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‘t Is weer voorbij die mooie zomer...
Na een kwarteeuw herhaalt het liedje zich. Behoudens een inzinking in juni, kregen we prachtige zomermaanden. Alle evenemen-

Secretaris
Nadia Kerschot

ten, van Parkmuzaïek tot brandweerfeesten, kenden dan ook een

Samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst Communicatie & Voorlichting

En nu, de start van een nieuw werkjaar.

Werkten mee aan dit nummer
Liliane Belis, Bart Van Santvliet, Diane Weyten,
Jan Koninckx, Erik Fuhlbrügge, Janne Verstrepen,
Raf Somers, Franky Michielsen, Kristien
Schryvers, Erwin Dirks, Monique De Feyter, Paul
Smets, Jeroen Claes, Tarci Verbelen, Rarenne
Boyen, Kris Ryckaert, Rob Belmans, Nadia
Kerschot, Wim van Haegendoren, Bob Peeters en
Katrien Schryvers

Grootste Gemene Deler - nieuwe stijl. Voortaan krijgt u er per jaar
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te, ondermeer over de in uitvoering zijnde werken, de nieuwe

groot succes. In onze gemeente wordt gelééfd, zoveel is duidelijk.

“Nieuw” is hier zeker terecht. Voor u ligt het eerste nummer van de

vier in uw brievenbus, namelijk in maart, juni, september en
december. Tussendoor ontvangt u nog zes GGD-flitsen, van
beperktere omvang.
Bedoeling is om u nog meer, en vooral sneller informatie te geven.
Met elke GGD en GGD-flits krijgt u ook de activiteitenkalender,
zodat ook de verenigingen korter op de bal kunnen spelen.
In dit nummer vindt u weer heel wat informatie over onze gemeen-

regeling voor zonevreemde woningen en de politiehervorming.
We laten u ook kennis maken met de nieuwe zonechef en de
nieuwe directrice van de GSA. De vroegere directeur wuiven we
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gemeend uit.
Veel leesgenot.
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Prepress Xtensions, Mortsel
Drukkerij Lithos, Wommelgem
Verantwoordelijk uitgever
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Verspreiding
Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en
Zoersel.

Kerstmarkt 2001
8 en 9 december

Al voor de vijfde maal organiseren verschillende verenigingen van onze
gemeente samen met het gemeentebestuur “Over de Grenzen heen”.
Dit jaar zal de “Kerstmarkt” doorgaan in en om de gemeentelijke basisschool van St. Antonius.

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

De herinrichting van het domein Bethanie noopten de organisatoren ertoe

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

een succes waren. Gelet op het aantal bezoekers werd één van de doel-

om, met pijn in het hart de lokatie, waar alles begon, te verlaten.
Ondanks het slechte weer kunnen we zeggen dat de vier vorige edities
stellingen, de mensen in een gemoedelijke sfeer bij elkaar brengen, zeker
bereikt.
“Onze” kerstmarkt is niet zomaar een kerstmarkt. Elk jaar wordt er een
centraal project uitgekozen waaraan elke deelnemende vereniging 20%
van zijn winst afstaat. Vorig jaar werkten we voor “MOKAMBI” een

Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (03/380.13.00)

derde wereldproject dat al jaren vanuit Halle wordt gesteund.
Dit jaar kozen we voor twee projecten. Enerzijds steunen we
“Taalalfabet”, een project in Wommelgem dat jongeren tussen 18 en 25

Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

jaar opvangt die gedurende langere tijd behoefte hebben aan leven in een

Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (03/380.13.80)

gekwetsten. Anderzijds steunen we een ziekendhuis in Kalisz (Polen)
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beschermde gemeenschap, dit zowel voor mentaal zwakkeren als sociaal
waar met onze hulp een ziekenwagen wordt gefinancierd.
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IDENTITEITSKAARTEN

Wijziging bij 75-plussers
Bij bejaarde personen van 75 jaar
en meer worden de identiteitskaarten niet meer systematisch
hernieuwd. Er blijft nog wel een
nieuwe identiteitskaart nodig in
sommige gevallen zoals: overbrenging van de hoofdverblijfplaats
naar een andere gemeente, bij
verlies, vernietiging of beschadiging van de identiteitskaart.
75-plussers kunnen echter, nadat
hun huidige identiteitskaart
vervallen is, dit is na 10 jaar, zelf
een nieuwe identiteitskaart komen
aanvragen op de dienst bevolking
indien zij dit wensen.

STUDIETOELAGE

Nu aanvragen!
De aanvragen voor studietoelagen
moeten uiterlijk op 31 oktober
2001 volledig ingevuld toekomen
op de desbetreffende dienst.
Inlichtingen en blancoformulieren
zijn te bekomen op het gemeentehuis, dienst burgerzaken, Kasteeldreef 55 of op de loketdienst te
Zoersel, Oostmallebaan 15 of de
loketdienst te St.-Antonius,
Handelslei 108.

VERLOREN & GEVONDEN

Speelpleinnieuws
Het was weer leuk die mooie
zomer... Hij heeft echter ook zijn
sporen nagelaten.
Op de jeugddienst, Halle-Dorp 37,
kan je nog tot half oktober terecht
voor allerlei verloren en gevonden
voorwerpen.

D

VOOR U?

GERENOVEERD & GEOPEND

Brandweerman
of brandweervrouw

Kom eens een kijkje nemen,
u bent van harte welkom!

We zoeken vier vrijwilligers om het brandweerkorps te versterken.
Kandidaten moeten in
Zoersel wonen of komen
wonen, minstens 18 jaar
zijn en minstens 1,60 m
groot.
Je moet slagen in proeven die nagaan of je
lichamelijk voldoende
geschikt bent en de
officier-geneesheer van
de brandweer zal je nog
aan een geneeskundig
onderzoek onderwerpen.

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt
wanneer u door het centrum van
Sint-Antonius reed. De Schoolmeesterswoning, het gebouw voor de bibliotheek van Sint-Antonius, heeft een
opmerkelijke gedaanteverwisseling
ondergaan. Van oud en redelijk
vervallen is het de voorbije maanden
gerenoveerd tot een mooi en fraai
ogend gebouw.
Tijdens het weekend van 5 en 6
oktober zullen we de gerenoveerde
Schoolmeesterswoning feestelijk
heropenen.
Vrijdagavond reserveren we voor
een aantal genodigden. Zaterdag 6
oktober zullen de vier verenigingen
die de Schoolmeesterswoning in de
toekomst gaan bevolken, tussen 14
en 18 uur de deuren open zetten
voor het ruime publiek.
Wilt u het gerenoveerde gebouw ook
wel eens langs de binnenzijde bekijken en/of bent u geïnteresseerd in
de werking van de nieuwe bewoners? Nenufar, Oxfam, Crucea en
strip-o-theek Flater zullen u bij een
natje en een droogje van harte
welkom heten.
Daarnaast verzorgt fotoclub Nenufar
een tentoonstelling met foto’s van de
Schoolmeesterswoning en haar
omgeving tijdens de voorbije eeuw.
Strip-o-theek Flater heeft Merho,
striptekenaar van de reeks Kiekeboe
en inwoner van onze gemeente,
weten te strikken voor een tentoonstelling met enkele van zijn tekenplaten.
Oxfam en Crucea zorgen tenslotte
voor een muzikale noot.
U wordt verwacht...

Interesse?
Bekijk de website,
www.zoersel.be/brandweer
of vraag meer informatie
bij de gemeentelijke
dienst secretariaat tel.
03/380.13.13, of mail naar
secretariaat@zoersel.be

ZOEKEN

WIJ U?

Receptiepersoneel
U vindt het prettig om
tussen de mensen te
zijn. U bent flexibel en
wilt samen met uw
teamgenoten instaan
voor een vlekkeloos verloop van recepties die
het gemeentebestuur
organiseert?
Stel dan uw kandidatuur!
Schrijf aan het college
van burgemeester en
schepenen, Kasteeldreef
55, 2980 Zoersel.
U kunt uw schriftelijke
kandidatuur ook afgeven
bij de dienst onthaal in
het gemeentehuis of in
één van de gemeentelijke loketdiensten
(Zoersel: Oostmallebaan
15 of St.-Antonius,
Handelslei 108) of
mailen naar
gemeente@zoersel.be.
Wenst u meer informatie
dan kunt u bellen naar
de gemeentelijke dienst
personeel 03/380.13.29.

