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 ■ IN ‘T KORT

Eurozoersel gastgezinnen gezocht!

Lora del Rio (Spanje), Crucea (Roemenië), Laubach (Duitsland), 
Elancourt (Frankrijk), Moutier (Zwitserland) en Gräfenhainichen 
(Duitsland) zijn zes gemeenten waarmee Zoersel doorheen de ja-
ren een innige vriendschapsband heeft opgebouwd. Van 1 tot 5 
augustus 2018 krijgen we opnieuw bezoek van onze buitenland-
se vrienden. We zijn dan ook volop op zoek naar gastgezinnen 
die hen een warm onderkomen willen bieden. U kiest daarbij zelf 
welke nationaliteit(en) u graag ontvangt.
Kunt u zich overdag niet vrijmaken? Geen probleem! We verwach-
ten minimaal dat u ‘s ochtends en ’s avonds tijd hebt voor uw gas-
ten. U wordt als gastgezin niet vergoed, maar u bent wel een on-
geloofl ijke ervaring en - wie weet - enkele vrienden rijker!
Hebt u interesse? Bezorg uw gegevens dan alvast bij onze dienst 
cultuur. Alle kandidaat-gastgezinnen worden nog uitgenodigd 
voor een infoavond in januari. We houden u op de hoogte!

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

vrijwilligers
funerair erfgoed

De Zoerselse begraafplaatsen 
tellen heel wat architecturaal 
waardevolle grafmonumen-
ten en graven van belangrijke 
personen. In het kader van het 
project ‘funerair erfgoed’ van 
het IOED (Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst) zijn 
we - samen met onze werk-
groep ‘erfgoed en patrimoni-
um’ - op zoek naar vrijwilligers 
die deze graven in kaart wil-
len brengen. Meer informatie 
krijgt u op donderdag 16 no-
vember tijdens de toelichting 
over het project. U bent wel-
kom om 20 uur in het admini-
stratief centrum (Handelslei 
167). Inschrijven kan via de on-
derstaande gegevens.

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

Beuk & Noot
veilige toegang

In het voorjaar realiseer-
den we een verkeersveiligere 
schooltoegang aan onze ge-
meentelijke basisschool Beuk 
& Noot in de Achterstraat. De 
in- en uitrit werd verbreed, 
waardoor we een afgeschei-
den fi etspad konden aanleg-
gen. Het fi etspad kreeg een 
opvallende rode kleur en aan 
de zijkant van het pad plaats-
ten we fl exipaaltjes.
De realisatie ervan kwam tot 
stand mede dankzij een fi nan-
ciële ondersteuning van de 
provincie Antwerpen, in het 
kader van het 10op10-project 
(een kwaliteitslabel voor ver-
keersactieve basisscholen).

MEER WETEN?
Bart Van Santvliet
T 03 2980 8 48
mobiliteit@zoersel.be

betaalbaar
wonen in Zoersel

De gemeenteraad besloot op 
25 april om de site ‘De Bloks-
kens’ uit de PPS Halle te halen 
en over te dragen aan de in-
tercommunale Igean. Samen 
met hen wil het gemeentebe-
stuur hier een project van be-
taalbaar wonen realiseren.

In aansluiting hierop keurde 
de gemeenteraad op 19 sep-
tember een algemene afspra-
kennota rond woonprojecten 
goed. De nota legt enkele al-
gemene afspraken vast rond 
betaalbare woonontwikkeling 
in de toekomst. Hiermee en-
gageert de gemeenteraad zich 
om, bij de ontwikkeling van 
zulke projecten, ernaar te stre-
ven telkens verschillende loca-
ties tegelijk en onder dezelfde 
voorwaarden aan te bieden.

Gelijktijdig met deze afspra-
kennota werd onmiddellijk 
een eerste specifi eke project-
overeenkomst goedgekeurd. 
De overeenkomst voorziet, 
in de lijn van de algemene af-
sprakennota, een samenvoe-
ging van het projectgebied 
‘Jukschot-uitbreiding’ en de 
ontwikkeling van de site ‘De 
Blokskens’. Hierdoor zouden 
we in het voorjaar 2018 een 
14-tal betaalbare percelen (d.i. 
verkocht of in erfpacht gege-
ven aan gunstige prijzen) aan 
onze inwoners kunnen aan-
bieden en dit voor de beide 
projectgebieden aan dezelfde 
toewijzings- en verkoopsvoor-
waarden.

Meer info krijgt u op het 
wooninfomoment dat eind 
dit jaar of begin volgend jaar 
georganiseerd wordt. Houd 
hiervoor onze gemeentelijke 
kanalen goed in het oog.

MEER WETEN?
Els Van den Langenbergh
T 03 2980 7 34
els.vandenlangenbergh@zoersel.be
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De Eerste Wereldoorlog vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Het was het eerste 
internationale confl ict op wereldschaal, waarin miljoenen militairen en burgers het leven lie-
ten. Een pikzwarte periode in de geschiedenis van Europa. 100 jaar na deze feiten verdienen 
de slachtoff ers van deze gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis op 11 november.

Tijdens Wereldoorlog I was hij één van de 
vele jonge intellectuelen die aan het front 
de taak van brancardier op zich namen. 
Brancardiers waren vaak idealistische 
jongens die - met gevaar voor eigen leven 
- zowel gesneuvelde of gewonde medesol-
daten als vijanden op het slagveld gingen 
ophalen. Op 17 juli 1915 geraakte de dap-
pere Karel Uytroeven bij zo’n operatie in 
Diksmuide gewond, waarna hij naar het 
veldhospitaal Fortem-Alveringem werd 
overgebracht. Hij overleed daar aan zijn 
verwondingen en werd ter plaatste be-
graven. Na de oorlog kreeg hij zijn laatste 
rustplaats op de Belgische militaire be-
graafplaats van Oeren, waar u het graf 
vandaag nog steeds kunt terugvinden.

oorlog in Roemenië
Dit jaar schenken we ook aandacht aan 
het Roemeense oorlogsverleden. Dankzij 

onze innige vriendschapsband met het 
Roemeense Crucea en met de hulp van 
het jumelagecomité Zoersel-Crucea, stelt 
de Roemeense ambassade ons een foto-
tentoonstelling ter beschikking waarin 
het Roemeense oorlogsverleden uit WO I 
wordt verteld. Tijdens de opening van de 
tentoonstelling - op 11 november in het 
administratief centrum, Handelslei 167 - 
brengt Dorian Florian, een zangeres uit 
Boekarest, enkele Roemeense liederen 
over oorlog en vrede. Laat bij deze ook de 
boodschap van onze herdenking meer dan 
duidelijk zijn: ‘nooit meer oorlog!’

Op initiatief van de werkgroep ‘11-novem-
ber’ van de culturele raad worden ook dit 
jaar de slachtoff ers van WO I herdacht.

gesneuvelden uit Sint-Antonius
De voorbije twee jaar toonden we u al 
twee delen van onze tentoonstelling, 
waarbij u een beter zicht kreeg op de le-
vensloop van alle gesneuvelde soldaten 
uit Wereldoorlog I en Wereldoorlog II. In 
2015 kwamen de gesneuvelden uit Halle 
aan bod, in 2016 was Zoersel aan de beurt. 
Dit jaar ronden we de tentoonstelling af 
met het verhaal rond de slachtoff ers uit 
Sint-Antonius.
Eén van de ‘bekendere’ oorlogsslachtof-
fers uit Sint-Antonius is Karel Uytroeven, 
waarnaar ook een straat werd vernoemd. 
Karel Uytroeven werd in 1893 in Zoersel 
geboren. Voor de oorlog gaf hij les in het 
gemeentelijk onderwijs in Sint-Antonius. 

PROGRAMMA 11 NOVEMBER 2017
9 uur: neerlegging krans aan monument 
gesneuvelden in Halle (kerk)
9.15 uur: neerlegging krans aan monu-
ment gesneuvelden in Zoersel (kerkhof)
10 uur: eucharistieviering slachtoff ers van 
oorlog en geweld, kerk van Sint-Antonius
11.00 uur: neerlegging krans aan monu-
ment gesneuvelden in Sint-Antonius  
11.30 uur: optocht naar het administratief 
centrum
11.45 uur: 11 novemberreceptie en opening 
tentoonstelling (Deze tentoonstelling 
kunt u nog tot en met vrijdag 24 novem-
ber bezichtigen tijdens de openingsuren 
van het administratief centrum.)

