
af
gi

ft
ek

an
to

or
 Z

oe
rs

el
 1 

- I
SS

N
 0

77
1-

71
99

 - 
P1

0
61

0
2

I N F O R M AT I E M AG A Z I N E  |  E D I T I E  8  J U N I  2 0 1 8

 ▪ eerste levensloopbestendige woningen aan de Smissestraat

 ▪ jubileum Eurozoersel: intercultureel dansfeest

 ▪ eerste natuurbegraafplaats

de (lijdens)weg
van een rioleringsdossier
zeven jaar samengevat in acht stappen



inhoud 3-13 
IN 'T KORT openingsuren tijdens zomer-
vakantie | gezellige babbel in uw wijk | op 
reis met de juiste documenten | en meer... 

4
IN BEELD Haryanti Frateur schrijft 
prachtig nieuw jeugdboek 'YANTI - Over 
de reis van haar leven'.

5
BETROKKEN Achter wzc de Buurt ko-
men binnenkort tien nieuwe, aangepaste 
en levensloopbestendige woningen.

6
WEGWIJS Van subsidie naar riolering. We 
schetsen kort welke (lange) weg zo'n dos-
sier heeft af te leggen.

9
BETROKKEN Provincie Antwerpen 
daagt u uit om deel te nemen aan de kli-
maatstrijd.

10
IN BEELD 25 jaar Eurozoersel! Dat moet 
gevierd worden. En hoe doen we dat beter 
dan met het thema van dit jaar: dans! 

12
IN BEELD Naast een sterk muzikaal aan-
bod, staat Parkplezier dit jaar ook volop in 
het teken van lokale verankering.

14
BETROKKEN De actie 'wij weten elkaar 
wonen' geeft 80-plussers deze zomer de 
extra aandacht die ze verdienen.

15
WEGWIJS Asresten uitstrooien of begra-
ven in de vrije natuur kan sinds kort op de 
natuurbegraafplaats in Halle.

16
BETROKKEN Doet u ook de belofte om 
minder snel te rijden? Lagere snelheid kan 
immers levens redden.

Op 25 mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of 
GDPR) in werking. Dit is een nieuwe regelgeving die u nog beter be-
schermt bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw reeds bestaan-
de rechten, zoals het recht
- u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens;
- op informatie over en toegang tot uw gegevens;
werden uitgebreid met het recht 
- om uw gegevens te laten verwijderen;
- om uw gegevens te laten overdragen. 
Ook wij brachten, als verwerker van uw gegevens, de vereiste verplich-
tingen tijdig in orde, zodat uw gegevens nu volgens de nieuwe richtlijnen 
beschermd zijn. Vanzelfsprekend handelden wij al in overeenstemming 
met de beginselen van de ‘oude’ federale privacywetgeving ('92) en be-
schikten we al over een uitgebreid informatieveiligheidsbeleid en -plan.

wij beschermen
uw persoonsgegevens

MEER WETEN?
Erwin Jellasics
T 03 2980 0 00 (Erwin is elke vrijdagvoormiddag telefonisch bereikbaar) 
erwin.jellasics@zoersel.be, www.zoersel.be/privacy

GDPR

juni 2018
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 ■ IN ‘T KORT

openingsuren tijdens zomervakantie

Van 1 juli tot en met 31 augustus zien de openingsuren van het ad-
ministratief centrum (Handelslei 167) er iets anders uit. Bovendien 
zijn we tijdens de zomervakantie ook een aantal dagen gesloten.
Zorg er dus voor dat u niet voor een gesloten deur staat!

▪ gewijzigde openingsuren administratief centrum
 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

- donderdagavond van 17 tot 20 uur

▪ sluitingsdagen
 - administratief centrum  .........................  11 juli en 15 augustus
 - onderhoud infrastructuur (Zonneputteke)

 .............................................................  11 juli en 15 augustus
 - bibliotheek Halle  ........  van 16 tot en met 31 juli en 15 augustus
 - bibliotheek Sint-Antonius  .........  van 16 tot en met 31 juli en 15 

augustus
 - bibliotheek Zoersel  .......................  11 juli, 21 juli en 15 augustus

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

gezellige babbel
in uw wijk

Ook dit jaar nodigen onze 
buurtcomités u weer uit voor 
de inmiddels gekende zo-
merbuurtbabbels. Tijdens de 
maanden juli en augustus 
staan ze elke dinsdagavond 
op post, telkens in een andere 
wijk. Dit is hét moment bij uit-
stek om bij een frisse pint zo-
wel uw buren als uw gemeen-
tebestuur wat beter te leren 
kennen.
De juiste data en locaties vindt 
u op www.zoersel.be.
Uw buurtcomité bezorgt u tij-
dig een fl yer als uw wijk aan 
de beurt is.

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

oud vs nieuw
fototentoonstelling

U zag ze misschien al han-
gen: foto’s van oude Zoersel-
se dorpszichten versus het 
huidige dorpsbeeld? In het 
kader van ‘Dorp in de Kijker’ 
trakteren fotoclubs Nenufar 
en Obscura u nog tot en met 
september op deze bijzondere 
fototentoonstelling, gericht 
op zowel heden als verleden.
Bijzondere foto’s verdienen
bovendien een bijzondere 
plaats om getoond te wor-
den. U vindt ze daarom in het 
straatbeeld, meer bepaald bij 
verschillende handels- en ho-
recazaken, verspreid over de 
drie deelgemeenten.
Een volledige lijst van de deel-
nemers vindt u terug op
www.zoersel.be > dorp in de 
kijker.

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

zomerwerking
laat verveling niet toe

Vinden uw kinderen het ook 
zo fi jn om zich tijdens de va-
kantie eens goed uit te leven? 
Dan zijn ze, tussen 4 juli en 22 
augustus, meer dan welkom 
op onze speelpleinwerking, 
die dit jaar plaatsvindt in ge-
meentelijke basisschool Pie-
renbos (voor geboortejaren 
‘06-’11). U hoeft hiervoor niet 
vooraf in te schrijven, maar 
vergeet de medische fi che niet 
mee te brengen. 
Heeft uw kind begeleiding of 
extra zorg nodig, dan kan hij/
zij in augustus ook terecht bij 
het speelpleinproject ‘gewoon 
spelen’ van Monnikenheide. Ze 
spelen één week in Zoersel en 
vier weken in Zandhoven.

Onze jeugddienst organiseert 
ook weer heel wat leuke acti-
viteiten, uitstappen en thema-
kampen voor kleuters, lagere-
schoolkinderen en scholieren 
van de eerste en de tweede 
graad secundair. Nieuw dit 
jaar zijn de watersportkam-
pen in de Lilse Bergen: water-
games & beachfun (‘09- ’11), 
watersportmix & watergames 
(‘04-’08) en windsurfen & wa-
tergames (‘02-’08). Daarnaast 
staan er ook nog drie thema-
kampen op het programma: 
knutsel je gek (‘06-’11), ridders 
& prinsessen en magie in het 
beestenbos (beide ‘12-’14).
Het volledige aanbod - gaande 
van knutselen over schermen, 
streetsurfen en laseren tot een 
bezoek aan Pairi Daiza, Comi-
cs Station en Sportopia - vindt 
u op www.zoersel.be/zomer-
werking. De inschrijvingen 
zijn al gestart, dus wacht niet 
te lang! Beschikt u over een 
Z|pas, dan krijgt u uiteraard 
korting bij onze activiteiten.

MEER WETEN?
jeugd
T 03 2980 9 06, jeugd@zoersel.be
www.zoersel.be/zomerwerking
www.monnikenheide.be

© Nenufar
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‘YANTI - Over de reis van haar leven’ is een prachtig nieuw 
jeugdboek en het debuut van schrijfster Haryanti Frateur. 
Haryanti woont in Zoersel, is moeder van drie kinderen en 
professioneel actief in de cultuursector.

MET BIBBUREN OP REIS
Met de bib bent u altijd 
een beetje op reis. Boeken 
brengen u op de meest exo-
tische plekken. Tijdens de 
zomervakantie organiseert 
Bibburen een hele reeks 
vertellingen en workshops 
die de reismicrobe zullen 
aanwakkeren. Het volle-
dige programma, met alle 
data en locaties, vindt u 
vanaf eind juni op de web-
site en de facebookpagina 
van de bib. Voor de jong-
sten (5-12 jaar) kunt u alvast 
woensdagvoormiddag 4 juli 
noteren. Kip van Troje or-
ganiseert dan in de bib van 
Zoersel de workshop ‘Hoe 
pimp ik mijn fi ets?’. Samen 
gaan ze creatief aan de slag 
en toveren hun fi ets om in 
een knotsgek rijdend kunst-
werk.

VAL IN DE PRIJZEN
Op een alpentop of in de 
hangmat thuis, hoe bele-
ven u en uw boek vakantie? 
Stuur of post een selfi e en 
wie weet, komt u als win-
naar uit de bus. Is Facebook 
niets voor u, dan valt u 
misschien met de literai-
re reispuzzel in de prijzen. 
Die vindt u in alle bibs van 
Bibburen of op www.zoer-
sel.bibliotheek.be.

waar ik opgroeide in een gezin als jongste 
van vijf kinderen. Ondanks de mooie kin-
dertijd die ik kende, begon ik me tijdens 
het opgroeien toch existentiële vragen 
te stellen. De drang om op zoek te gaan 
naar mijn wortels was zodanig sterk dat 
ik besloot om terug te keren naar het land 
waar ik ooit vandaan kwam. Daar vond ik 
mijn biologische familie. Enkel mijn moe-
der heb ik nooit ontmoet. Zij was al over-
leden. Het hoeft geen betoog als ik zeg 
dat die tijd bijzonder heftig was. Vanuit 
die ervaring schreef ik mijn debuut.

Het verhaal is zelfs al bewerkt tot een mu-
ziekproject voor kinderen.
Haryanti: Op vraag van componist Jan 
Van Outryve heb ik het verhaal inderdaad 
herwerkt tot een libretto voor een koor 
en drie solisten in het kader van Cantania 
2018, een project van BOZAR/Brussel en 
het Belgian National Orchestra. Jan com-
poneerde poëtische en zintuiglijke mu-
ziek bij het verhaal, dat op 5 mei werd 
opgevoerd door het Belgian National 
Orchestra, 660 kinderen en drie solisten.