WETENS WAARD

IETS

R
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VLAAMSE
E ZORGVERZEKERING
WAT?
Zorgbehoevenden hebben niet-medische zorgen nodig. Daarvoor kunnen ze
rekenen op mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen.
De niet-medische kosten worden amper of niet terugbetaald.
VANAF WANNEER,
Weldra behoort dit echter tot het verleden. Op 1 oktober gaat namelijk de
Vlaamse Zorgverzekering van start. De Zorgverzekering zal gedeeltelijk de
niet-medische kosten dekken. Elke Vlaming ouder dan 25 jaar zal verplicht
moeten aansluiten bij een erkende zorgkas.
Zwaar zorgbehoevende personen die thuis worden verzorgd, kunnen vanaf 1
oktober 2001 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen. Vanaf 1 januari 2002
kunnen zij effectief genieten van de financiële ondersteuning uit de zorgverzekering.
Zwaar zorgbehoevende bewoners van een rust- en/of verzorgingstehuis moeten
nog wachten tot 1 juli 2002 voor een tegemoetkoming.
WAT

U betaalt een bijdrage aan de zorgkas waarbij u zich aansluit. Voor de periode
van 1 oktober 2001 tot 31 december 2002 betaalt u 10 euro (403 BEF).
INFOSESSIES
Omdat de nieuw verplichte verzekering nogal wat vragen doet oprijzen, zal het
Christelijk Ziekenfonds een twintigtal infosessies organiseren tussen 25 september en 25 oktober. De gratis infosessies staan voor iedereen open. Op deze
sessies komen alle aspecten van de zorgverzekering aan bod: inschrijving, aanvraag zorgvraag, zorgkrediet, mantelzorg, erkenningscriteria...
dinsdag 25 september
donderdag 27 september

Merksem

dinsdag 2 oktober

Burcht

donderdag 4 oktober

Boom

dinsdag 9 oktober

Antwerpen

donderdag 11oktober

Kapellen

dinsdag 16 oktober

gemeentelijke dienst
sociale zaken
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet
tel. 03/383.13.93
fax 03/385.29.09
bart.vansantvliet@zoersel.be

een recente aanpassing van het decreet op de
ruimtelijke ordening.
Hierna de voornaamste principes:
Welke werken kunt u
zonder vergunning uitvoeren?
In alle zones kan u zonder vergunning onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren die geen
betrekking hebben op de stabiliteit (vb. vervangen
van versleten ramen, vervangen van kapotte dakpannen,...). Ook werken die vrijgesteld zijn van

Hoboken

donderdag 18 oktober

Wuustwezel

dinsdag 23 oktober

Mortsel

donderdag 25 oktober

‘kleine werken’ (vb. leggen van parket, plaatsen
van een nieuwe badkamer...).
Voor welke werken
hebt u een vergunning nodig?
In alle zones kan u - mits het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning - onderhouds- en
instandhoudingswerken uitvoeren die wel betrek-

LOCATIE

Edegem

Info

De vele reacties op de aanpak hebben geleid tot

stedenbouwkundige vergunning: de zogenaamde

KOST HET?

PLAATS, DATUM,
Westmalle

Z
Z

onevre

Parochiecentrum
St. Jozeflei 27
‘t Centrum
Snijdersstraat 35
Muziekacademie
Nieuwdreef 135
’t Waaigat
Kerkplein 1
Gemeentelijke Schouwburg
H. Spillemaeckersstraat 9
Auditorium ACW
Nationalestraat 111
Het bruggetje
Hoevensebaan 12/2
Extra Time
Louisalei 24
Cultureel Centrum
Achter d’Hoven 15
Lepelhof
Lepelstraat 3/7

Op deze plaatsen zijn op vermelde dagen telkens twee sessies voorzien.
De eerste sessie loopt van 13.30 tot 16 uur, de tweede sessie loopt van
19.30 tot 22 uur.Indien ook andere ziekenfondsen infosessies voorzien,
zullen we dit zo vlug mogelijk laten weten.

king hebben op de stabiliteit. Het gaat hier bv. om
het vervangen van dakgebinten, het heroprichten
van een kromme buitenmuur enz.
Voorwaarde is wel dat het hier gaat om een niet
verkrotte bestaande vergunde woning of gebouw.
Indien de vergunning zou geweigerd worden kan
u - na uitputting van de alle administratieve beroepsmogelijkheden - de aankoop van uw perceel
door het Vlaams gewest eisen.
Onder welke voorwaarden kunt u verbouwen,
herbouwen en uitbreiden?
Om te mogen verbouwen, herbouwen en uitbreiden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:
- uw woning is niet gelegen in recreatiegebied of
ruimtelijk kwetsbaar gebied (o.m. groengebied,
natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde, natuurreservaat, bosgebied,
agrarisch gebied met ecologische waarde,
agrarisch gebied met bijzondere waarde);
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r u i m t e l i j k e o rd e n i n g
emde woningen
- de woning is op het ogenblik van

één geheel mee vormen - maxi-

de vergunningsaanvraag niet

maal leiden tot een bouwvolume

verkrot;

van 850 m3 nuttige ruimte;

- het betreft een vergunde woning;

- bij uitbreiding van een bestaande

- indien het bestaande bouwvolume

woning mag de 100% volumever-

3

meer dan 1.000 m bedraagt,

meerdering niet overschreden

dient het volume van de herbouw-

worden;

de woning beperkt te blijven tot
1.000 m3;
- het aantal woongelegenheden
moet beperkt blijven tot het be-

Bij vernieling of beschadiging
door heirkracht
is er een aparte regeling.

staande aantal;
- het verbouwen van een bestaand

Wat als u de werken al hebt

gebouw moet gebeuren binnen

aangevat of werken hebt

het bestaande bouwvolume;

uitgevoerd die overeenstemmen

- bij het herbouwen op dezelfde

Toelage voor het onderhoud van
niet-beschermde,
waardevolle gebouwen

Info

De Antwerpse provincieraad geeft een
gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
toelage voor het onderhoud van nietafdelingshoofd
beschermde waardevolle gebouwen. BeJan Koninckx
doeling is om tijdige onderhoudswerken
tel. 03/380.13.97
aan te moedigen. Op deze manier voorfax 03/380.13.30
komt men verval en vermijdt men dure
jan.koninkx@zoersel.be
herstellings- en restauratiewerken.
De subsidie geldt voor het onderhoud,
herstellen of vervangen van dakgoten, muren, funderingen,
daken, gebroken of gebarsten ruiten, deuren, poorten, enz.

met de nieuwe bepaling?

plaats van een bestaande woning

Als u al onderhouds- en instand-

(steeds binnen het bestaande

houdingswerken deed die betrek-

bouwvolume) dient het karakter

king hebben op de stabiliteit of ver-

en de verschijningsvorm van de

bouwings-, herbouwings- of uitbrei-

oorspronkelijke woning behouden

dingswerken hebt uitgevoerd, hebt

te blijven;

u vanaf de inwerkingtreding van het

- de uitbreiding van een bestaande

gewijzigde decreeet op de ruimtelijke

woning kan - met inbegrip van de

ordening één jaar tijd om een regu-

woningbijgebouwen die er fysisch

larisatievergunning aan te vragen.

Welke gebouwen komen in aanmerking?
- gebouwen die waardevol zijn en omwille van hun
artistieke, historische, wetenschappelijke, volkskundige,
indurstrieel-archeologische of andere sociaal-culturele
waarde;
Hoeveel bedraagt de subsidie?
- 30% van de uitgaven voor de onderhoudswerken die de
500.000,- fr. niet overschrijden;
- 15% van de uitgaven voor de onderhoudswerken boven
de 500.000,- fr., maar die het bedrag van 1.000.000,- fr.
niet overschrijden.
Voor het gedeelte van de uitgaven boven 1.000.000,- fr.
wordt geen subsidie toegekend. Subsidies van minder dan
30.000,- fr. worden niet uitbetaald.
Hoe vraagt u deze subsidie aan?
U moet uw aanvraag vóór de aanvang van de werken, in
drievoud, indienen bij de Bestendige Deputatie, Dienst
Cultureel Erfgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, tel. 03/240.55.70, of mail naar
cultureelerfgoed@admin.provant.be
Informatie en het volledige subsidiereglement kunt u bekomen bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening &
Huisvesting en bij de provinciale dienst Cultureel Erfgoed.
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ERDEELSLEUTEL

Op advies van de derde wereldraad heeft de
gemeenteraad op 26 april jl. de verdeelsleutel
aangepast voor de besteding van het gemeentelijke
budget voor ontwikkelingssamenwerking.
De herziening heeft voornamelijk een verhoging van de steun
aan ‘Zoerselse projecten’ tot doel. Hoewel projecten die professioneel opgevolgd worden door niet-gouvernementele
organisaties zoals 11.11.11 en Broederlijk Delen, zeker een
garantie bieden voor een goede besteding van de financiële
middelen, zijn er toch enkele redenen die pleiten voor een
herverdeling in het voordeel van de ‘Zoerselse projecten’. Een
toenemend aantal personen in Zoersel hebben immers directe
of indirecte contacten met projecten in de derde wereld en
doen beroep op de derde wereldraad om deze projecten financieel te helpen steunen.
Het principe dat de toelage aan de derde wereldraad jaarlijks
minimum 0,7% van de gewone begroting zal bedragen, blijft
gehandhaafd. De derde wereldraad besteedt de toelage volgens
een verdeelsleutel, die de gemeenteraad goedkeurde.
* 7,5% van de totale toelage wordt toegewezen aan hulp voor
de Roemeense zustergemeente Crucea
* Het resterende bedrag wordt als volgt verdeeld:
- 32% wordt toegewezen aan 11.11.11-projecten.
- 28% is bestemd voor projecten van Broederlijk Delen.
- 20% is voorzien voor de Zoerselse projecten. Dit betekent
een verhoging van 10% naar 20% van de totale toelage.
- 20% van de toelage blijft bestemd voor projecten in
Zoersel ter informatie en bewustmaking van de bevolking
over de derde wereldproblematiek, met inbegrip van
noodhulp. Dit is het budget voor sensibilisering.

