JEUGDHUIS SINT-ANTONIUS

BEDANKT VOOR ALLE INZET

INFONAMIDDAG OP

22 MEI OM 14 UUR

Ben jij gemotiveerd, geëngageerd of gewoon geïnteresseerd voor een jeugdhuis

Afgiftekantoor Zoersel 1, P106102

TOT ZIENS JAAK

in de deelgemeente Sint-Antonius?

Wat? - Waar? - Wanneer?
Kom dan zeker naar de infonamiddag op zaterdag 22 mei om 14 uur in de
Antoniusschool (tegenover de bib).

Wat krijg je er te horen, te zien… ?
Twee gastsprekers, namelijk de schepen van jeugd en de voorzitter van het JH
ZoeZel, lokale mini-enquête op video, vragenronde en als afsluiter krijg je nog
een drankje.

Je bent gewaarschuwd!
Kom langs en stel je kandidaat als een gemotiveerd iemand die zoals vele actieve jongeren in Sint-Teunis een nieuwe, niet commerciële plaats willen om samen
te zitten, fuiven, praten, of wat dan ook…

Meer info?
Stuur dan een mailtje aan filipcampforts@hotmail.com
Jaak Gijbels, directeur van onze gemeentelijke
basisschool in Zoersel ging met pensioen. Jaak
begon 35 jaar geleden als leraar van het zesde leer-

VRACHTWAGEN SITA IN HET NIEUW!!!

OPHALING SNOEIHOUT OF STEENPUIN...

jaar. Op zondagavond terug thuis van huwelijksreis
en op maandagmorgen stond hij voor de klas. Hij

Met niet geringe trots stellen wij u de nieuwe

zal de school maar moeilijk kunnen missen. Maar

vrachtwagen voor die Sita gebruikt voor het

ook leerkrachten en kinderen zullen hem missen.

ophalen van snoeihout of steenpuin. Sita, de
firma die het kringlooppark onderhoudt,

CULTUURPRIJS
KANDIDATEN NU VOORDRAGEN
Elk jaar reikt de culturele raad een cultuurprijs uit.

spaarde kosten noch moeite om deze vrachtwagen in een mum van tijd klaar te krijgen.
De Daf truck is op maat gemaakt voor het werken op het kringlooppark en het
ophalen van snoeihout of steenpuin bij de inwoners van Zoersel.

Het ene jaar aan een vereniging, het andere jaar,

Door

zijn

compacte

zoals nu het geval zal zijn, aan een persoon.

afmetingen

De kandidaat moet zich verdienstelijk hebben

wendbaarheid zullen de

gemaakt in één of andere culturele discipline. Dit

ophalingen bij u thuis

kan gaan van schone kunsten, luister van de taal,

veel vlotter gaan.

culturele animatie, vorming, toerisme... en veel

Ook is de truck voorzien

meer.

van een kipsysteem.

en

grote

Elke inwoner of vereniging van Zoersel kan iemand

Afleveren van haksel-

voordragen. Het volstaat een briefje te sturen met

hout kan dus vanaf nu

de naam en adres van de persoon die u wilt voor-

ook sneller, beter en

dragen en naam en adres van uzelf. Wij vewachten

precieser.

uiteraard ook een goed omschreven motivatie

Voor meer informatie

waarom u aan de desbetreffende persoon de cultu-

kunt u terecht op ons

urprijs wenst toe te kennen.

gratis telefoonnummer

Wij verwachten uw voordrachten op het secretariaat

0800/14.529 of mail naar

van de Culturele Raad, Halle-Dorp 37, en dit vóór

leefmilieu@zoersel.be.

vrijdag 10 september 2004.