Best indrukwekkend voor een debuut! Kom je 
ook wel eens in de bib?
Haryanti: Met mijn kinderen kom ik re-
gelmatig in de bibliotheek. Ik vind het 
belangrijk dat boeken deel uitmaken van 
hun leven en dat ze leren genieten van 
taalbeleving in het algemeen. Lezen heeft 
nu eenmaal een zeer positieve invloed op 
de ontwikkeling van een kind. Zelf zal ik 
eerder een boek kopen. Een boek creëert 
immers een zodanig krachtige belevings-
wereld, dat ik die graag blijf koesteren in 
mijn boekenkast.

Kan je ons kort vertellen waarover ‘YANTI - 
over de reis van haar leven’ gaat, Haryanti?
Haryanti: Het is een poëtisch en deels 
autobiografi sch jeugdverhaal over een 
meisje dat op zoek is naar haar wortels en 
identiteit. Het is een suggestief verhaal, 
dat de lezer de volledige vrijheid geeft om 
personages en de relaties tot elkaar, loca-
ties en beelden zelf in te vullen. Het hoofd-
thema is adoptie, maar ook thema’s zoals 
migratie en identiteit komen aan bod. 
Daarmee hoop ik dat het verhaal begrip 
creëert voor mensen die vandaag elders 
leven dan waar ze geboren zijn.

Het is gebaseerd op je eigen adoptieverhaal?
Haryanti: Inderdaad. Ik werd geboren in 
Indonesië, werd op 2,5-jarige leeftijd ge-
adopteerd en kwam terecht in Zoersel, 

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

Haryanti Frateur 
maakt literair debuut

‘YANTI - Over de reis van haar leven’

 ■ IN BEELD
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Mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, mits ondersteuning van buitenaf. Dat is 
het opzet van de aangepaste en levensloopbestendige huurwoningen die binnenkort worden 
gebouwd achter wzc de Buurt. Met dit innovatief project willen we de zorg tot bij de mensen 
brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt.

DIENSTENCENTRUM SINT-ANTONIUS
Ook in deelgemeente Sint-Antonius plan-
nen we in de nabije toekomst een soort-
gelijk lokaal dienstencentrum, in samen-
werking met een private partner. De raad 
voor maatschappelijk welzijn keurde in 
april, na een door haar gelanceerde op-
roep, initiatiefnemer Van Pelt-Probis al-
vast goed als private partner.
De onderhandelingen met Van Pelt-Probis 
zijn nog volop aan de gang. Het bestuur 
hoopt alleszins tot een goede, construc-
tieve samenwerkingsovereenkomst te 
kunnen komen. Uiteraard houden wij u 
hierover verder op de hoogte. 

dossier raadplegen en eventueel bezwaar 
indienen. Voor meer info over dit open-
baar onderzoek kunt u steeds terecht bij 
de medewerkers van de dienst ruimte-
lijke ordening (administratief centrum, 
Handelslei 167, T 03 2980 9 11).

omgevingsvergunning
Het bestuur hoopt eerstdaags, na afl oop 
van het openbaar onderzoek, de vereiste 
omgevingsvergunning te ontvangen. Van 
zodra die er is, kan aannemer Van Roey 
starten met de werken (voorziene bouw-
tijd = 15 maanden).
Eens de woningen klaar zijn, staat 
Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen H.E. in voor de toewijzing er-
van op basis van het gemeentelijk toewij-
zingsreglement. Dit betekent dat mensen 
op de wachtlijst die een band hebben met 
Zoersel voorrang krijgen.

ontmoetingsruimte
Gelijktijdig bouwen we op dezelfde site 
ook een ontmoetingsruimte. Daarmee 
willen we de buurt dichter bij elkaar bren-
gen en ruimte creëren voor informatieve, 
recreatieve en vormende activiteiten, zo-
als yoga- of knutselsessies. We willen ook 
inspelen op de toenemende vergrijzing 
en het langer thuis wonen en de daarmee 
gepaard gaande vraag naar buurtnabije 
zorg, zoals hulp bij het wassen, voetver-
zorging, kapper, ... 
Gemeente & ocmw Zoersel blijft eigenaar 
van het ontmoetingscentrum en zal het, 
samen met enkele zorgpartners, exploi-
teren.

De nieuwe woningen, én de nabijheid van 
heel wat zorgende partners, kunnen een 
antwoord bieden op de moeilijkheden die 
ouderen, mensen met een beperking én 
mensen met psychische problemen mo-
menteel ondervinden om op de reguliere 
woonmarkt aangepaste én betaalbare 
huisvesting te vinden. De raad voor maat-
schappelijk welzijn keurde in april dan ook 
de bouw van tien nieuwe, aangepaste en 
levensloopbestendige sociale huurwo-
ningen op deze site goed. We spelen hier-
mee bovendien in op het bindend sociaal 
objectief, dat elke gemeente de opdracht 
geeft om tegen 2025 een aantal bijkomen-
de sociale huurwoningen te realiseren.

openbaar onderzoek
Momenteel loopt hierover een openbaar 
onderzoek. Op www.omgevingsloket-
vlaanderen.be (> publiek loket) kunt u het 

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

nieuwe sociale huurwoningen

eerste levensloopbestendige
woningen aan de Smissestraat

 ■ BETROKKEN
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Niet alleen de uitvoering van de werken,

maar ook de voorbereidende studies en werken

zorgen er voor dat een rioleringsdossier

vanaf de subsidietoekenning tot aan de 

oplevering gemiddeld een zevental jaren duurt. 

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS

► ►

In ons ZOERSELmagazine van december meldden we dat er subsidies waren toegekend aan 
enkele rioleringsprojecten. "Super, dat werd tijd", horen we u denken. "En starten die werken 
dan binnenkort?" Om u hierop een antwoord te kunnen geven, schetsen we welke (lange) lij-
densweg zo'n rioleringsdossier moet afl eggen vooraleer u de voordelen ervan ervaart.

stap 1
| de subsidieaanvraag
Bij rioleringsprojecten begint alles met het 
aanvragen van subsidies bij de Vlaamse 
Milieu Maatschappij (een instantie van 
de Vlaamse overheid). Afh ankelijk van het 
dossier vraagt Aquafi n of Pidpa Riolering 
de subsidie aan.

Aquafi n staat in voor de aanleg van 
bovengemeentelijke (verzamel)riolen 
en waterzuivering.
Pidpa Riolering is sinds 2006 rioolbe-
heerder voor gemeente Zoersel.

een aanvraag door Pidpa Riolering
Voor de Pidpa Riolering-dossiers wordt 
jaarlijks het gemeentelijk investeringspro-
gramma van de wegen naast het voorstel 
tot investeringsprogramma van de riole-
ring (van Pidpa) gelegd. Hieruit worden 
dan mogelijke projecten gekozen.
Pidpa Riolering dient per project een fi -
che in met daarop de te rioleren wijk en 
een bruto raming van de kostprijs van de 
werken. Op basis van ecologische (wat is 

de bestemming van het te rioleren gebied?) en eco-
nomische (zo veel mogelijk vuil water verzamelen 

tegen een zo laag mogelijke kostprijs) aspecten 
keurt de VMM vervolgens ieder kwartaal 
projecten goed. Van zodra Pidpa Riolering 
deze goedkeuring ontvangt, kan een dos-
sier van start gaan.

een aanvraag door Aquafi n
De Aquafi n-dossiers verlopen gelijkaardig, 

alleen worden zij jaarlijks goedgekeurd 
door de VMM, en niet per kwartaal.

stap 2
| de ontwerpplannen opmaken
In eerste instantie maakt het aangestel-
de studiebureau de ontwerpplannen op. 
Hiervoor maakt een landmeter eerst een 
plan van de bestaande toestand van de 
betreff ende straat of wijk. 
Op dit gedetailleerde plan staan niet al-
leen alle huizen en wegen, maar ook alle 
hagen, brievenbussen, verlichtingspalen, 
grachten, opritten ... Dit plan is de basis 
voor alle volgende plannen.

breedte openbaar domein
Daarnaast gaat men ook na hoe breed het 
‘openbaar domein’ is. Deze afstand moet 
immers voldoende breed zijn om, naast 
de aanleg van de riolering (meestal onder de 

rijweg), ook de rijweg zelf, de bermen voor 
nutsleidingen (gas, elektriciteit, water, telefo-

nie en tv-distributie) en open grachten aan te 
leggen.

Immers, de richtlijnen van de VMM 
vermelden dat er volledig gescheiden 
rioleringsstelsels moeten aangelegd 
worden, waarbij het afvalwater ge-
scheiden van het regenwater moet ver-
zameld worden.

Is het openbaar domein niet breed ge-
noeg, dan moet de gemeente eerst de no-

dige gronden verwerven voordat de wer-
ken kunnen aanvatten.

Hiervoor probeert het gemeentebe-
stuur altijd eerst met de eigenaars tot 
een ‘minnelijk akkoord’ te komen. Lukt 
dit niet in onderling overleg, dan start 
een gerechtelijke procedure om te ont-
eigenen, wat de termijn van het dos-
sier uiteraard verlengt.

toestand nutsvoorzieningen
Tenslotte bekijken de nutsmaatschap-
pijen ook de toestand van hun leidingen 
en gaan ze voorafgaand aan de werken 
vernieuwingen en/of aanpassingen uit-
voeren. Ook de toestand van de openbare 
verlichting wordt bekeken en indien mo-
gelijk mee vernieuwd. Als er nog boven-
grondse netten (elektriciteit, telefonie, ...) aan-
wezig zijn, wordt in de meeste gevallen 
beslist om deze meteen mee ondergronds 
te leggen.

stap 3
| het voorontwerpdossier
Op basis van het plan ‘bestaande toestand’ 
maakt het studiebureau nu een eerste 
ontwerp van riolering en wegenis op en 
werkt een meer gedetailleerde raming uit 
van de werken. Dit noemt men het ‘voor-
ontwerpdossier’, dat ter goedkeuring te-
rug naar de VMM gaat. Keurt de VMM dit 
voorontwerp goed, dan is de opmaak van 
een ontwerpdossier de volgende stap.

zeven jaar samengevat in acht stappen

de (lijdens)weg van 
een rioleringsdossier
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stap 4a
| het ontwerpdossier
Het ontwerpdossier is een meer gedetail-
leerde uitwerking van het voorontwerp-
dossier. 
Hierbij gebeuren ook een heleboel terrein-
onderzoeken: boringen en sonderingen 
om de draagkracht van de ondergrond te 
bepalen, peilbuizen die de stand van de 
grondwatertafel controleren, het graven 
van putten in de bermen om na te gaan 
welke nutsleidingen er liggen …

informeren van de betrokken bewoners
Op dit ogenblik geven alle uitvoeren-
de partijen de bewoners ook een eerste 
stand van zaken. Dit gebeurt via bewo-
nersbrieven of informatieavond(en).