Info
secretariaat
Derde Wereldraad
Erik Fuhlbrügge

Hiermee organiseert de derde wereldraad zelf
activiteiten in Zoersel (bijvoorbeeld een voorjaarsproject in het teken van een derde wereldland met
film, muziek, kunst…, cursusactiviteiten in het
kader van de 11.11.11 actie, uitgave “derde

tel. 03/380.13.95
fax 03/385.29.09
erik.fuhlbrugge@zoersel.be

machtswortel”) of steunt ze activiteiten en
organisaties in Zoersel die openstaan voor
sensibilisering voor derde wereldproble-
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A A N G E PA S T
matiek (denk maar aan de kerstmarkt ‘Over De Grenzen
Heen’, een optreden op Parkmuzaïek, steun aan activiteiten van jongerenverenigingen …). De verschillende
activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en er wordt dan
ook een groot deel van de Zoerselse bevolking mee
bereikt: kinderen in de scholen, jongeren, ouderen, cultuurliefhebbers, het publiek dat in grote getale afkomt op
de kerstmarkt en parkmuzaïek…

Wilt u een project laten erkennen en steunen?
Voor informatie hierover en het aanvragen van het speciale
aanvraagformulier kunt u terecht bij Erik Fuhlbrügge, secretaris van de derde wereldraad, afdeling Welzijn.
Ingevulde aanvraagformulieren moeten tegen 31 januari 2002
terug op het secretariaat worden binnengebracht.
Derde wereldraad... iets voor u?
Als u dit leest denkt u misschien “Dit alles interesseert mij
wel, ik zou ook graag komen meepraten over wereldwijde
thema’s!” Dat kan uiteraard. De maandelijkse vergaderingen
vinden elke eerste dinsdag van de maand om 20u30 in het
Zonneputteke plaats en staan voor iedereen open. Ook als u
het niet ziet zitten om te komen vergaderen, maar wel graag
als losse medewerker wil meewerken aan één van de activiteiten, bent u van harte welkom. Geef in beide gevallen aan seintje aan Katrien Seynaeve, Medelaar 97, tel. 03/383.05.58 of
mail naar kseynaeve@freegates.be.

bibliotheek

I

N DE BIB WORDT NIET ALLEEN GELEZEN,

Info

ma a r o o k . . .

geen pizza’s
maar boeken en cd’s aan huis geleverd!

Hoofdbibliotheek Zoersel
bibliothecaris
Janne Verstrepen

Enkele van haar meest gelezen boeken:

De Melancholieke Revolutie
Aangetrokken door de verhalen van György
Konrad reist Lieve Joris in de zomer van 1989
naar Boedapest. Terwijl het communistische rijk
in zijn voegen kraakt en journalisten zich van revolutie naar revolutie spoeden, stort zij zich in de
Hongaarse omwenteling en ontdekt hoe diep het
systeem heeft ingegrepen in het persoonlijk leven
van mensen.

Sommige mensen geraken nooit in de bibliotheek omdat ze ziek of bedlegerig zijn. Anderen kunnen niet meer fietsen of autorijden en ze wonen
te ver van de bibliotheek om te voet te gaan.
Spijtig, want misschien zouden juist zij graag boeken en cd’s willen lenen.
Daarom willen we starten met een “Bibliotheek aan huis-dienst”.
We hebben echter geen idee van het aantal mensen dat hiervan wil gebruik maken.
En we zoeken ook vrijwilligers die de boeken en cd’s bij die mensen aan
huis willen brengen en weer ophalen.
Laat ons dus iets weten wanneer u:
- graag wilt kennis maken met het aanbod van de openbare bibliotheek,
maar er om fysieke redenen niet naar toe kunt komen,
- op vrijwillige basis als thuisbezorger wilt meewerken aan dit project.
Afhankelijk van uw reacties kunnen we deze dienstverlening uitwerken.

bibliotheekweek 2001
Tijdens de Bibliotheekweek van 2001 (13 tot 20 oktober) staat het

tel. 03/312.94.04
fax 03/312.94.27
bibliotheek@zoersel.be

Terug naar Kongo
Joris maakt de reis in het voetspoor van een inmiddels overleden familielid die er zijn hele leven
als missionaris actief is geweest. Het katholieke
spoor van haar heeroom laat zij echter al gauw
voor wat het is, om de aandacht te vestigen op
het moderne Zaire, nu terug (naar) Congo.

Mali Blues

thema ‘reizen’ centraal: de bibliotheek wijst de weg naar de reisliteratuur. Naast de traditionele reisgidsen is er nog zoveel meer te
ontdekken in de bib: kijk ook eens bij muziek uit vreemde landen,
kookboeken met buitenlandse recepten, reisverhalen, kunstboeken, koningshuizen, kamperen, wijngidsen, geschiedenis, godsdienst, fotoboeken, taalcursussen, reisvideo’s en -cd-roms...

Een fascinerende verhalenbundel over
marabouts en djinns, wantrouwen en
trots, de warmte en complexiteit van de
Afrikaanse samenleving, met als leidmotief de Afrikaanse muziek.

Via haar boeiende reisverhalen kennen vele van onze lezers Lieve
Joris. Dat haar werk verder gaat dan alledaagse journalistiek is te
danken aan de zorgvuldige keuze van een invalshoek, de aandacht voor sfeertekening, de soms speelse opbouw van de tekst

De Poorten van Damaskus

en vooral haar persoonlijke aanpak. In september verschijnt van

Lieve Joris logeert zes maanden bij de
Damaskeense Hala en haar dochter Asma.
Ondergedoken in het Arabische gezinsleven
ervaart ze de impact van de Syrische politiek op
het dagelijkse leven in het Midden-Oosten.

haar een nieuw boek over Congo “Dans van de luipaard”. Om
deze boeiende verhalen nog intenser te kunnen mee beleven hebben we Lieve Joris uitgenodigd om te vertellen over haar nieuwste boek (en al de vorige). Op vrijdag 5 oktober kunt u haar persoonlijk ontmoeten in het Koetshuis, aanvang 20 uur.
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Raf Somers, korpschef
Op 17 juli heeft de Koning Raphaël

vielen immers onder de rijkswacht-

Somers aangewezen als korpschef

bevoegdheid van dit district.

van de nieuwe lokale politie in onze

Door een reorganisatie binnen de

zone ‘Voorkempen’ (Brecht-Malle-

rijkswacht werden de districten

Schilde-Zoersel). Deze benoeming

samengebracht met de grenzen van

geldt voor vijf jaar en is één maal

de gerechtelijke arrondissementen

hernieuwbaar.

zodat ook in Antwerpen slechts één

Onze zonechef is 47 jaar oud, woont

district overbleef. Binnen deze

te Nijlen, is vader van twee kinderen

nieuwe structuur werd Raf Somers

en geniet sinds een korte tijd van het

benoemd tot directeur operaties en

‘grootouderschap’. Geboren en geto-

werd hij als het ware verantwo-

gen in en rond Antwerpen, begon hij

ordelijk voor de dagelijkse werking

na studies in de toegepaste

van de rijkswacht voor het ganse

economische wetenschappen aan de

arrondissement.

Info
politie Zoersel
commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck
tel. 03/385.16.16
fax 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

universiteit Antwerpen,

In oktober 2000 werd een oude

een loopbaan bij de rijks-

droom terug waar: onze collega werd

wacht. Na de opleiding

opnieuw districtcommandant,

tot rijkswachtofficier, tij-

weliswaar dit maal te Mechelen.

dens dewelke hij

Helaas voor korte duur: door de

studeerde aan de

politiehervorming werd de functie

Koninklijke Militaire

districtscommandant afgeschaft en

School in Brussel en de

vervangen door een bestuurlijk

rijksuniversiteit in Gent,

directeur coördinator die een gans

werd hij benoemd als onderluitenant

andere bevoegdheid kreeg. Door

en werd pelotonscommandant bij de

omstandigheden besloot Raf Somers

rijkswacht van de 2de Mobiele

over te gaan naar de nieuwe lokale

Groep, toen nog gekazerneerd aan de

politie en stelde zich kandidaat voor

Boomsesteenweg in Wilrijk.

de functie van korpschef in onze

Na verloop van tijd verliet Raf

zone. Na een selectieproef werd hij

Somers Antwerpen om deel te gaan

door de politieraad ‘Voorkempen’ in

uitmaken van het rijkswachtdistrict

mei aan de Koning voorgedragen als

Geel in het arrondissement Turnhout.

enige kandidaat.

Later werd hij, na een beroepsexam-

Uiteindelijk is de benoeming,

en, bevorderd tot de graad van

dewelke verscheen in het staatsblad

majoor en nam hij het commando

van 1 augustus, een feit en kan er nu

waar van het district Brasschaat.

volop werk gemaakt worden van de

Toen heeft hij onze contreien beter

politiehervormingen binnen onze

leren kennen. Onze vier gemeenten

gemeenten.
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De hervorming bij de politie Voorkempen (Brecht, Malle,
Schilde en Zoersel) werd, na een haalbaarheidsstudie,
bijgestuurd.
In tegenstelling tot voorgaande berichten zal er in de
startfase in de week nog geen permanent onthaalpunt
mogelijk zijn. Er wordt wel aan gewerkt om dit zo vlug
mogelijk wel te realiseren. De politie is echter wel 24u
op 24u bereikbaar.
LOKALE COMMISSARIATEN
De lokale commisariaten in Brecht, Malle en Schilde
blijven, zoals reeds aangekondigd, tijdens de weekdagen open van 8u tot 18u. Voor de wijkwerking kunnen
bepaalde burelen één of meer dagen langer geopend
zijn. In elk lokaal commissariaat kan u zoals voorheen
terecht voor alle zaken waar u de politie voor nodig
heeft. (klachten, aangiften, enz.).
Aan het hoofd van het lokaal commissariaat staat de
lokale commissaris. Dit zijn de volgende mensen:
Brecht: commissaris J. Geysen
Malle: commissaris F. Kennis
Schilde: commissaris F. Van Konnegem
Zoersel: commissaris L. Jacobs.
Het Zoersels bureel zal uitgroeien tot een vast permanent onthaalpunt. In het begin geopend op:
- maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 6 tot 22 uur,
- vrijdag van 6 tot 24 uur,
- zaterdag van 0 tot 24 uur,
- zondag van 0 tot 22 uur.
Als het bureel in Zoersel gesloten is (dit is tijdens weeknachten), zal u toch via het gebruikelijke telefoonnummer rechtstreeks verbonden worden met de politie
Voorkempen.
LOKALE TEAMS
Het team in Brecht zal bestaan uit 17 personen, in Malle
11, in Schilde 15 en in Zoersel 13. De lokale teams
zullen enerzijds hun aandeel in de gezamenlijke interventies opnemen. Daarnaast zullen ze zorg dragen voor
de plaatselijke werking.
INTERVENTIES
Er zullen 2 ploegen permanent werken. Daarenboven
zal op verschillende tijdstippen een piekploeg beschikbaar zijn: weekdagen tussen 8 en 18 uur, zaterdag en

