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WEGWIJS  Het bestuur startte een pu-
bliek-private samenwerking op voor de 
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ieder van u aanzetten om te streven naar 
meer duurzaamheid, op alle vlakken.

16 
CLOSE-UP  Armand en Jef jr. Vermeiren 
praten vol liefde over hun vader, frontsol-
daat in WOI.
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IN BEELD  Noteer bij zaterdag 10 oktober 
alvast in uw agenda: Verwendag in de drie 
bibliotheken.
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BETROKKEN  Op dinsdag 6 oktober zet-
ten we alle mantelzorgers eens extra in de 
bloemetjes.

zo is Zoersel!

September. Daarmee wuiven we de zomer uit. En de vakantie. 
September staat ook voor een nieuw begin. Een nieuwe start 
op school. Een nieuw werkjaar. Een nieuw cultuur- en vrije 
tijdsseizoen.

Zestig bewoners van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis De 
Landhuizen namen ook een nieuwe start. En wel in een prach-
tige nieuwe woonomgeving. Eén die is ingeplant in de lokale 
gemeenschap en gericht op zorg op maat.

Zorgen voor elkaar, op onbaatzuchtige wijze, is overigens iets 
dat bij tijd en stond extra aandacht verdient. Gemeente en 
ocmw organiseren daarom de ‘dag van de mantelzorger’. Op 6 
oktober worden alle liefdevolle helpende handen getrakteerd 
op een gezellig samenzijn.

Zorgen voor een ander, dat kan natuurlijk maar voor wie het 
geluk heeft zelf gezond te zijn.
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, aan deze wijsheid 
van de Oude Grieken twijfelt vandaag niemand meer. Onze bib 
zorgt hier graag mee voor, onder meer tijdens de Vlaamse bi-
bliotheekweek. U kunt zich dan weer eens goed laten verwen-
nen.

Misschien vindt u er het nieuwe boek van Jef Vermeiren al. Dit 
zorgt ervoor dat unieke oorlogsherinneringen nooit meer ver-
loren gaan. Al past dit thema natuurlijk niet in de ‘verwenweek’. 
‘Verwensen’ zou hier beter op zijn plaats zijn.

Dat doen we ook met de Mexicaanse griep. Opmerkelijk toch, 
hoe in onze internationaliserende wereld ook de griep niet 
meer Vlaams of Spaans kan zijn, maar een exotisch tintje moet 
krijgen. Hoewel deze griep geen reden is tot paniek, nemen we 
toch ook als gemeente een aantal voorzorgen.

Voorzorgen nemen, da’s ook plannen voor de toekomst. Dit 
doen we onder meer door verder te werken voor een leefbare 
gemeente en een gezonde woonomgeving.
‘De dag van morgen zal voor zelven zorgen’, de bedenker van dit 
spreekwoord is ongetwijfeld een onbezorgd iemand geweest.
Onze duurzaamheidsambtenaar zal hem alvast geen gelijk ge-
ven. Samen met haar zijn we immers wel degelijk bezorgd om 
onze leefomgeving van morgen. En daar zijn extra inspannin-
gen voor nodig.
Dit kunnen we door samen te kiezen voor meer duurzame pro-
ducten.

En wie weet, misschien krijgt de bedenker van het spreek-
woord dan toch nog gelijk.

Veel leesplezier met dit Zoersel magazine, door onze diensten 
met veel enthousiasme en zorg voor u gemaakt!

Katrien Schryvers
burgemeester

 ■ BETROKKEN

een▪thuis vol▪toekomst

U heeft ze ongetwijfeld al zien staan: de baksteenrode gebouwen aan de Bethaniënlei. Het 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) De Landhuizen opende hier eind juni de deuren van 
haar nieuwbouw, genaamd Wissel. Voor zestig mensen met een langdurige psychiatrische 
kwetsbaarheid werd deze leefomgeving een echte woonomgeving.

“Via deze weg willen we bovendien de integratie van onze be-
woners in de lokale gemeenschap nog verder stimuleren. Soms 
is die stap naar de buitenwereld echter nog wat te groot. Daar-
om werd een buurtactivator aangesteld die de contacten zal 
leggen met de plaatselijke verenigingen en hen zal vragen om 
binnen onze infrastructuur activiteiten te organiseren die open-
staan voor onze bewoners. We zullen ook trachten voor enkele 
bewoners aansluiting te vinden bij de plaatselijke verenigingen. 
De buurtactivator speelt dan een centrale rol bij de onderlinge 
communicatie. Kortom: streven naar inclusie van onze bewo-
ners zonder daarbij té grote sprongen te maken, maar stap voor 
stap aansluiting vinden bij de (lokale) gemeenschap.”

stap naar kleinschalig wonen
Wissel bestaat uit vier woningen van zes personen, drie woningen 
van negen personen en negen individuele studio’s. Hiermee zet 
het PVT dus duidelijk de stap naar kleinschalig en huiselijk wonen. 
Bovendien is Wissel met het ‘gezicht’ naar de straat gericht en is er 
aldus een grote openheid naar de buitenwereld.

“Dit ligt volledig in lijn met ons maatschappelijk doel: het aanbieden 
van een woonomgeving, ingeplant in de lokale leefgemeenschap 
en zo gezellig en huiselijk mogelijk ingericht, aan mensen met een 
langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis”, zo luidt het bij 
de directie van het PVT.

“In het zorglandschap situeren we ons tussen het Psychiatrisch 
Ziekenhuis en Beschut Wonen. Het aanbieden van deze nieuwe 
woonomgeving is één van de manieren waarop we de maatschap-
pelijke integratie van onze bewoners willen bevorderen. De kleinere 
leefgroepen laten meer differentiatie toe en ‘zorg op maat’. Een zorg 
die gekenmerkt wordt door ‘bijzonder waar nodig, normaal waar 
mogelijk’. We willen hiermee bijdragen aan de verbetering van de 
levenskwaliteit van de individuele bewoner.”

trefpunt
De polyvalente ruimte ‘Trefpunt’ zal in het PVT dienst doen als 
buurthuis - een plaats waar alle PVT-bewoners elkaar kunnen ont-
moeten, al dan niet tijdens een aangeboden activiteit.

nieuwbouw opent deuren

mEER WETEN?
▪▪Surf▪dan▪dit▪najaar▪naar▪www.pvtdelandhuizen.be
▪▪Zin▪om▪mee▪te▪werken▪als▪vrijwilliger▪aan▪onze▪thuis▪voor▪

bewoners?▪Contacteer▪dan▪S.▪Bauwens▪op▪03▪380▪30▪11.
▪▪Dit▪najaar▪leest▪u▪in▪het▪Zoersel▪Magazine▪meer▪over▪een▪

ander▪nieuwbouwproject▪van▪PC▪Bethanië.

“De kleinere leefgroepen laten meer 

differentiatie toe en ‘zorg op maat’.”
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gen doen dat. We denken dan aan 
mensen met chronische ziekten 
(diabetes, long- en hartaandoe-
ningen, nierinsufficiëntie, enz.) en 
65-plussers. Volgens het laatste 
rapport van de mutualiteiten laat 
amper één derde van de chronisch 
zieken jonger dan 65 zich vaccine-
ren. Bij de 65-plussers zijn dat er 
zes op tien.

Let wel, als u zich tegen de sei-
zoensgriep laat vaccineren, bent u 
nog niet beschermd tegen de Mexi-
caanse griep. Daartegen wordt een 
ander vaccin ontwikkeld, dat apart 
van het seizoensgriepvaccin moet 
worden gegeven. Bovendien zullen 
er daarvan vermoedelijk pas tegen 
het einde van de herfst voldoende 
voorhanden zijn. 
Kwetsbare groepen laten zich dus 
sowieso best eerder al vaccineren 
tegen de seizoensgriep. 

U kunt er niet naast: vrijwel dagelijks hoort u op radio en te-
levisie of leest u in kranten en tijdschriften over de Mexicaan-
se griep. Hoewel deze griep niet ernstiger is dan een gewone 
wintergriep, is de kans dat een groot deel van de bevolking 
de griep zal krijgen reëel. Daarom vraagt de hogere overheid 
aan de gemeenten om de nodige maatregelen te treffen in-
dien er een echte epidemie zou uitbreken.

(Deze tekst werd opgemaakt half september. Als de situatie intussen is gewijzigd/

nog zou wijzigen, zullen wij u via onze verschillende kanalen tijdig informeren).

samen met malle
Onze gemeente en de gemeente Malle 
hebben in overleg met de huisartsenkring 
Malle-Zoersel beslist om nauw samen te 
werken. Concreet wil dit zeggen dat inwo-
ners van Malle en Zoersel met vragen te-
recht zullen kunnen op één centraal tele-
foonnummer en dat er, indien de situatie 
het vereist, één grote consultatieruimte 
zal ingericht worden waar de dokters van 
de huisartsenkring Malle-Zoersel de pa-
tiënten kunnen onderzoeken.

hoe bereidt u zich best voor?
We geven u alvast enkele tips mee om u 
tegen de griep te beschermen:
- was regelmatig uw handen met water, 

zeep of een ontsmettend product, vooral 
nadat u gehoest of geniesd heeft; 

- gebruik papieren zakdoeken als u uw 
neus snuit, hoest of niest en gooi het 
zakdoekje na gebruik in de vuilnisbak;

- hou uw hand voor uw mond als u hoest 
of niest;

- blijf thuis als u ziek bent, dan kunt u an-
deren niet besmetten.

Heeft dit alles niet mogen baten en bent 
u alsnog ziek geworden, blijf dan thuis 

ten nodig heeft);
- enkele voedingsmiddelen die niet snel 

bederven zoals diepvriesproducten, blik-
voeding, toast, enz.

