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een hartverwarmende 
jumelage

25 jaar Zoersel-Crucea

 ▪ Zoersel historisch: ssst... de Lindeboom vertelt

 ▪ drink water, voor een gezond lichaam nu en later

 ▪ zeven zomeravonden parkplezier

© Stijn Willekens
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uw boekenverlanglijstje voor deze zomer 
samen.

vakantie 
openingsuren

Tijdens de zomervakantie zien onze openingsuren er iets anders uit.
- Van 1 juli tot en met 28 augustus zal het administratief centrum 

(Handelslei 167) van maandag tot vrijdag enkel in de voormiddag 
open zijn van 8.30 tot 12.30 uur. Op donderdag kunt u er ook te-
recht tussen 17 en 20 uur. Op dinsdag 21 juli zijn we gesloten.

- De bibliotheken van Halle en Sint-Antonius sluiten van donderdag 
16 juli tot en met vrijdag 31 juli. De bibliotheek van Zoersel volgt 
heel de zomervakantie haar normale openingsuren, maar is wel 
gesloten op zaterdag 11 juli.

- Naast de gebruikelijke sluitingsdagen op maandag, woensdag en 
zondag zal het kringlooppark tijdens de zomervakantie ook geslo-
ten zijn op zaterdag 11 en op dinsdag 21 juli.

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

vanaf 1 juli
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 ■ IN ‘T KORT

themadag een leven lang wonen

Hebt u een vader/moeder die een dagje ouder wordt, dan staan 
jullie vermoedelijk al eens vaker stil bij wat de toekomst zal bren-
gen. Wat als uw ouder(s) niet meer zo goed te been zijn? Zullen ze 
dan kunnen blijven genieten van de privacy en het comfort van 
een eigen woning? Een geschikte woning die veilig en comforta-
bel is én waar ze ook als ze ouder zijn, kunnen blijven wonen?
Om u wegwijs te maken in de uiteenlopende mogelijkheden die 
er bestaan om ‘een leven lang te wonen’ organiseren gemeente & 
ocmw Zoersel op donderdag 18 juni een themadag in woonzorg-
centrum de Buurt. Kom zeker eens langs, al dan niet samen met 
uw ouder(s). U vindt er ongetwijfeld heel wat info op maat. Een 
bezoek aan de themadag is gratis, voor de lezingen en de rondlei-
dingen is het aantal plaatsen beperkt. U schrijft dus best vooraf in 
als u zeker wilt zijn van een plaatsje. U vindt alle info op
www.zoersel.be/eenlevenlangwonen of via 03 2980 0 00.

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

spelotheek 
een bezoekje waard

Bent u een fervent gezel-
schapsspeler of vinden uw 
kinderen het leuk om eens 
met iets anders te spelen? Dan 
loont het zeker de moeite om 
binnen te springen bij spelo-
theek Dobbeltje (Handelslei 
47). U vindt er een ruim assor-
timent gezelschapspellen en 
puzzels, maar ook heel wat 
buitenspeelgoed - ideaal voor 
tijdens de zomer of op fami-
liefeestjes. Voor € 10 per jaar 
mag u bij elk bezoek drie spel-
letjes ontlenen. Dobbeltje is 
open elke woensdag van 13 tot 
17 uur en de tweede en vierde 
zaterdag van de maand van 10 
tot 12 uur. Let op: Dobbeltje is 
toe 11 juli en van 16 tot 31 juli.

MEER WETEN?
spelotheek Dobbeltje 
T 03 385 38 47 
spelotheek@zoersel.be

word haagdonor 
vergroot de hoop

Hebt u een taxushaag? Dan 
bezit u een plant die levens 
kan redden. Een taxushaag 
bevat immers baccatine, de 
stof waarmee chemothera-
pieën worden gemaakt. In 
2014 werd 569 m³ taxussnoei-
sel ingezameld, goed voor 
evenveel chemotherapieën. 
De opbrengst (€ 28.460) ging 
naar een ‘verwenfonds’ voor 
kankerpatiënten. Ook dit jaar 
strijden IGEAN en gemeente 
& ocmw Zoersel mee tegen 
kanker. U ook? Breng dan uw 
(zuiver) taxussnoeisel tussen 
15 juni en 31 augustus naar het 
kringlooppark, liefst in een 
doek/zeil. 

MEER WETEN?
Evelyne Michiels 
T 03 2980 8 46 
www.vergrootdehoop.be

Kind en Gezin 
vindt nieuwe thuis

Al wie kinderen heeft, is ze 
ongetwijfeld gewend: de be-
zoekjes aan het consulta-
tiebureau van Kind en Gezin 
tijdens de eerste levensjaren 
van uw zoon of dochter. Van-
af eind mei moet u hiervoor 
niet langer naar de Bethani-
enlei, maar wel naar het Huis 
van het Kind (Handelslei 230), 
waar Kind en Gezin zijn intrek 
heeft genomen.

samen onder één dak
Het Huis van het Kind - een 
initiatief van diensten- en 
begeleidingscentrum Open-
luchtopvoeding vzw (OLO), 
gemeente & ocmw Zoersel, 
CAW Antwerpen en Kind en 
Preventie - opende in mei vo-
rig jaar de deuren. Door uit-
eenlopende erkende diensten 
voor kinderen en gezinnen sa-
men te brengen onder één dak 
wil het Huis van het Kind een 
nog makkelijker toegankelij-
ke dienstverlening aanbieden 
dan al die diensten apart al de-
den. Het is dé plek bij uitstek 
voor alles wat met kinderen te 
maken heeft.

De opvoedingswinkel vond er 
dan ook niet veel later als eer-
ste onderdak. Hier kunt u te-
recht voor opvoedingsonder-
steuning, informatie, vragen, 
problemen ... met betrekking 
tot kinderen en jongeren van 
0 tot 24 jaar. Logischerwijze 
neemt nu ook het consulta-
tiebureau van Kind en Gezin er 
zijn intrek. Hier kunt u terecht 
voor preventieve gezondheids-
zorg voor kinderen van 0 tot 
3 jaar. Naast een aantal dien-
sten van het OLO vindt u in 
het Huis van het Kind ook nog 
een ontmoetingsruimte voor 
ouders, kinderen en jongeren.

MEER WETEN?
Huis van het Kind 
Handelslei 230 
www.facebook.com/huisvanhetkindzoersel
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Goed 41 jaar geleden werd onze plaatselijke trots, de Lindeboom, geveld. Het verhaal gaat dat 
hij in Zoerseldorp bijna 900 jaar lang getuige was van alle lief en leed dat zich onder zijn weel-
derige takken afspeelde. Die verhalen mochten niet verloren gaan en werden vormgegeven in 
zijn stam en hoofdtakken. Vijftien jaar nadat hij geveld werd, kreeg de Lindeboom zo in 1989 
een tweede leven in het Lindepaviljoen. Hij blikt graag, samen met u, even terug.

ssst... de Lindeboom 
vertelt 

terugblik op bijna 900 jaar Lindeboom

 ■ ZOERSEL HISTORISCH

© Jo Giebens
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RENOVATIE GEPLAND
Na de zomer sluit het 
Lindepaviljoen een tijdje 
z’n deuren. We hopen u, 
vermoedelijk in het voor-
jaar van 2016, opnieuw te 
kunnen verwelkomen in 
een opgefrist, aantrekke-
lijk en hedendaags gebouw 
met nieuwe ‘oude’ verha-
len. Profiteer er dus van om 
deze zomer de Lindeboom 
nog een bezoekje te bren-
gen. 
Dat kan in de maand juni:
- op dinsdag van 9 tot 12 uur 

of van 13.30 tot 16 uur
- op woensdag en vrijdag 

van 9 tot 12 uur

 ■ ZOERSEL HISTORISCH

Hallo, ik ben de Lindeboom van Zoersel. 
Ik weet dat er in Zoersel heel wat lindebo-
men staan, maar ik ben dé Lindeboom, die 
in het Lindepaviljoen aan de Oostmalle-
baan staat. Dat paviljoen hebben ze, 
zo’n 25 jaar geleden, speciaal voor mij ge-
bouwd. Dat is al behoorlijk lang geleden, 
maar eigenlijk ook weer niet zo lang, als 
u weet hoe lang ik aan de kerk in Zoersel 
heb gestaan. Een zekere Mac Leod, een 
leraar, berekende in 1924 dat ik daar op 
dat moment al zowat 800 jaar zou ge-
staan hebben - alleszins al van vóór de 
Guldensporenslag in 1302. Vraag mij niet 
of dat juist is, want mijn geheugen draagt 
zo ver niet meer. En wie kan zich nu nog 
zijn eigen geboorte herinneren? Maar ik 
weet wel dat wat een leraar zegt onge-
twijfeld juist moet zijn.

koningin der bomen
Waarom ik nu juist daar geplant werd? 
Wellicht vond men toen dat, bij de bouw 
van de kerk en bij de aanleg van een nieu-
we straat naar Sint-Antonius, een mooie 
boom niet zou misstaan. En waarom dan 
net een lindeboom? Wel, als de eik de ko-
ning der bomen is, dan ben ik de konin-
gin. Met het risico ijdel te klinken, durf ik 
toch zeggen dat ik de mooiste boom ben 
die er bestaat. Ik sta ook graag alleen. Om 
bewonderd te kunnen worden uiteraard. 
Het is niet voor niets dat heel wat van 
mijn soortgenoten als monument geklas-
seerd zijn. Want zelfs als ze heel oud zijn, 
blijven het zeer mooie dames! Onder ons 
gebladerte werd ook vaak recht gespro-
ken. Wij, lindebomen, hielpen de rechters 
immers om goed recht te spreken, want 
door onze hoge ouderdom hebben we 
heel veel ervaring.

boom van de verliefden
Wat mij nog speciaal maakt? Wel, in mijn 
gebladerte huisde de mooie Germaanse 
godin Freya en Karel De Grote verklaarde 
dat ik zijn lievelingsboom was. Daarnaast 
bescherm ik reeds van oudsher de men-
sen en hun woningen tegen bliksem en 
donder, maar ook tegen heksen. En hebt 
u het blad van de lindeboom al eens goed 
bekeken? Een mooier hartje bestaat er 
niet. Daarom ben ik ook de boom van de 
verliefden. Vroeger werden er onder onze 
takken huwelijken gesloten. De twee ver-
liefden bezegelden hun huwelijk dan door 
hun duim in onze schors te duwen.

beste geur ter wereld
Ik ben dus mooi. Ik bescherm de mensen. 
Ik ben heel wijs en heb veel ervaring. Maar 

ik verspreid ook het beste parfum dat er 
bestaat. Toen ik nog aan de kerk stond en 
mijn bloemetjes in volle bloei stonden, 
rook gans Zoersel naar mijn lindeparfum. 
De bijtjes en de hommels werden dronken 
van de nectar die ze vonden in mijn bloe-
metjes. En van mijn lindebloesem maakt 
men thee, die erg gezond is en goed voor 
de spijsvertering, een goede nachtrust of 
tegen verkoudheden en slapeloosheid.