politie
N G E N
zondag tussen 10 en 18 uur, en
verder vrijdag- en zaterdagnacht. Niet dringende interventies kunnen door de lokale
teams of de wijkagenten worden
uitgevoerd.
WIJKWERKING
Er wordt veel belang gehecht
aan de wijkwerking. Daarom
werd het aantal wijkagenten
vanaf 1 september 2001
opgetrokken. In Brecht zijn er 4,
in Malle 2, en in Schilde en
Zoersel eveneens 4.
GESPECIALISEERDE DIENSTEN
Zoals aangekondigd zullen een
aantal diensten worden opgestart. We denken hier aan de
recherchedienst (o.l.v. comm. E.
Van Opstal), dienst milieu (o.l.v.
kom. L.Joris), dienst jeugd en
gezin (en slachtofferhulp) (o.l.v.
comm. J.Claessens), verkeer
(o.l.v. comm. P. Vermeulen) en
preventie.
We komen hier later op terug.
HOOFDCOMMISSARIAAT
Een aantal centrale diensten
worden gecentraliseerd in het
hoofdcommissariaat. Hoofdcommissaris Raf Somers werd
benoemd tot korpschef. Hij
neemt de algemene leiding van
de politiezone op zich.
Commissaris Van den Bulck
wordt directeur personeel,
human recoure management.
Commissarissen Busschaert en
Boonen zullen instaan voor de
planning en de informatieverwerking. Commissaris Hertoge is
verantwoordelijk voor de
informatica en de logistiek.

WEBSITE
De politiehervorming bij politie
Voorkempen wordt ook toegelicht op een website. Deze vindt
u onder www.brecht/politie.htm.
Deze site zal eerlang ook volledig worden aangepast aan de
nieuwe structuren.
WIJKWERKING IN ZOERSEL
De huidige wijkagenten zijn:
- Hans CLIPPELEYR
voor de deelgemeente Zoersel,
“Lindepaviljoen”, Oostmallebaan 15.
Openingsuren: elke werkdag
van 8u.45 tot 12 uur en dinsdagavond van 18 tot 20 uur.
- Marina KIENEN
voor de deelgemeente Halle
- Alex VERBERGT
voor de deelgemeente SintAntonius
De laatste twee kunt u bereiken in het wijkbureel van het
commissariaat aan de
Kerkhoflei 14.
Openingsuren: elke werkdag
van 8u.30 tot 12 uur en donderdagavond van 18 tot 20 uur
De drie wijkagenten zijn volgens
een beurtrolsysteem ook op
zaterdagvoormiddag bereikbaar
tussen 8 en 12 uur in de Kerkhoflei 14.
Erwin GELUYKENS werd na de
hervorming aangesteld als de
vierde wijkagent. Daardoor zal
één en ander nog wijzigen.
U zal daarvan tijdig op de
hoogte worden gebracht.

Opgelet!
of je bent (niet) gezien!
Een degelijke verlichting op je fiets is een “must”. Vele jongeren gebruiken hun
fietsverlichting niet omdat hun fiets dan zwaarder trapt. Dat beetje zwaarder trappen KAN JE LEVEN REDDEN. Verlichting is er in de eerste plaats om gezien te
worden. In de tweede plaats om zelf te zien. Bij de aankoop van je fiets kun je
eventueel een fietsverlichting met accu in plaats van dynamo in overweging
nemen. Het voordeel is dat deze permanent werkt, ook wanneer je de fiets aan
de handt leidt of stilstaat. Wanneer je met je fiets op de openbare weg komt,
moet hij voldoen aan de voorschriften van het verkeersreglement.
LICHTEN
Vooraan moet je fiets een niet-verblindend wit of geel licht hebben; achteraan
een rood licht. Voor- en achterlicht moeten branden wanneer je met je fiets op de
openbare weg rijdt tussen valavond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden waarin het niet mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van
ongeveer 200 meter zoals bij mist, zware regen- of sneeuwval. Het rode achterlicht moet ’s nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn vanop minstens 100 meter.
REFLECTOREN
Je fiets moet altijd voorzien zijn van een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan. Aan weerszijden van je trappers moeten twee gele of oranje
reflectoren zitten. Op elk wiel zijn twee gele of oranje reflectoren bevestigd aan
de spaken ofwel hebben je banden een witte strook.
UITZONDERINGEN
Voor ren- en crossfietsen met een wieldiameter van ten hoogste vijftig centimeter
wordt een uitzondering gemaakt. Ze moeten evenwel vooraan een
witte en achteraan een rode reflector hebben wanneer
ze met ten minste één spatbord uitgerust zijn.
Crossfietsen zijn bedoeld om op speciale terreinen te rijden. Reflectoren in de spaken
zouden eerder een gevaar dan een
veiligheidsvoorziening betekenen.
Een crossfiets is niet gemaakt om
op straat te rijden. In het verkeer
zijn ze dus onveilig.
SLOT
In de ongevallen statistieken
komen veel te vaak tweewielers voor. Zorg ervoor
dat je altijd gezien wordt!
Om uw veiligheid te verhogen zal onze politie regelmatig en streng toezicht
houden op de verlichting van
de fietsen.
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cultuur
Met Verenigde groeten

Het verenigingsleven steunt vzw Thomas. U ook?

Onze gemeente telt een rijk en gevarieerd aanbod van sociale,
culturele en sportieve verenigingen. Een bloeiend verenigingsleven is zonder twijfel een rijkdom voor een leefgemeenschap.

Het Zoerselse verenigingsleven is sinds kort volop in de weer om
de recent opgerichte vzw Thomas te ondersteunen. De vzw
Thomas werd opgericht om de medische behandeling van de
vijfjarige, motorisch gehandicapte Thomas Gysels financieel
haalbaar te maken.

Misschien maakt u zelf wel deel uit van een vereniging. U telt er
vrienden, de vereniging maakt deel uit van uw leven in onze
gemeenschap. Het verenigingsleven
betekent voor elk van ons, voor onze
het landschap in de kunst
kinderen een stuk emotionele verbondenheid met onze woonplek.
De Bijl, (t) Huis voor kunst en cultuur is de nieuwe tentoonstellingsruimte in het centrum van Zoersel. Rond de feestdagen
Enkele jaren geleden nam de culorganiseert de programmatiewerkgroep voor de eerste maal een
turele raad van onze gemeente het
groepstentoonstelling met kunstenaars uit Zoersel en omgeving.
initiatief om het verenigingsleven
Het thema van de tentoonstelling is ‘het landschap’, waarbij het
een extra steuntje in de rug te
landschap ruim kan worden geïnterpreteerd.
geven. Onder het motto ‘Met
Verenigde Groeten’ zag de eerste
Om deel te nemen aan deze tentoonstelling geeft u gewoon
naam, adres en telefoonnummer door aan de gemeentelijke
verenigingendag het levenslicht.
dienst cultuur en dit voor 1 november. Enkele mensen van de
Zondag 14 oktober e.k. is het
programmatiewerkgroep zullen vervolgens een bezoek brengen
opnieuw zover... Onder hetzelfde
aan uw atelier en samen met u een aantal werken voor de tenmoto ‘Met Verenigde Groeten’ zal de
toonstelling selecteren. Welke en hoeveel werken er van u worderde verenigingendag plaatsvinden
den tentoongesteld, is afhankelijk van de aard van de werken en
het aantal deelnemers.
tussen 13 en 18 uur in het
Zonneputteke.
Kostprijs voor deelname is maximaal 1.000,-fr. (24,78 euro), los

Op 6 oktober e.k. vertrekt Thomas
samen met zijn ouders naar het
Petrofsky Instituut in Californië
(USA) voor een speciale intensieve
therapie. De Petrofsky-behandeling
werkt met de meest moderne technieken zoals computer-ondersteuning en elektronische simulatie. De
begeleiding daarbij, zowel voor
Thomas als zijn ouders, is zeer
intensief: tot 6 uur per dag hard
werken.
Een behandeling in het Petrofsky
Instituut duurt ongeveer 6 weken en
kan ervoor zorgen dat Thomas zijn
romp beter onder controle krijgt. Dit
is van uitermate groot belang. Niet
enkel voor een goede zithouding en
voor een kans om later zelfstandig te
kunnen stappen, maar evenzeer om
ernstige vergroeiingen van de
ruggengraat te voorkomen.