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

nooit meer oorlog!

herdenking slachtoff ers WO I

 ■ IN BEELD
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Enkele weken geleden ondertekenden we het charter 
‘Pleegzorggemeente’. Hiermee zetten we ons extra in om 
pleegzorg bekender te maken in onze gemeente en de be-
staande Zoerselse pleeggezinnen beter te ondersteunen.

reeds bestaande pleeggezinnen heel wat 
beter en gerichter kunnen ondersteunen. 

hoor ‘t eens van een ander
Dat de ondertekening van het charter een 
heel mooi initiatief is, vindt ook Kris Van 
Hecke, een Zoerselse pleegmama die on-
geveer vijf jaar geleden de stap waagde 
naar het pleegouderschap. Wij vroegen 
haar naar haar ervaringen als pleeggezin. 
Kris: “Het kriebelde al jaren, maar vijf jaar 
geleden, toen mijn eigen kinderen oud 

In Zoersel zijn er momenteel 14 pleegge-
zinnen die samen 18 kinderen opvangen. 
Toch hebben we nood aan heel wat meer 
pleegouders. Voor meer dan 500 kinderen 
kan er immers op dit moment geen plekje 
in een pleeggezin gevonden worden door 
een groot tekort aan kandidaat-pleeg-
ouders. Samen met Pleegzorg Provincie 
Antwerpen stelden we daarom een actie-
plan (het charter) op om onze inwoners 
warm te maken voor het pleegouder-
schap. Daarnaast willen we ook onze 

genoeg waren, durfde ik eindelijk de stap 
zetten. Intussen zorgen we, samen met 
het hele gezin, voor een pleegzoontje van 
vijf. In het weekend krijgen we ook af en 
toe bezoek van nog twee andere pleegkin-
deren, die vroeger bij ons woonden. Dan 
wordt het bij ons gezellig druk, maar dat 
vinden we niet erg. Ik heb geen spijt van 
mijn keuze. Het enige waar ik spijt van 
heb, is dat ik niet sneller pleegouder ge-
worden ben.”

Pleegouder worden is geen evident engage-
ment. Wat trok u over de streep?
Kris: “Toen ik nog een puber was, had ik 
zelf een pleegbroer. Hij woonde maar een 
paar jaar bij ons, maar opgroeien in ons 
gezin heeft hem toch geholpen om zijn 
toekomst uit te bouwen. Het idee om 

uw thuis delen,
verrijkt uw leven

 ■ CLOSE-UP

Zoersel is een trotse pleegzorggemeente
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 ■ CLOSE-UP

zelf pleegouder te worden, is altijd blijven 
hangen. Vijf jaar geleden waren mijn gezin 
en ikzelf klaar voor zo’n engagement.”

een felle madame
Kris: “Bij die eerste ervaring met pleegzorg, 
koos ik bewust voor crisispleegzorg. Ik 
ben immers al wat ouder en vond dit wel 
een goede manier om te ervaren of pleeg-
zorg bij ons gezin zou passen. Bij crisis-
pleegzorg weet je namelijk vooraf dat een 
kind maar voor een beperkte periode bij 
jou zal wonen. Dan nog blijft het natuur-
lijk een verrassing hoe het er echt aan toe 
zal gaan, hoor. Bijvoorbeeld: onze eerste 
pleegdochter was een baby’tje van ander-
half jaar. Toen ik haar moest gaan ophalen 
in het ziekenhuis, dacht ik dat ze een hul-
peloos klein meisje zou zijn. Dat pakte wel 
even anders uit: ik kreeg een felle ‘mada-

ze ergens terechtkomen waar ze veilig 
zijn, dus dan zijn wij ook gerust.”

een aanrader?!
Kris: “Ik kan het iedereen aanraden om 
pleeggezin te worden, al is het natuurlijk 
belangrijk dat het ook een eigen keuze 
is. Sowieso hebben pleegkinderen al wat 
meegemaakt en dragen ze een rugzakje 
mee. Maar ook bij je eigen kinderen gaat 
daarom niet altijd alles vanzelf. Daar bots 
je ook soms op moeilijkheden of vragen, 
net zoals je dat bij een pleegkind hebt. 
Langs de andere kant krijg je ook wel heel 
veel van hen terug. Het is fi jn om te zien 
hoe onze pleegzoon opgroeit samen met 
de kleinkinderen. Ik zou me echt geen le-
ven meer kunnen inbeelden zonder hen.”

“Ik vind het trouwens ook echt goed dat 
onze gemeente het voortouw wil nemen 
om pleegkinderen te ondersteunen en 
mee wil helpen om pleeggezinnen te zoe-
ken. Het is zo belangrijk dat je kwetsbare 
kinderen de warmte van een gezin kan 
meegeven wanneer ze voor korte of lange 
tijd niet thuis kunnen wonen.
Uiteindelijk moeten we er allemaal samen 
voor zorgen dat kinderen die het moeilijk 
hebben, in een warm nest terechtkunnen. 
Als gemeenten daar ook maar een beetje 
bij kunnen helpen, moeten ze dat dus ze-
ker doen!”

week van de pleegzorg
Als Pleegzorggemeente willen we 
Zoerselse gezinnen rechtstreeks en op 
een laagdrempelige manier laten kennis-
maken met pleegzorg. Tijdens de ‘Week 
van de Pleegzorg’ van 10 tot 19 november 
vindt u alvast meer informatie in onze in-
fostand in de patio van het administratief 
centrum. Daarnaast organiseren we in 
het voorjaar van 2018 een infoavond rond 
pleegzorg. Houd hiervoor onze gemeen-
telijke kanalen goed in het oog. Daarnaast 
kunnen Zoerselse pleegkinderen vanaf nu 
ook genieten van alle voordelen van onze 
Z|pas, zoals korting bij culturele en spor-
tieve activiteiten die gemeente & ocmw 
Zoersel organiseert, bij zomeractivitei-
ten voor kinderen en zwemlessen in het 
zwembad van Pulderbos. Meer informatie 
vindt u op www.zoersel.be/zpas.

MEER WETEN?
Pleegzorg provincie Antwerpen
T 0800 30 181
info@pleegzorgprovincieantwerpen.be

Hoe reageerde uw eigen gezin?
Kris: “Als je de stap zet om pleeggezin 
te worden, is het belangrijk dat ook de 
rest van het gezin mee is. Mijn kinderen 
waren allemaal al wat ouder. De twee 
oudsten waren het huis al uit, de twee 
jongste zonen woonden nog thuis. Die 
laatste twee werden al snel heel grote fan 
van onze pleegdochter. Zij hebben toen 
heel wat ‘gevaderd’ en dat ging hen goed 
af. Intussen hebben we nog drie andere 
pleegkinderen opgevangen en ze worden 
steeds heel warm onthaald.”

Ook de ‘echte’ ouders van pleegkinderen blij-
ven betrokken. Hoe pakt u dat aan?
Kris: “Je moet inderdaad steeds rekening 
houden met de echte ouders. Dat is niet 
altijd gemakkelijk, maar het is wel belang-
rijk dat dat contact er is en blijft. Ik pro-

me’ mee naar huis, die heel goed wist wat 
ze wilde. Het was absoluut geen ‘dutske’, 
maar dat maakte het voor mij net interes-
sant ... een positieve ervaring!”

Hoe lang bleef ze uiteindelijk bij jullie?
Kris: “De afspraak was dat we haar en-
kele weekjes moesten opvangen. Al snel 
bleek dat ze niet meteen naar huis kon. 
Uiteindelijk bleef ze nog zeven maanden 
en ging daarna terug naar haar ouders. 
Na enkele jaren kwam ze - nu samen met 
haar broertje - opnieuw voor een tijdje bij 
ons terecht. Momenteel zijn ze 7 en 8 jaar 
oud en wonen ze in een begeleidingshuis. 
Elk weekend bezoeken ze hun ouders en 
kunnen binnenkort misschien voorgoed 
naar huis. Af en toe komen ze hier nog een 
keertje logeren en we bellen elkaar nog 
heel vaak. Zo blijven we op de hoogte.”

beer pleegkinderen altijd te laten voelen 
dat ik hun ouders ook wel graag heb. Dat 
maakt het voor hen een stuk makkelijker 
om over hun ouders te praten of te laten 
zien dat ze hun mama of papa ook graag 
zien. Je kan het een beetje vergelijken met 
de situatie van een kind met gescheiden 
ouders. Je vertelt over elkaar geen kwaad, 
het is zo al moeilijk genoeg.“

Afscheid nemen en loslaten is ook een deel 
van pleegzorg. Hoe gaat u daarmee om?
Kris: “Het blijft moeilijk, maar dat hoort er-
bij. Je weet dat op voorhand, dus je stelt je 
er al een stuk op in. Niet dat het makkelij-
ker wordt om een kind terug te geven, hé. 
Je hecht je aan een kind en natuurlijk doet 
het dan pijn als ze hier vertrekken. Maar 
uiteindelijk doe je het niet voor jezelf, je 
doet het voor die kinderen. En je weet dat 

We ondertekenden 
een samenwer-
kingsovereenkomst 
rond pleegzorg met 
Pleegzorg Antwerpen. 
Met de onderteke-
ning willen we pleeg-
zorg in onze gemeen-
te bekender maken en 
verder uitbouwen. 
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Rekenvoorgoed af

met uw administratieve

onzekerheden
en ga op de koffi  ebij ... 

Ons geïntegreerd breed onthaal (gbo) pakt uit met haar 
nieuwe dienstverlening ‘koffi  e & formulieren’. Vanaf nu kunt u 
elke donderdag in het gbo terecht voor hulp bij uw persoon-
lijke administratie en dit bij een lekkere kop koffi  e.