IS UW GEZONDhEIDSGIDS AL INGEvULD?
Net om iedereen tijdig te kunnen wijzen op dergelijke noodzakelijke vaccins of preventieve 
onderzoeken, verspreidden de gemeentebesturen van Zoersel en Malle - en hun respectie-
velijke huisartsen - eind februari de ‘gezondheidsgids’ bij al hun inwoners. Aan de hand van 
deze vragenlijst, die onder meer peilt naar uw familiale en persoonlijke medische voorge-
schiedenis, uw leefgewoonten, enz., wordt duidelijk welke vaccins, onderzoeken, advie-
zen, ... u medisch gezien nodig heeft. Deze gegevens helpen uw huisarts vervolgens een 
eind op weg om een preventieplan op uw maat op te stellen. 
Onderzoek toont echter aan dat slechts weinig mensen spontaan met de ‘gezondheids-
gids’ naar hun huisarts stapten. Integendeel, diegenen die de vragenlijst wel invulden, de-
den dit net op vraag van hun huisarts. Daarnaast blijkt dat de ‘gezondheidsgids’ voorname-
lijk succes kent bij de vijftigplussers: meer dan driehonderd vulden de vragenlijst reeds in. 
Dat is begrijpelijk omdat net op die leeftijd de gezondheid het wel eens laat afweten. Toch 
heeft ook de jongere leeftijdscategorie er zeker baat bij om samen met hun huisarts na te 
gaan hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren en behouden. Denken we maar aan voe-
dings- en bewegingsadvies, rookstopbegeleiding en opsporen van baarmoederhalskanker.
De gemeentebesturen en de huisartsen roepen u dan ook graag nogmaals op om de ‘ge-
zondheidsgids’ in te vullen en te bespreken met uw huisarts. 

Zoersel▪neemt▪
voorzorgen

Mexicaanse griep

 ■ LEEF!

mEER WETEN?
Surf▪naar▪www.griepvaccinatie.be▪of▪www.influenza.be,▪0800▪99▪777▪(bereikbaar▪van▪
maandag▪tot▪en▪met▪vrijdag▪tussen▪8▪en▪17▪uur▪en▪tijdens▪het▪weekend▪tussen▪9▪en▪17▪uur) 

In ons land sterven elk jaar meer dan duizend 

personen aan complicaties van de ‘ordinaire’ 

seizoensgriep.

om besmetting van anderen te vermijden. 
Raadpleeg uw huisarts en vermijd zieken-
huizen of wachtzalen. 
Haal eventueel vooraf ook al een voorraad 
van noodzakelijke producten in huis zodat 
u, mocht u ziek worden, de eerste uren de 
deur niet uit hoeft:
- koortswerende middelen voor het hele 

gezin;
- uw dagelijks medicijn op doktersvoor-

schrift (dat u eventueel voor andere ziek-

vaccinatie tegen seizoens-
griep blijft belangrijk
Nu de wereld in de ban is van de Mexi-
caanse griep, zou u bijna vergeten dat 
er in ons land elk jaar meer dan duizend 
personen sterven aan complicaties van 
de ‘ordinaire’ seizoensgriep, die we ook 
deze winter weer mogen verwachten. De 
enige manier om u hiertegen te bescher-
men, is vaccinatie. Nog te weinig mensen 
met een verhoogd risico op verwikkelin-
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blikvangers in De bijl
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Stripbibliotheek Flater 
vindt in De Bijl - van▪5▪tot▪en▪met▪27▪september - een tentoonstel-
ling plaats over▪‘romantiek▪in▪de▪strip’. Nieuw, jong Vlaams stripta-
lent en gevestigde waarden nemen deel: P. de Poortere, S. Dupré, B. 
Evens, H. Leemans, Merho, Randall C. en J. Vanistendael. In de Lin-
dehoeve, naast De Bijl, tonen we werk van Zoerselaar E. Gijbels. 

Op donderdag▪17▪september staat de film▪‘Waltz▪with▪Bashir’▪op 
het programma. Deze animatiefilm was vorig jaar dé sensatie op 
het festival van Cannes en won tal van prijzen. De lezing van Her-
bert Verreth op vrijdag 25 september over ‘Liefde en seks in de oud-
heid’ heeft dan weer een meer academisch karakter. 

Het eindejaar wordt traditioneel afgesloten met het Wintersalon, 
dat loopt van▪28▪november▪tot▪3▪januari▪2010. De programmatie-
werkgroep maakte een selectie van zeven gedichten van onder 
meer R. Kopland, S. Vinkenoog, H. De Coninck en T. Lanoye. De 
deelnemende kunstenaars zullen zich door deze poëzie laten inspi-
reren. 

 ■ IN BEELD

cultuurprogramma 2009-2010

cultuur... beleef▪het
in▪eigen▪gemeente

▪▪Vrijdag▪2▪oktober steekt het VRK van wal met ‘Sehnsucht,▪
brandend▪verlangen’. Onder leiding van Kurt Bikkenbergs 
brengt het koor werk van Mendelssohn,▪Brahms▪en▪Bach.

▪▪Op 2▪december speelt het VRK werk van Bach. De Zweed 
Sven▪David▪Sandström, één van de grootste Scandinavische 
componisten van de voorbije decennia, schreef speciaal een 
werk voor het VRK op de tekst van Bach’s ‘motet Fürchte dich 
nicht’. 

▪▪Op 23▪december staat alles in het teken van de kerst. Wat 
beeldt in deze kersttijd de liefde beter uit dan een moeder met 
haar kind: een universeel thema dat John▪Tavener vaak in zijn 
muziek verwerkt. Ook de vrome Arvo▪Pärt brengt muziek die 
ons vredevol stemt: rustig en sober, eenvoudig van structuur. 

▪▪In het programma▪‘Chichester▪Palms’ ontmoeten klassiek 
en jazz elkaar en worden zelfs één, wanneer jazzmuzikant 
Jef▪Neve in opdracht van het Vlaams Radio Koor een nieuwe 
creatie componeert. Een onverwacht maar wondermooi tref-
fen tussen twee muziekstijlen - te zien en te beluisteren op 3▪
februari.

▪▪Op 26▪februari keren we ‘Terug▪in▪de▪tijd,▪naar▪1910’. Art 
nouveau en Jugendstil veroverden straat en huishouden, 
kunststromingen volgden elkaar in sneltempo op. Het pu-
bliek wordt in klank en beeld ondergedompeld in 1910. Mau-
rice▪Maeterlinck fungeert als rode draad doorheen het pro-
gramma, Guy▪De▪Pré geeft commentaar op de actualiteit van 
1910. 

▪▪De concertcyclus wordt afgesloten op 31▪maart met ‘Stabat▪
Mater’. Het gedicht Stabat Mater inspireerde sinds zijn ont-
staan in de loop van de 13de eeuw talloze componisten - zelfs 
tot op de dag van vandaag. U krijgt drie versies, drie genera-
ties, één verhaal - vandaag nog even actueel als 300 jaar gele-
den. 

mEER WETEN?
Vraag▪dan▪in▪het▪administratief▪cen-
trum▪Zoersel,▪de▪gemeentelijke▪anten-
nes▪of▪in▪één▪van▪de▪bibliotheekfilialen▪
naar▪onze▪halfjaarlijkse▪programmafol-
der▪met▪het▪volledige▪overzicht▪van▪alle▪
activiteiten▪in▪cultuurhuis▪De▪Bijl▪en▪
de▪kapel.▪U▪vindt▪alle▪info▪ook▪terug▪op▪
www.zoersel.be.

In het eerste volledige cultuurseizoen 

in de kapel van het cultureel centrum 

Bethaniënhuis bieden we u al meteen 

een unieke, zesdelige concertcyclus 

van het Vlaams Radio Koor aan.

Bent u een cultuurliefhebber? Dan komt u tijdens dit nieuwe cultuurseizoen zeker aan uw 
trekken in Zoersel. In cultuurhuis De Bijl ligt de focus, meer nog dan andere jaren, op tentoon-
stellingen. Daarnaast blijven filmvertoningen en kleine podiumactiviteiten, met een eerder 
intiem karakter, deel uitmaken van de programmatie. De grotere podiumactiviteiten verhui-
zen voortaan naar de kapel in het cultureel centrum Bethaniënhuis - een ruimte die qua capa-
citeit ruimere mogelijkheden biedt. 

Vlaams radio Koor in de kapel 
In het eerste volledige cultuurseizoen in de kapel van het cultureel 
centrum Bethaniënhuis kunnen we u al meteen een unieke, zesde-
lige concertcyclus van het Vlaams Radio Koor (VRK) aanbieden.