gezien van het aantal werken dat er van de kunstenaar in kwestie
De verenigingendag wil alle inwoworden getoond.
ners van Zoersel de kans bieden om
De tentoonstelling wordt op vrijdagavond 21 december met een
kennis te maken met het bruisende
receptie ingezet. Op 13 januari sluit de tentoonstelling de deuren.
verenigingsleven dat er reilt en zeilt
in onze gemeente. Dit gebeurt op
Info en inschrijvingen:
De totale kostprijs van de behandelverschillende manieren.
dienst Cultuur, Franky Michielsen, Halle-Dorp 37,
ing bedraagt ongeveer 1.000.000,- fr
Tal van verenigingen pakken uit met
tel. 03/380.13.93, fax 03/385.29.09.
(25.000 euro). Om dit financieel
een stand, waarbij ze zich op een
haalbaar te maken, zijn tal van
originele manier aan u voorstellen. U kunt er terecht voor alle
Zoerselse verenigingen met verschillende acties begonnen,
weetjes over de vereniging: wat doen ze, hoe er lid van worwaarvan de opbrengst bestemd is voor de vzw Thomas.
den,... Daarnaast geven een aantal verenigingen een optreden
De voorbije weken vond o.a. een voetbalderby plaats tussen KFC
ten beste op het grote podium. De verenigingendag wordt met
Halle en KFC Antonia, waren een aantal vrijwilligers actief op de
andere woorden een grote kijk-en-doe dag, en dit voor jong en
oud.
Parkavonden, organiseerde de Landelijke Gilde een wafelenbak,
deed de brandweer een duid in het zakje, enz.
Dit jaar zal er op de verenigingendag ook speciale aandacht uitOok de komende weken en maanden staan nog tal van activitei
gaan naar de vrijwilliger, de onmisbare schakel in de werking van
ten op stapel.
vele verenigingen. 2001 werd namelijk uitgeroepen tot het
Uiteraard kan iedereen zelf een steunbijdrage leveren. U kunt
Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Wij vinden het dan ook
gepast dat in het kader van de verenigingendag de vrijwilliger in
een bijdrage overschrijven op het rekeningnummer 8335221026-65 ofwel kunt u deelnemen aan één van de vele steunonze gemeente op symbolische wijze een ferme ‘dank u wel’
verdient voor zijn/haar jarenlange, tomeloze inzet.
activiteiten.
Info: cultuurdienst, Halle-dorp 37, 2980 Zoersel, tel. 03/38013.93
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Info: vzw Thomas, Halle-Dorp 18, 2980 Zoersel, tel. 0496/86.54.16
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VERDWIJNT!

Telefoon voor eigen rekening.
Tot op heden konden een aantal
categorieën van gehandicapten,
langdurig zieken of ouderen met
een klein inkomen genieten van
een provinciale toelage van
1.000,- fr. (24,78 euro) als tussenkomst voor telefoonkosten. De bedoeling van deze toelage was om
de betrokkenen aan te sporen een
telefoonaansluiting te nemen en
zo minder afhankelijk te maken
van derden.
Aangezien op dit moment bijna
iedereen een telefoon in huis
heeft, is de provincie van oordeel
dat deze toelage niet meer nodig
is. De toelage wordt vanaf 1 januari 2002 afgeschaft. Het uitgespaarde geld wil de provincie in de
toekomst aan andere ititiatieven
besteden.
Overgangsmaatregel voor 2001
Aanvragen voor 2001 kunnen nog
wel worden ingediend. Zij moeten
voor 30 september 2001 binnen
zijn!
Info:
gemeentelijke sociale dienst,
Diane Weyten, tel. 03/380.13.81.

R
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VERKEERSREMMERS

PINTJE

Wanneer
in mijn straat?

Nieuwe uitbater cafetaria!

Verkeersveiligheid is één
van dé grote bekommernissen van het
gemeentebestuur.
Daarom werden vorig
jaar in een aantal straten
(Baron de Caterslaan,
Langebaan, Emiel Vermeulenstraat en Kardinaal Cardijnlaan) proefopstellingen (zgn. verkeersremmers) geplaatst
die voor langzamer - en
dus voor de zwakke
weggebruiker veiliger verkeer moeten zorgen.
Ondertussen is uit een
evaluatie gebleken dat
deze verkeersingrepen
hun effect niet hebben
gemist.
Op dit ogenblik wordt er
gewerkt aan een eenvormige regeling zodat
diverse straten in de
toekomst op een identieke wijze aangelegd
kunnen worden. Het college zal een prioriteitenlijst opstellen met de
straten waar een verkeersingreep zich het
meest opdringt en hiervoor jaarlijks de nodige
budgetten voorzien.
Vanzelfsprekend zou de
veiligheid van de zwakke
weggebruikers er sterk
op vooruitgaan als alle
autobestuurders hun
snelheid zouden aanpassen en de straten
vermijden die niet voor
doorstromend verkeer
bedoeld zijn.

PAKKEN IN DE

PRAATPAAL?

Het heeft misschien een tijdje geduurd, maar sinds half augustus is
de cafetaria, verbonden aan het
Zonneputteke, terug
open. Voortaan zal
de cafetaria luisteren naar de naam
‘De Praatpaal’. De
nieuwe naamgeving
komt er niet zomaar... De nieuwe
uitbater, Bob
Wauters, wil van de
cafetaria een echte
ontmoetingsplaats
maken, waar mensen bij elkaar komen om te praten,
te discussiëren,
plezier te maken...
Bob Wauters zal u
vol enthousiasme in
de volledig vernieuwde en sfeervolle ingerichte cafetariaruimte ontvangen.
‘De Praatpaal’ is op volgende dagen
geopend:
dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur;
maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagavond van
20.00 tot 23.00 uur;
zaterdagvoormiddag van 10.30 tot
13.00 uur.

KIP

AFGEKIPT!

Compostmeesters braderij
Wie heeft ze niet gezien... de compostmeesters, maar vooral de kippen! Vele voorbijgangers hebben
meegedaan met de gratis wedstijd
waarbij je een koppel kippen of een
compostvat kon winnen. Hiervoor
moest je enkel het gewicht van een
volslanke kip schatten en het juiste
ei bij de juiste kip raden! Wat blijkt,
in onze gemeente woont een
beroepskeurster die met een verschil
van 22 gram het gewicht van de kip
schatte! Mevrouw Liliane Declerck
uit de Violetlaan 25 noteerde een
gewicht van drie kilo en 262 gram en
noteerde het juiste ei bij de kip. Een
koppel “Brahma” hennen worden bij
haar thuis af’gekipt’.

WETENS WAARD

TUSSENKOMST

A
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g e z o n d h e i d s p re v e n t i e
griep = geen grap
Samen met de huisartsen en andere partners binnen het Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen Noord, wil het gemeentebestuur risico-

Inenten…
voorkomen is beter dan genezen

patiënten aanmoedigen om zich te laten vaccineren tegen griep.

“Je laten inenten kan nog niet garanderen dat je geen griep

Griep is een virale infectie van de bovenste luchtwegen, die soms tot

krijgt”, zegt men. Juist, maar de kans dat u griep krijgt is

longontsteking kan leiden. Het virus gaat letterlijk van hand tot hand

veel kleiner en als u ze dan toch oploopt, zijn de klachten

of wordt overgebracht door hoesten, niezen, praten.

minder erg en hebt u minder kans op verwikkelingen.

Niet enkel longpatiënten kunnen

U laat zich best inenten tegen griep tussen 15 oktober en 15

gemakkelijk slachtoffer worden van

november. Het duurt namelijk enkele weken voor het

deze infectie. Ook jonge mensen met

lichaam afweerstoffen begint te maken tegen het griepvirus

een hartaandoening, suikerzieken en

en soms slaat het griepbeestje al in december toe.

anderen die een verminderde weer-

Elk jaar opnieuw?

stand hebben, lopen méér risico.

Ja, want het speciale aan het virus is dat het zichzelf kan

Bovendien kan uw weerstand wat

veranderen en zo regelmatig onder een andere vorm ver-

verminderen naarmate u ouder

schijnt. Een griepinenting van vorig jaar beschermt dus niet

wordt. 65-plussers hebben meer kans

meer.

om bij een griepepidemie ernstig

Kortom, het is heel belangrijk, vooral voor mensen die tot

ziek te worden.

een risicogroep behoren, om zich tijdig te laten inenten.

borstkanker
Bij één op elf Vlaamse vrouwen wordt voor haar 75ste levensjaar

zal dit laatste nog wel even

borstkanker ontdekt. In 1997 werden er in Vlaanderen 4.017 nieuwe

op zich laten wachten. Men

gevallen van borstkanker geregistreerd. De oorzaken van deze ziekte

wacht met de automatische

zijn nog niet gekend.

uitnodigingen tot alle

Borstkanker is echter in een heel vroeg stadium op te sporen, door

screeningscentra erkend

een röntgenfoto van de borsten te laten nemen. Als borstkanker vroeg

zijn.

wordt ontdekt, is de kans op volledige genezing groot. Vandaar dat de

Voorlopig is het beter om

Vlaamse overheid het initiatief heeft genomen om een grote borst-

gewoon naar uw huisarts

kankerscreening te houden.

of uw gynecoloog te

Info
gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
maatschappelijk assistene
Diane Weyten
tel. 03/380.13.81
fax 03/385.29.09
diane.weyten@zoersel.be

De borstkankerscreening richt zich in hoofdzaak naar vrouwen

stappen, die een

van 50 tot 69 jaar. Voor hen is de mammografie het beste middel

voorschrift kan

om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang voordat

geven voor

er zich klachten voordoen. De tweejaarlijkse screeningsmammo-

een gratis

grafie is gratis voor de vrouwen uit deze doelgroep.

borstkankerscreening. Na het
onderzoek zult u en uw arts

Vrouwen uit de doelgroep kunnen op twee manieren aan het onderzoek deelnemen. Zij kunnen wachten op een rechtstreekse
uitnodiging van het regionaal screeningscentrum. In onze regio
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een bericht toegestuurd krijgen over het resultaat van het
onderzoek.

jumelage

C
C

R U C E A
laatste nieuws...

