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GEMEENTE

Z O E R S E L

‘It’s a small world’, als u als kind de
Efteling, Plopsaland of Eurodisney
bezoekt, blijft het u bij: met een
bootje of in een wagentje, een kijk
op de wereld.
Onze wereld is inderdaad klein geworden. Blader maar eens door deze Flits: Australische jongeren
komen naar Zoersel, de kerstmarkt
voor een project aan de andere
kant van de wereld, 11.11.11 wil
waardig werk voor iedereen op onze aardbol, Zoerselaars lopen van
Marathon naar Athene voor Artsen
Zonder Grenzen, en een cultuurweek in het teken van Wereldoorlog I.

BINNENKORT OP UW SCHERM
Zoersel krijgt een eigen TV-kanaal vanaf 2009. Dit heeft het
schepencollege beslist. Initiatiefnemer MediaCiti lanceert met
haar partners Telenet en VVSG een uniek project voor lokale
televisie in Vlaanderen. Zoersel werd uitgekozen als proefgemeente voor dit nieuwe medium. Vanaf 2009 zal “Onze TVZoersel” toegankelijk zijn voor alle Telenet-abonnees met
digibox. Onze TV-Zoersel zal niet alleen nieuws van het bestuur
en de diensten brengen, maar ook filmpjes aanbieden over het

Geef toe, onze leefomgeving is inderdaad klein geworden. Of groot, ’t
is maar hoe u het bekijkt.
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Al is die kleine wereld er één van
grote verschillen: de voorbije dagen
hield de financiële crisis veel mensen in de ban: de weg van torenhoge koersen naar vrije val is soms
heel kort.
Ook de 11.11.11-actie drukt ons elk
jaar weer met de neus op de enorme contrasten in onze wereld, en
brengt onrechtvaardige verschillen
in beeld.

verenigingsleven, cultuur, evenementen, sport, wijkwerking, ...
kortom, alles wat leeft in onze gemeente.

televisie voor en door de inwoners
Onze TV-Zoersel wordt een kanaal voor en door het bestuur en
zijn inwoners en organisaties. Het bestuur kan informatie geven over zijn beleid, beslissingen en dienstverlening. Maar
daarnaast krijgen vooral sport-, cultuur- en andere verenigingen, wijkorganisaties, scholen, diverse organisaties en diensten de mogelijkheid om hun werking en activiteiten bekend te
maken via de lokale televisie. Alle verenigingen zullen uitgenodigd worden om mee te werken aan Onze TV-Zoersel. Ook zul-

Zoerselse contrasten, of noem het
beter verscheidenheid, die krijgt u
binnenkort te zien op Onze TVZoersel. Zo kunnen we heel wat informatie, over beleid, maar ook
over activiteiten, inwoners en verenigingen, dichter bij u brengen. En
zo wordt ook Zoersel weer wat kleiner.
Momenteel maken we voor dit pilootproject in Vlaanderen testbeelden.

len wij proberen een enthousiaste cameraploeg met

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

Testbeelden die nadien in de plaats
moeten komen van dat andere testbeeld op uw TV.

deze ervaring kunnen zij veel leren voor de start in andere ge-

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.

En nu vraag ik me af welk het echte
testbeeld is: het eerste, of het tweede?

werken voor Vlaanderen. Begin 2009 starten immers - naar het

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER:
Marc Bachot, Rob Belmans, Katrien Malcolm,
Anke smolders, Bob Peeters, Erwin Dirks,
Evelyne Michiels, Erik Fulbrügge, Bart Van
Santvliet, Caroline Wouters en Katrien
Schryvers
R E A L I S AT I E :
Grafische vormgeving: Nadia Kerschot
Drukvoorbereiding: PX nv, Mortsel
Druk: Drukkerij Lithos, Wommelgem
VERSPREIDING:
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
Sint-Antonius.

vrijwilligers samen te brengen en te ondersteunen.

