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 ▪ gemeenteraadsverkiezingen: de volledige uitslagen

 ▪ BIN’s: samen zorgen voor meer veiligheid

 ▪ Route2School: uw inbreng erg belangrijk bij opmaak schoolroutes

Stijn Meuris, 
verhalenverteller anno 2018
1 december in de Kapel
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WEGWIJS Vers van de pers vindt u hier 
de volledige uitslagen van de gemeente-
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pen | en meer...
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BETROKKEN Verkeersveilige schoolrou-
tes zijn een absolute must. | BIN’s in kaart 
gebracht.
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WEGWIJS Overhangende takken of ha-
gen die te hoog staan, zorgen vaak voor 
problemen. Wat kunt u daaraan doen?
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WEGWIJS Er staan sinds kort verschillen-
de ANPR-camera’s opgesteld langs onze 
Zoerselse wegen. Wat zien ze precies?

10 
BETROKKEN Onze sociale kruidenier 
blaast twee kaarsjes uit. Tijd om de men-
sen achter de NetZak in beeld te brengen.

15 
IN BEELD Honderd jaar geleden werd de 
wapenstilstand ondertekend. Dit herden-
ken we tijdens een goed gevuld weekend.

16 
IN BEELD Stijn Meuris komt op 1 decem-
ber naar de Kapel met zijn nieuwe zaal-
show ‘Tirade III: In blind vertrouwen’.

18 
BETROKKEN Het Lindepaviljoen wil toe-
gankelijk zijn voor iedereen, want toeris-
me is voor iedereen!
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WEGWIJS Online leesgroepen schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Ook onze 
bib lanceert een online leesclub.
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IN BEELD Ook dit jaar gaat 20 % van 
de kerstmarktopbrengst naar het goede 
doel: enkele Senegalese projecten.
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Zorg dat je 
niets mist 

door griep.
Laat je vaccineren 
en bescherm jezelf 

en je omgeving. 
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 ■ IN ‘T KORT

energielening in beweging

Wilt u duurzame, energiebesparende werken aan uw woning (la-
ten) uitvoeren, dan kunt u via IGEAN een goedkope energielening 
(aan 2 %) aangaan. U kunt tot € 15.000 lenen, met een afbeta-
lingstermijn van maximum acht jaar. 
U moet zich echter haasten, want vanaf 1 januari 2019 wordt deze 
energielening geschrapt. Concreet betekent dit dat u uw dossier 
uiterlijk 7 december moet indienen bij IGEAN. Zij zorgen ervoor 
dat de aanvraag nog voor het einde van dit jaar wordt geregi-
streerd. 
 
De renteloze energielening (aan 0 %) blijft wel nog bestaan en 
is bestemd voor huishoudens met een sociaal tarief voor gas en 
elektriciteit of met een laag belastbaar inkomen. De energiele-
ning voor verenigingen (aan 1 %) blijft op haar beurt nog bestaan 
tot eind 2019.

MEER WETEN?
IGEAN 
T 03 350 08 25 
energielening@igean.be

dorpszaal Halle 
openbaar onderzoek

Als alles goed is, werd - wan-
neer u dit leest - de omge-
vingsvergunning voor de nieu-
we dorpszaal in Halle, inclusief 
de renovatie van de pastorij, 
aangevraagd. Op basis van 
opmerkingen en suggesties 
van de gebruikers werden de 
plannen nog gewijzigd om de 
toegankelijkheid en de kwa-
liteit van het ontwerp te ver-
hogen. Op onze website vindt 
u wanneer het openbaar on-
derzoek met betrekking tot dit 
dossier exact loopt en hoe u 
het kunt raadplegen.

MEER WETEN?
ruimtelijke ordening 
T 03 2980 9 11 
www.zoersel.be/openbaaronderzoek

een griepprik 
voor risicogroepen

Wist u dat elke winter één op 
de tien mensen griep krijgt? 
Gewoonlijk geneest u daar 
vanzelf van, maar voor som-
mige risicogroepen kan griep 
ernstige gevolgen hebben. 
Bent u 65-plusser, zwanger of 
hebt u gezondheidsproblemen 
zoals diabetes, een ziekte van 
longen, hart, lever of nieren? 
Dan is het risico op complica-
ties door griep veel groter en 
is het aan te raden u te laten 
vaccineren. Dit doet u best via 
uw huisarts. Behoort u tot 
één van de risicogroepen, dan 
krijgt u het griepvaccin boven-
dien voor bijna de helft terug-
betaald. Heeft de griep u toch 
te pakken, dan bent u er - met 
een griepprik - minder ziek van 
en treden er ook minder com-
plicaties op.

MEER WETEN?
Celine Beirinckx 
T 03 2980 9 71 
www.griepvaccinatie.be

open speelplaats 
speelplaats Pierenbos

Sinds eind vorig jaar konden 
kinderen (tussen 3 en 12 jaar), 
buiten de schooluren, op-
nieuw naar hartenlust spelen 
op de open schoolspeelplaats 
van gemeentelijke basisschool 
Pierenbos. Intussen werd het 
project met alle betrokken 
partners positief geëvalueerd. 
De open schoolspeelplaats 
krijgt dus een definitief karak-
ter en is toegankelijk:
- op schooldagen na 18 uur 

(tot zonsondergang);
- op woensdag na 13 uur (tot 

zonsondergang);
- tijdens het weekend van 

zonsopgang tot zonsonder-
gang

en dit met uitzondering van 
speelpleindagen of andere 
evenementen.

MEER WETEN?
Kristien Schryvers 
T 03 2980 7 17 
kristien.schryvers@zoersel.be

poëzie 
in uw huiskamer

De Gedichtendag, een jaar-
lijkse vaste waarde in ons cul-
tuurlandschap, vindt plaats op 
zondag 3 februari. We willen 
er opnieuw een boeiende dag 
van maken en daar kunt ook u 
aan bijdragen.  
Enerzijds zijn we op zoek naar 
poëzieliefhebbers die hun 
huiskamer willen openstellen 
(voor een beperkt publiek) om 
samen van de gedichten te ge-
nieten.  
Anderzijds mag iedereen die 
zich geroepen voelt om zijn fa-
voriete gedicht voor te dragen, 
zich melden.

MEER WETEN?
Annemie De Meester 
T 03 2980 7 13 
annemie.demeester@zoersel.be
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MEER WETEN?
Bart Van Santvliet, T 03 2980 8 48 
bart.vansantvliet@zoersel.be 
www.route2school.be

een andere bril, een andere kijk
Ongevallencijfers signaleren verkeerson-
veilige locaties, geven inzicht in de demo-
grafische achtergrond van slachtoffers en 
bieden dus een houvast om het verkeers-
beleid van een gemeente vorm te geven. 
Ze blijven een belangrijke pijler in de ver-
keersveiligheidsanalyse van R2S, maar het 
R2S-team kijkt verder dan dat. Zij zetten 
een andere bril op en verwerven daarmee 
een andere kijk: die van leerlingen, ouders, 
leerkrachten en schooldirecties.

R2S is benieuwd naar hun ervaringen op 
weg naar en van school.
- Hoe komen zij naar school? Welke route 

nemen ze? 
- Hoe ervaren ze hun route? Waar voelen 

ze zich veilig en waar niet?
- Welke knelpunten komen ze tegen? Wel-

ke oplossing stellen ze voor? 

digitale schoolroutekaart
Op basis van de antwoorden op al die vra-
gen gaat het R2S-team - samen met het 
bestuur, de politie en de scholen - op zoek 
naar een passende oplossing. Die gege-
vens zullen uiteindelijk resulteren in een 
digitale schoolroutekaart, die de meest 
veilige routes naar en van onze Zoerselse 
scholen weergeeft. 
Uiteraard zullen wij die resultaten ook in-
tern onder de loep nemen, zodat er con-
crete acties kunnen ondernomen worden 
om de verkeersveiligheid verder te verbe-
teren.

Vier op de tien kinderen betrokken bij een verkeersongeval zijn op weg van en naar school. 
Ruim 90 % van deze ongevallen gebeurt buiten de onmiddellijke schoolomgeving. Maar 
liefst 80 % van de kinderen tussen zes en veertien jaar is bovendien bang in het verkeer. 
Verkeersveilige schoolroutes zijn dan ook een absolute must.

Willen we de verkeersveiligheid van onze 
schoolroutes verbeteren, dan moeten we 
in eerste instantie een duidelijk beeld heb-
ben van de bestaande problemen, om ver-
volgens de nodige maatregelen te kunnen 
nemen. 
Het gemeentebestuur ging daarom - sa-
men met verschillende betrokken partijen 
(schooldirecties, oudercomités, politie, 
fietsersbond) - een samenwerkings-
verband aan met studiebureau Abeona 
Consult bvba en het Instituut voor 
Mobiliteit (Universiteit Hasselt). Zij ont-
wikkelden ‘Route2School’ (R2S), een pro-
ject dat specifiek bestemd is om verkeers-
veilige schoolroutes in kaart te brengen. 
Met de hulp van het R2S-project kunnen 
wij een grondige analyse maken van de 
veiligheid op onze schoolroutes en van 
het verplaatsingsgedrag van onze school-
gaande kinderen.

UW INBRENG IS BELANGRIJK
Voor het welslagen van dit project is uw 
inbreng dus uitermate belangrijk! Als u als 
(groot)ouder, leerkracht, directie, middel-
bare scholier ... knelpunten ziet in uw om-
geving, dan kunt u die - bij voorkeur met 
bijhorende foto’s - melden. Dit doet u door 
u eerst te registreren op de website www.
route2school.be en aan te geven over wel-
ke schoolomgeving/schoolroute het gaat. 
U ontvangt vervolgens een wachtwoord 
voor de mobiele app of de webapplicatie. 
Op de website vindt u dan een duidelijk 
stappenplan om uw melding door te ge-
ven. Dit kan van 22 oktober tot en met 30 
november 2018.

Route2School

 ■ BETROKKEN

verkeersveilige schoolroutes
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Een goed geoliede samenwerking tussen burgers en de lokale politie, met als doel de veilig-
heid in de wijk te verhogen. Zo omschrijft Eddy Van Tichelt, diensthoofd preventie van Lokale 
Politie Voorkempen, een buurtinformatienetwerk (BIN). Onze gemeente telt er intussen al 
veertien en is daarmee haast volledig ingevuld. We brengen ze graag voor u in kaart.

“Een buurtinformatienetwerk kan daar-
naast ook een aantal sociale en preven-
tieve taken vervullen”, gaat Eddy verder. 
“In wijken of buurten waar een BIN werd 
opgestart heerst vaak een groot solidari-
teits- en samenhorigheidsgevoel; iets wat 
de BIN-werking alleen maar ten goede 
komt.”

14 actieve BIN’s
Onze gemeente telt intussen veertien 
BIN’s (inclusief het BIN-Z Sint-Antonius, 
specifiek bedoeld voor zelfstandigen):
- Bloemenwijk
- Brakenberg
- Drijhoek (Zoersel + Schilde)
- Goudveld
- Hallehof
- Halle-Velden
- Juxschot
- Kapellenhof
- Risschot
- Zoersel Noord
- Zoersel Zuid
- Zoerselbos
- Zoerselhoek
- BIN-Z Sint-Antonius

Op het plan op pagina’s 6 en 7 kunt u na-
gaan of uw straat in een BIN ligt, en zo ja, 
in hetwelk. U kunt dit ook opzoeken via 
de website van Lokale Politie Voorkempen 
(www.politie.be/5355). Klik rechts op ‘je 
wijk’ en geef uw straat en huisnummer 
in. Hier vindt u meteen ook de contactge-
gevens van uw BIN-coördinator, bij wie 
u zich kunt aanmelden om lid te worden 
van het BIN.

misverstand 1
Een vaak voorkomend misverstand is dat 
u, als lid van een BIN, verwacht wordt 

toezicht te houden in uw wijk of mee te 
patrouilleren. “Dat is zeker niet het geval”, 
verduidelijkt Eddy. “Wat we wel verwach-
ten van BIN-leden - en bij uitbreiding van 
alle burgers - is dat u verdachte zaken on-
middellijk meldt via het noodnummer 101.”

Daarin geeft u best meteen zoveel mo-
gelijk (gedetailleerde) gegevens door. De 
politie moet immers op zoek naar een 
persoon of wagen en de kans dat zij die 
zo snel mogelijk aantreffen, vergroot ui-
teraard aanzienlijk wanneer u voldoende 
nuttige informatie en een goede beschrij-
ving geeft. 

persoonsbeschrijving
In een persoonsbeschrijving zijn de kledij 
en bepaalde bijzonderheden (rugzak, ta-
toeage ...) belangrijke info. U moet uzelf 
de vraag stellen: ‘Hoe zou ik de persoon 
(gemakkelijk) terug herkennen als ik hem 
zou gaan zoeken?’

voertuigenbeschrijving
Voor voertuigen zijn het merk, het type en 
de kleur interessante gegevens, maar nóg 
belangrijker zijn de nummerplaat en de 
nationaliteit ervan. Daarmee kan de po-
litie bepaalde zaken immers al nakijken, 
bijvoorbeeld of de wagen al dan niet ge-
seind staat of wie de eigenaar is. Het kan 
daarnaast ook erg nuttig zijn om te weten 
in welke richting een voertuig reed. Let 
op: bepaalde straatnamen komen voor in 
verschillende gemeenten. Vergeet daarom 
ook niet om het volledige adres van het 
feit door te geven.

misverstand 2
Een ander misverstand is dat u, als BIN-
lid, elke nacht uit uw bed wordt gebeld.

hoogdringende melding
“Enkel bij een hoogdringende melding - die 
informatie bevat die op dat moment nut-
tig en belangrijk voor u kan zijn - wordt 
het buurtinformatienetwerk opgestart”, 
vertelt Eddy nog. “U krijgt dan, via de BIN-
foon, een automatisch (ingesproken) tele-
foontje op het telefoon- of gsm-nummer 
dat u doorgaf. Meestal wordt er gevraagd 
om extra alert te zijn, bijvoorbeeld om-
dat er een (woning)diefstal op heterdaad 
werd gemeld en de politie vermoedt dat 
de verdachten zich nog in de nabije omge-
ving bevinden. Van deze dringende mel-
dingen ontvangt u meestal de volgende 
werkdag bijkomende informatie per mail.”

niet-dringende melding
Niet-dringende meldingen bevatten in-
formatie die nuttig is om te weten, maar 
die u evengoed op een later tijdstip kunt 
krijgen. “In politiezone Voorkempen wordt 
één inbraak (of poging tot) niet per se aan 
het BIN gemeld. Enkel wanneer er spra-
ke is van meerdere inbraken in eenzelf-
de periode, in dezelfde of nabijgelegen 
BIN‘s, zal de politie dit melden via het BIN. 
Uiteraard wordt in dit soort berichtgeving 
de privacy van slachtoffers altijd gewaar-
borgd. Namen of adressen worden dus 
nooit meegedeeld. Ook de details van een 
onderzoek worden uiteraard niet meege-
geven. Daarnaast krijgt u geregeld pre-
ventieberichten per mail en informatie 
over het reilen en zeilen in uw BIN.”