Ook dit jaar - voor de 12e keer - werd de solidariteit met onze
Roemeense jumelagegemeente Crucea geconcretiseerd zowel
door materiële 'adoptie'-ondersteuning van een Zoersels gezinnen
naar Cruceaanse gezinnen als door projecthulp aan school, dis-

Zoersel op gemeenteborden
Het gemeentebestuur schonk aan de gemeente Crucea 4
borden met het opschrift 'jumelagegemeenten Crucea Zoersel, Roemenië - België. Tijdens een kleine plechtigheid werden ze ingehuldigd door de burgemeester
Birgauanu in aanwezigheid van raads- en comitéleden van
Crucea en een delegatie uit Zoersel.
Jongeren op kamp

penserium en gemeentelijke infrastructuur.

In juli verbleef een gidsengroep uit Wilrijk in

Adoptiehulp

Crucea en organiseer-

Opnieuw zorgden enkele honderden gezinnen uit onze

de er een week 'speel-

regio ervoor dat een 800-tal zwaargevulde 'adoptiedozen'

pleinwerking'. Een 50-

konden bezorgd worden aan hun 'adoptiegezin(nen)' in

tal enthousiaste kinde-

Crucea. Aan elke gezin werd ook nu een basispakket

ren werden er dagen-

'eerste medische hulp' gegeven. Voor de eerste keer

lang op sleeptouw genomen door even enthousiaste gid-

waren zowel de organisatie als de eigenlijke verdeling van

sen. Een bijzonder leerrijke ervaring aan beide kanten!

de pakketten volledig in handen van de gemeenteraad en
het comité van Crucea. En het was naar Zoersels model
perfekt uitgevoerd.
De niet-'geadopteerde' gezinnen ontvingen uit het budget
van het Zoersels comité waardebons waarmee in de plaatselijke winkels voeding en kleding kunnen aangekocht
worden.

Studietoelage
Ook tijdens dit school- en academiejaar zullen jongeren uit
Crucea die elders studeren, een financiële tegemoetkoming krijgen vanuit Zoersel (2.500 BEF voor scholieren
van het middelbaar, 5.000 BEF voor universiteitsstudenten). Deze hulp maakt het
de ouders mogelijk hun kinderen te laten

Info
vzw
Zoersel helpt Crucea

Projecthulp

verderstuderen.

Buiten de gezinshulp werd de school, mee dank zij leerlin-

Wil ook u een bijdrage leveren tot dit bij-

gen en oudercomité van de GSA, bevoorraad met didac-

zonder nuttig 'studiefonds', dan kan u een

tisch materieel voor elke leerling, de dokteres van het dis-

bedrag storten eindigend op 1 - zo her-

pensarium met de gewenste medicamenten en uitrusting,

kennen we de bestemming - op reken-

het cultureel centrum kreeg de gevraagde verlichting en

ingnummer 068-2061659-48 van 'Zoersel-

de voetbalploegen van Crucea en Satu Mare het ontbre-

Crucea v.z.w.', voor bedragen vanaf 1.001 BEF kan u een

kende sportmaterieel.

fiscaal attest bekomen als u stort via rekeningnummer

Heel wat kubieke meters in de vrachtwagen werden in

409-7527761-23 van Caritas Hulpbetoon met vermelding

beslag genomen door het materieel voor de aanleg van

EURO 21.

secretariaat
Handelslei 47
Paul Smets
tel. 03/383.54.18

het waterleidingsnet in Satu Mare (fase 2): honderden
meter hoofd- en aftakleidingen, koppelingen, kranen enz.
Ook werden heel wat pakketten meegenomen met babyuitzet voor de eerste 6 maanden en ettelijke kinderwagens
voor de gemeentelijke uitleendienst in Crucea.
De opbrengst van de verkoop van enkele honderden paar
nieuwe schoenen zal gebruikt worden voor de aanvoer en
installatie van water in elk klaslokaal van de kleuterschool.

JUBILEUMCONCERT

50 jaar UTRECHTS BYZANTIJNS KOOR
zaterdag 24 november
Sint-Pauluskerk - Westmalle
2001/4 GROOTSTE GEMENE DELER 13

leefmilieu

LPG

PREMIE
20.500,- fr. als u nu overschakelt

LPG is goed voor het milieu.
LPG (Liquified Petroleum Gas) bevat weinig of

installatie is uitgevoerd door een bekwaam installateur.

geen schadelijke stoffen en is niet giftig.

Bovendien doet LPG niks af aan de prestaties van uw

De hoeveelheid zwavel is verwaarloosbaar en

auto en houdt uw motor langere tijd proper.

LPG produceert bijna geen afval. Er is
bovendien geen enkel gevaar voor het

WIE

EN HOE KAN ZO’N PREMIE BEKOMEN?

De premie wordt toegekend aan particulieren of bedrij-

grondwater.

ven die hun benzinewagen laten ombouwen tot een

De federale overheid wil deze brandstof

wagen met LPG-installatie. LPG-wagens “af-fabriek”

promoten om de kwaliteit van de lucht te

komen dus niet in aanmerking. De ombouw van de benzinewagen moet gebeuren tussen 1 januari 2001 en 31

verbeteren en de hoeveelheid ozon in de

december 2002. De LPG-installatie moet nieuw zijn;

troposfeer te verminderen.

tweedehands installaties komen niet in aanmerking voor
de premie. De installateur moet geregistreerd zijn in het

LPG

Info

IS GOED VOOR UW PORTEMONNEE

handelsregister en een BTW-nummer hebben. De wagen

Een doorsnee auto die 9 liter benzine per 100 km

moet binnen de dertig dagen na installatie gekeurd wor-

verbruikt, kost ongeveer 4 BEF/km aan brandstof.

den.

dienst Leefmilieu &
Landbouw
milieuambtenaar
Monique De Feyter

Een diesel met injectiemotor kost ongeveer 2

tel. 03/380.13.43
fax 03/380.13.30
monique.defeyter@zoersel.be

BEF/km. Momenteel zijn er geen accijnzen op LPG,

HOE

daarom heeft gas een prijskaartje van slechts 1,8

U kan de premie aanvragen door het indienen van een

BEF/km. De eigenaars van een auto met LPG-instal-

dossier bij de Federale diensten voor Leefmilieu,

latie betalen vandaag de dag een jaarlijkse verkeers-

Pachecolaan 19 bus 5V714, 1010 Brussel.

belasting die schommelt tussen 3.600 en 8.400 BEF,

Het aanvraagdossier moet als volgt zijn samengesteld:

DE PREMIE AANVRAGEN?

in functie van het aantal pk. Desondanks blijft LPG de

- een aanvraagformulier;

goedkoopste brandstof.

- de factuur van de installatie (een origineel duplicaat,
ondertekend door de installateur);

PROFITEER

VAN EEN PREMIE VAN

20.500 BEF

- het schouwingsbewijs van de LPG-installatie(kopie);

(508,18 EUR)

- het inschrijvingsbewijs van het voertuig(kopie);

De premie geldt voor auto’s omgebouwd met een

- het gelijkvormigheidsattest van het voertuig(kopie).

nieuwe LPG-installatie tussen 1 januari 2001 en 31

Het dossier kan ingediend worden tot 31 augustus 2003.

december 2002.
WAAR
LPG

IS NIET GEVAARLIJK

VIND IK HET AANVRAAGFORMULIER?

Het aanvraagformulier vindt u bij het schouwingscentrum

Er zijn nog een aantal misverstanden rond het gebruik

in uw buurt en bij uw gemeentebestuur. U kan het for-

van LPG. Zo denken velen dat dit gevaarlijker is bij een

mulier ook vinden op de website van de Federale

ongeval maar dit klopt niet. Voorwaarde is wel dat de

Diensten voor Leefmilieu: www.environment.fgov.be
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opgelet
Afval in de kijker op openbedrijvendag bij IGEAN
Zondag 30 september wordt in Vlaanderen opnieuw de Open
Bedrijvendag georganiseerd. Deze dag werd ook uitgeroepen
tot ‘European Recycling Day’. In Vlaanderen komen er naast
recyclage ook nog enkele andere interessante facetten rond
afval aan bod.

Middenstanders,
verenigingen, en anderen…
nieuwe informatiebrochure 2002-2004
De gemeentelijke informatiebrochure

Meel of mevrouw Buys, Drukkerij

IGEAN, de intercommunale die onder andere het huisvuil
van onze gemeente verwerkt, zet die dag ook zijn deuren
open. Op de site Terra Cotta te Brecht zorgt IGEAN voor de
verwerking van GFT+, groenafval en restafval.

is voor u waarschijnlijk geen onbeken-

Hugo Foerts, Energieweg 4, 2390

de. Deze uitgave van het gemeentebe-

Malle, tel. 03/312.82.31, fax

stuur in samenwerking met de lokale

03/311.63.75.

middenstand is een handig boekje

Voor deze nieuwe uitgave worden alle

U verneemt er o.a. hoe men van GFT+ electriciteit maakt. Dit
kan doordat het vrijgekomen gas bij de compostering van
GFT+ via een gasmotor wordt omgezet tot electriciteit. Ook
van het stortgas van restafval (grijze zakken en groot
huisvuil) maakt men electriciteit.

boordevol informatie over de gemeen-

adressen en telefoonnummers van

telijke dienstverlening. U vindt er ook

bijvoorbeeld verenigingen, politieke

informatie over instellingen van open-

partijen,... nagekeken. Ook de lokale

baar nut, verenigingen, en anderen in.

aankoopgids wordt grondig gecon-

Achteraan in deze brochure vindt u een

troleerd.

