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GEMEENTE

De verhuis van gemeente- en
ocmw-diensten en het lokaal politieteam naar het Bethaniënhuis nadert met rasse schreden. Onze
startblokken staan al klaar. Einde
mei nemen we er onze intrek.
Eerstdaags zullen de verhuisdozen
hier dan ook aanrukken.
Vanzelfsprekend ontvangt u voordien nog een speciaal nummer van
de Flits, waarmee we u alle info bezorgen over de bereikbaarheid van
onze diensten.
Noteer nu alvast zondag 15 juni.
Dan zetten we de deuren wijd open
voor al wie een kijkje wil komen nemen.
Alle trouwlustigen die dromen van
het feërieke kader van het kasteel
en het park, kunnen gerust zijn. De
gemeenteraad besloot immers een
afwijking te vragen van de regel dat
huwelijken moeten plaatsvinden in
het gemeentehuis. Zo willen we het
kasteel in Halle op vrijdag en zaterdag verder als trouwlocatie gebruiken.
Ook onze veiligheidscel schoot uit
de startblokken. De opmaak van
een actueel NIP (nood- en interventieplan) is de eerste opdracht.
Hierin maken we afspraken over de
manier waarop moet worden uitgerukt in geval van ramp.
Wie hopelijk dit jaar minder oprukt
dan vorig jaar, dat zijn de eikenprocessierupsen.Want al zijn ze niet zo
snel als het woord ‘oprukken’ laat
vermoeden, vervelend zijn ze alleszins wel.
‘Stopt u ook?’ Zo wil de werelddag
zonder tabak mensen ertoe aanzetten de sigaret uit hun leven te bannen. Zo kunnen heel wat ziekten
worden voorkomen.
Natuurlijk is ook het vroegtijdig opsporen belangrijk, zeker van kanker. Die vroege vaststelling, dat is
het doel van heel wat preventieprojecten. Zo willen we het oprukken
van de ziekte tegengaan. Eén ervan is de ‘laat naar je borsten kijken’-actie.
Komaan, collega-vrouwen van
Zoersel, niet meer uitstellen.
Ingerukt, voor die controle!

Z O E R S E L

HUWEN IN KASTEEL KAN NOG
Heel wat Zoerselaars hebben zeer goede herinneringen aan
het huidige gemeentehuis, het kasteel in Halle, omdat zij daar
gehuwd zijn. Eén voor één hebben zij een fotoalbum boordevol mooie beelden met het park en het kasteel als achtergrond.
Nu de dienstverlening van gemeente en ocmw binnenkort
onderdak vindt in het Bethaniënhuis, is er daar logischerwijze
ook een plekje voorzien voor de trouwzaal - wat bovendien
wettelijk verplicht is. Heel wat verliefde en verloofde koppels
zouden het echter zeer jammer vinden niet te kunnen huwen
in de feeërieke omgeving van het kasteel.
Daarom heeft de gemeenteraad eind maart besloten te trachten hier een mouw aan te passen. Hij gaf namelijk de goedkeuring om een aanvraag in te dienen bij de Procureur des
Konings, om ook na de verhuis naar het Bethaniënhuis op vrijdagen en zaterdagen alsnog huwelijken te mogen voltrekken
in het kasteel, dat dan niet meer dienst doet als gemeentehuis.
De maatregel zou inhouden dat wie op een vrijdag of zaterdag
huwt, dat sowieso in het kasteel doet. Wie op een andere dag
zijn of haar jawoord geeft, doet dit dan in de trouwzaal van het
Bethaniënhuis.
Het is nu afwachten wat de Procureur beslist.

