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Nieuwsbrief van de persen. Al is dit
een slechte uitdrukking voor een
elektronisch medium. Dat ‘rolt’ immers niet van de persen, maar valt in
uw mailbox. En dan ‘scrollt’ u erdoor.
Dat is wat u binnenkort ook kunt
doen met onze bibliotheekcatalogus.
Voor de omschakeling naar het provinciaal bibliotheeknetwerk sluit onze bib begin mei wel even de deuren.
Als ik door deze flits ‘scroll’, dan overvalt me toch een gevoel van fierheid.
Fier op de jongens en meisjes van Zo
Woord Zo Daad, en hun begeleiders, die

A C T U E L E I N F O R M AT I E B I J D E G G D

een eerste prijs wegkaapten in Barcelona.
Fier ook op de Zoezeljongeren, die ge-
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heel onbaatzuchtig de opbrengst van hun

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
februari - maart - mei - juni - november december

benefietavond schonken aan het revalida-
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tiecentrum. En ook op de medewerkers
aan de gemeentequiz. Zij droegen letterlijk een steentje bij voor het sanitair van
het schooltje in Crucea, zodat de kinderen
niet meer naar huis moeten om naar het

De meisjes en jongens van de Zoerselse turnkring Zo woord

toilet te gaan. Zonder communiefiets, zon-

Zo daad hebben alle redenen tot feestvieren. Ze sleepten op

der label, en niet langs schoolfietsroutes.

de 18de editie van de Internationale Dance Awards in

Dat laatste hebben wij gelukkig alle-

Barcelona namelijk de eerste prijs in de categorie ‘acrogym-

maal wel. Met acties als ‘Met belge-

nastiek’ in de wacht - waarvoor een dikke proficiat!

rinkel naar de winkel’ en de school-

“Het woord zegt het zelf, ‘acrogymnastiek’ is een combinatie

fietsroutes, willen we het gebruik van

van acrobatie en gymnastiek, afgewisseld met dansbewegin-

de fiets nog meer promoten.

gen”, vertelt coach/trainer Annie Sterckx. “Wij brachten één
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Voor de schoolfietsroutes zoeken we

grote theatrale oefening, met als thema ‘Parijs’ en de ‘French

nog wel peters en meters. Zij kunnen

Cancan’. Heel leuk! Al zag ik bij de dubbele salto’s wel soms

VERSPREIDING:
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
Sint-Antonius.

dan kleine mankementen melden.

mensen in het publiek hun handen voor hun ogen slaan (lacht).”

Zo kan het onderhoud ook op wiel-

Het optreden werd echter wel gesmaakt, want Zo woord Zo

De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)

tjes lopen. Al hoort bij wielen mis-

daad ging dus aan de haal met de eerste prijs in deze catego-

schien eerder het woord ‘rollen’.

rie. “Die gasten waren enorm blij met hun overwinning”, zegt

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Aan teksten in de informatiekrant kan
geen rechtskracht worden ontleend. Het staat
de redactie vrij ingezonden stukken al dan
niet verkort weer te geven, met respect voor
het meest essentiële van de inhoud.

Of u doorheen onze berichtgeving rolt

Annie trots. “Maar los daarvan hebben ze zich ook heel goed

of scrollt, veel leesplezier gewenst.

geamuseerd, wat toch ook belangrijk is. Misschien heeft men

Katrien Schryvers

ons nu internationaal wel opgemerkt, en worden we binnenkort

burgemeester

elders nog eens uitgenodigd… .”
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PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN

10 JUNI

Op zondag 10 juni trekken we met z’n allen naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Maar niet iedereen kan gaan stemmen, bijvoorbeeld omwille van ziekte of vakantie. In dat geval kunt u
als kiezer volmacht geven of u kunt zich verontschuldigen.
Er zijn in de kieswet zeven redenen opgesomd op basis
waarvan u volmacht mag geven.