proefgemeente voor Vlaanderen
Hoe dit alles precies in z’n werk gaat, is nog niet volledig duidelijk. Zoersel is dan ook proefgemeente. Een medewerkster
van MediaCiti komt een aantal dagen per week naar Zoersel
om dit kanaal mee uit te bouwen en te filmen. Een aantal plannen, handleidingen en werkwijzen worden hier uitgetest. Uit
meenten. Met een werkgroep zullen wij regelmatig de evolutie
volgen. Zo kunnen wij met Onze TV-Zoersel een voorbeeld uitvoorbeeld van Zoersel - de voorbereidingen voor 14 pilootgemeenten of -steden en wordt het project in heel Vlaanderen

Katrien Schryvers
burgemeester

verder uitgebouwd.
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twee Zoerselse medailles
VLAAMS KAMPIOENSCHAP BMX
Zondag 14 september vond in Ravels het Vlaams kampioenEuphony MXM Sport gingen met een medaille naar huis. Ruben

standhouders gezocht

Gommers uit Wuustwezel pakte het goud bij de tienjarigen en

KERSTMARKT

schap BMX’en plaats. Drie rijders uit het Zoerselse team

de Zoerselse broers Maarten en Mathias Van Hoof behaalden
respectievelijk bij de dertien- en de vijftienjarigen een zilveren

Op zaterdag 13 en zondag 14 december organiseren we samen

medaille. Een dikke proficiat!

met een aantal verenigingen voor de twaalfde maal onze jaarlijkse kerstmarkt. In en om het administratief en cultureel centrum Bethaniën aan de Handelslei kunt u dan het ganse
weekend terecht voor een origineel kerstcadeautje of kunt u bij
een hapje en een drankje de kerstsfeer opsnuiven. Elke deelnemer werkt voor het goede doel en staat ook 20 pct. van zijn opbrengst af aan een centraal project, dat voor deze editie nog
moet bepaald worden. Wenst u samen met uw vereniging deel
te nemen aan de kerstmarkt, neem dan contact op met Rob
Belmans of Gilberte Cravillon op 03 2980 7 24 of 03 2980 7 26.

gastgezinnen gezocht
AUSTRALISCHE JONGEREN
Eind maart 2009 komen voormalig Zoerselaar Guy Verryckt, die
op zijn twaalfde met zijn ouders verhuisde naar Australië, en zijn
echtgenote Margaret nog eens terug naar Zoersel. Zij komen
echter niet alleen. Integendeel, zij brengen elf Australische tieners met zich mee, leerlingen van Guy. Bedoeling is om hen niet
alleen Zoersel te laten zien, maar om ook een bezoekje te brengen aan Antwerpen, Lier, Brugge, Amsterdam, Parijs, enz.

verwarmingstoelage

gastgezinnen

TUSSENKOMST STOOKOLIEFONDS

Om de leerlingen niet al te veel op kosten te jagen, zijn Guy en
Margaret nog op zoek naar gastgezinnen die één of twee leer-

Wegens de hoge brandstofkosten heeft de federale overheid be-

lingen gedurende hun verblijf hier gratis onderdak willen bieden.

sloten heel wat mensen een tussenkomst van het stookolie-

Het gaat om vijf jongens en zes meisjes die 14 à 16 jaar oud zijn.

fonds te bieden. U kunt uw verwarmingstoelage voor

De groep arriveert op 26 maart en vliegt terug richting Australië

aangekochte huisbrandolie, bulkpropaangas en verwarmings-

op 17 april. Verspreid over die periode verblijven ze telkens een

petroleum aanvragen bij het ocmw van Zoersel. Let wel, de aan-

aantal dagen in Zoersel, afgewisseld met een verblijf in Parijs,

vraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren, en de

Munchen, enz.

levering moet gebeurd zijn tussen 1 september 2008 en 30 april
2009. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt of om een

vangt u graag één of twee van deze leerlingen op?

afspraak te maken, kunt u steeds terecht bij Katrien Malcolm op

Laat dit dan zeker weten aan de contactpersoon hier in Zoersel,

het gratis nummer 0800 12 113. Vergeet uw leveringsfactuur,

Guy Van Hoeydonck. U kunt hem contacteren op 03 384 35 47,

identiteitskaart, bankrekeningnummer en bewijs van inkomen

0476 91 69 30 of via guyvanhoeydonck@hotmail.com.