Zoersel in diepe rouw
Ik hoop dat u nu kunt begrijpen waarom 
ik zo’n speciale boom ben en waarom ik 
een heus paviljoen als woning kreeg. Hoe 
ik in dat paviljoen beland ben, is dan weer 
een ander verhaal. Ik probeer het kort te 
houden. Mijn wortels kregen het na ver-
loop van tijd hard te verduren door onder 
meer de aanleg van een nieuwe weg, van 
een gasleiding en van een stoomtram. 
Uiteindelijk moest ik in 1974 het loodje leg-

- op zon- en feestdagen van 
13 tot 17 uur (gids aanwe-
zig)

- op afspraak 
via toerisme@zoersel.be 
of 03 2980 7 16.

Tijdens de maanden juli en 
augustus kunt u er even-
eens terecht op zon- en 
feestdagen van 13 tot 17 uur 
(gids aanwezig) of op af-
spraak.

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

gen en werd ik geveld. Heel Zoersel was 
diep bedroefd en de ganse dag hebben de 
doodsklokken geluid.

opfrissing voor Lindepaviljoen
Máár... ik ben teruggekomen, vijftien jaar 
later, mooier dan ooit. Kunstenaars Pol 
Van Esbroeck en Mariëtte Coppens heb-
ben mijn stam en hoofdtakken verrijkt 
met gebeeldhouwde verhalen, portretten 
en herinneringen aan lang vervlogen tij-
den. U kunt me komen bewonderen in het 
Lindepaviljoen, of althans nog even, want 
na de zomer wordt mijn woning opgefrist.   
Als alles achter de rug is, kunt u mij op-
nieuw komen bezoeken. Intussen spaar 
ik alle verhalen die ik in die bijna 900 jaar 
meemaakte op om aan u te vertellen. Ik 
heb immers heel veel gezien en meege-
maakt. Ik zag veel gelukkige momenten, 
maar ook veel verdriet. Maar daarover ver-
tel ik u graag later meer...

CURRICULUM VITAE
De Zoerselse lindeboom stond op het kruispunt van de Kerkstraat 
en het Dorp, recht tegenover de huidige Bijl. Hij werd geveld op 27 
april 1974. De linde was intussen al zo toegetakeld door ouderdom 
en onoordeelkundige ingrepen dat hij maar een schim meer was van 
het monument dat hij vroeger was. Na het vellen van de boom wer-
den de stam en de hoofdtakken naar de tuin van beeldhouwers Pol 
Van Esbroeck en Mariëtte Coppens gevoerd. Vijftien jaar duurde het 
tot de kunstwerken voltooid waren en er een gebouw kwam dat 
hen hun verdiende plek kon geven. In november 1989 werd de boom 
via de lichtkoepel in het Lindepaviljoen gehesen en in 1990 werd het 
Lindepaviljoen dan officiëel geopend.
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Vanaf 2016 bestaat de kans dat de premies voor energiebesparende maatregelen, zoals bij-
voorbeeld het plaatsen van dakisolatie of hoogrendementsglas, worden afgebouwd. Bent u 
dus al langer van plan om uw woning te renoveren en zo minder energie te verbruiken? Stel 
uw investering dan niet langer uit en geniet nu nog van tal van premies én belastingsvermin-
dering.

aan één van volgende voorwaarden vol-
daan is:
- De geregistreerde huurprijs bedraagt 

niet meer dan € 450.
- De huurder heeft recht op de sociale 

maximumprijs (sociaaltarief) voor elek-
triciteit en aardgas.

- De huurder heeft een actieve budgetme-
ter voor elektriciteit of aardgas.

- De huurder behoort tot de doelgroep 
van de meest behoeftigen van het Fonds 
ter Reductie van de Globale Energiekost 
(FRGE).

- De woning wordt verhuurd via een soci-
aal verhuurkantoor (SVK), ocmw of lo-
kaal bestuur.

- Voor de huurder werd een verzoek tot af-
sluiting van gas of elektriciteit ingediend 
bij de Lokale Adviescommissie.

Om van deze premie te kunnen genieten, 
begeleidt een projectpromotor het hele 

proces. Hij zorgt voor de afspraken met de 
huurder en de eigenaar, voor het aanstel-
len van een vakbekwame aannemer, het 
aanvragen van de premie ... In ruil voor de 
begeleiding en de extra hoge premie enga-
geert de eigenaar/verhuurder zich om de 
huurprijs niet te verhogen als gevolg van 
de isolatiewerken, het huurcontract niet 
op te zeggen voor het einde van de huur-
periode en een eventueel restbedrag voor 
de uitvoering van de werken te financie-
ren. Op www.eandis.be vindt u meer info 
over en meteen ook het aanvraagformu-
lier voor deze premie.

premies bestaande woningen
Netbeheerder Eandis behoudt dit jaar 
(2015) nog alle interessante premies voor 
energiebesparende maatregelen in be-
staande woningen. Het gaat om premies, 
zonder maximumbedrag, voor dak-, zol-
der-, vloer-, buitenmuur- en spouwisolatie 
en hoogrendementsbeglazing. Bovendien 
krijgt u momenteel ook een nieuwe - ex-
tra hoge - premie als u buitenmuur- of 
spouwisolatie combineert met hoogren-
dementsbeglazing. U vraagt de premies 
rechtstreeks aan bij Eandis. Meer infor-
matie vindt u op www.eandis.be of telefo-
nisch via 078 35 35 34.

belastingsvermindering
Ook de belastingsvermindering voor het 
plaatsen van dakisolatie blijft dit jaar nog 
bestaan. U geniet van 30 % belastingsver-
mindering voor dakisolatiewerken uitge-
voerd via een aannemer, met een maxi-
mum van € 3.050.

energielening IGEAN
Geen geld om dit alles te betalen? Dan 
kunt u via intercommunale IGEAN een 
energielening aangaan om de energie-
besparende investeringen in uw woning 
te financieren. Vanaf 1 juli 2015 vallen ook 
zonnepanelen daaronder. U kunt maxi-
mum € 10.000 lenen en dit bedrag moet 
u binnen de vijf jaar terugbetalen. De in-
trest bedraagt 0 of 2 % (afhankelijk van 
uw persoonlijke situatie). Meer informatie 
vindt u op www.igean.be.

verhoogde tussenkomst 
dakisolatie huurwoningen
De overheid geeft een extra hoge premie, 
van maximaal 23 euro per m², voor dakiso-
latie in woningen op de huurmarkt indien 

MEER WETEN?
wooninfopunt 
T 0491 71 91 31 
wooninfopunt@igean.be

vraag nu uw premie aan

energiebesparende maatregelen

 ■ WEGWIJS
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Zoals het een traditie betaamt, palmt Parkplezier ook deze zomer het park in Halle zeven vrij-
dagavonden in met muziek voor jong en oud. Op het programma heel wat muzikaal talent 
van dichtbij en ver weg. Nieuw dit jaar is dat u er op zondagnamiddag 28.06 kunt gaan proe-
ven van ‘parkplezier puur cultuur’, waarbij enkele zangkoren het beste van zichzelf geven. 
Vrijdag 10.07 is het aan ‘Lexy Boy and the Dark Shades’, met Kaat De Ruyck aan de basgitaar.

OP ‘T PROGRAMMA

& rollnummers, zoals ‘Jailhouse Rock’, 
naar enkele nummers van Creedence 
Clearwater Revival tot wat stevigere rock. 
Kortom, alle muziek waarop we stevig uit 
de bol kunnen gaan.”

Oost-Vlaamse roots
“We hebben in die 25 jaar al heel wat 
mooie optredens mogen meemaken, 
zowel in kleine cafe’s als op grote podia, 
tijdens kroegentochten of op privé-feest-
jes”, blikt Kaat terug. “Omdat mijn roots in 
Oost-Vlaanderen liggen, spelen we daar 
ook nog vaak. Maar ook in Zoersel, waar 
ik intussen al zo’n 22 jaar woon, hebben 
we er al heel wat optredens op zitten.”

ambiance verzekerd
En binnenkort ook één in het verschiet, 
meer bepaald op vrijdag 10 juli. Over de 
vraag waarom u die avond zeker moet af-

zakken naar het park in Halle, moet Kaat 
niet lang nadenken. “Al wie komt kijken, 
wordt meegezogen door onze muziek. De 
nummers die we brengen zijn herkenbaar 
en kan je makkelijk meezingen. Wij maken 
ook ongelooflijk veel plezier op het podi-
um en dat straalt af op het publiek. Als zij 
zichtbaar genieten, volop staan dansen 
of meezingen, geven ze ons op hun beurt 
weer energie om er nog een schepje bo-
venop te doen. Kortom, wij bezorgen u 
met heel veel plezier een gezellige avond. 
Onze opgewekte muziek maakt uw dag 
helemaal goed, beloofd!”

In het dagelijkse leven is de 50-jarige Kaat 
De Ruyck verantwoordelijke van een de-
mentieafdeling bij residentie Halmolen. 
In haar vrije tijd is ze, al zo’n 25 jaar lang, 
bassiste bij de rockband ‘Lexy Boy and the 
Dark Shades’. “Ik heb een erg arbeidsinten-
sieve job”, vertelt Kaat. “Nu en dan eens 
optreden geeft me een uitlaatklep zodat 
ik er terug kan invliegen op het werk.”

veel plezier op een podium
Toen Kaat begin jaren ‘90 bij leadzanger 
Lexy les ‘klassieke gitaar’ wilde volgen, kon 
hij haar overtuigen om voor basgitaar te 
gaan. Hij zocht immers nog een bassist 
om zijn rockband te versterken. “Klassieke 
gitaar kan ik intussen nog altijd niet spe-
len“, lacht Kaat, “maar ik amuseer me fan-
tastisch met de basgitaar én op een podi-
um. We spelen vooral covers uit de jaren 
‘60, ‘70 en ’80: gaande van de echte rock 

MEER WETEN?
Luc Vandenplas 
M 0475 26 03 88 
www.parkplezierzoersel.be

zeven zomeravonden parkplezier

Kaat al 25 jaar bassiste bij ‘Lexy Boy and the Dark Shades’

 ■ IN BEELD

31.07  Parkplezier ‘in ‘t midden’ met De Schorre 
+ Bluf

7.08  Rudii 
+ Koninklijke harmonie 
de Vriendenband & Jean Bosco & 
Silke Mastbooms: 
A tribute to the Beatles

MEER WETEN?
Luc Vandenplas, M 0475 26 03 88, 
plaske@telenet.be, www.parkplezierzoersel.be