reden van afwezigheid

bewijs dat u moet leveren

opmerkingen

- ziekte of gebrekkigheid .............................doktersattest voorleggen
- voor uw werk in het buitenland..................werkgeversattest voorleggen
- schipper, marktkramer, kermisreiziger ......attest van de burgemeester...............beroepskaart meenemen
met vermelding van uw beroep

naar het gemeentehuis

- van uw vrijheid beroofd .............................attest van de instelling
- omwille van geloofsovertuiging ................attest van de religieuze overheid
- studenten..................................................attest directie van de school ..............vooral in examenperiodes van toepassing
- tijdelijk verblijf in het buitenland om...........vliegtuigticket, hotelboeking,
andere reden dan werk (vb. vakantie) .......attest reisagentschap .......................voor een tijdelijk verblijf in het buitenland (7) moet u
een extra formulier afhalen in het gemeentehuis of
de loketdienst. Deze aanvraag moet uiterlijk op 9 juni
ingediend zijn.
Voor de hierboven vermelde redenen moet u, naast het bewijs dat u moet leveren, een volmachtformulier afhalen in het gemeentehuis
of de loketdienst.

let wel:

eigen kiesbrief en die van de volmachtgever mee, inclusief de no-

- U mag volmacht geven aan elke andere kiezer. Dit hoeft dus

dige attesten.

geen familielid te zijn.
- Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen.

verontschuldigen

- De aanvragen kunnen gebeuren tot op de verkiezingsdag zelf,

Als u geen volmacht geeft, maar u wilt zich verontschuldigen, gel-

behalve voor de laatste categorie (verblijf in het buitenland).

den dezelfde redenen van afwezigheid. U geeft uw kiesbrief dan

- Bent u met vakantie in België, dan kunt u geen volmacht geven.

samen met het juiste bewijsstuk af - of laat uw kiesbrief en be-

- Attesten voor studenten die door de school ingevuld moeten

wijsstukken afgeven. Dit kan tot en met vrijdag 8 juni in het ge-

worden (als er examenperiode is), kunnen tijdens de openings-

meentehuis of de loketdienst of op de verkiezingsdag aan de

uren afgehaald worden in het gemeentehuis of de loketdiensten.

voorzitter van uw stembureau.

Formulieren voor een volmacht kunt u bekomen in het gemeentehuis, bij de dienst Burgerzaken of in de loketdiensten. U kunt ze

noteer ook

ook downloaden via www.verkiezingen.fgov.be (deel IV - D. - 5. -

U moet uiterlijk op 26 mei uw kiesbrief ontvangen hebben. Een

formulier AB 19).

duplicaat kunt u afhalen bij onze diensten die op zaterdag 9 juni

De kiezer die volmacht krijgt, houdt zich best aan volgende re-

uitzonderlijk open zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur, en dit voor afgif-

gels: ga eerst stemmen in uw eigen bureau, ga dan naar het bu-

te van attesten voor volmachten. Ook op 10 juni zelf is de dienst

reau waar u met volmacht uw stem zult uitbrengen. Neem uw

Burgerzaken open van 8.30 uur tot 12.30 uur.
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vakantiewerk stekelbees

blauwe zone Sint-Antonius

MISSCHIEN IETS VOOR JOU?

MOGELIJK INGEKORT

Je gaat graag om met kinderen (voornamelijk van kleuterleef-

Zoals u weet, bent u vanaf 1 januari van dit jaar - van maandag

tijd), je wil werken in augustus en bent bereid om tewerkgesteld

tot zaterdag, tussen 9 en 18 uur (tenzij anders aangegeven) -

te worden in een uurrooster met onderbroken uren - of je bent

verplicht een parkeerschijf te plaatsen in de blauwe zone op de

geïnteresseerd in een beperkt aantal uren tewerkstelling. Dan

Handelslei en de Kapellei. De gemeenteraad keurde hierom-

is een vakantiejob bij Stekelbees - buitenschoolse kinderopvang

trent een reglement goed dat controles door de politie mogelijk

in Zoersel - misschien wel iets voor jou.
Stel je kandidatuur vóór 16 mei bij
Wendy

Siemons,

maakt, net als in alle andere gemeenten van de politiezone
Voorkempen.

Stekelbees

Verschillende bewoners van Handelslei en Kapellei vroegen het

Zoersel, Kerkhoflei 16 of mail

gemeentebestuur inmiddels om een bewonerskaart, om zo

naar Lkzoersel@kvlv.be of bel

overdag langer te kunnen parkeren dan de voorziene toegela-

naar 03 385 49 34 voor bijko-

ten twee uur met een parkeerschijf. Omdat er binnen de blauwe

mende info, bv. de voorwaarden .

zone slechts 130 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kan het gemeentebestuur hier echter niet
op ingaan. Er

weldra ook op internet...

blijven anders

BIBLIOTHEEK ZOERSEL

nig

Goed nieuws voor bibliotheekgebruikers! Vanaf 8 mei is het zo-

klanten van de

ver: dan gaat de bibliotheek van Zoersel on line. Concreet bete-

talrijke winkels.

kent dit dat de bibliotheek dan overstapt naar nieuwe software.