Het VRK werd als professioneel kamerkoor opgericht in 1937 door 
het toenmalige NIR. Sinds 1998, het jaar waarin het koor zelfstan-
dig werd, onderging het een merkwaardige metamorfose. Door de 
combinatie van jarenlange studio-ervaring en een doorgedreven 
verjonging, is het VRK nu een ensemble geworden van uitzonderlijk 
hoog niveau, dat in binnen- en buitenland wordt opgemerkt.
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22.09.2009 - 2.11.2009

cursus djembé
Wilt u graag Senegalese djembé en doun 
doun spelen, dan bent u van harte wel-
kom op vrijdagavond. Een eigen djembé 
hebben moet niet, inschrijven wel en kan 
tot eind september.
locatie GBZ kleuterschool Knagelijntje, Mie Manstraat
tijdstip beginners (vanaf 12 jaar) vanaf 19.15 uur
prijs € 5/per les, korting op jaarabonnement
info Stefan Vanderstraeten M 0472 45 93 94 of Philip 
Vanleene T 03 311 63 66, djembézoersel@skynet.be, 
www.djembezoersel.tk 
een activiteit van wereldraad zoersel

ballet- en dansschool NIKé
Ons nieuw dansjaar begon op 5 septem-
ber. U kunt echter nog steeds aansluiten. 
De 4- en 5-jarige kleuters beginnen met 
‘prédans’, de 6- en 7-jarigen met ‘dansiniti-
atie’ en de 8- en 9-jarigen met ‘hedendaag-
se dans’. Nieuwe leden vanaf het lager 
middelbaar worden ingedeeld na afspraak 
met dansdocente Truus Cavens.
locatie zaterdag en donderdag turnzaal Sint-Antonius, 
Handelslei 47, dinsdag en vrijdag turnzaal GBH, dorps-
plein Halle 
tijdstip zaterdag tussen 09.30 en 13 uur, dinsdag en 
donderdag tussen 17 en 20 uur, vrijdag tussen 17 en 
21.30 uur 
info en inschrijven Truus Cavens T 03 685 00 27 -
M 0495 15 62 83 of via Ann De Schutter T 03 236 17 13, 
nike.balletschool@skynet.be of via www.zoersel.be 
een activiteit van ballet- en Dansschool nIKé vzw

Conditie- en Dansvereniging
De gratis startlessen (open voor iedereen) 
worden gegeven door gediplomeerde les-
gevers. We werken op eigen niveau, niet 
prestatiegericht.
locatie turnzaal GBZ, Kerkstraat 7
tijdstip maandagavond:
lekker leren lopen, beginners tien lessen (vooraf inschrijven)

dinsdag 22.09:  
van 18.30 tot 19.30 uur Ruggensteun, 
van 19.30 tot 20.30 uur Low Impact Aerobics, 
van 20.30 tot 21.30 uur Bodyforming 
donderdag 24.09: 
van 18.30 tot 19.30 uur Cardio Salsa (vooraf inschrijven)

van 19.30 tot 20.30 uur CardiOké, 
van 20.30 tot 21.30 uur Bodyforming, 
van 21.30 tot 22.30 uur Cardio Salsa (vooraf inschrijven)

locatie turnzaal Sint-Antonius, Handelslei 47
tijdstip donderdag 24.09:
van 9 tot 10 uur Low Impact Aerobics, 
van 10 tot 11 uur Bodyforming 1, 
van 11.15 tot 12.15 uur Bodyforming 2 
info en inschrijven Anne Peetermans T 03 309 40 56 of 
via anne.peetermans@telenet.be 
een activiteit van Conditie- en Dansvereniging 
zoersel

yoga
Volgens de medische wereld vergroot de 
beoefening van yoga de weerstand tegen 
ziekten en helpt het om de concentratie te 
versterken en agressie te onderdrukken. U 
leert op een eenvoudige en duidelijke wij-

ze alle facetten van yogabeleving kennen. 
De lessen richten zich tot iedereen, onge-
acht leeftijd, geslacht en ervaring, zodat 
nieuwelingen meteen meekunnen.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip elke maandag tot juni (behalve in de vakantie) 
van 18.30 tot 20 uur 
info Marita Schadick T 03 383 22 97, M 0472 33 43 96, 
herman.schadick@telenet.be 
een activiteit van Yogaschool paramanda

dinsdag 22.09
karuna sacred dance
Karuna betekent ‘mededogen’. U ontvangt 
al dansend zegening, inwijding en heling 
in het licht van de bron. Zowel speelse vrije 
dans als eenvoudige structuren. Reeks 
van vier avonden.
locatie De Hulsten 48
tijdstip 19.30 uur
info Mieke Michielsen T 03 658 65 96, www.kristal-
lenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen poort

gratis proefles Qigong
Eeuwenoude oefentherapie vanuit de Chi-
nese geneeskunde waardoor we de kunst 
verwerven om de Qi (vitale energie) vrij te 
laten stromen en zo stagnaties en blokka-
des in ons fysiek, emotioneel en spiritueel 
lichaam op te heffen en terug heelheid, 
eenheid te ervaren.
locatie Qigongruimte, R. Delbekestraat 53
tijdstip van 20.30 tot 22 uur
info en inschrijven Elke Vermuyten T 03 312 52 20, 
info@Qigongkring.be, www.Qigongkring.be 
een activiteit van de Qigongkring

donderdag 24.09
’s heerentocht - warme wafeltocht
Onze parcoursmannen slagen er steeds 
weer in u nieuwe stukken natuur te laten 
bewonderen, met als afsluiter een heerlij-
ke Brusselse wafel. Afstanden: 6-11-17 km.
locatie zaal Harmonie De Eendracht, kermisplein
tijdstip van 8 tot 15 uur
prijs € 1,50
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymaekers@
skynet.be, www.nvz.be 
een activiteit van WsV De natuurvrienden zoersel 

verkoop verloren voorwerpen
Bent u uw GSM, sleutels, fototoestel, 
fiets, … verloren in Zoersel? Neem dan 
contact op met de politie of neem een 
kijkje op http://www.zoersel.be - iets 
verloren? Elke vierde donderdag van de 
maand (in december de derde donderdag) 
kunt u verloren voorwerpen aankopen die 
niet werden opgehaald (voornamelijk ge-
vonden fietsen).
locatie ’t Zonneputteke

tijdstip alles bezichtigen kan om 17.45 uur, kopen vanaf 
18 uur 
info Rob Belmans 03 2980 7 24, financien@zoersel.be
een activiteit van het gemeentebestuur zoersel

engelenmagie
Engelen zijn zezens van puur licht en lief-
de; zuiver bewustzijn in dienst van Gods 
plan en ieders diepste zelzijn. U leert hoe 
u met engelen kunt samenwerken voor 
uzelf en voor anderen.
locatie De Hulsten 48
andere data 1, 8 en 15.10
tijdstip 19.30 uur
info Mieke Michielsen T 03 658 65 96, www.kristal-
lenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen poort

moonlodge - maantent
De Maantent is een mooie manier om dra-
den van liefde te weven en het Vrouwelijke 
Principe in ons te eren.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data donderdag 22.10, 19.11, 17.12
tijdstip telkens van 20 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers, T 03 383 32 01, minspil@
telenet.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

open repetitieavond
Welkom in ons vierstemmig koor. Wij zin-
gen feestmissen, doen opvoeringen met 
profane liederen en zingen elke eerste 
zondag van de maand. Iedereen welkom!
locatie oud gemeentehuis Halle-Dorp (naast bib en 
antenne) 
tijdstip van 20 tot 22 uur
info Herbert Tuerlinckx T 03 385 06 14, herbert.
tuerlinckx@skynet.be of Suzy Kooyman T 03 484 43 03, 
suzy@cautereels.be 
een activiteit van gemengd koor sint-maarten

vrijdag 25.09
algemene vergadering seniorenraad
Hierbij nodigen we alle senioren uit op 
onze Algemene Vergadering. Eddy Van 
Tichelt, hoofdinspecteur politie, geeft tips 
over inbraakpreventie. Aansluitend wor-
den de seniorenbeleidsvoorstellen onder 
de loep genomen.
locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 14 uur
info Malou Schelfthout T 03 2980 0 00, malou.schelft-
hout@zoersel.be 
een activiteit van seniorenraad zoersel

liefde en seks in de oudheid
Seksualiteit, liefde en relaties zijn van alle 
tijden. Ook in strips over de oudheid ko-
men we de klassieke ingrediënten tegen: 
het obligate gezin met echtgenoot en kin-
deren maar ook de verliefde koppeltjes, de 

Dit najaar start in het AZ Sint-Jozef een gespreksgroep voor borstkankerpatiënten 
(gratis). Zowel patiënten die nog in behandeling zijn, als mensen die al genezen of 
in remissie zijn (voorlopig genezen verklaard), zijn meer dan welkom. U kunt er uit-
eenzettingen van gastsprekers bijwonen en ervaringen uitwisselen met mensen die 
hetzelfde hebben meegemaakt als u. De bijeenkomsten gaan door op 30 oktober, 12 
en 27 november, 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari en tot slot 4 maart. Los 
daarvan kunt u op maandag 21 september om 20 uur een infoavond over borstkanker 
bijwonen in het cultureel centrum Bethaniënhuis.

meer Weten?
Inschrijven voor de gespreksgroep kan via 03 380 24 88 of 03 380 26 02. 

 ■ IN ‘T KORT

De gemeenteraad van mei keurde de ontwerpplannen en de ra-
ming voor de realisatie van de nieuwe gemeenschapsinfrastruc-
tuur aan de Achterstraat goed. Het ontwerp voorziet in gebou-
wen voor kinderopvang, strijkatelier, muziek- en woordacademie, 
polyvalente ruimte en jeugdhuis. Naar alle waarschijnlijkheid kan 
nog dit jaar met de bouw begonnen worden.

meer Weten?
Mail dan naar cultuur@zoersel.be. 

plannen▪goedgekeurd

beter▪in▪balans▪met▪
borstkanker

Tijdens de ‘Dag van de trage weg’, op zon-
dag 25 oktober, stelt Zoersel de nieuwe 
toegankelijkheidsregeling van de Halse 
bossen voor. Deze regeling weert gemo-
toriseerd verkeer uit het bos. Daar wordt 
de natuur beter van én wandelaars en fiet-
sers kunnen genieten van rustige, veilige 
boswegen. Vanaf 13.30 uur kunt u de na-
tuur in de Halse bossen ontdekken tijdens 
een wandeling, een fietstocht of met de 
huifkar. Kinderen kunnen zich uitleven in 
het speelbos. Alle activiteiten starten aan 
het dorpsplein in Halle.

meer Weten?
Mail dan naar cultuur@zoersel.be. 

dag▪van▪de▪
Halse bossen

Antwerpen▪-▪Banjul▪
per kever
Op 3 oktober vertrekt Dirk Paulus, uitbater van frituur ’t Ke-
verke, met een VW kever richting Gambia. Samen met Luc 
Vanhaelst wil hij deze 7.000 kilometer lange rit in minder dan 
drie weken afleggen. Ter plaatse aangekomen, zullen ze hun 
auto veilen. De opbrengst ervan gaat naar de verdere uitbouw 
van een kleuterschooltje. U kunt de twee avonturiers sponso-
ren via rekeningnummer 789-5428184-82 met de vermelding 
‘Antwerpen - Banjul’.

meer Weten?
Surf naar http://www.antwerpenbanjul.com/. 

