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 ▪ budget onder de loep

 ▪ profcontract voor voetbalster Tine Schryvers

 ▪ wie waren de ‘lotelingen’ van Zoersel?

aftakking Risschotseloop  
meandert langs wijk Goudveld
risico op wateroverlast fel verkleind
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IN ‘T KORT Organisatie parkavonden, 
iets voor u? | parkeerzones Zoerseldorp | 
wie zoekt, die vindt vakantiewerk.

4 
WEGWIJS Gemeente- ocmw-raad bogen 
zich in december over het budget 2016. 
We lichten de belangrijkste zaken toe.

7 
IN BEELD Het Lindepaviljoen wordt dit 
voorjaar in een heel nieuw jasje gestoken, 
en is dan ook enkele maanden dicht.

8 
WEGWIJS Bij de start van het nieuwe 
jaar zijn er ook weer enkele wegen- en 
bouwwerken op til. Een overzicht.

10 
IN BEELD Van 5 tot 20 maart gaan we 
tijdens de Jeugdboekenweek op stap van 
de stad naar het platteland. Ga je mee?

11 
ZOERSEL HISTORISCH Roel Jans bestu-
deerde de ‘lotelingen’: de Zoerselaars die 
militaire dienstplicht moesten vervullen.

13 
BETROKKEN Wilt u bermmeester wor-
den of deelnemen aan het nationaal op-
ruimweekend? Laat het ons weten.

14 
CLOSE-UP De Zoerselse Tine Schryvers 
is sinds begin dit jaar, als profvoetbalster, 
aan de slag bij het Noorse Valerenga.

16 
IN BEELD De jaarlijkse cultuurprijs was 
dit jaar weggelegd voor artistieke dui-
zendpoot Johan Truyen.

2,5-jarige 
kleuters 
naar school

Wat vliegt de tijd... Uw zoon of dochter lijkt nog maar pas geboren 
of u moet al op zoek naar de geschikte school voor uw oogappel. 
In Zoersel hebt u de luxe dat u kunt kiezen uit zes kwalitatief hoog-
staande scholen: één basisschool van het gemeenschapsonderwijs, 
twee vrije en drie gemeentelijke basisscholen. Een goede school-
keuze maken, is en blijft een moelijke opdracht. Daarom biedt elk 
van deze scholen u heel wat info op hun respectievelijke websites 
of tijdens kijkdagen en infomomenten. Wat overal hetzelfde is, is 
dat u kindjes geboren in eender welke maand van het jaar 2014 van-
af 1 maart 2016 kunt inschrijven in één van deze zes scholen. Vergis 
u niet: is uw zoon of dochter eind december 2014 geboren en gaat 
hij/zij dus pas naar school in september 2017? Ook dan moet u hem/
haar nu al inschrijven, wil u zeker zijn van een plekje.

MEER WETEN?
basisscholen Zoersel 
alle contactinfo vindt u op www.zoersel.be > onderwijs en vorming > scho-
len in Zoersel > doorklikken naar eigen websites

inschrijven 
vanaf 1 maart
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 ■ IN ‘T KORT

vakantiewerk 
wie zoekt, die vindt

Gemeente & ocmw zoekt:
- studenten voor de poets-

dienst (16+) en de dienst ge-
zinszorg (17+) om bij hulpbe-
hoevenden een handje toe 
te steken in het huishouden. 
Let wel, voor de dienst ge-
zinszorg gelden bepaalde  
diplomavereisten.

- één hoofdmonitor (18+) om 
de speelpleinploeg aan te 
sturen. Je wordt tewerkge-
steld via een arbeidsovereen-
komst van bepaalde duur in 
de maanden juni, juli en au-
gustus.

- dertig monitoren (16+) met 
een animatorattest op zak 
(informeer je bij onze jeugd-
dienst over animatorcursussen 
en stages) om onze jeugdwer-
kingen mee in goede banen 
te leiden. Je wordt tewerkge-
steld met een contract ‘tijde-
lijke tewerkstelling sociocul-
turele sector’.

Alle info over inleverdata van 
je kandidatuur, diplomavereis-
ten, jobinhoud, inlichtingen- 
en kandidaatformulieren vind 
je op www.zoersel.be > eco-
nomie en werk > vacatures. Er 
snel bij zijn is de boodschap!

MEER WETEN?
personeel 
T 03 2980 9 19 
personeel@zoersel.be

organisatie parkavonden - iets voor u?

Dankzij enkele geëngageerde Zoerselaars bestaat er een jarenlan-
ge traditie van muzikale parkavonden in het park in Halle tijdens 
de zomermaanden. Die traditie willen we absoluut in ere houden. 
Omdat de overeenkomst over de organisatie echter opnieuw ver-
lengd moet worden, doen we een open oproep. 
Hebt u zin om voor het nodige jolijt te zorgen tijdens deze zwoe-
le zomeravonden in het park van Halle? Beschikt u bovendien 
over het nodige organisatietalent en voldoende ervaring om dit 
tot een goed einde te brengen? Dan kunt u zich kandidaat stellen 
voor de edities 2017, 2018 en 2019.

voorwaarden
- U moet in het park van Halle minimaal zes en maximaal acht 

concerten inrichten in juli en augustus 2017, 2018 en 2019.
- De concerten moeten gratis toegankelijk zijn en moeten zich 

richten naar een breed publiek.
- U moet één concert organiseren in samenwerking met Der-

dewereldraad Zoersel, die daarvoor financiële ondersteuning 
biedt. Tijdens dat concert verkoopt u fairtradeproducten.

- Alle concerten eindigen uiterlijk om 23.30 uur. Er worden geen 
‘na-concerten’ in een tent of het Koetshuis toegelaten.

- We verwachten dat u de lokale verenigingen betrekt.
- U houdt zich aan alle wettelijke bepalingen rond tewerkstelling 

van vrijwilligers, SABAM, btw-verplichtingen …
- U verbindt zich er toe om een veiligheidsplan in te dienen.

hoe uw kandidatuur indienen?
U dient een aanvraagdossier in waarin u, naast uw naam, adres 
en een schriftelijke bevestiging dat u zich akkoord verklaart met 
de voorwaarden, toelicht welke richting u wil geven aan de con-
certreeks, op welke wijze u lokale verenigingen wilt betrekken en 
welke relevante ervaring u hebt met het organiseren van evene-
menten.

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

parkeerzones 
Zoerseldorp

We wijzen er graag nog eens 
op dat het pleintje in Zoersel 
verschillende parkeerzones 
heeft, namelijk de blauwe 
zone en de zone voor onbe-
perkt parkeren. Signalisatie 
geeft aan in welke zone u zich 
bevindt. In de blauwe zone 
mag u maximaal twee uur 
parkeren mét uw parkeerschijf 
- en dit van maandag tot en 
met zaterdag van 9 tot 18 uur.

MEER WETEN?
mobiliteit 
T 03 2980 9 12 
mobiliteit@zoersel.be

uw mening 
openbaar onderzoek

OVAM heeft (samen met VVSG, 

Interafval, FEBEM ea.) een nieuw 
uitvoeringsplan voor huishou-
delijk afval en gelijkaardig be-
drijfsafval opgesteld voor de 
werkjaren 2016-2022. U kunt 
het ontwerpplan nog tot en 
met 10 maart inkijken bij onze 
dienst milieu (Handelslei 167).

MEER WETEN?
milieu 
milieu@zoersel.be 
www.ovam.be | www.zoersel.be
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115 tekens Sint is consectem 
ea santiorrovid mosandebit 
qui natbus est, ipsandaerae 
cumue volupid modi nat od.

1.497 tekens - 39 lijnen - 46 tekens per lijn 
Estiusae pellestiae vendelestrum nisci be-
rati aut hil il ide prerum fugit alia deliquo 
occullendis mint mos corum aut et aut 
porentionet alit volestet omnisci pienis 
mo mos nobit millam estia plibustiur aped 
quid molorecabore delitatur, ut rest pore-
hentem faces nimporro coratio remolup-
tas nonsequi niatemporro molorep ernati 
net lant et qui omnis ipsaect otatem fa-
cepelit eni dolor sita sitas dolendita distia 
si iducide storpore simetur? Oviditae nim 
natem harum, quodit, sum vollandae ei-
untio nsenitione modi dolecte inis delecul-
pa pelectur? Quiatur rae. Erferis esti aditi 
untiasp editiumqui quiassi nimusandebit 
endelibus dollendebit molorporro te pra 
pa quodipi dundipit ut ra pro tem nos et 
que laudam, te core velestin cuptatur?
Bit doloritam experiatur, sequame ndio-
rehendel il illandu nderum simus sum hil 
iusanti nisque veliqui dem quam explique 
venis eos desci dis erspis rehenis solupta-
tur, si duci ut antorent, aceperis comnis et 
dolupta tionsec eriorer untissit odis auda 
conseni quiscil lesequatent es dem reheni 
am et, et, omnis sequossit, sam volupta-
tem sum sequuntiat.
Bitem et, ati optureprore peribus apere, 
vellab inctur, tempelecat laut et mi, ut 
minus que nis mincil molo to dit dus, sin 
nost, consequi ut facesed earcia exerspiti-
um ut es id ma con pel ipis ilias ut que vo-
lupta sitiasp icipit volupta tiusam nit.

 ■ WEGWIJS
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► ►

wat gebeurt er met uw centen?

 ■ WEGWIJS

OOK CHINEES VOOR U?

We geven graag wat meer uitleg 

bij enkele financiële termen.

opcentiemen op de onroeren-

de voorheffing 

De onroerende voorheffing van 

het Vlaams Gewest is een belas-

ting van 2,5 % op het geïndexeerd 

kadastraal inkomen van onroe-

rende goederen (KI = de geschat-

te, jaarlijkse verhuurwaarde van 

uw onroerend goed). De gemeen-

ten voegen aan dat basistarief 

opcentiemen toe. In Zoersel zijn 

dat er 935 (t.o.v. een Vlaams ge-

middelde van 1.342). Dit betekent 

dus dat u aan de gemeente die-

zelfde belasting van het Vlaams 

Gewest 9,35 keer betaalt. 

aanvullende belasting op de 

personenbelasting

Deze wordt berekend door een 

percentage toe te passen op 

de basispersonenbelasting. In 

Zoersel is dat 6,5 % (t.o.v. een 

Vlaams gemiddelde van 7,5 %). 

autofinancieringsmarge

Dit is het verschil tussen enerzijds 

uw exploitatieinkomsten en an-

derzijds de exploitatieuitgaven en 

leninglasten. Is dat verschil posi-

tief, dan is er nog ruimte over om 

meer uitgaven te doen of om bij-

komende leninglasten voor nieu-

we investeringen af te betalen. 

resultaat op kasbasis

Dit vloeit voort uit het begro-

te verschil tussen ontvangsten 

en uitgaven. Daar trekt men de 

zogenaamde ‘bestemde gelden’ 

(middelen die men bewust tijde-

lijk reserveert voor toekomstige 

uitgaven) van af. Is dit resultaat 

positief, dan beeindig je het jaar 

met een positief saldo.

Gemeente- en ocmw-raad bogen zich in december over het 
budget voor 2016. Het beleid, uitgestippeld in het meerjaren-
plan 2014-2019, wordt ook dit jaar met veel ambitie verderge-
zet. We lichten graag de belangrijkste zaken even voor u toe.

