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Bladeren, om er maar één te noe-

Al voor de vijfde maal organi-

project uitgekozen waaraan

men, want hoe je het ook draait of

seren verschillende Zoersel-

elke deelnemende vereniging

keert, we wonen in een bosrijke,

se verenigingen in samen-

20% van zijn winst afstaat.

groene gemeente, en onze bomen

werking met het gemeen-

Vorig jaar werkten we voor

dragen, gelukkig maar, nog echte

tebestuur de kerstmarkt

“MOKAMBI”, een derde we-

bladeren.

“Over de Grenzen heen”.

reldproject dat al jaren vanuit

Maar ja, echte bladeren vallen in de

Dit jaar gaat de kerstmarkt

Halle wordt gesteund.

herfst, en menig inwoner vindt

door in en om de gemeen-

Dit jaar gaat de opbrengst
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bladeren in de berm of de tuin niet

telijke basisschool van St.-

naar “Taalfabet” uit Wommel-

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
januari - februari - april - mei - oktober november

zo prettig. Voor de bladeren van de

Antonius.

gem, een opvangcentrum

laanbomen (eigendom van de ge-

De herinrichting van het do-

voor thuisloze jongeren tus-

VERANTWOORDELIJK UITGEVER:
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

meente) testen we een aantal moge-

mein Bethaniën noopte de

sen 18 tot 25 jaar. Ook willen

lijkheden voor inzameling uit. Dit

organisatoren ertoe om, met

we een ziekenwagen helpen

vraagt echter heel wat inspanning

pijn in het hart een andere

financieren voor een zieken-

van onze groendienst. Wij vragen u

locatie te zoeken.

huis in Kalisz (Polen).

dan ook in de mate van het moge-

Ondanks het meestal slechte

We vragen uw speciale aan-

lijke zelf te composteren.

weer kunnen we zeggen dat

dacht voor de kerstboomver-

En na de herfst komt de winter. De

de vier vorige edities een

koop van de “Vrienden van

eerste winterdag krijgt u de grote-

succes waren. Gelet op het

Halle”. Zij schenken de op-

broer-GGD in de bus.

aantal bezoekers werd één

brengst van hun kerstboom-

Voor een aantal kerstevementen is

van de doelstellingen, de

verkoop volledig aan de vzw

dit echter te laat voor aankondig-

mensen in een gemoedelijke

Thomas, die de medische

ing. Daarom vindt u in deze flits al

sfeer bij elkaar brengen,

behandeling van Thomas

informatie over de jaarlijkse kerst-

zeker bereikt.

Gysels, een vijfjarige inwoner

markt en het kerstspel van de gid-

“Onze” kerstmarkt is niet

van onze gemeente mee

senbond op Einhoven.

zomaar een kerstmarkt. Net

helpt financieren.

Daarmee nadert stilaan maar zeker

als alle voorgaande edities

In een gezellige sfeer ge-

weer het jaareinde.

staat ze ook nu weer in het

schenkjes kopen, iets eten of

Maar dat is leesvoer voor de vol-

teken van solidariteit, inte-

iets drinken, het kan allemaal

gende keer.

gratie en informatie.

op 8 en 9 december in St.-

Veel leesgenot!

Elk jaar wordt er een centraal

Antonius. Tot dan!
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BLIKVANGERS
FEESTVIERDERS...
ZIJN GEEN

met z’n allen veilig het nieuwe jaar in!

STORTVANGERS

Het gemeentebestuur heeft op

Op 31 december 2001 staat de nieuwjaars-

2001 vanaf 22 uur tot 6 uur gratis gebruik ma-

verschillende plaatsen in onze

nacht voor de deur. Jong en oud gaan deze

ken van de feestbus. Elk uur wordt dit feest-

gemeente blikvangers geplaatst.

nacht een feestje bouwen. Het gemeente- en

bustraject bediend.