26.06  Stray Kitten and The Alley Cats 
+ Sisters Only

28.06  Parkplezier ‘puur cultuur’ 
met Muziekacademie Wijnegem-
Schilde-Zoersel en zangkoor 
Cantemus Novum

3.07  All Included 
+ Not Johnny Cash

10.07  Lexy Boy and The Dark Shades 
+ Frimout

17.07 Nigra-agrum 
+ Leki (i.s.m. Wereldraad Zoersel)

24.07  Hi Jack 
+ Free Willy and The Fender Blenders 
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“Het afgelopen jaar bezochten zo’n driehonderd kleuters van scholen uit Zoersel en omgeving 
het Doezelbos onder leiding van onze eigen natuurgidsen”, vertelt pedagogisch directeur van 
Monnikenheide, Johan Vermeeren trots. Maar wist u dat het Doezelbos toegankelijk is voor 
iedereen? U kunt er kiezen uit zeven themaroutes die u zelfstandig kunt verkennen. Zeker 
voor gezinnen met kinderen is het Doezelbos een absolute aanrader!

langs de verschillende themaroutes leidt, 
zoals het kabouterpad, het vogelpad en 
het egelpad. Het gidsen van bijvoorbeeld 
kleutergroepen in het Doezelbos door 
mensen met een verstandelijke (en vaak 
ook fysieke) handicap is een succeserva-
ring voor alle partijen. Het anders zijn van 
de gids valt al gauw weg en de gezamen-
lijke ontdekkingstocht in de natuur staat 
voorop. We hebben intussen al achttien 
enthousiaste Doezelbosgidsen die u met 
veel plezier mee op pad nemen!”

thema’s
Deze thema’s komen aan bod in het 
Doezelbos:
- spoorzoekerspad: over dierensporen en 

camouflage (1 uur 30 min)
- egelpad: kennismaking met een fascine-

rend beestje (1 uur 15 min)
- kabouterpad: in de voetsporen van onze 

kleinste sprookjesfiguren (1 uur)
- vogelpad: over spechten, roofvogels en 

andere luchtacrobaten (1 uur 30 min)
- doezel-snoezelpad en regenboogpad: 

deze koffers richten zich specifiek tot 
mensen met een hoge ondersteunings-
nood en stimuleren de zintuigen  
(1 uur)

- huismoeders- en lievelingenpad: over 
dag- en nachtvlinders (1 uur 15 min)

- dierenfit-o-meter: tien fitte opdrachten 
om uw conditie op peil te houden (1 uur, 
enkel in de zomer en eventueel te combi-
neren met een themakoffer) 

“Het Doezelbos biedt, onder leiding van in-
spirator Kristien Menten, natuureducatie 
en -beleving op het niveau en het tempo 
van mensen met een verstandelijke beper-
king”, legt Johan uit. “Maar niet alleen onze 
cliënten (van Monnikenheide) maken ge-
bruik van het Doezelbos. Andere voorzie-
ningen en dagcentra, en dus ook heel wat 
kleuterscholen uit de omgeving, komen 
hier graag op ontdekkingstocht.”
Maar het Doezelbos is uiteraard toegan-
kelijk voor iedereen! Gezinnen met kinde-
ren kunnen zelf aan de slag gaan met de 
themakoffers. Grote groepen hebben de 
mogelijkheid om te kiezen voor één van de 
Doezelbosgids-duo’s.

Doezelbosgids-duo
“Sinds 2011 kunnen bezoekers inderdaad 
een Doezelbosgids-duo (een doezelbos-
gids en een begeleider) inhuren dat hen 

PLAN UW BEZOEK
Kiest u voor een themawandeling met 
Doezelbosgids-duo, dan betaalt u € 40 
per groep. Gaat u zelf, aan de hand van 
één van de themakoffers, op ontdekking 
(zonder gids dus), dan betaalt u € 25 voor 
groepen van 5 tot 20 deelnemers. Minder 
dan 5 deelnemers betalen € 5 per persoon. 
Let wel, u moet minstens twee weken op 
voorhand reserveren via onthaal@monni-
kenheide.be of telefonisch op 03 311 77 67. 
Tip: Donderdagvoormiddag 20 augustus 
kunnen kleutertjes met onze zomerwer-
king mee op uitstap naar het Doezelbos. 
Alle info vindt u op www.zoersel.be/zo-
meractiviteiten.

MEER WETEN?
Monnikenheide 
T 03 311 77 67 
onthaal@monnikenheide.be

op avontuur in het Doezelbos 

achttien Doezelbosgidsen staan voor u klaar

 ■ IN BEELD

8



► ►

In 2015 viert het Crucea-comité – en samen met hen heel 
Zoersel – het 25-jarig bestaan van de onderlinge band tussen 
de beide gemeenten. We zochten enkele leden van het comi-
té op om samen met ons terug te blikken.

solidariteit
In West-Europa gingen verontwaardigde 
stemmen op om de Roemeense dorpen te 
steunen. Zoersel reageerde op de oproep 
en adopteerde Crucea. “Niemand was er 
ooit geweest, het was een symbolische 
daad”, herinneren onze gesprekspartners 
zich. Eind 1989 kwam er een einde aan het 
regime van Ceaușescu, maar de enorme 
sympathie van Zoersel voor Crucea bleef, 
en er kwam ook een extra stuk nieuwsgie-
righeid bij.

We praten met Paul Coppens (voorzit-
ter), Walter Verreycken (secretaris) en Ivan 
Lootvoet (actief lid vanaf het eerste uur). 
Om de relatie tussen Zoersel en Crucea 
goed te begrijpen, moeten we terug naar 
het dictatoriale communistische regime 
van Nicolae Ceaușescu in het Roemenië 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Om de landbouw te industrialiseren, wil-
de hij honderden dorpen doen verdwijnen 
en de inwoners in de steden samenbren-
gen...

“Oost-Europa was nieuw voor ons, we 
hadden nooit beelden van ginder gezien 
en nu werd dat plots tastbaar. Een beetje 
voyeurisme zat er wellicht ook wel bij...” In 
januari 1990 kwam een grote inzamelactie 
van goederen op gang en nadat een kleine 
delegatie vanuit Zoersel met Pasen in een 
personenauto rechtstreeks contact was 
gaan leggen, vertrok in de zomer van dat 
jaar het eerste containertransport, dat 
verzorgd werd door de firma Van Aerde 
uit Halle-Zoersel. “Gaandeweg is daaruit 
een hechte vrijwilligersgroep gegroeid, die 
officieel het Crucea-comité is geworden: 
de vzw ‘Zoersel helpt Crucea’ (sinds 2000: 
vzw ‘Zoersel-Crucea’).” Het jaarlijkse trans-
port werd een traditie. “Vanaf 1992 begon-
nen we de hulp gerichter te structureren, 
in functie van de noden van de gezinnen in 

een hartverwarmen-
de jumelage

 ■ BETROKKEN

25 jaar Zoersel-Crucea
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jubileum
25 jaar Zoersel-Crucea

We hebben de belangrijkste gebeurte-
nissen van de voorbije 25 jaar in de rela-
ties tussen Zoersel en Crucea even voor 
u op een rijtje gezet.

 1989 symbolische adoptie van Crucea

 1990 eerste hulptransport

1991  veertiendaags werkkamp in 
Crucea

 1992 opstart systeem adoptiegezin-
nen

 1993 officieel bezoek Crucea 
eerste Eurozoersel

 1994 opstart uitleendienst rol- en kin-
derwagens

 1995 eerste jumelagereis naar Crucea

 1996 opstart waterleiding in Crucea

 1998 bouw tweede waterreservoir

 2001 start yoghurtverdeling op school

 2004 verdeling waardebons aan de 
armsten

 2005 eerste ‘zingen aan tafel’ voor 
Eurozoersel

 2006 individuele steun 
aan adoptiegezinnen

 2007 Roemenië wordt lid van de 
Europese Unie  
Katrien en Bart fietsen 2.400 km 
naar Crucea

 2009 kerkje Crucea (Satu Mare) 
brandt af

 2010 jumelagereis 20 jaar Zoersel-
Crucea 
start gezondheidsraad in Crucea

 2011 start jeugdwerking met jeugd-
kamp

 2013 project ‘speciale klas’ blijft be-
houden

 2014 bezoek Crucea-groep aan de 
Kempen

 2015 vijfjarenplan voor verdere sa-
menwerking

Crucea. Zoerselse gezinnen adopteerden 
gezinnen ter plaatse, wat de persoonlijke 
en onderlinge contacten, ook privé, sterk 
heeft bevorderd.”

jeugdwerking
In de loop van de jaren hebben tal van ver-
enigingen (de huisartsengroepering, de 
KWB, de volksdansgroep...) initiatieven 
genomen ten voordele van Crucea. De 
relatie met Crucea leefde én leeft echt in 
Zoersel, zoveel is duidelijk. We verwijzen 
naar de tijdlijn bij dit artikel, die de hoog-
tepunten van de voorbije 25 jaar opsomt 
en maken even een sprong in de tijd. 2011 
is immers een scharnierjaar, zo verze-
keren onze gesprekspartners ons. “Toen 
zijn we in Crucea met een jeugdwerking 
gestart. Een aantal Zoerselse jongeren 
reageerden toen op een oproep om in 
Crucea een jeugdkamp te gaan organi-
seren. Jeugdbeweging is er niet zoals bij 
ons – het stond er zelfs in een slecht dag-
licht door de Ceaușescu-periode – maar 
het is een unieke ervaring geworden, die 
veel sympathie kreeg.” Het jaar nadien 
was er opnieuw een jeugdkamp, deze 
keer georganiseerd door jongeren van 
Crucea zelf. “Ons comité sponsort de op-
leiding van Roemeense jeugdmonitoren 
bij het Steunpunt voor Oost- en Midden-
Europese Projecten. Dat vormde de aan-
zet om meer op dat soort steun te focus-
sen dan louter op het materiële.”

sociale noden
Een scharniermoment dus, want Zoersel 
ging zich meer de vraag stellen: wat ver-
wachten de mensen in Crucea eigenlijk 
van ons? “We wilden minder dingen aan-
bieden en meer gaan luisteren naar wat 
bij hen leeft, zodat we gerichter kunnen 
helpen. Hoe zien zij de evolutie van onze 
– vrijblijvende – samenwerking? Hoe kun-
nen we de lokale cultuur beter leren ken-
nen? Cultuurverschillen komen boven, 
maar dat is net verrijkend.” Zo kwamen 
35 inwoners, onder wie acht jongeren, 
in augustus 2014 uit Crucea naar Zoersel 
tijdens de week van Eurozoersel. “We be-
zochten samen kleinschalige sociale on-
dernemingen (De Veldstraat, het kurkate-
lier van Monnikenheide, een kringwinkel). 
De acht jongeren, die in hun dorp al actief 
waren in de jeugdwerking, werden opge-
vangen en begeleid door twee jonge er-
varen comité-medewerksters, en namen 
deel aan de lokale speelpleinwerking. De 
taal bleek geen probleem.”
De vzw Zoersel-Crucea werkte via een 
Europees project ook mee aan een spe-

ciale opvangklas voor zorgkinderen in de 
lagere school van Crucea. Vandaag kan 
elke leerling van de school genieten van de 
uitstekende technische en communica-
tieve voorzieningen in die klas. “Uiteraard 
blijven we de school graag verder helpen. 
De opbrengsten van de kerstmarkt, de 
gemeentequiz en andere initiatieven zijn 
goed besteed!”