MEER WETEN?
Eddy Van Tichelt (diensthoofd preventie) 
T 03 210 41 60 
eddy.vantichelt@police.belgium.eu

 ■ BETROKKEN

buurtinformatienetwerken (BIN)

zorgen voor meer veiligheid

5



6

3

2

4

1

5

2

Zonstr.

Zon neputte
ke

Zonnebloemlaan

Zoerselsteenweg

Zoerselhofdreef

Zoersel hoek

Vo
ge

l  
 za

ng

Zoerselbosdreef

Za
nd

st
ra

at

Withoevelaan

W
inkel-

hoeve

W
ilg

en
la

an

W
estm

alle     baan

W
at

er
st

ra
at

 (S
ch

ild
e)

Watermolen

Waterm
olen

W
ar

an
de

la
an

W
andelw

eg

Wandelweg

W
an

de
lw

eg

Vrijgeweide

Vorse Beemden

Voorste

   Hoeven

Voorne

Vogelzang

Voetbalstr.

Vlust

Vl
as

ga
ar

d

Violetl.

Vi
ol

et
la

an

Victoriel.

Verscheurde

H
oeve

Vennenlaan

Ve
ls

te
rh

ei
de

Veldstraat

Ve
ld

st
ra

at

Va
n 

Der
 G

ra
es

en
la

an

Valerialaan

Uitweg

Uilendreef

Turfstraat

Tulpenl.

Tortel-

straat

To
rendreef

Ter Beuken

Te
nH

al
ve

la
an

Ten
Otter

Te
n 

H
o�

aa
n

Te
n 

Bo
sl

aa
n

Tappelweg

Stoppelveld

Stijn Streuvelsl.

Sp
or

ke
nl

aa
n

Spechtendreef

Sparta
l

Sp
ar

re
n 

 la
an

Sniederspad

Sn ie -   d erspad  

Smissestraat
Sm

.

Sm
all

e
str

aa
t

Sjauwel

Sint-
Te

unisp
lein

Sint   Mar-         tinus-     str.

St. Antoniusbaan

St. Antoniusbaan

Sin
jo

re
ndre

ef

Sc
hr

ie
kb

os

Sc
hr

ie
kb

os

Schoolstr.

Schegelbaan

Sc
ha

lm
ei

dr
ee

f

Schaddestraat

Schaapskooi
Salvialaan

Salphen  se
baan

Ruiterslaan

Ru
be

ns
la

an

Ro
ze

nl
aa

n

Ronkaartw
eg

Ro
de

nd
ijk

Rodenbachlaan

Ri
s 

 sc

hot  pl. 

Risschotlei

Riet-

akker

Re
eb

ok
la

an

R.
  D

el
be

ke
st

ra
at

Ra
ym

on
d 

 D
el

be
ke

st
ra

at
 (Z

oe
rs

el
)

R.
  D

el
be

ke
st

ra
at

R.  Delbekestraat

Pulderbossteenw
.

Pro.

Priorijlaan

PopulierenlaanPl
at

an
en

la
an

Pittinckxl.

Pijlstraat

Peggerstr a
at

Peggerstraat

Paul Edwinlaan

Pa
st

 o
rij

st
r.

Pa
st

oo
r

 D
ox

la
an

Pa
rk

la
an

Pannenhuiss
tr.

Padden-           klank

Pa
ar

de
nm

ar
kt

O
ud-

strijders  laan

OudeHeide

Oude Baan

Otterdreef

O
rchideeënlaan

O
os

tm
al

le
    

ba
an

O
os

te
re

nb
er

g

Ooste
re

n
ber

g

Olym
piad

el
Olmenlei

Oelegem
baan

Oas
e

No  ten
dr.

N
ie

uw
e

dr
ee

f

Nieuwstr.

N
ieuw

heide

Nachtegalendreef

N12

N12

N
179

N
14

N1
4

N14

Mostheuvelstraat

Monnikenheide

Monnikendreef

M
olenheide

M
olenbaan

Mie Man
straat

Middenstuk

M
id

de
ld

re
ef

M
ereldreef

M
elkw

eg

M
eidoorn-

laan

M
ee

st
er

 D
e

Be
en

ho
uw

er
st

r.

Meerheideweg

Meerheide

M
edelaar

Medelaar

Mathias Joostenslaan

Mas  ten
dr.

M
ar

te
rd

re
ef

M
an

de
rle

yl
aa

n

M
aalstraat

Loteling-    laan

Lorken   laan

Lisa Emmapadje

Linde-  dreef

Lij
ste

rb
es

laa
n

Liersebaan

Li
er

se
ba

an

Liefkenshoek

Liefkenshoek

Liefkenshoek 

Le
m

m
ek

en
sb

aa
n

Lelielaan

Leeuwerik
endreef

La
ng

eb
aa

n

Landweg

LageWeg

Lage Weg

Lage Weg

Kwikaard

Kwikaard

Kw
adestraat

Kruis-
straat

Kromme Weg
Krokuslaan

Krim
veldw

eg

Krie   kendr.

Kr
ek

el
  e

nb
er

g

Ko
rt

es
tr

aa
t

Korte

M
aalstraat

KorteKwikaardweg

K.
 K

ie
vit

-
str

aa
t

Korenbloem
laan

Ko
ek

oe
kd

re
ef

Knodse
plas

Kluisbaan

Kloostertuin

Kleistraat

Klein Heren tals

Kl. Wandelweg

Kleine Medelaar

Klaver

pad
Klaprooslaan

Kiw
ilaan

Kikkerpadje     

Kievitheide

Kievitheide

Kievit

Ketelheide

Ke
rm

is
pl

.

Kerkstr.

Kerkhofweg

Kerkho�ei

Ke
m

ps
tr

aa
t

Kem
pendreef

Kat
te

nberg 

Kasteeldreef

Kas
ta

njeweg

K. Uyt  roevenlaan

Kardi naal
Cardijnlaan

Kapelstr.

Kapel
str.

Kapellenhof laan 

Kapellenhof    la
an

Ka
pe

lle
i

Kapelle
i

Kapellei

Kanunnik Ullenslaan

Kantonbaan

Ju
ks

ch
ot

J. 
Co

rn
el

iss
en

sl.

Jan Jozef-
laan

Jagersdreef

Jacobslaan

Jacobslaan

Jachthoornlaan

Irislaan

H
ulstenw

eg

Ho
oi

do
nk

ei
nd

e

Hooidonkbos

H
oo

gv
el

dHoge Dreef

Hofeinde

Hoe
ks

tra
at

Heybleukenstr
aat

Het Moer

Het

Klooster

H
er

te
nd

re
ef

H
erentalsebaan

Herentalsebaan

H
erentalse  baan

Hen
drik

vo
ort

H.
 C

on
sc

ie
nc

el
aa

n

Heim
eulenweg

H. G
ee

stweg 

Heideweg

Heide  h
oeven

Heiblok

Haz
en

-
pa

d

H
a

n
d

e
l

s
l

e
i

H
al

m
ol

en
w

eg

Halm
ol

en
w

eg

Ha
lm

olen

weg 

Halle-Velden

H
al

le
-V

el
de

n

Halle-Dorp

Hal
le

ba
an

Hal
le

ba
anG. Gezelle l aan

Fr. H
ens    bergenstr.

G
roenlaan

Grasmusl.

Gra�endonk

G
oudbloem

laan

Gou
dv

el
d

Gestelbos

Gestelse ba
an

Geste
lse

baan

Geleg

Geheuve
lte

Ga
ge

lh
o�

aa
n

Gagelaars

F.V. Loo-

verenlaan

F. Janssenslaan

Flik   kersteert

Fe
lix

 W
yt

er
sla

an

F. Tim-

mermans

Fazantendreef

Essendr.

Es  doorn   laan

Ei
n 

  h
ov

en

Eek  hoornl.

Eikenlaan

Er
ic

a

El
ze

n
la

an

E. Claeslaan

Ep
ic

ia
la

an

Emiel Vermeulenstraat

Eksterdreef

Ei
nh

ov
en

s e
ba

an

Eikenlaan

E34 - AUTOSNELWEG

E - 3
4

Duif straat

Dries       heide

Drie  hoeksdreef

Drengel

Draverslaan

D
or

p

Doornlaan

Do
nk

er
w

ou
d

D
oe  len

Di
st

el
la

an

Diamantst
raat

De
W

iss
el

De Werven    laan

De W
agen-

m
aker

DeSter

D
e 

Sc
ha

af

D
e 

Ro
er

do
m

p

De Reiger

De
Pier

D
ennenlaan

D
en

 H
aan

De Maey

D
e H

ulsten

D
e

    B
ru

ele
n

De Bloks kens 

D
e 

Be
rg

en
D

e 

     
     

  B
er

ge
n

D
e 

Be
em

de
ke

ns

De Knod

D'Eike

Dageraad
str.

Cy
rie

l
Ve

rs
ch

ae
ve

la
an

Cyriel Buysselaan

Boordeken

Broekstraat

Br
em

  la
an

Bremlaan

Brakkebos

Br
ak

en
st

ra
at

Brakenberg

Br
ak

en
be

rg

Bo
te

rb
lo

em
la

an

Boterbloem
laan

Boslaan

Boskant

Boshuisw
eg

Boshuisweg

Boogstraat

Boeren krijgl.

Binnenweg

Bies-

hoeve

Biekorf-

straat

Bever-

dr.

Be
uk

en
la

an

Bethaniënlei
Bethaniënlei

Be
ss

en
la

an

Berkenlaan

Berkemei

Berke-  mei 

Begijnen
    straat

Bar. d
e Bor-

rekensla
an

Bar. de Caterslaan

Azalea laan 

Antwerpsedreef

Andreas Vesaliuslaan

Am
azonelaan

A. Butsstr.

Akk
er

Ach
te

rst
r.

Achterste Hoeven

Ac
ac

ia
la

an

Abdijlaan

Molenbos

BRECHT

AZ St.-Jozef

Brecht

Sint-Job

SINT-ANTONIUS

SCHILDE

SCHILDE

Bezoekers-
centrum

Gro
ot S

ch
ijn

Ta
ppelb

ee
k

Bakelansbeek

Huis
Ten Halve

Oelegem

Zandhoven
Lier

Zandhoven
Lier

HALLE

ZOERSEL

ZANDHOVEN

Z o e r s e l b o s

Boshuisje

Pulderbos

Kruis van
Blommerschot

Ri
ss

ch
ot

be
ek

Zoerselhof

Hu
lst

en
be

ek

kringlooppark

Visbeek

VORSELAAR

MALLE

MALLE

MALLE

ZANDHOVEN

Trappistenabdij

Turnhout
Westmalle

Westmalle

Oostmalle

Zalfen

kmo-zone

Klei
nbee

k

Achterstraatse Loop

Antw
erp

en

Turnhout

De Lopende Beek

RANST

Antwerpen
Schilde

BIN Juxschot

BIN Risschot

BIN Kapellenhof

BIN Hallehof

BIN Drijhoek

BIN Halle-Velden

BIN Bloemenwijk

BIN Zoerselhoek
BIN Goudveld

BIN Zoersel Noord

BIN Zoersel Zuid
BIN Zoerselbos

BIN Brakenberg

6



6

3

2

4

1

5

2

Zonstr.

Zon neputte
ke

Zonnebloemlaan

Zoerselsteenweg

Zoerselhofdreef

Zoersel hoek

Vo
ge

l  
 za

ng

Zoerselbosdreef

Za
nd

st
ra

at

Withoevelaan

W
inkel-

hoeve

W
ilg

en
la

an

W
estm

alle     baan

W
at

er
st

ra
at

 (S
ch

ild
e)

Watermolen

Waterm
olen

W
ar

an
de

la
an

W
andelw

eg

Wandelweg

W
an

de
lw

eg

Vrijgeweide

Vorse Beemden

Voorste

   Hoeven

Voorne

Vogelzang

Voetbalstr.

Vlust

Vl
as

ga
ar

d

Violetl.

Vi
ol

et
la

an

Victoriel.

Verscheurde

H
oeve

Vennenlaan

Ve
ls

te
rh

ei
de

Veldstraat

Ve
ld

st
ra

at

Va
n 

Der
 G

ra
es

en
la

an

Valerialaan

Uitweg

Uilendreef

Turfstraat

Tulpenl.

Tortel-

straat

To
rendreef

Ter Beuken

Te
nH

al
ve

la
an

Ten
Otter

Te
n 

H
o�

aa
n

Te
n 

Bo
sl

aa
n

Tappelweg

Stoppelveld

Stijn Streuvelsl.

Sp
or

ke
nl

aa
n

Spechtendreef

Sparta
l

Sp
ar

re
n 

 la
an

Sniederspad

Sn ie -   d erspad  

Smissestraat

Sm
.

Sm
all

e
str

aa
t

Sjauwel

Sint-
Te

unisp
lein

Sint   Mar-         tinus-     str.

St. Antoniusbaan

St. Antoniusbaan

Sin
jo

re
ndre

ef

Sc
hr

ie
kb

os

Sc
hr

ie
kb

os

Schoolstr.

Schegelbaan

Sc
ha

lm
ei

dr
ee

f

Schaddestraat

Schaapskooi
Salvialaan

Salphen  se
baan

Ruiterslaan

Ru
be

ns
la

an

Ro
ze

nl
aa

n

Ronkaartw
eg

Ro
de

nd
ijk

Rodenbachlaan

Ri
s 

 sc

hot  pl. 

Risschotlei

Riet-

akker

Re
eb

ok
la

an

R.
  D

el
be

ke
st

ra
at

Ra
ym

on
d 

 D
el

be
ke

st
ra

at
 (Z

oe
rs

el
)

R.
  D

el
be

ke
st

ra
at

R.  Delbekestraat

Pulderbossteenw
.

Pro.

Priorijlaan

PopulierenlaanPl
at

an
en

la
an

Pittinckxl.

Pijlstraat

Peggerstr a
at

Peggerstraat

Paul Edwinlaan

Pa
st

 o
rij

st
r.

Pa
st

oo
r

 D
ox

la
an

Pa
rk

la
an

Pannenhuiss
tr.

Padden-           klank

Pa
ar

de
nm

ar
kt

O
ud-

strijders  laan

OudeHeide

Oude Baan

Otterdreef

O
rchideeënlaan

O
os

tm
al

le
    

ba
an

O
os

te
re

nb
er

g

Ooste
re

n
ber

g

Olym
piad

el

Olmenlei

Oelegem
baan

Oas
e

No  ten
dr.

N
ie

uw
e

dr
ee

f

Nieuwstr.

N
ieuw

heide

Nachtegalendreef

N12

N12

N
179

N
14

N1
4

N14

Mostheuvelstraat

Monnikenheide

Monnikendreef

M
olenheide

M
olenbaan

Mie Man
straat

Middenstuk

M
id

de
ld

re
ef

M
ereldreef

M
elkw

eg

M
eidoorn-

laan

M
ee

st
er

 D
e

Be
en

ho
uw

er
st

r.