Bij aanvang van een nieuw jaar tracht het 
bestuur steeds een schatting te maken 
van inkomsten en uitgaven voor dat jaar.

inkomsten 
Ondanks het feit dat we onder één dak 
werken en quasi al onze diensten zijn sa-
mengesmolten, zijn gemeente en ocmw 
- wettelijk gezien - nog steeds twee aparte 
instanties. Vandaar deze opsplitsing.
gemeente
De exploitatieontvangsten van de ge-
meente zijn geschat op € 24.486.747.
- De € 13.802.676 aan belastinginkomsten 

zijn hierbij de belangrijkste bron van ont-
vangsten. Die inkomsten komen groten-
deels van enerzijds de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing (€ 5.005.894) 
(zie kader) en van anderzijds de aanvul-
lende belasting op de personenbelasting 
(€ 7.256.139) (zie kader).

- De toegekende werkingssubsidies voor 
ons onderwijs bedragen € 4.680.520.

- Het Gemeentefonds (een Vlaamse subsi-
die voor alle Vlaamse gemeenten) draagt 
€ 1.452.520 aan inkomsten bij.

- De tussenkomst van de overheid in de 
personeelskosten van de contractuele 
werknemers (€ 941.926) is ook een be-
langrijke bron van inkomsten.

ocmw
De exploitatieontvangsten worden voor 
het ocmw geschat op € 4.923.542.
- Het grootste gedeelte van deze inkom-

sten, € 1.946.660, ontvangt ons ocmw 
vanuit het Gemeentefonds en de ge-

meentelijke bijdrage. De andere subsi-
dies ramen we op € 1.707.800.

- De prestaties van onze thuisdiensten 
(gezinszorg, poetsdienst, levering war-
me maaltijden en een beperkte karwei-
dienst) zijn goed voor € 773.500.

- De verhuringen, goed voor € 219.500, 
omvatten de inkomsten uit verpach-
tingen van landbouwgrond, eventuele 
sociale verhuringen, de dagprijs van de 
serviceflats en de huurprijs van de senio-
renwoningen aan de Graffendonk.

- De terugbetalingen van onze steunver-
lening, toelagen en subsidies bedragen 
€ 196.500.

- Tot slot zijn er nog enkele kleinere ont-
vangsten voor een bedrag van € 79.582.

uitgaven
gemeente
De totale exploitatieuitgaven van de ge-
meente ramen we op € 22.664.011. 
- Voor een dienstverlenend bedrijf is het 

logisch dat de personeelsuitgaven het 
grootste deel van die koek opeten. Voor 
2016 gaat dit om € 12.348.270. 

- Voor goederen en diensten, zeg maar 
de zaken die nodig zijn om een norma-
le werking mogelijk te maken, wordt 
€ 6.046.730 uitgetrokken. 

- Ook de betoelaging van samenwer-
kingsverbanden heeft een belangrijke 
impact. Zo krijgt onder meer het ocmw 
een bijdrage van € 241.528. We trekken 
€ 575.206 uit voor de brandweerzone en 
€ 2.183.116 voor de politiezone.

budget onder 
de loep

5



wat gebeurt er met uw centen? ■ WEGWIJS

Met het uitgedokterde budget voor 2016 maken het gemeente- en ocmw-bestuur elk 
op hun beurt werk van de verdere uitwerking van hun meerjarenplan 2014-2019.
gemeente
Wat de gemeente betreft, vertaalt zich dat onder meer in volgende investeringen:
- De weg- en rioleringswerken blijven een belangrijk onderdeel binnen het luik inves-

teringen. De werken in de Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan en Jagers-
dreef staan als eerste op het programma. Ook de voorbereidingen voor de werken in 
de Biekorfstraat, een gedeelte van de Herentalsebaan en mogelijk ook de werken in 
de wijk Meerheide gaan dit jaar van start. Op deze manier werken we verder aan de 
verbetering van het wegen- en rioleringsnet, waarvoor we van 2016 tot 2019 een to-
taal bedrag van € 6.604.423 uittrekken.

- Voor de uitvoering van rooilijn- en onteigeningsplannen denken we € 299.000 nodig 
te hebben.

- We plannen ook een nieuw gebouw voor onze technische diensten. Hiervoor is in 
2016 een investering voorzien van € 1.250.000.

- Verder voorzien we € 215.000 voor de vernieuwing van het wagenpark en € 100.000 
voor groot onderhoud van wegen.

- Om samen met een aantal betrokken verenigingen een visie te kunnen uitwerken 
over de bestemming en het gebruik van de gronden aan het voetbalterrein in de 
Bethaniënlei wordt € 300.000 voorzien.

- In een vergelijkbaar kader voorzien we € 170.000 voor de verwerving van gronden 
achter KFC Eendracht Zoersel, en dit voor de realisatie van een tennishal en buiten-
terreinen door de Zoerselse tennisclubs.

- Voor de aanleg van een skateterrein op de site van de Vleugel (Achterstraat) en het 
inrichten van speelpleintjes werd € 60.000 weerhouden.

- In het kader van rationeel energiegebruik zijn in 2016 kredieten voorzien voor zuini-
gere openbare verlichting (€ 30.000) en voor ingrepen in gebouwen (€ 35.000).

Een aantal andere, grote investeringen werden doorgeschoven naar de volgende ja-
ren. Denken we bijvoorbeeld aan het project PPS Halle, met onder meer de bouw van 
de nieuwe gemeenteschool in Halle. Die is momenteel voorzien voor 2017.
ocmw
Enkele actiepunten waarop ons ocmw dit jaar wil inzetten:
- We gaan een nieuw arbeidszorgproject opzetten in de vorm van een kleinschalige 

sociale kruidenier, met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor mensen 
uit doelgroepen. We voorzien hiervoor, naast € 19.175 Europese subsidies, € 5.000 
voor de inrichting van de winkel en een ontmoetingsplaats.

- Het zorgstrategisch plan dat reeds in 2014 werd opgestart, kent een verdere uitvoe-
ring in 2016 waarvoor we € 5.000 weerhouden. Hierbij neemt het ocmw vooral een 
coördinerende rol op zich voor de verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking, een 
buurtzorgnetwerk, een geïntegreerd onthaal en uitbouw van een netwerk voor het 
Huis van de Zorg en geïntegreerde zorgtrajecten rond chronische aandoeningen.

- Ons ocmw zal zich ook sterker profileren als aanspreekpunt voor mantelzorgers.
- Daarnaast gaan we bekijken of er een boodschappendienst kan opgezet worden.
- Om, na de afschaffing van de belbus door De Lijn, een antwoord te bieden op de ver-

voersnood van mensen met een beperkte mobiliteit, zal er een project rond buurt-
vervoer in de gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel opgestart worden. Naast een 
eigen inbreng van € 5.000 krijgen we hiervoor ook een subsidie van de provincie.

- We organiseren in het najaar een jobbeurs, in samenwerking met de VDAB.
- Als preventieve gezondheidscampagne werken we dit voorjaar rond een ‘hartveilige 

gemeente’.
- In serviceflatgebouw de Loteling wordt de dakbedekking en de vloerbekleding van 

de gemeenschappelijke ruimte vernieuwd (€ 85.000).
- We werken aan een arbeidszorgproject rond kunst en inclusie.
- Tot slot werden eerder dit jaar al de gronden in de Smissestraat, aanpalend aan 

woonzorgcentrum De Buurt, aangekocht.

acties en investeringen
in de pijplijn in 2016 

ocmw
De exploitatieuitgaven ramen we voor 
2016 op € 5.008.375.
- De personeelskosten, in 2016 goed voor 

€ 3.199.152, vormen het grootste gedeelte 
van onze uitgaven.

- Het budget van de steunverlening wordt 
in 2016 geraamd op een totaalbedrag 
van € 798.780.

- De goederen en diensten bevatten alle 
nodige middelen met betrekking tot de 
werking van ons ocmw en tot de onder-
steuning van verschillende samenwer-
kingsinitiatieven en -projecten. Dit ra-
men we voor 2016 op € 1.010.443.

kapitaal- en intrestaflossingen
gemeente
Aangezien we in 2016 geen nieuwe lenin-
gen aangaan, kunnen we de schulden-
last verder afbouwen. Daardoor dalen de 
jaarlijkse uitgaven voor aflossingen en in-
tresten tot € 327.820, tegenover € 374.083 
(‘15) en € 431.798 (‘14). Dat brengt de totale 
schuldenlast eind 2016 op € 20.663.634.
ocmw
Het ocmw heeft in 2015, dankzij de ver-
koop van het voormalig ocmw-gebouw, 
alle leningen vervroegd kunnen terugbe-
talen waardoor het ocmw schuldenvrij is. 
Ook in 2016 en het verdere meerjarenplan 
gaan we geen nieuwe leningen aan.

conclusie
De autofinancieringsmarge (zie kader)
van gemeente en ocmw worden samen 
bekeken over het ganse meerjarenplan, 
om zo te komen tot een evenwicht waar-
bij de gemeentelijke bijdrage het sluitstuk 
vormt. In 2016 hebben we die gemeen-
telijke bijdrage kunnen laten dalen ten 
opzichte van het initiële meerjarenplan 
met € 70.500. Hierdoor bedraagt de au-
tofinancieringsmarge van de gemeente 
€ 331.583. Dat wijst op een positief finan-
cieel draagvlak. Vertaald betekent dit dat 
er nog ruimte over is om meer exploitatie-
uitgaven te doen of om eventueel bijko-
mende leninglasten voor nieuwe inves-
teringen af te betalen. Die van het ocmw 
eindigt negatief op - € 84.833.  
Het resultaat op kasbasis (zie kader) be-
draagt voor de gemeente € 283.568 en 
voor het ocmw € 390.685.

MEER WETEN?
financiën 
T 03 2980 9 17 
financien@zoersel.be
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De tentoonstelling over de Lindeboom in het Lindepaviljoen is al vele jaren een vaste waarde 
in Zoersel. De laatste tijd taande de belangstelling, waardoor het bestuur voor een moeilijke 
keuze kwam te staan: ofwel de deuren van het Lindepaviljoen sluiten, of het een nieuw leven 
geven. Ze kozen voor het laatste: het Lindepaviljoen dit jaar in een heel nieuw jasje steken.

STEUN 
Gemeente & ocmw Zoersel en vzw 
Toerisme Zoersel krijgen hulp van onder 
meer Natuurpunt, de Landelijke Gilde en 
Regionaal Landschap de Voorkempen 
om dit project te realiseren. Ook enkele 
lokale sponsors dragen hun steentje bij. 
Verdere financiële steun komt er uit de 
hoek van Toerisme Provincie Antwerpen 
(€ 5.000) en LEADER (zo’n € 31.000). 
LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions 
de Développement de l’Economie Rurale’. 
Dit Europese subsidieprogramma steunt 
projecten die toerisme, recreatie, land-
bouw en natuur bundelen en het platte-
land promoten.

multimediashow
Het eigentijds en interactief museum is 
opgebouwd uit drie deelprojecten. Zo zal 
de Linde de hoofdrol spelen in een mul-
timediashow voor jong en oud. Via film-
beelden, foto’s, muziek en lichtprojectie 
vertelt de boom als het ware zijn eigen 
-acht eeuwen durende- levensverhaal aan 
de bezoekers. Daarnaast komt er een ver-
telhoek waar de takken van de boom - en 
dus het verhaal van de Loteling - centraal 
staan. Tot slot wordt er een belevings-
ruimte gecreëerd op en onder de trap-
pen, waar men de natuur onder en rond 
de boom kan verkennen. Vzw Toerisme 
Zoersel hoopt deze drie deelprojecten te-
gen de zomer te kunnen afwerken.