‘Elke keer (als jij me kust)’ - dat is de titel van de eerste single van de Zoerselse Natha-
lie Tané (of Nathalie De Winter). De 25-jarige lerares lager onderwijs kwam haar single 
eind juli in primeur voorstellen in het cultureel centrum Bethaniënhuis. Ze werd daar-
bij meteen - letterlijk & figuurlijk - muzikaal gedoopt als zangeres. Nathalie’s eerste 
single ligt nu in de winkel. Op haar full cd is het nog wachten tot 2010. 

meer Weten?
Surf dan naar http://www.vdpublishing.be/nathalie.php.

1ste▪single▪voor▪Nathalie Tané
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stoere minnaars, … Maar is dit een histo-
risch verantwoorde versie van de realiteit? 
H. Verreth schetst een beeld van hoe het 
vroeger ging en toetst dit vervolgens aan 
ons stripuniversum.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Luc Janssens M 0473 40 06 19, info@stripbibflater.
be, www.stripbibflater.be 
een activiteit van stripbibliotheek flater in sa-
menwerking met De bijl, pob en Davidsfonds

zaterdag 26.09
infovoormiddag ‘tekenen, aquarelle-
ren en schilderen met olieverf ’
U heeft enige artistieke aspiraties en ziet 
het wel zitten om met potlood of pen-
seel bezig te zijn, dan biedt Kunstkring ‘De 
Schuine Boom’ de mogelijkheid om uw 
vaardigheden te ontplooien. De cursus 
‘Tekenen, aquarelleren en schilderen met 
olieverf ’ heeft wekelijks plaats op zater-
dag (van 9 tot 12 uur) en donderdag (van 19 
tot 22 uur). Inschrijven kan vandaag.
locatie Olmenlei 129
tijdstip vanaf 9 uur
info J. Claesen T 03 384 19 88
een activiteit van Kunstkring ‘De schuine boom’

stratenloop
Speciaal voor de stratenloop wordt het 
dorp van Halle volledig autovrij gemaakt! 
3 x kids run, 5 en 10 km.
locatie dorpskern Halle
tijdstip van 16 tot 20 uur 
prijs € 5
info Luc Vandenplas M 0475 26 03 88 of op www.
stratenloop.be 
een activiteit van survivaltropy Voorkempen

zondag 27.09
jaarmarkt
24ste jaar- & kindermarkt en zesde rom-
mel- en antiekmarkt in de Lindedreef, sa-
men met harmonie Sint-Martinus.
locatie centrum Halle-Dorp
tijdstip van 8 tot 14 uur
info Swa Mariën M 0475 42 62 60
een activiteit van biljartclub ‘onder ons’

dinsdag 29.09
cursus Nordic Walking
Nordic Walking is een ideale fitnessacti-
viteit. Op een prettige manier werkt u in 
de buitenlucht aan uw conditie en wel-
zijn. Nordic Walking is een intense maar 
aangename vorm van beweging waarbij 
armen en benen in harmonie zijn voor een 
maximale weldaad van lichaam en geest.
locatie sportveld aan de Bethaniënlei 108 in St. 
Antonius 
tijdstip drie lessen op dinsdagavond, start op 29 sep-
tember van 19.30 tot 20.30uur 
locatie sportveld Kiekeboe aan de Reiger in Zoersel
tijdstip drie lessen op woensdagavond, start 30 okto-
ber van 19.30 tot 20.30uur 
locatie sportveld Bremberg aan de Lotelinglaan en 
Brakenberg in Halle 
tijdstip drie lessen op vrijdagavond, start op 2 oktober 
van 19.30 tot 20.30uur 
prijs € 25 per lessenreeks van drie (huur poles inbegre-
pen) 
info Hilde De Rop T 03 384 15 94, M 0497 12 63 77, 
hilde@3sign.be, www.nordicwalking.be 
een activiteit van nordic Walking

woensdag 30.09
meditatieve avond
Na een diepgaande mantrameditatie 
krijgt u een persoonlijke handoplegging 
voor genezing en spirituele ontwikkeling.
locatie De Hulsten 48
tijdstip 19.30 uur
info Mieke Michielsen T 03 658 65 96, www.kristal-
lenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen poort

vrijdag 2.10
opendeur bij ‘activering’ in Zoersel
Met deze opendeurdag willen we u laten 
kennismaken met de werking van het 
team activering: de ontmoetingshuizen 
Aliado en De Honk, dagactiviteitencen-
trum Kameleon en arbeidsbegeleiding 
Re-actief. U kunt kiezen uit een voor- of 
namiddagprogramma, of beide. Vooraf 
inschrijven is verplicht.
locatie Bethaniënlei 108
tijdstip van 9.30 tot 15 uur
info en inschrijven T 03 385 45 06, dac.kameleon@
emmaus.be 
een activiteit van ‘De sprong’

sehnsucht, brandend verlangen
Vlaams Radio Koor o.l.v. K. Bikkenbergs. 
Diep, hevig, brandend verlangen. Smach-
tende ogen, gefluisterde bekentenissen, 
intense emoties. De essentie van de hoog-
romantiek: muziek die hart en ziel raakt. 
Brahms en Mendelssohn, de twee groot-
ste romantische koorcomponisten in één 
programma, zij aan zij met hun grote in-
spiratiebron Bach.
locatie kapel cultureel centrum Bethaniënhuis, 
Handelslei 167 
tijdstip 20 uur
prijs VVK € 12, kassa € 14, voorkeurtarief voor vier con-
certen € 40, -16 jaar gratis 
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
reservatie T 03 2980 0 00, debijl@zoersel.be. 
een activiteit van het Vlaams radio Koor

1-eurofuif jeugdraad Zoersel
Na een jaartje pauze vliegen we er terug 
in. De jeugdraad vindt dat fuiven een recht 
is voor jongeren. Kom jij ook meefeesten?
locatie jeugdhuis Zoezel, Zonneputteke 3 

tijdstip 21.15 uur
prijs € 1
info Jinli De Bruyn T 03 298 7 17, jeugd@zoersel.be
een activiteit van jeugdraad zoersel

zaterdag 3.10
textielgroep Et cetera
... stelde voor het eerst tentoon in 1992 en 
bestaat uit kunstenaars uit heel Vlaande-
ren. Allen delen ze dezelfde passie: de tex-
tiele kunsten. In hun werk trachten ze de 
klassieke opvattingen over textielkunst te 
overstijgen. Hun drang naar experiment 
en vernieuwing resulteert in eigentijdse 
creaties en geeft een nieuwe vaart aan 
deze kunsttak.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data tot zondag 25.10
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van werkgroep De bijl

zondag 4.10
Blommerschot
Onze jaarlijkse paddenstoelenwande-
ling behoeft nauwelijks enige ‘reclame’. 
De jaarlijkse ‘bloei’ van de paddenstoelen 
trekt telkens weer de aandacht van vele 
mensen. Onze (onovertroffen) gids is naar 
goede gewoonte Wim Veraghtert.
locatie kruis van Blommerschot
tijdstip van 9.30 tot 12 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

tweedehandsbeurs
De Vriendenkring van het gemeenteperso-
neel organiseert een tweedehandsbeurs 
van baby-, kinder- en tienerkleding, speel-
goed en babybenodigdheden. Wie niets 
te koop of te kopen heeft, is ook welkom 
in onze cafetaria, met speelhoek voor de 
kindjes.
locatie ’t Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
info Martine T 03 289 41 05 of Hilde T 03 383 28 43
een activiteit van de Vriendenkring van het ge-
meentepersoneel

dinsdag 6.10
Nordic Walking
De gezinsbond Halle/Sint-Antonius gaat 
de sportieve toer op en organiseert i.s.m. 
Hilde De Rop, erkend Nordic Walking in-
structeur, een initiatie ‘Nordic Walking’.
locatie den Bremberg, Lotelinglaan 11
andere data 13 en 20.10
prijs € 25 (huur poles inbegrepen)
info en inschrijven (uiterlijk tegen 27 september) Ann 
Moens T 03 309 23 38 (na 18 uur op werkdagen) 
een activiteit van de gezinsbond Halle

vrijdag 9.10
waksation
Zin in een geweldig feestje met niemand 
minder dan Merdan Taplak, Kernshot, 
Salvador Svancara & White-T? Spreek dan 
snel iemand van Chiro Waks aan of ga 
langs bij één van de VVK-punten!
locatie Kermisplein Zoersel
tijdstip 21 uur
prijs VVK € 4, kassa € 5
info en kaarten Sanne Joostens M 0472 73 56 03, 
wakzoersel@yahoo.com 
een activiteit van Chiro WaKs zoersel

zaterdag 10.10
Tweedaagse workshop Familieopstel-
lingen (ook apart te volgen)
Dag 1: kennismaken met de techniek 
(€ 45). Dag 2: opstellingendag. Deelname 
als opsteller van eigen thema/levensvraag 
(€ 50) of als representant (€ 30). Inschrij-
ving voor beide dagen: € 5 korting + voor-
rang indien eigen opstelling (max. 4).
locatie ZinZolder, Halle-Dorp 71
tijdstip van 9.30 tot 17 uur
info Anne De Vester M 0495 10 88 91, anne.de.vester@
pandora.be of Katrien Cassiers T 03 827 44 83, 
katrien.cassiers@telenet.be 
een activiteit van de zinzolder

quiz
Ziet u een gezellige quiz met vrienden of 
familie wel zitten? Schrijf u dan snel in!
locatie kermisplein Zoersel
tijdstip 19.30 uur
prijs € 12 per ploeg (max. 6 personen )
info en inschrijven bij Kaat M 0479 44 90 07, k_a_a_t@
hotmail.com 
een activiteit van Chiro WaKs zoersel