Meerheideweg

Meerheide

M
edelaar

Medelaar

Mathias Joostenslaan

Mas  ten
dr.

M
ar

te
rd

re
ef

M
an

de
rle

yl
aa

n

M
aalstraat

Loteling-    laan

Lorken   laan

Lisa Emmapadje

Linde-  dreef

Lij
ste

rb
es

laa
n

Liersebaan

Li
er

se
ba

an

Liefkenshoek

Liefkenshoek

Liefkenshoek 

Le
m

m
ek

en
sb

aa
n

Lelielaan

Leeuwerik
endreef

La
ng

eb
aa

n

Landweg

LageWeg

Lage Weg

Lage Weg

Kwikaard

Kwikaard

Kw
adestraat

Kruis-
straat

Kromme Weg

Krokuslaan

Krim
veldw

eg

Krie   kendr.

Kr
ek

el
  e

nb
er

g

Ko
rt

es
tr

aa
t

Korte

M
aalstraat

KorteKwikaardweg

K.
 K

ie
vit

-
str

aa
t

Korenbloem
laan

Ko
ek

oe
kd

re
ef

Knodse
plas

Kluisbaan

Kloostertuin

Kleistraat

Klein Heren tals

Kl. Wandelweg

Kleine Medelaar

Klaver

pad
Klaprooslaan

Kiw
ilaan

Kikkerpadje     

Kievitheide

Kievitheide

Kievit

Ketelheide

Ke
rm

is
pl

.

Kerkstr.

Kerkhofweg

Kerkho�ei

Ke
m

ps
tr

aa
t

Kem
pendreef

Kat
te

nberg 

Kasteeldreef

Kas
ta

njeweg

K. Uyt  roevenlaan

Kardi naal
Cardijnlaan

Kapelstr.

Kapel
str.

Kapellenhof laan 

Kapellenhof    la
an

Ka
pe

lle
i

Kapelle
i

Kapellei

Kanunnik Ullenslaan

Kantonbaan

Ju
ks

ch
ot

J. 
Co

rn
el

iss
en

sl.

Jan Jozef-
laan

Jagersdreef

Jacobslaan

Jacobslaan

Jachthoornlaan

Irislaan

H
ulstenw

eg

Ho
oi

do
nk

ei
nd

e

Hooidonkbos

H
oo

gv
el

dHoge Dreef

Hofeinde

Hoe
ks

tra
at

Heybleukenstr
aat

Het Moer

Het

Klooster

H
er

te
nd

re
ef

H
erentalsebaan

Herentalsebaan

H
erentalse  baan

Hen
drik

vo
ort

H.
 C

on
sc

ie
nc

el
aa

n

Heim
eulenweg

H. G
ee

stweg 

Heideweg

Heide  h
oeven

Heiblok

Haz
en

-
pa

d

H
a

n
d

e
l

s
l

e
i

H
al

m
ol

en
w

eg

Halm
ol

en
w

eg

Ha
lm

olen

weg 

Halle-Velden

H
al

le
-V

el
de

n

Halle-Dorp

Hal
le

ba
an

Hal
le

ba
anG. Gezelle l aan

Fr. H
ens    bergenstr.

G
roenlaan

Grasmusl.

Gra�endonk

G
oudbloem

laan

Gou
dv

el
d

Gestelbos

Gestelse ba
an

Geste
lse

baan

Geleg

Geheuve
lte

Ga
ge

lh
o�

aa
n

Gagelaars

F.V. Loo-

verenlaan

F. Janssenslaan

Flik   kersteert

Fe
lix

 W
yt

er
sla

an

F. Tim-

mermans

Fazantendreef

Essendr.

Es  doorn   laan

Ei
n 

  h
ov

en

Eek  hoornl.

Eikenlaan

Er
ic

a

El
ze

n
la

an

E. Claeslaan

Ep
ic

ia
la

an

Emiel Vermeulenstraat

Eksterdreef

Ei
nh

ov
en

s e
ba

an

Eikenlaan

E34 - AUTOSNELWEG

E - 3
4

Duif straat

Dries       heide

Drie  hoeksdreef

Drengel

Draverslaan

D
or

p

Doornlaan

Do
nk

er
w

ou
d

D
oe  len

Di
st

el
la

an

Diamantst
raat

De
W

iss
el

De Werven    laan

De W
agen-

m
aker

DeSter

D
e 

Sc
ha

af

D
e 

Ro
er

do
m

p

De Reiger

De
Pier

D
ennenlaan

D
en

 H
aan

De Maey

D
e H

ulsten

D
e

    B
ru

ele
n

De Bloks kens 

D
e 

Be
rg

en
D

e 

     
     

  B
er

ge
n

D
e 

Be
em

de
ke

ns

De Knod

D'Eike

Dageraad
str.

Cy
rie

l
Ve

rs
ch

ae
ve

la
an

Cyriel Buysselaan

Boordeken

Broekstraat

Br
em

  la
an

Bremlaan

Brakkebos

Br
ak

en
st

ra
at

Brakenberg

Br
ak

en
be

rg

Bo
te

rb
lo

em
la

an

Boterbloem
laan

Boslaan

Boskant

Boshuisw
eg

Boshuisweg

Boogstraat

Boeren krijgl.

Binnenweg

Bies-

hoeve

Biekorf-

straat

Bever-

dr.

Be
uk

en
la

an

Bethaniënlei

Bethaniënlei

Be
ss

en
la

an

Berkenlaan

Berkemei

Berke-  mei 

Begijnen
    straat

Bar. d
e Bor-

rekensla
an

Bar. de Caterslaan

Azalea laan 

Antwerpsedreef

Andreas Vesaliuslaan

Am
azonelaan

A. Butsstr.

Akk
er

Ach
te

rst
r.

Achterste Hoeven

Ac
ac

ia
la

an

Abdijlaan

Molenbos

BRECHT

AZ St.-Jozef

Brecht

Sint-Job

SINT-ANTONIUS

SCHILDE

SCHILDE

Bezoekers-
centrum

Gro
ot S

ch
ijn

Ta
ppelb

ee
k

Bakelansbeek

Huis
Ten Halve

Oelegem

Zandhoven
Lier

Zandhoven
Lier

HALLE

ZOERSEL

ZANDHOVEN

Z o e r s e l b o s

Boshuisje

Pulderbos

Kruis van
Blommerschot

Ri
ss

ch
ot

be
ek

Zoerselhof

Hu
lst

en
be

ek

kringlooppark

Visbeek

VORSELAAR

MALLE

MALLE

MALLE

ZANDHOVEN

Trappistenabdij

Turnhout
Westmalle

Westmalle

Oostmalle

Zalfen

kmo-zone

Klei
nbee

k

Achterstraatse Loop

Antw
erp

en

Turnhout

De Lopende Beek

RANST

Antwerpen
Schilde

BIN Juxschot

BIN Risschot

BIN Kapellenhof

BIN Hallehof

BIN Drijhoek

BIN Halle-Velden

BIN Bloemenwijk

BIN Zoerselhoek
BIN Goudveld

BIN Zoersel Noord

BIN Zoersel Zuid
BIN Zoerselbos

BIN Brakenberg

7



 ■ WEGWIJS

Verkeerssignalisatie of aankomend verkeer dat niet zichtbaar is, grachten die niet geruimd 
kunnen worden, bermen niet degelijk gemaaid of goten niet geveegd. U merkt het: overhan-
gende takken of hagen die te hoog staan, kunnen voor heel wat problemen zorgen. Ook u, 
als eigenaar, hebt hierin een belangrijke taak te vervullen.

2,5 meter hoogte hangen.
- Hangen ze boven de rijbaan, dan moe-

ten ze tot minstens 4,2 meter opge-
snoeid zijn.

- Aanplantingen, hagen en afsluitingen 
die op de hoek van de straat staan, mo-
gen maximaal 0,75 meter hoog zijn ten 
opzichte van de pas van de rijbaan, en dit 
over een lengte van 5 meter (zie schets).

Hou er ook rekening mee dat verkeers-
signalisatie en openbare verlichting altijd 
zichtbaar en vrij moet blijven.

toegang tot elf recyclageparken
Vraagt u zich nu af waar u met al uw 
snoeiafval moet blijven? Wel, u kunt het 
composteren of u kunt jaarlijks, per ge-
zin, tot 300 kg groenafval (gratis) afleve-
ren bij het recyclagepark. Bovendien zijn 
de openingsuren van het recyclagepark 
in Zoersel aangepast, wat betekent dat u 

er op dinsdag en donderdag tot 17 uur te-
rechtkunt, op vrijdag tot 19 uur en op za-
terdag tot 16 uur. 
Sinds de aansluiting van ons recyclage-
park bij regio noord vorig jaar, hebt u ook 
toegang tot de tien andere recyclagepar-
ken binnen de regio. Op https://milieuen-
veiligheid.igean.be/vindt u al die recycla-
geparken terug. De openingsuren zijn zo 
op elkaar afgestemd, dat er dagelijks (uit-
gezonderd zon- en feestdagen) een recy-
clagepark open is.

problemen die u kunt vermijden
Grachten ruimen, goten vegen, ber-
men maaien, zwerfvuil opkuisen ... Kort 
samengevat: het onderhoud van het 
openbaar domein is een taak die de me-
dewerkers van onze dienst onderhoud 
infrastructuur (of in sommige gevallen 
externe bedrijven) voor hun rekening ne-
men. Dit is echter niet altijd evident - en 
lukt soms gewoon helemaal niet - omwil-
le van flink uitgegroeide privé beplanting 
en/of overhangende takken die tot op het 
openbaar domein reiken. Kan hierdoor 
bijvoorbeeld de gracht niet geruimd of de 
goot niet geveegd worden, dan ontstaan 
er mogelijk verstoppingen, die op hun 
beurt kunnen zorgen voor wateroverlast.

Maar ook de veiligheid van zowel voet-
gangers en fietsers als van automobilis-
ten kan hierdoor in het gedrang komen. 
Overhangende takken of een haag die 
te hoog staat, kan - op de hoek van een 
straat - een goed zicht op aankomend 
verkeer uit de zijstraat sterk belemmeren 
of soms zelfs onmogelijk maken, wat de 
verkeerssituatie plots heel wat onveiliger 
maakt.

Kortom: heel wat problemen - en extra 
werk - die vermeden kunnen worden. 
Vandaar onze oproep om tijdig en gere-
geld uw beplanting of takken van hagen/
bomen bij te snoeien. Doet u dit niet, dan 
mag u een brief van ons in uw brievenbus 
verwachten om u hieraan te herinneren.

zo moet het
We geven graag nog eens duidelijk aan 
hoe het moet.
- Boven de berm, gracht en/of voet- en 

fietspad moeten de takken op minstens 

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

vermijd problemen

snoei planten en bomen tijdig

5 meter 5 meter

5 meter 5 meter
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openbare weg

in deze ruimte mogen uw aanplantingen, hagen en afsluitingen 
maximaal 0,75 meter hoog zijn ten opzichte van de pas van de 
rijbaan, en dit over een lengte van 5 meter 
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 ■ WEGWIJS

U hebt het misschien al opgemerkt: er staan sinds kort nieuwe ANPR-camera’s opgesteld 
langs onze Zoerselse wegen. ANPR staat voor ‘automatic number plate recognition’ (automa-
tische nummerplaatherkenning). Deze camera’s worden ook wel eens ‘slimme camera’s’ ge-
noemd. Wat zijn ze, waar hangen ze en wat zien ze juist? We onderzochten het voor u.

- Berkenlaan (kruispunt met de Boshuis-
weg)

- Eikenlaan (kruispunt met de Kasteel-
dreef)

- Oostmallebaan (kruispunt met De 
Schaaf)

- Kapellei (kruispunt met de Eikenlaan)
- Raymond Delbekestraat (trajectcontrole 

tussen Brecht en Schilde)
- Rodendijk (aan het afrittencomplex E34)
- Sint-Antoniusbaan en Voorne (traject-

controle tussen het kruispunt met de 
Sporkenlaan en het kruispunt met de 
Smissestraat)

- Westmallebaan (grens met de Zoersel-
baan).

Deze locaties - meer bepaald de toegangs-
wegen van de politiezone - zijn strategisch 
gekozen door Lokale Politie Voorkempen, 
in samenspraak met de gemeente. Zo wil-
len we de veiligheid binnen de hele regio 
Voorkempen vergroten.

trajectcontroles
Een trajectcontrole werkt anders dan een 
standaard flitscamera. Het meet niet uw 
snelheid op een enkel punt, maar bere-
kent uw gemiddelde snelheid tussen twee 
punten (twee ANPR-camera’s). In onze 
gemeente hadden we sinds oktober 2017 
al een trajectcontrole op de Raymond 
Delbekestraat, tussen Brecht en Schilde. 
Nu is er één bijgekomen op de Sint-
Antoniusbaan en Voorne. “We stelden bij 
snelheidscontroles immers vast dat er ge-
middeld meer overtredingen waren op dit 
traject dan het zonale gemiddelde”, aldus 
nog Raymond.

De ANPR-camera’s voor deze controles 
hangen er intussen al even, maar er was 
nog enige tijd nodig om ze te ijken en alle 
technische procedures in orde te maken. 
Sinds kort kunt u dus effectief boetes in 
de bus krijgen als u hier te snel rijdt. We 
hopen uiteraard dat u uw rijstijl - en uw 
snelheid - aanpast en dus gespaard blijft 
van boetes.

ANPR-camera’s registreren de nummer-
platen van alle voertuigen die voorbij-
komen. “Onze recherche gebruikt die 
beelden voor het opsporen van gestolen 
of gezochte voertuigen”, legt Raymond 
Boden, hoofdinspecteur verkeer bij Lokale 
Politie Voorkempen, uit. “De camera’s zijn 
eveneens een troef bij inbraakpreventie 
en het opsporen van verdachten. De ver-
keersdienst gebruikt de beelden op zijn 
beurt voor het verbaliseren van automobi-
listen die geen geldig keuringsbewijs heb-
ben of niet in orde zijn met hun autoverze-
kering. Daarnaast wordt hetzelfde soort 
camera’s ook ingezet om trajectcontroles 
uit te voeren.”

acht locaties
Er werden recent enkele ANPR-camera’s 
bijgeplaatst in onze gemeente. Ze staan 
nu op acht grote wegen, namelijk aan de:

MEER WETEN?
Lokale Politie Voorkempen 
T 03 210 40 00 
www.politie.be/5355

slimme camera’s langs onze wegen

u wordt gezien

“De camera’s zijn 
eveneens een troef bij 
inbraakpreventie.”
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Exact twee jaar geleden opende onze sociale kruidenier ‘de NetZak’ z’n deuren. Intussen ko-
men er wekelijks gemiddeld 38 Zoerselse gezinnen met een beperkt inkomen over de vloer 
voor de aankoop van heel wat kwalitatieve basisproducten, maar ook voor een babbel, een 
luisterend oor of een kop koffie. Dit alles dankzij een enthousiast team van vrijwilligers!