Zoersel ontdekken
Dankzij de toekenning van enkele subsi-
dies kan vervolgens na de zomer gestart 

worden met stap twee van het project. 
Bedoeling is namelijk om ook de land-
bouw en de natuur van Zoersel, en bij 
uitbreiding de Kempen, aan bod te laten 
komen. We denken daarbij concreet aan 
thema’s zoals imkers in de Kempen, land-
bouwgewassen, oude en nieuwe land-
bouwmachines ... De thema’s worden 
uitgewerkt in aantrekkelijke doe- en be-
leefopdrachten. 
Dit alles moet bezoekers uitnodigen om 
onze gemeente en haar omgeving, met de 
fiets of te voet, beter te leren kennen en te 
ontdekken.

Gemeente & ocmw Zoersel sloot hiervoor 
een samenwerkingsakkoord met vzw 
Toerisme Zoersel. De vzw zal mee instaan 
voor de verwezenlijking, de opvolging en 
nadien ook de uitbating van het project.

eigentijds en interactief
De binnenkant van het Lindepaviljoen 
krijgt een grondige opknapbeurt. Het be-
staande, statische interieur wordt omge-
vormd naar een eigentijds en interactief 
museum. Bij de vernieuwing wordt er ook 
meteen rekening gehouden met de toe-
gankelijkheid van het gebouw. De werken 
zullen dit voorjaar van start gaan en en-
kele maanden in beslag nemen. Tijdens 
de werkzaamheden is het toeristisch ge-
deelte van het Lindepaviljoen niet toe-
gankelijk voor het publiek. Radio Zoe, ook 
gehuisvest in het Lindepaviljoen, blijft wel 
bereikbaar. 

MEER WETEN?
toerisme 
T 03 2980 7 16 
toerisme@zoersel.be

nieuw leven voor Lindepaviljoen

 ■ IN BEELD

enkele maanden dicht wegens renovatie
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“Niets speciaal aan 
te kondigen? Dan 
moet hier een vrij 
uitgebreide streamer 
komen. En zoals u 
kunt zien moet die 
zeker niet te kort zijn. 
Om in evenwicht te 
zijn met het beeld 
hiernaast mag de 
streamer toch zeker 
deze lengte hebben.”
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Bij de start van het nieuwe jaar zijn er ook weer enkele wegen- en bouwwerken op til. Zo 
start de bouw van de sociale woningen in het binnengebied tussen de Kloostertuin en de 
Klaprooslaan en vanaf maart beginnen de weg- en rioleringswerken op de Turnhoutsebaan 
(Schilde). We blikken ook nog even terug op de werken aan de Sint-Antoniusbaan.

sociale woningbouw
De bouw van de sociale woningen in het 
binnengebied tussen de Kloostertuin en 
de Klaprooslaan start op 15 februari. Het 
project bestaat uit 40 eengezinswonin-
gen, waarvan 13 sociale huurwoningen 
(De Voorkempen HE) en 27 sociale koop-
woningen (ARRO). De realisatie van het 
project gebeurt in verschillende fases. 
Eerst worden de woningen gebouwd, ge-
volgd door de wegenwerken en de inrich-
ting van de publieke groenzone. Het einde 
van de werken is voorzien najaar 2017.  
De aannemer zal maximaal trachten te 
werken vanop het perceel om de hinder 
voor de buurt te beperken, maar enige 
hinder en het werfverkeer is natuurlijk 
niet te vermijden. Meer informatie over dit 
project vindt u op www.zoersel.be > vei-
ligheid en verkeer > werken en info.

wegenwerken Turnhoutsebaan
Op 14 maart start het Agentschap Wegen 
en Verkeer met de herinrichting van de 
Turnhoutsebaan (N12) in Schilde. Over de 
gehele afstand - meer bepaald van aan de 
gemeentegrens van Sint-Antonius met 
Schilde tot aan de Wisselstraat (Schilde) 
- krijgt de N12 nieuwe fietspaden, een 
nieuw wegdek en een nieuwe riolering. De 
kruispunten met de Liersebaan (Schilde) 
en met de Waterstraat krijgen verkeers-
lichten en worden veiliger ingericht. De 
werken zullen zo’n anderhalf jaar duren en 
worden in drie fasen uitgevoerd. Tot eind 
december is het stuk tussen de Oudebaan 

en de Liersebaan (Schilde) aan de beurt. 
De rijbaan richting Sint-Antonius wordt 
eerst aangepakt (fase 1 A), daarna volgt de 
rijbaan richting Schilde (fase 1B). Ten slot-
te worden de verkeerseilanden aangelegd 
en wordt de rijbaan over de gehele breed-
te geasfalteerd (fase 1C). Tijdens fase 1A 
blijft doorgaand verkeer mogelijk in beide 
richtingen, maar het verkeer moet over 
versmalde rijstroken langs de werfzone 
rijden. Fietsers zullen moeten omrijden 
langs de Oudebaan. Tijdens fase 1B blijft 
de situatie dezelfde, maar kunnen fiet-
sers al gebruikmaken van het vrijliggen-
de fietspad dat in de rijrichting van Sint-
Antonius werd aangelegd. Tijdens fase 1C 
wordt het stuk tussen de Oudebaan en 
de Liersebaan gedurende een zeer korte 
periode volledig afgesloten. Er zullen dan 
ook omleidingen gelden. Via de digitale 
nieuwsbrief van het AWV (www.wegenen-
verkeer.be/schilde > klikken op de envelop 
rechtsboven) blijft u op de hoogte.

Sint-Antoniusbaan klaar
De werken aan de Sint-Antoniusbaan 
zijn intussen afgerond. De wijk Goudveld 
kende in het verleden wateroverlast door 
overstroming van de Risschotseloop. De 
provincie Antwerpen maakte een aftak-
king van deze waterloop om het overtol-
lige water om de wijk heen te leiden. De 
huidige loop werd niet afgeschaft, maar 
het water zal hier door de aftakking niet 
meer zodanig stijgen dat de beek over-
stroomt. Ter hoogte van het Zoerselbos 

sluit de nieuwe loop aan op de oude loop. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
greep de werken aan de Risschotseloop 
aan om de vallei errond als ecologische 
verbinding te versterken. Hiervoor werd 
het naaldbos aan de Hallebaan gekapt 
en zal er een inheems loofbos in de plaats 
komen. Dat sluit beter aan op het na-
tuurgebied Zoerselbos. Er werd ook een 
nieuw wandel- en ruiterpad aangelegd, 
afgestemd op de voorzieningen in het 
Zoerselbos. Onder de Sint-Antoniusbaan 
werd een faunatunnel aangelegd, zodat 
de diertjes er veilig kunnen oversteken.  
Voor de overstekende fietsers maakte ge-
meente Zoersel op haar beurt het kruis-
punt Hallebaan-Sint-Antoniusbaan veili-
ger door middel van een verkeerseiland in 
het midden, met een fietsoversteekplaats. 
De snelheid ter hoogte van dit verkeer-
seiland werd verminderd van 70 naar 50 
km/u. In maart wordt (als het weer het 
toelaat) in de Hallebaan bovendien een 
veilig en functioneel tweerichtingsfiets-
pad aangelegd in asfalt, dat aansluit op 
deze fietsoversteekplaats. Deze werken 
brengen normaalgezien geen hinder met 
zich mee voor de buurtbewoners.

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

wegen- en  
bouwwerken op til

werken in uitvoering

 ■ WEGWIJS
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Blijf jij het liefst ver weg van de stad of ben je net wég van de stad? Sommige boeken lees je 
het best in het hoge gras van een wei, andere tussen de haastige pendelaars in een metrosta-
tion. In onze bibliotheek ga je in gedachten naar waar je maar wilt. Van 5 tot 20 maart zijn we 
tijdens de Jeugdboekenweek immers op stap van stad naar platteland. Ga je mee?

weg van de stad

Jeugdboekenweek 2016

 ■ IN BEELD

Iedereen Leest presenteert
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Wegvan de stad
5—20

maart 2016

Jeugdboekenweek.be
iedereenleest.

KINDERVOORSTELLING BOE-K!
Neef gaat logeren bij zijn oom op het plat-
teland. Oom bewaart zijn boeken in een 
koelkast. Zo blijven verhalen lekker fris!  
Via de boeken van oom beleven de jon-
ge toeschouwers, samen met neef, 
de meest uiteenlopende avonturen! 
Meespeeltheater Frustater doet ons een 
uur fantaseren op grootmoeders wijze. 
locatie: Zonneputteke 1b 
tijdstip: zondag 6.03 van 10.30 tot 12 uur
prijs: € 2 (U koopt best vooraf kaartjes in 
één van de bibliotheken. Op de dag zelf 
zijn er kaarten zolang er plaatsen zijn.)
info: bibliotheek, T 03 2980 7 22,  
bibliotheek@zoersel.be.

Trubbel de trol [8-12 jaar]
van Reggie Naus
Wanneer de vader van Pepijn en Sanne 
werk vindt als boswachter, verhuizen 
ze naar het Nevelwoud. Daar gebeu-
ren vreemde dingen. Niemand durft er ’s 
nachts komen. Pepijn ontdekt waarom als 
hij de vriendelijke trol Trubbel ontmoet. 
Maar Trubbels oom is minder aardig… en 
dol op ‘mensbeestenvlees’. Dit leuke ver-
haal van Naus heeft vaart en veel humor.

De Bremer stadsmuzikanten [+ 9 
jaar]
van Jacob Grimm | Warre Borgmans vertelt
Het Geluidshuis maakt van dit sprookje 
van Grimm een heuse ‘rockumentaire’. On-
der meer Nathalie Meskens en Koen De 
Graeve lenen hun stem aan de vier hoofd-
personages: een ezel, een hond, een kat 
en een haan. Kinderen zijn weg van dit 
heerlijke hoorspel, maar ook ouders kun-
nen het zeker smaken.

Wij samen op stap [+ 3 jaar]
van Jean Reidy | illustraties van Leo Timmers
Nog voor het boek goed en wel begonnen 
is, wekt konijntje zijn mama om samen de 
stad in te gaan. Want wat valt daar ’s mor-
gens veel te beleven! De eenvoudige tekst, 
‘hertaald’ door Bart Moeyaert, toont nog 
maar eens dat het niet uitmaakt hoeveel 
woorden er in een boek staan, als het 
maar de goeie zijn.

Henri gaat naar Parijs [+ 5 jaar]
van Leonore Klein | illustraties van Saul Bass
Henri woont in een klein Frans dorpje, 
met een parkje, vijf bomen, een eekhoorn 
en een kerkje. Hij droomt ervan om Pa-
rijs te zien. Op een dag kan hij niet langer 
wachten, en vertrekt. Als hij stopt voor 
een middagdutje, legt hij een potlood op 
de grond met de punt in de richting van 
Parijs. Zo kan er niets misgaan… Of toch? 
Dit boek valt op door zijn originele grafi-
sche vormgeving.