Hierin kunt u blikjes werpen die

het provinciebestuur willen hun steentje bijdra-

De juiste uurregeling kun je vanaf 18 decem-

u buitenshuis leegdrinkt, dus

gen door jullie deze nacht zo veilig mogelijk te

ber 2001 vragen als je je ticket tijdens de

niet van huishoudelijk gebruik.

vervoeren.

kantooruren afhaalt bij de gemeentelijke

Ander afval, zoals plastic zakjes

De lijn voorziet jaarlijks de oudejaarsnachtbus-

jeugddienst, de gemeentelijke loketdiensten

met huishoudelijk afval, hoort

sen. De oudejaarsnachtbus die door onze

van Zoersel en St.-Antonius of op het politie-

hier zeker niet thuis.

streek komt is de lijn 41 waarmee je tussen

kantoor, Kerkhoflei 14, waar je terecht kunt

Dit is sluikstort!

Antwerpen en Turnhout kunt pendelen. Hier-

tussen 6 en 22 uur.

Er wordt ook regelmatig afval

voor betaal je normaal 100,- fr. maar met een

naast de blikvangers gestort,

Wil je meer informatie, contacteer dan de

feestbusticket kun je van deze diensten gratis

wat het straatbeeld volledig

gemeentelijke jeugddienst, tel. 03/380.13.92.

gebruik maken tussen 18 uur op 31 december

ontsiert. De blikvangers mogen

2001 tot 24 uur op 1 januari 2002.

geen stortplaatsen worden!

Wanneer je deze oudejaarsnachtbus kunt ne-

Als deze misbruiken blijven

men vind je in de eindejaarsbuzz van de Lijn.

NAARTOE MET OUDEJAARSAVOND?

Geen probleem. De Feestbus stopt in de
Kerkstraat vlakbij de fuiftent van KLJ Zoersel.
De Feestbus stopt ook in de deelgemeente

duren, moeten wij deze blikvangers verwijderen!

WAAR

Daarnaast worden net als vorig jaar, op vraag

Halle aan de kerk. Daar zorgt jeugdhuis “De

van een aantal gemeenten en het provincie-

Non” voor enig spektakel. En jeugdhuis

bestuur in samenwerking met de Lijn een aan-

“Zoezel” zal zijn deuren ook voor de eerste

tal feestbussen ingelegd. Deze gaan niet rich-

maal openen voor een oudejaarsfestijn. Wil je

ting Antwerpen, maar maken regionale verbin-

daar een kijkje nemen dan stap je best van de

dingen. Zo vertrekt er een feestbus in Halle

feestbus aan het dorpsplein.

aan jeugdhuis De Non die gaat via St.-Anto-

Rij veilig en veel leut !

nius naar Zoersel waar je kunt afstappen voor
(tent aan het KLJ-lokaal) en jeugdhuis Zoezel.

FEESTBUSTICKET =

Daarna gaat de feestbus verder via Westmalle

GRATIS VERVOER VOOR JONG EN OUD OP OUDEJAARSNACHT MET:

de oudejaarsnachtfuif van de KLJ Zoersel

en Oostmalle naar Rijkevorsel tot in St.-Jozef
Rijkevorsel. In Rijkevorsel ter hoogte van de
kerk, kun je andere feestbussen nemen rich-

OPHALINGEN HUISVUIL
DEELGEMEENTE HALLE
TIJDENS
EINDEJAARSPERIODE

- de feestbussen die regionale verbindingen maken,
- oudejaarsnachtbussen naar Antwerpen en Turnhout,
- trams en bussen in stadsgebied Antwerpen.

ting Brasschaat en Hoogstraten.
Met een feestbusticket kun je op 31 december

VERGEET JE TICKET NIET OP TE HALEN!