Gedurende de volledige duur van de wer-
ken worden de betrokken bewoners via 
deze weg op de hoogte gehouden.

Bewoners die dit wensen, kunnen bij-
komend deel uitmaken van de zoge-
noemde ‘werkgroepen verkeer’. Daarin 
informeren gemeentebestuur en stu-
diebureau naar de gevoeligheden qua 
verkeersveiligheid. Op basis daarvan 
zal het studiebureau dan mogelijke 
oplossingen voorstellen.

stap 4b
| aanvraag van de vergunning
Gelijklopend met het ontwerpdossier 
worden ook de nodige vergunningen aan-
gevraagd om de werken te mogen uitvoe-
ren.

Als een vergunning noodzakelijk is, gaat 
dit vaak ook gepaard met een openbaar 
onderzoek (te herkennen aan de gele pamfl etten 

langsheen het tracé).

In deze fase zal ook vaak een onder-
handelaar (aangesteld door de ge-
meente) langsgaan om de noodzakelij-
ke gronden te verwerven om de werken 
te kunnen uitvoeren.

stap 5
| het aanbestedingsdossier
De volgende en laatste stap naar een ei-
genlijke uitvoering is de opmaak van het 
aanbestedingsdossier. Dit is opnieuw een 
verfi jning van het ontwerpdossier (stap 4a), 
maar het bevat ook een heleboel nuttige 
informatie voor de aannemer die de wer-
ken gaat uitvoeren.

aannemer de werken uitvoert zoals in 
het lastenboek beschreven staat. Het 
werk wordt dagelijks door een toe-
zichter van de rioolbeheerder gecon-
troleerd en ook de ingenieur(s) van de 
gemeente doen regelmatig controles 
op de werf.

De aannemer zal regelmatig zijn planning 
bijsturen en bij belangrijke werken, die 
hinder veroorzaken bij de bewoners, zal 
hij hen per brief op de hoogte houden.

Voor het afk oppelen van de woningen op 
private eigendom (van in de woning tot aan de 

rooilijn) hebben de betrokken bewoners tijd 
tot aan het einde van de werken.

De huidige rioleringssystemen worden 
op vandaag zo ontworpen dat er geen 
regenwater meer in de riool mag te-
rechtkomen.

stap 8 
| oplevering
Uiteindelijk bereiken de werken dan hun 
eindfase en zal, na een rondgang op de 
werf, de aannemer het project opleveren. 
Op dit moment worden de werken offi  -
cieel als uitgevoerd beschouwd en kan 
een eindafrekeningsdossier opgemaakt 
worden dat ter goedkeuring naar de VMM 
gaat. Op basis van deze eindafrekening 
zal de VMM de subsidie uitbetalen.

duurtijd
| ± zeven jaar
Het doorlopen van al deze stappen zorgt 
ervoor dat wegen- en rioleringsdossiers 
enkele jaren in beslag nemen. Niet alleen 
de uitvoering van de werken, maar ook 
de voorbereidende studies en werken (van 

onder meer nutsmaatschappijen) zorgen er voor 
dat een dergelijk dossier vanaf toekenning 
subsidie (stap 1) tot oplevering (stap 8) ge-
middeld een zevental jaren duurt. Hierbij 
is dan nog geen rekening gehouden met 
mogelijke gerechtelijke onteigeningen, 
die deze termijn al gauw met een tweetal 
jaren kunnen verlengen.

MEER WETEN?
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be

zeven jaar samengevat in acht stappen ■ WEGWIJS

Het aanbestedingsdossier bestaat uit 
een bestek of lastenboek (waarin de 
regels worden opgelegd waaraan het 
werk moet voldoen), aangevuld met 
een set plannen.

Ook dit dossier moet weer naar de VMM 
ter goedkeuring. Keuren zij het goed, dan 
mag de opdrachtgever (Aquafi n of Pidpa 

Riolering) de markt opgaan en de aanbeste-
ding starten (= zoektocht naar een aannemer). 
Aquafi n of Pidpa Riolering en gemeente & 
ocmw Zoersel zijn immers verplicht om de 
concurrentie te laten spelen (= zogenaamd 

recht van mededinging dat opgelegd wordt in de 

wetgeving overheidsopdrachten).
Alle geïnteresseerde aannemers zullen op 
basis van het aanbestedingsdossier een 
off erte indienen. De laagste regelmatige 
aanbieder (diegene die het beste scoort op de gun-

ningscriteria) wordt voorgesteld om de wer-
ken uit te voeren.
Op dit ogenblik ligt ook de prijs vast en 
gaat het dossier voor een laatste keer naar 
de VMM, die op haar beurt dan de defi ni-
tieve subsidie vastlegt.

stap 6
| het laatste infomoment
We naderen nu de eff ectieve start van 
de werken en organiseren een laatste in-
formatievergadering voor de betrokken 
bewoners. Tijdens deze vergadering lich-
ten we het project nogmaals toe. Ook de 
startdatum en een eerste planning van 
hoe de aannemer de werken zal aanpak-
ken, komt aan bod.

We geven ook informatie over het 
scheiden van het afvalwater op per-
ceelsniveau en leggen de regels rond de 
aanleg van de opritten uit.

stap 7
| start van de werken
De aannemer begint vervolgens met het 
obstakelvrij maken van de verworven 
ruimte, waarna de verschillende nuts-
maatschappijen hun netten kunnen aan-
passen en/of vernieuwen.

Tijdens de uitvoering van de werken 
zijn er wekelijks werfvergaderingen in 
aanwezigheid van aannemer, studie-
bureau, rioolbeheerder en gemeente. 
Hier worden de werken besproken en 
de knelpunten opgelost. De werfver-
gaderingen zijn ook steeds gekoppeld 
aan werfb ezoeken om na te gaan of de 
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HOE WORDT U KLIMAATSTRIJDER?
Op www.deklimaatstrijd.be vindt u een 
link naar de superhandige For Good-app, 
die uw transport, voeding en energiever-
bruik meet en zo automatisch uw ecologi-
sche voetafdruk berekent. U krijgt daarbij 
ook een heleboel informatie en de nodige 
boost om Moeder Aarde een klein handje 
te helpen. De app houdt niet alleen uw ei-
gen vooruitgang bij, maar berekent met-
een ook waar onze gemeente staat in het 
klassement. Hebt u geen smartphone, 
dan kunt u uiteraard ook uw steentje bij-
dragen. Surf naar www.vriendvan.be en 
ontdek talrijke handige tips om uw ecolo-
gische voetafdruk te verbeteren.

Provincie Antwerpen daagt u uit om deel te nemen aan de klimaatstrijd. Een strijd om alvast 
in onze provincie met kleine inspanningen het tij te doen keren en daar te starten waar het 
het makkelijkst is. Bij uzelf, met uw buren, in uw gemeente. Samen gaan we voor de titel van 
‘gemeente met de kleinste ecologische voetafdruk’.

ook tegen elkaar. De gemeente die zich 
het meest inzet en het meest vooruitgang 
boekt, neemt in maart 2019 de titel van 
‘gemeente met de kleinste ecologische 
voetafdruk’ mee naar huis.

hoe?
Maar hoe begint u eraan? Stap voor stap, 
en dat mogen gerust kleine stapjes zijn. 
Wat minder vlees eten bijvoorbeeld. Of 
de auto een dagje thuis laten en met de 
fi ets gaan werken, winkelen, ... U kunt er 
ook voor kiezen meer kraantjeswater te 
drinken of uw thermostaat zuinig(er) in te 
stellen. Alle beetjes helpen!
Dankzij de handige app (zie kader), die au-
tomatisch uw ecologische voetafdruk be-
rekent, ziet u onmiddellijk welke impact 
uw acties hebben. U mag die impact klein 
of groot vinden, zichtbaar en voelbaar is 
hij sowieso!

overtuigd?
Surf dan snel naar www.deklimaatstrijd.be
en begin vandaag nog! Motiveer ook an-
deren om mee te doen en hang een affi  -
che van de klimaatstrijd voor uw raam. 
Die kunt u gratis meenemen aan het ont-
haal van het administratief centrum en in 
de bibliotheken.
Nog niet overtuigd? Weet dan dat u, door 
mee te strijden, ook kans maakt op enkele 
knappe prijzen. Een heel jaar lang gratis 
groene stroom, een fi etspakket, handige 
eco-gadgets, een overnachting in een pro-
vinciaal domein …

Iedereen is het er intussen over eens: het 
klimaat is aan het veranderen en we heb-
ben er alle belang bij om die verandering 
af te remmen. Of liever nog, te stoppen! 
Het makkelijkst is om dan naar iets of ie-
mand anders te wijzen. De overheid zou 
dit… of de grote bedrijven zouden dat… 
Maar het klimaat is een zaak van ons alle-
maal. Overheid, bedrijfswereld en burgers 
werken ook alsmaar meer samen om het 
tij te keren.

begin bij uzelf
De provincie roept ook u op om de kli-
maatstrijd daar te starten waar het het 
makkelijkst is. Bij uzelf, met uw buren, 
in uw gemeente. Samen gaan we voor 
niets minder dan de overwinning. Want 
de klimaatstrijd is ook een wedstrijd. Alle 
Antwerpse gemeenten strijden niet al-
leen samen voor een betere planeet, maar 

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

Antwerpse gemeenten strijden 
voor het klimaat

Provincie Antwerpen daagt ook u uit

 ■ BETROKKEN
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Voor de negende maal, sinds de start in 1993, heeft Zoersel de eer in augustus gastgemeente 
te zijn voor Eurozoersel. In het teken van verbroedering en respect voor andere culturen zak-
ken inwoners uit zustergemeenschappen en jumelagesteden van binnen én buiten Europa 
opnieuw af naar onze gemeente voor een goedgevulde vijfdaagse! En hoe kunnen we het 
25-jarig bestaan van Eurozoersel beter vieren dan met het thema van dit jaar: dans!