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

U kent ongetwijfeld ‘De Loteling’ van Conscience. Zijn hoofd-
personage was weliswaar fictief, maar het ‘loten’ van man-
nen die militaire dienstplicht moesten vervullen, bestond wel 
degelijk. Roel Jans bestudeerde de ‘lotelingen’ van Zoersel.

genwoordig, legde allerlei belastingen op 
en sloot talrijke parochiekerken. Ook de 
kleine Zoerselse boer voelde dat aan den 
lijve door de opeisingen van allerhande 
vee door het Fransgezinde gemeentebe-
stuur. De bevolking moest de legertroe-
pen en hun paarden bevoorraden met 
voedsel en drank, gecombineerd met het 
al dan niet onderdak verlenen. 
Onder deze constante dreiging en ver-
knechting werd op 5 september 1798 de 
verplichte legerdienst ingevoerd. De wet 

Na de inval van Napoleon in onze gewes-
ten werden de inwoners van Zoersel, Halle 
en Sint-Antonius (Brecht) , bij decreet van 
1 oktober 1795, ingelijfd bij Frankrijk en 
werden ze Franse staatsburgers. De voor-
afgaande militaire bezetting - die gepaard 
ging met heffingen, oorlogsleningen en 
confiscaties - had de Fransen weinig ge-
liefd gemaakt. 
Zoersel, toen nog een klein dorp met 750 
inwoners, beleefde donkere en sombere 
tijden. De Franse bezetter was alom te-

op de conscriptie, zo genoemd omdat de 
mannen tussen 20 en 25 jaar oud zich op 
een militielijst moesten laten inschrijven, 
paste in de filosofie van broederlijkheid en 
gelijkheid. De organisatie voor de rekrute-
ring van de potentiële soldaten was ech-
ter geen eenvoudige zaak. De burgerlijke 
stand, ook ingevoerd onder Napoleon, 
stond nog maar in zijn kinderschoenen 
en de parochieregisters - vrijwel de enige 
bron om geboorten, huwelijken en over-
lijdens te controleren - werden vervalst of 
bleken plotseling onvindbaar. Het spreekt 
voor zich dat het in zulke omstandighe-
den bijzonder moeilijk was om de opgege-
ven naam of opgegeven leeftijd te contro-
leren. Desondanks zullen er tot 1814 zowat 
150.000 ‘Belgen’ in de Franse legers die-
nen. Slechts enkelen daarvan waren

de ’lotelingen’ van 
Zoersel

 ■ ZOERSEL HISTORISCH

uitgebreide studie van Zoerselaar Roel Jans

Napoleon op het slagveld bij Eylau (Pruisen) van de hand van Antoine-Jean Gros (1807)
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 ■ ZOERSEL HISTORISCH

vrijwilligers. Sommige arme drommels of 
avonturiers verhuurden hun vege lijf om-
wille van het geld of lieten zich inlijven 
als plaatsvervanger van een welstellen-
de dienstplichtige. De meerderheid van 
de soldaten bestond echter uit ‘conscrits’, 
dienstplichtigen die tegen wil en dank de 
wapens moesten opnemen voor een land 
dat het hunne niet was.

de rekrutering
Ieder jaar stelde de gemeente een lijst op 
van de jongens die in aanmerking kwa-
men voor conscriptie. Over het al dan niet 
in dienst gaan, had de gemeente geen 
beslissingsmacht. Wie echter een broer 
in het leger had, de oudste zoon van een 
weduwe was, een behoeftige vader ouder 
dan 71 had, pas gehuwd was of een voort-
vluchtige conscrit aangaf, maakte kans op 

Pierre Claessens
Pierre werd geboren in Sint-Antonius 
Brecht op 18 december 1786. Hij was de 
zoon van Christiaan Claessens uit Halle 
en Joanna Catharina Somers uit Schilde. 
Pierre woonde in Brecht en trok nr. 73 van 
klas 1806 in kanton Brecht. Hij werd pas 
opgeroepen in 1809. Hij deserteerde ech-
ter en was in november 1809 nog steeds 
voortvluchtig. Als represaille en om druk 
te zetten op Pierre, werd zijn oudere broer 
Henri, die landbouwer was, aangehouden 
in plaats van zijn overleden ouders.

lotelingen Zoersel
Jean François Boogaerts, Joannes De 
Feyter, Jacques De Vienbach, Pierre 
Franck, Adrien Jaspers, Jean Baptist 
Peeters, Adrien Saldien, Jean François 
Saldien, Cornelius Saldien, Jean François 
Sebregths, Laurent Van Auwenhuysen, 
François Van Giel, Adrien Wyns, Jean 
Baptiste Verhoeven, Frederic Demeyer, 
Jean Baptiste Vanderauwera, Adrianus 
Koninckx, Jean Baptiste Koninckx, 
Adrien Vanuytstel, Michel Verwilt, 
Pierre Selderslags, Jan Bogaerts, Michiel 
Bogaerts, Adriaan De Ceulaerts (Van Roij), 
Henry Jessen, Jan Diltiens, Henri Geudens, 
Corneel Grootjans, Frans Janssens, 
Henri Janssens, Corneel Kennis, Peter 
Kennis, Corneille Lambrechts, Jan Frans 
Lambrechts, Jacobus Loickx, Jacobus 
Marissen, Cornelius Neefs, Cornelius 
Stevens, Corneille Maes, Adrien Stevens, 
Jean Pierre Van Aken, Pierre Peeters, 
Adrianus Van Giel, Peter Jozef Van Uijtsel, 
Jean Baptist Van Uijtsel.

lotelingen Sint-Antonius
Pierre Claessens, Jan Pauwels, Antoine 
François Terrier, Jan Vinck.

lotelingen Halle
Jean François Huysmans, Pierre Kevelaers, 
Jean Baptist Lauwereijsens, Jean Marien, 
Adrien Pauwels, Gommarus Pillot, Martin 
Smits, Adriaan Smits, Pierre Theunen, Jean 
Baptist Van Gerwen, Martin Veraa, Pierre 
Veraa, Adriaan Veroft.
Krijgt u graag het uitgebreide onderzoek? 
Stuur dan gerust een mailtje naar Roel. U 
kunt de dvd van ‘De loteling’ ook uitlenen 
bij de bib en het verhaal zo mee beleven. 

MEER WETEN?
Roel Jans 
T 03 383 51 76 
raoul.jans@telenet.be

de conscrits van Zoersel
Bij de opzoekingen naar het verleden van 
de Zoerselse conscrits kon Roel Jans zich 
slechts baseren op schriftelijk bewaar-
de documenten. Het is immers perfect 
voor te stellen dat bij de chaotische te-
rugtocht vanuit Moskou in 1812 de ge-
sneuvelden onderweg niet geregistreerd 
werden en hun gebeenten nog ergens in 
de Russische steppen begraven liggen. 
Hetzelfde geldt voor zij die in gevangen-
schap overleden. Ondanks de beperking 
van de beschikbare bronnen weet Roel in 
zijn uitgebreide studie een goed beeld te 
schetsen van de drama’s in de Zoerselse 
gezinnen die hun zonen zagen vertrekken, 
van de ingehouden woede en de haat naar 
de Franse bezetter toe. Ter illustratie twee 
lukrake voorbeelden. De volledige lijst van 
Zoerselse lotelingen vindt u onderaan.

een vrijstelling. Uiteraard moest men ook 
lichamelijk geschikt zijn. Niet verwonder-
lijk dat er plots bij veel mannen fysieke ge-
breken aan het licht kwamen… 
De onder-prefectuur van het kanton zag 
de lijst, opgesteld door de gemeente, na. 
Op een gegeven moment werd er dan ge-
loot in de hoofdplaats van het kanton. 
Zoersel ressorteerde onder het kanton 
Zandhoven. De trekking vond plaats in 
aanwezigheid van de burgermeesters van 
het kanton en van een afgevaardigde van 
de militaire overheid. Na de loting wer-
den de dienstplichtigen definitief gekeurd. 
Ook zij die hoopten, door het veinzen van 
lichamelijke gebreken niet in aanmerking 
te komen, moesten aantreden. De oor-
logsmachine was nu op volop op gang ge-
komen. Napoleon had soldaten nodig en 
bijgevolg waren er weinig afkeuringen.

Laurent Van Auwenhuysen
Laurent werd geboren in Zoersel op 28 
november 1795 als zoon van Petrus Van 
Auwenhuysen en Joanna Lambreghts. Bij 
de loting van klas 1806 kanton Zandhoven 
trok hij lot nr. 54. Op 12 oktober 1806 ver-
trok hij naar Metz. Op 25 oktober kwam 
hij daar aan bij het 5de regiment artillerie 
à pied. Hij werd kanonnier 2de klasse. Hij 
zou met zijn regiment gaan deelnemen 
aan de veldtochten van 1806 tot 1810 in 
Pruisen en Polen, maar een kleine maand 
later, op 17 november, werd hij al wegens 
desertie veroordeeld tot 3 jaar ‘openbare 
werken’ en 1.500 frank boete. In 1807 werd 
zijn vader aangehouden omdat zijn zoon 
een ‘dienstweigeraar’ was. Op 10 novem-
ber 1810 werden Laurent en zijn ouders 
onvermogend verklaard voor het betalen 
van de boete.

12



OPROEP  
OPRUIMWEEKEND
Ergert u zich ook blauw aan 
zwerfvuil en wilt u zelf de 
handen uit de mouwen  
steken? Noteer dan al-
vast 18 en/of 20 maart in 
uw agenda. Dat weekend 
start de jacht op zwerfvuil. 
Concreet? U trommelt nog 
wat buren of vrienden op 
om samen een deel van 
Zoersel onder handen te ne-
men en zwerfvuilvrij te ma-
ken. Wij bezorgen u het no-
dige materiaal, om dan na 
afloop de gevulde zakken 
weer op te halen. Interesse? 
Bezorg ons dan voor 11 
maart uw gegevens.

Ook dit jaar openen wij weer de jacht op rondslingerende si-
garettenpeuken, lege blikjes en flessen, papiertjes... We kun-
nen steeds rekenen op onze bermmeesters, maar hopen ook 
op uw hulp tijdens het nationaal opruimweekend.

neen tegen zwerfvuil
Omwille van al deze redenen wil het 
bestuur zwerfvuil een halt toeroepen. 
Omdat we dit niet in ons eentje kunnen, 
maar de hulp en overtuiging nodig heb-
ben van u, onze inwoners, zet het be-
stuur een aantal initiatieven op poten 
waaraan u kunt deelnemen. Zo is er het 
jaarlijkse opruimweekend (zie kader) en 
de mogelijkheid om bermmeester te wor-
den. Dit houdt in dat u de berm in een be-
paald stuk straat of wijk voor uw rekening 
neemt en u engageert om deze zwerfvuil-
vrij te houden. Onze dienst milieu bezorgt 
u het nodige materiaal om aan de slag te 
kunnen gaan. Iets voor u? Laat het dan 
weten via milieu@zoersel.be. Uiteraard 
roepen we ieder van u - bermmeester of 
niet - op om geen zwerfuil achter te laten!

Wist u dat u als Vlaming jaarlijks een klei-
ne € 10 betaalt voor het opruimen en ver-
werken van zwerfvuil en het ledigen van 
straatvuilnisbakken? Ook onder meer de 
kosten voor sensibiliseringsacties zijn hier 
mee in opgenomen. Voor gans Vlaanderen 
komt dit op een kostprijs van € 61,5 mil-
joen (in 2013), zo blijkt uit recent onder-
zoek.

Datzelfde jaar werd in Vlaanderen maar 
liefst 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd, 
of zo’n 2,7 kg per inwoner. 90 % daarvan 
wordt opgeruimd door gemeenten en in-
tercommunales. De overige 10 % gebeurt 
door het Vlaams Agentschap Wegen en 
Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en 
waterwegbeheerders.

nadelen in overvloed
Zwerfvuil is en blijft dus een groot pro-
bleem, dat heel wat geld, tijd en inzet van 
mensen en middelen vraagt. Bovendien 
zorgt het vaak voor heel wat ongenoegen, 
want wie houdt er nu van een vuile straat 
of buurt?