Bovendien is het

Ze sluit dan namelijk aan op het bibliotheeknetwerk van de pro-

aantal woningen

vincie Antwerpen. Voor u - lezers - betekent dit een waaier van

waarvoor histo-

nieuwe mogelijkheden. Zo zal de publiekscatalogus er bijvoor-

risch gezien geen

beeld volledig anders uitzien. Er zullen meer zoekmogelijkhe-

eigen parkeermo-

den zijn en de catalogus zal ook via internet raadpleegbaar zijn.

gelijkheid

Maar er is meer. Het netwerk van de provincie zal geleidelijk aan

worden voorzien,

verder uitgebouwd worden. Per jaar zullen een tiental bibliothe-

zeer beperkt.

ken hierop aansluiten, waardoor u in de toekomst via onze ca-

Het schepencolle-

talogus ook zult kunnen zoeken in de catalogus van alle

ge is wel van me-

aangesloten bibliotheken. De provinciale catalogus is recht-

ning dat de zone

streeks raadpleegbaar op http://isis.provant.be, en de bib van

voor tijdelijk parke-

Zoersel is er reeds in terug te vinden vanaf 8 mei.

ren nu te uitgebreid

Daarnaast zullen de gegevens van alle aangesloten leden niet

is. Het heeft daarom,

meer plaatselijk op de server in de bibliotheek opgeslagen wor-

op 23 april, aan de

den, maar wel op de server van het provinciaal netwerk. Dat be-

gemeenteraad voor-

tekent dat elke aangesloten Zoerselaar met deze nieuwe

gesteld om de blauwe zone in te korten en pas te laten starten

bibliotheeksoftware van thuis uit - of zelfs van op vakantie - via

vanaf Kapellei nr. 12, richting St.-Antoniusdorp. Wat het ant-

internet zijn uitleengegevens zal kunnen bekijken, de uitleenter-

woord van de gemeenteraad hierop was, was bij het ter perse

mijn verlengen, boeken reserveren en op de hoogte blijven van

gaan van dit nummer nog niet geweten. Mocht dit nieuw regle-

aanwinsten die hem of haar interesseren.

ment goedgekeurd zijn, dan zal het bestuur de politie alleszins

immers te weiplaatsen

over voor de

kan

verzoeken pas effectief op te treden na de inwerkingtreding er-

uitzonderlijke sluiting begin mei

van. Het nieuwe reglement zal ook verder geëvalueerd worden,

Om de omschakeling mogelijk te maken, zullen de drie biblio-

en waar nodig bijgestuurd. Het bestuur zal daarnaast ook op

theken op donderdag 3 mei, vrijdag 4 mei, zaterdag 5 mei en

zoek gaan naar bijkomende parkeerplaatsen binnen de dorps-

maandag 7 mei gesloten zijn. Die dagen zult u het dus even zon-

kern.

der bib moeten stellen, maar daarna is ze opnieuw meer dan

Voor meer info contacteert u Jeroen Claes, dienst Verkeer, op

ooit én 24 op 24 uur bereikbaar!

het nummer 03 380 13 46.
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gezocht

Laat ze chaken of chillen!

DEELNEMERS NIET-VERPLICHTE ADVIESRADEN

KUNSTHAPPENING

In de vorige GGD kon u al lezen dat het gemeentebestuur op

Doe jij mensen graag shaken of

zoek is naar geïnteresseerde burgers om deel uit te maken van

chillen op jouw groove, of doe je

de zes wettelijk verplichte inspraakorganen. Het wil echter ook

hen nadenken of verstommen bij

op de beleidsterreinen waarvoor niet strikt wettelijk een advies-

jouw foto’s? Toon je liever jouw visie

orgaan moet worden opgericht, organisaties, verenigingen en

van Kunst aan het grote publiek?

geïnteresseerde burgers betrekken bij het tot stand komen van

Ben je bovendien tussen 13 en 35

het beleid. Onze gemeente telt drie dergelijke niet-verplichte,

jaar oud? Aarzel dan niet en schrijf je

open adviesraden:

in voor de nieuwe editie van de

- De Derdewereldraad Zoersel (DWZ) ontwikkelt samen met het

Kunsthappening, die plaatsvindt in

2007

gemeentebestuur een beleidsvisie inzake ontwikkelingssa-

het Zonneputteke tijdens het weekend van 7, 8 en 9 september.

menwerking. Daarnaast voert de DWZ een permanent be-

Inschrijven kan tot 31 mei bij de gemeentelijke dienst Cultuur,

wustmakingsbeleid (via 11.11.11-actie, voorjaarsproject, ...)

