
Het Vlaams Radio Koor (VRK) gaat 
voor het uitvoeren van de kernproduc-
ties altijd op zoek naar unieke loca-
ties in heel Vlaanderen. Ondertussen 
vond een eerste concert al plaats op 2 

oktober. 
Het VRK werd als professioneel 
kamerkoor opgericht in 1937 door 
het toenmalige NIR. Sinds 1998, het 
jaar waarin het koor zelfstandig werd, 

onderging het een merkwaardige 
metamorfose. Door de combinatie van 
jarenlange studio-ervaring enerzijds 
en een doorgedreven verjonging 
anderzijds, is het VRK nu een ensem-
ble geworden van uitzonderlijk hoog 
niveau, dat in binnen- en buitenland 
wordt opgemerkt. De 24 professionele 
zangers repeteren onder leiding van 
chef-dirigent Bo Holten in het ver-
maarde Flagey-gebouw in Brussel.
Programma:
2 december ’09: Het VRK brengt 
werk van Bach. De Zweed Sven 
David Sandström, één van de grootste 
Scandinavische componisten van de 
voorbije decennia, schreef speciaal 
een werk voor het VRK op de tekst 
van Bach’s ‘motet Fürchte dich nicht’.
23 december ’09: Wat beeldt in deze 
kersttijd de liefde beter uit dan een 
moeder met haar kind: een universeel 
thema dat John Tavener vaak in zijn 
muziek verwerkt. Ook de vrome Arvo 
Pärt brengt muziek die ons vredevol 
stemt: rustig en sober, eenvoudig van 
structuur. 
3 februari ’10: In het programma 
‘Chichester Palms’ ontmoeten klas-
siek en jazz elkaar en worden zelfs 
één, wanneer jazzmuzikant Jef Neve 
in opdracht van het Vlaams Radio 
Koor een nieuwe creatie componeert. 
Een onverwacht maar wondermooi 
treffen tussen twee muziekstijlen.
26 februari ’10: ‘Terug in de tijd, 
naar 1910’. Art nouveau en Jugend-
stil veroverden straat en huishouden, 
kunststromingen volgden elkaar in 
sneltempo op. 
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zoersel

Vorig jaar nodigde het CD&V-be-
stuur van Zoersel het Vlaams Radio 
Koor uit voor een exclusief concert 
in de kapel van het cultureel cen-
trum Bethaniën. De toehoorders ge-
noten van de prachtige muziek die 

met wereldklasse gebracht werd. 
Het Vlaams Radio Koor op zijn 
beurt was onder de indruk van de 
mooie locatie en besloot het komen-
de seizoen zes van haar concerten in 
onze gemeente te organiseren.

Concertreeks van het 
  Vlaams Radio Koor in Zoersel

fo
to

 B
jo

rn
 T

ag
am

os
e

lees verder blz. 4



In veel gemeenten zijn er, buiten het gemeentehuis, meerdere mooie en 

romantische plekjes om te huwen. Als 
burgemeester wilde Katrien Schryvers 
tegemoet komen aan de vraag van 
veel Zoerselaars om te kunnen trou-
wen in het oude gemeentehuis, een 
sprookjesachtig kasteel in een idylli-
sche parkomgeving. Het wetsvoorstel 
dat zij hiervoor indiende, ging op 3 
september 2009 van kracht.
Concreet betekent dit dat de ge-
meenteraad voortaan, behoudens 
het gemeentehuis, nog een andere 
openbare en neutrale plaatsen mag 
aanduiden om huwelijken te voltrek-
ken. De nieuwe wet creëert bovendien 

een oplossing voor het probleem 
dat in heel wat gemeenten huwelij-
ken reeds doorgingen op een andere 
plaats, zonder wettelijke basis. Dat 
was bijvoorbeeld het geval in veel 
Antwerpse districten, waar er gehuwd 
werd in de districtshuizen en niet in 
het stadshuis.  Het risico dat zo’n 
huwelijk ongeldig zou zijn, wordt nu 
dus helemaal weggevaagd.
“Ik kreeg in het verleden al vragen 
voor huwelijken in een luchtballon, 
of op z’n Amerikaans in de tuin. Dat 
gaat dus niet”, zegt Katrien. “Wel zal 
er, als de gemeenteraad het goed-
keurt, voor onze inwoners geen enkel 
obstakel meer zijn om te huwen in 
het kasteel in het park van Halle. Zo 
zullen Zoerselaars in de toekomst 
kunnen kiezen of ze in Halle of in het 
Bethaniënhuis in Sint Antonius willen 
trouwen. Op 28 september staat dit 
punt op de agenda van de gemeente-
raad.”
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Trouwen kan ook buiten het gemeentehuis
Tot voor kort konden trouwlustigen enkel in het gemeentehuis terecht. Het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde immers dat de registers van de burgerlijke 
stand het gemeentehuis niet mochten verlaten, tenzij in extreme omstan-
digheden – wanneer bijvoorbeeld iemand fysiek onbekwaam is om zich 
te verplaatsen – én met uitdrukkelijke toestemming van de procureur des 
Konings. Een huwelijk op een andere plaats dan het gemeentehuis was dus 
niet mogelijk.