(aanslagbiljet belastingen) niet mee te brengen.
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lopen voor het goede doel

infoavond 23 oktober

MARATHON - ATHENE

TOEGANKELIJKHEID HALSE BOSSEN

Binnenkort wagen twee Zoerselaars zich aan een marathon

Al zijn de Halse bossen misschien minder bekend dan het

voor het goede doel. Luc Baeck en Ivo Paenen zullen op 9 no-

Zoerselbos, ze bieden heel wat mogelijkheden voor de wande-

vember in Griekenland van Marathon naar Athene lopen, pre-

laar, fietser of ruiter. Om de Halse bossen uit te bouwen tot een

cies 42 kilometer. Het geld dat zij hiermee bijeengespaard zullen

gebied waar natuur en recreatie verweven worden tot een even-

krijgen, gaat volledig naar Artsen zonder Grenzen. Wilt u deze

wichtig geheel, werkt de gemeente met de steun van de

heren sponsoren, dan kan dit uiteraard. U kunt dit doen op re-

Bosgroep Antwerpen Noord vzw, het Regionaal Landschap de

keningnummer 142-0513000-89 van Sporters voor AZG België,

Voorkempen vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos aan

met de vermelding ‘sponsoring marathon Athene - sporter Luc

een toegankelijkheidsreglement. Dit moet duidelijk afbakenen

Baeck’ of ‘sponsoring marathon Athene - sporter Ivo Paenen’.

welke paden vrij toegankelijk zijn en voor welke gebruikers ze

Voor een bijdrage vanaf 30 euro krijgt u van AZG een fiscaal at-

bestemd zijn. Daarnaast wil men het gemotoriseerd verkeer zo-

test toegestuurd.

veel mogelijk beperken zodat iedereen kan genieten van de rust
en de stilte in het gebied.
Op donderdag 23 oktober 2008 om 20 uur nodigen we alle gebruikers en eigenaars van de Halse Bossen uit in het Koetshuis,
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Kasteeldreef 55 in de deelgemeente Halle. Die avond lichten we het huidige voorstel van toegankelijkheid toe. Meer info? Contacteer dan Dirk Garrousse van onze dienst ruimtelijke

ber

ordening (03 2980 8 42), Maarten Pluym van Regionaal

nooit t
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Landschap de Voorkempen vzw (03 240 63 77) of Karolien
Devriendt van Bosgroep Antwerpen Noord vzw (03 355 09 40).

niet geldig in het buitenland
BEWIJS VAN AANGIFTE VERLIES IDENTITEITSKAARRT
Wanneer u een aangifte doet van een gestolen, verloren, ...
identiteitskaart krijgt u hiervoor in de plaats een bewijs van die
aangifte, dat in België geldt als tijdelijk identiteitsbewijs. Dit document geldt in het buitenland echter niét als reis- of identiteitsdocument. U moet in het buitenland sowieso beschikken over
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een reispas of identiteitskaart. Om hier dan alsnog tijdig aan te
geraken, richt u zich best tot onze dienst burgerzaken.
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vacature
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS GEZOCHT
Om onze wervingsreserve aan te vullen, zijn we op zoek naar

rechtzetting

enthousiaste administratieve medewerkers, die ten minste over

GEMEENTERAAD DECEMBER

ze lijst rekruteren we medewerkers voor dringende vervangin-

In tegenstelling tot wat wij eerder meedeelden in de GGD van

Bent u klantvriendelijk en heeft u een brede interessesfeer, stuur

september zal de gemeenteraad van december doorgaan op 15

dan uw cv en motivatiebrief naar het college van burgemeester

december, en niet op 22 december.

en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel of via mail: perso-

Onze excuses voor de verwarring.

neel@zoersel.be.

een diploma van hoger secundair onderwijs beschikken. Uit degen of aanwervingen.
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deelneming