intercultureel 
jubileum- en dansfeest

25 jaar Eurozoersel

 ■ IN BEELD
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 ■ IN BEELD

Op woensdag 4 augustus 1993 open-
de toenmalig burgermeester Stan 
Bartholomeeussen de allereerste 
Eurozoersel met de woorden: “Het Europa 
van morgen moet gemaakt worden door 
jongeren die hun respect voor elkaar uit-
drukken om later kortsluitingen tussen 
burgers en culturen te voorkomen.”
Het is nog steeds met deze waarden in 
gedachten dat deze zomer de negende 
editie van Eurozoersel plaatsvindt. Net zo-
als bij de vorige edities zakken meer dan 
honderd gasten uit Elancourt (Frankrijk), 
Laubach (Duitsland), Gräfenhainichen 
(Duitsland), Lora del Rio (Spanje), Crucea 
(Roemenië), Moutier (Zwitserland) en 
Bohicon (Benin) af naar onze gemeente. 
Ze komen hier maar al te graag op bezoek 
om hun vriendschappen te versterken, 
maar willen ook een nieuwe generatie la-
ten kennismaken met hun land en tradi-
ties, hun kunst en cultuur, hun taal en ge-
dachtengoed.
Zeker in tijden van Europese onzekerheid 
is het belangrijk te tonen dat een samen-
werking met verschillende landen niet al-
leen mogelijk is, maar dat het versterkend 
en verbroederend kan werken.
En dat dit eff ectief zo is, blijkt uit het feit 
dat Eurozoersel dit jaar maar liefst 25 
kaarsjes mag uitblazen.

culturele acceptatie
Dat Eurozoersel na 25 jaar nog steeds 
sterk staat, is een verdienste van de jume-
lageraad, vele jumelagecomités, lokale 
verenigingen en gastgezinnen - in samen-
werking met gemeente & ocmw Zoersel. 
Zo vangen de vele gastgezinnen de gasten 
op tijdens hun verblijf in onze gemeente, 
wat al heel wat levenslange vriendschap-
pen opleverde. De verschillende comités 
zetten zich op hun beurt elke drie à vier 
jaar in om hun vrienden uit te nodigen en, 
samen met de verenigingen, een aantrek-
kelijk programma voor hen samen te stel-
len. Op die manier tonen we met z’n allen 
dat Zoersel een gemeente is met een hart 
voor culturele acceptatie.

dans
De verbroederingsweek loopt van 1 tot en 
met 5 augustus. De kans is dus groot dat 
u die week Roemenen, Duitsers, Fransen, 
Zwitsers, Spanjaarden of Beninezen tegen 
het lijf loopt, of beter nog, aan het dansen 
ziet. Want net zoals de vorige edities heeft 
Eurozoersel ook dit jaar een thema, meer 
bepaald ‘dans’. De gasten komen dus niet 
alleen met hun afgevaardigden en pro-
minenten, maar brengen ook hun lokale 

dansgroepen en/of muzikanten mee. Zij 
geven op vrijdag 3 augustus, samen met 
een aantal Zoerselse dansverenigingen, 
het beste van zichzelf op een heus inter-
cultureel dansfeest in het park in Halle (zie 
kader).

op het programma
Maar ook de rest van de week wordt er 
niet stil gezeten. Op het programma staat 
nog onder meer:
- een uitstap naar de kolonie van 

Merksplas;
- een wandeling in Hoogstraten, met een 

bezoek aan de Sint-Katharinakerk en het 
Begijnhof;

- een fi ets- en wandeltocht door het Zoer-
selbos, inclusief lokale volkspelen;

- een uitstap naar Antwerpen om er al 
golfend ‘t stad te ontdekken;

- een slotfeest, waarin hulde wordt ge-
bracht aan het zilveren jubileum en de 
dansers nog een laatste keer zullen to-
nen wat ze in hun mars hebben.

SAMENWERKING
Op 25 jaar tijd kan er heel 
wat bewegen, ook in het ju-
melagelandschap. Zo ging 
Zoersel 25 jaar geleden een 
offi  ciële jumelage aan met 
het Roemeense Crucea. 
Vroeger ondersteunden 
Zoerselaars hun partnerge-
meente met volle vracht-
wagens goederen en con-
tant geld. Vandaag is hulp 
nog steeds welkom, maar 
op een andere manier. Het 
Zoerselse Crucea-comité 
zet nu zijn schouders on-
der enkele waardevolle lo-
kale sociale projecten. Een 
ander voorbeeld van ver-
nieuwde samenwerking is 
de Climate Alliance: één van 
de grootste Europese net-
werken van lokale bestu-
ren met als doel het lokale 

klimaatbeleid te stimule-
ren. De Zoerselse partner-
gemeenten werken samen 
rond gemeenschappelijke 
milieudoelstellingen en wil-
len ook andere bevriende 
gemeenten overtuigen om 
hieraan mee te werken.

Wilt u, op één of meerdere van boven-
staande activiteiten, onze Europese gas-
ten graag vergezellen, laat dit dan zeker 
weten via cultuur@zoersel.be. Zij bezor-
gen u dan meer praktische info.

debat
Naast de uiteenlopende activiteiten en 
danssessies is er tot slot ook nog ruimte 
voor een serieuzere toon, meer bepaald in 
de vorm van een debat. Leden en promi-
nenten van de jumelages en een delegatie 
van gemeente & ocmw zullen de koppen 
samen steken en debatteren over 'cultu-
reel erfgoed en de 17 duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen’. Cifal Flanders, een op-
leidingscentrum gelinkt aan de VN, neemt 
de moderatie op zich, en dit onder het 
toeziend oog van enkele afgevaardigden 
van de Verenigde Naties.

INTERCULTUREEL DANSFEEST
Op vrijdag 3 augustus kunt u genieten van een dansoptreden van de 
verschillende buitenlandse dansgroepen. Aan de hand van uiteenlo-
pende choreografi eën laten ze u kennismaken met hun dansstijl. Met 
de waarden van Eurozoersel in gedachten, tonen ook enkele van onze 
eigen, lokale dansgroepen wat ze in hun repertoire hebben. Afsluiten 
doen ze met een choreografi e waaraan alle dansgroepen samen zul-
len deelnemen.
U kunt dit spektakel bijwonen in het park in Halle, van 14.30 tot 16.30 
uur. Voelt u het al kriebelen? Dan bent u bij deze uitgenodigd om van 
uw stoel te springen en de dansvloer mee onveilig te maken. Laat zien 
dat Zoersel weet wat dansen is!

MEER WETEN?
Krzystof Detemmerman
T 03 2980 7 28
cultuur@zoersel.be
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Na de geslaagde editie van vorig jaar keert Parkplezier terug. 
Gedurende zes avonden geniet u in het park van Halle weer 
van live muziek, een hapje en een drankje. Ook nu werken tal 
van verenigingen mee aan het welslagen van Parkplezier!

praktische info
- Elke vrijdag van 6 juli tot 

en met 10 augustus vanaf 
20 uur, met uitzondering 
van 20.07 en 3.08 (dan starten 
de activiteiten reeds in de namiddag).

- Op het programma: 
6.07: Guido Belcanto
13.07: salsa en latin mu-
ziek met Los Hermanos
20.07: kindernamiddag 
(vanaf 16 uur) met onder meer 
kinderdisco, springkas-
telen, grime ..., gevolgd 
door Schlageravond met 
Danny Fabry en Sam 
Gooris (vanaf 20 uur)

 27.07: Lost Heroes
3.08: intercultureel 
dansfeest (van 14.30 tot 
16.30 uur), gevolgd door Coco 
Jr. en Zoerselse harmo-
nieën (vanaf 20 uur)
10.08: de Bonanzas

- parking: Dit jaar kunt u tij-
dens Parkplezier uw auto 
kwijt in de Liersebaan. 
Een grote, bewaakte fi et-
senstalling is bovendien 
voorzien op het terrein.

een lagere school, de psychiatrische in-
stelling Saint-Camille, een kippenproject, 
een alfabetiseringsproject voor volwasse-
nen en een tuinproject voor fysiek gehan-
dicapten krijgen via deze weg een duwtje 
in de rug. Wenst u meer info over deze 
projecten, dan kunt u die avond terecht bij 
de stand van de wereldraad.

Komt u graag mee een hapje eten ten 
voordele van het goede doel, dan kunt u 
inschrijven via veerlevdw8@gmail.com 
voor de bbq.

dansfeest tijdens Eurozoersel
Op 3 augustus slaan Eurozoersel en 
Parkplezier de handen in elkaar. In de na-
middag kunt u genieten van - én meedan-
sen tijdens - een intercultureel dansfeest 
(zie ook p 11), terwijl onze vendeliers voor 
een spectaculaire opening zorgen. U mag 
zich verwachten aan een heus familiefeest 
voor jong en oud.

Uiteraard sluit een muzikale act de dag af. 
Niemand minder dan Coco Jr. maakt, sa-
men met onze harmonieën, het podium 
die avond onveilig.

verenigingen achter de toog
De tapkranen worden opnieuw bemand 
door Zoerselse verenigingen die hiermee 
hun clubkas kunnen spijzen.

Dankzij bovengenoemde samenwer-
kingen, inclusief die tussen gemeente 
& ocmw Zoersel en het organiserende 
team van vzw Vwala, belooft Parkplezier 
Zoersel 2018 weer een topeditie te wor-
den. Hopelijk kunt u er bij zijn!