Provinciale subsidie voor restauratie
jachtpaviljoentje in gemeentepark Halle

Onze gemeente diende dit jaar zo’n 
subsidieaanvraag in voor de restaura-
tie van het rieten dak van het jacht-
paviljoentje in het gemeentepark, dat 
momenteel fungeert als lokaal voor 
vendeliersbeweging ‘de Ronckaert’. 
Het jachtpaviljoentje heeft mogelijk 
een 18de-eeuwse kern. Het huidig 

uitzicht dateert hoofdzakelijk uit de 
19de eeuw. De pittoreske constructie, 
een typisch element uit een land-
schappelijk aangelegd kasteelpark, 
wordt vermeld in de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed in Vlaan-
deren.  Deze aanvraag kreeg positief 
advies! De provincie Antwerpen 

bevestigde dat het projectvoorstel in 
aanmerking komt voor subsidiëring. 
Hiervoor reserveert de provincie bin-
nen haar begroting een bedrag van € 
10.769.
De restauratie van het jachtpaviljoen-
tje zal gedeeltelijk in eigen beheer 
worden uitgevoerd en deels worden 
uitbesteed aan een gespecialiseerd 
rietdekkersbedrijf. De uitvoering 
ervan is gepland voor dit najaar.

Het publiek wordt in klank en beeld 
ondergedompeld in 1910. Maurice 
Maeterlinck fungeert als rode draad 
doorheen het programma, Guy De Pré 
geeft commentaar op de actualiteit van 
1910.
31 maart ’10: Het gedicht Stabat 
Mater inspireerde sinds zijn ontstaan 

in de loop van de 13de eeuw talloze 
componisten - zelfs tot op de dag van 
vandaag. U krijgt drie versies, drie 
generaties, één verhaal - vandaag nog 
even actueel als 300 jaar geleden. 
Kaarten kan u bestellen in het ad-
ministratief centrum Zoersel, de 
gemeentelijke antennes of in één van 

de bibliotheekfilialen. U vindt er ook 
de halfjaarlijkse programmafolder 
met het volledige overzicht van alle 
activiteiten in cultuurhuis De Bijl en 
de kapel. Alle info staat ook op www.
zoersel.be

De provincie Antwerpen lanceerde vorig jaar een nieuw subsidiereglement 
dat voorziet in het betoelagen van het onderhoud en de restauratie van 
kleinschalig, niet-beschermd waardevol erfgoed in openbaar bezit. De pro-
vincie wilde zo een hiaat inzake erfgoedbescherming opvullen.
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Dankzij Zoersel TV zal het bestuur 
informatie kunnen geven over zijn 
beleid, beslissingen en dienstverle-
ning. Daarnaast krijgen vooral sport-, 
cultuur- en andere verenigingen, 
wijkorganisaties, scholen, diverse 
organisaties en diensten, enz. de mo-
gelijkheid om hun werking en activi-
teiten bekend te maken via de lokale 
televisie. Alle verenigingen worden 
uitgenodigd mee te werken aan Zoer-
sel TV. De communicatiedienst brengt 

ook een enthousiaste cameraploeg 
met vrijwilligers samen die filmpjes 
maken voor de gemeente en vorming 
kunnen organiseren voor vrijwilligers.
Zo is er onder meer materiaal over de 
gemeentelijke dienstverlening, over 
de wijkagenten, over de speelplein-
werking, over welzijns- en gezond-
heidszorg, over het Zoerselbos- en 
natuurbehoud, over het culturele 
aanbod, enz. Ook steeds meer indi-
viduen, verenigingen en organisaties 

zetten hun schouders onder Zoersel 
TV. Bovendien zorgt Radio Zoe er 
voor dat u dagelijks de laatste berich-
ten uit Zoersel en de regio op Zoersel 
TV kunt lezen.
Zoersel TV is geen ‘gewone’ televi-
sie. Er zijn geen vaste programma’s, 
noch een tijdschema. Telenet-kijkers 
kijkers kunnen heel eenvoudig via een 
menuscherm op hun televisie korte 
filmpjes uitkiezen en bekijken. An-
deren kunnen terecht op een nieuwe 
website.