Sonja, vrijwilliger van het eerste uur, is te-
vens coördinator van de NetZak. Zij is erg 
te spreken over de locatie van de NetZak, 
namelijk in hetzelfde gebouw als de soci-
ale dienst van gemeente & ocmw Zoersel. 
“Wanneer we merken dat een klant nog 
met andere dan financiële problemen zit, 
kunnen we hem/haar soms toch overha-
len om het meteen even te bespreken met 
één van de maatschappelijk assistentes.”

een beetje over houden
Ook de klanten zelf zijn gewonnen voor 
onze sociale kruidenier. “Wij houden, 
dankzij onze inkopen in de NetZak, nu af 
en toe een heel klein beetje over van ons 
maandbudget, wat we dan sparen voor 
onze kinderen. Je krijgt hier geen verve-
lend gevoel omdat je maar weinig kunt 
kopen, in vergelijking met de andere klan-
ten met hun volle winkelkarren. En je 

wordt hier ook niet scheef bekeken als je 
met een rekenmachine in de winkel uittelt 
wat je wel en niet kunt kopen. Iedereen is 
hier gelijk!”

neem contact op
Wie wil weten of hij/zij klant kan worden 
bij de NetZak, of wie anderzijds de vrijwil-
ligersploeg graag wil komen versterken, 
kan contact opnemen via onderstaande 
gegevens.
De oprichting van de sociale kruidenier werd mee moge-

lijk gemaakt dankzij een LEADER-subsidie van de pro-

vincie Antwerpen en de Europese unie.

Inkopen doen, rekken vullen, producten 
prijzen, de winkel bemannen, klanten hel-
pen, de boekhouding bijhouden ... Een 
team van 18 vrijwilligers draagt zijn steen-
tje bij aan de werking van de NetZak, in-
clusief enkele bewoners van pc Bethanië 
die de klanten elke donderdag verwennen 
met een verse pot soep.

respect
Lieve is één van die vrijwilligers. Zij en haar 
echtgenoot doen wekelijks mee de inko-
pen. “Ik vind het erg fijn dat de eigenwaar-
de van de klant in de NetZak altijd wordt 
gerespecteerd en dat klanten kunnen 
kopen wat ze echt nodig hebben. Dat is 
handiger dan vooraf samengestelde voed-
selpakketten”, vertelt Lieve. “Iedere vrijwil-
liger helpt hier mee naargelang zijn eigen 
mogelijkheden. Er is tussen ons de afgelo-
pen twee jaar een mooie band gegroeid.”  

IETS EXTRA VOOR KERST
De NetZak biedt steeds een ruim basis-
gamma aan gezonde voeding - met zoveel 
mogelijk streekeigen producten -, huis-
houd- en lichaamsverzorgingsproducten 
aan. Naar aanleiding van de feestdagen 
willen ze hun klanten echter graag iets 
extra geven, bijvoorbeeld feesttoastjes, 
dessertkoekjes, alcoholvrije bubbels ... We 
doen daarbij beroep op uw vrijgevigheid. 
Wilt u graag iets (niet-alcoholisch) schen-
ken, dan kan dit tussen 3 en 21 december. 
U mag het afgeven aan het onthaal van 
ons administratief centrum (Handelslei 
167). De vrijwilligers maken er dan een 
mooi kerstpakket van.

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn  
T 03 2980 0 00 
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be

 ■ BETROKKEN

sociale kruidenier viert tweejarig bestaan

vrijwilligers dragen de NetZak
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 ■ WEGWIJS

gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

de volledige uitslagen

HET STEMCIJFER VAN ELKE PARTIJ 1 
sp.a

2 
N-VA

3 
CD&V

4 
Groen

5 
VLAAMS BELANG

6 
Open Vld

7 
h-EERLIJK  ZOERSEL

a. lijststemmen 
(kopstemmen)

145 
31 %

1532 
30 %

404 
11 %

505 
35 %

568 
34 %

383 
34 %

530 
29 %

b. voorkeurstemmen 
(aantal biljetten met één of meer voorkeurstemmen)

323
69 %

3.552 
70 %

3.383 
89 %

940 
65 %

1.091 
66 %

756 
66 %

1.276 
71 %

stemcijfer (a+b) 468 5.084 3.787 1.445 1.659 1.139 1.806

VERDELING VAN DE ZETELS 1 
sp.a

2 
N-VA

3 
CD&V

4 
Groen

5 
VLAAMS BELANG

6 
Open Vld

7 
h-EERLIJK  ZOERSEL

stemcijfer gedeeld door 2 2.542 (1) 1.894 (2) 723 (13) 830 (10) 570 (17) 903 (8)

 3 1.695 (3) 1.262 (5) 482 (22) 553 (19) 602 (16)

 4 1.271 (4) 947 (7) 452 (25)

 5 1.017 (6) 757 (11)

 6 847 (9) 631 (15)

 7 726 (12) 541 (20)

 8 636 (14) 473 (23)

 9 565 (18) 421 (27)

 10 508 (21)

 11 462 (24)

 12 424 (26)

bekomen zetel(s) 0 11 8 2 2 1 3

VERKIESBAARHEIDSCIJFER 
& STEMMENPOT

1 
sp.a

2 
N-VA

3 
CD&V

4 
Groen

5 
VLAAMS BELANG

6 
Open Vld

7 
h-EERLIJK  ZOERSEL

verkiesbaarheidscijfer 4.661 3.367 964 1.106 570 1.355

stemmenpot (*) 5.618 1.078 337 379 128 530

(*) In de zogenaamde stemmenpot zitten bijstemmen, een soort extra stemmen die over de kandidaten van één partijlijst verdeeld kunnen worden. Op deze manier worden kandidaten 
die weinig voorkeurstemmen halen, maar vooraan op de lijst staan, vaak toch verkozen. De overige kandidaten van de lijst moeten het enkel met hun voorkeurstemmen doen. 
In de partijtabellen (blz. 12, 13 en 14) ziet u duidelijk hoeveel stemmen bepaalde kandidaten uit de pot bijkregen. 

stemcijfer x bekomen zetels
bekomen zetels + 1

= verkiesbaarheidscijfer
aantal lijststemmen x aantal bekomen zetels

3
= stemmenpot

VERGELIJKING TUSSEN 
2012 EN 2018 IN %

1 
sp.a

2 
N-VA

3 
CD&V

4 
Groen

5 
VLAAMS BELANG

6 
Open Vld

7 
h-EERLIJK  ZOERSEL

stemmen in 2012 838 5.321 4.269 1.124 1.278 1.447 639

% in 2012 5,62 % 35,67 % 28,62 % 7,54 % 8,57 % 9,70 % 4,28 %

% in 2018 3,04 % 33,04 % 24,61 % 9,39 % 10,78 % 7,40 % 11,74 %

% - of + -2,58 % -2,63 % -4,01 % +1,85 % +2,21 % -2,30 % +7,46 %

aantal zetels  - of + -1 -1 -1 +1 0 -1 +3

in de marge
21.798 inwoners, 27 zetels, 
17.254 kiezers, 15.734 stemmen, 
15.388 geldige stemmen,
346 blanco stemmen
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3 CD&V
 8 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

SCHRYVERS 
Katrien

VAN MELKEBEEK 
Jan

DE PRINS 
Jan

MARIËN 
Kristof

KEYSERS 
Wencke

SIDOROFF 
Lina

VERBERGT 
Kelly

VAN WESENBEECK 
Paul

HEYE 
Tom

SELS 
Elke

VAN LOOVEREN 
Stijn

VAN PELT-VAN DER FLAAS 
Christel

PEETERS 
Luc

GOVERS 
Wim

KENNIS 
Luc

VERBERGT 
Alex

PEETERS 
Marijke

CAEYERS 
Marlies

DE KLERCK 
Leentje

HEYE 
Joaquin

VAN STEEN 
Lander

GEYS 
Ilse

KENNIS 
Lea

DIELS 
Inge

TORFS 
Barbara

OORTS 
Peter

VAN ELSACKER 
Roel

 ■ WEGWIJS gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen

1 sp.a
 0 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

OPDENBERGH 
Els 148

SOMERS 
Dirk 79

KRABBENBORG 
Jouke 37

EYSKENS 
Louis 46

LAMEIR 
Anja 53

SPIESSENS
Diane 35

COPPENS 
Mieke 42

PACQUÉE 
Guido 68

SOMERS 
Marc 69

2 N-VA
 11 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

VERSTREKEN 
Liesbeth 2.329 2.332 4.661

PAREDAENS 
Koen 281 3.286 3.567

BUSSCHODTS 
Kitty 229

HEYVAERT 
Michaël 396

KOHLEN 
Tania 326

DE VOS 
Marcel 184

HEERES 
Geert 168

VERBIEST 
Karin 210

VAN DEN BOSSCHE 
Maxim 234

VAN PAESSCHEN 
Cindy 340

VAN ONCKELEN 
Walda 148

KINT 
Lukas 154

DE BELDER 
Erik 129

DECOCK 
Griet 195

VAN DE VELDE 
Danny 642

LAUREYSSENS 
Rita 255

HELLEMANS 
Bart 130

LAUREYSSENS 
Steven 224

HEYVAERT 
Edwige 133

TOETENEL 
François 120

FEYENS 
Lyn 196

VAN HUFFELEN 
Wim 107

VAN DEN BLEEKEN 
Gerda 139

SMET 
Tinne 128

VERLINDE 
Freya 151

VAN DE VELDE 
Wannes 325

CLAESSENS 
Bert 198

Hieronder - en op de volgende bladzijden - vindt u per partij de voorkeurstemmen van elke kandidaat en hoeveel stemmen hem/haar eventueel uit de stemmenpot werden toegekend. 
De verkozenen zijn per partij aangestipt (in vet gedrukt).
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3 CD&V
 8 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal
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Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen
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ALLEMAAL MENSEN, 
ONDERWEG NAAR BETER

Daarom vragen we aan onze politici:

Hang onze raamaffiche op en toon dat we 
#AllemaalMensen zijn onderweg naar beter. 

BESTEL JE AFFICHE OP 11.BE/ALLEMAALMENSEN
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Wereldwijd migreren  
150 miljoen mensen  

op zoek naar 
BETER WERK.

68 miljoen mensen  
zijn op de vlucht 

voor OORLOG EN 
VERVOLGING.

Per jaar moeten  
24,5 miljoen mensen  

hun woonplaats verlaten  
als gevolg van  

NATUURRAMPEN, 
sterk toegenomen door 

KLIMAATVERANDERING.

Meer dan 10% van de  
 wereldbevolking leeft 

in EXTREME ARMOEDE. 
Deze mensen moeten 

rondkomen met minder 
dan US$ 1,9 per dag. 

11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT EN VOOR DUURZAME VERANDERING. WANT IEDEREEN VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN. DOE MEE OP 11.BE EN 

OORZAKEN WAAR WE IEDERE DAG STRUCTUREEL AAN WERKEN.

Pak de structurele 
oorzaken van gedwongen 
migratie aan, niet  
de symptomen. Zet in 
op de strijd tegen 
armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering.

Zorg voor veilige 
routes zodat 
vluchtelingen en 
migranten niet 
sterven of misbruikt 
worden onderweg.

Behandel hen als 
volwaardige burgers 
eenmaal ze hier zijn.

Praat op een eerlijke 
en correcte manier 
over migratie.

“

1 2 3 4
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3 sp.a
 ? zetels

voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

1.996 1.078 3.074

437

381

237

230

143

148

365

267

288

234

171

257

350

842

393

196

251

118

199

272

96

160

240

101

165

664

11.11.11 strijdt tegen onrecht 
en voor duurzame verande-
ring. Net als vorig jaar stellen 
ze dit jaar migratie en vluchte-
lingen centraal in hun campag-
ne. Ze vragen een rechtvaardig mi-
gratiebeleid dat de grondoorzaken 
van migratie aanpakt, maar ook veilige 
en legale migratieroutes aanbiedt. Een 
beleid dat niet vervalt in een wij-zij-ver-
haal, maar gebaseerd is op correcte feiten 
en cijfers. Kortom, een beleid dat verbindt. Dat 
11.11.11 campagne voert over migratie en vluchte-
lingen is niet toevallig. De cijfers spreken voor zich. 
Er zijn wereldwijd immers meer dan 65 miljoen men-
sen op de vlucht voor conflict en vervolging. Miljoenen 
anderen migreren omwille van armoede, toenemende on-
gelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar 11.11.11, sa-
men met haar leden, elke dag aan werkt.

De campagne schuift vier eisen naar voor:
1. Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de symp-

tomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en kli-
maatverandering.

2. Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet 
sterven of misbruikt worden onderweg.

3. Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn.
4. Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.

wat doet Zoersel?
Ook in onze gemeente zijn er verschillende acties ten voordele 
van de campagne van 11.11.11:
■ We schrijven alle Zoerselse handelaars aan en vragen hen om 

een financieel duwtje in de rug voor 11.11.11.

■ Ook u kunt - letterlijk - uw 
duit in het zakje doen. Op 10 

en 11 november vindt u immers 
infodozen en/of collectebussen in 

onze kerken en bij heel wat hande-
laars. Zaterdag 10 november komt u 

meer te weten over de campagne in de 
infostand (10 tot 12 uur) in de bibliotheek 

van Halle.
■ We sturen ook onze jeugdverenigingen op 

pad om huis-aan-huis om uw steun te vragen.
■ Op 15 november kunt u, om 20 uur, in de Bijl 

komen luisteren naar Majd Kalifeh. Veertien jaar 
geleden kwam deze VRT-journalist en documentai-

remaker aan in België, op zoek naar een identiteit. Hij 
was op de vlucht voor het regime in Damascus, waar hij 

als staatloze Palestijn na vele omzwervingen was beland. Die 
dag had het goedkoopste vliegticket bestemming Brussel. Zo 
simpel kan het zijn. Een verhaal zoals dat van vele andere dui-
zenden vluchtelingen die de laatste jaren de oversteek maakten 
naar de EU. Wie zijn doel bereikt wordt ‘herboren’ in een nieuwe 
maatschappij waar hij of zij amper iets van af weet. Geen een-
voudige missie in tijden van terreur en polarisatie.

draag de (digitale) pin
U bent nu hier. Maar bent u hier altijd geweest? Zocht u hier een 
lief? Een job? Een thuis? Of misschien moest u vluchten voor ge-
weld of oorlog? Net als miljoenen vluchtelingen en migranten zijn 
we allemaal op zoek naar een menswaardig leven. Met deze pin 
laat u weten dat u achter de vier eisen van de campagne staat. 
Draag de pin en toon dat wij #AllemaalMensen zijn, onderweg 
naar beter. U kunt kiezen om een ‘echte’ pin te bestellen of hem 
virtueel op te spelden door hem te delen op Facebook. Aan u de 
keuze. U surft hiervoor naar allemaalmensen.11.be.