Katrien Schryvers
burgemeester
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kampioen?

uit de startblokken

LAAT HET ONS WETEN

VEILIGHEIDSCEL ZOERSEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur, in

Stel: er ontstaat een grote brand in de dorpskern, of een tank-

samenwerking met de sportraad, een kampioenenviering voor

wagen met gevaarlijke stoffen kantelt en verliest zijn lading, of

alle Zoerselse atleten die een titel behaalden in het seizoen

een vliegtuig stort neer, … . Eén voor één noodsituaties waar-

2007-2008. Deze viering gaat door op zaterdag 31 mei in de

bij onze hulpdiensten snel en efficiënt moeten kunnen optreden.

gemeentelijke sporthal van Sint-Antonius. Uit handen van

Elke gemeente beschikt over een rampenplan om deze situa-

onze schepen van Sport en de voorzitter van de sport-

ties efficiënt te kunnen aanpakken. Zo ook Zoersel.

raad krijgt elke kampioen dan een klein aandenken,

Gemeentelijke ‘Nood- en Interventieplannen’ moeten sinds kort

als dank voor zijn inzet en voor de sportieve uit-

echter aan nieuwe normen voldoen. “Een aantal gebeurtenis-

straling die hij de gemeente bezorgt.

sen in België, zoals overstromingen, besmettelijke dierenziek-

Onze Sportdienst kent echter niet àlle kam-

tes, crisis in de voedselketen, ontploffing van ondergrondse

pioenen die onze gemeente rijk is. Om zeker

gasleiding, … hebben aangetoond dat een ruimere aanpak en

niemand te vergeten, vragen wij daarom uw hulp.

een betere regelgeving nodig is”, zo staat te lezen in de mi-

Kent u iemand uit Zoersel, een persoon of een

nisteriële omzendbrief van de federale overheid.

ploeg, die in het seizoen 2007-2008 kampioen
werd, laat het ons dan vóór 10 mei weten.
Stuur bij voorkeur ook enkele foto’s
en/of

krantenknipsels

mee

naar een nieuwe nood- en interventieplan
Op donderdag 6 maart werd in onze gemeente officieel de

naar

Veiligheidscel samengesteld. In deze Veiligheidscel zijn alle

37,

noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd. Naast de burge-

fax 03 385 29 09 of sport@zoersel.be.

meester en de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplan-

Alvast bedankt!

ning zijn dit de gemeentelijke brandweer, de medische

Sportdienst,

Hallle-Dorp

hulpdiensten, lokale en federale politie, civiele bescherming en
de gemeentelijke communicatiedienst.

fiets- en wandelevenement

opdrachtenlijstje

‘1.000 ZONNEN’

De Veiligheidscel heeft als eerste opdracht het bestaande rampenplan te herwerken tot het nieuwe Nood- en Interventieplan,

Net als de voorgaande jaren zal het Eén- en Radio 2-program-

zodat Zoersel beter gewapend is om crisissituaties aan te pak-

ma ‘1.000 Zonnen’ (vroeger beter bekend als ‘1.000 Zonnen &

ken. De cel gaat verder ook de risico’s in Zoersel nauwkeurig

Garnalen’) tijdens de zomermaanden op zondagen ergens in

analyseren en inventariseren, de radiocommunicatie tussen

Vlaanderen een fiets- en wandelevenement organiseren. Op

brandweer, politie en civiele bescherming - en in een latere fase

zondag 29 juni, net voor iedereen met vakantie vertrekt, zal dit

ook de gezondheidsdiensten - onder de loep nemen, een lijst

evenement halt houden in onze gemeente. Noteer deze datum

opmaken van de verschillende middelen die bij een ramp kun-

dus alvast in uw agenda om met ons mee te wandelen, te fiet-

nen worden ingezet om de bevolking te informeren en nagaan

sen en te feesten.

waar op zo’n moment best een perscentrum wordt georganiseerd. In een volgende fase kunnen dan zogenaamde zand-

praktisch

bakoefeningen uitgevoerd worden, waarbij het nieuwe Nood-

U kunt kiezen tussen een fietstraject van ongeveer 30 kilometer

en Interventieplan effectief op het terrein wordt uitgetest.

of een wandeling van 10 kilometer. Vertrekplaats voor beide mogelijkheden is het gemeentepark, waar u zich vanaf 13 uur kunt
komen inschrijven. De gezamenlijke fietstocht vertrekt om 14
uur - in het gezelschap van een Bekende Vlaming. Wie die BV
is, dat houden we nog graag even geheim. Voor het wandelen
kunt u vrij vertrekken tussen 13 en 15 uur.
Rond 17 uur worden alle wandelaars en fietsers terug in het gemeentepark verwacht, voor een spetterend slotoptreden.
Hopelijk tot dan!
Meer informatie kunt u bekomen op het nummer 03 312 94 10
of via toerisme@zoersel.be.
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eikenprocessierupsen

werelddag zonder tabak

WAT U ZEKER MOET WETEN!