ELKE DONDERDAG
U kunt als inwoner van 
Zoersel - gratis en zonder 
afspraak - elke donderdag 
tussen 9 en 12.30 uur langs-
komen in de oude feestzaal 
van het administratief cen-
trum (Handelslei 167). 
Bij een warme kop koffi  e en 
tijdens een goed gesprek 
helpen onze medewerkers 
van het gbo u op weg met 
uw brieven, formulieren, 
aanvragen, rekeningen, te-
lefoontjes naar diensten of 
bedrijven. Zo krijgt u de in-
formatie én de hulp waar u 
recht op hebt. 

Koffi  e & formulie-
ren is een project dat 
werd ontwikkeld door 
Samenlevingsopbouw en 
CAW (Centrum  Algemeen 
Welzijnswerk Antwerpen).

Of het nu gaat om zorg, 
fi nanciën, werk, kinde-
ren, gezondheid, sociale 
problemen ... de twee ge-
motiveerde dames gaan 
voor u op zoek naar een 
gepaste oplossing. Er blijft 
dus steeds een koppeling 
tussen het gbo en haar 
nieuwe dienstverlening. 
Op deze manier wil het 
gbo zoveel mogelijk men-
sen helpen om drempels 
te overwinnen en op tijd 
hulp te zoeken.

Ons geïntegreerd breed onthaal, of kortweg het ‘gbo’, 
opende in juni van dit jaar de deuren. Zoals u misschien al 
weet, wil het gbo ervoor zorgen dat al onze inwoners op 
een laagdrempelige manier de weg naar de juiste zorg 
of hulp vinden. U kunt er, als Zoerselaar, terecht met al 
uw vragen rond zorg, fi nanciën, werk, kinderen, (gees-
telijke) gezondheid, sociale problemen, enzovoort. 
Het gbo zoekt dan - samen met u - naar een gepast 
antwoord op uw vragen of brengt u in contact met 
de juiste hulpverleners.

hulp bij uw thuisadministratie
De afgelopen maanden hebben gbo-medewerkers 
Celine Beirinckx en Chantal Cierkens niet stilge-
zeten. Enkele maanden na de opening stellen 
beide dames trots de nieuwe dienstverlening 
‘koffi  e & formulieren’ aan u voor.

Met koffi  e & formulieren zet het gbo in op de 
toenemende nood aan administratieve on-
dersteuning. “We merken dat mensen vaak 
problemen hebben met hun thuisadmini-
stratie”, legt Celine uit. “Ze zijn onzeker bij het invullen 
van een aanvraag, of begrijpen een bepaalde brief niet 
helemaal. Mogelijke oorzaken zijn laaggeletterheid, in-
gewikkeld taalgebruik in brieven of moeilijk opgestelde 
rekeningen. Door hen op een laagdrempelige manier in-
formatie te geven en te ondersteunen bij het invullen of 
begrijpen van hun formulieren, rekeningen, brieven, en-
zovoort, helpen we hen om ook in de toekomst beter om 
te gaan met gelijkaardige documenten.” Chantal springt 
haar collega bij: “Bovendien worden onze cliënten ont-
vangen in een gemoedelijke ontmoetingsruimte, waar de 
koffi  e altijd klaarstaat. Want een goede babbel gaat toch 
altijd een stuk vlotter met een gesmeerde keel.”

koppeling met gbo-werking
Naast uw papieren in orde brengen of u helpen bij een 
moeilijk telefoontje, bieden Celine en Chantal u ook een 
luisterend oor in het geval er nog andere problemen zijn. 

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

ga op de koffi  e
bij het gbo

eerste hulp bij paperassen

 ■ BETROKKEN
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 ■ IN ‘T KORT

oproep oorlogsveteranen 11 november

Ter ere van de herdenking van het einde van WO I lanceert het Re-
gionaal Landschap de Voorkempen een oproep voor twee soorten 
oorlogsveteranen. Hebt u een (over)grootouder die een heldhaf-
tig avontuur heeft meegemaakt in Zoersel tijdens WO I? Of weet u 
een boom in onze gemeente staan die mogelijk ouder is dan 100 
jaar? Is het antwoord ‘ja’ op één van deze vragen? Laat dan voor 31 
december iets weten via www.rldevoorkempen.be > project oor-
logsveteranen of via info@rldevoorkempen.be.
Het Regionaal Landschap selecteert per gemeente één of meer-
dere bomen en verhalen. De geselecteerde bomen krijgen daar-
na een infobord met meer info over de toestand van de boom. 
Daarnaast wordt de boom ook gekoppeld aan het verhaal van de 
lokale oorlogsheld(en). Zowel de bomen als de verhalen van de 
oorlogshelden blijven bewaard, zodat ze nooit vergeten zouden 
worden. Op 11 november 2018 worden de infoborden ingehuldigd.

MEER WETEN?
Regionaal Landschap de Voorkempen
info@rldevoorkempen.be
www.rldevoorkempen.be

een extraatje
tijdens de feesten

Nog een paar weken en de 
feestdagen staan weer voor de 
deur. Onze sociale kruidenier 
‘de NetZak’ wil Zoerselaars die 
in armoede leven graag een 
extraatje aanbieden om te ser-
veren tijdens hun kerstdiner. 
Daarbij willen we beroep doen 
op uw vrijgevigheid. Schenk 
ons bijvoorbeeld enkele feest-
toastjes, broodstengels, no-
ten, gedroogd fruit, dessert-
koekjes, alcoholvrije bubbels 
... en zorg voor de spreek-
woordelijke kers op de taart 
voor een gezin in Zoersel. Het 
enthousiaste vrijwilligersteam 
van de NetZak maakt dan een 
apart ‘feestpakket’ per gezin. 
Wilt u graag helpen, bezorg de 
etenswaren dan van 6 novem-
ber tot 6 december aan het 
onthaal van het administratief 
centrum (Handelslei 167).

MEER WETEN?
de NetZak
T 03 380 13 02
de.netzak@zoersel.be

gezinszorg
doe beroep op ons!

Wilt u zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen, maar bent u 
niet in staat om alle taken zelf 
uit te voeren? Dan biedt onze 
dienst gezinszorg en aanvul-
lende thuiszorg u dé gepaste 
oplossing. Samen met u bekij-
ken onze dienstverantwoor-
delijken wie er bij u thuis wel-
ke taken kan vervullen. Als u al 
gebruik maakt van onze ande-
re diensten, worden ze perfect 
op elkaar afgestemd. Meer 
informatie vindt u via www.
zoersel.be/gezinszorg.

MEER WETEN?
dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
T 03 2980 0 00
thuiszorg@zoersel.be

Villa Markey
renovatiewerken

Villa Markey was vroeger ei-
gendom van mevrouw Yolan-
de Markey. Bij haar overlijden 
in 2013 schonk zij haar villa 
en de omliggende tuin aan 
het gemeentebestuur. De ge-
meenteraad keurde op 20 juni 
een samenwerkingsovereen-
komst met de vzw WIK-Ziezo 
goed voor de renovatie van de 
villa. De renovatiewerken gin-
gen begin september van dit 
jaar van start.
Beide partijen zullen de ko-
mende twee jaar zorgen voor 
een grondige renovatie van de 
villa, waarbij ze allebei verant-
woordelijk zullen zijn voor een 
deel van de werken.
Gemeente & ocmw Zoersel 
staat onder meer in voor de 
volgende (buiten)werken:
- het dak ontmossen, dakgo-

ten herstellen en de bestaan-
de dakkapellen opfrissen;

- schilderwerken (buiten-
schrijnwerk, dakkapellen);

- de oprit opnieuw aanleggen 
en de voordeur terug voor-
aan plaatsen;

- …
WIK-ZieZo staat op haar beurt 
in voor (binnen)werken als:
- plaats creëren door enkele 

muren te verwijderen;
- een volledig nieuw sanitair 

blok installeren, inclusief een 
nieuwe waterleiding;

- enkele lokalen betegelen;
- alle daken isoleren;
- …
Na de renovatie blijft het vol-
ledige perceel en de villa zelf 
eigendom van gemeente & 
ocmw Zoersel. De verant-
woordelijkheid voor het be-
heer van de woning wordt op 1 
januari 2018 overgedragen aan  
WIK-ZieZo, op voorwaarde dat 
de werken op dat moment al 
ver genoeg gevorderd zijn.

MEER WETEN?
planning infrastructuur 
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@zoersel.be
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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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Daarom vragen we a

Draag de pin en ga
naar een rechtvaardig

DOE MEE OP 11.BE/ALL

65 miljoen mensen  
zijn op de vlucht 

voor OORLOG EN 
VERVOLGING.

Per jaar moeten  
27,5 miljoen mensen  

hun woonplaats verlaten  
als gevolg van  

NATUURRAMPEN, 
sterk toegenomen door 

KLIMAATVERANDERING.
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11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT EN VOOR DUURZAME VERANDERING. WANT IEDEREEN

OORZAKEN WAAR WE IEDERE DAG S

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.1 2



MENSEN, 
NAAR BETER

aan onze politici:

a mee ‘en route’ 
g migratiebeleid.
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Miljoenen boeren moeten 
verhuizen omdat  

hun gronden worden 
ingepalmd door  

GROTE PLANTAGES of 
MIJNBOUWBEDRIJVEN.