3 sp.a
 ? zetels

voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

1.996 1.078 3.074

437

381
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118
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96
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240
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165

664

4 Groen
 2 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

DE CORDT 
Marc 253 337 590

SEYNAEVE 
Katrien 220

FRIJTERS 
Emery 158

DHONDT 
Jasmien 124

SEVERINS 
Lander 202

VANGEEL 
Els 90

VOCHTEN 
Thomas 81

VAN DYCK 
Gaby 75

VELLEMAN 
Tim 123

DE CORDT 
Kari 76

VAN RIEL 
Jan 76

DHONDT 
Hanna 80

VAN DEN BOGAERD 
Christophe 54

MULDER 
Linda 74

BOUCIQUÉ 
Bart 92

VAN NOTEN 
Hilde 87

DHONDT 
Werner 58

JANSSEUNE 
Laetitia 76

DE ROY 
Simone 60

PLUYM 
Lieven 94

MARTENS 
Rita 61

MERTENS 
Miek 66

VAN DYCK 
Bruno 55

MYS 
Claire 55

HOREMANS 
Koen 52

ROOVERS 
Annemie 91

PEETERS 
Bob 121

5 VLAAMS BELANG
 2 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

BOLLANSÉE 
Wouter 648 379 1.027

SCHENKELS 
Fanny 140

VAN DONGEN 
Jos 106

DOGAER 
Marina 67

LUYCKX 
Emilie 67

WOUTERS 
Mai 69

ORBAN 
Christophe 50

DREESEN 
Henri 42

HERMANS 
Paula 43

LIEDTS 
Etienne 35

VAN DER AVOIRT 
Martin 57

MEEUSSEN 
Stan 97

ORBAN 
Vincent 52

DE BIE 
Hilde 59

PEETERS 
Tony 38

GOOSSENS 
Veronik 36

HELLEBAUT 
Johnny 37

BOECKX 
Robert 36

BACKX 
Ria 39

VAN DE VEL 
Rosette 35

MOORTGAT 
Ria 60

NEVEJANS 
Denise 47

VANHOUTTE 
Marcella 44

VOCHTEN 
Walter 198

 ■ WEGWIJSgemeenteraadsverkiezingen 14 oktober
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Voor het aandui-
den van de op-
volgers wordt de 
stemmenpot op-
nieuw, volgens 
dezelfde formule, 
bij de voorkeur-
stemmen geteld. 
De reeds verkoze-
nen worden weg-
gelaten, de an-
dere kandidaten 
blijven in dezelfde 
volgorde staan.
We geven per par-
tij de eerste vijf 
opvolgers weer. 

N-VA
Marcel De Vos, 
Geert Heeres, 
Karin Verbiest, 
Bert Claessens, 
Lyn Feyens
CD&V
Kristof Mariën, 
Elke Sels,  
Lander Van Steen, 
Tom Heye,  
Luc Peeters
Groen
Emery Frijters, 
Lander Severins, 
Jasmien Dhondt, 
Tim Velleman, 
Bob Peeters
VLAAMS BELANG
Fanny Schenkels, 
Jos van Dongen 
Stan Meeussen 
Mai Wouters 
Marina Dogaer
Open Vld
Nicky Driessens, 
Stéphane 
Mertens de 
Wilmars, 
Walter Van 
Hofstraeten, 
Frederic Bodson 
Barbara Bogaerts

h-EERLIJK ZOERSEL
Frederika 
Houwelijckx,  
Bart Talpe,  
Andy Van Den 
Heuvel,  
Stef Philipsen, 
Julie Fierens

OPVOLGERS6 Open Vld
 1 zetel

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

RUL 
Olivier 296 128 424

DRIESSENS 
Nicky 118

BODSON 
Frederic 98

BOGAERTS 
Barbara 90

MERTENS DE WILMARS 
Stéphane 115

PLUYM 
Daisy 68

MATTHÉ 
Jens 90

WILHELM 
Liliane 52

FAES 
Luc 53

SEGERS 
Katrijn 62

VAN RAEMDONCK 
Dennis 49

BOUMANS 
Doenja 53

DE BENS 
Patrick 45

VAN KETS 
Sabine 80

JENNEKENS 
Ivo 60

VAN DEN BOSCH 
Stacy 50

BAILLON 
Nicolas 39

KERKHOFS 
Valerie 73

VAN HOEYDONCK 
Guy 67

MATTHÉ 
Jorien 68

PANS 
Jelle 41

VAN DOMMELEN 
Christel 43

WYFFELS 
Pat 72

VOS 
Liesbeth 52

VAN HOFSTRAETEN 
Wout 79

LOOTS 
Dorien 62

VAN HOFSTRAETEN 
Walter 106

7 h-EERLIJK ZOERSEL
 3 zetels

kandidaten
voorkeur-
stemmen

stemmen 
toegekend 
uit de pot

totaal

VEKEMANS 
Jos 498 530 1.028

VERCRUYSSEN 
Charlotte 194

SLEEUWAERT 
Tom 260

HOUWELIJCKX 
Frederika 135

TALPE 
Bart 172

VANDEWIELE 
Christine 119

CARLIER 
Seppe 141

VAN PASSEN 
Phaedra 139

PIERARD 
Karine 134

DE KEULENAER 
Luc 124

DE KONING 
Cindy 122

VAN DEN HEUVEL 
Andy 157

GIJSBRECHTS 
Joleine 132

VOSSEN 
Anke 134

VAN DEN BRANDEN 
Raymond 127

FIERENS 
Julie 153

BUYSSE 
Dirk 114

JACOBS 
Annemie 102

SAS 
Linda 113

HUYGEN 
An 137

VAN DEN EYNDEN 
Hans 107

LUYCKX 
Linda 147

VAN OVERLOOP 
Roger 112

VANLEENE 
Tom 118

MICHIELSEN 
Isabel 106

VRANCKEN 
Philippe 94

PHILIPSEN 
Stef 154
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Honderd jaar geleden, meer bepaald op 11 november 1918, 
werd in het bos van het Franse Compiègne de wapenstil-
stand ondertekend. Om 11 uur werd het stil. Wereldoorlog I 
was beëindigd, de vrede was een feit.

OP HET PROGRAMMA
9.11
- bevrijdingsbal met live 

optreden van ‘The Army 
Stars’ en Dj D-Day, gratis, 
de Kapel, 20 uur

10.11
- militaire voertuigen doen 

rondrit door de drie deelge-
meenten, vertrek om 13 uur 
aan het administratief cen-
trum, richting dorpsplein 
in Zoersel, vertrek daar om 
13.45 uur, richting Halmo-
lenweg in Halle

- plechtige inhuldiging 
van het ‘Jozef Henspad’ 
(een Zoerselse soldaat die 
sneuvelde tijdens WOI in 
Ledegem), verbindings-
pad tussen Halle-Velden 
en Halmolenweg, 14 uur 

- praatcafé, de Kapel, 9 - 
23 uur

11.11
- kransneerlegging aan het 

monument van de ge-
sneuvelden in Halle, Zoer-
sel en Sint-Antonius, res-
pectievelijk om 9, 9.15 en 
11 uur

- herdenkingsviering, kerk 
Sint-Antonius, 10 uur

- tentoonstelling van alle 
Zoerselse oorlogsslachtof-
fers (soldaten en burgers), 
administratief centrum, 
te bezoeken van 11 tot en 
met 26.11 (tijdens de ope-
ningsuren)

9-10-11.11
- tentenkamp en treffen 

voor militaire voertuigen, 
gratis, administratief cen-
trum, vrijdag: 16 - 23 uur, 
zaterdag 9 - 23 uur, zon-
dag 9 - 12 uur

moment om stil te staan bij vrede, van-
daag en morgen. Vredesbomen staan voor 
standvastigheid, duurzaamheid en door-
zettingsvermogen. Ze zijn een krachtig 
symbool om barre tijden te doorstaan en 
te verslaan. Samen met enkele Zoerselse 
klassen planten we daarom op vrijdag 
9 november in elke deelgemeente een 
winterlinde. Winterlindes worden heel 
oud en hebben een hoog herstellingsver-
mogen. Met die keuze leggen we ook een 
symbolische link naar het belang van de 
natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur 
de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen 
biedt.

“Meer dan welke moderne oorlog ook 
leeft ’14-’18 in de herinnering voort als het 
ultieme voorbeeld van een onevenwicht 
tussen inzet en kosten. Het is de oorlog 
van de ‘opgeofferde generatie’, opgeof-
ferd voor iets dat achteraf niet meer zo 
goed te achterhalen is”, aldus historica 
Sophie De Schaepdrijver. Ondanks het feit 
dat de laatste menselijke getuigen ver-
moedelijk allemaal overleden zijn, blijft 
Wereldoorlog I dan ook voortleven in het 
collectieve geheugen van ons land.

een goed gevuld weekend

 ■ IN BEELD

herdenking einde 
Wereldoorlog I 

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

Uit respect voor allen 
die voor ons hun 
leven gaven, mogen 
we dit niet vergeten.

bewondering
België speelde bovendien een belangrijke 
rol in deze oorlog, niet in het minst door 
de moedige weerstand van onze soldaten 
bij de Duitse invasie. ‘Poor little Belgium’ 
had de bewondering van de hele wereld 
verdiend. Uit respect voor allen die voor 
ons hun leven gaven, mogen we dit niet 
vergeten en blijven we WOI herdenken; 
een mooie, maar trieste herdenking.

zeg het met een vredesboom
Bijna dag op dag 100 jaar later doen we 
dit aan de hand van een aloude traditie, 
namelijk het planten van een (vredes)
boom. Het is niet enkel een moment om 
de oorlog te herdenken, maar ook een 
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Stijn Meuris mag u gerust zien als de moderne versie van een middeleeuwse troubadour. Of 
het nu songteksten, schrijfopdrachten, comedy-optredens of lezingen zijn: hij is vooral een 
verhalenverteller. Geëngageerd vindt hij zichzelf niet, maar wel een wakkere burger die van-
uit een zekere verontwaardiging af en toe aan de boom schudt. En dat doet hij ook in zijn 
nieuwe zaalshow ‘Tirade III: In blind vertrouwen’, die u binnenkort kunt bijwonen in de Kapel.

Tirade III: In blind vertrouwen (try-out)

 ■ IN BEELD

Stijn Meuris, verhalen-
verteller anno 2018
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 ■ IN BEELD

Wat vind je zelf het meest in het oog sprin-
gende nieuwsfeit van het voorbije jaar, Stijn?
Stijn: Ik heb de indruk dat het politieke de-
bat meer aanvallend en brutaler gewor-
den is, met onderliggende strategieën. Ik 
vind het pijnlijk dat mensen en partijen de 
zaak steeds meer op de spits drijven. Van 
het op een verstandige manier uitwisselen 
van ideeën is steeds minder sprake. Vaak 
komen er dossiers op tafel die misschien 
niet zo dringend zijn, maar waar men wel 
mee kan scoren in de media. Dit in tegen-
stelling tot dossiers die wel urgent zijn, 
maar misschien niet altijd succes opleve-
ren. Het is betreurenswaardig dat onder-
tussen het land op heel veel vlakken blijft 
stilstaan of zelfs achteruitgaat. Alles wat 
met het klimaat en het milieu te maken 
heeft bijvoorbeeld, lijkt nu naar de achter-
grond te verschuiven en dat is jammer.
In één van je interviews zeg je: “Mijn teksten 
op de laatste twee platen waren heel maat-
schappelijk, maar ze hebben geen deining ver-
oorzaakt.” Is dat de reden waarom je nu voor 
de politieke conference kiest?
Stijn: Het is niet de reden, maar wel één 
van de argumenten. Twee jaar geleden 
kwam ik erachter dat weinig artiesten 
het politieke debat aangaan. Het zou 
nochtans een heel belangrijke neventaak 
kunnen zijn. Wat dat betreft zijn we hele-
maal in slaap gevallen. Ik zie bijna nergens 
een bijdrage aan het debat. Alleen mis-
schien in theater en soms in de literatuur. 
Mensen die songs schrijven, zouden een 
belangrijke stem kunnen laten horen. Ik 
voelde steeds meer de behoefte om iets te 
doen met mijn verwondering en mijn vaak 
oprechte ergernis. ‘Tirade’ is daarvan het 
resultaat. En het slaat aan. Steeds meer 
mensen verlangen naar een soort jaar-
overzicht van de Belgische toestand.
Krijg je soms reacties vanuit politieke hoek?
Stijn: Vorig jaar waren er enkele bitse reac-
ties van zowel Gwendolyn Rutten als Theo 
Franken, die uiteraard het stuk niet za-
gen, maar zich er toch aan stoorden. Dat 
trek ik me niet echt aan. Als het gaat over 
het politieke beleid in ons land dan mag ik 
wel wat meer tegenkanting geven, vind 
ik. In alle partijen zijn er mensen die hun 
job goed doen, maar er zijn er ook veel die 
hun job niet goed doen en dat stoort mij 
enorm. ‘Tirade’ is trouwens niet gemaakt 
vanuit een bepaalde ideologie. Vroeger 
dacht men: een artiest op een podium is 
per definitie links. Ik ben dat dus niet! Ik 
ben niet links en ook niet rechts. Ik ben to-
taal de weg kwijt.
De ondertitel van je voorstelling is ‘In blind 
vertrouwen’.

Stijn: Klopt. Hoe kan het dat wij Belgen in 
blind vertrouwen onze beleidsmakers ge-
loven? Dat we bereid zijn hen te volgen, 
onze stem te geven, om dan vervolgens 
te denken ‘laat me nu maar met rust’. Een 
verontrustende evolutie vind ik dat. Een 
Belg heeft heel weinig met politiek. Ik las 
onlangs dat veel mensen niet kunnen zeg-
gen wie hun burgemeester is. Dat vind ik 
hallucinant.
Men zegt soms dat we het zo goed hebben dat 
we niet meer geïnteresseerd zijn in politiek.
Stijn: Het lijkt wel zo, maar dat is het al-
lerergste wat er kan gebeuren. Het is ook 
zeer gevaarlijk. Er zijn nu landen als Polen, 
Hongarije, Turkije, Zweden maar ook 
Engeland met zijn Brexit, waarin de gevol-
gen van dat soort non-interesse erg dui-
delijk worden. Als je niet scherp reageert, 
dan kan een regering met je stem aan de 
loop gaan. Ik vind het nodig dat er iemand 
is die daarvoor waarschuwt.

TICKETS
Heeft Stijn uw nieuwsgie-
righeid gewekt? Dan kunt 
u tickets bestellen voor 
‘Tirade III: In blind vertrou-
wen (try-out)’, op zaterdag 
1 december, om 20.30 uur 
in de Kapel (Handelslei 167). 
Dit doet u via 
- onze webshop https://

webshop.zoersel.be;
- 03 2980 0 00;
- gemeente@zoersel.be. 
U betaalt € 13 in voorver-
koop en € 15 aan de kassa.

MEER WETEN?
Franky Michielsen 
T 03 2980 7 15 
franky.michielsen@zoersel.be.