Naast een sterk muzikaal aanbod staat 
Parkplezier dit jaar opnieuw volop in het 
teken van lokale verankering: de organisa-
toren zijn de voorbije maanden namelijk 
met verschillende Zoerselse verenigingen 
een samenwerking aangegaan om er een 
waar feestjaar van te maken.

barbecue ten voordele van
projecten in Bohicon
Op 13 juli werkt Parkplezier samen met de 
Zoerselse wereldraad. Op het programma 
die avond: live salsa en latin muziek van 
Los Hermanos, voorafgegaan door een 
benefi etbarbecue ten voordele van enkele 
projecten in Bohicon, onze stedenband-
partner in Benin. Een internaat waar een 
40-tal dove kinderen worden opgevangen 
(waardoor ze hun diploma kunnen halen), 

MEER WETEN?
vzw Vwala
info@parkplezier.be 
facebook.be/ParkplezierZoersel

samenwerking
staat centraal

Parkplezier Zoersel

 ■ IN BEELD
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groepsaankopen
schrijf u vrijblijvend in

groene stroom en gas
Nog tot en met 25 septem-
ber kunt u zich vrijblijvend 
inschrijven voor de groeps-
aankoop 'groene stroom en 
gas' van het Antwerpse pro-
vinciebestuur. Vorig jaar stap-
ten 84.000 huishoudens over 
naar een voordelig(er) energie-
contract en bespaarden hier-
mee gemiddeld € 200. Ook als 
u eerder al voor een voordelig 
energiecontract koos (al dan 
niet via een groepsaankoop), 
kunt u mogelijk opnieuw geld 
besparen door u in te schrij-
ven. Denk eraan: u kunt op elk 
moment kosteloos van ener-
gieleverancier en -contract 
veranderen.

zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog inte-
ressant nu er geen subsidies 
meer aan vasthangen en u 
moet betalen om elektriciteit 
op het net te plaatsen? Zeker, 
want de prijs van zonnepane-
len is sterk gedaald en ook de 
elektriciteitsprijs is opnieuw 
gestegen. Het Antwerpse 
provinciebestuur wil u met 
de groepsaankoop 'zonnepa-
nelen' - die loopt tot en met 
7 augustus - maximaal onder-
steunen om toch in groene 
elektriciteit te investeren. Het 
provinciebestuur begeleidt u 
van bij de off erteaanvraag tot 
bij de installatie en keuring bij 
u thuis.

inschrijven?
Wilt u bijdragen aan een beter 
milieu? Schrijf u dan vandaag 
nog in via www.samengaan-
wegroener.be. Voor meer 
informatie surft u naar de 
website of belt u 0800 21 134 
(groene stroom en gas) of 
0800 26 177 (zonnepanelen).

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

op reis met de juiste documenten

De zomervakantie komt eraan! Denk er tijdig aan de nodige offi  ci-
ele reisdocumenten in orde te brengen voor uw vertrek. Op www.
diplomatie.be kunt u nakijken welke reisdocumenten u zoal no-
dig hebt. Dit is uiteraard afh ankelijk van uw bestemming. Let ook 
zeker op de gevraagde geldigheidstermijn van identiteitskaarten, 
kids-ID’s en paspoorten.

verlies van eID of kids-ID
Sinds 1 juni wordt uw elektronische identiteitskaart (eID) of 
 kids-ID na aangifte van verlies, diefstal of vernietiging onmiddel-
lijk geannuleerd. Tot voor kort gebeurde dit pas na zeven dagen. 
Doet u hier nu aangifte van, dan worden alle elektronische func-
ties meteen ingetrokken en moet u dus zo snel mogelijk een nieu-
we eID of kids-ID aanvragen. Hou hier zeker ook rekening mee als 
u vakantieplannen hebt.

MEER WETEN?
bevolking & verkiezingen
T 03 2980 9 40
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

cultuurprijs
kandidaten gezocht

Ook dit jaar gaan we op zoek 
naar een persoon of een ver-
eniging die de Zoerselse cul-
tuurprijs verdient! Kent u zo 
iemand die zich verdienste-
lijk maakt op cultureel vlak? 
Laat ons dan zeker weten wie 
(persoon of vereniging) u wilt 
voordragen en waarom we de 
cultuurprijs aan hem/haar/hen 
moeten uitreiken. Dit doet u 
- voor 21 september - schrifte-
lijk (administratief centrum, 
dienst cultuur, Handelslei 167) 
of per mail naar cultuur@zoer-
sel.be. Vergeet daarbij ook niet 
uw eigen naam en adres te 
vermelden.

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

bouwadvies
gratis en duurzaam

Energievriendelijk en duur-
zaam bouwen is al lang geen 
uitzondering meer. De eisen 
voor bouwers of verbouwers 
worden steeds strenger. Het 
is dan ook cruciaal om van bij 
het begin voldoende aandacht 
te besteden aan energiezuini-
ge en duurzame technieken. 
Als gemeente bieden we u één 
uur gratis bouwadvies aan. 
Adviseurs van Kamp C, het 
provinciaal steunpunt rond 
duurzaam bouwen en wo-
nen, bekijken samen met u uw 
bouw- of renovatieplannen en 
geven advies. Hun volgende 
zitdag vindt 8 augustus plaats 
in ons administratief centrum. 
Een afspraak maken is nood-
zakelijk.

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh
T 03 2980 7 34
huisvesting@zoersel.be
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De zomermaanden zijn in aantocht. Kijkt u er ook zo naar uit om het, samen met vrienden 
of familie, gezellig te maken en te genieten van de mooie dagen? Een wandel- of fi etstocht 
te doen in onze prachtige natuur, met aansluitend een terrasje? Elkaar te ontmoeten op een 
buurtfeest of een straatbarbecue? Jammer genoeg is dit niet voor iedereen weggelegd.

aspect - iedereen telt mee - nog eens extra 
in de verf gezet!

We mogen gerust stellen dat de actie in-
tussen is uitgegroeid tot een vaste waar-
de. Ook deze zomer bezoeken de vrijwil-
ligers van Ziekenzorg, Gezinsbond, Okra, 
de seniorenraad en ondertussen een 16-tal 
wijkraden de meer dan 1.100 80-plussers 
in onze gemeente. Door ook de wijkraden 
te betrekken, voelen de ouderen zich op 
hun beurt meer betrokken bij het dage-
lijks leven binnen hun wijk. Een zorgzame 
buurt wordt immers ervaren als het ver-
lengde van een warme thuisomgeving.

aandacht die ze verdienen
Dankzij 'wij weten elkaar wonen' krijgen 
de 80-plussers de extra aandacht die ze 
verdienen. De actie draagt bovendien ook 
bij aan hun veiligheid en welzijn. Dankzij 

die bezoekjes kunnen de vrijwilligers im-
mers een eventuele zorgnood of vereenza-
ming opmerken en signaleren.

hartverwarmend
Het is hartverwarmend om te zien hoe 
alle vrijwilligers die deelnemen aan 'wij 
weten elkaar wonen', mee bouwen aan 
een warme, hartelijke leefgemeenschap. 
Een gemeenschap waar iedereen meetelt!
Wij willen dan ook graag van de gelegen-
heid gebruikmaken om hen via deze weg 
van harte te bedanken voor hun inzet en 
spontane solidariteit. Bedankt!

Gelukkig zijn velen onder u gezond en 
actief en kunt u aan al deze activiteiten 
deelnemen. Sommigen hebben echter 
extra zorg nodig en lopen het risico op 
vereenzaming. Het is daarom uitermate 
belangrijk dat we ook hen niet vergeten. 
We denken hierbij in de eerste plaats aan 
de 80-plussers, die vaak omwille van ou-
derdom, ziekte, minder mobiel zijn ... niet 
meer meekunnen met de jongere genera-
tie. Uiteraard horen zij er ook bij!

warme oproep
We doen daarom graag een warme op-
roep om eens binnen te springen bij uw 
oudere, zorgbehoevende buurman of 
-vrouw. Als u weet hoe blij ze zijn met uw 
bezoekje, waarom er dan niet eens vaker 
langslopen voor een babbel of een tas kof-
fi e? Of de refl ex hebben om te gaan kijken 
of alles ok is, als u ziet dat de rolluiken 
niet opgetrokken zijn? Dit wordt zeker ge-
waardeerd!
Kortom, stel u open, probeer wat vriend-
schap te geven en u zal verwonderd staan 
van wat u terugkrijgt.

wij weten elkaar wonen
Om dat sociaal weefsel binnen de wijken 
in onze gemeente nog meer te versterken 
en sociaal isolement en vereenzaming te-
gen te gaan, riepen de seniorenraad en 
het gemeentebestuur in 2004 ook de ac-
tie ‘wij weten elkaar wonen’ in het leven. 
Alle 80-plussers, die nog thuis of in een as-
sistentiewoning wonen, krijgen tijdens de 
zomermaanden een bezoekje van één van 
onze enthousiaste vrijwilligers. Zij gaan 
uiteraard niet met lege handen langs, 
maar nemen koekjes mee, speciaal voor 
deze actie gemaakt door de bewoners van 
Monnikenheide. Zo wordt het inclusie-

MEER WETEN?
Malou Schelfthout
T 03 2980 9 08
senioren@zoersel.be

iedereen telt mee 

80-plussers centraal

 ■ BETROKKEN
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Eind maart werd de eerste boom van een toekomstig her-
denkingsbos in Halle geplant. Dit herdenkingsbos, of natuur-
begraafplaats, is een stukje openbaar domein waar u assen 
kunt begraven of verstrooien in een natuurlijke omgeving.

AFSPRAKEN
Om de natuurbegraaf-
plaats sereen te houden, 
gelden volgende afspraken:
- Er worden geen lichamen 

begraven.
- De asresten worden ver-

strooid of begraven in 
een biologisch afb reek-
bare urne. U, of de begra-
fenisondernemer, doet 
hiervoor een aanvraag bij 
onze burgerlijke stand en 
maakt samen de nodige 
afspraken.

- Om de natuurlijke omge-
ving te behouden, zijn er 
geen uiterlijke tekenen 
van een begraafplaats en 
zijn bloemen en gedenk-
tekens dus niet toegela-
ten.

Willen Is Kunnen nam er ondertussen 
haar intrek. Een gedeelte van het achter-
liggende bos, buiten het tuingedeelte, is 
nu dus een natuurlijke herdenkingsplek.

herdenkingsbos
Natuurbegraafplaatsen scheppen ook 
mogelijkheden om de bestaande natuur 
te beschermen of om nieuwe natuur te 
ontwikkelen. Een urne mag namelijk een 
zaadje of een stek van een inlandse boom 
bevatten, wat maakt dat een natuurbe-
graafplaats kan uitgroeien tot een heus 
herdenkingsbos. Natuurbegraafplaatsen 
worden, tot slot, op dezelfde manier be-
heerd als een gewoon bos, maar doen bij-
komend dienst als laatste rustplaats.