Meer dan 10% van de  
wereldbevolking leeft 

n EXTREME ARMOEDE. 
Deze mensen moeten 
ondkomen met minder 
dan US$ 1,9 per dag. 

N VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN. DOE MEE OP 11.BE EN 

TRUCTUREEL AAN WERKEN.

Behandel hen als 
volwaardige burgers 
eenmaal ze hier zijn.

Praat op een eerlijke 
en correcte manier 
over migratie.3 4



11.11.11 strijdt tegen onrecht 
en voor duurzame verande-
ring. Dit jaar stellen ze migra-
tie en vluchtelingen centraal 
in hun campagne. Ze vragen een 
rechtvaardig migratiebeleid dat 
de grondoorzaken van migratie aan-
pakt, maar ook veilige en legale migra-
tieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet 
vervalt in een wij-zij-verhaal, maar geba-
seerd is op correcte feiten en cijfers. Kortom, 
een beleid dat verbindt.
Dat 11.11.11 dit jaar campagne voert over migratie 
en vluchtelingen is niet toevallig. De cijfers spreken 
voor zich. Er zijn wereldwijd immers meer dan 65 mil-
joen mensen op de vlucht voor confl ict en vervolging. 
Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toe-
nemende ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar ze, 
samen met hun leden, elke dag aan werken.
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.

 In augustus kon u de tentoonstelling ‘500 vluchtelingen in 
Zoersel’ bewonderen in de Bijl. Daarvoor sloegen verschillende 
Zoerselse kunstenaars, de cultuurdienst, de wereldraad en het 

klei-atelier van PC Bethanië de 
handen in elkaar en maakten 

maar liefst 500 beeldjes. Deze 
beeldjes symboliseerden de vlucht 

die miljoenen mensen vandaag nog 
moeten doormaken. 432 beeldjes wer-

den verkocht, wat een opbrengst van 
€ 8.658 opleverde. De helft daarvan gaat 

naar de werking van 11.11.11, de andere helft 
naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 Verder schrijven we alle Zoerselse handelaars 
aan en vragen we hen om een fi nancieel duwtje in 

de rug voor 11.11.11.
 Daarnaast vindt u op 4 en 5 november infodozen en 

collectebussen van de campagne in onze kerken, waar u 
uw spreekwoordelijke duit in het zakje kunt doen. Ook bij 

heel wat van onze handelaars zult u de collectebussen vin-
den. In hetzelfde weekend komt u meer te weten over de cam-
pagne in de infostand (10 tot 12 uur) in de bib van Halle. 

 Tenslotte sturen we onze jeugdverenigingen op pad om huis-
aan-huis om uw steun te vragen.

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, oorlog, uw leven. Net als miljoenen vluchtelingen en mi-
granten zijn we allemaal op zoek naar een menswaardig leven.
Met deze pin laat u familie, vrienden en kennissen weten dat u 
achter de vier eisen van de campagne staat. Draag de pin en toon 
dat wij #AllemaalMensen zijn, onderweg naar beter.
Om de pin te bestellen, surft u naar allemaalmensen.11.be.
Klik door naar ‘draag de pin’ en vul uw gegevens in. U kunt dan 
kiezen om een ‘echte’ pin te bestellen, of hem virtueel op te spel-
den door hem te delen op Facebook. Aan u de keuze.



Bij ruim 1 miljoen Belgen werd op een bepaald moment in hun leven een vorm van diabetes 
ontdekt. Hoewel de ziekte steeds vaker voorkomt, bestaan er nog heel wat misverstanden 
over deze aandoening. Van 6 tot 14 november slaan Zoersel en Malle de handen in elkaar om 
diabetes onder de aandacht te brengen. We sluiten de campagne af op Wereld Diabetes Dag.

GEZONDHEIDSACTIE DIABETES
Omdat er nog zoveel misverstanden be-
staan over diabetes, is het belangrijk dat 
we iedereen voldoende informeren. Van 
6 tot 14 november organiseren we, sa-
men met de gemeente Malle, een aantal 
sensibiliseringsacties. Zo kunt u ons op 7 
november vinden in onze infostand op de 
markt van Zoersel. Op 8 november leert 
u heel wat bij tijdens ‘That Sugar Film’, 
om 20 uur in het Dorpshuis van Schilde 
(Kerkstraat 24, meer info op www.schil-
de.be). We sluiten op 14 november af met 
een infoavond rond diabetes in de Kapel 
(Handelslei 167). 
Meer informatie over alle acties vindt u 
binnenkort op www.zoersel.be. 

aanleg speelt hierbij een zekere rol, maar 
de precieze uitlokkende omgevingsfacto-
ren zijn nog niet allemaal bekend. Wat we 
wel zeker weten, is dat er geen verband is 
tussen snoepen of ongezond eten als kind 
en het optreden van diabetes type 1.
Bij diabetes type 2 zijn er een aantal risico-
factoren zoals overgewicht, erfelijkheid, 
oudere leeftijd, roken ... die dit type in de 
hand werken. Suiker op zich veroorzaakt 
dus geen diabetes. Het overmatig gebruik 
van suiker kan wel overgewicht in de hand 
werken en zo bijdragen tot de ontwikke-
ling van diabetes type 2.

diabetes is niet te genezen
Diabetes is een chronische aandoening 
die, vanaf het moment van de diagnose, 
levenslang uw aandacht vraagt. Genezing 
zou betekenen dat de alvleesklier zich kan 
herstellen en u geen medicatie meer no-

dig hebt. Dit kan helaas niet. Vandaag kan 
diabetes wel doeltreff end behandeld wor-
den. Zo kunnen eventuele problemen op 
lange termijn voorkomen worden.

één pilletje is niet voldoende
Een gezonde leefstijl is, naast een goede 
opvolging van uw medicatie, één van de 
hoekstenen van een diabetesbehandeling. 
Door gezond te eten, voldoende te bewe-
gen, uw gewicht onder controle te hou-
den en te stoppen met roken, kunt u een 
wereld van verschil maken. Vraag bij deze 
ziekte steeds raad aan uw huisarts.

Op 14 november is het Wereld Diabetes 
Dag. De dag werd in het leven geroepen 
als reactie op de alarmerende toename 
van diabetes over de hele wereld. Diabetes 
(of suikerziekte) is een chronische aan-
doening waarbij het suikergehalte in 
het bloed te hoog is. Als de bloedsuikers 
te lang hoog blijven, kan dit de hart- en 
bloedvaten, nieren en ogen beschadigen.
Hoewel de ziekte steeds meer voorkomt, 
bestaan er nog altijd heel wat misverstan-
den die we de wereld uit moeten helpen.

geen diabetes door te veel suiker
Diabetes gelijkstellen aan te veel snoepen 
of te veel suiker eten is onzin. We moeten 
eerst en vooral het onderscheid maken 
tussen diabetes type 1 en type 2. Diabetes 
type 1 is een auto-immuunziekte die de 
insulineproducerende cellen van de pan-
creas (of alvleesklier) afb reekt. Erfelijke 

MEER WETEN?
Diabetes Liga
T 0800 96 333 (gratis infolijn)
liga@diabetes.be

over leven met suikerziekte

misverstanden ontkracht

 ■ BETROKKEN
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noteer alvast in uw
agenda
U bent op zaterdag 9 en

zondag 10 december heel 

welkom op onze

cadeau- en kerstmarkt in en 

rond het administratief

en cultureel centrum 

Bethaniën (Handelslei 167) 

en in ‘Trefpunt’, de cafeta-

ria van PVT de Landhuizen 

(Bethaniënlei 6).

praktisch:

- zaterdag van 13 tot 19 uur 

(buiten tot 22 uur)

- zondag van 12.30 tot 17 uur 

(buiten tot 18 uur)

Het hele weekend kunt u

genieten van allerlei

muzikale en kinderanimatie.

 ■ IN BEELD

© Paul Van Nylen
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Nu het buiten terug wat frisser wordt, kijken we weer reikhalzend uit naar onze gezellige ca-
deau- en kerstmarkt. Op 9 en 10 december kunt u in en rond het administratief centrum ko-
men genieten van de vele lichtjes en de warme sfeer, met een kop warme chocomelk of een 
glaasje glühwein in de hand. En wie weet vindt u er meteen hét perfecte eindejaarsgeschenk. 