cultuuruitwisseling
In de zomer van dit jaar start de vzw 
Zoersel-Crucea met een uitleendienst voor 
rolstoelen, krukken, rollators ...; kortom, 
hulpmateriaal voor mensen met een be-
perking en voor senioren. “Misschien komt 
er op termijn ook een sociaal restaurant 
voor kansarmen – waaronder heel wat se-
nioren – maar dat is een plan dat we nog 
verder moeten uitwerken”, zo luidt het. 
U merkt het: de mensen van de vzw 
Zoersel-Crucea zitten vol enthousias-
te plannen! “Er kan nog zoveel... Cultuur 
ontbreekt soms een beetje in onze wer-
king. Zang, volksdans, tentoonstellingen 
van kunstwerken... Daar kunnen we op 
een meer systematische manier aan-
dacht voor hebben. We denken ook aan 
het stimuleren van toerisme in de streek 
ginder. Het is er zo mooi, maar er is geen 
infrastructuur... Voorlopig is het geen pri-
oriteit, maar we denken eraan, als toe-
komstmogelijkheid.”

tijd om te vieren
Op 14 juni is er een groot verjaardagsont-
bijt (van 9 tot 12 uur in het Zonneputteke) 
voor alle medewerkers van vroeger en 
nu en uiteraard voor de sympathisanten. 
Op uitnodiging van Crucea trekt een de-
legatie vanuit Zoersel in augustus naar 
Roemenië om ter plaatse deel te nemen 
aan de viering van 25 jaar Zoersel-Crucea. 
Een kleine maand later, op donderdag 17 
september, vinden dan de feestelijkhe-
den in Zoersel plaats. In december heeft 
het comité zijn traditionele stand op de 
kerstmarkt. Voorts zijn er nog niet offici-
eel geprogrammeerde initiatieven, zoals 
het driekoningenzingen. Ook steun en de 
contacten op individuele en persoonlij-
ke basis leiden onder de radar een eigen, 
vruchtbaar leven.

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

25 jaar Zoersel-Crucea ■ BETROKKEN
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 ■ IN ‘T KORT

zomeractiviteiten voor elk wat wils

Van 6 juli tot en met 26 augustus hebben wij heel wat leuke zo-
meractiviteiten in petto. Het aanbod voor kleuters (dabbers), la-
gere schoolkinderen en tieners tot 14 jaar (grabbelton) vindt u op 
http://webshop.zoersel.be/. Via deze weg moet u uw zoon/doch-
ter ook vooraf inschrijven. 
De gratis speelpleinwerking ZipZap staat open voor lagere school-
kinderen en vindt afwisselend plaats in de gemeentelijke basis-
scholen: maandag en vrijdag in Sint-Antonius, dinsdag en don-
derdag in Halle, woensdag in Zoersel. Daar hoeft u niet vooraf 
voor in te schrijven. Opgelet, de voor- en nabewaking wordt ver-
zorgd door Stekelbees en is niet gratis.
Monnikenheide organiseert opnieuw de speelpleinwerking ‘ge-
woon spelen’, voor kinderen van 3 tot 18 jaar met een (vermoeden 
van) handicap. Gemeente & ocmw neemt de kosten van deze op-
vang (€ 9/dag) voor Zoerselse kinderen volledig op zich.

MEER WETEN?
jeugd 
T 03 2980 7 17 
www.zoersel.be/zomeractiviteiten | www.monnikenheide.be

radio & tv 
vanuit Zoersel

Op 23 en 24 juli komt produc-
tiehuis De chinezen, bekend 
van onder meer ‘Iedereen be-
roemd’, een aflevering voor 
een gloednieuw tv-program-
ma opnemen op het domein 
van het psychiatrisch cen-
trum Bethanië. ‘Radio Gaga’ 
wordt een poëtisch, muzikaal 
human interestprogramma 
waarbij in elke aflevering 48 
uur lang wordt neergestre-
ken in een andere biotoop. 
Van daaruit wordt vervolgens 
twee volle dagen radio ge-
maakt (live te beluisteren op 
een later te bepalen frequen-
tie). Al wie wil, kan er binnen-
springen voor een praatje of 
om een plaatje aan te vragen.
Dit alles wordt gefilmd en van-
af september uitgezonden op 
Canvas. 
Benieuwd? Spring dan zeker 
eens binnen bij ‘Radio Gaga’!

MEER WETEN?
Annelies Oeyen 
T 03 380 30 16 
annelies.oeyen@emmaus.be

cultuurprijs 
uw voorkeur?

Dit jaar reiken we de cultuur-
prijs voor de twintigste keer 
uit. Ieder van u (inwoner of 
vereniging) kan een kandidaat 
voordragen. Vanaf dit jaar 
komen zowel personen als 
verenigingen in aanmerking. 
Het volstaat - voor 25.09 - een 
brief te sturen met de naam 
van de persoon/vereniging die 
u wilt voordragen, uw eigen 
naam en adres en een goed 
omschreven motivatie naar 
cultuur@zoersel.be.

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

gezellige babbel 
in uw wijk

Net zoals de vorige jaren kunt 
u in juli en augustus elke dins-
dagavond in één van onze 
Zoerselse wijken terecht voor 
een gezellige zomerbuurtbab-
bel. Voor de exacte data en 
plaatsen verwijzen we graag 
naar www.zoersel.be. De 
buurtbewoners krijgen tijdig 
via hun buurtcomité een flyer 
in de bus.

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

groepsaankoop 
teken tijdig in

Van 1 juli tot en met 6 okto-
ber kunt u opnieuw inteke-
nen op de groepsaankoop 
groene stroom en gas van 
het Antwerpse provinciebe-
stuur. Vorig jaar bespaarden 
meer dan 60.000 huishou-
dens gemiddeld zo’n € 210 per 
jaar. Inschrijven is vrijblijvend 
en eenvoudig en doet u via 
www.samengaanwegroe-
ner.be of door gratis te bel-
len naar 0800 21 134 (Ichoosr, 
de drijvende kracht achter 
de groepsaankopen). Hebt 
u geen internettoegang dan 
kunt u zich, met uw volle-
dige eindafrekening op zak, 
inschrijven bij onze milieu-
dienst.Denk eraan: de aange-
boden tarieven van de groeps-
aankoop krijgt u gedurende 
één jaar. 
Ook voor KMO’s, zelfstandi-
gen en verenigingen is een 
groepsaankoop mogelijk. 
Alle info vindt u op www.sa-
mengaanwegroener.be.

MEER WETEN?
milieu 
T 03 2980 9 10 
milieu@zoersel.be
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Drink water 
voor een gezond lichaam 

nu en later!

Onder de noemer
  

zet gemeente & ocmw Zoersel het be-
lang van een goede mondhygiëne een jaar lang in de verf. Een gezonde mond - van 
20 melktandjes tot 32 blijvende tanden - is immers veel meer dan alleen een stra-
lend witte tandpastaglimlach. 
Op www.zoersel.be/20>32 vindt u alle info over de campagne, maar ook waarom 
water zo belangrijk is voor uw mond en de rest van uw lichaam.
 
MEER WETEN? Anke Smolders, T 03 2980 9 60 of mail naar gezondheid.wereld@zoersel.be

Wat u eet en wanneer u dat eet, heeft een grote invloed op 
de gezondheid van uw tanden en tandvlees. Maar wist u ook 
dat de gezondheid van uw mond op haar beurt een grote 
weerslag heeft op uw algemene gezondheid?

GOEDE MONDHYGIËNE 
OOK THEMA TIJDENS 
SPEELPLEINWERKING 
Jong geleerd is oud gedaan! 
We willen onze Zoerselse 
kinderen en jongeren op tijd 
bewustmaken van ener-
zijds de voordelen van goed 
poetsen, en anderzijds de 
nadelen van zoete en zure 
voeding voor hun mondhy-
giëne. Daarom zullen we 
dit thema ook tijdens onze 
speelpleinwerking op een 
ludieke maar educatieve 
manier aan bod laten ko-
men! 

drinkt, hoeveel, wanneer ... en een com-
binatie van al deze factoren spelen een 
rol bij tandbederf. Zoete en zure voeding 
zijn de belangrijkste boosdoeners. Suiker 
wordt door de aanwezige bacteriën om-
gezet in zuur en zuren tasten op hun 
beurt uw tandglazuur aan. Tandglazuur 
dat in onmiddellijk contact komt met zu-
ren lost immers op (dit noemt men tan-
derosie) en kan wegspoelen en… weg is 
weg. Onder meer snoep en zuurhoudende 
dranken - zoals fris- en sportdranken (ook 
light), fruitsappen en smoothies - geven 
dus makkelijker aanleiding tot tanderosie. 
Drinkt u ze toch, drink uw glas dan best in 
één keer leeg en nog het liefst in combina-
tie met een maaltijd. Dan worden de zu-
ren immers gemakkelijker verdund omwil-
le van de grotere speekselvloed. Wacht na 
de maaltijd ook minstens één uur vooral-
eer u uw tanden poetst. Zo kan het speek-
sel inwerken om de zuren te neutraliseren 
en om uw tanden te helpen herstellen 
van de zuuraanval. Een ander ‘trucje’ kan 
zijn om na het nuttigen van iets zuurs - en 
best na elke maaltijd - een glas water of 
melk te drinken om zo het schadelijk ef-
fect van de zuren te verminderen.
Melk en melkproducten zijn sowieso erg 
belangrijk voor uw tanden omwille van de 
hoge concentratie aan calcium, een be-
langrijke bouwsteen voor uw tanden. En 
uiteraard blijft water de meest gezonde 
dorstlesser!

beperk tussendoortjes
Gun uw tanden ook wat rust. Het is im-
mers bewezen dat hoe meer tijd u laat 
tussen eetmomenten, hoe meer kans u 
uw tanden geeft om te herstellen.