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 93, cultuur@zoersel.be. Neem ook

naar overheid, bevolking, Plaatselijke Openbare Bibliotheken,

eens een kijkje op www.kunsthappeningzoersel.be.

scholengemeenschap, ... Hij steunt ook projecten van mensen
uit Zoersel actief in de derde wereld. Tot slot ondersteunt en
neemt de DWZ deel aan derdewereldactiviteiten van andere
Zoerselse verenigingen of organisaties.

dringend

Info:

VERKEERSOPZICHTERS GEZOCHT

Erik Fuhlbrügge, gemeentelijke Sociale Dienst,
tel. 03 380 13 95, erik.fuhlbrugge@zoersel.be

U kent ze wel, de gemachtigde verkeersopzichters. Deze vrijwilligers in oranje fluojas zorgen er ‘s morgens en ‘s avonds voor

- De Welzijns- en gezondheidsraad heeft als doelstellingen het

dat schoolkinderen veilig de rijweg kunnen oversteken. Het hele

adviseren van het gemeentebestuur en OCMW over het te

schooljaar door staan zij pa-

voeren lokaal sociaal beleid, het bevorderen van het contact,

raat in weer en wind. Sinds

overleg, coördinatie en samenwerking tussen gemeentebe-

maandag 16 april staat er op

stuur en OCMW enerzijds en de plaatselijke welzijnsorganisa-

het kruispunt Sint-Antonius-

ties anderzijds. Daarnaast helpt de Welzijnsraad mee

baan/Antwerpsedreef echter

informatiecampagnes uit te werken over activiteiten in de wel-

geen gemachtigd opzichter

zijnssector en neemt ze initiatieven op het vlak van gezond-

meer. De vorige opzichter kon

heid en welzijn.

deze opdracht niet meer ver-

Info:

vullen en de politie kan er niet

Anke Smolders, gemeentelijke Sociale Dienst,

elke dag het toezicht verzeke-

tel. 03 380 13 81, anke.smolders@zoersel.be

ren.
“Wij zijn dan ook volop op zoek

- De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur en OCMW

naar nieuwe vrijwilligers”, aldus

over allerlei thema’s die senioren aanbelangen: wonen, ge-

de politie. “Wij zorgen voor een

zondheid, vrije tijd. Kortom, op alle beleidsterreinen waar seni-

opleiding, een aangepaste uit-

orenbelangen meespelen, neemt de Seniorenraad het

rusting, een degelijke verzeke-

initiatief om de stem van de senioren in onze gemeente te la-

ring en een vergoeding.”

ten horen. Net als andere raden neemt de raad af en toe ook

Bent u 18 jaar of ouder, en kunt u zich een uurtje of meer per

eigen initiatieven, bv. de Week van de senioren of de drie-jaar-

dag vrijmaken? Stel u dan zeker kandidaat. Dit kan bij Hans

lijkse tentoonstelling ‘Senioren&Kunst’.

Clippeleyr, wijkagent Zoersel, op het nummer 03 312 94 14.

Info:

“Indien wij terug een kandidaat hebben zullen wij het kruispunt

Rarenne Boyen, OCMW,

aan de Antwerpsedreef zeker terug bezetten. Wij adviseren in-

tel. 03 312 94 20, rarenne.boyen@ocmwzoersel.be

tussen de ouders om de kinderen zoveel mogelijk te laten omrij-

Levert u graag een bijdrage in een van deze niet-verplichte,

den langs de Medelaar en over te steken aan het kruispunt

open adviesraden, aarzel dan niet en contacteer de contactper-

Achterstraat/Zoerselsteenweg. Daar staat ‘s morgens en ‘s

soon in kwestie. Veel plezier!

avonds wel een verkeersopzichter.”
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Fiets prijzen bij elkaar
VAN

28 APRIL TOT EN MET 16 JUNI

opbrengst voor het goede doel
OUDERAVOND ZOEZEL BRENGT

3.242 EURO OP

Korte rokjes, T-shirts, sandalen, … .