Verder kan u ook nog het composteringsproces bekijken en
hoe het afvalwater gezuiverd wordt.

lijst van de lokale zelfstandigen, hierin

U kunt ons hierbij helpen door uw

worden alle zelfstandigen die een ves-

gegevens of die van de vereniging

tiging in Zoersel hebben gratis ver-

waarvan u lid bent in de brochure na te

meld.

kijken. Fouten en eventuele wijzigin-

De gemeentelijke informatiebrochure

gen kunt u dan doorgeven aan de

wordt bij alle inwoners gratis thuis

gemeentelijke dienst

bezorgd. Elke nieuwe inwoner krijgt er

Communicatie &

één overhandigd bij zijn/haar inschrij-

Voorlichting, tel.

ving in onze gemeente.

03/380.13.01 of

Het gemeentebestuur werkt aan een

03/380.13.02.

nieuwe uitgave van de informatiebro-

Wij hopen dat u dit

chure, editie 2002-2004, die in decem-

initiatief ten volle

ber van dit jaar bij iedereen in de

steunt zodat de

brievenbus zal vallen.

informatiebrochure

Wenst u te adverteren in deze plaat-

2002-2004 opnieuw

selijke “Gouden gids” of wenst u

een onmisbare gids

bijkomende informatie over een adver-

wordt in elk huis-

tentie, contacteer dan mevrouw Van

gezin.

Zondag 30 september van 10 tot 17 uur, Open Bedrijvendag
bij IGEAN, Oostmallebaan te Brecht (Sint-Lenaarts).
Voor meer info: 03/350 08 11

UW compost verkrijgbaar bij de compostinstallatie van IGEAN
Het najaar is in aantocht, hoog tijd om de tuin eens goed
onderhanden te nemen en een vitaminekuur te geven met een
flinke portie compost. De inhoud van uw GFT container
komt terecht in de compostinstallatie van IGEAN in Brecht.
Om te vermijden dat er een overstock zou onstaan kunnen
ook partikulieren tegen een prijs van 1 Bef. per liter of 100
Bef./m3 onverpakte compost halen bij de compostinstallatie
in Brecht.
Deze compost wordt op regelmatige tijdstippen onderzocht.
De opvolging gebeurt door VLACO (Vlaamse Compostorganisatie vzw) wat u een garantie biedt op een evenwichtige
samenstelling en een goede kwaliteit.
Deze compost mag echter niet zuiver gebruikt worden maar
vermengd met 2/3 zwarte grond en 1/3 compost om te vermijden dat uw planten overdaad krijgen en verbranden.
U kan deze compost elke vrijdagmiddag tussen 13 en 16 uur
afhalen aan de Dranco-installatie in Brecht, Oostmallebaan
z.n. (herkenbaar aan twee hoge torens, aan de linkse zijde
komende van Malle) te 2960 Brecht/St.Lenaarts.

WA A R S C H U W IN G

Info
gemeentelijke dienst
Communicatie &
Voorlichting
Nadia Kerschot
tel. 03/380.13.01
fax 03/310.13.30
nadia.kerschot@zoersel.be
voor en over advertenties
drukkerij Hugo Foerts
Els Buys
Toos Van Meel
tel. 03/312.82.31
fax 03/312.63.75
drukkerij.foerts@pi.be

Het gemeentebestuur wil u ook waarschuwen voor personen die zogezegd in
naam van het gemeentebestuur publiciteit werven. Officieel gedelegeerden van
het gemeentebestuur hebben altijd een “aanbeveling” bij.
Op deze aanbeveling staat altijd het gemeentezegel en ze is altijd gehandtekend
door de burgemeester en de secretaris. Op uw vraag moet de publiciteitswerver
deze aanbeveling kunnen voorleggen.
Als u twijfelt contacteer dan onmiddellijk de gemeentelijke dienst Communicatie
& Voorlichting, tel. 03/380.13.01 of 03/380.13.02.
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o p e n b a re w e r k e n
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stand van zaken

rioleringswerken

DRENGEL

EN

HERENTALSEBAAN (DEEL)

De werken werden aanbesteed en het aanbestedingsdossier werd overgemaakt aan het provinciebestuur
DE REIGER, LANGE BAAN, PASTORIJSTRAAT,

om de subsidies vast te leggen. Wij verwachten dit

MEESTER DE BEENHOUWERSTRAAT

dossier eerstdaags terug zodat de werken hopelijk

EN

KREKELENBERG

De rioleringswerken in Pastorijstraat, Meester De

nog dit jaar kunnen starten.

Beenhouwerstraat, De Reiger en Lange Baan zijn
klaar. Ook de kruispunten van Lange Baan met de

KERKHOFLEI

EN

JUKSCHOT

Kerkstraat, de Jachthoornlaan en De Reiger zijn terug

In de Kerkhoflei is de asfaltverharding aangebracht en

open voor het verkeer. De maandelijkse markt en de

worden nu de verhoogde kruispunten met betonstraat-

omleiding zullen terug zoals vroeger doorgaan.

stenen aangelegd. Eind oktober zou de Kerkhoflei

Alvorens het draineersysteem in de Pastorijstraat,

volledig afgewerkt zijn.

Meester De Beenhouwerstraat en De Reiger kan

In Jukschot is de riolering volledig geplaatst. De oprit-

geplaatst worden zal Electrabel de nieuwe kabels voor

ten over de geherwaardeerde waterloop naar de

de openbare verlichting aanleggen. De kastanje-

woningen zijn in volle uitvoering. Dan volgen nog

bomen zullen gerooid worden en later vervangen door

boordstenen, fundering en asfaltverharding en de af-

bomen die het ondergrondse draineersysteem niet

werking van de bermen. Voor de winter zal de aan-

beschadigen.

nemer het volledige project afgewerkt hebben.

Het voorste deel van de Krekelenberg, tussen
Kerkstraat en Smissestraat, is reeds afgewerkt en
terug open voor het verkeer.

BOUW VAN

HET

KWZI- SCHRIEKBOS

In de Krekelenberg, deel voorbij de Smissestraat, is

Deze werken zijn begin augustus gestart. De uitvoe-

de kollektor en de geperforeerde regenwaterriool

ringstermijn bedraagt 110 werkdagen. Rekening

geplaatst en lopen de huisaansluitingen op zijn eind.

houdend met regen- en/of verletdagen wordt het

Wegens plaatsgebrek is het niet mogelijk om de

einde van deze werken voorzien rond maart/april

draineersystemen in de zijbermen aan te leggen.

2002. Het verzamelde rioolwater van Schriekbos

Daarom wordt het regenwater zoveel mogelijk via een

wordt dan, nadat het gezuiverd is, afgevoerd naar

geperforeerde regenwaterriool terug naar de onder-

de Hulstenbeek.

grond geleid. Begin oktober start de aannemer met de
boordstenen en fundering voor de

Het aanbestedingsdossier werd eind augustus goed-

oktober is de

gekeurd door het provinciebestuur. De subsidies wer-

asfaltverharding ge-

den vastgelegd. Met de nutsmaatschappijen, Electra-

pland en nadien de

bel, Belgacom en Pidpa werden de nodige afspraken

aanleg van de ver-

gemaakt om verplaatsing van de nutsleidingen zo

hoogde kruispunten.

spoedig mogelijk uit te voeren. Nadien start de aan-

Voor het kerstverlof

nemer effectief met de rioleringswerken. De

zou het ganse werk

uitvoeringstermijn is 130 werkdagen. Rekening

klaar zijn.
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SCHRIEKBOS

wegverharding. Half

Info
E R E

Administratie
Technische Dienst
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

W E R K E N

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.30
tarci.verbelen@zoersel.be

asfaltwerken

houdend met de voor de deur staande winter komt dit
neer op ongeveer acht maanden werk.
VOLGENDE

bouwwerken

STRATEN KRIJGEN EEN NIEUWE SLIJTLAAG:

- Acacialaan,
- Risschotlei,
- speelplein Gagelaars,

SCHOOLMEESTERSWONING

IN

ST.-ANTONIUS

- Velsterheide (deel),

Deze verbouwingswerken zijn beëindigd en de woning

- toegangsweg Kermisplein,

is ondertussen reeds in gebruik genomen door "helpt

- Sniederspad (deel De Bergen tot Paddenklank),

Crucea", Oxfam-wereldwinkel en de fotokring Nenufar.

- Zoerselhofdreef,

Elders in de GGD kunt u hierover meer lezen.

- Monnikendreef (deel Lange Baan - Jagersdreef),
- De Knod,
- Paul Edwinlaan,

JEUGDHUIS ZOERSEL

- Gestelsebaan (deel Hogedreef - Ruiterslaan),

Het jeugdhuis is bijna klaar en zal eerstdaags in

- toegangsweg TC Ten Otter.

gebruik genomen worden.

In de Risschotlei, Monnikendreef en Zoerselhofdreef
worden bovendien twee betonnen randstroken gegoten ter versteviging van de asfaltverharding.

andere werken
RESTAURATIE

ORGEL

ST.-ELISABETHKERK

De restauratiewerken aan hoogzaal en orgel zijn beeindigd. Het orgel werd op 15 september 2001 officieel ingespeeld.

HERAANLEG

BEGRAAFPLAATS

ST.-ANTONIUS

De draineringswerken zijn uitgevoerd. De pompput is
geplaatst en in werking. Ook de nieuwe voetpaadjes
zijn aangelegd.
Eerstdaags begint de groenaannemer met de aanplantingen.
DORPSPLEIN ST.- ANTONIUS
De wegeniswerken aan de parking en toegangswegen
zijn beëindigd. De nieuwe openbare verlichting is in

Zoerselmarkt gaat door op dinsdag 4

dienst. Voor de winter wordt het grasplein nog terug

december, 18 december en 5 februari.

opgezaaid.