Staat u er trouwens wel eens bij stil dat 
zwerfvuil gevaarlijk kan zijn en ernstige 
gevolgen kan hebben voor mens, dier en 
natuur? U kunt zich eraan verwonden, en 
bij grazende landbouwdieren kan zwerf-
vuil dat in de maag terechtkomt zelfs lei-
den tot de dood. Werd het eerst vermalen 
door een maaimachine en verpulverd tot 
kleine deeltjes, dan komen er mogelijk 
vlijmscherpe stukjes metaal in de maag 
terecht. Daar kunnen ze dan hartritme-
stoornissen veroorzaken, vaak ook met de 
dood tot gevolg.

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

zwerfvuil een halt 
toeroepen

nationaal opruimweekend

 ■ BETROKKEN
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Ook al is het er momenteel -20° en ligt het trainingsniveau erg hoog, toch weet voetbalster 
Tine Schryvers (22 jaar) met haar geluk geen blijf! Ze is sinds begin dit jaar immers aan de slag 
in Noorwegen, waar ze een profcontract tekende bij Valerenga Fotball Damer in Oslo. Met 
deze carrièreswitch komt Tine ‘s droom om het te maken als profvoetballer wel heel dichtbij. 

Tine Schryvers heeft 
profcontract op zak 

Zoerselse voetbalster scheert hoge toppen

 ■ CLOSE-UP
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 ■ CLOSE-UP

Tine was 12 toen ze voor het eerst voet-
balde in clubverband bij de miniemen van 
KFCE Zoersel. “Wat zeker niet wil zeggen 
dat ik daarvoor niet voetbalde, hoor, in-
tegendeel”, vertelt Tine. “Ik ben, bij wijze 
van spreken, al voetballend uit de buik van 
mama gekomen. Ik ben altijd een ‘kwajon-
gen’ geweest, speelde ook altijd met jon-
gens en voetbalde dag in dag uit: met de 
buren, op school ... Dat was het enige wat 
ik wou! Toen ik aan mijn papa vertelde dat 
het mijn allergrootste droom was om een 
echte voetbalmatch te spelen, is de bal 
- letterlijk en figuurlijk - aan het rollen ge-
gaan en ben ik gestart bij KFCE Zoersel.”

veel te danken aan ouders
“Toen ik als 15-jarige naar de topsport-
school in Wilrijk vertrok, wist ik het ze-
ker: ik wilde ooit in het buitenland gaan 
voetballen, op het allerhoogste niveau!” 
Nog geen drie jaar later zat Tine op het 
vliegtuig richting Amerika, waar ze haar 
studies zou combineren met college-soc-
cer. Een eerste stap in de richting van haar 
grootste droom, die ze nooit had kunnen 
zetten zonder de steun van haar ouders.  
“Mijn ouders hebben me altijd gesteund 
in mijn keuze, al weet ik dat het voor hen 
niet evident was om hun dochter alleen 
op het vliegtuig te zien stappen richting 
Amerika. Ik heb enorm veel geluk met 
zo’n twee prachtige ouders. Ze hebben op 
emotioneel en financieel vlak veel voor 
mij opgeofferd, om maar te zwijgen over 
de tijd die ze daaraan besteed hebben. Ze 
wilden dat ik gelukkig was en mijn droom 
kon waarmaken. Want voetballen was, én 
is nog steeds, alles wat ik wil.”

gegroeid als mens
Ondanks haar jonge leeftijd, wist Tine zich 
snel aan te passen in het verre Memphis. 
“De eerste maand was moeilijk: een nieu-
we omgeving, een nieuwe cultuur, een 
andere manier van omgaan met mekaar. 
Ik woonde plots alleen en moest m’n ei-
gen boontjes doppen: zelf eten kopen, 
rondkomen met het beschikbare geld, 
zorgen dat de rekeningen betaald geraak-
ten, alles zelf uitzoeken. Wat ik nog het 
meest miste, waren de goede zorgen van 
mama, én haar eten. Mama is een super 
kok (lacht)!” 
Veel tijd om het thuisfront te missen had 
Tine echter niet, want haar dagen zaten 
goed vol. “Om 5 uur ‘s morgens trainden 
we en daarna hadden we les tot een uur 
of 4. ‘s Avonds stond er dan soms nog een 
training op het programma, en anders 
gingen we naar de study hall, waar we 

minstens 8 uur per week moesten stude-
ren. Goede punten waren heel belangrijk! 
Tijdens het sportseizoen hadden we op 
vrijdag en op zondag ook nog match. Een 
drukke agenda dus, maar ik ben in die pe-
riode niet alleen als atleet, maar vooral als 
mens enorm gegroeid. Ik heb geleerd op 
mijn eigen benen te staan en in alle situ-
aties om te gaan met wat op me afkomt. 
Het was de beste les in zelfstandigheid.”

kers op de taart
Na twee jaar stapte Tine over naar de 
University of Tulsa in Oklahoma, waar 
ze in haar eerste wedstrijd een ernstige 
voetblessure opliep. “Ik zag mijn droom 
aan diggelen liggen, maar ik moest en ik 
zou terugvechten en terugkomen!” Een 
operatie en een maandenlange, inten-
sieve revalidatie later, kon Tine terugke-
ren op het hoogste niveau. En dat is ook 
David Brocken, de Belgische coach bij het 

NATIONALE PLOEG 
LONKT
Nu Tine terug in Europa 
speelt, kan ze opnieuw in 
het vizier komen van onze 
nationale damesploeg, de 
Red Flames. “Ik moet toe-
geven dat die selectie een 
belangrijk doel vormt. Door 
hard te werken, hoop ik om 
het gewenste niveau te be-
reiken. Het zou een enorme 
bekroning zijn, mochten ze 
me opnieuw oproepen”, be-
sluit Tine. 
We wensen het je alleszins 
van harte toe, Tine! Succes!

MEER WETEN?
sport 
T 03 2980 9 07 
sport@zoersel.be

Noorse Valerenga, niet ontgaan. “Ook al 
was ik ver weg, blijkbaar is men mij toch 
blijven volgen. Enerzijds betekende het 
aanbod van Valerenga dat ik heel wat 
leuke personen en mooie herinneringen 
moest achterlaten in Amerika, maar an-
derzijds stond ik voor de grote poort van 
mijn kinderdroom: profvoetballer zijn.Ik 
moest dit gewoon aannemen. Dit is de 
kers op de taart. Bovendien word ik 23 in 
maart. Mijn lichaam heeft al zoveel moe-
ten ondergaan dat het nu of nooit is.” 
“Ik besef wel dat het harde werk nu pas 
begint. Het trainingsniveau ligt hier heel 
hoog, maar het leven als profspeelster 
staat me enorm aan. Je komt hier naar de 
training als invulling van je job. Dit is waar 
ik altijd van droomde. Het is heerlijk dat ik, 
na alle opofferingen en hard fysiek labeur, 
nu kan leven van voetbal. Ik wil mijn fami-
lie en vrienden enorm bedanken voor hun 
niet aflatende steun. Merci!”

TINE’S VOETBALCARRIÈRE IN EEN NOTENDOP
Tine begon haar carrière op 12-jarige leeftijd bij KFCE Zoersel. Op haar 
14de trok ze naar Vlimmeren, waar ze al snel een plekje versierde in de 
eerste ploeg. In die periode werd ze ook opgeroepen voor de nationale 
selectie U15. Sindsdien stond ze mee in de basis van alle jeugdreeksen 
van de nationale ploeg. Op 17-jarige leeftijd kwam Femina Standard 
de Liège haar wegplukken bij Vlimmeren. Helaas kwam ze daar, om-
wille van blessures, niet veel verder dan enkele invalbeurten in de eer-
ste ploeg. Van daaruit ging ze naar Waasland Beveren, om vervolgens 
begin 2012 college-soccer te gaan spelen bij de Memphis Tigers. In 2013 
maakte ze de overstap naar Tulsa Hurricane, om dan begin dit jaar te-
recht te komen bij Valerenga Fotball Damer in Oslo.
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Elk jaar reiken het gemeentebestuur en de culturele raad de cultuurprijs uit. Die ging dit jaar, 
op zondag 17 januari, naar kunstenaar Johan Truyen. Johan - geboren en getogen in Zoersel - 
is beeldend kunstenaar, grafisch vormgever, illustrator… Kortom, een creatieve duizendpoot 
die moeilijk in één term te vatten is.

Aviation
Mede dankzij het nabijgelegen vliegveld 
van Oostmalle was Johan van kindsbeen 
af geboeid en gepassioneerd door alles 
wat met vliegtuigen te maken heeft. In 
veel van zijn aquarellen zijn vliegtuigen 
dan ook een dankbaar onderwerp. Zijn 
grootste opdracht ooit houdt trouwens 
verband met dit thema. Johan schilder-
de in opdracht van Karel Bos (eigenaar 
van Bosal-fabrieken en van verscheidene 
vliegtuigen), op een 23 meter brede wand 
van het Stampe-Vertongenmuseum, het 
vliegveld van Deurne anno 1935.

grafisch vormgever
Naast tekenen en schilderen, is Johan 
vooral ook grafisch vormgever. Wellicht 
weinig bekend is dat Johan het allereer-
ste logo voor onze gemeente ontwierp. 
Toen het gemeentehuis in het kasteel van 

Halle gehuisvest was, ontwierp Johan het 
logo met het kasteeltje. Andere beken-
de ontwerpen van hem zijn onder meer 
een reeks bierviltjes voor brouwerij De 
Koninck, het huidige logo van de gemeen-
te Zandhoven, reisbureau Connections… 

bezige bij
Van bij het begin is Johan ook actief lid van 
de werkgroep van de Bijl en sinds dit jaar is 
hij mee betrokken bij de renovatieplannen 
voor het Zoerselse Lindepaviljoen (zie p 7). 
Kortom, Johan is bovenal een creatieve 
duizendpoot en een heel bezige bij.

Johan is ondanks zijn jonge leeftijd (54 
jaar) een echte dorpsfanaat. In alle stilte 
maar met een koppige en bewonderens-
waardige verbetenheid wil hij de eigen-
heid van Zoersel bewaren. Het best van 
al komt dat tot uiting in zijn teken- en 
schilderkunst van dieren. Bij hem geen 
schetsen of schilderijen van allerlei tropi-
sche dieren, maar wel van koeien, paar-
den, varkens en vogels van bij ons. Geen 
schetsen van fermettes en triestige ga-
zons, maar simpele boerenerven, bedrij-
vige boerderijtjes, koterijen… sieren zijn 
taferelen. Een lid van Tilia, de toneelkring 
die Johan voordroeg voor de cultuurprijs, 
verwoordt het als volgt: “Johan kan via een 
weide en een koeienkop perfect de sfeer 
van Zoersel weergeven.” Die sfeer voor de 
eeuwigheid verankeren in het geheugen 
van mensen, dat noemen wij het bewaren 
van cultureel erfgoed.

‘TWEE ZOERSELSE ANIMALIERS’
Samen met Carl Brenders stelt Johan ten-
toon. Brenders noemt zichzelf eerder am-
bachtsman dan kunstenaar. Zijn hyper-
realistisch gepenseelde beren, wolven, 
arenden, poema’s... worden tot ver buiten 
onze landsgrenzen bewonderd. Truyen 
is steeds het landelijke leven blijven te-
kenen: koeien, paarden, stallingen. Hij 
zweert bij de snelschets met rietpen en 
bister. Voor firma’s maakt hij klassieke te-
keningen, bewerkt met de computer. 
U kunt de tentoonstelling van beide heren 
bezoeken van 5 tot en met 20 maart in de 
Bijl, op zaterdag van 13.30 tot 18 uur en op 
zondag van 11 tot 18 uur.