OOK U KUNTGGDMEEPRATEN
EN GGD-FLITS TWEE KEER PER JAAR OP DE ROOSTER

Op dinsdag 25 december en op

Zes GGD-flitsen en vier GGD’s

per jaar samenkomt, ons gemeen-

Nadia Kerschot, tel. 03/380.13.01

dinsdag 1 januari wordt er geen

boordevol gemeentenieuws, dat

teblad onder de loep neemt en

of Marc Bachot, tel. 03/380.13.02,

huisvuil opgehaald in de deelge-

krijgt u jaarlijks van ons. De re-

aanbevelingen doet.

e-mail: communicatie@zoersel.be

meente Halle. De ophalingen wor-

dactie bestaat vooral uit ambte-

Wilt u hierover meepraten?

naren. Zij zetten hun beste been-

Ja? Dit kan!

Dus: GFT+ wordt op maandag 24

tje voor om u zo goed mogelijk

Aarzel niet en stel u kandidaat

december opgehaald en het restaf-

te informeren. Onze infomatie-

voor het evaluatiecomité van de

val in de grijze huisvuilzakken op

krant wil objectief en neutraal

GGD en de GGD-flits.

maandag 31 december!

zijn. Om dit in de gaten te hou-

Voor meer informatie kunt u te-

De ophalingen voor Zoersel en

den richten wij een evaluatieco-

recht bij de gemeentelijke dienst

Sint-Antonius veranderen niet.

mité op, dat minstens twee keer

Communicatie & Voorlichting,

den EEN

DAG VERVROEGD.
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LAATSTE WILSBESCHIKKING...
OF WAT U ZELF KUNT REGELEN VOOR UW BEGRAVING
Als u zelf uw wijze van teraardebestelling wilt laten optekenen dan kunt u dit bij de
gemeentelijke dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis (kasteel) en in de gemeentelijke loketdiensten aan de Handelslei 108 en aan de Oostmallebaan 15.
De mogelijkheden voor de wijze van teraardebestelling werden onlangs uitgebreid.
U kunt nu als uitdrukkelijke wens opgeven:
- begraving op de begraafplaats,

PROGRAMMA 2001

- crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats,
- crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee,
- crematie gevolg door begraving van de as op de begraafplaats,
- crematie gevolg door bijzetting van de as in het columbarium op de begraafplaats,
- crematie gevolg door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
of in de Belgische territoriale zee,
- crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats,
- crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
Uw keuze wordt via de computer in uw persoonlijk dossier vermeld. Bij overlijden
moet de familie dan een attest afhalen bij de gemeentelijke dienst Burgerlijke Stand in
de woonplaats van de overledene. Dit attest, de “laatste wilsbeschikking” moet
voorgelegd worden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, zodat deze kan nagaan
of er aan de wens van de overledene wordt voldaan. Als de overledene geen keuze
gemaakt had, moet er toch een attest afgeleverd worden met de vermelding “geen laatste wilsbeschikking”, de familie kan dan zelf kiezen.

TWAALF MAANDEN LATER...
VRIJDAG
ZONDAG

20 uur

21, ZATERDAG 22 EN
23 DECEMBER
kerstspel “Kerstmis op Einhoven”
van Wim Van Gelder

26 DECEMBER
wandeling van 5 km op Einhoven,
vertrek aan de kerststal,
de wandeling is bewegwijzerd
14 tot 22 uur pannenkoeken smullen aan de kerststal
20 uur
kerstspel “Kerstmis op Einhoven”
van Wim Van Gelder
WOENSDAG

14 tot 16 uur

27 DECEMBER
fakkeltocht naar het kerstspel op Einhoven,
vertrek aan de kerk van Zoersel,
fakkels kunt u ter plaatse kopen
kerstspel “Kerstmis op Einhoven”
van Wim Van Gelder

