottes, van zaailing van 
enkele mm tot 2 meter hoog of 40 cm diameter, 
sommige meer dan 30 jaar oud. Meer uitleg over 
zaaien, stekken, verzorging van deze juweeltjes. 
Uw plant laten verpotten, het kan allemaal! 
Geneeskrachtige maar ook giftige planten, bizarre 
vormen en kleuren. Vele planten zijn eigenhandig 
opgekweekt uit zaad of via een verkregen stekje. 
Stand met  documentatie: binnen- en buitenlandse 
tijdschriften, boeken, CD-R of DVD. Ook de nieuw-
ste materialen en benodigdheden. 
Verenigingen of scholen steeds welkom, vooraf 
aanmelden aub, kan ook op andere dagen na 
afspraak. Sommige gedeelten toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

locatie Antwerpsedreef 30
andere data 3.09
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis, drankje voor elke bezoeker, gratis 
plantje en gratis loterij
info Frank en Diane Thys-Brants T 03 383 50 06, 
south.african.flora@gmail.com
een activiteit van Frank en Diane Thys-Brants

donderdag 10.08
we maken een origineel cadeautje 
voor moederdag
In deze workshop voor kinderen van 9 tot 12 jaar.be-
schilderen we een bloempot en beplanten hem met 
een leuk plantje. Alle benodigdheden ingebrepen.

locatie Frans Janssenslaan 13
tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
prijs Veltleden € 5, niet-leden € 8 Inschrijven door 
overschrijving op rekening BE02800206334640 
van Velt Voorkempen
info Renée Grysolle, reneegrysolle@hotmail.com, 
T 03 383 34 96
een activiteit van Velt Voorkempen

vrijdag 11.08
68e parochiale bedevaart 
naar Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken vrijdagavond om 20.30 
uur na een korte bezinning aan de Kerk.  
Op 12.08 om 6.30 uur vertrekken de fietsers aan de 
Kerk en om 9 uur de busjes. Mensen die met eigen 
vervoer willen komen, kunnen om 11 uur in Scher-
penheuvel aansluiten bij de eucharistieviering.

locatie Kerk Sint-Antonius
andere data 12.08
tijdstip zie infotekst  
info en inschrijven zondag 6.08 van 12 tot 13 uur op 
de pastorij, Handelslei 33 ,
Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69
een activiteit van KWB Sint-Antonius

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. 
De opbrengst van deze papierslag gaat naar de
missionarissen

locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 12.08 en zondag 13.08
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van 
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

dinsdag 15.08
tentoonstelling |
500 vluchtelingen in Zoersel
Kunstproject dat het vluchtelingenthema in de kij-
ker zet. Samenwerking met verschillende Zoerselse 
kunstenaars, vluchtelingen en vrijwilligers en PC 
Bethaniën, ten voordele van vluchtelingenwerk 
Vlaanderen.

locatie de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot 27.08
tijdstip elke dag van 11 tot 18 uur
info Erik Fuhlbrügge, T 03 2980 0 00
een activiteit van Gemeente en OCMW Zoersel

zondag 20.08
26e Veldtoertocht
Veldtoertocht voor alle sportievelingen. Met de 
MTB langs rustige bos- en veldwegen. 25-45-60 
km. Vernieuwd parcours met minder harde wegen. 
Kleedkamers, douches en fietsreiniging, bewaakte 
fietsparking.
Ruime bevoorrading onderweg. Gezellige cafetaria 
en terras. 60km met twee bevoorradingen.

locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip van 7.30 tot 11 uur (60 km tot 10.30 uur)
prijs vergunninghouders VWB, WBV € 3, 60 km € 4 
niet-vergunninghouders € 5, 60 km € 6 
jongeren geboren in 2001 en later: leden: gratis  
niet leden € 1
info Stan Peeters M 0472 25 61 61,
Geert Heeres M 0476 92 22 37,
dedoortrappershalle@hotmail.com,
www.dedoortrappershalle.be, www.vwb.be
een activiteit van WTC de Doortrappers vzw

woensdag 23.08
bosspel
Strijd om de eer van de beste krijgers. Wie overwint 
wie, wie palmt het domein van ‘s Herenbos in … 
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

maandag 11.09
lu Jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks bewe-
gingen  die ontwikkeld werden voor zelfheling en 
stressreductie.  Graag zelf een matje, fleecedeken 
en kussen meebrengen, eventueel flesje water.

locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data  elke maandagavond vanaf 11.09
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement, proefles 
mogelijk 
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

donderdag 14.09
feminine flow - vrouwenyoga
Via zachte oefeningen, omdat stressreductie 
bij vrouwen zeer belangrijk is, bereiden we ons 
lichaam voor op een aantal dynamische asana’s. 
Hierdoor brengen of behouden we meer evenwicht 
in de werking van de hormonen. Er is ook steeds 
voldoende aandacht voor een afsluitende relaxatie.