11.11.11

OVERLIJDEN SUZANNE VAN KETS - BELPAIRE

RECHT OP WAARDIG WERK

Op 11 september overleed Suzanne

Het beste middel tegen armoede is waardig werk. En dat begint

Van Kets - Belpaire op 70-jarige leeftijd.

met een fatsoenlijk loon. Evident, zult u zeggen. En toch verdient

Sinds 2007 maakte zij deel uit van de ge-

de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan 1,50

meenteraad, waar ze sinds september

euro per dag.Werken en straatarm blijven, dat klopt niet. En zon-

vorig jaar wegens een langdurige ziekte

der werk vallen is rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is, staat

werd vervangen. Haar speciale aan-

op straat zonder inkomen. Werknemers hebben recht op

dacht ging uit naar het dierenwelzijn. Het

waardig werk, op een fatsoenlijk inkomen en op sociale be-

gemeentebestuur biedt de familie van

scherming. Ze moeten zich kunnen organiseren in vakbonden

Suzanne zijn oprechte deelneming aan.

om die rechten te verdedigen.
Rechten van werknemers staan echter overal ter wereld onder
druk. Werknemers worden al te vaak als ‘onkosten’ beschouwd,

begin bij u thuis

iets waarop je kunt besparen als het te duur wordt. Werknemers

SELECTIEF INZAMELEN VAN AFVAL

het recht om hun stem te laten weerklinken en het onrecht aan

worden dus steeds kwetsbaarder en krijgen in vele landen niet
te klagen. Internationale solidariteit is broodnodig om overal ter

Elke dag wordt u geconfronteerd met afval dat u niet kunt voor-

wereld goede lonen en arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven

komen maar wel gescheiden kunt inzamelen zodat men het kan

afdwingen.

recycleren. U staat misschien nog versteld van tot wat men pa-

Daarom voert 11.11.11 campagne voor het recht op waardig

pier en karton, PMD en GFT+ kan recycleren.

werk en op een leefbaar loon, voor iedereen!

- Van oude kranten worden nieuwe kranten gemaakt. Dit be-

Het actieweekend valt dit jaar op 8 en 9 november. Met steun

spaart water en energie.
- PET-flessen worden verwerkt tot fleece truien, tapijten, slaapzakken, enz. Van aluminium blikjes kan men een fiets maken
en van plastic flacons opbergbakken. Stalen conservenblikken
kan men verwerken tot sleutels.
- GFT+ wordt verwerkt tot compost - een goed alternatief voor
turf. Turf is een niet-hernieuwbare grondstof die moet geïmporteerd worden. Compost daarentegen is een recyclageproduct dat lokaal wordt geproduceerd.
Kortom: selectief sorteren verkleint de afvalberg en kan energie, water en grondstoffen besparen.
Uiteraard worden ook op het kringlooppark allerlei fracties selectief ingezameld met het oog op recyclage: bouw- en sloopafval, glasafval, klein gevaarlijk afval, enz. Sinds kort worden ook
harde kunststoffen apart ingezameld. Meer info hierover vindt u
op www.zoersel.be of in de extra editie van de afvalkrant van
Igean die u onlangs in uw brievenbus kreeg.

wijzigingen kringlooppark
In die extra editie vindt u ook een aantal wijzigingen die sinds 13
oktober gelden op het kringlooppark. Zo kunt u er bijvoorbeeld
voortaan met uw elektronische identiteitskaart binnen. De betalende fracties worden niet meer aan 1,5 euro per m3 aangerekend, maar worden voortaan gewogen. Voor grofvuil en
gemengd bouw- en sloopafval betaalt u 0,15 euro/kg, voor groenafval betaalt u 0,03 euro/kg en voor zuiver steenpuin betaalt u
0,01 euro/kg. De andere fracties die op het kringlooppark afgezet kunnen worden, blijven gratis.
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van de DerdeWereldraad Zoersel wordt de campagne de volgende weken door plaatselijke verenigingen in de kijker gezet
via placemats en flyers. Wij rekenen ook op uw steun!

Dag-na-Dag-Krant

Dag-na-Dag-Krant

Dag-na-Dag-Krant

Dag-na-Dag-Krant