25 jaar mokambi
Om het 25-jarig bestaan van de groep 
‘Mokambi’ feestelijk te vieren, treedt een 
40-koppig Afrikaans koor met orkest op, 
gevolgd door een receptie achteraan in 
de kerk. De opbrengst gaat naar een alfa-
betisatieproject, geleid door de pastorale 
werkers van het bisdom Kikwit in Congo, 
waarmee wij reeds vele jaren een drukke 
briefwisseling voeren.
locatie Sint-Martinuskerk in Halle
tijdstip 20 uur
prijs € 12 - bankrek.nr. 800-8368332-26
info en kaarten L. Wouters, Halle-Dorp 38, T 03 383 09 
57, wouterslief@skynet.be, M. Vanderkinderen-Hende-
rickx, Paddenklank 10, T 03 383 61 55, Fam. Kint-Alber-
tijn, Sniederspad 74, T 03 383 01 11, emiel.kint@telenet.
be, L. Vandenberghe, Berkemei 12, T  03 383 47 59, lionel.
vandenberghe@telenet.be, L. Van Rossum, Halle-Vel-
den 12, T 03 383 46 34, ludo.vanrossum@gmail.com 
een activiteit van mokambi in samenwerking met 
parochie sint-martinus en Davidsfonds Halle

KvG-horizonfeesten
Bij de auiw waterdagavond komt uw 
‘kranten-snuffel-talent’ van pas en worden 
uw smaakpapillen op de proef gesteld. 
Zondag kunt u komen proeven van onze 
lekkere pannenkoeken, vlaaien en spek 
met eieren. Wij zorgen ook voor de mu-
zikale achtergrond en de nodige ‘natjes’! 
Door uw gewaardeerde aanwezigheid 
steunt u onze vereniging.
locatie Zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108
andere data zondag 11.10
tijdstip zaterdag om 20 uur (ploegen van max. zes 
personen) en zondag om 13.30 uur 
info en verplicht inschrijven Daisy Backx T 03 385 06 
14, Walter Van Bouwel T 03 383 49 15 
een activiteit van KVg-zoersel

zondag 11.10
veldtoertocht
Afstanden: 15, 25 en 45 km.
locatie vertrek aan den Bremberg, Lotelinglaan 11
tijdstip inschrijven kan tussen 8 en 10.30 uur
info Marc Van Overveld M 0477 61 93 16, marcvanover-
veld@telenet.be 
een activiteit van tripple bikers zoersel 

 
oceandrum - oceaantrom
We brengen de rust van waterenergie in 
handbereik. We vertrekken van een ronde 
mand die we opvullen met zaden van 
onze wensen en dromen. Om hen nadien 
toe te dekken en te beschermen met een 
intuïtieve schildering. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
tijdstip van 10.30 uur tot 18 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be  
een activiteit van In den ateljee vzw

kunst natuur herfstproject 2009
Volg vanaf de kerk in Halle het Pierenpad 
en de wegwijzers naar tweede natuur 
(7min. wandelen). Op 17 en 18 oktober 
kunt u tegelijkertijd in het Koetshuis (Kas-
teeldreef 55) ‘Vegetaal Design’ van Seppe 
De Bie bezoeken.
locatie Paardenmarkt 90
andere data zaterdag 17 en zondag 18.10
tijdstip van 11 tot 17 uur en na afspraak
info www.liaschelkens.com
een activiteit van tWeeDe natUUr

proef het malse bos ‘Wolfschot’
Een cocktail van natuur, cultuur en wat 
‘culinaire’ bosinspiratie. U wandelt langs 
een uitgestippeld parcours en leert iets bij 
over het belang van autochtone bomen 
en struiken. Tegelijkertijd proeft u van een 
hapje of een drankje met ingrediënten uit 
het bos en de natuur.
locatie boswachtershuis, Lierselei 84, Oostmalle 
tijdstip vertrek tussen 13.30 en 15.30 uur
prijs € 5 te storten op rekeningnummer 068-2299025-
55 van Natuurpunt met vermelding bosinspiratie 
info en inschrijven Wim Vochten M 0479 91 10 60, 
inschrijven tot 27 september - max. 60 deelnemers 
een activiteit van natuurgidsen natuurpunt 
Voorkempen i.s.m. het architectenbureau 
erfgoed&Visie en het agentschap natuur en bos

maandag 12.10
liefde zijn in zacht en kracht
Inwijding met de aartsengel Michaël. 

Hij activeert uw ware kracht, gecenterd, 
zelfzeker, zuiver, rustig. Hij verankert zijn 
beschermende mantel van blauw/goud 
rondom u. U ontlaadt en heelt ervaringen 
van ontkrachting en ontkenning van uw 
essentie, remmingen en angsten.
locatie De Hulsten 48
tijdstip van 10 tot 15.30 uur
info Mieke Michielsen T 03 658 65 96, www.kristal-
lenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen poort

dinsdag 13.10
uitheemse vlechttechnieken
De uitheemse en universele vlechttechnie-
ken zoals twijnen, coiling (binden), weven 
en vlechten zijn oertechnieken, zoals de 
oorspronkelijke bevolkingen ze toepasten 
(heel eenvoudig, met unieke resultaten). 
We zijn dankbaar voor het prachtige ma-
teriaal dat Moeder Aarde ons biedt.
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data reeks A: dinsdag 27.10, 17.11, 1 en 15.12 en 
woensdag 14 en 28.10, 18.11, 2 en 16.12 
tijdstip dinsdag van 9 tot 12 uur of woensdag van 19.30 
tot 22.30 uur 
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

Update Computerclub
Beter en efficiënter leren werken met de 
computer. Tips en trucks voor Windows 
Vista, Windows Xp, Office 2007. Pro-
bleemoplossing. Hard- en softwarebe-
spreking. Fotobewerking. Iedereen kan 
vrijblijvend een clubavond bijwonen.
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
tijdstip van 19.30 tot 21.30 uur
info Vic Van Calster M 0495 70 05 72, vicupdate@
skynet.be, www.computerclubupdate.tk 
een activiteit van Update Computerclub

imkeren in Canada
Maarten Pluym is in 2008 een maand 
lang gaan werken in een professioneel 
imkersbedrijf. Hij komt vertellen welke be-
drijfsmethode daar gehandhaafd wordt. 
locatie Zonneputteke 1B
tijdstip van 20 tot 22.30 uur
info Chris Van Gampelaere M 0475 50 09 01, chris.vg@
telenet.be, http://users.telenet.be/imkersbondzoersel/ 
een activiteit van Imkerbond zoersel

donderdag 15.10
psyloswandeling
Deze wandelingen hebben een speciaal 
cachet. Voor de psyloswandelaars zijn 
er kortere parcours en is er animatie in 
de zaal. Alle wandelingen lopen door de 
mooiste bossen van onze Kempen. Afstan-
den: 3-6-11-16-20 km.
locatie zaal Waterweg, A. Vesaliuslaan 39
tijdstip van 8 tot 15 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymaekers@
skynet.be of www.nvz.be 
een activiteit van WsV de natuurvrienden zoersel

juwelen maken 
met Keltische knopen en parels
De traditionele Keltische knopen zijn van 
oorsprong sierknopen. De sierlijke pa-
tronen vormen met lussen en draaiingen 

zondag 04.10

Zoersel (s)tript & lancering Zoersel tv
Voor de zesde keer treden een aantal Zoerselse wijkraden en -verenigingen geza-
menlijk naar buiten. Nieuw dit jaar is dat gans de dag mee in het teken staat van de 
lancering van Zoersel tv. Dit wil zeggen dat er op de verschillende locaties heel wat 
promotie zal gemaakt worden voor Zoersel tv, met als kers op de taart ’s avonds een 
groots lanceringsevent. (zie uw uitnodiging bij dit Zoersel magazine)

locaties wijk Abdijhoek (Abdijlaan), buurtgroep Risschot (speelweide Moemoe - Acacialaan), wijk Krabbers-
hoek (hoek Achterstraat - Baron de Caterslaan), wijk Oudstrijderslaan - Melkweg (speelplein Konstantinopel 
- Melkweg), wijk Halle-Velden - Vogelzang (dorpsplein Halle), wijk Gagelaars (speelplein Fanny - Gagelaars), 
plein voor administratief centrum Zoersel (Handelslei 167, eindhalte: toegankelijk vanaf 16.30 uur) 
tijdstip van 11 tot 17 uur
info T 03 2980 7 13, cultuur@zoersel.be
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symbolische representaties van de natuur, 
volksverhalen en Keltische tekens. Tijdens 
deze reeks lessen maken we oorbellen, 
halssieraden en Keltische parels. Iedereen 
werkt aan haar/zijn eigen ritme. 
locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117
andere data donderdag 29.10, 26.11 en 3.12
tijdstip van 19.30 tot 22 uur
info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@tele-
net.be, www.indenateljee.be 
een activiteit van In den ateljee vzw