STOPT U OOK?

Sinds enkele jaren worden heel wat groene gemeentes tijdens

Op 31 mei, de jaarlijkse ‘Werelddag zonder tabak’, wordt er

de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat aan

wereldwijd aandacht besteed aan het thema niet-roken. In ons

eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de meest be-

land plaatst de Nationale Coalitie tegen Tabak een volledig rook-

kende gevolgen van deze

vrije horeca op de agenda met een oproep voor eenduidige wet-

hardnekkige beestjes.

geving in de horecasector. Passief roken is immers niet alleen
hinderlijk, maar vormt ook een gezondheidsrisico. In België ster-

hoe herkent u ze?

ven jaarlijks meer dan 2.000 mensen ten gevolge hiervan.

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spin-

internationaal

sels op stammen of dikke

In elf Europese landen, waaronder ook Frankrijk en vanaf 1 juli

takken naar de bladeren van

Nederland, is de horeca met succes rookvrij. De bevolking is op-

de boom (voornamelijk eikenbomen). Tussen half april en begin

getogen, de wetgeving wordt nageleefd, de luchtkwaliteit verbe-

mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes.

tert en er wordt geen negatief effect op de omzet van de horeca

Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen ri-

vastgesteld. In ons land is de werkplek rookvrij sinds 2006, de

sico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond

restaurants sinds 2007. Voor cafés en drankgelegenheden

half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine

geldt echter een ingewikkelde uitzondering. Nochtans is de

brandharen en beginnen zij voor problemen te zorgen. Eens ze

blootstelling aan passief roken daar het grootst. Als gemeente-

volgroeid zijn, krijgen ze een grijsgrauwe kleur met lichtgekleur-

bestuur willen we daarom, samen met het lokaal gezondheids-

de zijden. Op dat moment ondervindt u het meeste ongemak

overleg (Logo), mee ijveren voor een 100 pct. rookvrije horeca.

van de aanwezige brandharen.

Wilt u meedoen, onderteken dan op www.stopit.be de petitie.

welke problemen veroorzaken de rupsen?

stoppen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de proces-

U wil graag stoppen met roken of u heeft hierover vragen? Dan

sierups herinnert zich wellicht nog de huiduitslag die gepaard

kunt u steeds terecht bij de TabakStopLijn (elke werkdag van 15

gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale ontste-

tot 19 uur), of op het gratis nummer 0800 111 00. Ontdek zeker

kingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behan-

ook de RookStopCoach, een nieuw programma voor persoon-

deling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een

lijke hulp on line: www.rookstopcoach.be.

anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Bij ernstige gezondheidsklachten neemt u best contact op met uw huisarts.
Niet alleen de mens, maar ook de getroffen bomen ondervinden
last van de processierups. Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen zelfs volledig kaal eten. Gezonde bomen
ondervinden echter weinig hinder van een eenmalige vraat, om-

groen licht voor RUP’s
DEFINITIEVE GOEDKEURING

dat de rupsen de knoppen niet eten. Die bomen krijgen dan tij-

Na de gemeenteraad keurde nu ook de bestendige deputatie de

dens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) ‘toeristische perrons’,
‘KFC Sint-Martinus’ en ‘residentie Halmolen’ definitief goed.

wat doen - en vooral niet doen - bij overlast?

Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen werden opgemaakt om be-

Contacteer in eerste instantie de brandweer of de gemeente-

stendiging, uitbreiding of renovatie van een aantal tavernes in

lijke Milieudienst en tracht in afwachting van hun komst elk con-

de omgeving van het Zoerselbos en de Halse bossen (‘In de

tact met de rupsen te voorkomen. Maak zeker ook kinderen

wandeling’, ‘Stroopop’ en ‘Villa Quinta’), verenigingsterreinen

hierop attent. Tracht de rupsen en/of de nesten niet zelf te be-

(KFC Sint-Martinus) en het verzorgingstehuis residentie

strijden: niet met insecticiden - dit heeft geen enkel effect op de

Halmolen, mogelijk te maken. Door de goedkeuring van deze

irriterende haren -, en ook niet met een hogedrukreiniger - de

plannen krijgen de verschillende betrokken eigenaars of vereni-

haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid

gingen de nodige rechtszekerheid met betrekking tot het voort-

geraken. Bent u toch in aanraking gekomen met de rupsen of

bestaan van hun eigendom. Verder betekent deze goedkeuring

hun brandharen, begin dan niet te krabben of te wrijven, maar

ook dat - binnen de goedgekeurde stedenbouwkundige voor-

spoel en was uw huid of ogen goed met water. Raadpleeg bij

schriften - de nodige bouw- of verbouwingswerken kunnen uit-

ernstige gezondheidsklachten uw huisarts.

gevoerd worden.

2008/3 GGD FLITS 3

distelbestrijding

uw water anders berekend

WEES ER OP TIJD BIJ!

VIER FACTUREN PER JAAR

U weet het misschien niet, maar als bur-

Pidpa verandert zijn facturatiesysteem, zo deelt de waterlever-

ger bent u wettelijk verplicht om schade-

ancier ons mee. Belangrijkste vernieuwing is de overstap op

lijke distels op uw perceel op te ruimen.

een systeem van gespreide betaling. Voortaan krijgt iedereen

De vier distels die bestreden moeten wor-

(uitgezonderd diegenen die nu maandelijks een factuur krijgen)

den, zijn de akkerdistel, de kruldistel, de

elk jaar vier facturen in de plaats van één.

speerdistel en de kale jonker. De bloei, zaadvorming en uitzaai-

Het gaat meer bepaald om:

ing van deze schadelijke distels moet voorkomen worden, want

- één globale factuur, met alle daaraan verbonden vaste en va-

eens ze ‘vrij spel’ krijgen, woekeren ze ongelooflijk verder. Het

riabele kosten - waarbij de vaste kosten berekend worden op

is voornamelijk de akkerdistel die last bezorgt. De overige soor-

dagbasis en de variabele kosten op basis van twee meter-

ten komen minder vaak voor en zijn ook minder agressief.

standen (twee datums). Het kan dus zijn dat uw factuur een
iets langere/kortere periode beslaat dan één boekjaar. De jaar-

hoe bestrijden?

factuur zal elk jaar tijdens dezelfde periode in de bus vallen.

Het maaien verdient de voorkeur. Let wel, dit geeft het beste re-

- drie tussentijdse facturen, die zorgen voor een gespreide be-

sultaat als de distels zo’n 20 à 25 cm hoog zijn en hun bloem-

taling, namelijk om de drie maanden. Pidpa maakt een analy-

knoppen nog gesloten zijn. De aangewezen periode om te

se van de tarieven voor het volgende jaar en uw gemiddeld

maaien is tussen half april en eind mei. Maait u te vroeg, dan

verbruik en combineert die parameters, waardoor ze tot een

vormt de plant een tweede keer bloemen. Een tweede bestrij-

totaalbedrag komen, dat dan in vier kwartalen wordt verdeeld.

ding in september is vaak aangewezen.

Op uw jaarfactuur kunt u aflezen wanneer u een kwartaalfactuur kunt verwachten tijdens het volgende rekeningjaar en

gemeentegrond

hoeveel die zal bedragen.