Bacteriën gedijen goed in uw mond. Eens 
ze zich beginnen opstapelen, kunnen ze 
leiden tot tand- of tandvleesontstekingen. 
Dat wist u ongetwijfeld al. Veel minder be-
kend is dat de bacteriën in uw mond ook 
op andere plaatsen in uw lichaam schade 
kunnen berokkenen. Wanneer ze een ont-
steking veroorzaken, komen er namelijk 
schadelijke stoffen vrij die in uw bloed-
baan terecht kunnen komen en andere 
organen kunnen aantasten. Een juiste 
mondhygiëne is dus uitermate belangrijk 
wil u dergelijke ziektes voorkomen!

meer dan alleen poetsen
Minimaal twee keer per dag goed poetsen 
is alvast een eerste vereiste wil u bacteri-
en geen kans geven. Maar met poetsen 
alleen komt u er niet. Ook wat u eet en 

MEER WETEN?
Anke Smolders 
T 03 2980 9 60 
anke.smolders@zoersel.be

drink water, voor ‘n ge-
zond lichaam nu en later

 ■ BETROKKEN
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onmiddellijk DOC STOP bellen

Hebt u er al eens bij stil gestaan dat uw identiteitskaart veel 
geld waard is? Criminelen betalen immers grof geld voor een 
identiteitskaart van iemand op wie ze lijken. Aarzel dus niet 
om DOC STOP te verwittigen van zodra u ze kwijt bent.

PASFOTOCABINE
Moet u nieuwe identiteits-
documenten aanvragen en 
hebt u daar pasfoto’s voor 
nodig, weet dan dat er in 
het administratief centrum 
een pasfotocabine staat. 
Sinds eind mei is die boven-
dien rolstoeltoegankelijk en 
ook geschikt voor doven en 
slechtzienden. 
Nieuw is ook dat u nu € 6 
betaalt voor zes foto’s, in 
plaats van eerder € 5 voor 
5 foto’s.

+ 32 2 518 2123 (is wel betalend). Nadat u 
DOC STOP hebt verwittigd, doet u aangif-
te bij de politie. Wacht daar, zeker in het 
buitenland, niet te lang mee. Om terug 
thuis te geraken, kunt u vervolgens bij de 
Belgische ambassade of het consulaat een 
voorlopig identiteitsbewijs halen. Eens 
terug thuis moet u het verlies van uw do-
cumenten nog aangeven bij de politie hier 
in België en zo snel mogelijk naar onze ge-
meentelijke dienst bevolking komen om 
nieuwe documenten aan te vragen.

gevonden?
Vindt u uw kaart binnen de zeven dagen 
terug, meld dit dan bij de politie of de 
dienst bevolking. Na zeven dagen wordt 
ze immers definitief geannuleerd en bent 
u verplicht om een nieuwe aan te vragen.

Zo’n diefstal van een identiteitskaart ge-
beurt vaak op bestelling. Criminelen gaan 
eerst op zoek naar een lookalike, een per-
soon die er ongeveer hetzelfde uitziet als 
hem/haar. Met de gestolen identiteits-
kaart gaan ze vervolgens naar een auto-
verhuurbedrijf. De verhuurder registreert 
de auto op uw naam. De dief rijdt moei-
teloos weg met een auto die het bedrijf 
nooit terugziet. Een dag later hebt u ech-
ter de politie aan uw deur staan.
Een ander scenario is dat de dieven bij 
verschillende banken kort na elkaar een 
rekening openen met de identiteitskaart 
van hun dubbelganger, u dus. Elke reke-
ning is goed voor enkele duizenden eu-
ro’s aan krediet. Die sommen schrijven ze 
over naar andere rekeningen of nemen ze 
contant op. Uiteindelijk worden alle reke-
ningen van de gedupeerde geblokkeerd 
omdat die zijn zogezegde schulden niet 
betaalt. Als u dan pas tegen de politie zegt 
dat uw identiteitskaart gestolen is, gelo-
ven ze u niet.De bankbediende heeft im-
mers het nummer van uw kaart.

DOC STOP
Bij het verlies van uw identiteitskaart, 
kids-ID, paspoort en zelfs het inschrij-
vingsbewijs van uw auto moet u dus (net 
zoals bij uw bankkaart) onmiddellijk - nog 
voor u naar de politie gaat om aangifte 
te doen - de reflex hebben om DOC STOP 
(00800 2123 2123) te bellen en uw identi-
teitsdocument te laten blokkeren.

vanuit het buitenland
Ook vanuit het buitenland belt u gra-
tis naar + 800 2123 2123. Mocht dit num-
mer niet werken, probeer het dan op 

MEER WETEN?
bevolking 
T 03 2980 9 01 
bevolking.verkiezingen@zoersel.be

identiteitskaart 
gestolen?

 ■ WEGWIJS
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 ■ IN BEELD

Zaterdag 11 juli kunt 
u bovendien de hele 
namiddag in de 
Kapel (Handelslei 
167) gaan kijken naar 
de tentoonstelling 
‘De Vlaamse 
frontbeweging 
1914 – 1918’. Daarin 
wordt het leven van 
de soldaten aan en 
achter het front 
belicht.
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Dit jaar valt 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, op een zaterdag. Het Zoerselse 
11 juli-feestcomité grijpt die gelegenheid aan om er voor ieder van u een volksfeest van te ma-
ken met een gevarieerd, voor elk-wat-wils-programma! In dit artikel verneemt u er meer over, 
maar eerst wordt er nog even teruggeblikt op de geschiedenis van 11 juli.

Op 11 juli van het jaar 1302 werd, op 
de Groeningekouter bij Kortrijk, een 
historische veldslag geleverd: de 
Guldensporenslag. De milities van de 
toenmalige Vlaamse steden en gemeen-
ten (het gebied van de provincies West- en 
Oost-Vlaanderen) - die overwegend be-
stonden uit niet-opgeleid voetvolk van 
ambachtslieden en boeren - versloegen er 
een leger van Franse ridders te paard. Dat 
was nooit eerder gezien in de geschiede-
nis. De Franse ruiterij werd op de vlucht 
gejaagd en liet daarbij niet alleen hun 
trots maar ook hun gulden sporen ach-
ter. De naam ‘Guldensporenslag’ geraak-
te, mede dankzij Hendrik Conscience’s ‘De 
Leeuw van Vlaanderen’, echter pas vanaf 
de negentiende eeuw echt ingeburgerd.

Niettegenstaande de sociale effecten die 
de overwinning van een machtig ridder-
leger door voetvolk had in heel Europa, 
heeft 11 juli 1302 geen al te grote gol-
ven veroorzaakt in de wereldgeschiede-
nis. In de daaropvolgende eeuwen heeft 
Vlaanderen immers nog dikwijls weer-
werk moeten bieden. Er is ook vanalles 
over verkondigd. Zo is het zelfs niet eens 
zeker dat de mythische figuren Jan Breydel 
en Pieter De Coninck wel hebben bestaan.

Maar 11 juli 1302 is met de tijd, en zeker in 
de moeilijke jaren na de Belgische onaf-
hankelijkheid, uitgegroeid tot een symbo-
lische datum - al veranderde de betekenis 
ervan meermaals doorheen de jaren. Zo 

was het vroeger een feest waarop men de 
overwinning op Frankrijk vierde en kreeg 
de datum pas gaandeweg een exclusief 
Vlaamse betekenis, waarbij het een feest 
werd van en voor alle Vlamingen.

dat verdient een feest
En daar wil het 11 juli-feestcomité ook dit 
jaar voor zorgen! Het stak de koppen bij 
elkaar en stelde - met de gewaardeerde 
financiële en logistieke steun van het ge-
meentebestuur - een gevarieerd (en gra-
tis), voor elk-wat-wils-programma samen 
dat plaatsvindt in en rond het administra-
tief centrum (Handelslei 167). 
Op het programma:
- Voor de stappers onder u een wandel-

tocht van 5, 7 of 12 km van wandelclub 
‘De Natuurvrienden’. Startschot om 14 
uur aan het administratief centrum.

- Vanaf 15 uur opent de ‘animatiemarkt’ op 
en rond de parking van het administra-
tief centrum zijn deuren. U kunt er langs 
de verschillende standjes van onder 
meer Davidsfonds, Volksdansgroep Jan 
en Trien, ’t Kantluizeke, De Natuurvrien-
den, KWB, Jongeren voor Bohicon ... 
slenteren, een babbeltje doen of proeven 
en snoepen van heel wat lekkers, gaan-
de van frietjes, hamburgers en maatjes 
tot gazpacho en bruschetti. Tussendoor 
kunt u genieten van randanimatie door 
de folkgroep Twalseree en een duo doe-
delzakspelers of kunt u uw kans wagen 
met de volksspelen. Voor het kleine (en 
niet meer zo kleine) grut is er pret op het 

springkasteel, een waterskisimulator of 
kindergrime.

- Om 18 uur volgt een officieel moment 
met een toespraak door burgemeester 
Liesbeth Verstreken en een optreden van 
de vendeliers De Ronckaert.

- Vanaf 19 uur verlegt het zwaartepunt 
van het feest zich naar de Kapel waar 
u stand-up comedian Michaël Van Peel 
aan het werk kunt zien. Van Peel bracht 
in 2009 zijn succesvolle eerste einde-
jaarsconference ‘Van Peel overleeft 
2009’, meteen het begin van een jaar-
lijkse traditie. Intussen bespeelde hij zo-
wat alle podia in de Lage Landen, van 
jeugdhuizen en cafés tot Lowlands en de 
Lotto Arena. Met de olijke glimlach van 
een kleine kapoen schopt hij geen heilige 
huisjes, maar hele bebouwde kommen 
omver. Zuivere stand up: ongefilterd, ex-
tra vierge en van eerste koude persing.

- Tegen 20.30 uur is het verzamelen ge-
blazen voor de samenzang ‘Zoersel zingt 
mee’, met op het repertoire zowat alle 
bekende en populaire Nederlandse lied-
jes. U wordt daarbij ondersteund door 
een videoprojectie van de songteksten 
en deskundig begeleid door het koor 
‘Cantemus Novum’.

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

een spetterend 
volksfeest op 11 juli

 ■ IN BEELD

in een nieuw kleedje
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Tijdens de zomervakantie hebt u - hopelijk - eens tijd om uit te slapen of op stap te gaan met 
vrienden. Maar misschien is het ook hét moment om dat boek dat u al zo lang wilde lezen  
te verslinden. Misschien hebt u uw verlanglijstje al klaar. Indien niet, dan willen onze biblio-
theekmedewerkers u alvast de volgende boeken extra aanraden.

De smalle weg naar het noorden 
[roman volwassenen]
van Richard Flanagan  
Dorrigo Evans werkt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als Australische krijgsge-
vangene mee aan de Birma-Siam spoor-
lijn. Liefdesperikelen dreven hem naar het 
front, waar hij in handen viel van Japanse 
soldaten. Als arts moet hij de zieke, on-
dervoede en uitgeputte krijgsgevangenen 
aan het werk houden. Huiveringwekkend 
zijn de beschrijvingen van de operaties, 
uitgevoerd in de primitiefste omstandig-
heden. Als oorlogsheld wordt hij na de 
oorlog op handen gedragen, maar in zijn 
privéleven wacht hem een puinhoop.