vrijdag 16.10
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein
andere data zaterdag 17 en zondag 18.10
tijdstip van vrijdagvoormiddag ca.11 uur tot maandag 
in de vroege morgen 
info Jacobs Wilfried T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@
scarlet.be 
een activiteit van missiewerking sint-elisabeth 
zoersel

concert ‘haydn en Charpentier’
Vijf solisten, orkest, orgel, gemengd koor. 
Dirigent: Ingrid Anthonissen
locatie Sint-Pauluskerk, Malle
andere data vrijdag 23.10
tijdstip 20.30 uur
info www.canzoenia.be
een activiteit van gemengd koor Canzoenia

zaterdag 17.10
KREA-heksenwandeling
Een griezelige boswandeling, opgefleurd 
door allerlei attracties, klank en licht, een 
heksendrankje, enz. Zorg voor aangepaste 
kledij (laarzen zijn verplicht en zaklampen 
verboden). Door uw deelname steunt u 
ook een goed doel.
locatie parking ingang Kristus Koning, Sint-Job
tijdstip vertrek per groep vanaf 19 uur
info en verplicht inschrijven Rik en Reynilde Geysen 
T 03 383 15 94 
een activiteit van Krea vzw

zondag 18.10
vallende blarentocht
Wandelen in de herfst, nevelslierten in 
het bos en onder uw voeten een tapijt van 
bladeren. Bij aankomst een trappist met 
een bord spek en eieren. Afstanden: 6-12-
20-25-30 km.
locatie zaal harmonie, Patrijzenlaan, Pulderbos
tijdstip van 7.30 tot 15 uur
info Luc Raymaekers T 03 457 45 56, luc.raymaekers@
skynet.be 
een activiteit van WsV De natuurvrienden 

grote pannenkoekendag
Iedereen is van harte welkom! De op-
brengst gaat naar ziekenzorg.
locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39
tijdstip 13 uur
info Guido Boen T 03 312 28 06
een activiteit van ziekenzorg sint-elisabeth-
zoersel

B.I.N. winterwandeling
Tweede B.I.N Zoerselhoek winterwande-
ling met fotowedstrijd. Dit jaar houden 
we rekening met rolstoelgebruikers en 
kinderwagens.
locatie Sinjorendreef 17

tijdstip 13.30 uur
prijs B.I.N. leden gratis, niet leden € 5 (tevens aanslui-
tingsbijdrage voor nieuwe leden) 
info Marc Cornelissen T 03 383 67 56, m.cornellissen@
tele2allin.be 
een activiteit van b.I.n. zoerselhoek

wandeling op de Renesse - Wolfschot
... met vleermuizenijskelders en een moe-
rasgebiedje. U krijgt de kans om het do-
mein van kasteel de Renesse en het aan-
sluitend natuurgebied Wolfschot te 
(her)ontdekken.
locatie parking koetshuis kasteel de Renesse, Oost-
malle 
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zaterdag 24.10
wandeling in het Donker Bos
We bezoeken een mooi stukje Westmalle: 
het Donker Bos, de Grote Hoeve, het kas-
teel, de kleiontginning, ...
locatie taverne Kasteelhoeve tegenover Sint-Martinus-
kerk, Westmalle 
tijdstip 14 uur
info Frieda De Ruysser T 03 311 51 16, peeters.frieda@
telenet.be 
een activiteit van natuurpunt Voorkempen kern 
zoersel

halloween
Leuke activiteit voor zowel jong als oud.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
info Karin Daneels M 0498 10 35 76, Karin.daneels@
skynet.be 
een activiteit van oudercomité pierenbos 

dinsdag 27.10
lezing marleen Temmerman
Senator en gynaecologe Marleen Tem-
merman woonde in Kenia en heeft als 
vrouwendokter en professor al heel wat 
publicaties op haar naam. Zij vertelt onder 
andere over haar boeken, haar werk en 
haar engagement voor het ICRH, een cen-
trum dat kwetsbare groepen ondersteunt.

locatie De Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs VVK € 3, kassa € 4
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van Werkgroep De bijl in samenwer-
king met de bibliotheek van zoersel

zondag 25.10
veldtoertocht
locatie en vertrek kantine KFC Zoersel, Kievitheide
tijdstip inschrijven van 8 tot 10 uur
info Ludo Jacobs M 0475 85 00 27, ludo.jacobs1@
telenet.be 
een activiteit van WtC Windklievers

zaterdag 31.10
Annelies de Graaf, Rinneke Kop, 
hak Stam
Rinneke Kop maakt abstracte schilderijen 

in eenvoudige composities. Zij laat zich 
leiden door de verf en het schilderslinnen. 
Hak Stam maakt levensgrote paspop-
pen, getooid in cocktailkleding. Bij elk 
object hoort een schilderij in een passend 
kleurenpallet. Annelies de Graaf is gefas-
cineerd door de textuur van textiel en aan-
verwante materialen.
locatie De Bijl, Dorp 1-3
andere data tot zondag 22.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 
tot 18 uur 
prijs gratis
info cultuurdienst Franky Michielsen T 03 2980 7 15, 
debijl@zoersel.be 
een activiteit van Werkgroep De bijl

maandag 2.11
vijfdaagse lakoena paradijs
In deze uitgebreide cursus ervaart u zowel 
contact met de engelen als de helende 
kwaliteit van kristallen en mineralen.
locatie De Hulsten 48
andere data van 2 t.e.m. 6.11
tijdstip van 10 tot 17 uur
info Mieke Michielsen T 03 658 65 96, www.kristal-
lenpoort.be 
een activiteit van de Kristallen poort

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

nieuwe▪inrichting▪
Zoerseldorp
In 2011 zal het Vlaamse gewest starten met de aanleg van een omleidingsweg rond Zoersel. 
Dat geeft het gemeentebestuur de kans om de Zoerselse dorpskern in te richten tot een leef-
bare dorpsgemeenschap. Om dit alles te verwezenlijken heeft het gemeentebestuur een nieu-
we publiek-private samenwerking opgestart. Dat samenwerking met private partners een 
meerwaarde kan betekenen, werd immers al een eerste maal bewezen met de realisatie van 
het administratief centrum Zoersel en het cultureel centrum Bethaniënhuis.

 ■  WEGWIJS

publiek-private samenwerking

verbetering gemeenschapsinfrastructuur 
In eerste instantie wil het bestuur een globale visie ontwikkelen om 
de functie van de dorpskern te versterken. Nadat de omleidingsweg 
door het Vlaamse gewest is aangelegd, wordt de oude gewestweg 
namelijk aan de gemeente overgedragen en kan deze ingericht 
worden als een aangename, verkeersveilige en mens- en midden-
standsvriendelijke kern.

Daarnaast zal het project nog verder worden verruimd met de 
realisatie van woongelegenheden en commerciële ruimten 
waarbij een harmonieus geheel wordt nagestreefd. Via deze 
weg kan de kostprijs voor de gemeente beperkt worden.

offertes
Intussen werken twee teams - bestaande uit een aannemer, 
een architectenbureau, een planoloog en een financiële instel-
ling - aan hun offerte, die tegen eind september binnen moet 
zijn. Op basis van hun voorstellen wordt dan verder onderhan-
deld met beide partners. Met het team dat de beste offerte 
kan voorleggen, zullen er vervolgens verder afspraken worden 
gemaakt over de manier en de planning om de kern van Zoersel 
een nieuw uitzicht te geven. Hierbij zullen we regelmatig com-
municeren met de betrokken wijken, verenigingen en midden-
stand. Daarnaast zullen we er ook voor zorgen dat u steeds op 
een normale en efficiënte dienstverlening kunt blijven rekenen.

mEER WETEN?
Mail▪naar▪secretariaat@zoersel.be▪of▪bel▪03▪2980▪7▪31.▪

In 2011 start de aanleg van een 

omleidingsweg rond Zoersel.

Naast de herinrichting van de dorpskern en het wegtracé binnen de 
omleidingsweg wil het bestuur ook de gemeenschapsinfrastruc-
tuur verbeteren. Eén van de belangrijkste prioriteiten daarbij is de 
huisvesting van de dienst openbare werken. Maar ook alle andere 
dienstverlening - brandweer, bibliotheek, socioculturele infrastruc-
tuur en lokalen voor verenigingen, jeugdhuis, conciërgewoonst, an-
tenne van het administratief centrum, toerisme, kinderopvang en 
strijkatelier - zal met de private partner opnieuw bekeken worden.

vrijdag 23.10

Na een sabbatjaar zal het gemeentebestuur van Zoersel 
de quizliefhebbers onder u dit jaar opnieuw het vuur aan 

de schenen leggen met de achtste ge-
meentequiz. Let wel, in tegenstelling 

tot de vorige jaren gaat die deze keer 
door in de kapel van het cultureel centrum 

Bethaniënhuis. De opbrengst van deze avond zal, net als an-
dere jaren, geschonken worden aan het goede doel. De helft 

ervan gaat naar de vzw ‘Zoersel - Crucea’ en de andere helft wordt gestort 
in het Kerstfonds van de gemeente, dat tijdens de kerstdagen wordt aangewend om 
een eindejaarsgeschenk te geven aan alle 75-plussers uit onze gemeente

locatie kapel cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
info en inschrijven vóór woensdag 14 oktober via 03 2980 7 24/26/44, rob.belmans@zoersel.be, gilberte.cravil-
lon@zoersel.be, nadia.kerschot@zoersel.be. 
prijs 15 euro per ploeg (maximum zes personen), ter plaatse betalen of via een overschrijving (vóór 16 oktober) 
op rekeningnummer 083-9562661-16, met vermelding “quiz 2009 + ploegnaam”
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gerecycleerde kunststoffen
“De zitbanken die de laatste jaren in onze gemeente werden ge-
plaatst, zoals die op het dorpsplein in Halle, zijn allemaal uit gere-
cycleerde kunststoffen vervaardigd, en niet uit nieuwe materialen,” 
legt  Evelyne uit. “Ook de rubberen tegels op het dorpsplein zijn ver-
vaardigd uit gerecycleerd materiaal.”

duurzaam hout
“Het nieuwe speeltuig op het dorpsplein van Halle is dan weer opge-
trokken uit FSC-hout. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen en draagt het FSC-label. ‘Het Forest Stewardship Council’ 
streeft naar het duurzaam gebruik van bossen. Houtbedrijven die 
de regels van het FSC respecteren, krijgen hiervoor een label.”