Zoersel TV 

    van start
Vanaf zondag 4 oktober kunnen alle digitale Telenet-kijkers de eerste 
filmpjes op hun beeldbuis bekijken. Anderen kunnen terecht op een nieuwe 
website. De lancering van Onze-TV Zoersel ging gepaard met een spette-
rend feest aan het administratief centrum. Zo heeft heel Zoersel, maar ook 
gans Vlaanderen, op 4 oktober kunnen kennismaken met de eerste lokale 
televisiezender.

Extra dienstverlening
Postzegelverkoop
Op vrijdag 27 maart besloot De Post 
het postpunt in de krantenwinkel 
gelegen in de Zandstraat in deelge-
meente Zoersel te sluiten. Dit ge-
beurde heel plots, met onmiddellijke 
ingang, en zonder overleg met het 
gemeentebestuur. Gevolg was dat er 
geen alternatief gezocht kon worden. 
Het schepencollege heeft dan ook on-
middellijk haar beklag gedaan bij De 
Post. Het kán niet dat mensen in een 
deelgemeente plots een elementaire 
dienst wordt ontnomen. 
De gemeente was echter al lange tijd 
vragende partij om een postpunt te 
openen in het Lindepaviljoen. Na 
overleg met De Post werd het licht 
hiervoor op groen gezet. Momenteel 
worden een aantal aanpassingen ge-
daan en worden medewerkers opge-
leid. Vanaf 12 november zullen de 
inwoners van deelgemeente Zoersel 

opnieuw dicht bij huis terecht kunnen 
voor hun postverrichtingen.
Ook buskaarten te koop
Als gemeente proberen we onze 
burgers op een optimale manier van 
dienst te zijn. Daarom werd ook de 
mogelijkheid onderzocht om buskaar-
ten te verkopen.
Oudere inwoners beschikken over een 
gratis buskaart en heel wat jongeren 
hebben een buzzypass. Zij die echter 
maar af en toe gebruik maken van het 
openbaar vervoer, kopen een ritten-
kaart in een krantenwinkel. Men kan 
ook bij het opstappen op de bus zelf 
betalen, maar dit is duurder (en dus 
minder bemoedigend om de bus te 
nemen).
Doordat in de deelgemeente Zoer-
sel geen buskaarten meer verkocht 
worden, moeten inwoners van deze 
deelgemeente naar Malle, Sint-
Antonius of Zandhoven voor een 

buskaart. Vervelend, zeker voor wie 
op het openbaar vervoer is aangewe-
zen. Het college van burgemeester en 
schepenen besliste daarom om ook 
deze dienst in het Lindepaviljoen aan 
te bieden. In de antenne van Halle en 
in het administratief centrum te Sint 
Antonius zullen eveneens tickets voor 
de bus gekocht kunnen worden.
Zo proberen we er voor te zorgen dat 
al onze inwoners over elementaire 
diensten kunnen beschikken. Waar dit 
privé gebeurt, bieden we ondersteu-
ning. Waar er geen privé-initiatieven 
zijn, vullen we als gemeente de 
leemte in.
Conciërgewoning te Halle wordt 
gezellige taverne
Na de verhuis van het gemeente-
huis naar het administratief centrum 
Bethaniën kreeg het kasteel in het 
park van Halle een nieuwe functie, 
namelijk die van Provinciaal Natuur- 
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en Landschapshuis.
Ook voor de conciërgewoning werd 
een nieuwe bestemming gevonden 
die in overeenstemming is met de 
parkfunctie. Bedoeling is om hier een 
gezellige wandel- en fietstaverne te 
maken. Hiervoor keurde de gemeen-
teraad van maandag 31 augustus ll. 
een huurovereenkomst goed van 20 
jaar. Als de bezoekers gebruik kunnen 
maken van zo’n horecafaciliteit, zal 
het gebruik van het park als groene 
omgeving voor de inwoners van Zoer-
sel nog worden gestimuleerd. Voor het 
zover is, zorgen de huurders voor een 
volledige renovatie van het gebouw.
Werken in de Bloemenwijk zijn 
begonnen
In een aantal straten in de Bloemen-
wijk starten binnenkort riolerings-
werken. Ook de nutsvoorzieningen 
(water-, gas- en elektriciteitsleidin-
gen) moeten herlegd en ontdubbeld 
worden. Hier maken de nutsmaat-
schappijen momenteel al werk van.
Om al de noodzakelijke werken te 
kunnen uitvoeren en nutsvoorzienin-
gen aan te leggen, moesten de bomen 
in de wijk gerooid worden. Ook 
CD&V betreurt het verdwijnen van 
dit groen, maar stelt alles in het werk 
om de activiteiten zo vlot mogelijk te 
laten verlopen en garandeert dat er na 
afloop nieuwe bomen zullen worden 
aangeplant. 