Geboortebossen zijn al sterk ingebur-
gerd, herdenkingsbossen - of natuurbe-
graafplaatsen - zijn dat nog veel minder. 
De vraag en behoefte naar een (groener) 
alternatief voor begraven steekt echter 
meer en meer de kop op.

natuurlijke herdenkingsplek
Tot voor kort kon u uw overleden dierba-
ren laten begraven, assen bijzetten in een 
columbariummuur of in een urneveld of 
uitstrooien in een strooiweide. Asresten 
uitstrooien of begraven in de vrije natuur - 
op de geliefk oosde plek van de overledene 
- gebeurde ongetwijfeld al, maar mocht 
wettelijk gezien niet. Eind 2016 werd er 
echter een decreet goedgekeurd dat loka-
le besturen de mogelijkheid geeft om op 
het openbaar domein zones aan te duiden 
waarop dit wel kan.

in elke deelgemeente
Door de toenemende vraag hebben we 
de intentie om in elke deelgemeente 
zo'n zone aan te duiden. Voor Zoersel en 
Sint-Antonius is die procedure nog lopen-
de, in Halle is de natuurbegraafplaats al 
een feit. Het is meteen de allereerste in 
Vlaanderen waarvoor het Agentschap Na-
tuur & Bos een machtiging verleende.

laatste wens
De natuurbegraafplaats maakt deel uit 
van het bos achter villa Markey en sluit 
aan bij de bestaande begraafplaats. Dit 
domein was vroeger eigendom van actri-
ce Yolande Markey. Bij haar overlijden in 
2013 schonk zij haar villa en tuin met ach-
terliggend bos aan het gemeentebestuur. 
Het was haar laatste wens dat haar wo-
ning een maatschappelijke en/of culture-
le invulling zou krijgen. Toneelvereniging 

MEER WETEN?
burgerlijke stand
T 03 2980 9 40
burgerlijke.stand@zoersel.be

eerste natuurbegraafplaats

assen uitstrooien of begraven in vrije natuur

 ■ WEGWIJS
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durft u een 'belofte' aan? 

U hebt ze ongetwijfeld al langs de kant van de weg zien staan, de affi  ches waarbij in totaal 
505 mensen elkaar, hun (klein)kinderen, zussen, broers, vrienden of collega’s beloven om niet 
te snel te rijden. Daarbij roepen ze ook u op om hun voorbeeld te volgen en zelf zo’n belofte te 
maken op www.beloofd.be. Uw snelheid minderen kan immers levens redden!

Daarnaast is overdreven snelheid de oor-
zaak van 15 % van alle letselongevallen, of 
meer dan 60 ongevallen per week. Zware 
voeten eisen dus een zware tol op onze 
wegen. Een aangepaste snelheid kan het 
aantal ongevallen drastisch verminderen.
Een recent OESO-rapport (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) benadrukt dat een afname 
van de gemiddelde snelheid met 10 % leidt 
tot 20 % minder letselongevallen en 40 % 
minder dodelijke ongevallen. Een kleine 
snelheidsdaling kan dus een aanzienlijk ef-
fect hebben op de verkeersveiligheid.

snelheid en snelheidslimieten
Hoe snel mag u rijden? Om dat te weten 
volstaat het niet om enkel naar de snel-
heidsborden langs de weg te kijken. De 
belangrijkste regels vindt u immers niet 
op een bord, maar wel in de wegcode.

Er zijn enkele basisregels.
De eerste is dat u altijd uw snelheid moet 
aanpassen aan de andere weggebruikers 
(in het bijzonder de meest kwetsbaren, 
zoals kinderen, senioren, personen met 
een beperking), de verkeersdrukte, de 
weersomstandigheden, het zicht, de staat 
van de weg en eventuele belemmeringen 
(bijvoorbeeld wegenwerken), de staat en 
de lading van uw voertuig.
Tweede basisregel: hou voldoende veilig-
heidsafstand tot uw voorligger. Hoe snel-
ler u rijdt, hoe meer tussenafstand u moet 
laten. U moet in alle omstandigheden 
kunnen stoppen voor een hindernis die u 
kunt voorzien.
Derde basisregel: u mag andere bestuur-
ders, die zich aan de wettelijke snelheid 
houden, niet aansporen of uitdagen om 
overdreven snel te rijden.

tips en weetjes
- Met een aangepaste snelheid ziet u be-

ter wat er rondom u gebeurt.
- Bij een aanrijding tegen 30 km/uur heeft 

een voetganger 90 % kans om te overle-
ven, bij 50 km/uur is dat nog maar half 
zo veel.

- Als u met een aangepaste snelheid rijdt, 
hebt u minder kans op een ongeval of 
zijn de gevolgen meestal minder erg, 
mocht u toch een ongeval hebben.

- Versleten remmen, een nat wegdek of 
het soort wegdek vergroten uw remaf-
stand aanzienlijk.

Met deze campagne benadrukt de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) dat 
velen het wél belangrijk vinden om de 
snelheidsregels na te leven, in tegenstel-
ling tot wat vaak wordt gedacht. De VSV 
peilde namelijk bij 1.500 Vlamingen naar 
hun opinie over snelheid in het verkeer. 
Daaruit bleek dat te snel rijden over het 
algemeen als een probleem wordt erva-
ren. Een meerderheid verklaart dat ze zich 
meestal aan de snelheidslimiet houden, 
maar tegelijk de indruk hebben dat dat bij 
anderen veel minder het geval is.

zware voeten eisen zware tol
Internationaal onderzoek toont aan dat 
30 % van alle dodelijke ongevallen te 
wijten is aan overdreven snelheid. Voor 
Vlaanderen betekent dit dat te snel rijden 
jaarlijks aan meer dan 80 mensen het le-
ven kost. Dat zijn er bijna twee per week. 

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 9 12
mobiliteit@zoersel.be
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prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine
M 0479 73 90 33
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 3.07
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

donderdag 5.07
concert
| University of Santo Tomas Singers
De University of Santo Tomas Singers is een gere-
nommeerd (oud)studentenkoor uit Manilla in de 
Filipijnen. Sedert hun ontstaan in 1992 wonnen ze 
reeds 82 hoofdprijzen in 23 internationale wedstrij-
den wereldwijd. Het is tevens het enige koor dat 
tweemaal de erg gewaardeerde prijs ‘Choir of the 
World Grand Prize – Luciano Pavarotti Trophy’ wist 
te bemachtigen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis (vrije gift)
info Geert Debeerst M 0494 56 04 60,
een activiteit van dienst cultuur

zondag 8.07
Vlaanderen Feest
Een hele zondag lang volgt er een waar Vlaams 
volksfeest met optredens van onder andere Jelle 
Cleymans ...
Bekijk zeker het uitgebreid programma voor de 
11-juli-viering op de folder als bijlage bij dit maga-
zine.

maandag 9.07
cursus
| zomer-tekencursus
Tekent u graag, maar mist u nog wat praktijkerva-
ring? Weet u het potloof al te hanteren, maar wilt 
u ook andere technieken aanleren? Dan is onze 
zomer tekencursus misschien wel iets voor u. De 
lesgevers zijn Werner De Wree en Johan Truyen. 
Tijdens deze editie leert Werner u de beginselen 
van linosneden en fantasietekenen. Bij Johan leert 
u waarnemingstekenen op drie mooie locaties in 
Zoersel. ls het regent werken we binnen. We wer-
ken met minimum 10 en maximum 15 deelnemers.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data tot 14.07
tijdstip van 9.30 tot 12.30 uur
prijs € 60 voor 6 lessen
info en reserveren noodzakelijk 
gemeente@zoersel.be
T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

dinsdag 10.07
avondwandeling
Tijdens deze avondwandelling wandelen we een 
lus van een achttal kilometers. Niet-leden zijn meer 
dan welkom zodat ze kunnen kennismaken met 
onze wandelclub.
locatie café Sport, Stevennekens 218,

Spelotheek Dobbeltje
| zomeruren
De zomersluiting loopt van maandag 16 juli tot en 
met dinsdag 31 juli, alsook woensdag 11 juli. In au-
gustus zijn we heel de maand open op woensdag, 
behalve op 15/8 en de 2de en 4de zaterdag,
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

donderdag 14.06
wereldkampioenschap voetbal
| op groot scherm
Sint-Antonius feest organiseert een groot scherm 
voor het WK voetbal. We zenden de openingswed-
strijd, alle wedstrijden van de Belgen, de halve 
fi nales en de fi nale uit.
Kom onze voetballers naar de fi nale juichen!
Like onze facebook pagina en blijf op de hoogte!
locatie kermisplein
(achter de kerk van Sint-Antonius)
andere data t.e.m. 15.07
tijdstip telkens 1 uur voor de wedstrijd
prijs gratis
info facebookpagina van Sint-Antonius feest
een activiteit van Sint-Antonius feest

zaterdag 23.06
open tuin dagen
Dit is de derde tuin die Maria Puttemans open stelt 
op haar nieuw adres.
locatie Violetlaan 5
andere data 24.06, 15 en 29.07 en 5.08
tijdstip in juni van 10 tot 18 uur
juli en augustus van 13 tot 18 uur
prijs € 3 pp, met gratis drankje voor AZG .
Groepen op afspraak
info mariaputtemans@skynet.be
een activiteit van Maria Puttemans

carwash KLJ Halle
Om de kas van onze oudste groepen wat te spijzen, 
zullen zij vandaag met veel pleziert uw auto een 
grondige poetsbeurt geven.
locatie KLJ Lokalen, Lotelinglaan 9
tijdstip van 10 tot 16 uur
prijs € 7 (drankje inbegrepen)
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLj Halle

zondag 24.06
dorp in de kijker 
| Open Bedrijvendag - landbouwbedrijf Keysers
Het landbouwbedrijf van Wim Keysers is een 
modern landbouwbedrijf dat op 24 juni zijn deuren 
wagenwijd open zet voor iedereen.
Het is een melkveebedrijf met een 130-tal melk-
koeien. Heel interessant zijn de melk automaat en 
de melkauto waarmee echtgenote Wendy diverse 
markten aandoet.
locatie hoeve Wim Keysers,
Raymond Delbekestraat 211
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info dienst cultuur, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een activiteit van Landelijke Gilden