Tijdens het weekend van 9 en 10 decem-
ber wordt het administratief centrum en 
haar parking weer helemaal getransfor-
meerd tot een warme, knusse en solidaire 
cadeau- en kerstmarkt. U vindt er allerlei 
kraampjes van Zoerselse verenigingen en 
particulieren die u heel graag iets te eten 
of te drinken aanbieden. Anderen verko-
pen dan weer prachtige, meestal zelfge-
maakte geschenken.

voor het goede doel
Kraampjes, eten, drinken, kerstsfeer ... 
Niet echt een heel ander concept dan de 
gemiddelde Vlaamse kerstmarkt, denkt 
u? Fout! Wat onze kerstmarkt zo uniek 
maakt, is dat al onze standhouders soli-
dariteit en integratie hoog in het vaan-
del dragen. Daarom staan ze maar liefst 
20 % van hun opbrengst af aan het goede 
doel. Die goede doelen kiezen de stand-
houders steeds zelf uit de voorstellen van 
de adviesraad (dit keer de welzijnsraad). 
Zo weet iedereen perfect voor wie of welk 
project hij of zij zich inzet. Dit jaar schen-
ken de standhouders hun opbrengst aan 
drie Vlaamse projecten, die zich alle drie 
inzetten ten voordele van geestelijke ge-
zondheidszorg in ons land. We stellen ze 
graag aan u voor.
 
vzw Stokpaardje
Deze organisatie zet zich vooral in om het 
taboe over problemen rond geestelijke ge-
zondheid bij kinderen en jongeren te door-
breken. Stokpaardje werkt vooral pre-

ventief, lees: de organisatie zorgt ervoor 
dat kinderen en jongeren leren omgaan 
met de diversiteit in onze maatschappij 
en dat het perfect normaal is dat ze zich 
soms vragen stellen of twijfelen. Vorig jaar 
werd de vzw nog geselecteerd voor Rode 
Neuzen Dag, dankzij haar kortfi lmproject. 
Met de hulp van jeugdauteur Dirk Bracke 
schreven enkele jongeren een verhaal over 
catfi shing (waarbij iemand een vals profi el 
aanmaakt op sociale media en mensen 
daarmee misleidt). Daarna strikten ze nie-
mand minder dan regisseurs Adil El Arbi en 
Bilall Fallah om het verhaal te verfi lmen. 
Op 13 mei werd hun fi lm ‘Has#tag’ voor het 
eerst vertoond. Stokpaardje wil de fi lm 
binnenkort in zoveel mogelijk scholen la-
ten zien, waarbij er ook een lessenpakket 
wordt uitgewerkt om leerkrachten meer 
te ondersteunen. Stokpaardje wil ten slot-
te ook het geschreven Has#tag kortver-
haal zo breed mogelijk verspreiden.

StigWA
StigWA is een samenwerking tussen psy-
chiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, AZ 
Sint-Jozef en gemeente & ocmw Zoersel. 
Ook StigWA wil komaf maken met het 
‘stigma’ dat nog steeds gepaard gaat met 
psychiatrie en psychische problemen. 
Stigmata beïnvloeden immers de rela-
tie tussen een persoon die lijdt aan een 
psychische aandoening en zijn omge-
ving. Zo kunnen deze negatieve ervarin-
gen een trauma teweeg brengen, of het 
houdt mensen tegen om hulp te gaan 

zoeken voor hun psychische problemen. 
Momenteel werkt StigWA aan de uitwer-
king van een ‘stigwAPP’. Het wordt een 
ludieke en interactieve app voor smart-
phones en tablets, die u op een leuke en 
ongedwongen manier bewust wil maken 
van stigmatiserende opvattingen.

Free Clinic
Free Clinic vzw richt zich al meer dan 35 
jaar op de meest kwetsbare bewoners 
van stad Antwerpen. Afgelopen decennia 
heeft Free Clinic zich gespecialiseerd in 
een aanbod ‘aan huis’, dat speciaal ont-
wikkeld werd voor mensen met een ern-
stige drugsverslaving. Free Clinic stampte 
enkele laagdrempelige en makkelijk toe-
gankelijk initiatieven uit de grond waar 
druggebruikers terechtkunnen die moei-
lijk aansluiting vinden bij andere dienst-
verleningen. Zo startten ze bijvoorbeeld 
het ‘Medisch Sociaal Opvangcentrum’ op, 
dat cliënten op medisch, psychisch en so-
ciaal vlak begeleidt om de schadelijke ge-
volgen van druggebruik te beperken. Nog 
een voorbeeld is Buro Aktief, een project 
dat ‘uitvallers’ en/of ‘afh akers’ bij reguliere 
arbeidszorgprojecten alternatieve kleine 
werkopdrachten aanbiedt.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

gezelligheid en 
solidariteit troef

steun drie goede doelen

 ■ IN BEELD
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 ■ WEGWIJS

Verhuurt u een woning zonder dakisolatie of dubbel glas? 
Dan loopt u kans dat uw eigendom vanaf 2020 ongeschikt 
verklaard wordt voor de huurmarkt. Dat is een gevolg van het 
ambitieuze ‘Renovatiepact’ van de Vlaamse overheid.

INFOSESSIES ENERGIE
In november organiseren 
we, in samenwerking met 
Eandis, twee infosessies 
rond energie: 
- Op 16 november hebben 

we het met u over snelle 
energiebesparing. Want 
ook zonder grote investe-
ringen kunt u al snel een 
paar honderd euro per 
jaar besparen. Met onze 
praktische tips kunt u 
meteen aan de slag. 

- Op 30 november leren we 
u alles over warmtepom-
pen. Met een warmte-
pomp kunt u immers tot 
driekwart van uw warm-
te gratis uit de lucht, de 
grond of het grondwater 
halen.

Beide sessies vinden plaats 
om 19.30 uur in lokaal één.1 
in het administratief cen-
trum (Handelslei 167).  
Inschrijven doet u via www.
eandis.be/energiefi t.

verhoogde tussenkomst én extra hoge 
premies via de sociale energie-effi  ciën-
tie-projecten van Eandis. U (de verhuur-
der) vraagt vóór het uitvoeren van de 
werken goedkeuring aan Eandis en gaat 
ermee akkoord dat u de huurprijs niet ver-
hoogt als gevolg van de werken. U zegt 
ook het huurcontract niet op vóór het ein-
de van de contractueel bepaalde huurpe-
riode. Daarnaast kan de huurder - die deel 
uitmaakt van een bepaalde doelgroep - 
voor de werken een gratis een energiescan 
(een doorlichting van het energieverbruik 
van de woning) laten uitvoeren. Voor 
meer informatie surft u naar www.wo-
nenvlaanderen.be of www.eandis.be. U 
vindt er een schat aan informatie over hu-
ren, verhuren, (ver)bouwen, energiescans, 
verbouwpremies en nog veel meer.

De Vlaamse overheid wil een ener-
giezuinige (huur)woning voor iedere 
Vlaming tegen 2020. Dat staat zo in het 
Renovatiepact, dat in 2014 gelanceerd 
werd. Drie jaar later merken we dat er 
nog steeds heel wat kwetsbare huurders 
noodgedwongen in een energieverslin-
dende woning wonen. Volgens het pact 
moeten zulke situaties tegen 2020 opge-
lost zijn. Alle (huur)woningen moeten dan 
ramen hebben met minstens dubbel glas 
én een geïsoleerd dak.

is uw woning in orde?
Voor dak- of zoldervloerisolatie is de mini-
mumnorm een Rd-waarde van minstens 
0,75 m²K/W. Dit wil zeggen: een isolatie-
laag van 3 tot 4 cm (afh ankelijk van het 
gebruikte materiaal). Verder moeten te-
gen 2020 de ramen in de leefruimtes, keu-
kens, slaapkamers en badkamers van alle 
woningen minstens dubbel glas hebben.

en als mijn woning niet voldoet?
Merkt u dat uw huurwoning na 1 januari 
2020 nog steeds niet in orde is? Vraag dan 
een woningonderzoek aan via ruimtelijke.
ordening@zoersel.be. Een medewerker 
komt dan bij u langs en stelt de gebreken 
vast. Krijgt de woning meer dan vijftien 
strafpunten, dan wordt die ongeschikt 
verklaard. De verhuurder moet de opge-
somde gebreken dan in orde brengen bin-
nen een afgesproken termijn. Doet hij of 
zij dit niet, dan wacht er een sanctie.

profi teer van premies
Bent u verhuurder, dan wacht u dus best 
niet meer te lang met verbouwen. Nu 
kunt u immers nog beroep doen op een 

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

dubbel glas en 
dakisolatie verplicht

in elke (huur)woning vanaf 2020
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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. 