Trotter 48 u   
[informatief volwassenen]
Een citytrip in 48 uur? Dan is Trotter 48 
u uw perfecte gids. Deze zeer compac-
te reisgids neemt u makkelijk overal met 
u mee. U leert bekende citytripbestem-
mingen zoals Barcelona, Londen, Parijs, 
Berlijn … op een eigenzinnige manier 
kennen. Met zijn keuze van horeca- en 
shoppingadressen voor elk budget en elke 
stemming hebt u met dit boekje een be-
trouwbare partner op zak.

Het leven van Pi 
[luisterboek volwassenen]
van Yann Martel 
Wanneer u een lange autovakantie 
wacht, dan is een luisterboek een ideaal 
tijdverdrijf. Het bekroonde boek van Yann 
Martel zal u 6 uur en 21 minuten in de ban 
houden. Het vertelt het ongelooflijke ver-
haal van een zestienjarige Indiase jongen 
die na een schipbreuk in een reddings-
sloep beland met een hyena, een zebra en 
een tijger van 200 kilo.

Boek zonder tekeningen [+ 5 jaar]
van B. J. Novak 
Een boek zonder prenten is allesbehalve 
saai. Laat kinderen op een grappige wijze 
kennismaken met de wereld van het lees-
boek. Laat u als voorlezer helemaal gaan 
en laat de letters en woorden uitgespro-
ken over uw tong rollen. Duizende men-
sen hebben er zich al aangewaagd. Op 
youtube vindt u onder ‘book without pic-
tures’ inspirerende en minder geslaagde 
voorbeelden.

VLAM [+ 15 jaar]
van Floortje Zwigtman 
Chimeria is een eiland midden in de 
Atlantische Oceaan, al een halve eeuw 
afgesloten van de buitenwereld. Roxane 
Tron, de dochter van Dux Tron - dictator 
van Chimeria, groeit in weelde op en weet 
niets van de onderdrukking en de armoe-
de in haar land. Tot ze naar de universiteit 
gaat. 
VLAM is het eerste deel van de Vonk-
trilogie over vrijheid, onderdrukking en 
persoonlijke keuzes. Hoe groei je als jon-
gere op binnen een dictatuur? Word je re-
bel of meeloper? En wat zijn de gevolgen?

Ik ben de nacht [roman volwassenen]
van Ethan Cross 
Sommige mensen worden advocaat, sla-
ger of dokter. Francis Ackerman jr. niet. 
Hij is een roofdier, een moordenaar die 
van spelletjes houdt. Hij vermoordt zijn 
slachtoffers nooit onverwacht of zonder 
waarschuwing. Ze mogen een spelletje 
met hem spelen. De verliezer sterft, de 
winnaar gaat vrijuit. Francis Ackerman jr. 
heeft nog nooit verloren. Hij is een beest 
zonder wroeging of mededogen. De ver-
persoonlijking van de duivel.

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

boeken voor op uw verlanglijstje

zomerleestips

 ■ WEGWIJS
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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 9.6
beweeg u gezond op dinsdagavond
Tijdens onze zomerlessen kunt u proeven van wat 
onze vereniging u te bieden heeft. Start van het 
nieuwe sportjaar vanaf 14.9. 
Zeer welkom, vooraf inschrijven is niet nodig. 
locatie gemeentelijke basisschool de Kiekeboes, 
Kerkstraat 7 
andere data 23 en 30.6 
tijdstip van 20 tot 21 uur 
prijs € 5 per les 
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56, 
M 0476 30 30 53
een act. van Danco Movado, conditie en dans Zoersel

vrijdag 12.6
zomer bingo
Een gezellige namiddag Bingo spelen, altijd prijs. 
Met daarbij een zomerse Sangria. 
Voor bewoners van residentie Lindehof en senioren 
uit de gemeente Zoersel. 
locatie residentie Lindehof, Molenbaan 14 
tijdstip van 14 tot 16 uur 
prijs bewoners gratis, niet-bewoners €2 
info Nele Brosens M 0486 72 45 56, 
nele@lindehof.org
een act. van Assistentiewoningen Lindehof

zaterdag 13.6
boekenverkoop
Heeft u tijdens de vakantie aan vijf boeken niet 
genoeg? Misschien kunt u tijdens onze boekenver-
koop in juni wat extra leesvoer aankopen. U vindt 
er romans en informatieve boeken voor jong en 
oud aan een kleine prijs.
locatie blauwe zaal naast de bib van Sint-Antonius, 
Handelslei 47 
andere data maandag 15 en woensdag 17.06 van 13 
tot 17. uur 
tijdstip vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur 
info T 03 2980 7 22, bibliotheek@zoersel.be
een activiteit van Bibliotheek Zoersel

dinsdag 16.6
yoga en zwangerschapsyoga
Yoga is een combinatie van ademhalings-, 
bewegings-en ontspanningsoefeningen. Yoga is 
heilzaam bij stress, rug-, nek- en gewrichtsklach-
ten en slaapstoornissen. Yoga is bedoeld voor 
alle leeftijden, mannen of vrouwen. Het doel van 
zwangerschapsyoga is leren contact leggen met 
uzelf en uw kindje. Er worden lichte dynamische 
oefeningen gegeven met vooral aandacht voor 
ademhalingstechnieken en het gebruik van bek-
kenbodemspieren.
locatie 
yoga 
dinsdag in de Zoest, Achterstraat 32, 
woensdag en donderdag in turnzaal Halle, 
Dorpsplein Halle 
zwangerschapsyoga 
vrijdag in cc Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, 
woensdag van 20 tot 21 uur, 
donderdag van 10 tot 11.15 uur, 
vrijdag van 19 tot 20.15 uur
prijs € 8 per losse beurt, € 72 per tienbeurtenkaart, 
1 proefles gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25, 
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

woensdag 17.6
infoavond vormsel
Informatie-avond voor ouders die in 2016 voor hun 
zoon of dochter het Vormsel wensen. De werking 
wordt toegelicht en de nodige afspraken worden 
gemaakt.
locatie kerk Sint-Martinus Halle 
tijdstip 20 uur 
info parochiecentrum, Halle-Dorp 32 
(tijdens permanentie maandag 18-19 uur en zater-
dag 10-12 uur), T 03 383 09 56, 
st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be
een act. van vormselcatechese Sint-Martinus Halle

donderdag 18.6
bezoek aan plukboerderij Bona Dea
Buiten een rondleiding door de tuin krijgt u ook 
een uiteenzetting over eetbare wilde planten en 
maakt u kennis met permacultuur. Als afsluiter zijn 
er proevertjes gemaakt met eetbare wilde planten 
met een drankje en koffie of thee.
locatie Pallaaraard 44, Vorselaar 
tijdstip van 19.30 tot 22 uur 
prijs € 5 
info Renée Grysolle, T 03 383 34 96, 
Reneegrysolle@hotmail.com en inschrijven 
(noodzakelijk) door storting van € 5 op rekening 
BE02 8002 0633 4640 van Velt Voorkempen met 
vermelding “Bona Dea”
een activiteit van Velt- Voorkempen

vrijdag 19.6
Halle Proeft 2015
Geniet van lokale lekkernijen met vrienden en fa-
milie in de Halse dorpskern. Dat is het concept van 
‘Halle Proeft’. Verschillende standhouders zetten 
die avond hun producten en gerechten in de kijker. 
Samen laten we de zomer lekker beginnen!
locatie dorpsplein Halle 
tijdstip van 15.30 tot 24 uur 
prijs gratis toegang, proevertjes te betalen aan de 
standjes 
info Tom Sleeuwaert, M 0470 60 01 20, 
tomsleeuwaert@hotmail.com
een act. van Halle leeft en buurtcomité Halle-Velden

zaterdag 20.6
open tuindagen
De tuin van landschaps- en tuinarchitect Marc de 
Winter is te bezoeken.
locatie Driesheide 52 
andere data zondag 21, zaterdag 27 en zondag 
28.06 
tijdstip van 10 tot 18 uur 
info Open tuingids landelijke gilden en agenda 2015 
open tuinen van België, T 03 383 00 41, 
www.bloembloem.be, bloembloem52@hotmail.com

zondag 21.6
Benefiet ‘Een warm hart voor Nepal’
Sessies Lu Jong Tibetaanse Healing Yoga mind-
fulness in beweging ter bevordering van gezond-
heid en geluk. Lu Jong is een aloude Tibetaanse 
methode. Het zijn bewegingen die ontwikkeld 
werden voor zelfhealing. Deze oefeningen heffen 
blokkades op, zowel op fysiek, mentaal als energe-
tisch vlak. De opbrengst gaat integraal naar MSPN, 
een rehabilitatiecentrum voor kinderen met HIV in 
Lalitpur, Nepal. Het centrum zelf heeft geen schade 
opgelopen, maar de 5 inwonende moeders zijn hun

huizen kwijt door de aardbeving. 
Meebrengen: een matje, gemakkelijke kledij, flesje 
water.
locatie sporthal Pierenbos, Halmolenweg 
tijdstip van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 15.30 uur 
prijs € 15 per sessie 
info en inschrijven Felicia Van Hoof, 
M 0472 24 66 25, felinea@skynet.be
een activiteit van Felinia

feesten in de boomgaard
Jaarlijks zomerfeest met als specialiteit maatjes-
haring met brood en gesnipperde ui. Er zijn ook 
steeds boterhammen met kop of trappistenkaas en 
verschillende fruitvlaaien te verkrijgen. 
Verder is er nog een assortiment aan bieren, fris-
dranken en warme dranken. 
De toegang is gratis, iedereen welkom.
locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2 
tijdstip van 11 tot 19 uur 
prijs toegang gratis 
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be, 
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

open tuindagen
Auteur Ivo Pauwels (Radio 2, Groene Vingers) 
stelt zijn romantische cottagetuin open voor het 
publiek. U vindt er honderden rozenstruiken, 
sommige hoog als een huis en talloze vaste 
planten. 
Omstreeks 13 uur doen ongeveer honderd ‘antieke’-
auto’s de tuin aan, tijdens een oldtimerrally.
locatie De Pauwelshof, Herentalsebaan 54 
andere data zondag 28.6 
tijdstip van 12 tot 18 uur 
prijs € 3 (bestemd voor sociale doeleinden Minerva) 
info Werner Vercammen, 
antwerpen.minerva@gmail.com
een activiteit van Lions Minerva

zaterdag 27.6
open tuindagen
Romantische bloemstukken bij oude Kempische 
hoeve. Toegang ten voordele van sterrenhuis Bras-
schaat, home voor volwassenen met een mentale 
handicap.
locatie Heideweg 111 
andere data zondag 28.6 
tijdstip van 10 tot 18 uur 
prijs € 2 
info Mieke Philips, T 03 383 21 60, 
www.landelijkegilde.be
een activiteit van landelijke gilde Zoersel

tentoonstelling tekenatelier
Nog niet bezoedeld door een overdaad aan 
academische kennis werken de kinderen van het 
Tekenatelier enthousiast aan hun creaties. 
De onderwerpen zijn eenvoudig, de vormen krach-
tig en de kleuren vol. Het verhaal dat ze vertellen, 
is dat uit hun eigen leefomgeving, over gevoelens 
van vreugde en verdriet. Dit resulteert in een bonte 
eindejaarstentoonstelling met kleurrijke objecten 
en verrassende beeldcombinaties.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data zondag 28.6 
tijdstip zaterdag 13.30 tot 18 uur - 
zondag van 11 tot 18 uur 
prijs gratis 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van cultuurdienst Zoersel 

zomerkermis
Na vele jaren is er terug kermis in juni. 
Een gezellige activiteit in de namiddag met