Net als de afgelopen twee jaar, organiseerde jeugdhuis Zoezel

Dankzij het stralende weer lopen we

ook dit jaar eind januari een ouder- en benefietavond. “Na het

er allemaal al zomers bij. Ideaal weer

enorme succes van de twee voorbije edities waren we met ons

om uw auto thuis te laten en te fietsen,

Zoezelteam zeer gemotiveerd om ook van de derde editie een

want ook dit jaar neemt Zoersel deel

spetterende avond te maken”, vertelt voorzitter Wouter D’Huys.

aan de campagne “Met belgerinkel

“En dat werd het ook! We kunnen bovendien fier melden dat we

naar de winkel”. Met deze actie willen

die avond maar liefst 3.242 euro hebben ingezameld voor het

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Unie

revalidatiecentrum in Pulderbos, waar jongeren en leeftijds-

van Zelfstandige Ondernemers (UNI-

genoten op een fenomenale manier geholpen en gesteund wor-

ZO) het gebruik van de fiets aanmoedi-

den tijdens hun revalidatie.

gen, en iedereen ertoe aanzetten de

“Wij appreciëren deze gift, en dit gebaar, van de leden van

(vervuilende) auto eens te laten staan.

jeugdhuis Zoezel enorm”, zo reageert Steven Hazenbosch,

Als u tussen 28 april en 16 juni naar één

algemeen directeur van het revalidatiecentrum. “Wij krijgen nog

van de deelnemende winkels fietst, dan verdient u een stempel

wel eens giften, maar zelden of nooit van jongeren! Wij zullen

op uw spaarkaart. Is die vol, dien ze dan in bij één van de deel-

het bedrag zeer goed besteden, meer bepaald aan de uitbouw

nemende winkels én maak meteen kans op één van de mooie

van ons clubhuis. Dat is immers al een tijdje toe aan een serieu-

prijzen. Op het einde van de campagne worden uit alle verza-

ze opknapbeurt. We willen er onder meer een aparte internet-

melde spaarkaarten een aantal winnaars geloot.

hoek en tv-ruimte voorzien, maar ook een plaats waar onze

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

jongeren gezellig iets kunnen drinken. Het zal een volledig in-

het milieu, tegen de opwarming van de aarde en u maakt bo-

dustriële look krijgen, want dat is momenteel blijkbaar ‘in’ bij jon-

vendien kans op een mooie prijs! Waarom zou u niét meedoen?

geren. De bedoeling is immers dat dit voor hen een aangename

De lijst met de deelnemende handelaars kunt u terugvinden via

omgeving wordt, waar ze zich goed voelen, zich kunnen ont-

onze website www.zoersel.be. Meer info kunt u steeds verkrij-

spannen of hun gedachten eventjes afwenden van het zware

gen bij Kim Caremans, gemeentelijke dienst Leefmilieu, op het

programma dat ze volgen. Dankzij deze gift kunnen we dit reali-

nummer 0800 14 529 of per e-mail naar leefmilieu@zoersel.be.

seren!”

vergeet hem niet te labelen
MAAK NU UW AFSPRAAK!
Meimaand betekent vaak
communiemaand. En bij
daarbij hoort in veel gevallen een nieuwe fiets.
Voorzie de nieuwe fiets
van zoon- of dochterlief best van een label (niet verwijderbare sticker), met daarop hun rijksregisternummer. Mocht de
fiets dan ooit gestolen worden, dan kan hij aan de hand van dit
nummer gemakkelijk opgespoord worden. Het labelen is bovendien gratis, en gebeurt op afspraak, via het nummer
03 312 94 19 of per mail naar openbare.werken@zoersel.be.

ter herinnering
Bent u slachtoffer van een fietsdiefstal, dan kunt u bij de gemeente Zoersel een vervangfiets lenen, en dit voor een periode
van één maand.
Meer info, tel. 03 312 94 19 of openbare.werken@zoersel.be.
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veiligheid eerst