06.11.2017 - 20.12.2017

zaterdag 04.11
volg een opleiding
reanimeren en defi brilleren
Groepen tot maximum 20 personen.
locatie
zaterdag 4.11, AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
donderdag 9.11 of 7.12 bibliotheek Zoersel, Dorp 54
andere data 9.11 en 7.12
tijdstip zaterdag van 10 tot 13 uur
 donderdag van 18.30 tot 21.30 uur
info en inschrijven vorming@zoersel.rodekruis.be
(graag 2 voorkeuren doorgeven)
een activiteit van Rode Kruis Zoersel

expo
Sandra Vermeir & Christine van Praag
| Water met Vuur
Twee kunstenaars gaan in dialoog met elkaar via 
de schilderkunst en keramiek. De natuurelemen-
ten aarde, vuur, lucht en water zijn bepalend voor 
het uitzicht van hun werk. In haar zoektocht naar 
authenticiteit laat Sandra zich vooral inspireren 
door het menselijke lichaam. Zowel de buiten- als 
de binnenkant en het ontstaan daarvan. In haar ke-
ramieken en schilderijen streeft ze naar een even-
wicht tussen ruwheid en verfi jning. De keramieken 
van Christine zijn donker en organisch, gevormd 
door rook en vuur. Via de titels van haar werken 
kunt u haar zoektocht naar licht ontdekken.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. zondag 26.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

digitaal café
Vragen over fotografi e, digitale beeldverwerking of 
PC problemen? Wij helpen u graag verder.
locatie Zonneputteke
andere data iedere eerste zaterdag van de maand
tijdstip vanaf 20 uur
prijs gratis
info secretariaat@fotoclubobscura.be
een activiteit van fotoclub Obscura vzw Zoersel

zondag 05.11
kunstmarkt
Expo van een rijk pallet aan assemblages, beeld-
houwwerk, collages, keramiek en grote en kleine 
schilderijen van vijf kunstenaars. Werk van Anne-
mie Roovers, Brambilla, Charles Pauwels, Lucienne 
Laenen en Jules Raus. Iedereen welkom.
locatie ten huize Charles Pauwels,
Sint-Antoniusbaan 118
andere data 12, 19 en 26.11
tijdstip van 14 tot 18 uur
info T 03 384 32 06
een activiteit van atelier Charles Pauwels

natuurwandeling in het Zoerselbos
Keltische wandeling met natuurgids.
(met laarzen, zonder honden, ook niet aangelijnd.
locatie Bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine,
M 0479 73 90 33
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

maandag 06.11
Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong, meditatie in beweging, is een reeks bewe-
gingen die ontwikkeld werden voor zelfh eling

en stressreductie. Tibetaanse yoga is eenvoudig en 
voor iedereen toegankelijk. We eindigen steeds met 
een deugddoende relaxatie.
Graag zelf een matje, fl eecedeken, kussen en even-
tueel een fl esje water meebrengen.
locatie turnzaal Halle, Dorpsplein Halle
andere data elke maandagavond
tijdstip van 19.45 tot 21.00 uur
prijs € 12 per losse les,
 € 100 abonnement,
 proefl es mogelijk
info Felicia Van Hoof M 0472 24 66 25,
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 07.11
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

woensdag 08.11
verlanglijstje Sinterklaas
Weet jij wat je wilt vragen aan Sinterklaas?
Verschillende speelgoedboekjes liggen op jou te 
wachten, knip en plak er maar op los.
Elk deelnemend kind krijgt een leuke verrassing. 
Inschrijvingen geldig na betaling op rekeningnum-
mer BE09 6528 2573 91 57.
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 5,
 niet-leden € 8
info Heidi Rymen,
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

ruggensteun:
dagles op woensdagnamiddag
Rugklachten of andere beperkingen? Tijd om op 
een rustig tempo via stap voor stap opgebouwde 
lessen aan spierversterking en houdingscorrectie te 
doen en verantwoord te bewegen. We garanderen 
instap in een kleine groep.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
OPGELET
uitzonderlijk 8 t.e.m. 29.11 in het Zonneputteke
andere data elke woensdagnamiddag
tijdstip van 15 tot 16 uur
prijs vrijblijvend en gratis kennismakingsles 
mogelijk
info Anne Peetermans,
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

donderdag 09.11
kookworkshop
Doe-mee kookles met als thema: “alles in één pot”
locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip van 13 tot 16 uur en van 19 tot 22 uur
prijs leden € 5,
 niet-leden € 9
(geen inschrijving nodig)
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

cursus bloemschikken
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
andere data 14.12
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden gezinsbond € 4,
 niet-leden € 6
info en inschrijven Anja Heeren,

M 0492 04 91 24, aheeren@msn.com
een activiteit van
Gezinsbond Halle-Sint Antonius

zumbalessen op donderdagavond
Danst u graag ? En wilt u dit combineren met een 
conditieles die uw hart sneller laat slaan en die fl ink 
wat calorieën doet verbranden ? Dan kunt u nog 
steeds instappen.

locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
OPGELET
uitzonderlijk 9 t.e.m. 30.11 in het Zonneputteke
tijdstip 19.30 uur
prijs vrijblijvend en gratis kennismakingsles
mogelijk tot einde november
info Anne Peetermans,
M 0476 30 30 53, dancomovado@gmail.com
een activiteit van Danco Movado Zoersel

feminine fl ow hormoonyoga
omdat stressreductie bij vrouwen zeer belangrijk 
is, bereiden we ons lichaam via zachte oefeningen 
voor op een aantal krachtigere en dynamische 
asana’s. Zo brengen we onze hormonen op een 
fi jne manier weer in balans. Er is ook steeds vol-
doende aandacht voor een afsluitende relaxatie.
Helend bij PMS, perimenopauze-en menopauzale 
ongemakken.
Toegankelijk voor alle vrouwen.
locatie turnzaaltje Halle, Dorpsplein
tijdstip van 19.30 tot 21 uur
prijs € 66 abonnement, eerste les kan als proefl es 
gevolgd worden, € 11 per losse les
info en inschrijven Felicia Van Hoof,
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

relax en Unwind Yoga
Mix van zachte yoga-oefeningen met aandacht 
voor meditatie en ontspanningsmomenten.
locatie Brakkebos 11
andere data elke donderdagochtend vanaf 12.10
tijdstip van 9.30 tot 11 uur
prijs € 12 per losse les, € 100 abonnement
info felinea@skynet.be, M 0472 24 66 25
een activiteit van Felinea

vrijdag 10.11
toneel | Wij gaan naar Benidorm
Een gezin gaat voor de eerste keer naar Spanje op 
vakantie en dat loopt niet van een leien dakje.
locatie parochieaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data zaterdag 11 en 18.11
 zondag 12 en 19.11
 donderdag 16.11
 vrijdag 17.11
tijdstip
donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur
zondag om 15 uur
prijs € 10 tickets enkel online te reserveren via
www.jukschot.be
info Tom Devlieghere, M 0486 35 46 88
een activiteit van Toneelkring ‘t Jukschot

zaterdag 11.11
clubdag
Wie graag wandelt, kan Halle ontdekken met 
enkele kleine omlopen van 7 en/of 8 km . Men kan 
ook in groep om 10 uur een wandeling maken van 
ong. 12 km met een tussenstop .Voor onze leden de 
gelegenheid om het lidmaatschap te hernieuwen 
Nieuwe leden krijgen alle info en documentatie.
Dit is ook de eerste groepswandeling van het nieu-
we jaar voor onze leden.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
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tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,1 , niet-leden € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
M 0477 27 93 11, jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

theater
Pascale Platel | Gezegend Zij
In Gezegend Zij vertelt Pascale Platel de levensloop 
van Jezus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, 
de moeder van Johannes de Doper. Platel vertelt 
het verhaal vol humor en leuke gedachtenkronkels. 
Ze laat u proesten, maar evenzeer beweegt ze u tot 
tranen toe zoals alleen zij dat kan. Met het publiek 
aan haar lippen frist ze ons collectief geheugen 
op met anekdotes die getuigen van groot respect, 
geestdrift en heel wat korreltjes zout. Het resultaat 
is een, in de pers, alom bejubelde voorstelling!
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 12,
 kassa € 15
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van
gemeente Zoersel i.s.m. de Seniorenraad

dinsdag 14.11
ecosmos
seizoensgebonden broodbeleg
Milieuvriendelijk en gezond broodbeleg maken? 
Dat is voortaan een koud kunstje! In deze cursus 
leert Janna Janssens u hoe u lekker kookt met 
verschillende ingrediënten uit de ecologische keu-
ken. U kunt hiervoor ook restjes gebruiken. Aantal 
plaatsen zijn beperkt, betalen bij inschrijving.
locatie afspanning Sint-Christoff el,
Amelbergastraat 1, 2240 Zandhoven
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs leden Velt € 3,
 niet-leden € 8
info en inschrijven Kristel De Bie,
kdebie@belgacom.net, M 0478 45 43 08
een activiteit van Velt Voorkempen

donderdag 16.11
avondconcert 
| Hans van Kerckhoven (viool)
en Hanna Grociak (harp)
Naar aanleiding van de Ouderenweek 2017 nodigt 
zna Joostens twee uitstekende muzikanten uit: 
Hans van Kerckhoven (viool) en Hanna Grociak 
(harp). In een intieme sfeer trakteren zij ons op mu-
ziek van Fiocco, Spohr, Massenet en Saint-Saëns.
locatie ZNA Joostens, cafetaria, Kapellei 133
tijdstip 18.30 uur
prijs vvk € 3,
 kassa € 5
info en reserveren Inge Ledou,
inge.ledoux@zna.be, T 03 384 56 43,
www.zna.be/woonzorgcentrum
een activiteit van ZNA Joostens,
in samenwerking met “De Alzheimer code”

vrijdag 17.11
stigWAwandeling:
wandeling voor het ganse gezin
Een avondwandeling van 6 km in de omgeving van 
het domein. De bewoners en medewerkers van PC 
Bethanie nodigen iedereen uit om in groep mee te 
wandelen zodat U hen beter kan leren kennen. Een 
absolute aanrader want “onbekend is onbemind”.
Er zijn hapjes en drankjes en een rustpost voorzien.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
locatie PZ Bethaniënhuis, Gebouw 2,
Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip begeleide wandelingen starten om 18 uur, 
18.30 uur en 19 uur
prijs € 1,5
info Lisa Peeters,
lisa.peeters@emmaus.be, T 03 380 31 45
of Jozef.joostens@skynet.be,
T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11
een activiteit van
psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis
i.s.m. WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