15.06.2015 - 06.09.2015
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vrijdag 10.7
maandelijkse infonamiddag
Tijdens deze infonamiddagen lichten ZNA Joostens 
en woonzorgcentrum en SP-Psychogeriatrie hun 
werking en visie toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133 
andere data 14.8 en 11.9 
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

dinsdag 14.7
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 8-tal 
kilometers , waarna we onze meegebrachte lunch 
kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen we een 
tweede lus van eveneens een 8-tal kilometers.U 
kunt natuurlijk ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen. Niet-leden zijn meer dan welkom zo-
dat ze kunnen kennismaken met onze wandelclub
locatie het Lekker koeike, Hallebaan 17a, Oelegem 
tijdstip 10 en/of 13 uur 
prijs gratis 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

zaterdag 25.7
midzomertocht
Wandeling van 6-11-17 of 20 km. Uitblazen op een 
mooi terras bij een koude schotel met frieten na 
een prachtige wandeling door het Zoerselbos.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip van 7 tot 15 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, 
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

zondag 26.7
toertocht
voor wielertoeristen. Afstand 75 km.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 
tijdstip inschrijven en vertrek tussen 7.30 en 
9.30 uur 
prijs € 2 
info Cyriel Van den Bulck, M 0479 88 28 83
een activiteit van WTC de Windklievers Zoersel

maandag 27.7
dansstage Petit Plié
Deze dansstage wordt voor de eerste maal georga-
niseerd en dit van maandag 27.7 t.e.m. vrijdag 31.7. 
Op zaterdag 1.8 is er een toonmoment voorzien 
voor familie, vrienden en vriendinnen. 
Lessen voor jong en oud.
locatie de Zoest, Achterstraat 31 
tijdstip zie website 
prijs € 10 per les, € 8 vanaf een tweede les 
info petitplie@hotmail.com, www.petitplie.net
een activiteit van Petit Plié

zondag 2.8
vlinderdag
De vlinderwerkgroep van Natuurpunt Voorkempen 
nodigt u uit om de prachtige vlindertuin van Ludo 
te leren kennen. Kom kennis maken met eitjes, 
rupsen en vlinders hier in onze eigen omgeving. 
Leer hoe vlinders ook in uw tuin massaal aanwezig 
kunnen zijn. Doorlopend rondleidingen door onze 
specialisten.
locatie Olmenlei 48, bij Ludo Vorsselmans 
tijdstip van 12.30 tot 17.30 uur 
prijs gratis 
info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15, 
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

handboogschieten op staande wip
Jaarlijkse kalenderschieting van de Hoge Gilde

Zwarte Beek door opeenvolgende biotopen (bos, 
droog gebied, moeras). Start aan het bezoekers-
centrum de Watersnip. Na de picknick beklimmen 
we de 100 meter hoge terril. We maken kennis met 
de geschiedenis van de streek, zien de bizarre flora 
en genieten van zingende veldleeuweriken. 
Meebrengen: goede schoenen of laarzen en 
picknick.
locatie vertrek: park en ride E34 Zoersel 
tijdstip van 8.30 tot 17.30 uur 
prijs gratis 
info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15, 
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

ART@farm
ART@farm is een opendeurdag in en om het huis 
met assemblages, beelden en schilderijen.Sommi-
ge materialen, geschonken door de natuur, hervin-
den na een artistieke transformatie hun plaats in 
de natuur. ART@farm is op smaak gebracht door 
proevertjes uit de tuin.
locatie Sint-Antoniusbaan 118 
tijdstip van 11 tot 20 uur 
prijs gratis 
info Charles Pauwels, T 03 384 32 06
een activiteit van kunstatelier Charles Pauwels

natuurwandeling
Wandeling met natuurgids in het Zoerselbos.  
Laarzen sterk aanbevolen. Honden niet toegelaten!
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2 
andere data zondag 2.8 en zondag 6.9 
tijdstip van 14 tot 17 uur 
prijs gratis 
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be, 
www.zoerselbos.be
een act. van de Vrienden van het Zoerselbos

maandag 6.7
cursus waarnemingstekenen
Weet u het potlood al te hanteren maar wilt u 
ook met saguine, negro, aquarel, olieverf, ... leren 
werken? Dan is onze cursus waarnemingstekenen 
in zes lessen misschien iets voor u. 
Reserveren noodzakelijk (minimum 10 en maxi-
mum 15 deelnemers).
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data t.e.m. zaterdag 11.7 
tijdstip maandag t.e.m. woensdag van 19 tot 
22 uur, donderdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 12 uur 
prijs € 60 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

dinsdag 7.7
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat 
andere data eerste dinsdag van de maand 
(4.8 en 1.9) 
tijdstip van 8 tot 12.30 uur 
prijs gratis 
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

donderdag 9.7
30.000ste Last Post
Op 9 juli 2015 wordt de 30.000ste Last Post 
geblazen onder de Menenpoort in Ieper. GoneWest 
organiseert ter ere van deze unieke gebeurtenis, 
in samenwerking met de Last Post Associaton en 
acteur Wim Opbrouck, een Ode aan de Ode. Op 
9 juli 2015 wordt een groots opgezet participatief 
evenement georganiseerd, dat plaats zal vinden in 
brandweerkazernes en andere verzamelplaatsen 
overal ter wereld. 
Ook de kazerne in Zoersel zal deelnemen aan dit 
prachtig initiatief. Op groot scherm zal de plechtig-
heid live worden uitgezonden.
locatie Brandweerkazerne Zoersel, De Wissel 
tijdstip 19 uur 
prijs gratis 
info Stijn Lenaerts, 
stijn.lenaerts@brandweer.zonerand.be, 
www.30000lp.be en www.gonewest.be
een activiteit van Brandweer Zoersel

Human soccer, allerhande volksspelen en gezellig 
samenzijn op het zomerterras. Muziek is er met 
summerbeat en DJ Alliance, een optreden van 
Band Marginale om 20 uur en nadien Disco Double 
Trouble.
locatie dorpsplein Zoersel 
tijdstip van 16 tot 24 uur 
prijs toegang gratis 
info Johan Rijmen, M 0473 27 19 56, 
zoerselkermis@live.be
een activiteit van vzw Zoerselkermis

woensdag 1.7
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 drie 
leeftijdsgroepen. Op zaterdag of zondag is er een 
toonmoment voor familie en vrienden. 
Iedereen is welkom!
locatie de Zoest, Achterstraat 32 
andere data t.e.m. 5.7 
prijs € 145, € 135 vriendenkorting, € 120 leden TSITL, 
€ 110 2de gezinslid 
info Mieke van Berendoncks, M 0486 72 07 43, 
info@muzix.be, www.muzix.be
een act. van Muzix i.s.m. the Sky is the Limit

inschrijven nieuwe leerlingen
Tijdens de vakantiemaanden zijn de gemeente-
lijke basisscholen van de scholengemeenschap 
gemeente Zoersel open om u verder te informeren 
en nieuwe leerlingen in te schrijven. Om kennis te 
maken met de nieuwe klas, juf of meester voorziet 
elke school een terugkommoment.
locatie Beuk& Noot, Pierenbos, de Kiekeboes
andere data 
Beuk & Noot 
alle werkdagen van 1 tot 7.7 tussen 10 en 12 uur, 
van 19 tot 31.8 tussen 18 en 20 uur, 
terugkomavond voor de hele school op donderdag 
27.8 tussen 18 en 20 uur  
Pierenbos 
alle werkdagen van 1 tot 7.7 tussen 10 en 12 uur, 
van 19 tot 25.8 tussen 10 en 12 uur, 
van 26 tot 28.8 tussen 18 en 20 uur, 
terugkomavond voor de hele school op donderdag 
27.8 tussen 18.30 en 19.30 uur 
de Kiekeboes 
alle werkdagen van 1 tot 7.7 tussen 10 en 12 uur, 
van 19 tot 31.8 tussen 10 en 12 uur, 
terugkomdag voor kleuters en kinderen 1ste klas op 
zaterdag 29.8 tussen 10 en 11.30 uur. 
info 
Beuk & Noot T 03 2980 8 04, 
Pierenbos T 03 2980 8 31, 
de Kiekeboes T 03 2980 8 28
een activiteit van scholengemeenschap Zoersel

vrijdag 3.7
7 vrouwen in onszelf
Overkomt het u ook wel eens dat u niet meer weet 
naar waar u onderweg was? Of dat u keuzes moet 
maken en niet meer kan kiezen. Of gewoon even 
op adem wil komen en uw vrouwelijkheid terug wil 
ervaren. Dan is deze week zeker iets voor u. Groepje 
van min. 7 tot max. 10 vrouwen. We gaan samen 
op zoek naar onze chakra’s om onszelf bewust te 
worden van onze eigen krachten. In de voormiddag 
krijt u energetische oefeningen, een meditatie en 
gaan we hiermee aan de slag om in de namiddag 
deze vrouwen op een creative manier vorm te 
geven. Ganse week met broodmaaltijden en alle 
materialen inbegrepen.
locatie Manderleylaan 14 
andere data t.e.m. donderdag 9.7 
tijdstip telkens van 10 tot 16 uur 
prijs € 350 
info en inschrijven Nina De Wachter, 
M 0495 233 977, www.wellness-massage.be
een activiteit van Nina De Wachter

zondag 5.7
uitstap vallei van de Zwarte Beek
We bezoeken een groen stukje Limburg. In de 
voormiddag wandelen we 8 km in de vallei van de 
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zondag 23.8
24ste veldtoertocht
Gezellige VTT langs de mooiste plekjes van Halle, 
Zoersel, Schilde, Zandhoven, … Kleedkamers, 
douches en fietsreiniging voorzien. Bewaakte fiets-
parking. Bevoorrading onderweg met sportdrank, 
fruit en koeken. Afstanden: 60 - 45 - 25 - kidstoer 17 
km. Cafetaria.
locatie voetbalterreinen KFC Halle, Lotelinglaan 3 
tijdstip van 7.30 tot 11 uur (60 km tot 10 uur) 
prijs vergunninghouders € 3, 
niet-vergunninghouders € 5, jongeren geboren in 
1997 en later: leden: gratis / niet leden € 1 
info Stan Peeters M 0472 25 61 61, 
dedoortrappershalle@hotmail.com, 
www.dedoortrappershalle.be
een activiteit van WTC de Doortrappers vzw

maandag 24.8
een mindfulness proevertje
Stress, spanning, een hoofd vol piekergedachten? 
Mindfulness toont je de pauzeknop en brengt uw 
leven in balans. Al wel van mindfulness gehoord, 
maar weet u niet wat het is? Tijdens deze infosessie 
ontdekt u wat het voor u kan betekenen.
locatie de Knod 36 