Uitbreiding brandweerkorps
Op 30 april van dit jaar werd de 
brandweerpost in Sint-Antonius of-
ficieel geopend. Deze post was nodig 
omdat uit een risicoanalyse was 
gebleken dat onze brandweer niet 
snel genoeg overal in Sint Antonius 
en Halle ter plaatse zou kunnen zijn 
in geval van ramp. De samenstelling 

van het vrijwillige personeelskorps 
was echter nog niet aangepast aan de 
reële behoefte voor de bemanning 
van de twee posten in onze gemeente 
(Zoersel en Sint-Antonius). Om in de 
twee posten te kunnen voorzien in een 
goede 24-uren permanentie moeten 
we beroep kunnen doen op 57 vrijwil-
ligers. Bij een oproep moet er ook al-
tijd minstens een sergeant mee uitruk-
ken. Daarom stemde de gemeenteraad 
er op 31 augustus ll. mee in om het 
korps van 51 tot 57 personeelsleden 
uit te breiden, waarvan 5 officieren, 
8 onderofficieren, 8 korporaals en 36 
brandweerlieden.
Zoersels erfgoed
U komt er misschien dagelijks langs, 
zonder het goed en wel te beseffen. 
Onze gemeente telt echter niet minder 
dan een 70-tal waardevolle, typische 
gebouwen, die door het Vlaams Insti-
tuut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) 
(een dienst binnen de Vlaamse Ge-
meenschap) werden opgelijst. Daar-
enboven zijn er achttien beschermde 
gebouwen en sites in Zoersel. Het 
gaat om kerken, pastorijen, maar ook 
om het Zoerselbos en zijn spuien. 
Naar aanleiding van de Open Monu-
mentendag 2009 nam de gemeente-
lijke werkgroep ‘Erfgoed en Patrimo-
nium’ het initiatief om op een aantal 
gebouwen (zowel gemeentelijke als 
in privaat bezit) een herkenningsteken 
aan te brengen. 
Om een overzicht te creëren waar dit 
waardevol erfgoed zich in de ge-
meente bevindt, werd een brochure 
ontworpen. Hierin vindt u zowel de 
officieel beschermde monumenten 
als de gebouwen die tot het ‘Erfgoed 
Zoersel’ behoren. Er staat ook een 
fietsroute in, die leidt langsheen alle 
locaties. Geniet ervan ! 
Plannen rond omleidingsweg 
worden concreter
Zoals we u al eerder lieten weten, 
heeft de Vlaamse Regering in 2010 
middelen voorzien voor de aanleg van 
de omleidingsweg rond Zoersel. 
Hiermee wordt aan een bekommer-
nis van meer dan 40 jaar tegemoet 
gekomen.

Heel recent werd er nu een studiebu-
reau aangesteld dat de concrete plan-
nen moet opmaken.
Vanzelfsprekend vroegen we om heel 
nauw bij de opmaak van de verdere 
plannen betrokken te worden, zodat 
we kunnen bewaken dat het plan 
beantwoordt aan uw vewachtingen, en 
we u als Zoerselaar ook steeds op de 
hoogte kunnen houden.
Intussen werken we ook verder aan de 
plannen om nadien van Zoerseldorp 
een gezellige kern te maken.
Ring rond Zoersel
Zoals we u al eerder lieten weten, 
heeft de Vlaamse Regering in 2010 
middelen voorzien voor de aanleg van 
de omleidingsweg rond Zoersel. Hier-
mee wordt aan een bekommernis van 
meer dan 40 jaar tegemoet gekomen.
Heel recent werd er nu een studie-
bureau aangesteld dat de concrete 
plannen moet opmaken. Vanzelfspre-
kend vroegen we om heel nauw bij 
de opmaak van de verdere plannen 
betrokken te worden, zodat we kun-
nen bewaken dat het plan beantwoordt 
aan uw vewachtingen, en we u als 
Zoerselaar ook steeds op de hoogte 
kunnen houden. Intussen werken we 
ook verder aan de plannen om nadien 
van Zoerseldorp een gezellige kern te 
maken.
Voor uw agenda
De betrokkenheid begroten van het 
bestuur bij de inwoners, zicht krijgen 
op wat er leeft tussen de mensen en 
antwoorden bieden waar er vragen 
zijn, dat is de bedoeling van een 
wijkoverleg. Donderdag 3 december 
gaat in het administratief centrum een 
wijkoverleg door voor de inwoners 
van Sint Antonius.
In en rond het gemeentehuis wordt 
jaarlijks een kerstmarkt georgani-
seerd. Dit jaar is dat niet anders. In het 
weekend van 12 en 13 december kan 
u leuke geschenkjes kopen, een hapje 
eten of een kerstboom op de kop tik-
ken. Een deel van de opbrengst wordt 
nadien geschonken aan een goed doel.
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