comedy-avond met Nigel Williams
locatie KFCE Zoersel, Westmallebaan 138
tijdstip deuren open om 19 uur,
 deuren gesloten 19.45 uur,
 start voorstelling 20 uur
prijs € 15 (inkombandje)
info en reserveren via feestcomité@kfcezoersel
of in de voetbalkantine
een activiteit van Feestcomité KFCE Zoersel

zaterdag 18.11
dag van de natuur: Bonte Klepper
Aan de grens tussen Oostmalle en Rijkevorsel ligt 
dit prachtige gebied van heide en ven. Na een korte 
kennismaking voeren we allerlei beheerwerkjes uit. 
Hapje en drankje zijn voorzien.
locatie poort Bonte Klepper (einde Nijverheidsweg 
Rijkevorsel)
tijdstip van 9 tot 15.30 uur
prijs gratis
info Eddy D’Huyvetter,
eddhuyvetter@skynet.be, T 03 309 31 78,
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

fototentoonstelling Nenufar
Dat Fotoclub Nenufar vzw vijftig jaar bestaat, zal 
iedereen geweten hebben. Binnen de club werd het 
al gevierd met het lanceren van een gloednieuwe 
website op www.nenufar.be, waar u alles kunt 
vinden dat u over de club wilt weten. Zo wordt ‘Uw 
kijk op Sint-Antonius anno 2017’ een onderwerp 
van onze fototentoonstelling. Uniek zijn ook de 
fotowerkjes van de leerlingen van de drie verschil-
lende scholen binnen onze gemeente. Eveneens 
tonen we eigen werk en foto’s van de Fotorally voor 
fotoclubs.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data t.e.m. woensdag 22.11
tijdstip zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur
 maandag tot woensdag van 10 tot 16 uur
prijs gratis
info www.nenufar.be, wilfried.schul@telenet.be
een activiteit van Nenufar vzw

workshop chocolade
Bezoek aan de chocolaterie.
locatie chocolaterie, Antwerpsesteenweg 150
tijdstip 10 uur
prijs € 15
info inschrijven verplicht, 
kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

zondag 19.11
veldtoertocht KWB Zoersel
“Fingo Classic”
Afstanden: 30 en 45 km – kids-toer : 15 km. Uitge-
breide bevoorrading met o.a. soep – 80% onver-
harde weg. 100 % BLOSO-vrij en voor de durvers de 
Adamsberg. Bikewash en douches zijn voorzien.
locatie voetbalkantine KFCE Zoersel,
Westmallebaan 138 te Zoersel
tijdstip starten vanaf 8 tot 10.30 uur
info Ludo Van der Schraelen, M 0472 24 24 35,
ludo.van.der.schraelen@telenet.be
een activiteit van fi etsclub KWB Zoersel

tweedehandsmarkt
kinderspullen en kleine stukken
allerhande
locatie Zonneputteke
tijdstip van 10 tot 13 uur
prijs per tafel leden € 6,
 niet-leden € 10 -
 toegang gratis
info en vooraf reserveren van tafel Helène.Beckers,
T 03 383 35 43, hendrik.boven@telenet.be
een activiteit van
Gezinsbond Halle-Sint -Antonius

mosselfeest in GO!
Basisschool Klim-op
Genieten van lekkere mosselen, een koninginnen-
hapje of een vegetarische schotel met frietjes.
locatie Heybleukenstraat 21
tijdstip van 12 tot 14 uur of van 17 tot 19 uur
prijs afh ankelijk van de gekozen maaltijd
info Birgit Engel, T 03 383 25 95,

M 0492 33 73 50 of bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van de oudervereniging
en de vriendenkring
in samenwerking met GO! Basisschool Klim-Op

vrijdag 24.11
reisverslag Panama
Fotoverslag over de jungle van Panama, een van 
de meest biodiverse landen ter wereld! In de uitge-
strekte regenwouden vinden we kolibries, toekans, 
miereneters, brulapen, luiaards…
locatie Oude pastorij, Berckhovenstraat 11,
Westmalle
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs vrije bijdrage
info Guy Laurijssens,
guy.laurijssens@gmail.com, M 0474 73 64 30,
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

toneel | Ge-Tic-t
komedie van Laurent Baffi  e/vertaling Frank De 
Kaey. In de wachtkamer van dokter Stern, de 
beroemdste en beste psychiater ter wereld, zitten 
zes patiënten. Zij wachten op hun dokter die hen 
leert hun ‘tics’ te controleren en te overwinnen. 
Wanneer de assistent aankondigt dat dokter Stern 
onverwacht wordt opgehouden in de luchthaven, 
besluiten de patiënten zelf een groepstherapie te 
organiseren ...
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data 25.11, 1,2,8 en 9.12
tijdstip telkens om 20 uur
prijs € 8
info en reserveren Lut De Kerf, T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelgezelschap Tilia

toneel | ‘n Dood- gewoon avondje
auteur Johan Deckers
regie Bart Anteunis.
Ria en Frank zijn precies één jaar getrouwd en
willen dit vieren. Maar de gezelligheid van hun 
intiem etentje wordt verstoord door de Conciër-
ge Victor, die zich overal nogal goed thuis voelt. 
Bovendien heeft Frank zijn baas, Fernand Van 
Ginderachter en zijn bazige vrouw Germaine uitge-
nodigd voor een glaasje. Frank maakt immers kans 
op promotie en kan dus zijn directeur maar best 
goed ontvangen.
Als de directeur ,later op de avond met een heel 
speciale vraag komt, kan dit geen
doodgewoon avondje meer worden, of toch ?
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 1.12
 zaterdag 25.11 en 2.12
 zondag 3.12
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur
 zondag om 15 uur
prijs vvk € 9, kassa € 10
info en reserveren vanaf 23.10 M 0470 85 94 10
een activiteit van Toneelkring W.I.K -Ziezo vzw

dinsdag 28.11
bibberbaas: 6-11 jaar + 1 ouder
Binnenkort starten terug de toetsen. Heb jij dan 
ook last van spanning of faalangst? Via ontspan-
ningsoefeningen leren we omgaan met spanning. 
Negatieve gedachten hebben een grote impact 
en geven ons een slecht gevoel. Hoe kiezen voor 
helpende gedachten?
locatie de Knod 36
tijdstip van 18.30 tot 20 uur
prijs € 30 (1 ouder + 1 kind)
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, www.kiyo.nu
een activiteit van Kiyo

vrijdag 01.12
derde puur natuur quiz
In deze uitgave opnieuw vragen over inheemse 
fl ora en fauna. Ludiek en leerzaam! De opbrengst 
gaat naar onze en uw natuurgebieden.
locatie CC Alice Forceville,
Sint-Jozefl ei 26, Westmalle
tijdstip van 20 uur tot 23.30 uur
prijs € 18 per ploeg (max.6personen) te storten op 
BE80 7512 0545 9477. Vermeld uw ploegnaam
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info Bart Hellemans, M0473 29 21 63,
bart.hellemans@skynet.be,
www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 02.12
wintersalon
Via het Wintersalon biedt cultuurhuis de Bijl de 
Zoerselse kunstenaars een platform aan om op jaar-
lijkse basis hun kunststukken aan het brede publiek 
te tonen. Voor veel kunstenaars is het een uitdaging 
om telkens weer het artistiek niveau inhoudelijk 
uit te diepen en te verbeteren. Laat u ook dit jaar 
verrassen door de verscheidenheid aan technieken 
en vaardigheden van onze Zoerselse kunstenaars.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data t.e.m. 30.12 (24.12 gesloten)
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur
 zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

familiekwis
Nenufar organiseert een kwis in de stijl van de club: 
leuke vriendenkring, ernstig enkel als het moet, 
ludiek van zodra het kan. U hoeft geen bolleboos 
of fotospecialist te zijn. De vragen zijn niet steeds 
op kennis gericht. Met af en toe een gokje en een 
handig samengestelde ploeg komt u ook al een 
heel eind ver.
Stel een ploeg van max. 6 deelnemers samen en 
schrijf in via het formulier op onze webpagina met 
vermelding van de inspirerende naam voor uw 
ploeg en de melding dat u het reglement gelezen 
en aanvaard hebt. De drie beste ploegen winnen 
een prijs. Voor een willekeurige ploeg in de rang-
schikking en voor de rode lantaarn hebben wij ook 
wat in petto.
locatie zaal Harmonie, Bethaniënlei 108/b
tijdstip welkom vanaf 19.30 uur,
 de kwis start om 20 uur
 en eindigt rond 23.30 uur
prijs € 12 per ploeg
info reglement en inschrijven www.nenufar.be,
u ontvangt dan een mail met verdere uitleg.
Let op inschrijvingen worden in volgorde
behandeld, vol is vol ...
een activiteit van fotoclub Nenufar