Schoolfietsroutes

OBSTAKELS OP BERMEN WEGHALEN

ZOEKEN METERS EN PETERS
Onze schoolkinderen in Zoersel en Sint-Antonius maken reeds
een aantal jaren gebruik van schoolfietsroutes. Leerlingen die
met de fiets naar school komen worden gevraagd om deze routes te volgen. Dit zijn immers de meest veilige routes, voorzien
van beveiligde oversteekplaatsen, fietspoortjes, de nodige sig-

Heel wat inwoners plaatsen paaltjes, stenen, struiken of andere

nalisatie en speciale ‘schoolfietsroute-bordjes’.

obstakels op de berm. De meesten willen hiermee de berm voor

De scholen en het gemeentebestuur stellen echter vast dat ze

hun perceel beschermen tegen verkeer dat erover rijdt. Deze

vaak niet meteen op de hoogte zijn als er langsheen deze rou-

obstakels houden echter vaak een risico in voor voorbijgaand

tes kapotte verkeersborden of gevaarlijke verkeerssituaties

verkeer. Uw berm dient immers als uitwijkstrook, en moet dus

voorkomen. Daarom zouden we beroep willen doen op enkele

altijd vrij zijn! Is dat niet het geval, dan kunnen er wel eens on-

geëngageerde ‘meters’ en ‘peters’, die geregeld gebruik maken

gevallen gebeuren.

van deze routes en ons verwittigen bij eventuele problemen. Op

Als een obstakel op uw berm daar de oorzaak van is, dan kunt u

die manier kunnen wij snel handelen en veilig fietsverkeer van

hier bovendien voor aansprakelijk gesteld worden. Bij zware

en naar onze scholen garanderen.

schadegevallen of verwondingen beperkt zich dit niet tot een

Binnen de scholen en oudercomités werd al een oproep gedaan

boete en kunnen de financiële gevolgen hoog oplopen.

naar meters en peters. Voelt ook u zich geroepen om ons hierbij

Heeft u dus obstakels op uw berm staan of liggen, dan vragen

te helpen? Dan kunt u zich richten tot Jeroen Govers, van de ge-

wij u - rekening houdend met de veiligheid van de weggebrui-

meentelijke dienst Personeel & Onderwijs, tel. 03 380 13 29, of

kers - deze zo snel mogelijk te verwijderen.

per e-mail naar jeroen.govers@zoersel.be.

Wij hebben natuurlijk niets liever dan dat u uw berm mooi verzorgt. Gras zaaien of overrijdbare bodembedekkers leggen, is

infietsdag

vanzelfsprekend geen enkel probleem. Plantte u pas aan, span

De schoolfietsroutes bewijzen uiteraard pas hun nut als de leer-

uw berm dan tijdelijk af met een rood/wit lint.

lingen ze ook kennen. Tijdens de laatste schoolhoofdenvergadering werd dan ook meteen beslist om bij het begin van
volgend schooljaar opnieuw een ‘infietsdag’ van de verschillen-

1.000 € voor Zoersel-Crucea
OPBRENGST GEMEENTEQUIZ
Naar jaarlijkse gewoonte schonk de gemeente Zoersel de opbrengst van haar gemeentequiz - maar liefst 2.000 euro - aan
het goede doel. De helft hiervan ging naar de vzw ‘Zoersel Crucea’, die op dinsdag 6 maart een cheque ter waarde van
1.000 euro in ontvangst mocht nemen. “Dit geld is uiteraard
meer dan welkom”, aldus een gelukkige Charles Mertens van
‘Zoersel - Crucea’. “Het is voor ons immers niet altijd even gemakkelijk om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen
voor de verschillende projecten in Crucea. Met het geld dat we
vorig jaar na de gemeentequiz ontvingen, konden we starten
met het vernieuwen van de sanitaire voorzieningen in het dorpsschooltje van Crucea. De 1.000 euro die wij vandaag in ontvangst mochten nemen, zullen gebruikt worden voor de
afwerking hiervan. De leerlingen zullen binnenkort dus niet
meer naar huis moeten om naar toilet te kunnen gaan.”
De overige 1.000 euro werd gestort in het ‘Kerstfonds’ van de
gemeente. Dit geld werd in december - tijdens de kerstperiode reeds gebruikt om alle 75-plussers in onze gemeente een smakelijke fruitkorf te schenken.
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de schoolfietsroutes te organiseren, zodat de leerlingen ze blijven kennen.

Dag-na-Dag-Krant

AC

Dag-na-Dag-Krant