DONDERDAG

18 u.30

20 uur

JEUGDHUIS ZOEZEL BIJNA VAN START
Januari 2001, ik ging naar de bibliotheek in Zoersel en ze waren daar aan het
graven. Wat zou daar komen?
Elke werf heeft zijn werfborden. Ik ging dan ook even kijken wat er werd
aangekondigd: “Gemeentebestuur Zoersel bouwt jeugdhuis”.
Naast een jeugdhuis (instuifruimte) heeft het gebouw ook een activiteitenruimte met podium. Elke Zoerselse vereniging maar ook elke individuele jongere kan daarin activiteiten plannen. Twee maal per maand zal het jeugdhuis
zijn instuifruimte openstellen zodat ook kleinere fuiven georganiseerd kunnen
worden. Kortom het is een huis waarin elke Zoerselse jongere zich thuis moet
kunnen voelen.
Nu, twaalf maanden later is het jeugdhuid bijna klaar. Op 21 december, bij het
begin van de kerstvakantie wordt het gebouw officieel geopend. De dag daarna neemt de vzw Jeugdhuis Zoezel zijn intrek in het gebouw. Zij vliegen er on-

VRIJDAG

20 uur

28

DECEMBER

kerstspel “Kerstmis op Einhoven”
van Wim Van Gelder

middellijk in want in de namiddag krijgt jong Zoersels muzikaal talent de kans
om z’n kunnen op het podium te tonen. ’s Avonds wordt jong en oud verwacht
op de openingsfuif. Iedereen is welkom om daar de beentjes los te gooien.

Wenst u meer informatie over deze activiteiten,
contacteer dan
de gemeentelijke dienst Toerisme, Lindepaviljoen,
Oostmallebaan 15, 2980 Zoersel,
tel. 03/312.94.10, fax 03/312.59.44.
OPGELET!
Wegens rioleringswerken is het kerstspel
enkel bereikbaar via de Herentalsebaan.

Ben je jong en heb je zin om mee te werken aan de uitbouw van het jeugdhuis? Dan neem je best even contact op met de secretaris van de vzw
Jeugdhuis Zoezel, Marieke Mensink, tel.03/311.50.50. Je bent ook elke zaterdag welkom op de ledenwergadering om 19 uur in in het jeugdhuis.
Voor meer informatie neem je best contact op met Kristien Schryvers,
gemeentelijke dienst Jeugd, tel. 03/380.13.92.
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WEGEN- EN ANDERE
WERKEN
S TA N D
VA N
HERAANLEG

VOET- EN FIETS-

ZAKEN

OPENBAAR
ONDERZOEK
UITVOERINGSPLAN SLIB

baan verplaatst, werkt de

glijbekisting voor de rand-

INFORMATIE & INSPRAAK

aannemer de Drengel vol-

strook en de watergreppel

Omdat de toekomstige beleidsvisie en -stra-

In de vorige “flits” hebben

ledig af tot en met de be-

in Jukschot zijn in uitvoe-

tegie over de verwerking van slib (voor ge-

we dit al aangekondigd

strating.

ring. Als dit volledig klaar is

meenten vooral van toepassing op de pro-

voor eind oktober. Vermoe-

De rioleringswerken in de

krijgt deze straat een

blematiek rond grachten, riolen en rioolkol-

delijk wordt het eind no-

Herentalsebaan (fase 2),

nieuwe asfaltverharding.

ken), ons allen aanbelangt, moet decretaal

vember, dan krijgt de Kerk-

komen vermoedelijk na de

Vermoedelijk gebeurt dit in

het uitvoeringsplan slib aan de bevolking

straat, tussen Krekelen-

winter aan de beurt. De

de week van 20 november.

worden voorgelegd.

berg en Dorp een volledig

aannemer voorziet 100

Daarna volgt de afwerking

Als u wilt, kunt u het plan inzien bij de ge-

nieuw voet- en fietspad in

werkdagen voor het volle-

van plateaus met beton-

meentelijke dienst Leefmilieu in het ge-

gele en rode betonstraat-

dige project.

straatstenen. Ook de oprit-

meentehuis. Ook voor bijkomende informa-

ten, vanaf de rooilijn tot de

tie en uitleg kunt u hier terecht.