Wat niet zichtbaar is - maar daarom niet minder duurzaam - is CO-
PRO gekeurd steenpuin. “COPRO is een instelling die de kwaliteit 
en de verwerking van de inerte of asfaltgranulaten keurt die men 
wenst te hergebruiken. Als we bouw- of wegenwerken (laten) uit-
voeren, kiezen we steeds voor steenpuin dat door COPRO of een 
gelijkwaardige instelling is gekeurd,” laat Evelyne weten.

fair trade
De Fair Trade producten zijn waarschijnlijk het meest gekend. Ca-
caoboeren uit Latijns-Amerika of bananenproducenten in Afrika 
kunnen vaak niet op tegen de prijzen in de internationale handel. 
De Fair Trade organisatie tracht toch hun producten tegen een eer-
lijke prijs op de markt te krijgen. Deze producten moeten voldoen 
aan strenge normen om duurzaam te kunnen zijn, zowel op econo-
misch, sociaal als milieuvlak.
“Onze gemeente draagt de (bio) Fair Trade producten hoog in het 
vaandel en serveert intern en op talrijke evenementen eerlijke 
suiker, thee, wijn, ...” Ook u kunt Fair Trade producten kopen in de 
Wereldwinkel, in de schoolmeesterswoning voor de bibliotheek in 
Sint-Antonius.

klimaatwijken
Ook op vlak van energie neemt het bestuur duurzame beslissingen. 
Zo gebruikt de gemeente sinds dit jaar groene stroom. “Daarnaast 
hebben we ons ook kandidaat gesteld om, met enkele van onze ge-
bouwen, deel te nemen aan de klimaatwijken. Ook u kunt deelne-
men aan deze campagne en zo heel wat geld besparen!” 

 ■ REPORTAGE

milieuverantwoorde producten

duurzaam... 
daar▪gaan▪we▪voor

Een klimaatwijk is een groepje van vijf à vijftien gezinnen (bu-
ren, vrienden of familie, leden van een vereniging, maar even-
goed onbekenden) die gedurende zes maanden - van 1 novem-
ber tot 30 april - samen energie willen besparen, meer bepaald 
zo’n 8 % van het energieverbruik. Elke klimaatwijk wordt daarin 
bijgestaan door een energiemeester. Dat is iemand die uw 
groep van dichtbij begeleidt en u bestookt met besparingstips 
- al is het uiteraard niet de bedoeling om in de koude te gaan zit-
ten met een kaarsje.

De verbranding van fossiele brandstoffen (gas, hout, steenkool) 
om warmte en elektriciteit te produceren, veroorzaakt uit-
stoot van CO2 (koolstofdioxide). CO2 is één van de zogenaamde 
broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming 
van de aarde. De klimaatveranderingen die hieruit volgen, zijn 
een reëel probleem, waarvan de gevolgen zeer ingrijpend kun-
nen zijn.
Door deel te nemen aan de klimaatwijken - en dus minder ener-
gie te verbruiken - zorgt u er mee voor dat er minder CO2-uit-
stoot is en helpt u de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of wilt u graag eerst 
nog wat meer informatie? Neem dan contact op met de dienst 
milieu. Zet ook uw buren, vrienden of familie aan om mee te 
doen! Een klimaatwijk vol bekenden is immers nog leuker. In-
schrijven kan tot 30 september.

“Een eerlijke prijs voor eerlijke 

producten, dat is Fair Trade.”

Duurzame energie, duurzame producten, ... Het woord duurzaam - in Van Dale beschre-
ven als ‘lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig’ - komt meer en meer op de 
voorgrond. Terecht, want met z’n allen moeten we streven naar meer duurzaamheid, op 
alle vlakken. Het gemeentebestuur wil hierin een voortrekkersrol spelen. Evelyne Michiels - 
duurzaamheidsambtenaar van onze gemeente - trekt niet alleen de duurzame kaart van de 
gemeentelijke diensten, ze tracht ook u - de Zoerselaar - te overtuigen van duurzaam beheer. 
Ze doet dit aan de hand van een aantal voorbeelden die aantonen dat het gemeentebestuur 
bij de aankoop van producten alvast zo milieubewust mogelijk tracht te denken.

mEER WETEN?
Bel▪naar▪03▪2980▪9▪10▪of▪mail▪naar▪milieu@zoersel.be.▪

Evelyne Michiels 
trekt niet alleen de 
duurzame kaart van 
de gemeentelijke 
diensten, ze tracht ook 
u te overtuigen van 
duurzaam beheer.
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halen, dat je met zijn beschrijvingen 
in de hand als het ware ter plaatse 
kunt gaan bekijken waar een en an-
der precies gebeurd is.

Die oorlogservaring had diep ingewerkt 
op de jongeman van toen.
Jef: Hij leek erdoor behekst! Het heeft 
hem deugd gedaan dat hij er einde-
lijk, al schrijvend, van los kon komen. 
Het was duidelijk vele jaren verdron-
gen geweest. Op zijn sterfbed was hij 
weer helemaal in de loopgraven aan 
het front. Dan riep hij ijlend naar zijn 
frontkameraden: “Ze komen!” Vijftig 
jaar na de Grote Oorlog is hij met zijn 
frontkameraden gesneuveld... Het 
moet zeer vernederend geweest zijn 
hoe de officieren, zelfs de Vlaamse, 
het vertikten om Nederlands te spre-
ken. “Wie ons niet verstaat, is nog 
stommer dan de varkens,” kregen de 
Vlaamse soldaten te horen. Vader 
had er zeker geen vrede mee, maar 
er zat ook realiteitszin in zijn stand-
punt: “Wij moeten vechten en zij 
gaan met de eer lopen. Dat zal altijd 
zo zijn.”

Op zondag 20 september vindt om 11 uur de publieksvoor-
stelling plaats van het boek ‘Mijn grote oorlog. Belevenissen 
van een frontsoldaat (1914-1918)’. Het gaat om de dagboeken 
van Jef Vermeiren, voormalig veldwachter in Sint-Antonius, 
uitgegeven door het Davidsfonds.

Initiatiefnemer tot de publicatie is Lionel 
Vandenberghe, voorzitter van Davids-
fonds Halle en gewezen voorzitter van 
het IJzerbedevaartcomité, samen met de 
broers Armand (1926) en Jef jr. (1922) Ver-
meiren, zonen van de dagboekschrijver, 
die zijn oorlogsherinneringen al in de jaren 
vijftig had opgeschreven. Nu nemen wij 
dankbaar kennis van de prachtige verha-
len.

uitzonderlijke kwaliteit
Het manuscript van Jef Vermeiren heeft lang 
in de kast gelegen.
Lionel: In 2008, ter gelegenheid van de 
herdenking van negentig jaar Wapenstil-
stand, plande het Davidsfonds van Halle 

een film met voordracht en tentoonstel-
ling. Tineke Weverbergh van de gemeen-
telijke cultuurdienst wist dat haar over-
grootvader een dagboek van de Eerste 
Wereldoorlog had geschreven. In overleg 
met haar grootvader, Armand Vermeiren, 
kregen we het handschrift in handen, om 
het in de tentoonstelling op te nemen. De 
dagboeknotities uit de jaren vijftig zijn in 
een taal en stijl die ook de mens van van-
daag zeker nog aanspreekt. Waarom het 
dus niet uitgeven? Een selectiecommis-
sie van uitgeverij Davidsfonds omschreef 
het manuscript als “van uitzonderlijke 
kwaliteit” en dus is het boekproject in de 
steigers gezet.

Die positieve beoordeling sloeg niet alleen op 
de taal en de stijl.
Lionel: Wat het manuscript bijzonder inte-
ressant maakt, is dat het tegelijk Vlaamse, 
zij het niet extremistische, sociale én psy-
chologische aspecten vertoont. De tekst is 
verhalend, maar met een diepere onder-
grond. Jef Vermeiren beschrijft de verne-
deringen van de Vlamingen aan het front, 

“Les Boches du Nord” voor de Franstalige 
officieren, met de sociale tegenstellingen 
die daarmee gepaard gingen. Dit dagboek 
bewijst duidelijk dat er een stroming van 
Vlaamse bewustwording aan de gang 
was, waar ook eenvoudige jongens bij be-
trokken waren.

fenomenaal geheugen
Hoe kon Jef Vermeiren dat zoveel later alle-
maal nog opschrijven?
Armand: Toen vader met pensioen was, 
viel de actieve man met veel sociale con-
tacten, die hij als veldwachter altijd ge-
weest was, in een soort zwart gat. Na 
het overlijden van moeder zat hij vaak 
urenlang alleen patience te spelen... Om 
iets te doen te hebben, begon hij op onze 
suggestie op te schrijven wat er in de 
Eerste Wereldoorlog allemaal gebeurd 
is. Eens hij eraan begonnen was, bleef hij 
schrijven en schrijven... Het vloeide eruit, 
in een lopende tekst, alsof hij het eindelijk 
allemaal van zich af kon schrijven. Dankzij 
zijn fenomenale geheugen kon hij zich de 
plaatsen van toen zo precies voor de geest 

PUBLIEKSvOORSTELLING
Op zondag 20 september 2009 vindt om 11 uur in de kapel van het cultureel centrum 
Bethaniënhuis (Handelslei 167, Sint-Antonius) de publieksvoorstelling plaats van het zopas 
gepubliceerde boek ‘Mijn grote oorlog. Belevenissen van een frontsoldaat (1914-1918)’, de 
dagboeken van de Brechtse ex-veldwachter Jef Vermeiren. Gaston Durnez zal er het woord 
voeren, Rita Stevens declameert enkele oorlogsgedichten, Armand en Jef jr. lezen dag-
boekfragmenten van hun vader voor en Uitgeverij Davidsfonds zal een exemplaar overhan-
digen aan de achterkleinkinderen. Van 12 tot 17 uur vindt een tentoonstelling plaats, samen 
met de vertoning van ‘Onze jongens aan de IJzer’, film over de Eerste Wereldoorlog.