Merkt u op het grondgebied van de gemeente distels op, laat
het ons dan zeker weten! Eén van onze arbeiders komt dan ter

wanneer?

plaatse om ze te bestrijden. U kunt dergelijke meldingen steeds

De switch van één naar vier facturen gebeurt niet in één keer

doorgeven aan de dienst Openbare Werken, op het nummer

maar geleidelijk aan. Tot de eerstvolgende jaarfactuur, dit is bij

03 312 94 00 of via openbare.werken@zoersel.be.

moment van meteropname, wijzigt er niets voor u. Samen met
de ontvangst van de nieuwe jaarfactuur start ook het systeem
met de tussentijdse facturen. Aangezien elke gemeente een ei-

zitdagen belastingen
AANSLAGJAAR

2008, INKOMSTEN 2007

gen timing heeft van meteropnames, gebeurt de overstap dus
geleidelijk aan. In onze gemeente loopt de meteropnameperiode van 8 mei tot 31 juli.

Zoals elk jaar, kunt u hulp inroepen om uw belastingsaangifte
vullen. Dit kan op volgende data:

extra sneldienst 41.7

- deelgemeente Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15:

ANTWERPEN - TURNHOUT OOK OM

van het aanslagjaar 2008 (inkomsten van het jaar 2007) in te

22.40 UUR

dinsdag 3 en donderdag 19 juni van 9 tot 12.30 uur.
- deelgemeente Sint-Antonius, Bethaniënhuis, Handelslei 167:

Goed nieuws voor mensen die regelmatig gebruikmaken van de

dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 13.30 uur.

lijn 41.7 Antwerpen - Turnhout. Tot voor kort was de laatste snel-

- deelgemeente Halle, Koetshuis, Kasteeldreef 55:

dienst vanuit Antwerpen naar Turnhout, en dus via Zoersel, om

donderdag 5 juni van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 13.30 uur.

20.40 uur, maar daar is nu verandering in gekomen. Mede op

U kunt ook dagelijks terecht in het belastingkantoor van

aandringen van ons gemeentebestuur is er vanaf nu iedere dag,

Oostmalle aan de Antwerpsesteenweg 27, tussen 9 en 12 uur

ook in het weekend, nog een sneldienst die om 22.40 uur in

of na afspraak op het nummer 03 312 83 30.

Antwerpen vertrekt. Zo kunt u ongestoord nog een filmpje mee-

Weet u niet precies welke documenten u moet meebrengen,

pikken en toch op een snelle en veilige manier thuis geraken.

dan kunt u contact opnemen met onze dienst Onthaal op het

Let op, deze late dienst rijdt wel maar tot in Oostmalle. Voor de

nummer 03 380 13 00.

reizigers die verder moeten, rijdt de lijn 41.0 door tot in Turnhout.

U kunt uw belastingsaangifte ook indienen via internet:

Deze bus passeert het busstation in Oostmalle om 23.17 uur en

www.taxonweb.be.

23.47 uur. Voor meer info, surft u best even naar www.delijn.be.
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anders gewoon

dag van de mantelzorger

PUBLIEKSDAG GEESTELIJKE GEZONDHEID

ZORGENDE HANDEN GOED VERZORGEN

Op vrijdag 25 april organiseerden heel wat partners uit de

De Sociale Dienst van Zoersel en het Sociaal Huis van Malle

Vlaamse geestelijke gezondheidszorg, onder de noemer

willen hun erkenning en waardering tonen aan de mantelzor-

‘Anders Gewoon’, in Gent een grote publieksdag waarop ze al-

gers die dag in dag uit zorgen voor hun huisgenoten, familiele-

le belangstellenden een dag wilden onderdompelen in de

den, buren of kennissen. Daarom organiseren zij op 23 juni, in

wereld van de geestelijke gezondheid en gezondheidszorg. Op

samenwerking met het arrondissementeel Sociaal Huis Kina,

het programma stond een gevarieerd aanbod aan lezingen,

de ‘Dag van de mantelzorger’. Deze datum is niet toevallig ge-

workshops, infostands, tentoonstellingen, getuigenissen, mu-

kozen: 23 juni is immers de langste dag van het jaar en symbo-

ziek, poëzie, enz. die het thema geestelijke gezondheid op een

liseert de tijd die mantelzorgers spenderen aan de zorg voor hun

interessante en verteerbare wijze aansneden. Zowel het grote

naasten.

publiek als wie reeds vertrouwd was met dit thema, vond hier

De ‘Dag van de mantelzorger’ wordt opgevat als een praatcafé.

ongetwijfeld zijn gading.