maandag 25.06
yogalessen
Actief sinds 1970.
Gediplomeerde leraars doen hun best om u op een 
eenvoudige en duidelijke wijze alle facetten van 
de yogabeleving bij te brengen. De lessen richten 
zich tot iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht en 
ervaring, zodat nieuwelingen vanaf het begin 
meekunnen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
andere data elke maandag
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 80 voor 10 lessen (blijven onbeperkt geldig) 
1 les voor € 8,50
info Marita Schadick M 0472 33 43 96,
herman.schadick@telenet.be
een activiteit van yogaschool Paramada

zaterdag 30.06
dorp in de kijker
| Big Bounce festival
Dit is een springkastelenfestival voor jong en oud, 
waarbij de oudsten (+14 j) aan hun trekken komen 
op zaterdag en de jongsten (-14 j) zich op zondag 
volop kunnen uitleven.
Op zaterdag wordt er vanaf 20 uur ook muziek 
gedraaid.
locatie KLJ lokaal de Reiger 29
andere data zondag 1/7
tijdstip zaterdag van 11 tot 1 uur,
zondag van 11 tot 20 uur
prijs > 14 jaar € 5,
 < 14 jaar € 3;
 ouders gratis
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97
www.gezinsbondzoersel.be
facebookpagina klj
een activiteit van
Scouts, chiro, KLJ en gezinsbond Zoersel

zondag 1.07
dorp in de kijker
| Zoerselse koppen, in natuur en landbouw
Een tentoonstelling met interviews van een aantal 
personen (koppen) van Zoersel, die actief zijn en 
waren rond landbouw en natuur.
De toeschouwer krijgt zo telkens weer een aparte 
kijk op wat er zich nu anno 2018 afspeelt en vroeger 
afspeelde in de dorpen van onze gemeente. Heel 
wat mensen zijn en waren dagelijks bezig met 
natuur en landbouw. Sommigen doen dat als 
hobby of uit liefde voor de natuur. Allen doen ze dit 
met veel passie en inzet. Ze kunnen er uren over 
vertellen.
Foto’s en teksten nemen u mee in hun wereld
locatie Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
andere data alle zon- en feestdagen tot einde 
september
tijdstip van 13 tot 17 uur
prijs € 3 (toegang tot ganse Lindepaviljoen inbegrepen)
info www.toerismezoersel.be,
toerisme@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw

wandeling met natuurgids
| verrassingswandeling
Op deze wandeling mogen honden NIET mee. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur

Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

24.06.2018 - 08.09.2018
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Sint-Jozef Rijkevorsel
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

woensdag 11.07
paardenkamp
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder 
beperking. Er kunnen maximum 10 kinderen 
deelnemen. Dit kamp is zonder overnachting. Drie 
dagen vol sport, spel en ontspanning op en naast 
het paard. Vooraf vindt een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek plaats.
locatie Herentalsebaan 49
andere data t.e.m. 13.07 en 8.8 t.e.m. 10.8
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 13.07
maandelijkse infonamiddag
ZNA Joostens Woonzorgcentrum en SP-Psychogeri-
atrie. Tijdens deze infonamiddagen lichten we onze 
werking en onze visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 10.08
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34, Hans.bergh-
mans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

zaterdag 14.07
GR 126-tocht
Dit jaar wandelen we op het Grote Routepad 126 
tussen Godinne en de Abdij van Leff e. Een wande-
ling van 18 km. Kortere afstanden van 5, 8, 10 en 12 
km zijn ook mogelijk.
locatie vertrekken met de bus aan het rondpunt in 
de Bethanienlei
tijdstip 7 uur
prijs € 10 per persoon
info en inschrijven bij Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

woensdag 18.07
dorp in de kijker
| Nele Goossens stelt voor - ‘Dag Janine en dag José’
Nele Goossens is een Vlaamse actrice, gekend van 
televisie en theater, en kleinkunstzangeres. Ze is 
geboren en getogen in Zoersel en in het kader van 
‘dorp in de kijker’ keert ze even terug naar haar 
roots. Dat doet ze met haar nieuwe one-woman-
show. Het is een luchtige vertelling over het leven 
van alledag, maar met onderliggend een gevoelige 
noodkreet om een integer bestaan.
locatie Hoeve Dirk Verhaegen,
Herentalsebaan 125
tijdstip 20 uur
prijs € 10 per persoon
info www.landelijkegildezoersel.be
een activiteit van Landelijke Gilden

zaterdag 21.07
nachtvlinders kijken
in de Kluis-Blommerschot
Met speciale lampen lokken we kleurrijke nacht-
vlinders, zoals pijlstaarten en vlinders met mooie 
namen, zoals rozenblaadje en hyena. Bij zeer slecht 
weer gaat het niet door. Contacteer de gids!
locatie Aan de splitsing van de Kluisbaan (Zoersel) 
en Blommerschot (Malle)
tijdstip van 22 tot 00.30 uur 
(vroeger vertrekken mogelijk)

prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79, wim.veragh-
tert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

maandag 23.07
ATV-vertelling met Bas Birker
| Je Moeder !
Geniet naar goede gewoonte van een lekker proe-
vertje van Stadsbrouwerij De Koninck! Geen zin in 
bier? Neem gerust zelf iets mee.

Bekijk zeker het uitgebreid programma voor de 
ATV-vertellingen in de focus (laatste pagina).

zaterdag 28.07
Midzomertocht
Vertrek vanuit het park in Halle (Koetshuis ) voor 
een wandeling van 6-11-10 miles-20-25-50 km. 
Ideale trainingstocht voor de Dodentocht in augus-
tus. Uitblazen op een mooi terras met een koude 
schotel met frieten na een prachtige wandeling 
door het Zoerselbos en/of de Halse bossen .
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 6.30 tot 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jozef.joosten@
skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

kriebelbeestjes zoeken
Een ideale gezinsactiviteit: met netjes zoeken we 
allerlei insecten. Van vlinders en libellen tot kevers 
en sprinkhanen. Meebrengen: eventueel loep potje 
en hopelijk zonnecrème
locatie parking voetbal Oostmalle
(toegang via Lierselei, t.h.v. Beekstraat)
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Wim Veraghtert, M 0496 97 87 79,
wim.veraghtert@gmail.com
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag 29.07
fi etsevenement
| fi etsen met kunst
Fiets langs onbekende hoekjes en proef onderweg 
van overheerlijke hapjes. De gemeenten Ranst, 
Zandhoven, Zoersel, Malle en Lille nodigen je in de 
zomermaanden uit om te komen genieten van de 
prachtige omgeving. Daarenboven maak je kans 
op mooie prijzen als je meedoet aan minstens twee 
fi etstochten.
locatie vertrek in Zoersel lokaal de Lindekring, 
vertrek in Zandhoven is in Hooidonck
andere data 15 juli in Lille en Malle
29 juli Zoersel en Zandhoven, 5 augustus Ranst
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 i.s.m. Land 
Van Playsantiën

vlinderdag
Samen met vlinderspecialisten op zoek naar 
dagvlinders.
locatie Olmenlei 48
tijdstip van 12 tot 17 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15,
walter.dhertefelt@scarlet.be,
voor alle info www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van
Natuurpunt Voorkempen - kern Zoersel

Halle Tropicale
Gezellig feestje voor jong en oud met een live op-
treden. Met zandstrand, cava bar, zwembad, groot 
terras en springkasteel. Ambiance verzekerd.
locatie Dorpsplein Halle

tijdstip van 12 tot 24 uur
prijs gratis toegang
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29, 
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ en oud-KLJ Halle

zaterdag 4.08
FestiHalle
locatie jeugdhuis De Non, Halle-Dorp 37
tijdstip 14 uur
prijs gratis
info Sam De Raes & Lieven Pluym, 
festihalle@gmail.com of in Jeugdhuis de Non
een activiteit van Jeugdhuis de Non

zondag 5.08
wandeling met natuurgids
| Zoerselbos
Thema: bomen en mensen. Op deze wandeling 
mogen honden NIET mee. Laarzen zijn sterk 
aanbevolen.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Luc Fontaine, M 0479 73 90 33, 
info@zoerselbos.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

handboogschieten op staande wip
Een wedstrijd waarbij met pijl en boog geschoten 
wordt op staande wip. Alle schutters van de gilden 
uit de Noorderkempen proberen zoveel mogelijk 
vogels van de prang te schieten. Tussen pot en pint 
maken wij er een gezellige namiddag van.
locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108
tijdstip van 14 tot 18 uur
prijs gratis
info info@sint-huybrechtsgilde.be
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

dinsdag 7.08
avondwandeling
Vertrek om 19 uur voor een 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, jozef.joosten@skynet.be,
www.nvz.be
een activiteit van
WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw

vrijdag 10.08
papierslag
locatie chirolokaal Kermisplein 13
andere data vrijdag van 12 uur tot
maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van
Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

zaterdag 11.08
bedevaart naar Scherpenheuvel
Om 6.30 uur vertrekken de fi etsers aan de kerk en 
om 9 uur vertrekt de bus voor de 69ste parochiale 
bedevaart. Mensen die met eigen vervoer willen 
komen, kunnen om 11 uur in Scherpenheuvel aan-
sluiten bij de eucharistieviering.
locatie kerk Sint-Antonius
tijdstip zie infotekst
info en inschrijven
zondag 5.08 van 12 tot 13 uur
op de Pastorij, Handelslei 33
Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69
een activiteit van KWB Sint-Antonius
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zondag 12.08
orgelfi etstocht
Fietstocht van 45 km langs de mooiste orgels van 
onze streek: Zoersel, Massenhoven, Broechem, 
Millegem. Uitleg over kerk en orgel en kort orgel-
concert door Jan Van Mol, befaamd organist en 
orgel-expert. Wie wil, kan de tocht ook per auto 
maken.
locatie vertrek op de parking van Hallehof,
Kasteeldreef 55
tijdstip vertrek om 10.30 uur
prijs nog te bepalen
info en inschrijven verplicht voor 9 augustus via 
www.landvanplaysantien.be
een activiteit van toeristisch samenwerkings-
verband Land van Playsantiën

zondag 19.08
27ste veldtoertocht
28-48-60 km. Bewaakte fi etsenstalling, kleed-
kamers en douches, bevoorraading (60 km x2) 
voorzien.
locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip starten van 07.30 tot 10.30 uur
prijs leden VWB, WBV, NFTU € 3, niet-leden € 5
60km: leden € 4, niet-leden € 6
info www.dedoortrappershalle.be,
www.facebook.com/dedoortrappershalle,
dedoortrappershalle@hotmail.com
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle vzw