Er is geen markt op dinsdag 1 januari.
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s e n i o re n

S

ENIORENWEEK

In het kader van de seniorenweek organiseert de seniorenraad
volgende activiteiten:
20 NOVEMBER
bowlen in Thunderball,
deelnemingsprijs = 225 BEF per
persoon schoenen inbegrepen.
Personen die wensen deel te nemen geven hun naam op bij Marcel
Verheyen, tel: 03/383.66.64, voor
31 oktober 2001.

VRIJDAG

21 NOVEMBER
Om 14 uur vertelnamiddag in de
bibliotheek te Zoersel.
De heer Wim Van Gelder (zelf een
senior) komt vertellen over het
leven in de kempen vroeger en nu.
‘Humor fris van ’t vat’.
De deelname aan deze activiteit is
gratis!

De heer Karel Declerq brengt de
actualiteit en realiteit op een originele, fijnzinnige en ironische wijze
in woord. Een komisch effect
wordt verkregen door inspelen op
actuele en plaatselijke toestanden.
Gelieve u voor deze activiteit in te
schrijven ten laatste op 31 oktober,
door 100 Bef te storten op reke-

DINSDAG

WOENSDAG

M

van 19 tot 23 november 2001

INDER
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ningnummer van de seniorenraad:
404-9102201-64 met vermelding
’seniorendag’.
Inschrijvingen die ons na de
vooropgestelde datum bereiken
zullen wij moeten weigeren.
U kan ook inschrijven bij mevrouw
Rarenne Boyen, seniorenconsulente, OCMW Zoersel
Oostmallebaan 50 te Zoersel.
Gelieve duidelijk uw naam en
adres te vermelden, dit om vergissingen te voorkomen.
U kan er terecht op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag.
U bent van harte welkom!

MOBIELENCENTRALE

In januari 1995 startte het OCMW
van Zoersel met de minder mobielencentrale. Ondertussen is dit voor
velen een algemeen begrip geworden en maken velen gebruik van
deze vervoersmogelijkheid.
De MMC van Zoersel telt ondertussen 81 leden en 9 vrijwillige
chauffeurs.
In de loop van haar bestaan heeft
onze centrale reeds meer dan 5.200
ritaanvragen mogen noteren.
Om beroep te kunnen doen op
de minder mobielen centrale
ocmw
Sociale Dienst
dient u minder mobiel te zijn
maatschappelijk assistente
en uw inkomen mag niet boRarenne Boyen
ven een bepaalde grens liggen.
tel. 03/312.94.32
U kunt beroep doen op ons
fax 03/312.94.25
voor een bezoek aan familie,
ocmw@zoersel.be
verenigingen, vervoer van en

Info

23 NOVEMBER
Afsluiten van de week met onze
‘seniorendag’.
We beginnen om 12.30 uur met
een warme schotel vergezeld van
een glas wijn.
Voor het vieruurtje is er taart
voorzien.

naar een winkel, … voor een
bedrag van 10 BEF per kilometer.
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
U mag ons uiteraard ook contacteren indien u nog zeer mobiel
bent, u uw medemens een handje
wil helpen én u beschikt over een
eigen wagen.
Dan hebt u immers het ideale
profiel van vrijwilliger voor de
MMC!

IN DE BLOEMETJES!
Elk jaar proberen wij onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten
omdat ze steeds onvoorwaardelijk
voor onze leden klaarstaan.
Op de groepsfoto van de aanwezigen kunt u volgende mensen
herkennen van links naar rechts:
Rudolf Claes, Stan Van Dyck,
Ermine Vermeulen, Stan Leirs, Jan
Van Kasteren met zijn dochter
Solvejg Van Kasteren, Guido
Moens en Sandra Van den rym,
telefoniste van de MMC.
Op deze manier willen we hen én
de vrijwilligers die niet aanwezig
konden zijn nogmaals zeggen:
bedankt voor jullie inzet!

p ro f i c i a t

Oud
Nieuw
&

J E F G A AT & A N N E M I E K O M T
Jef gaat...

Annemie komt...

Vanaf dit schooljaar zullen we een heel bekend gezicht

De gemeenteraad van april benoemde Annemie Roovers

moeten missen in de gemeentelijke basisschool van Sint-

tot nieuwe directrice van de gemeentelijke basisschool

Antonius.

van Sint-Antonius.

Jef Storms, al acht jaar directeur van onze grootste

Sinds 1 juni is ze er al actief en kreeg ze de gelegenheid

gemeenteschool, geniet vanaf 1 september 2001 van een

om samen met haar voorganger het reilen en zeilen van

welverdiende rust.

onze school te leren kennen.

Tijdens een gemoedelijke afscheidsplechtigheid werd Jef

Door haar werk als directrice van het Stedelijk Instituut

letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, zowel door

voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Antwerpen heeft

zijn werkgever (het gemeentebestuur), als door het ouder-

ze al heel wat ervaring in het leiden van een school.

comité en zijn collega’s.

Tijdens deze korte “inrijperiode” kon ze zichzelf het speci-

In de onvermijdelijke maar kort gehouden toespraakjes

fieke van “haar” nieuwe school eigen maken.

werd Jef vooral geprezen voor zijn inzet en gedrevenheid.

Gezien haar sociaal engagement, als onderwijzeres in het

De realisatie van de nieuwe kleuterschool kon maar mede

buitengewoon onderwijs, haar werk in de milieubeweging

door zijn toedoen.

en tot voor kort haar werk als actief gemeenteraadslid zijn

We zullen Jef blijven herinneren als de directeur die

wij er van overtuigd dat ze geen moeite zal hebben om

rechtvaardigheid heel hoog in het vaandel voerde. “Alle

het sociale karakter van de school verder uit te bouwen.

kinderen zouden gelijk moeten zijn” was zijn motto. Hij

We wensen haar dan ook veel succes bij haar nieuwe

kende ze allen bij naam, van de kleinste tot de grootste.

uitdaging.

Toch een prestatie als je weet dat er om en bij de zeshonderd kinderen in “zijn” school de lessen volgen.
Kinderen liggen hem nauw aan het hart. Jef was dan ook
zichtbaar ontoerd tijdens de muzikale intermezzo’s die
door enkele leerlingen van de muziekschool werden
gebracht.
Namens de hele Zoerselse gemeenschap willen we langs
deze weg Jef nogmaals van harte danken voor dat deel
van zijn leven dat hij aan de school gegeven heeft.
Het ga je goed Jef!
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POLITIEKE
KALENDER
GEMEENTERAAD:
donderdag 25 oktober, Koetshuis, 20 uur
donderdag 22 november, Koetshuis, 20 uur

W

A C H T D I E N S T E N

zie ook teletekst pag. 727

HUISARTSEN

MILIEURAAD:
donderdag 8 november, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 03/380.13.43

SEPTEMBER

VGC GECORO:
Voor meer info dienst stedebouw, 03/380.13.97

zo 30: Dr. Florus, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

SPORTRAAD:
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING:
dinsdag 16 oktober, Zonneputteke, 20 uur,
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93
SENIORENRAAD:
vrijdag 23 november, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL:
dinsdag 2 oktober, Zonneputteke, 20u.30
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31
JEUGDRAAD:
donderdag 4 oktober, jeugdhuis Zoezel, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

LET OP !
DEZE

DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE

BINNEN.

DATA VAN

ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN SOMS

WIJZIGEN. WIL JE

EERST

100 %

za 29: Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32, Oostmalle (03/312.18.63)

OKTOBER
za 6:

Dr. Vermeire S., Kwaadeinde 13, Oostmalle (03/311.55.44)

zo 7:

Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 13: Dr. Peeters, Kapellei 32 (03/385.10.85)
zo 14: Dr. Noriene, St.-Antoniusbaan 281 (03/385.10.85)
za 20: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)
zo 21: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)
za 27: Dr. Van de Wouwer, Risschotlei 37 (0495/51.33.33)
zo 28: Dr. Van Gulck, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)
WACHTVERANTWOORDELIJKE: Dr. Birgit Van Gulck (03/309.02.84)

TA N D A R T S E N & A P O T H E K E R S
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is. CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

ZEKERHEID?

EVEN BELLEN.

ZIE OOK TELETEKST PAG.

717

Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

JUBILARISSEN
50 jaar samen

Casmirus en Hortense
GOOSSENS - BASTIJNS

Gustaaf en Antoinette
JANSSENS EN OUDERMANS

Alfons en Maria
MARISSEN - KNAEPKENS

Georges en Madeleine
WILLEMS - VAN AERSCHOT

François en Elza
WELLENS - LIBENS

Emiel en Josepha
VAN DE VELDE - NELIS

Cornelius en Augusta
DE JONGH VAN WALLENDAEL

Emilius en Emma
CLAESSEN - COX

Alois en Maria
KONINGS - HENSE

60 jaar samen

Emiel en Rosalia
CROMBE - GOREMANS

Antoine en Maria
HUYSKENS - HOFKENS

Renatus en Emma
EELEN - NEES

Polydoor en Joanna
POPPE - DE DECKER

102 jaar

Karel en Ludovica
VERLENT - DIELS

Frans en Clementina
DE ROECK - VOETS

Albertus en Margit
DEWISPELAERE - HOLLOSI

Hortensia CALUS
° 17 augustus 1899

Nicolas en Hieronymie
CAEYENBERGHS - DE MEY

Franciscus en Josephina
PAMEN - BOERMANS

Josephus en Ludovica
KEMPENAERS - WIJNANTS
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Jan en Ranata
SIELENS - VAN DEN
ABBEELE

65 jaar samen