Tot slot: Je bent performer, muzikant, journa-
list …? Is het moeilijk kiezen voor een multita-
lent als jij?
Stijn: (lacht) Dat is een vraag die ik mijzelf 
ook wel eens stel. Ik noem mijzelf trou-
wens nooit een multitalent. Talent vind 
ik al een moeilijk woord. Ik ben iemand 
met veel interesses. En al die dingen die 
je nu opsomt, dat zijn eigenlijk uitingen 
van hetzelfde talent, namelijk: een verhaal 
vertellen. Mensen vragen vaak of ‘Tirade’ 
comedy, theater of een conference is. Er 
wordt veel gelachen, er zit veel humor in 
maar het is geen moppentapperij. Ik doe 
aan ‘storytelling’: verhalen vertellen, met 
muziek, met wat ik schrijf. Het program-
ma ‘Stijn en de sterren’, dat ik voor Canvas 
maakte, gaat ook over verhalen vertellen. 
Ik kan stilaan zeggen dat verhalen vertel-
len mijn beroep is. Of dat nu gaat over de 
samenleving, politiek, wetenschap of mu-
ziek, het komt allemaal op hetzelfde neer.

NAJAARSPROGRAMMA BIEDT NOG HEEL WAT MOOIS
In het najaarsprogramma van de Bijl en de Kapel staan nog heel wat 
andere mooie namen op het menu. Zo verwelkomen we binnenkort 
onder meer Raf Walschaerts (van Kommil Foo), Majd Khalifeh, Bart 
Stouten en Eva De Roovere. Aan het wintersalon in de Bijl nemen 
maar liefst 23 Zoerselse kunstenaars deel. Het is één van de laatste ac-
tiviteiten met als thema ‘Dorp in de kijker’. 
Ons volledige aanbod kunt u online ontdekken op www. zoersel.be of 
in onze programmafolder, die u kunt meenemen in de bibliotheek en 
in ons administratief centrum. Tickets bestellen doet u via onze web-
shop (https://webshop.zoersel.be), telefonisch via 03 2980 0 00 of 
per mail naar gemeente@zoersel.be.
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Toerisme Zoersel hecht, net als het gemeentebestuur, veel belang aan toegankelijkheid en in-
tegratie. Bij de vernieuwing van het Lindepaviljoen werden dan ook kosten noch moeite ge-
spaard om het museum toegankelijk te maken voor iedereen. Recent werd er specifiek voor 
mensen met autisme een stappenplan uitgewerkt voor een aangenaam bezoek.

voor hen op een aangename manier ver-
loopt. Eén van onze gidsen kreeg boven-
dien ook een specifieke opleiding, zodat 
wij ook vertrouwd zijn met de problema-
tiek.” 
Wie het stappenplan graag raadpleegt, 
kan dit doen via http://www.toerisme-
voorautisme.be/lindepaviljoen-zoer-
sel-stappenplan.

op de planning
En ze zitten niet stil bij de vzw Toerisme. 
Zo komt er binnenkort een nieuwe pro-
mofilm aan. “In de loop van 2019 kunnen 
bezoekers plaatsnemen op onze trap-
pen en een virtuele stoomtramrit doen 
door de gemeenten Lille, Malle, Ranst, 
Zandhoven en Zoersel - anno 1910. Zonder 
files rijdt u dan virtueel met een tram door 
de Kempen van meer dan 100 jaar gele-
den. Een beleving waar wij alvast naar 

uitkijken! We werken daarnaast ook aan 
een klank-, licht- en muziekspel dat de 
Lindeboom toont doorheen de vier seizoe-
nen. ‘Ik heb de boom al gezien’ is dus geen 
excuus meer om niet nog eens binnen te 
springen!”

gidsen gezocht
Het vernieuwde Lindepaviljoen krijgt 
heel wat bezoekers over de vloer. Vzw 
Toerisme Zoersel is daarom op zoek naar 
extra gidsen. Bent u vlot ter taal en hebt 
u af en toe een paar uurtjes tijd, geef ons 
dan zeker een seintje.

In 2016, bij de vernieuwing van het 
Lindepaviljoen, werden reeds heel wat 
toegankelijkheidsmaatregelen getroffen. 
“Zo hangen er grote schermen, zodat ook 
wie de trappen niet op kan toch alle figu-
ren van de Lindeboom van dichtbij kan be-
kijken”, vertelt Patrick Debaere, voorzitter 
van de vzw Toerisme Zoersel. 
“De toren is omgevormd tot een knusse 
filmzaal met houten zitjes en makkelij-
ke kussens, waarmee we tegemoetko-
men aan terechte vragen van mensen die 
moeilijk lang kunnen blijven recht staan. 
De film is ondertiteld en om de povere 
akoestiek te verbeteren, ligt er op vele 
plaatsen vast tapijt, zodat ook slechtho-
renden kunnen mee genieten. 
Terwijl een gids het verhaal van de 
Lindeboom vertelt, krijgen blinden en 
slechtzienden op hun beurt de kans om de 
beelden aan te raken en te voelen wat er 
verteld wordt. 
Specifiek voor schoolklassen richten we 
workshops in, waarbij de kinderen ‘kun-
stenaars voor één dag’ zijn en ze zelf hun 
Lindeboom samenstellen of hun meester 
of juf portretteren.”

stappenplan
Eerder dit jaar lanceerde de provincie 
Antwerpen de actie ‘toerisme voor ieder-
een’. Er werd meer bepaald aandacht ge-
vraagd voor mensen met autisme, voor 
wie een bezoek aan een museum niet al-
tijd evident is. “We werkten hier met veel 
plezier aan mee”, gaat Patrick verder. “Het 
Lindepaviljoen kreeg een experte over de 
vloer, die - specifiek voor mensen met au-
tisme - een stappenplan opstelde voor een 
bezoek aan ons museum. Op die manier 
kunnen zij hun bezoek op voorhand voor-
bereiden en is de kans veel groter dat het 

MEER WETEN?
Patrick Debaere 
patrick.debaere@hotmail.com 
www.toerismezoersel.be

toerisme voor iedereen 

 ■ BETROKKEN

een toegankelijker Lindepaviljoen

© Prospector
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Goed nieuws voor de boekenwurmen onder u die geen tijd of zin hebben om naar een lees-
club te gaan, maar wel graag hun mening willen delen met gelijkgestemde zielen. Bib Zoersel 
lanceert namelijk een online leesclub. Deelnemen aan een gesprek is heel eenvoudig: gewoon 
met uw smartphone of computer, thuis of waar u ook bent, helemaal op uw eigen tempo.

DOET U MEE?
Hoe kunt u deelnemen? Gewoon door lid 
te worden van de facebookgroep ‘Zoersel 
Leest’. Zoek ons op Facebook of ga naar 
www.facebook.com/groups/ZoerselLeest. 
Voor ons allereerste leesseizoen hebben 
we negen uiteenlopende boeken geselec-
teerd, voor ieder wat wils. Die kunt u uit-
lenen in de bib (zijn ze al uitgeleend, dan 
kunt u ze gratis reserveren). Hebt u het 
boek uitgelezen, dan kunt u uw reactie 
plaatsen in de facebookgroep. Dit is volle-
dig vrijblijvend, u hoeft zelfs niet alle boe-
ken te lezen. 
Nieuwsgierig? Spring dan eens binnen bij 
‘Zoersel Leest’, en neem gerust een kijkje.

zeg het met uw smartphone
Maar hoe hard die gezellige samenkom-
sten - met een stuk taart of een glaasje 
wijn en nieuwtjes over kinderen en week-
endtrips - ook lonken, we besteden onze 
kostbare tijd met zorg uit. Voor vele lees-
beesten is een online leesgroep dan ook 
een welkome oplossing. Zeker nu smart-
phone en computers niet meer weg te 
denken zijn uit ons multitaskend dagelijks 
bestaan. 
Online schieten leesgroepen van de meest 
diverse pluimage als paddenstoelen uit de 
grond. De populariteit van leesgemeen-
schappen als Goodreads en Librarything 
neemt onverminderd toe, en op sociale 
media hengelen foto’s van boeken naar 
uw reacties en likes. 
Sinds de komst van internet heeft lezen 
als sociale activiteit een grote vlucht ge-
nomen. Online is een hele subcultuur 

omtrent lezen ontstaan. In hun enthou-
siasme steken mensen elkaar aan. Online 
wordt dat alleen nog maar versterkt. 
Leesliefhebbers worden niet langer afge-
schilderd als stoffige boekenwurmen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de ver-
trouwde leesclub heeft afgedaan. Offline 
of online, de twee kunnen perfect naast 
elkaar bestaan. Het illustreert dat er al-
tijd weer nieuwe vormen zullen ontstaan 
waar lezers elkaar kunnen ontmoeten. 
Want als het boek uit is, begint het avon-
tuur pas echt…

Herkent u dat gevoel? U hebt net een 
boek in één adem uitgelezen en u kunt 
niet wachten om met iemand te praten 
over alle vragen en gedachten die door uw 
hoofd spoken, maar uw kat kijkt ongeïn-
teresseerd weg. 
Lezen is een boeiende, maar eenzame 
aangelegenheid en het is niet makke-
lijk om gelijkgestemde zielen te vinden. 
Daarom is een leesclub zo geweldig. U 
wordt er omringd door mensen die ge-
beten zijn door de leesmicrobe en ieder-
een is er welkom, zowel ervaren lezers als 
mensen die anders niet zo snel aan lezen 
toekomen. Met verschillende mensen een 
boek lezen, vergroot bovendien het lees-
plezier en verrijkt de leeservaring. En hoe-
wel het imago van het fenomeen lange 
tijd nogal oubollig was, groeit de aantrek-
kingskracht van hedendaagse leesgroe-
pen nog steeds.

MEER WETEN?
Erik Breuls 
T 03 2980 7 23 
erik.breuls@zoersel.be

online leesclub ‘Zoersel Leest’

 ■ WEGWIJS

boekenwurmen doen ‘t online
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De warmste periode van het jaar komt er weer aan. Overal 
lichtjes, mooi versierde bomen, cadeautjes, gezellige fami-
liemomenten en sfeervolle kerstmarkten. Noteer alvast dat 
onze cadeau- en kerstmarkt plaatsvindt op 8 en 9 december.

KERSTKAARTACTIE
Een slinger vol kaartjes met 
warme kerstwensen siert 
eind december heel wat 
huiskamers. Jammer ge-
noeg is dit niet bij iedereen 
het geval. Het vrijwilligers-
punt organiseert daarom 
opnieuw een kerstkaart-
actie voor mensen die an-
ders weinig of geen kaart-
jes krijgen, zoals mensen 
in een woonzorgcentrum. 
Kom dus zeker even langs 
hun stand op de kerstmarkt 
en schrijf - of teken - een fij-
ne, warme boodschap. Wij 
zorgen ervoor dat uw lieve 
wensen terechtkomen bij 
de juiste mensen. 
Ook bij de stand van 
Amnesty International kunt 
u in uw pen kruipen om ge-
rechtigheid te eisen voor 
mensen in nood. U kunt er 
ter plaatse een brief schrij-
ven of een voorbeeldbrief 
mee naar huis nemen.

welkom zijn. 
Het tweede project situeert zich in een 
dorpje in het zuiden van Senegal. Heel 
wat mensen vluchtten, omwille van oor-
log, weg uit dit dorp, waardoor een groot 
stuk landbouwgrond overwoekerde. Met 
de nodige materialen, middelen en hulp 
kan men hier opnieuw een mooi stuk 
landbouwgrond van maken.

tweede goede doel 
materniteit
De andere helft van de kerstmarktop-
brengst gaat naar de materniteit in het 
Senegalese dorp Diembéring, een project 
van de Zoerselse Saly Djiba en Gaby Van 
Dyck. Diembéring is het geboortedorp 
van Saly’s mama. Het gebouw van de 
plaatselijke materniteit is er erg vervallen. 
Douches, toiletten en materialen zijn drin-
gend aan vernieuwing toe. Ook hier komt 
wat extra steun dus goed van pas.

praktisch
Wilt u hier graag uw steentje aan bijdra-
gen, dan bent u van harte welkom op 
onze kerstmarkt:
- in en rond het administratief en cultureel 

centrum Bethaniën (Handelslei 167);
- in ‘Trefpunt’, de cafetaria van PVT De 

Landhuizen (Bethaniënlei 6).
Op zaterdag kunt u er terecht van 13 tot 19 
uur (buiten tot 22 uur) en op zondag van 12 
uur tot 17 uur (buiten tot 18 uur).
Kom gezellig een glaasje drinken, een ori-
gineel eindejaarsgeschenk kopen of ge-
woon genieten van heel wat muzikale 
en kinderanimatie, waaronder de jacht-
hoornblazers, folkorkest Balvokal, grime 
en een workshop Afrikaanse dans.

Als u een trouwe bezoeker bent van onze 
kerstmarkt, dan weet u ongetwijfeld dat 
elke standhouder 20 % van zijn opbrengst 
schenkt aan het goede doel. Deze keer 
gaat dit geld naar twee derdewereldpro-
jecten, voorgesteld vanuit de wereldraad.

eerste goede doel 
weeshuis, school 
en landbouwgrond
Marit Goosens en Kris Horemans willen de 
helft van de kerstmarktopbrengst graag 
op hun beurt verdelen over twee projecten 
in Senegal. Begin dit jaar kwamen ze in 
contact met de Senegalese Bineta Fatim 
Dieng. Zij richtte een weeshuis op voor 
kinderen jonger dan twee jaar. Daarnaast 
opende ze ook een school waar kinderen 
met autisme (tussen 6 en 18 jaar) les kun-

MEER WETEN?
Celine Beirinkx 
T 03 2980 9 71 
www.zoersel.be/kerstmarkt

cadeau- en kerstmarkt ‘over de grenzen heen’

 ■ IN BEELD

duwtje in de rug 
voor Senegal

nen volgen en is het haar grote droom om 
een kleuterklasje te starten. Dit alles fi-
nanciert ze volledig met eigen middelen. 
Wat extra financiële steun zou dus zeker 
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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. 