U kunt er komen luisteren naar de ervaringen van anderen
(hulpverleners en mantelzorgers), of zelf uw verhaal vertellen.

lokale initiatieven

Voor ieder van u is er ook een kleine attentie voorzien, met als

Ook ons gemeentebestuur, en dat van buurgemeente Malle, be-

achterliggende idee: ‘Zorgende handen moeten goed verzorgd

steedt veel aandacht aan de beeldvorming van geestelijke ge-

worden’.

zondheid en organiseerde al enkele kennismakingsdagen om de
dialoog hieromtrent op gang te brengen. Deze waren tot voor kort

praktisch

enkel bedoeld voor medewerkers uit de sector en voor mensen

Alle vrijwillige mantelzorgers van de gemeenten Malle en

die bijna dagelijks en als eersten in contact komen met deze pro-

Zoersel zijn van harte welkom. De gezelschapsdiensten van

blematiek. Op de publieksdag werd voor het eerst het grote pu-

beide gemeenten zorgen die dag tijdens uw afwezigheid met

bliek uitgenodigd om kennis te maken met deze wereld van

plezier voor uw zorgbehoevende huisgenoot, familielid, buur of

geestelijke gezondheid(szorg). De organisatoren hoopten zo de

kennis.

dialoog tussen mensen binnen en buiten de zorg te bevorderen,

U wordt vanaf 14 uur verwacht in kasteel De Renesse, Lierselei

en verder te timmeren aan de beeldvorming hieromtrent.

28-30, 2390 Malle. Vooraf inschrijven is niet nodig.

fiets prijzen bij elkaar

vrouwelijk Zoersel...

VAN

26 APRIL TOT EN MET 14 JUNI

LAAT NAAR UW BORSTEN KIJKEN

Het weer leent er zich misschien nog niet echt toe, maar toch

Sinds 2001 richt de Vlaamse overheid, voor vrouwen

willen wij u ook dit jaar aanzetten om uw auto thuis te laten en

tussen 50 en 69 jaar, een gratis bevolkingsonderzoek

de fiets te nemen, want Zoersel neemt opnieuw deel aan de

naar borstkanker in. Om de twee jaar kunt u dan gra-

campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Met deze actie wil-

tis een mammografie of röntgenfoto laten nemen.

len Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Unie van Zelfstandige

Streefdoel is om 70 pct. van de vrouwen te

Ondernemers (UNIZO) het gebruik van de fiets aanmoedigen

laten deelnemen aan dit medisch onder-

en iedereen ertoe aanzetten de auto eens te laten staan. Als u

zoek, om zo de totale sterfte ten gevolge

tussen 26 april en 14 juni met de fiets naar één van de deelne-

van borstkanker met maar liefst 30 pct.

mende winkels gaat, dan krijgt u daarvoor een stempel op uw

te doen dalen. Ook onze gemeente wil haar

spaarkaart. Is die vol, dan dient u ze in één van de deelnemen-

vrouwelijke inwoners blijven aanmoedigen

de winkels in, én maakt u meteen kans op één van de mooie

om deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek.

prijzen. Uiteraard mag u zoveel spaarkaarten bij elkaar fietsen

Bent u een vrouw tussen 50 en 69 jaar, dan vindt u in de maand

als mogelijk. Op het einde van de campagne worden dan uit al-

mei een brief van de gemeente in uw brievenbus met daarbij

le verzamelde spaarkaarten een aantal winnaars geloot.

een aanvraagformulier. Hiermee kunt u zelf naar uw huisarts

Samengevat: het is goed voor uw gezondheid, het is goed voor

ofgynaecoloog stappen om een gratis mammografie aan te vra-

het milieu en u maakt bovendien kans op een mooie prijs!

gen. Meer info hierover vindt u op www.vlk.be of www.borstkan-

Waarom zou u niét meedoen? De lijst met de deelnemende han-

keropsporing.be. U kunt ook steeds terecht bij onze Sociale

delaars kunt u terugvinden via onze website www.zoersel.be.

Dienst via 03 380 13 94.
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