locatie turnzaaltje Halle, Dorpsplein
andere data elke donderdagavond
tijdstip van 19.30 tot 20.45 uur
prijs € 100 abonnement, € 12 per losse les 
proefles mogelijk
info en inschrijven Felicia Van Hoof M 0472 24 66 25,
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 12.09
bloedinzameling

locatie
12.09 de Kiekeboes, Kerkstraat 7  
27.09 Beuk & Noot, ter Beuken 1  
andere data woensdag 27.09
tijdstip
12.09 van 18.15 uur tot 20.30 uur  
27.09 van 18 tot 20.30 uur
info Anita Luyckx, M 0476 52 23 86
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

vrijdag 15.09
kinderyoga
Bewegen, ontspannen, genieten, plezier, creativi-
teit en be-leven! Van 6 tot 11 jaar.

locatie de Knod 36
tijdstip van 16.30 tot 17.30 uur
prijs 1ste les is proefles, € 10/les, korting indien u 
met meer personen inschrijft
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, www.kiyo.nu
een activiteit van KIYO

zondag 10.09
busuitstap naar het Zwin
s Morgens wandelen we met gids doorheen het 
mooie Zwinreservaat. In de namiddag bezoeken 
we de stadswallen van Damme, weer met gidsbe-
geleiding.

locatie het Zwin
tijdstip vertrek 8 uur aan het gemeentehuis 
Westmalle 
vertrek 8.10 uur aan de kerk van Sint-Antonius
prijs zie info
info Dirk Vanschoonbeek, T03 312 06 73,  
dirk@vanschoonbeek-janssens.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

landelijke familiedag
U kunt meedoen aan een fiets- of wandelzoektocht 
waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Verder is er 
lekker eten voorzien, een gezellig terras en een 
springkasteel voor de kleintjes. Hopelijk tot dan !

locatie Bremberg en KLJ Lokalen Halle, Lote-
linglaan 7-11
tijdstip 10 uur
prijs € 4
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle, oud-KLJ Halle 
en KVLV Halle

vlechten met Hopranken
We gaan naar Vlamertinge bij een Hoppeboer op 
zijn boerderij met z’n koeien in de wei.We vlechten 
en experimenteren met hopranken. Met één hop-
rank maken we een buidelmand die zeer decoratief 
is aan muur of deur, voor binnen of buiten. Deze 
mand kan met hopbellen, herfstbladeren, noten 
versierd worden.

locatie Vlamertinge
tijdstip van 11 tot 17 uur, achteraf kunnen we nog 
samen iets nuttigen in Poperinge
prijs € 45 + dagprijs hopranken
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01,  
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

start chirojaar chirojongens
De nieuwe leden kunnen komen proeven van het 
chirogebeuren. Kom zeker eens proberen of de 
Chiro iets voor jou is!  De leden die het voorbije jaar 
reeds in de chiro zaten, worden zondag 3.09 al 
verwacht voor de overgang.

locatie Chirolokalen Kapellei 35A
tijdstip van 14 tot 17 uur voor kinderen van het 
eerste tot het vierde leerjaar en tot 17.30 uur voor de 
kinderen van het vijfde leerjaar.
info Joppe Nicolai, joppe.nicolai@hotmail.com
een activiteit van Chirojongens Sint-Antonius

zaterdag 9.09
weekend Engelse tuinen
Weekendreis naar Engeland met bus en shuttle. 
We bezoeken de bekende tuinen Kew Gardens, 
Chilham en Brogdale. Overnachting in Canterbury. 
Alle tuinbezoeken, verplaatsing en maaltijden zijn 
inbegrepen.

locatie opstapplaats: parkeerterrein Wommelgem 
(rond punt)
andere data 10.09
tijdstip vertrek zaterdag 9.09 om 6 uur, tot zondag 
10.10 om 23.30 uur
prijs leden Velt en NBS € 224, niet leden € 229
info daniel@willaeys.be, T 03 383 12 37,
M 0468 21 07 91, http://blog.seniorennet.be/fruit2
een activiteit van VeltVoorkempen en CoZoeGo

kinderdisco
Voor de kinderen is er een dansvloer, springkasteel, 
grimmstand, … De ouders kunnen op ons terras 
genieten van een drankje.

locatie Bremberg en KLJ Lokalen, Lotelinglaan 7-11
tijdstip 13 uur
prijs € 1, ouders gratis toegang
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

bieravond
Bierproefavond met meer dan 40 verschillende 
soorten bieren waaronder Trappisten, streekbie-
ren, ..

locatie Bremberg en KLJ Lokalen, Loteling 7-11
tijdstip 19 uur
prijs gratis toegang
info Astrid Kempenaers,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

2de handsbeurs kinderkleding en 
speelgoed
Kunt u nog speelgoed gebruiken of kleding, lees-
boeken, gezelschapsspelen, … dan bent u meer dan 
welkom op onze 2de handsbeurs.
Voor de kinderen is er een babysithoek met onze 
eigen babysitters. Koffie, thee, frisdranken en 
versnaperingen te verkrijgen aan democratische 
prijzen.
Wenst u een tafel te reserveren om uw spulletjes te 
verkopen, vragen we een prijs per tafel.

locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip van 13 tot 15.30 uur
prijs toegang gratis 
tafel reserveren: € 10 leden gezinsbond,
niet-leden € 15
info Els Rymen, rymen.els@gmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór27.07 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 11.09 en 5.11
- vóór 21.09 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 6.11 en 20.12

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