zaterdag 03.11
ritselende blarentocht
De zon staat heel wat lager. Nevelslierten over de 
velden en tussen de bomen. Voeg daarbij erwten- 
of ajuinsoep en het prentje is compleet. Afstanden 
van 6-12-20-25 en 30 km.
locatie ‘t Zonneputte
tijdstip vertrek tussen 8 en 15 uur, 
 aankomst voor 18 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09 of M 0477 27 93 11, 
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

expo door Erik Nagels 
| Soundtrack van een schilder
Nagels brengt portretten van muzikanten als Toots 
Thielemans, Van Morrison, Serge Gainsbourg … 
Verder toont hij tekeningen en kleine reeksen por-
tretten die een muzikale sequens vormen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 25 november
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

zondag 04.11
wandeling met natuurgids
Thema: Samhain wandeling. Op deze wandeling 
mogen honden NIET mee. Laarzen zijn sterk 
aanbevolen.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2
andere data 2.12 - thema: zoeken naar sporen
tijdstip van 14 tot +/- 16.30 uur
prijs gratis
info Luc Fontaine, M 0479 73 90 33, 
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 06.11
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

infoavond door CODA 
| Wat als ik er mogen niet meer ben?
Een waardig levenseinde, het houdt vele mensen 
bezig. Tijdens uw leven kunt u een aantal zaken 
regelen. Wilt u weten welke documenten u vooraf 
kunt invullen en hoe afdwingbaar ze zijn? En voor-
al, wilt u uw rechten als patiënt beter kennen?
locatie Welzijnscampus Het Sluisken, 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijvingen: welzijnscampus Sociaal 
Huis, T 03 330 11 20 , kris.vandijck@brecht.be
een activiteit van SIGO Brecht, 
Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem, 
Zandhoven en Zoersel

donderdag 08.11
bloemschikken
locatie Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data 13.12
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 5, niet-leden € 7
info en inschrijven M 0477 98 30 39, of 
M 0486 87 54 77
een activiteit van Gezinsbond Halle-Sint-Antonius

cursus 
| tekenen, olieverfschilderen 
en/of aquarelleren
U heeft enige artistieke aspiraties en u ziet het wel 
zitten om met potlood of penseel bezig te zijn? Dan 
bieden wij u de mogelijkheid om uw vaardigheden 
te ontplooien.
locatie Olmenlei 129
andere data elke donderdagavond of 
zaterdagvoormiddag
tijdstip donderdag van 19 tot 21.30 uur 
zaterdag van 9.30 tot 12 uur
prijs € 150 voor 12 lessen van 2,5 uur
info Werner De Wree, Olmenlei 129, T 03 384 19 88, 
schuineboom@telenet.be, www.wernerdewree.be
een activiteit van Kunstkring De Schuine Boom

vrijdag 09.11
infonamiddag
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data 14/12
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

conditie herenlessen
Toegankelijke groepsles voor heren. Uw leeftijd is 
van geen belang, uw conditie of uw gewicht ook 
niet. We trachten een les aan te bieden waar pres-
tatie niet belangrijk is, waar u kunt sporten met uw 
eigen mogelijkheden.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
Opgepast, ganse maand november gaan alle lessen 
van onze vereniging door in het Zonneputteke, 
wegens toneeelrepetitie in de Kiekeboes!
andere data iedere vrijdagavond
tijdstip van 19 tot 20 uur
prijs vrijblijvend en gratis kennismakingsles, maar 
toch even verwittigen vooraf
Info Anne Peetermans, M 0476 30 30 53 of
dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

bevrijdingsbal 
| live-optreden van The Army Stars 
gevolgd door DJ-DDay
Op 11 november is het 100 jaar geleden dat de eer-
ste wereldoorlog beëindigd werd. We herdenken dit 
moment tijdens een groot bevrijdingsbal waarop 
we iedereen uitnodigen om in traditionele kledij 
van de oorlogsjaren te komen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip bal: 20 uur, optreden: 21 uur
prijs gratis
info gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van cultuur Zoersel en oudstrij-
dersbond Zoersel - Halle - Sint-Antonius

toneelstuk | ‘Vals Plat’
Dat Achiel walgt van alles wat met auto’s te maken 
heeft, is voor zijn medebewoners een groot pro-
bleem. Iedereen is het erover eens dat hier dringend 
verandering in moet komen, maar Achiel bezwijkt 
niet. Of toch?
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data 10, 11, 15, 16, 17 en 18 november
tijdstip donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur 
zondag om 15 uur
prijs € 10, tickets zijn enkel online te reserveren via 
de website www.juschot.be
info Marc Van Looy, T 03 383 49 28
een activiteit van toneelkring ‘t Jukshot

zaterdag 10.11
clubdag
Wie graag wandelt, kan Halle ontdekken met enke-
le afgepijlde kleine omlopen van 5,5, 7,5 of 8 km.

Onze clubdag is het ideale moment om de club te 
leren kennen. U krijgt er alle info en documentatie.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,1, niet-leden € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09 of M 0477 27 93 11,  
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

herfstwandeling in de Lage Mierde
De Kempen: een bonte lappendeken van weilan-
den, bospartijen, zandverstuivingen en heidege-
bieden onderbroken door pittoreske dorpen. Met 
elkaar verbonden door unieke met kasseien gepla-
veide hoofdwegen, kronkelende landweggetjes en 
meanderende riviertjes. Nadien genieten we van 
een warm drankje en hapje in De Buitenman.
locatie parking Catharinahuis, Achterstraat 70 
(carpoolen)
tijdstip 9 uur
prijs gratis
info Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99, 
of lita_fh@hotmail.com
een activiteit van KWB Sint-Antonius

textiele vlechttechnieken: looping
Deze techniek bestaat uit allemaal lussen. Elk 
materiaal geeft een andere uitstraling. Vandaar dat 
we gaan experimenteren. De techniek wordt aan-
gereikt, de vormgeving en grootte bepaalt u zelf.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55 inbegrepen basismateriaal en eenvoudige 
broodmaaltijd, eigen materiaal meebrengen om 
een eigen werkstuk te starten
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, 
minspillemaeckers@gmail.com 
een activiteit van In den Ateljee vzw

workshop Dru Yoga
We starten met aangename activaties, gevolgd 
door een reeks vloeiende bewegingen en houdin-
gen die rustgevend werken. Toegangkelijk voor 
iedereen, ervaring is niet nodig. Afsluiten doen we 
met een deugddoende relaxatie.
locatie Felinea, Brakkebos 11
andere data zaterdag 10.11
tijdstip 10 tot 12 uur
prijs 15€ (kopje thee en versnapering inbegrepen)
Info en inschrijven felinea@skynet.be,
M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

dinsdag 13.11
daguitstap: mosselfestijn
Na een mosselmaaltijd (of een schnitzel) vertrek-
ken we met een gids naar het destijds ergst door 
overstroming getroffen gebied van Zeeland.
locatie vertrek aan de Kerk van Sint-Antonius
tijdstip vertrek om 10 uur, terug thuis rond 21 uur
prijs € 36
info en inschrijven Mai Wouters, T 03 337 88 80, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

voordracht
Bijenwas recupereren en hergebruiken, door Geor-
ges Caubergs.
locatie zaal Dorpszicht 1, Dorp 54 
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
info wenda@postuno.be
een activiteit van Imkerbond Zoersel

donderdag 15.11
lezing door Majd Khalifeh 
| Herboren
Veertien jaar geleden kwam journalist en docu-
mentairemaker Khalifeh aan in België, als staatloze 
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Palestijn, op zoek naar een identiteit. Zijn taal, cul-
tuur en kennis leken plots verdampt. Zijn complexe 
aard was teruggebracht tot één woord: ‘vreemde-
ling’. In Herboren vertelt hij over zijn zoektocht: van 
nieuwkomer tot actieve burger.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info gemeente@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van Davidsfonds Zoersel - 
Sint-Antonius - Halle, wereldraad Zoersel, 
Vluchtelingenwerk Zoersel, bibliotheek Zoersel 
en werkgroep de Bijl

workshop 
| kennismaking met mindfulness
We leven in een drukke wereld waarin het leven 
snel kan gaan. We hebben behoefte om op adem te 
komen. Mindfulness leert ons gedachten, emoties 
en fysieke sensaties op te merken. Mindfulness 
verhoogt uw zelfbewustzijn en emotionele intelli-
gentie en leert u op lange termijn beter om te gaan 
met stress. Meenemen: Kussen en deken, draag 
ook gemakkelijke kledij.
locatie De Populier, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis
info en inschrijvingen: dienst Onthaal,
Liersebaan 12, Zandhoven, T 03 410 16 20, 
info@zandhoven.be
een activiteit van SIGO Brecht, Malle, Schilde, 
Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

vrijdag 16.11
wintervertelling 
en fotoreportage over Mexico
Volg mee de Mayaroute in Yucatan en verzamel 
ideeën om met een klein budget toch een prach-
tige reis te maken. Alle jongeren en reislustigen 
welkom.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 (zaal Robert 
Joostens)
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
prijs € 5 inschrijven door storting € 5 op KWB 
rekening BE59 7895 4329 7826 met vermelding van 
uw naam en Mexico
info Frederika Houwelijckx, M 0479 65 16 99, 
of lita_fh@hotmail.com
een activiteit van KWB Sint-Antonius

zaterdag 17.11
fototentoonstelling Nenufar
Naar jaarlijkse traditie een fototentoonstelling 
waar ook digireeksen geprojecteerd worden. Alle 
fotografie komt van de leden van nenufar.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 18.11
tijdstip van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info www.nenufar.be/contact
een activiteit van Fotoclub Nenufar

pannenkoekenslag
locatie KLJ Lokaal (Bremberg)
tijdstip van 11 tot 19 uur
prijs € 4 voor 2 pannenkoeken inclusief thee/koffie
info ine.huysmans@hotmail.com
een activiteit van KLJ Halle

grote kaartavond
Slagen halen ieder voor zich, drank aan 
democratische prijzen.
locatie zaal den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip 20 uur (deuren 19 uur)
prijs € 3, inleg 100 vooruit
info marcel_cools@skynet.be
een activiteit van Landelijke gilden Halle- 
Sint-Antonius

zondag 18.11
tweedehandsbeurs
Tafels reserveren.
locatie t Zonneputteke
tijdstip van 9 tot 13 uur
prijs toegang gratis
info en inschrijven M 0486 87 54 77 of T 03 383 35 43 
of hendrik.boven@telenet.be
een activiteit van Gezinsbond Halle - 
Sint-Antonius

woensdag 21.11
lezing door Christoffel Waelkens 
| EXO-planeten - planeten die draaien 
om andere sterren dan de zon
We weten dat de wetten van de fysica en van de 
chemie overal gelden in het heelal, maar dat er 
elders dan op onze aarde ook biologie aan het 
werk is, daarvan hebben we vooralsnog geen 
spoor. Niet omdat het niet zou bestaan, wel omdat 
het moeilijk te vinden is. Om vele redenen lijken 
planeten rond andere sterren de beste plaatsen 
om naar leven te zoeken. En dergelijke planeten 
bestaan, daar hebben we nu evidentie voor, en in 
grote getale. Hoe we ze vinden, en hoe ze zijn, daar 
zal het vooral over gaan in de lezing.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167, lokaal 1.1
tijdstip 20 uur
prijs leden Davidsfonds € 7, niet-leden € 10
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56, 
katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds

donderdag 22.11
infocafé mantelzorg 
| de Sandwichgeneratie - Erna Claes
Mantelzorg door de Sandwichgeneratie; de genera-
tie die ‘gesandwicht’ zit tussen de zorg voor ouders, 
kinderen en kleinkinderen. Hoe begint u eraan? 
Hoe combineert u dit? Hoe houdt u het vol?
locatie zaal dorpszicht, Dorp 54
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info en inschrijven T 03 221 95 70, 
mantelzorg.antwerpen@samana.be
een activiteit van gezondheid en wereld Zoersel 
in samenwerking met Samana

vrijdag 23.11
concert - Elias Van Dyck 
| Zum Raum wird hier die Zeit
Reis mee van de 64 variaties op een dalende bas in 
de monumentale Chaconne van Bach over de kos-
mische miniaturen van Frederic Mompou naar een 
magistrale meditatie op de noot si bij Schubert. 
Met een minimum aan materiaal creëren deze 
componisten klinkende bouwwerken. In Wagners 
opera Parsifal formuleert de wijze graalridder Gur-
nemanz het zo: “Zum Raum wird hier die Zeit.”
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van werkgroep de Bijl

toneelstuk 
| Het derde rijk in de vierde wijk
We zien Net, de cafébazin, en haar vaste klanten 
worstelen om de moeilijke tijd die WOII teweeg-
bracht, door te komen. Soms zult u erom lachen, 
soms zal het u ontroeren…
locatie zaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data 24 en 30.11, 1,7, en 8.12
tijdstip 20 uur
prijs € 10
info en reserveren Rudi Van Nevel, T 03 309 15 08, 
info@theatertilia.be
een activiteit van 
Zoersels toneelgezelschap Tilia

zaterdag 24.11
dag van de natuur
Dit jaar voeren we beheerwerken uit in het reser-
vaat Heiblok aan de Schegelbaan. Voor wie er nog 
nooit geweest is, een bijzondere kans om kennis 
te maken met deze verborgen parel. Trek gepaste 
werkkleding aan.
locatie Verzamelen Boshuisweg 2, Halle
tijdstip start 9 uur, einde 16 uur 
(vroeger stoppen kan)
prijs gratis (er wordt gezorgd voor de inwendige 
mens)
info Eric Grupping, egrupping@gmail.com, 
M 0476 54 69 17
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

textiele vlechttechnieken 
| Fitsen/Twijnen
Zeer eenvoudige universele technieken. We werken 

met pitriet en zeegras touw. Werkstuk met 8 sta-
ken werken wij af - met 16 staken maakt u thuis af.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55 inbegrepen oefenmateriaal en
eenvoudige broodmaaltijd
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01,
minspillemaeckers@gmail.com 
een activiteit van In den Ateljee vzw

aperitiefconcert
Naar aanleiding van de Ouderenweek 2018 nodigt 
ZNA Joostens twee uitstekende muzikanten uit: 
Hans van Kerckhoven (viool) en Hanna Grociak 
(harp). 
In een intieme sfeer trakteren zij ons op muziek van 
Fiocco, Spohr, Massenet en Saint-Saëns. 
Deuren openen om 11 uur met een aperitief. Na 
het concert (11.30 - 12.30 uur) is er mogelijkheid tot 
lunch aan onze eetstandjes. 
De opbrengst hiervan gaat via “de warmste week” 
van Music 4 life naar onze patiënten en bewoners.
locatie ZNA Joostens
tijdstip 11 uur
prijs € 12
info inge.ledoux@zna.be, T 03 384 56 43
een activiteit van ZNA Joostens

cocktail workshop
Bent u ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar, wees er 
dan snel bij om u in te schrijven voor deze gezellige 
en leerrijke avond. 
Make it - mix it- drink it - 5 cocktails
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip 20 uur
prijs € 6 ter plaats te betalen
info en inschrijven tot uiterlijk 20.11 bij Frederika 
Houwelijkckx M 0479 65 16 99, 
of lita_fh@hotmail.com
een activiteit van KWB Sint-Antonius

theater 
| Biecht van Raf Walschaerts
Een half leven al speelt Raf Walschaerts bij Kommil 
Foo, nu schittert hij alleen op scène. Een gitaar, 
een piano, een handvol sterke verhalen en songs, 
meer heeft Walschaerts niet nodig. Over zijn vorige 
solovoorstelling: “Een rasverteller… psycholo-
gische doorzichten, filosofische hoogstandjes, 
goede grappen en tere liedjes” ****(De Standaard), 
“Raf Walschaerts beklijft en ontroert…” **** (De 
Morgen).
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 16, kassa € 19
info gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van cultuur Zoersel 
in samenwerking met seniorenraad Zoersel

zondag 25.11
gezonde voeding
Uiteenzetting voor volwassenen door een diëtiste. 
Tevens ook een workshop voor de kinderen.
locatie refter school de Klim-Op
tijdstip van 14 tot 17 uur
info en inschrijven M 0486 87 54 77 of T 03 383 35 43 
of hendrik.boven@telenet.be
een activiteit van Gezinsbond Halle - 
Sint-Antonius