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

cultuurprijs voor Johan Truyen

schept als geen ander de sfeer van Zoersel

 ■ IN BEELD
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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. 

dinsdag 23.02
ledenbijeenkomst 3x20
Voordracht door Piet van Ottendijk over  ‘Humor in 
het dagelijks leven’.
locatie Zonneputteke
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 9
info Claar Willekens, T 03 312 20 27
een activiteit van KVLV Zoersel

donderdag 25.02
spelletjesnamiddag
Gezellig samenzijn, gezelschapsspelen, handwerk..
locatie pastorie, Halle-Dorp
andere data 31.03
tijdstip 13 uur
prijs leden € 2, niet-leden € 4
info Maria, T 03 383 66 80
een activiteit van KVLV Halle

verjaardagsdrink
Voor iedere jarige inwoner van de gemeente 
Zoersel, vanaf de gezegende leeftijd van 60 jaar, 
trakteert residentie Lindehof op een glaasje cava. 
U bent iedere donderdag welkom.
locatie residentie Lindehof, Molenbaan,
andere data iedere donderdag
tijdstip tussen 14 en 16 uur
prijs gratis
info Nele Brosens, 
M 0486 72 45 56, nele@lindehof.org
een act. van assistentiewoningen Lindehof

vrijdag 26.02
beestig haken
Haken van kleine diertjes. Je kan ze gebruiken als 
knuffel of speelgoed of ze gewoon haken omdat je 
ze leuk vindt!
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 7
info Erna Calluy, M 0494 05 29 89
een activiteit van KVLV Zoersel

wintervertellingen
In het kader van het cultureel werkjaar rond 
toerisme lezen leden van toneelkring Tilia bij het 
knetterende haardvuur van de jeugdherberg enkele 
reisverhalen voor van diverse auteurs. Dimitri Ver-
hulst vertelt over zijn belevenissen op een camping 
in Hotton, Cyril Buysse beleeft tijdens zijn rondreis 
door Frankrijk vier rampen in Aurrillac, Ilja Leonard 
Pfeijffer schreef zijn belevenissen neer van een fiets-
tocht naar Rome,… Het ene verhaal is al hilarischer 
dan het andere, maar lachen gaat u zeker doen.
locatie jeugdherberg Zoersel, Gagelhoflaan 18
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Frank Yseboot, T 03 309 99 79,
jeugdherberg.zoersel@telenet.be
een activiteit van 
jeugdherberg Zoersel i.s.m. Toneelkring Tilia

zaterdag 27.02
avondzoektocht
Een zoektocht in de omgeving van en door de bos-
sen van Zoersel, wandeling van +/- 8 km.
locatie KLJ-lokaal, De Reiger 29
tijdstip starten in groepen van 4 tot 8 personen 
tussen 19 en 20.30 uur
prijs € 5 per persoon, inclusief 1 consumptie onder-
weg en soep achteraf
info Toon van der Burgt, 
T 03 312 55 91, vanderburgt.verlooy@skynet.be
een activiteit van Landelijke Gilde Zoersel

concert | Barbara Dex
K.V.G. presenteert, ten voordele van hun werking 
voor mensen met een handicap, een akoestisch 
concert van Barbara Dex.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 18
info en tickets Daisy Backx, 
T 03 385 06 14, daisy.backx@kvg.be
een activiteit van K.V.G. Zoersel

dinsdag 1.03
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data 5.04 
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
prijs gratis
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 4.03
verwennamiddag res. Lindehof
60-plus  en zin om u eens lekker te laten verwen-
nen? Iedereen welkom voor Voetbadje met massa-
ge, manicure met gelakte nagels. Wij voorzien een 
natje en een droogje.
locatie Residentie Molenhof, Molenbaan 14
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs € 2,5
info inschrijven vooraf (tot 29.02) bij Nele, 
M 0486 72 45 56, nele@lindehof.org
een activiteit van Residentie Lindehof

culinaire cantus | Tomates Cravates
Schuif de beentjes onder tafel voor deze unieke en 
supergezellige combinatie van samen eten, zingen 
en drinken. Kunnen zingen is zeker geen vereiste, 
verplicht vooraf inschrijven wel.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zaterdag 5.03
tijdstip aperitief 18.30 uur, start zingen 19 uur
prijs volw. € 21, kind < 12 jaar € 12, incl. aperitief, 
hoofdgerecht en dessert
info en inschrijven voor 21.02, T 03 633 31 36,
info@tomatescravates.be,
www.tomatescravates.be
een activiteit van Tomates Cravates vzw

literair café 3 - begeestering
Silvie Moors praat met Peter Verhelst over zijn 
schrijven en denken, zijn lezen en leven, en de 
stilte.
locatie psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis, 
gebouw 2, Andreas Vesaliuslaan 39
tijdstip opening café 17 uur, start lezing 19.15 uur
prijs € 10
info Annelies Oeyen, 
T 03 380 30 16, annelies.oeyen@emmaus.be
een activiteit van van het PZ Bethaniënhuis

lezing: “Gotiek, een flamboyante 
bouwstijl” door Miel Kint
locatie zaal Dorpzicht 1-2, Dorp 54
tijdstip 20 uur
prijs leden €3, €5
info Katia Pannecoucke,
katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van 
het Davidsfonds Halle, Sint-Antonius, Zoersel

 zaterdag 5.03
expo Carl Brenders en Johan Truyen | 
Twee Zoerselse animaliers
Brenders zijn hyperrealistisch gepenseelde beren, 
wolven, arenden, poema’s ... worden tot ver buiten 
onze landsgrenzen bewonderd. Truyen is steeds het 

landelijke leven blijven tekenen: koeien, paarden, 
stallingen. Hij zweert bij de snelschets met rietpen 
en bister
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 5.3 t.e.m. 20.3
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

champagneconcert
Onder leiding van dirigent Rudi Versweyveld.
locatie provinciaal vormingscentrum,
Smekenstraat 61, Oostmalle
tijdstip 20 uur
prijs € 7
info Ann Van den Brandt, 
M 0473 74 64 40, www.delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

zondag 6.03
met de milieuboot tussen Herentals 
en Viersel
U maakt op een boeiende wijze kennis met het 
Albertkanaal. Vanaf het dek, bekijkt u het kanaal 
vanuit een ander oogpunt. U steekt heel wat 
interessante informatie op zoals de verschillende 
functies van de waterloop, de natuur in de omge-
ving en het leven op, om en in het water.
locatie vertrek: carpoolparking Rodendijk Zoersel
tijdstip van 9.15 tot 14 uur
prijs € 2 (tot 6 jaar), € 6 (tot 18 jaar), € 9 (volw.)
info Walter d’Hertefelt, 
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

natuurwandeling in het Zoerselbos
Met natuurgids. Laarzen zijn sterk aanbevolen! 
Honden NIET toegelaten, ook niet aangelijnd!
locatie bezoekerscentr. Zoerselbos, Boshuisweg 2
andere data zondag 3.04
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

dinsdag 8.03
groepswandeling
We maken  een wandellus van een 8-tal kilometers, 
waarna we onze meegebrachte lunch gebruiken. 
Om 13 uur wandelen we een tweede lus. U kunt 
natuurlijk ok alleen de voor- of namiddag meest-
appen. Niet-leden zijn meer dan welkom zodat ze 
kunnen kennismaken met onze wandelclub
locatie café ‘t Plein, Halle-Dorp 44
tijdstip 10 en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden van Zoersel vzw

film | Backup Butembo
Deze documentaire vertelt het verhaal van sterke 
vrouwen in Oost-Congo. De regio is al ruim 15 jaar 
het strijdtoneel van een bloedig conflict maar in 
Butembo groeit een positief verzet. Wanneer het 
geweld toeneemt, kijken de inwoners niet langs de 
zijlijn toe. Regisseur Elien Spillebeen komt de film 
zelf toelichten in de Bijl.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info T 03 2980 9 59 , erik.fuhlbrugge@zoersel.be
een activiteit van wereldraad Zoersel

22.02.2016 - 22.04.2016
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hebben zij de kunst van de volgende generaties 
bepaald? Kunsthistoricus Dré De Laet introduceert 
u op zijn bevlogen manier in het werk van deze drie 
genieën.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

toneelstuk | parel van een meid
Wanneer Kathy, Bernards minnares, bij hem thuis 
wil komen, ensceneert Bernard een zakenreis voor 
3 dagen. Hij zal Claudine, zijn vrouw, overtuigen 
naar haar moeder te gaan. De meid wordt naar 
haar vader gestuurd. Zo heeft hij het appartement 
vrij. Bernard weet echter niet dat zijn vrouw op 
hetzelfde ogenblik dezelfde ideeën heeft. Anna, 
de meid, die liever het geld  op haar bankrekening 
zet, vertrekt niet en keert ook terug naar het 
appartement.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 25 maart, zaterdag 19 en 26 
maart, zondag 20 maart
tijdstip vrijdag en zaterdag 20 uur, zondag 15 uur
prijs € 8
info en reserveren vanaf 19.02, WIK secretariaat,
M 0472 47 00 13, WIK@hotmail.be
een activiteit van toneelkring W.I.K- Ziezo vzw

uilentocht
We stappen van de Renesse naar ‘s Heerenbos in 
Oostmalle. We hopen bosuil en kerkuil te zien en te 
horen. Onderweg bevragen we de gidsen. Achteraf 
genieten we van warme chocomelk en jenever.
locatie binnenplein Kasteel de Renesse, Oostmalle
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs wandeling gratis, drank aan democratische 
prijzen
info Valentijn Brems, 
M 0476 66 83 28, valentijn.brems@pandora.be 
of Fabienne Renders
M 0477 28 55 29, frankfabienne@skynet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen 
i.s.m. de vogelwerkgroep

23ste avondquiz Pierenbos
locatie sporthal Pier&bos, Halmolenweg 7
tijdstip 20 uur
prijs € 15/ploeg van max. 6 pers.
info en inschrijven or-pierenbos@hotmail.be,
M 0496 92 60 48
een activiteit van Pier&bos

boesparty
Fuif van de jins scouts Halle ten voordele van hun 
buitenlands kamp. Dit jaar wordt het een speciale 
editie.
locatie jh de Zoezel
tijdstip van 21 tot 03 uur
info Damiaan Bogaerts,
damiaan.bogaerts@scoutshalle.be
een activiteit van scouts Halle

zaterdag 19.03
garageverkoop
Verkoop uw oude spullen in uw garage, op uw oprit 
of in uw voortuin.  
De opbrengst van de verkoop is voor eigen reke-
ning. Wij zorgen voor reclame.
locatie vertrek Cools, Medelaar 11 of Catharinahuis, 
Achterstraat 70
tijdstip van 8.30 tot 14 uur verkoop deelnemers-
lijsten
prijs leden € 2, niet-leden € 5, € 1 deelnemerslijst
info en inschrijven tot 11.03 kvlvhalle@gmail.com, 
of vanaf 18 uur bij Gerda M 0477 24 81 69
een activiteit van 
KVLV Halle samen met KWB Sint-Antonius