1ste Walter Van Den Eynden Classic
Toertocht voor wielertoeristen 65 - 85 km. Be-
waakte fi etsenstalling, kleedkamers en douches 
voorzien.
locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3
tijdstip starten van 07.30 tot 10.30 uur
prijs leden VWB, WBV, NFTU € 1,50
niet-leden € 3,50
info www.dedoortrappershalle.be, www.
facebook.com/dedoortrappershalle, dedoortrap-
pershalle@hotmail.com
een activiteit van WTC De Doortrappers Halle 
vzw

boomkikkers zoeken in Zonhoven
We gaan op zoek naar ons kleinste kikkertje. Met 
wat zon gaan we zeker wat jonge kikkertjes kun-
nen fotograferen.
locatie vertrek carpoolparking Rodendijk Zoersel
tijdstip 13 tot 19 uur
prijs kostendelend met eigen wagens
info Valentijn Brems M 0476 66 83 28, Valentijn.
brems@pandora.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 24.08
nacht van de Vleermuis
Een avondvullend programma over vleermuizen. 
Met uitleg, observatie, ….
locatie Kasteel de Renesse, Lierselei 30
tijdstip van 19 tot 23 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, T 03 312 40 15, walter.dher-
tefelt@scarlet.be, raadpleeg voor alle info www.
natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m. vzw de Renesse

zaterdag 25.08
dorp in de kijker | opendeurdag | 
brandweer vroeger en nu
Traditiegetrouw zet  de brandweer van Zoersel 
tijdens het laatste weekend van augustus haar 
deuren open. Op zondag kunt u  een kijkje komen 
nemen naar het wagenpark, de interventiema-
terialen, de werking … Er worden verschillende 
demonstraties gegeven, waaraan u zelf ook kunt 
deelnemen. Het weekend wordt op zaterdagavond 
ingezet met een spetterend brandweerbal.
Iedereen welkom.
locatie brandweerkazerne, de Wissel 1

andere data zondag 26.08
tijdstip zaterdag vanaf 21 uur, zondag vanaf 11 uur
prijs gratis
info Johan Rymen, M 0473 27 19 56,
 www.brandweerzoersel.be
een act van brandweer Zone Rand, post Zoersel

zondag 26.08
fi etsevenement | de Schakel
locatie Einhovense hut, Einhoven
tijdstip inschrijven tussen 8 en 14 uur
prijs deelname volwassene  € 4, kinderen  -12 jaar € 1
info www.schakel.be, www.toerismezoersel.be
een activiteit van Toerisme Zoersel vzw

Sint-Teunis Run
Loop of wandel mee ten voordele van ‘Elize en 
de wetenschap’, een fonds dat onderzoek naar 
kinderkanker aan de gespecialiseerde Gentse 
afdeling ondersteunt en geniet ondertussen van de 
natuurpracht die onze geliefk oosde omgeving te 
bieden heeft.
locatie Sint-Teunisplein
tijdstip starten tussen 9 en 10.15 uur (afh ankelijk 
van de gekozen afstand)
prijs VVK € 8, kassa € 10
info info@sinttheunisloopt.be
een activiteit van Sint-Teunis loopt

kermisterras
Een gezellige familiedag tijdens het kermisweek-
end van Sint-Antonius. Gratis springkastelen, gra-
tis kindergrime en een gezellig terras. De kinderen 
kunnen ook naar de kermis terwijl de ouders een 
terrasje doen. We sluiten de dag af met een live 
optreden van Moots, een band uit eigen dorp die 
zorgt voor stevige ambiance vanaf 20.30uur.
locatie kermisplein achter de Kerk van
Sint-Antonius
tijdstip vanaf 13 uur
prijs gratis
info facebookpagina van Sint-Antonius feest
een activiteit van Sint-Antonius feest

Lions Minerva oldtimer event
voorkempen
Een oldtimerevent voor de ganse familie. Met 
een oldtimer + GT rally, vooroorlogse Minerva’s, 
Minerva jeeps, helikoptervluchten, rondritten met 
moto’s, foodtrucks en veel randanimatie. Dit alles 
ten voordele van het goede doel.
locatie Kasteeldreef 55
tijdstip opening classic car parking 9.30 uur
concours d’elegance 16 uur
prijsuitreiking rally en concours 18 uur
info M 0477 30 45 72, http://www.lions-minerva.be
een activiteit van Lions Minerva Zoersel

verken de Heghte Heyde
Geniet, begeleid door de conservator, van de 
ontwikkelingen in het bos na 15 jaar beheer door de 
vrijwilligers van Natuurpunt.
locatie Oude Liersebaan, ter Hoogte van de 
Nierdyalise
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Jos Renders, M 0473 40 35 82,
jos.renders1@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 1.09
opendeur verzameling Zuid Afrikaan-
se planten en cactussen en éénmali-
ge verkoop
Bezoek onze vernieuwde en uitgebreide verzame-
ling Zuid Afrikaanse planten en cactussen, meer 
dan 800 soorten, van zaailing tot 30 jaar oud! Ook 
groepen welkom, graag even op voorhand verwitti-
gen. Gratis toegang, drankje, plantje en deelname 
aan de tombola voor elke bezoeker. Sommige 
gedeelten ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
locatie Antwerpsedreef 30
andere data zondag 2.09

tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Frank en Diane Thys-Brants, T 03 383 50 06, 
south.african.fl ora@gmail.com
een activiteit van Frand en Diane Thys-Brants

zondag 2.09
haringfeest
Jaarlijks haringfeest, dit om de werking van onze 
vereniging te fi nancieren. Specialiteit : op houts-
kool geroosterde haring met brood. Er zijn ook 
steeds boterhammen met kop of trappistenkaas 
en verschillende fruitvlaaien te verkrijgen. Verder is 
er nog een assortiment aan bieren, frisdranken en 
warme dranken.
locatie Boomgaard van het bezoekerscentrum 
Zoerselbos, Boshuisweg 2
tijdstip van 11 tot 18 uur
prijs gratis toegang
info info@zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

wandeling met natuurgids
Thema: het leven van bomen Op deze wandeling 
mogen honden NIET mee. Laarzen, zijn sterk 
aanbevolen.
locatie Bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs gratis
info Luc Fontaine, M 0479 73 90 33,
info@zoerselbos.be, www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

zaterdag 8.09
wandelen in Meerhout
In deze landelijke gemeente genieten we van het 
natuurschoon in de buurt van de Nete. Mogelijk-
heid tot een drankje halverwege de wandeling.
locatie parking P&R aan de bushalte de Haan, 
Zoersel
tijdstip 9 uur stipt
prijs gratis
info Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99, graag 
even verwittigen als u meegaat. Zo moet de groep 
niet onnodig wachten.
een activiteit van Curieus Zoersel

zondag 9.09
dorp in de kijker | landelijke familie-
dag 2018
Een leuke fotozoektocht van ongeveer 7 km die 
zowel te voet als met de fi ets afgelegd kan worden. 
De tocht kan gedaan worden tussen 10 uur en 
17 uur. Omstreeks 18 uur volgt de prijsuitreiking, 
een prijs voor elke deelnemer ! KVLV, en Oud-KLJ 
zorgen voor lekkere soep, frikandellen met krieken, 
hamburgers, haringen, … Voor de kleinsten is er 
een springkasteel en een grimestand.
locatie KLJ lokalen, Lotelinglaan 9 en
Bremberg Halle
tijdstip vanaf 10 uur
prijs deelname fotozoektocht € 4
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29,
astridkempenaers@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle, Oud-KLJ Halle en 
KVLV Halle

maandag 10.09
avondwandeling
Vertrek om 19 uur voor een wandellus van een 
achttal kilometers. Niet-leden zijn meer dan 
welkom zodat ze kunnen kennismaken met onze 
wandelclub .
locatie Parking Sportoase, Elshoutbaan 17, Bras-
schaat
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
 jozef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van WSV De Natuurvrienden 
Zoersel vzw
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voor iedereen toegankelijk zijn.
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maandag 23.07
ATV-vertelling met Bas Birker
| Je Moeder !
locatie bij goed weer:
 Park Halle Hof, Kasteeldreef 55
 parking Liersebaan (bordjes Parkplezier)
 bij slecht weer:
 de Kapel, Handelslei 167
tijdstip iedereen welkom vanaf 19 uur,
de show start om 20 uur en duurt een uurtje
prijs gratis
info cultuur, T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be

ATV komt naar u toe met De Vertellingen in Zoersel. 
Acht jaar geleden verhuisde Bas Birker van Tilburg 
naar Antwerpen. Hij maakte meteen vrienden in de 
Vlaamse comedyscene en leerde hier de vrouw van 
zijn leven kennen. Het voelde als thuiskomen. Alles 
doet Bas om in te burgeren: creatief boekhouden, 
sluiproutes zoeken om alcoholcontroles te omzeilen 
en kamperen voor de school om zijn dochtertje in te 
schrijven. Bas zijn leven als Vlaming loopt vlot. Des-
ondanks blijft hij een buitenstaander die ons, gekke 
Vlamingen, observeert. Want wij leven met taboes 
en vragen ons de hele tijd af: “Wat zullen de mensen 
denken?” We zien een gesprek met de buur over een 
overhangende tak escaleren tot een burgeroorlog. 
In ons hoofd weliswaar, want de echte confrontatie 
zullen we nooit aangaan. En laat dàt nu net zijn waar 
Bas in uitblinkt: gewoon zijn gedacht zeggen. En dat 
zal hij ook in Zoersel doen.
Geniet naar goede gewoonte tijdens De Vertellingen 
van een lekker proevertje van Stadsbrouwerij De Ko-
ninck! Geen zin in bier? Neem gerust zelf iets mee.
Toegang tot de ATV-vertelling is volledig gratis. Ieder-
een is welkom vanaf 19 uur, de show start stipt om 
20 uur en duurt een uurtje. Bas verwacht u bij goed 
weer in het park Halle Hof. Regent het pijpenstelen? 
Dan ziet hij u graag in de Kapel.
P.S.: Vergeet zeker uw stoeltje niet!
een activiteit van ATV in samenwerking met
gemeente & ocmw Zoersel ©

 c
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