PAD

KERKSTRAAT

stenen. Deze werken
DE

duren, behoudens slecht

RIOLERINGSWERKEN

weer, ongeveer één

REIGER, PASTORIJSTRAAT,

heraanleggen in grijze

HOE

maand.

M. DE BEENHOUWER-

betonstraatstenen in de

Tijdens het openbaar onderzoek van 29

STRAAT,

oorspronkelijke breedte.

oktober tot 28 december 2001 kunt u

RIOLERINGSWERKEN

IN

(DEEL)

IN

LANGEBAAN

EN

rijweg, zal de aannemer

KREKELENBERG

BEZWAREN EN OPMERKINGEN INDIENEN?

schriftelijk wijzigingen, opmerkingen, sug-

De rioleringswerken in de-

RIOLERINGSWERKEN

ze straten zijn in hun laat-

SCHRIEKBOS

OVAM. Vermeld hierbij het paginanummer

Op 5 november zijn de rio-

ste fase!

Deze werken starten rond

en de betrokken paragraaf of actie.

leringswerken gestart. Zij

De asfaltverharding is aan-

20 november. Vanaf het in

verlopen in twee fasen:

gebracht en nu worden de

aanbouw zijnde zuiverings-

- fase1: rioleringswerken in

plateaus in betonstraatste-

station aan de Antwerpse-

de Drengel + verplaatsen

nen aangelegd. Ook de

dreef vertrekt de aannemer

van de nutsvoorzieningen

opritten, vanaf de rooilijn

met de riolering richting

in de Herentalsebaan,

tot de rijweg, worden door

St.-Antoniusbaan. Dit is de

- fase 2: rioleringswerken

de aannemer heraange-

eerste fase. De riolering

in de Herentalsebaan.

DRENGEL
SEBAAN

EN

HERENTAL-

(DEEL)

IN

gesties en voorstellen indienen bij de

U moet uw bezwaren of opmerkingen
rechtstreeks naar OVAM sturen. Omdat we
echter ook graag weten wat er bij onze
bevolking leeft, vragen wij of u van uw
bezwaar een kopie wilt overmaken aan
onze dienst Leefmilieu.

legd in grijze betonstraat-

voor het afvalwater wordt

De OVAM zal de ingediende opmerkingen

De aannemer start met de

stenen in de oorspronke-

in het midden van de baan

en de verstrekte adviezen onderzoeken en

rioleringswerken in de

lijke breedte.

gelegd. De grachten in de

formuleert dan haar standpunt voor de

Drengel.

De aannemer wil alles op

zijbermen worden volledig

Vlaamse regering. Aansluitend neemt de

In de Herentalsebaan zijn

alles zetten om de werk-

opnieuw geprofileerd en

Vlaamse regering een beslissing.

eerst werken aan de

zaamheden te beëïndigen

zorgen voor de vertraagde

nutsvoorzieningen nodig.

vóór de kerstperiode. Als

afvoer van het regenwater,

Hier zal de aannemer

het slechte weer geen roet

zowel van de straat als van

ruimte vrijmaken in de

in het eten gooit, moet dit

de bewoners. De volgende

bermen voor het onder-

lukken.

fases, 2 en 3, de zijstraten

Stuur uw opmerkingen vóór 28 december aan:
Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse Gewest (OVAM),
Openbaar Onderzoek
Uitvoeringsplan SLIB,

van het Schriekbos en de

gronds aanleggen van
elektriciteit, kabeltelevisie

RIOLERINGSWERKEN

en de voeding van de

KERKHOFLEI

openbare verlichting.

JUKSCHOT

winter aan bod.

Terwijl men de nutsvoorzie-

Ook hier naderen de wer-

Meer nieuws hierover in

ningen in de Herentalse-

ken hun laatste fase. De

een volgende flits of GGD.
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IN

EN

lus ten zuiden van de Antwerpsedreef, komen na de

Afdeling projectontwikkeling afvalstoffen,
Kan. De Deckerstraat 22-26,
2800 Mechelen.