Sint-Jozefskapel
Vandaag is deze unieke kapel uitzonderlijk te 
bezichtigen.  
Om 16 uur is er een gezamenlijk vieringsmoment.
locatie Sint-Jozefkapel, gelegen op kruispunt van 
de Liefkenshoek, de Watermolen en het Snieder-
spad
tijdstip van 9 tot 18 uur
prijs gratis
info Sylvain Vromant, T 03 385 86 84
een activiteit van Parochie Sint-Martinus Halle

donderdag 10.03
film | Dialogue Avec Mon Jardinier
Een succesvolle Parijse schilder trekt naar het 
Franse platteland. Net gebroken met zijn vrouw, 
betrekt hij het huis van zijn jeugd. De tuinman die 
hij in dienst neemt blijkt een oude schoolvriend te 
zijn. Samen halen ze herinneringen op. Regisseur 
Jean Becker geeft een psychologische dimensie en 
een portie nostalgie aan deze atypische komedie.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 11.03
maandelijkse infonamiddag
locatie ZNA Joostens Kapellei 133
andere data 8.04
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34,
Hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

toneelopvoering | “Terrasje doen?”
Een komedie in twee bedrijven van Hilda Vleugels. 
Het is zomer en druk op het terras van cafébaas 
Laurent. Voor het terras parkeert dakloos Jeanneke 
haar trolley en bedelmandje. Ze houdt zich gedeisd, 
maar toch zal ze het leven van enkelen beïnvloe-
den. Regie: Marc Van Looy en Ludo Schrijvers.
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data 12-13.03 en 17-18-19-20.03
tijdstip weekdagen 20 uur, zondagen 15 uur
prijs vvk € 8, kassa € 9
info en kaarten Jef Laureyssens, T 03 384 36 24,
Bea Vochten, T 03 384 08 18
een activiteit van toneelkring ‘t Jukschot

concert KH Eendracht Maakt Macht
Dirigent Jan Kusseneers stelde alvast een veelbe-
lovend programma samen met- hoe kan het ook 
anders- veel filmmuziek. Op het concert geeft hij , 
tot ieders spijt, zijn dirigeerstokje door. Benieuwd 
naar zijn opvolger?
locatie Zonneputteke
tijdstip 20 uur
prijs vrije gift
info T 03 464 03 88 of info@zwarthof.be
een activiteit van KH Eendracht Maakt Macht

zaterdag 12.03
startweekend samentuin 
de Veldstraat
locatie Veldstraat, naast Veldstraat 79
andere data 13.03
tijdstip 13.30 uur
info www.develdstraat.be
een activiteit van Veldstraat Zoersel

harmonie in concert
Een avondvullend gevariëerd programma met aan-
gename muziek. Verschillende gekende melodieën 
en populaire deuntjes worden daarbij soms in een 
verrassend kleedje gestoken.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs gratis
info Johan Stuyts, T 03 464 04 65,
info@harmoniehalle.be
een activiteit van 
KH Sint-Martinus Halle-Kempen vzw

maandag 14.03
wandelen
locatie vertrek: kerk Halle
tijdstip 13 uur
prijs gratis
info Lieve, T 03 385 33 81
een activiteit van KVLV Halle

bloemschikken
We maken een mooi Paasstuk
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs leden € 3 + materiaal, niet-leden € 7
+ materiaal
info Kristel Verheyen, T 03 309 04 28
een activiteit van KVLV Zoersel

interactieve workshop: 
dertigersdilemma - Marleen Deboeck,  
De Ark Van Noa
Het leven van eind twintigers of begin dertigers. 
Loopt alles op wieltjes of kampt U met grote vra-
gen en/of beslissingen op vlak van carrière, relaties, 
kinderen? Is dit het leven dat u wil leiden? Heeft u 
regelmatig het gevoel vast te zitten of rondjes te 
draaien? Heeft u dat gevoel op een cruciaal punt 
in uw leven te zijn beland? Hoe maakt u keuzes 
en hakt u knopen door? Hoe komt u er achter wat 
u inspireert en voldoening schenkt? Met andere 
woorden, wie bent u en wat past bij u? Een derti-
gersdip, een dankbare periode om alles op een rijtje 
te zetten!
locatie GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 
Brecht
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 
1, 2960 Brecht, T 03 660 28 30, www.gcbrecht.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

dinsdag 15.03
bloedinzameling
locatie dinsdag de Kiekeboes, Kerkstraat 7, woens-
dag Beuk&Noot, Ter Beuken 1
andere data dinsdag 31.05, 13.09 en 20.12, woens-
dag 23.03, 15.06, 28.09 en 20.12
tijdstip dinsdag van 18.15 tot 20.30 uur, woensdag 
van 18 tot 20.30 uur
info Katleen Tops , 
M 0478 73 82 26 of bloed@zoersel.rodekruis.be
een activiteit van Rode kruis Zoersel

woensdag 16.03
koken
We gaan creatief bakken.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info Mai Wouters T 03 337 88 80, 
M 0486 63 75 36, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

donderdag 17.03
uitstap: brouwerij de Konick
Lunch in bistro “Afspanning De Hand” met aanslui-
tend bezoek aan brouwerij De Koninck.
locatie Afspanning de Hand, Boomgaardenstraat 1, 
2018 Antwerpen
tijdstip 12 uur
prijs € 49 (all-in), te betalen voor 30.03
info en inschrijven, Maria Puttemans,
M 0476 85 70 90
een activiteit van de Gouden Fenix

theater | “Weerzien”
Een stuk over pesten, discriminatie, verdraagzaam-
heid, vriendschap, vreugde en verdriet, gelardeerd 
met een flinke dosis fijne humor. Het doet ieder van 
ons even stilstaan bij de invloed die mensen al dan 
niet bewust op elkaar uitoefenen.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip deuren 19.45 uur, aanvang 20.15 uur
prijs vvk € 5, kassa € 7
info dienst gezondheid en wereld Zoersel, 
gezondheid.wereld@zoersel.be, T 03 2980 0 00, 
gemeente@zoersel.be, www.zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel i.s.m. SIGO

vrijdag 18.03
bowling
Samen gezellig avondje bowlen.
locatie Thunderball, Kapellei 180
tijdstip 19.30 uur
prijs ter plaatse te betalen
info Betty Brughmans, T 03 309 13 24
een activiteit van KVLV Zoersel

lezing | Dré De Laet 
Rodin, Brancusi en Giacometti
Rodin, Brancusi en Giacometti waren imponeren-
de persoonlijkheden met een uitgesproken visie 
op het artistieke proces. Hoe is die visie in hun 
belangrijkste werken terug te vinden en in hoeverre 
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Steven Goegebeur 
“ Man van de wereld”
Reizen werd Steven Goegebeur letterlijk met de 
paplepel ingegeven. Als zoon van een reisleider, 
trekt Steven tijdens zijn nieuwe show zijn stoute 
(wandel)schoenen aan en neemt hij u mee in zijn 
(reis)wereld, een reis die u nog lang zal bijblijven.
Hij brengt steengoede humor, komisch, on-
deugend, sappig en grappig, niet agressief, niet 
gecompliceerd, zonder hoogdravende polemieken, 
voor jong en oud, en met veel naturel vertolkt.
Steven is pas tevreden als zijn publiek aan het einde 
van de show vrolijk, blij en met pijnlijke buikspieren 
van het lachen naar huis gaat.
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel, 
met name zorgcentra uit de regio.
locatie zaal de Populier, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip 20 uur
prijs toegang € 20 (all-in arrangement aan € 65)
info www.lions-zandhoven.be, reservatie en 
betaling vooraf (ten laatste op 12.03) zijn verplicht 
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en de gewenste aantallen. Betalen gebeurt op 
rekeningnummer BE48 3630 8318 5927
De kaarten zullen dan op 19 maart klaarliggen aan 
de ingang van de zaal
een activiteit van de Lionsclub

concert | Cantemus ‘kevert’ 
back to the sixties
Het programma omvat een bonte mengeling van 
klassiek en hedendaags werk. 50 jaar geleden 
(1966) was hét topjaar voor de Beatles (Eleanor 
Rigby, Yellow Submarine, Michelle, Paperback 
writer, ...), deze krijgen dan ook ruim aandacht in 
dit programma. Op het podium 50 gemotiveerde 
zangers onder leiding van Edwig Abrath. Na het 
concert worden een drankje en hapje voorzien.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 20.03
tijdstip zaterdag 20 uur, zondag 16 uur
prijs € 15
info en tickets Hugo De Bleser. T 03 383 14 68, 
hugodb@telenet.be
een activiteit van Cantemus Novum

zondag 20.03
vaderdag ontbijtactie
Ontbijt op bed ?
locatie sporthal VC Zoersel, Kapelstraat 15
tijdstip levering van 7.30 tot 9.30 uur
prijs kinderontbijt € 6, volwassenen € 9 , luxe ont-
bijt voor 2 personen € 45
info Herman Geens, T 03 383 32 16
een activiteit van Volleybalclub Zoersel

busuitstap naar ‘HOres’ Sint-Martens 
Latem en ‘STAM’ stadsmuseum Gent
Vrije lunch in Gent.
locatie kerkplein Sint-Antonius
tijdstip van 9 tot 19 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 30 (storten voor 5/3 op 
rek. BE26 9791 6686 1829)
info en inschrijven Charles Pauwels,  
Sint-Antoniusbaan 118, T 03 384 32 06
een activiteit van Art Fan

maandag 21.03
inschrijfmomenten digidak
computerlessen
locatie bib Zoersel (Dorp 54) op 24.03 van 10.30 uur 
tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20 uur
locatie administratief centrum(Handelslei 167) op 
21.03, van 13.30 tot 16.30 uur
andere data 24.03 van 18 tot 20 uur
prijs gratis, u betaalt een waarborg van € 5 die u na 
afloop 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 22.03
Nacht van de Geschiedenis: 
“Architecturale schatten in Berchem”
locatie Bijeenkomst café Restaurant Wattman, 
Tramplein 3, Antwerpen
tijdstip 15.45 uur

prijsleden € 8, niet-leden € 10
info en inschrijven voor 29.02, Katia Pannecoucke, T 
03 383 51 56, katia.pannecoucke@telenet.be
een activiteit van 
Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel

bloemschikken
We maken een Paasstuk.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 28
info Mai Wouters T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

woensdag 23.03
grote Paaszoektocht 
in het Zoerselbos | actief ontspannen
Nieuwsgierig naar de plekjes van de Paashaas in 
het mooie Zoerselbos?  Volg de roze pijlen, vergeet 
de opdrachten onderweg niet op te lossen en wie 
weet… komt u misschien de Paashaas wel tegen! 
Een ideale activiteit voor het hele gezin, te voet 
of met de fiets, om zo ook een stukje toeristisch 
Zoersel op een andere manier te ontdekken.
locatie Zoerselbos
andere data t.e.m 10 april
tijdstip van 9 tot 18 uur
prijs leden gezinsbond € 3, niet-leden € 6
info en reserveren Heidi Rymen, 
M 0474 85 75 97, heidi.rymen@hotmail.com
een activiteit van Gezinsbond Zoersel

donderdag 24.03
boekenbeurs
Ruime keuze aan nieuwe kinder- en jeugdboeken 
van 0 tot 16 jaar, informatieve boeken, poëzieboe-
ken, doe-boeken, cd-roms, ...
locatie basisschool Klim-Op (zaal lagere school)
tijdstip van 15 tot 20 uur
prijs gratis
info Birgit Engel, T 03 383 25 95, bs.zoersel@sgr3.be
een activiteit van basisschool Klim-Op, i.s.m. 
oudervereniging en vriendenkring