66ste parochiale bedevaart 
naar Scherpenheuvel
De voetgangers vertrekken vrijdagavond om 
20.30 uur na een korte bezinning aan de kerk. Op 
8.08 om 6.30 uur vertrekken de fietsers aan de kerk 
en om 9 uur de busjes. Mensen die met eigen ver-
voer willen komen, kunnen om 10.30 uur in Scher-
penheuvel aansluiten bij de eucharistieviering.
locatie Kerk Sint-Antonius 
info en inschrijven zondag 2.08 van 12 tot 13 uur op 
de pastorij, Handelslei 33 
info Sooi Bogaerts, T 03 383 44 69 of 
Gust Meeusen, T 03 383 17 99
een activiteit van KWB Sint-Antonius

dinsdag 11.8
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 8-tal 
kilometers, waarna we onze meegebrachte lunch 
kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen we een 
tweede lus van eveneens een 8-tal kilometers .U 
kunt natuurlijk ook alleen de voor- of namiddag 
meestappen. Niet-leden zijn meer dan welkom zo-
dat ze kunnen kennismaken met onze wandelclub
locatie WZC De Buurt, Kermisplein Zoersel 
tijdstip 10 of 13 uur 
prijs gratis 
info Jef Joosten, T 03 383 50 09, jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

Raad voor de Noorderkempen. Tien gilden nemen 
hieraan deel en kampen broederlijk en zusterlijk 
gezellig om de meeste pluimen of vogels van de 
wip neer te halen. Met een drankje of broodje.
locatie omnisportterrein, Bethaniënlei 108 
tijdstip van 14 tot 18 uur 
info Ward Laureyssens, T 03 383 06 42
een activiteit van Sint-Huybrechtsgilde

vrijdag 7.8
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De op-
brengst van deze papierslag gaat naar de missio-
narissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13 
andere data zaterdag 8.8 en zondag 9.6 
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend 
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63, 
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

Het Zoerselse jeugdwerklandschap zoekt ...

geëngageerde jeugd
met zin voor verantwoordelijkheid
Je bent een organisatorisch talent, hebt geen angst voor 
‘kinderspel’ en verantwoordelijkheid nemen is voor jou een 
uitdaging.
Bovendien ben je in het bezit van: - heel wat creativiteit

nizsgnimenredno - 
 .tnemegagne laaicos - 

Dan bieden wij jou:
- een toffe hobby als lid van jeugdhuis JoeNiz of Zoezel
- een lach op het gezicht van kinderen en jongeren met een 

beperking bij scoutsgroep KrisKras Akabe
- de verwondering van enkele honderden kinderen en jongeren 

bij chiro of scouts die naar je opkijken

Heb je interesse of wil je meer weten? Surf dan snel naar 
www.zoersel.be > vrije tijd > jeugdverenigingen
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

tijdstip van 19.30 tot 21.15 uur 
prijs gratis 
info Kristel Ogiers, M 0477 42 53 72, 
kristel@zinnebeeld.me, www.zinnebeeld.me
een activiteit van Zinnebeeld

vrijdag 28.8
nacht van de vleermuis
Opnieuw organiseert de werkgroep vleermuizen 
een NVDVL en nu samen met de vlinderwerkgroep. 
Onze gidsen vertellen u ook nu weer alles over 
vleermuizen en de werkgroep ‘Vlinders’ vertelt over 
nachtvlinders. Tijdens deze gezinsactiviteit bestaat 
het programma uit: vleermuizenspel, info, rondlei-
dingen, ... Breng aangepast schoeisel, warme trui 
en een zaklamp mee.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 
tijdstip vanaf 19 uur, einde rond 22 uur 
prijs gratis 
info Walter d’ Hertefelt, T 03 312 40 15, 
walter.dhertefelt@scarlet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zaterdag 29.8
de kindervolksspelen
Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom om te komen 
spelen en ravotten. Wij zorgen voor (retro)spelle-
tjes, springkastelen en verrassingen. Breng zeker 
papa of mama mee om te supporteren want we 
hebben iets in petto voor de kinderen met de beste 
scores. Tot dan !
locatie Kermisplein, Sint-Antonius 
tijdstip van 14 tot 17 uur 
prijs € 5 
info van.ginneken.mark@telenet.be
een activiteit van De Snotneuzen

vrijdag 4.9
beachparty
De jeugd van Zoersel en omstreken kan komen-
feesten op deze tropische beachparty met beestige 
beats en zomerse cocktails.
locatie KLJ lokaal De Reiger 
tijdstip van 21 tot 3 uur 
prijs VVK € 4, kassa € 6 
info Anne-Sophie Vertongen, 
kljzoersel@gmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel

zaterdag 5.9
opendeur verzameling Zuid-Afrikaan-
se planten en cactussen
Breng een bezoek aan onze uitgebreide verzame-
ling planten (waaronder ook geneeskrachtige) en 
cactussen. Een verzameling waar meer dan 25 jaar 

aan gewerkt is, met als resultaat meer dan 500 
verschillende planten van 1mm tot 250 cm groot. 
Persoonlijke rondleiding met uitleg.
locatie Antwerpsedreef 30 
andere data zondag 6.9 
tijdstip van 10 tot 18 uur 
prijs gratis 
info T 03 383 50 06, M 0472 66 54 94, 
fc125808@skynet.be
een activiteit van Frank en Diane Thys-Brants

tentoonstelling Gerard Alsteens
Gerard Alsteens werkt onder het pseudoniem GAL 
als politiek tekenaar en schilder. Hij staat bekend 
om zijn scherpe spotprenten die grafisch meer 
aan schilderijen doen denken dan aan gewone 
cartoons. Zijn werk is vaak bekroond geweest. 
Vanaf eind jaren ‘60 tot begin jaren ‘80 verschenen 
Gal zijn cartoons in De Nieuwe en De Zwijger. Vanaf 
‘83 werkte hij als huiscartoonist voor Knack en ves-
tigde zijn reputatie definitief. Zijn cartoons werden 
in de loop der jaren een aantal keer gecensureerd 
en hij kreeg af en toe met boze lezersbrieven te 
maken.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3 
andere data van zaterdag 5 t.e.m zondag 27.9 
tijdstip 
zaterdag 13.30 tot 18 uur - zondag van 11 tot 18 uur 
prijs gratis 
info cultuurdienst, T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be
een activiteit van werkgroep De Bijl

beachquiz
De weetjesfanaten zijn welkom op de luchtige 
beachquiz. Een ideale manier om de beachparty 
van de vorige avond te verwerken.
locatie KLJ lokaal, De Reiger 29 
tijdstip 19.30 uur 
prijs € 15 
info Anne-Sophie Vertongen, kljzoersel@gmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel

zondag 6.9
feesten in de boomgaard
Jaarlijks haringfeest met als specialiteit op houts-
kool geroosterde haring met brood. Er zijn ook 
steeds boterhammen met kop of trappistenkaas 
en verschillende fruitvlaaien te verkrijgen. Verder is 
er nog een assortiment aan bieren, frisdranken en 
warme dranken.
locatie boomgaard bezoekerscentrum Zoerselbos, 
Boshuisweg 2 
tijdstip van 11 tot 19 uur 
prijs toegang gratis 
info T 03 384 05 12, info@zoerselbos.be, 
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

familiedag
Een dag voor jong en oud. Er is een ribbekensfes-
tijn, een beachvolleybaltornooi, een 5-kamp, een 

fietsfotozoektocht en randanimantie.
locatie KLJ lokaal, de Reiger 
tijdstip 12 uur 
info Anne-Sophie Vertongen,kljzoersel@gmail.com
een activiteit van KLJ Zoersel

landschapswandeling in Strijbeek
In het spoor van de smokkelaars wandelen wij 
langs de route die zij volgden tijdens het smokkelen 
van onder andere boter van Nederland naar België. 
Daarna nemen we de Chaamse beekroute en nog 
een stukje van de Strijbeekse route mee. Het wordt 
een vrij stevige wandeling (door bossen, heide en 
landbouwgebied) van ongeveer 12 km die kan inge-
kort worden in geval van slecht weer. Vervoer met 
eigen wagen (eventueel kostendelend).
locatie Pannenkoekenboerderij ‘het smokkelaartje”, 
Goudbergseweg 8, Strijbeek 
tijdstip 13 uur gemeentehuis Westmalle, 13.10 uur 
oud gemeentehuis Oostmalle 
prijs gratis 
info Jos Renders, T 03 312 43 61, jos.renders1@telenet.be
een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

Joe English
Inleiding door Lionel Vandenberghe. Voordracht 
over het leven en werk van kunstenaar en frontsol-
daat Joe English, door Co English en Piet Debaere. 
Toelichting over het jongenstehuis Joe English 
in Halle (1939-1961), door Vincent Vanhumbeeck. 
Onthulling van gedenkplaat aan woning, Lote-
linglaan 19, door burgemeester Liesbeth Verstre-
ken. Receptie.
locatie KLJ Lokaal, Lotelinglaan 11 
tijdstip 15 uur 
info Lionel Vandenberghe, T 03 383 47 59 
lionelvandenbergh@pandora.be
een act. van Davidsfonds Halle-Kempen in 
samenwerking met KLJ Halle, VOS Vlaamse 
vredesvereniging, Heemkundige kring Zoersel 
en de familie Loyens/Vanhumbeeck

zondag 4.10
tweedehandsbeurs
De vriendenkring van het gemeentepersoneel 
organiseert een tweedehandsbeurs van baby-, 
kinder- en tienerkleding alsook speelgoed en 
babybenodigdheden. Inschrijvingen en lijsten om 
hieraan deel te nemen, kunt u bekomen op vrijdag 
18 september vanaf 19 uur in lokaal 0.3 in het ACZ 
Sint-Antonius. Wie niets te koop of te kopen heeft, 
is tijdens de beurs 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 
Vriendenkring van het gemeentepersoneel
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