vrijdag 30.11
Wat te doen bij plotseling hartfalen?
Kennis van reanimatietechnieken kan van levens-
belang zijn. Reanimeren en een AED gebruiken is 
eenvoudig, toch is een opleiding belangrijk want 
met enkel een toestel ophangen aan de muur 
worden er geen levens gered. Het zorgt voor de 
juiste vaardigheden én het vertrouwen om in te 
grijpen bij een hartstilstand. Leren reanimeren en 
defibrilleren kost slechts enkele uurtjes van uw tijd, 
het verschil tussen leven en dood.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip 19 uur
prijs € 5 per overschrijving BE59 7895 4329 7826
info en inschrijven voor 23.11 via info@kwbsintanto-
nius.be of Roger Jordaens T 03 288 49 86
een activiteit van KWB Sint-Antonius 
in samenwerking met het Rode Kruis

vierde puur natuur quiz
In de vierde uitgave van deze quiz opnieuw vragen 
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over inheemse flora en fauna. Ludiek en leerzaam! 
De opbrengst gaat naar onze en uw natuurgebie-
den.
locatie cultureel centrum, Sint-Jozeflei 26, West-
malle
tijdstip start 20 uur, einde 23.30 uur
prijs € 18/ploeg te storten op rekeningnr. BE80 7512 
0545 9477 met vermelding van de ploegnaam
info Bart Hellemans, M 0473 29 21 63, 
bart.hellemans@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 01.12
Dorp in de kijker - expo 
| Wintersalon
Karin Ceuppens, Jean Coen, Eric De Becker, Moni-
que De Temmerman, Lea De Vos, Rosa D’Haene, 
Mia Gijbels, Suzanne Lauwereins, Lut Lenaert, An-
toine Leonard, Christiane Martens, Jef Mostmans, 
Linda Mulder, Bert Prins, Mary Proost, Gerda Rens, 
Annemie Roovers Min Spillemaeckers, Georgette 
Truyens-Sanders, Cor van der Waal, Alfons Van 
Dyck, Yvonne Vantongerloo, Wies Vekemans en 
Roel Verstraeten en nemen deel aan het Winter-
salon.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
andere data tot en met 30 december
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur 
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

de slimste mens ter wereld
Quizt u wel eens graag? Dan nodigen we u met veel 
plezier uit op onze Slimste mens quiz! Dit jaar gaat 
Sint-Teunis volledig in kerstthema!
Hou 1 december alvast vrij in uw agenda.
locatie ‘t Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs € 15
info meisjes@chirosint-antonius.be
een activiteit van Chiromeisjes H. Antonius

comedy door Stijn Meuris 
| Tirade - In Blind Vertrouwen (try - out)
Aan het eind van een turbulent en bijwijlen be-
schamend geacteerd verkiezingsjaar moet de druk 
van de ketel: WHAT THE FUCK! was dat allemaal. 
In een ruim 90 minuten durende solovoorstelling 
overloopt Meuris niet enkel het afgelopen politieke 
jaar; hij checkt en passant ook of de burger er nog 
een beetje zin in heeft.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 13, kassa € 15 |
info gemeente@zoersel.be, T 03 2980 0 00
een activiteit van cultuur Zoersel

vrijdag 07.12
zeep maken
Doe- avond over zeep maken voor volwassenen.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan
info en inschrijven Paul Verbeke, 
verbeke.paul@mail.com of 
hendrik.boven@telenet.be M 0486 87 54 77 of 
T 03 383 35 43
tijdstip 19 uur 
een activiteit van 
van Gezinsbond Halle - Sint-Antonius

papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 08.12 en zondag 09.12
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

zaterdag 08.12
eerlijk eindejaar
Voor eindejaar bieden we een uitgebreide keuze 
van fairtrade artisanaat en voeding aan. Op 8 en 
9.12 vindt u ons op de kerstmarkt in de Kapel.
locatie Oxfam Wereldwinkel, Handelslei 47
tijdstip elke woensdag van 13.30 tot 17 uur, elke 
zaterdag van 9.30 tot 17uur
info zoersel@oww.be
een activiteit van Oxfam Wereldwinkel Zoersel

Kerstmarkt
U bent welkom op onze jaarlijkse cadeau-en kerst-
markt. Tijdens het weekend kunt u genieten van 
muzikale- en kinderanimatie.
locatie administratief en cultureel centrum Betha-
niën, Handelslei 167 en Trefpunt, de cafetaria van 
PVT De Landhuizen (Bethaniënlei 6) 
andere data 9.12
tijdstip zaterdag van 13.00 tot 19 uur 
(buiten tot 22 uur) 
zondag van 12.30 tot 17 uur (buiten tot 18 uur)
info gezondheid en wereld, T 03 2980 0 00
een activiteit van gemeente Zoersel

dinsdag 11.12
groepswandeling 
| Polar Bears
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
achttal kilometers , waarna we onze meegebrach-
te lunch kunnen gebruiken . Om 13 uur wandelen 
we een tweede lus van eveneens een achttal 
kilometers. U kunt natuurlijk ook alleen de voor- of 
namiddag meestappen. Niet-leden zijn meer dan 
welkom zodat ze kunnen kennismaken met onze 
wandelclub .
locatie café Blakheide, Blakheide 13, Beerse
tijdstip 10 en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09 of M 0477 27 93 11, 
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

woensdag 12.12
mindfulness kennismaking
Nood aan rust in uw hoofd? Heeft u ook last van 
stress, spanning, piekeren, slapeloosheid, burn-
out, ... ontdek tijdens deze sessie wat mindfulness 
voor u kan betekenen. Een eenvoudige wijze om 
beperkende patronen op te merken, te doorbreken 
en zo veerkrachtiger in uw leven te staan.
locatie de Knod 36
andere data 26.12
tijdstip 12.12 van 9.15 tot 11.15 uur, 
26.12 van 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 20
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
kristel@zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

kerstmarkt
Kom gezellig genieten van de kerstsfeer met een 
hapje en een drankje. Zoals elk jaar is er ook weer 
heel wat kerstdecoratie te koop of kunt u uw slag 
slaan op ons rommelmarktje met 
tweedehandskledij.
locatie ZNA Joostens
tijdstip 13.30 uur
prijs gratis
info inge.ledoux@zna.be, T 03 384 56 43
een activiteit van ZNA Joostens

voordracht
Typen bijenwoningen en hun mogelijkheden, door 
Peter Linartz.
locatie zaal Dorpszicht 1, Dorp 54
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
info wenda@postuno.be
een activiteit van Imkerbond Zoersel

kook: “Lekker lam”
Elk stuk lamsvlees kunt u origineel klaar maken. 
Gecombineerd met primeur-of zomergroenten van 
eigen bodem wordt het een maaltijd om duimen en 
vingers af te likken.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 7, niet leden € 9
info en inschrijven Mai Wouters, T 03 337 88 80, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 13.12
de nieuwe MeNS 
in een verbazingwekkende toekomst
Voordracht door Christiaan Thoen. Doorheen de 
geschiedenis ervoer de mensheid verschillende 
golven van industriële innovatie.
locatie zaal Elite, Lotelinglaan 42
tijdstip 14 uur
prijs leden € 8, niet-leden € 13

info en inschrijven neos.zoersel@gmail.com
een activiteit van Neos Zoersel

film | Le Confessioni
Tijdens een staatstop in het kader van armoedebe-
strijding gaat Daniel Roché, voorzitter van de top, 
te biecht bij een monnik. De dag na hun ontmoe-
ting wordt Roché dood teruggevonden. Gehouden 
door het biechtgeheim weigert de monnik te 
onthullen wat Roché hem opbiechtte.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1
tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info debijl@zoersel.be, T 03 2980 7 15
een activiteit van werkgroep de Bijl

Dwaallicht praatcafé dementie
Thema: De mogelijke rol van de huisarts door 
Professor Dr. Jan De Lepeleire
locatie Cafetaria woonzorgcentrum Ter Bleeke, 
Blijkerijstraat 71, Malle
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Inge Vandekerkhove, T 0479 96 38 22,
info@dwaallicht.be
een activiteit van 
Regionaal Praatcafé Dwaallicht

vrijdag 14.12
bezoek achter de schermen van de Roma
locatie Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
tijdstip 13 uur stipt
prijs leden Davidsfonds € 4, niet-leden € 7
info Johan Strubbe, T 03 294 85 69 of 
johan_strubbe@hotmail.com
een activiteit van Davidsfonds

kerstmarkt
Onze sfeervolle kerstmarkt is toegankelijk voor 
alle belangstellenden in de regio. Kom er genieten 
van een gezellige markt met diverse kramen waar 
kerstartikelen te koop zijn.  Doorlopend is er live 
muziek en is er de gelegenheid om iets te eten of 
te drinken zoals jenevertjes, glühwein, chocola-
demelk, pannenkoeken, … . Iedereen van harte 
welkom om te proeven van de warme kerstsfeer in 
Residentie Halmolen!
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 15 tot 22 uur
info eline.verrijken@halmolen.be, T 03 380 12 00
een activiteit van Residentie Halmolen

Booze For Waks
Vanavond kunt u de kans grijpen om onze jeugd-
beweging te steunen door gezellig iets te komen 
drinken aan verwarmende vuurkorven bij Chiro 
Waks Zoersel! Wij voorzien frisdranken, bier, jene-
ver, chocomelk, een hapje en een fijne sfeer. 
Komt u ook? Hopelijk tot dan!
locatie Kermisplein (terreinen Chiro Waks Zoersel)
tijdstip vanaf 20.30 uur
info wakszoersel@yahoo.com, 
www.chirowakszoersel.be
een activiteit van Chiro Waks

zaterdag 15.12
kerstkaarten maken 
voor volwassenen
Met verschillende materialen gaan wij kerstkaar-
ten maken. U mag er zoveel maken als u wilt, 
enveloppen krijgt u erbij. Materialen bestaan uit: 
verf, lijm, glitters, stof, oogjes, bolletjes, belletjes, 
veertjes, ...
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 7 niet-leden € 10
info en inschrijven heidi.rymen@hotmail.com, 
M 0474 85 75 97
een activiteit van Gezinsbond Zoersel
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redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
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T 03 2980 7 16, F 03 2980 9 00 
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samenstelling, coördinatie en eindredactie
Caroline Wouters | communicatie

werkten mee aan dit nummer
Els Van den Langenbergh, Inne Clinckers, Celine Beirinckx, 
Kristien Schryvers, Annemie De Meester, Bart Van Santvliet, 
Eddy Van Tichelt, Evelyn Tiebos, Evelyne Michiels, Rudy 
Reynders, Janne Verstrepen, Erik Fuhlbrügge, Franky 
Michielsen, Patrick Debaere, Mieke Claes, Lodewijk De Vocht-
fonds, Caroline Wouters en Liesbeth Verstreken

foto’s en illustraties
Vlaamse overheid, 11.11.11, Rudy Reynders, Kim Snouwaert, Janne 
Verstrepen, Alexander Popelier, Prospector, Mieke Claes, Koen 
De Ridder

grafische vormgeving
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Antwerpen 
Drukkerij Antilope De Bie Printing, Antwerpen

verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen 
Liesbeth Verstreken 
Handelslei 167, 2980 Zoersel

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

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 8.11 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1.01 en 26.02

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

V.
U

.: 
Ja

n 
C

al
lia

uw
- S

m
is

he
id

e 
44

 - 
29

70
 S

ch
ild

e

IN SAMENWERKING MET:
O-l-Vrouw ten Hemel Opgenomen
Schilde-Bergen (Witte Kerk)
Pater Nuyenslaan 68
2970 Schilde

Lodewijk 
DE VOCHT

in de kijker

●  Lodewijk De Vocht-Fonds
● Muziek & Woordacademie
    Wijnegem | Schilde | Zoersel 
● Muziek & Woord & Dansacademie
    Schoten
● Davidsfonds Schilde

21/11- 
20u 

ACADEMISCHE ZITTING 
Inkom: 8 €

24/11- 
20u30 

CONCERT 
Inkom: 10 € / 5 € onder 18 jaar

Uw kaarten zullen klaar liggen aan de inkom na betaling op nr van: 
Lodewijk De Vocht-Fonds vzw BE76 9530 3777 4795
Info: achiel.ossaer@skynet.be Tel 03 383 39 03

woensdag 21.11 en zaterdag 24.11
Lodewijk De Vocht in de kijker 
| academische zitting en concert
locatie kerk O.-L.-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen, 
Pater Nuyenslaan 68, 2970 Schilde-Bergen
tijdstip 21.11: 20 uur 
 24.11: 20.30 uur
prijs 21.11: € 8 
 24.11: € 10 (€ 5 voor -18-jarigen), 
te storten op rekeningnummer BE76 9530 3777 4795 
van het Lodewijk De Vocht-fonds. De kaarten liggen 
dan klaar aan de ingang.
info achiel.ossaer@skynet.be, T 03 383 39 03

De bekende componist en dirigent Lodewijk De Vocht 
(1887 - 1977) bracht een deel van zijn leven door in Schil-
de - ’s Gravenwezel. Hij was een originele muzikant die 
onder meer in Parijs de eerste uitvoeringen dirigeerde 
van de nieuwste klassieke topmuziek. Opmerke-
lijk bij hem is de verdeeldheid tussen enerzijds de 
dirigent van moderne partituren (Honegger, Milhaud, 
Stravinsky, Bartok) en anderzijds de componist van 
lyrisch-romantische werken.

Het Lodewijk De Vocht-fonds wil, samen met Davids-
fonds Schilde en de academies van Schilde, Schoten, 
Wijnegem en Zoersel, de herinnering aan Lodewijk De 
Vocht bewaren, zijn muziek uitvoeren en hem eren 
voor zijn bijdrage als componist. Daarom organiseren 
zij op woensdag 21 november een academische zitting, 
muzikaal omlijst met composities van Lodewijk De 
Vocht. Jan Dewilde, directeur van het Studiecentrum 
voor Vlaamse Muziek, zal er spreken over het belang 
en de specifieke plaats van Lodewijk De Vocht binnen 
de Vlaamse Muziek. Paul Dinneweth, dirigent van de 
Chorale, schetst de historiek van Lodewijk De Vocht 
en zijn Chorale Caecilia. Vervolgens brengt de Chorale 
enkele meesterwerken, speciaal geschreven voor dit 
koor.

Bijkomend organiseert het Lodewijk De Vocht-fonds 
op zaterdag 24 november ook een concert ‘Lodewijk 
De Vocht in de kijker’. De muziekacademies van 
Schilde, Schoten, Wijnegem en Zoersel leveren de 
muzikanten en zangers, aangevuld met solisten. Ze 
brengen hoogtepunten uit het instrumentale en vo-
cale werk werk van de componist. Een niet te missen 
unieke opvoering.
een activiteit van het Lodewijk De Vocht-fonds, 
in samenwerking met Davidsfonds Schilde 
en de academies van Schilde, Schoten, 
Wijnegem en Zoersel