“Vijftig jaar na de 

Grote Oorlog is Jef met 

zijn frontkameraden 

gesneuveld...”

“Het vloeide eruit, in een lopende tekst, alsof hij het 

eindelijk van zich af kon schrijven.”

DE INITIATIEFNEmERS
Lionel Vandenberghe is voorzitter van het Davidsfonds van Halle en gewezen voorzitter 
van het IJzerbedevaartcomité. Hij vertegenwoordigt de drie Davidsfonds-afdelingen van 
de drie Zoerselse deelgemeenten, die samen de publieksvoorstelling van het boek organi-
seren. De broers Armand (1926) en Jef jr. (1922) Vermeiren, zonen van de dagboekschrijver, 
hadden ook nog twee broers, maar die zijn jong gestorven. De beide broers zijn naar de 
universiteit kunnen gaan, wat Jef sr. in het kader van de aan gang zijnde ontvoogding erg 
belangrijk vond. Beiden hebben in Gent politieke en sociale wetenschappen gestudeerd.

Jef Vermeiren
(1914-1918)

belevenissen van een frontsoldaat

 ■ CLOSE-UP
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meer dan welkom
Sommige mantelzorgers zorgen voor een langdurig ziek kind, een 
partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen 
dan weer voor een zus, een vriendin of een buurman die gedurende 
kortere tijd op zorg is aangewezen. Ze helpen hen vaak in het huis-
houden, bij het opstaan of slapen gaan of springen gewoon eens 
binnen voor een gezellige babbel.

zorgen voor▪elkaar
Vergeet u echter niet vooraf in te schrijven voor deze dag. Dit 
kan telefonisch via 03 2980 0 00 of per mail naar karine.de-
muylder@zoersel.be of anke.smolders@zoersel.be - graag vóór 
30 september. 

FILmWEEK ‘FIT IN ONS hOOFD’ 
Naast zorg dragen voor anderen, is het uiteraard ook van 
groot belang dat u goed zorgt voor uzelf en voor uw fysieke 
en geestelijke gezondheid. De campagne ‘Fit in ons hoofd, 
goed in ons vel’ promoot tien stappen die ieder van u kan on-
dernemen om te werken aan uw geestelijke gezondheid. In 
het kader van deze campagne loopt er in Metropolis Antwer-
pen - van 5 tot 10 oktober - een heuse filmweek, bestaande 
uit heel wat films waarin mentale fitheid een belangrijke rol 
speelt. Op het programma staan onder meer: The Bucket 
List, The Pursuit of Happiness, Into the Wild, Miss Potter, … 
Iedereen kan deze films bijwonen aan een sterk verlaagde 
prijs, maar schrijf zeker vooraf in via www.fitinonshoofd.be.

‘Een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving.’ Dat is, 
kort samengevat, de omschrijving van een ‘mantelzorger’ - en zo telt onze gemeente er heel 
wat! Om deze mensen eens extra in de bloemetjes te zetten organiseren gemeente en ocmw 
op dinsdag 6 oktober de ‘dag van de mantelzorger’.

 ■ BETROKKEN

dag van de mantelzorger

een▪gezonde geest in
een▪gezond lichaam
Op zaterdag 10 oktober is het feest in de bib met de jaarlijkse Verwendag - het feestelijke 
startschot van de Vlaamse Bibliotheekweek. In heel Vlaanderen leggen de openbare biblio-
theken namelijk van 10 tot 18 oktober hun bezoekers extra in de watten.

 ■  IN BEELD

bibliotheekweek 2009

lezen, goed voor de gezondheid
Naar goede gewoonte werd er ook dit jaar een centraal thema ge-
kozen, meer bepaald sport. De oude Grieken hadden het al over 
een gezonde geest in een gezond lichaam, en de bib probeert op 
beide vlakken haar steentje bij te dragen. Met een ruim aanbod 
aan romans, informatieve boeken, tijdschriften, en nog veel meer, 
is de bib een onuitputtelijke bron voor de geest. Daarnaast vinden 
de sportievelingen onder u er ook heel wat interessant leesvoer: 
van sportintroducties, over biografieën tot uitgewerkte training-
schema’s om dit alles in de praktijk om te zetten.

verwendag
Tijdens de Verwendag op zaterdag 10 oktober kunt u - van 9.30 
tot 12.30 uur - met gans de familie in onze drie bibliotheekfilialen 
terecht voor een heleboel leuke activiteiten:

▪ bib▪Zoersel
 ▪  volksspelen voor jong en oud. Deelnemers worden na hun 

topprestatie getrakteerd op een ijsje.
 ▪ lokale sportverenigingen in de kijker.
 ▪ digidak en Bibopener: beide projecten lopen reeds een jaar in 

de bib. De vrijwilligers van Digidak geven u met plezier meer 
informatie over hun cursussen, terwijl de cursisten van Bib-
opener u graag hun project ‘de gemeente Zoersel’ voorstellen.

▪ de muziek- en woordacademie zorgt voor sfeervolle muziek.

▪ bib▪Sint-Antonius
 ▪  jongleren: leer balkunstjes van een echte jongleur.
 ▪ de muziek- en woordacademie zorgt voor sfeervolle muziek.

▪ bib▪Halle
 ▪ ballenkraam:

iedere bezoeker mag een balletje gooien - altijd prijs.
 ▪ de muziek- en woordacademie zorgt voor sfeervolle muziek.

Bent u nog geen lid van de bib, dan krijgt u een unieke verjaar-
dagskalender cadeau als u zich tijdens de Verwendag inschrijft.

mEER WETEN?
Bezoek▪onze▪website▪www.zoersel.be/bibliotheek,▪bel▪naar▪
03▪2980▪7▪22▪of▪mail▪naar▪zoersel@bibliotheek.be.▪▪

“De bib als eindpunt van een fiets- of 

wandeltocht loont zeker de moeite.”

mEER WETEN?
▪	in▪verband▪met▪‘dag▪van▪de▪mantelzorger’:▪bel▪

03 2980 0 00▪of▪mail▪naar▪karine.demuylder@zoersel.be▪
of▪anke.smolders@zoersel.be

▪	in▪verband▪met▪de▪filmweek:▪surf▪naar▪www.fitinons-
hoofd.be▪of▪mail▪naar▪info@fitinonshoofd.be

“Naast zorg dragen voor anderen, is 

het uiteraard ook van groot belang 

dat u goed zorgt voor uzelf en voor uw 

fysieke en geestelijke gezondheid.”

U kunt ons aanbod van thuis uit bekijken via de online catalogus 
op www.zoersel.be/bibliotheek, maar u kunt uiteraard ook op 
uw fiets springen en ter plekke uw keuze komen maken. De bib 
als rust- of eindpunt van een fiets- of wandeltocht loont zeker de 
moeite.

Herkent u zich in deze omschrijving? Duid dan 6 oktober alvast aan 
in uw agenda, want dan is het ook uw beurt om eens goed verwend 
te worden! U bent vanaf 13.15 uur meer dan welkom in de kapel in 
het cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167). U kunt er ge-
nieten van een hapje en een drankje, terwijl u gezellig bijpraat met 
andere mantelzorgers en ons uw noden en behoeften meedeelt. Als 
afsluiter kunt u nog deelnemen aan een ontspannende activiteit, 
die omstreeks 16 uur zal eindigen.
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workshop fotografie voor jonge Grabbelpassers 

(ingezonden door Wilfried Schul) 

Wilt u uw foto hier gebubliceerd zien, stuur uw 

foto’s dan door naar communicatie@zoersel.be

COLOFON
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redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’
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samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst communicatie

werkten mee aan dit nummer 
Dr. Jeroen Kleinen, Hildegard Janssens, Geert Wouters, Bart 
Meyers, Erik Fuhlbrügge, Rik Baeten, Bart Van Santvliet, Maar-
ten Pluym, Bob Peeters, Erwin Dirks, Evelyne Michiels, Sam Van 
Pelt, J.H. Verbanck, Erik Breuls, Anke Smolders, Caroline Wou-
ters en Katrien Schryvers

foto’s en illustraties 
Bart Meyers, Jockum Klenell, Dirk Paulus, Bob Peeters, Danny 
Lenaerts, Davidsfonds

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

realisatie
PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

verantwoordelijk uitgever 
college van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Handelslei 167, 2980 Zoersel

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

data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden tussen 3 en 7 
december moeten ons uiterlijk op vrijdag 25 september vóór 12 
uur bereiken. Aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden 
tussen 8 december en 14 januari moeten ons uiterlijk op vrijdag 
30 oktober vóór 12 uur bereiken.

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