fietsenverkoop
De fietsen die verkocht worden, staan langer dan 
een half jaar gestald op de dienst openbare werken. 
Ze worden verkocht in de staat waarin ze zich 
bevinden. De verkoop is openbaar en per opbod.
tijdstip fietsen bezichtigen van 17.45 tot 18 uur - de 
verkoop begint om 18 uur
prijs contante betaling
info dienst onderhoud, T 03 2980 8 50
een activiteit van gemeente Zoersel

vrijdag 25.03
voordracht|  
Toen armoede nog een misdaad was
Door Karel Govaerts, voorzitter Gevangenismuse-
um Merksplas. Karel is een vlotte verteller en zal u 
zeker weten te boeien met zijn verhalen.
locatie de Kapel, AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 14 uur
prijs gratis, gratis koffie en cake
info dienst senioren, T 03 2980 7 37,
senioren@zoersel.be
een activiteit van de seniorenraad

de Muffin Man
Waarom voedsel weggooien, terwijl er zoveel 
mensen zijn die het kunnen gebruiken? Steven de 
Geynst vertelt ons hier meer over. Dit uit eigen 
ervaring. Inschrijven tot en met 15 maart.
locatie de Kapel, AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 7
info Mai Wouters T 03 337 88 80, M 0486 63 75 36, 
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius en heel 
het Gewest van KVLV Zandhoven

 zaterdag 26.03
expo | Jong Talent
Voor de selectie van Jong Talent gingen de cultuur-
dienst van Malle en de Bijl op zoek naar talent in de 
provincie Antwerpen. We nodigden Arno De Pooter, 
Carolina Restrepo Plaza, Valentina Stellino, Jade 

Sips, Robin Schijfs, Emily Vincke, Lien Hüwels, Joke 
Christiaansen, Tom De Doncker, Ruben Boeren, 
Karen Vantvelt en Martin Gabriel uit. De tentoon-
stelling vindt gelijktijdig in de Pastorij van Malle en 
cultuurhuis de Bijl plaats.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 26.3 t.e.m. 17.4
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl 
i.s.m. cultuurdienst gemeente Malle

zondag 27.03
Paaszondag
Op zondag wordt de Artiestenmis in de C. Borro-
meuskerk opgeluisterd door een muziekaal ensem-
ble. Op de hoogdag van Pasen valt deze eer al vele 
jaren de Lindekring te beurt. Een aanrader.
locatie Sint-Carolus Borromeuskerk,  
H. Conscienceplein 12, Antwerpen
tijdstip 11.30 uur
prijs gratis
info Ann Van den Brandt, M 0473 74 64 40,
www.delindekring.be
een activiteit van KF de Lindekring Zoersel

maandag 28.03
Paasvos
Op paasmaandag kunnen kinderen in het kas-
teelpark paaseieren verzamelen, die daar door de 
paasvos verstopt werden. Naast het zoeken van 
de eieren zijn er nog allerhande activiteiten voor 
kinderen. Amusement verzekerd! Ook volwassenen 
krijgen een drankje aangeboden.
locatie kasteel de Renesse (binnenplein),
Lierselei 28, Oostmalle
tijdstip van 10 tot 12 uur
prijs gratis
info vooraf inschrijven Domein de Renesse,
T 03 311 55 91, info@domeinderenesse.be 
of Walter d’ Hertefelt 
T 03 312 40 15, walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

Paasviering
De Sint-Huybrechtsgilde houdt haar jaarlijkse 
Paasviering voor haar gildebroeders- en zusters, 
voor jeugdleden en vrijwillige medewerkers, met 
worstenbrood en appelbollen, na de maaltijd wip-
schieting op de staande wip met een drankje.
locatie lokaal Handicar (Horizon), Bethaniëlei 108
tijdstip 12 uur
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

donderdag 31.03
Paastocht - spek-en eierentocht
Wandeling met het Zoerselbos als middelpunt. Be-
wonder de vroege lente in ons mooie Zoerselbos en 
omgeving. Rustpost bij het groot boshuis. Afstan-
den 6-9,7-13,7-16,1 en 19,9 km. Ruime vertrekzaal.
locatie KLJ - lokaal, de Reiger 29
tijdstip van 7 tot 16 uur
prijs € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden van Zoersel vzw

vrijdag 1.04
muziekquiz
Wij willen alle 60-plussers graag uitdagen om 
hun muziekkennis te komen testen tijdens de 
muziekquiz. Denkt u alles te weten over de muziek 
van het verleden tot het heden? Dan hopen wij u 
te zien.
locatie Residentie Lindehof, Molenbaan 14
tijdstip 14 uur
prijs gratis, geen inschrijving noodzakelijk
info Nele Brosens, M 0486 72 45 56,
nele@lindehof.org
een activiteit van Residentie Lindehof

dinsdag 5.04
avondwandeling
Vanaf nu tot en met september wordt onze groeps-
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

wandeling een avondwandeling. Niet-leden zijn 
meer dan welkom zodat ze kunnen kennismaken 
met onze wandelclub.
locatie parking Kristus Koning instituuut,
Bethaniënlei 5, Sint-Job
tijdstip 19 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, 
T 03 383 50 09, jef.joosten@skynet.be, www.nvz.be
een activiteit van 
WSV De Natuurvrienden van Zoersel vzw

musicalstage
Binnenkort vliegen we er weer in met onze 
musicalstages : voor en door musicalsterren! Elk 
kind speelt mee in onze verhalen. We gaan zingen, 
dansen en toneel spelen. We werken met leeftijds-
groepen.
locatie De Zoest, Achterstraat 32
andere data woensdag 6.04, donderdag 7.04, 
vrijdag 8.04, zaterdag 9.04
prijs € 145, leden TSITL € 120, 2de gezinslid € 110 info 
Mieke van Berendoncks, 
M 0486 72 07 43, info@muzix.be, www.muzix.be
een activiteit van 
Muzix i.s.m. the Sky is the Limit

donderdag 7.04
Film | A Most Wanted Man
A Most Wanted Man, gebaseerd op een boek van 
John le Carré, is een ouderwetse spionagethriller in 
de positieve zin van het woord. Anton Corbijn, ge-
kend als fotograaf van rocksterren, stopte muzikale 
grapjes in de film: de Nederlandse band Brainbox 
klinkt in een café, de Deutsch Amerikanische 
Freundschaft in een club, …
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 8.04
papierslag
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 9.04 en zondag 10.04
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

zondag 10.04
tweedehandsbeurs
Van baby-kinder en tienerkleding alsook speelgoed 
en babybenodigdheden. Inschrijvingen en lijsten 
om hieraan deel te nemen, kunt u bekomen op vrij-
dag 18.03 vanaf 19 uur in lokaal 0.3 in het AC Betha-
niënhuis.  Wie niets te koop of te kopen heeft, is 
met de beurs zelf ook welkom in onze cafetaria.

locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip van 13 tot 16 uur
prijs grote lijst(48 stuks) € 4, kleine lijst
(15 stuks) € 3
info Martine T 03 289 41 05, Hilde T 03 314 02 97
een activiteit van 
de Vriendenkring van het gemeentepersoneel

woensdag 13.04
buitenspeeldag
Net als vorig jaar dagen de speelvogels van de 
jeugdraad alle 6-12 jarige Zoerselaren uit! Op het 
programma plein- en massaspelen. Ben je niet 
bang om jezelf vuil te maken ? Spring op je fiets en 
kom naar de ‘Buitenspeeldag’.
locatie speelveld den Bremberg, Lotelinglaan 7
tijdstip tussen 13 en 17 uur
prijs gratis
info jeugd@zoersel.be
een activiteit van jeugdraad Zoersel

vrijdag 15.04
Comedy | Nigel Williams 
Accident de Parcours
Zal ‘de mens’ ooit gelukkig of tevreden zijn? En moet 
dat per se? Wat is geluk trouwens? Williams kijkt 
naar zichzelf en naar anderen en beseft dat wij, de 
grappige clowns van het heelal, slachtoffers van 
onze intelligentie zijn. Accident de Parcours - een 
tragikomedie - u geserveerd door de evolutie.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20.30 uur
prijs vvk € 12, kassa € 15
info cultuurdienst, 
T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel

zaterdag 16.04
10de plantenruildag
Gooi overtollige planten, stekjes, zaden niet weg. 
Kom ze ruilen met andere tuiniers in een gezellige 
sfeer. Geen verkoop, alleen ruilen of delen. Heeft 
u zelf nog geen aanbod, dan kunt u vanaf 15 uur 
misschien nog een leuk plantje krijgen.
locatie Herentalsebaan 77
tijdstip van 14 tot 16 uur
prijs gratis
info T 03 383 34 96, reneegrysolle@hotmail.com
een activiteit vanVelt Zoersel

maandag 18.04
digitale week
Tijdens de digitale week zijn er heel wat multime-
dia activiteiten, zowel voor beginners als voor ge-
vorderden. Meer info vindt u terug in onze folders.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167, Zoersel 
bib (de Hub), WZC De Buurt
tijdstip van 9 tot 12 uur of van 13.30 tot 16.30 uur

prijs gratis
info SPK vzw T 014 71 11 03 of zoersel@digidak.be
een activiteit van SPK vzw of digidak Zoersel

woensdag 20.04
Boekbespreking | Kalme Chaos
Voorafgaand aan de filmvoorstelling op 21 april 
kunt u deelnemen aan de boekbespreking van Kal-
me Chaos. Sandro Veronesi, de auteur, is één van 
de grootste Italiaanse schrijvers van zijn generatie. 
Kalme Chaos is een geraffineerde roman over het 
verschil tussen succes en geluk.
locatie zaal Dorpszicht, Dorp 54,
tijdstip 20.30 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van Davidsfonds leesgroep

donderdag 21.04
uitstap: bezoek aan 
de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem
Waar verschillende musea en diensten zijn in on-
dergebracht. Om 11.30u. zullen we er samenkomen 
voor de lunch. De enige nog overlevende pater zal 
ons uitvoerig uitleg geven over het kloosterleven, 
om er vervolgens het Heemmuseum en het unieke 
Roelantsmuseum te bezoeken.
tijdstip 11.30 uur
prijs € 52 (all- in, ook dranken) , te betalen voor 7.04
info Maria Puttemans, M 0476 85 70 90
een activiteit van de Gouden Fenix

Film | Kalme Chaos
Pietro Paladini is een succesvolle directeur, gelukkig 
getrouwd en vader van een dochtertje. Bij het over-
lijden van zijn vrouw verandert zijn leven drastisch. 
Als hij zijn dochter naar school brengt, besluit hij 
telkens op haar te wachten tot na de les. In zijn 
omgeving lijkt niemand zijn kalmte te begrijpen tot 
ze hun eigen moeilijkheden aan hem beginnen te 
vertellen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 (drankje inbegrepen)
info T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

vrijdag 22.04
petanque namiddag
Voor iedereen die zin heeft om te genieten van de 
lentezon, een babbeltje te slaan en een balletje te 
rollen.
locatie Residentie Lindehof, Molenbaan 14
tijdstip 14 uur
prijs gratis, geen inschrijving noodzakelijk
info Nele Brosens, M 0486 72 45 56,  
nele@lindehof.org
een activiteit van Residentie Lindehof
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activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 10.03 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 23.04 en 17.06
- vóór 5.05 om 12 uur: 

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 18.06 en 9.09

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