zondag 03.12
natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids.
Thema: bomen symbolen vroeger en nu. Laarzen 
zijn sterk aanbevolen! Honden zijn NIET toegela-
ten, ook niet aangelijnd.
locatie Bezoekerscentrum, Boshuisweg 2
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, Luc Fontaine,
M 0479 73 90 33
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

winterwandeling Bonte Klepper
Ook de winter heeft zijn charmes in de Bonte 
Klepper. Het desolate heidelandschap geeft ons 
een indruk van de beproevingen die de natuur dan 
krijgt te verduren.
locatie poort Bonte Klepper
(einde Nijverheidsweg Rijkevorsel)
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info Eddy D’Huyvetter, eddhuyvetter@skynet.be,
T 03 309 31 78, www.natuurpuntvoorkempen.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

dinsdag 05.12
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

zorg voor uw rug
locatie Parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
tijdstip 19.30 uur
prijs € 6

info Mai Wouters, T 03 337 88 80,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

woensdag 06.12
bloemschikles
Bloemstuk met helleborus.
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 7
info en verplicht inschrijven
kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 07.12
kritisch en gezond
Femma ontwikkelde in samenwerking met CM 
en Markant deze interessante infosessie met 
achtergrondinformatie en oefeningen waardoor u 
ontdekt hoe u zelf kritisch kunt omgaan met ge-
zondheidsinformatie. U leert de vele onderzoeken 
(bv. over hoe (on)gezond boter nu echt is) in de pers 
beoordelen, een betrouwbare website herkennen 
en komt te weten of u mag vertrouwen op de 
inhoud van uw favoriete magazine. Daarnaast 
hoort u ook hoe u gezondheidsinformatie kunt 
meenemen in een gesprek met uw zorgverlener.
locatie Zonneputteke Zoersel
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Simonne Kampen, T 03 383 65 55 of
simonne.kampen@hotmail.com
een activiteit van Femma Zoersel

vrijdag 08.12
fi tsen/twijnen
Zeer eenvoudige universele technieken. We werken 
met pitriet en zeegras touw.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur
prijs € 55 (inbegrepen oefenmateriaal en
eenvoudige broodmaaltijd)
info info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, 
minspil@telenet.be, www.indenateljee.be
een activiteit van In den Ateljee vzw

papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 09.12 en zondag 10.12
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

concert
Marc Erkens | De Goldbergvariaties
van J. S. Bach
De Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach 
(1695-1750) worden beschouwd als het belangrijk-
ste klavierwerk van de 18de eeuw. Zij vormen het 
hoogtepunt van Bachs oeuvre voor klavecimbel. 
Bovendien zijn zij het eerste van een reeks ‘encyclo-
pedische’ werken waarmee Bach tijdens het laatste 
decennium van zijn leven hulde bracht aan de tra-
ditie van het contrapunt. Marc Erkens vertelt over 
klassieke muziek en speelt ze ook op piano. Hij doet 
dat met veel historische achtergrond en humoristi-
sche ondertoon. Dankzij deze unieke aanpak komt 
de uitzonderlijke muzikale en expressieve rijkdom 
van de Goldbergvariaties ineens tot leven.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 8, kassa € 10
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 09.12
bezoek
museum ‘Stampe en Vertongen’
aan de luchthaven van Deurne
Het museum brengt hulde aan de luchtvaartpio-
niers Jean Stampe en Maurice Vertongen die in 1923

hun vliegschool en vliegtuigfabriek oprichtten in 
Antwerpen. In het museum maakt u kennis met 
militaire toestellen uit de Eerste Wereldoorlog. 
Speciale aandacht gaat naar de SV4, de Antwerpse 
tweedekker die door Jean Stampe werd gebouwd 
en internationale faam verwierf. Het museum biedt 
ook onderdak aan de in de Tweede Wereldoorlog 
zo beruchte V1: Hitlers ‘Vergeltungswaff e Einz’ dat 
zoveel ellende en verdriet zaaide in Antwerpen en 
omstreken.
locatie Museum Stampe en Vertongen,
Luchthavenlei 1, Deurne
tijdstip 14 uur stipt
prijs leden Davidsfonds €3, niet-leden € 5
info en inschrijven voor 25/11 Katia Pannecoucke,   T 
03 383 51 56 of katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van Davidsfonds

dinsdag 12.12
mindfulness kennismaking
Ook last van stress, spanning, piekergedachten, de 
controle over uw leven kwijt? Mindfulness toont je 
de pauzeknop en brengt u terug in balans. Een mix 
van praktische oefeningen en korte theoretische 
achtergrond.
locatie de Knod 36
tijdstip 19.30 tot 21.30 uur
prijs € 15
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72,
kristel@zinnebeeld.be
een activiteit van Zinnebeeld

groepswandelingen
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 het Koffi  eboontje, Amelbergstraat 35, 2240 
Zandhoven
tijdstip 10 uur en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, M 0477 27 93 11,
jozef.joosten@skynet.be
een activiteit van
WSV Natuurvrienden van Zoersel vzw

donderdag 14.12
fi lm | Il Capitale Umano
De families van de steenrijke Carla Bernaschi en 
die van Dino Robelli, een makelaar in onroerend 
goed die op de rand van faillissement staat, hebben 
één obsessie gemeen: geld. Wanneer een jeep een 
fi etser op de dag voor kerstavond aanrijdt, wordt 
het leven van de twee families onomkeerbaar met 
elkaar verbonden. De fi lm is losjes gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Stephen Amidon en is 
een scherpe satire over hebzucht, nieuwe rijken en 
kapitalisme. Behalve een meeslepende en stijlvolle 
thriller is Il Capitale Umano goed voor meer dan 40 
prijzen in binnen- en buitenland. 
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

nachtvlinders determineren
Weet u niet welke mooie nachtvlinders op uw raam 
zitten? Neem foto’s en breng ze mee.
locatie Oude pastorij, Berckhovenstraat 11,
Westmalle
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
prijs gratis
info Walter d’Hertefelt, M 0478 65 90 10,
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

vrijdag 15.12
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
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

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 18 tot 22 uur
info eline.verrijken@halmolen.be, T 03 380 12 00
een activiteit van Residentie Halmolen

zaterdag 16.12
kerstkaarten maken
Wilt u graag een eigen ontworpen kerstkaart 
maken in verschillende kleuren, geuren en met ver-
schillende materialen. Schrijf u snel in! Inschrijving 
geldig na betaling op rekeningnummer
BE09 6528 2573 9157
locatie Westmallebaan 60
andere data 23/12/2017
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs leden € 4, niet-leden € 7 (per zaterdag)
info Heidi Rymen, M 0474 85 75 97,
heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van gezinsbond Zoersel

Kerstconcert
Koninklijke Harmonie De Vriendenband
Koninklijke Harmonie De Vriendenband nodigt 
u graag uit op haar jaarlijks Kerstconcert. Op 
zaterdag wordt onze harmonie versterkt door de 
leerlingen uit de samenzangklassen van het eerste 
en tweede jaar van de muziek- en woordacademie 

van St.-Antonius, voorbereid door Marit Klerkx. Zij 
brengen uiteraard de mooiste kerstliederen. Op 
zondag brengen we u de stemmigste kerstmuziek 
met solisten uit eigen rang. Hopelijk mogen wij u 
verwachten voor een helder liedje in de (weliswaar 
gezellig verwarmde) winterlucht!
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data 17.12
tijdstip 16.12 om 20 uur
17.12 om 10.30 uur
prijs vvk € 10, kassa € 12
gratis tot 12 jaar
info en tickets Koninklijke Harmonie
De Vriendenband, T 03 383 57 89,
info@devriendenband.be,
www.devriendenband.be
een activiteit van
Koninklijke Harmonie De Vriendenband

zondag 17.12
Halle Lujah 2017
vijfde en laatste editie
De Kempen, anno 1900: Kerst was toen anders. 
Herontdek kerstmuziek van toen, afgewisseld met 
verhalen die destijds aan de haard verteld werden.
locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 17 uur
prijs € 10, € 5 tot 12 jaar
info Tom Sleeuwaert, M 0470 60 01 20,
tomsleeuwaert@hotmail.com
een activiteit van Halle Leeft

maandag 18.12
inschrijfmomenten
digidak computerlessen
locatie administratief centrum(Handelslei 167) op 
18.12, tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur
andere data 21.12 van 18.00 tot 20 uur
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 21.12 van 10.30 uur 
tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afl oop van de lessen terugkrijgt (graag gepast geld)
info gemeente Zoersel, T 03 2980 0 00,
gemeente@zoersel.be
een activiteit van digidak i.s.m. gemeente en 
OCMW Zoersel

dinsdag 19.12
bloedinzameling
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7,
woensdag Beuk & Noot, Ter Beuken 1
andere data woensdag 20.12
tijdstip
dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur
woensdag van 18 tot 20.30 uur
info Anita Luyckx, M 0476 52 23 86
een activiteit van Rode kruis Zoersel
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 9.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 21.12 en 24.02

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.
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van de inhoud.