Neem ook eens een

De Culturele Raad verkiest de laureaat. De

kijkje op

plechtige uitreiking van de cultuurprijs 2004 vindt
vervolgens in het najaar plaats.
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GEMEENTE

Z O E R S E L

gROOTSTE gEMENE d ELER

Kijkt u ook ieder jaar zo uit naar de invoering van
het zomeruur?
Ik weet het wel, sommigen zijn er voor, anderen
zijn er tegen. Zelf vind ik dat het iets heeft van
‘verwachting’, hoop op een lange en mooie
zomer, buiten kunnen leven, terrasavonden,
vakantie.
Na het verderdraaien van de klok lijk je ineens
máánden dichter bij die zomer. En de zomer voor
de boeg betekent voor velen ook de drang om iets
aan de gezondheid te gaan doen. Dat ook wij van
die drang niet gespaard zijn, leest u in deze Flits.
Enkele weken geleden gaven we het startschot
van de schoolfietsroutes in Sint-Antonius.
Dit gezamenlijk initiatief van oudercomités,
directies, gemeentebestuur en politie, moet ertoe
bijdragen dat meer kinderen veilig met de fiets
naar school kunnen. Dat dit fietsen gezond is, en
beter voor het milieu dan de wagen, dat wist u
natuurlijk al lang.
Wat minder gezond is voor het milieu, is de productie van afval. Al doen we het in Zoersel op dat
vlak lang niet slecht. Onze gemeente biedt
immers per inwoner het minste restafval aan van
heel het arrondissement!
En binnenkort zal het PMD dat nu nog vaak in de
bordeaux zak belandt, afzonderlijk kunnen worden aangeboden. De gemeenteraad keurde
immers de invoering van de blauwe PMD-zak
goed. Vanaf juni worden plastiek, metaal en
drankkartons om de 14 dagen bij u opgehaald.
Dat fruit gezonder is dan snoepgoed, dat moet ik
u niet vertellen. Onder het motto ‘jong geleerd is
oud gedaan’, gingen we dan ook na de paasvakantie in alle Zoerselse scholen van start met
een wekelijkse fruitdag.
Voortaan is elke school op woensdag snoepvrij,
en staat er dan alleen fruit op het speeltijdmenu.
Knap dat alle scholen hieraan zo enthousiast
willen meewerken. En om de spits af te bijten,
nam het gemeentebestuur de eerste fruitweek de
fruitbedeling voor haar rekening.
Rekening, daar zegt u zo iets: is die van Zoersel in
goede gezondheid? Ook hierover vindt u informatie in deze Flits.
Gezondheid, het heeft veel facetten. Zoals
gezonde voeding. Of meer bewegen. Of werk
maken van méér slaap. Al klinkt dit laatste contradictorisch, niet?
Houd het gezond! Tot volgende maand!

OPHALING AAN HUIS

Plastic - Metaal - Drankkartons
De gemeenteraad besliste in maart om - in samenwerking met
FOST Plus - ook PMD aan huis op te halen. PMD staat voor
Plastic flessen en flacons, Metaal en Drankkartons.
Vanaf juni kunt u deze afvalfractie om de twee weken aanbieden in een blauwe zak met een opdruk van de gemeente.
Op dit ogenblik worden afspraken gemaakt met de leverancier
van zakken en de ophaler. Nadien ontvangt elk gezin een informatie- en sensibilisatiepakket. Hoeveel kosten de blauwe
zakken? Waar kan ik ze bekomen? Wat mag er in en wat niet?
Wanneer worden ze opgehaald en wanneer voor het eerst? ...
Op al uw vragen vindt u dan antwoord in dit informatie- en sensibilisatiepakket.
Uiteraard kondigen wij al deze gegevens ook aan via de
Grootste Gemene Deler, de GGD-Flits en op onze eigen webstek www.zoersel.be.
De gratis aflevering van PMD in het kringlooppark blijft ook
mogelijk.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op ons gratis nummer
0800/14-529 of via e-mail leefmilieu@zoersel.be.
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FRUIT OP SCHOOL

HOEKEN EN HAGEN

ALLE BASISSCHOLEN DOEN MEE

De actie ‘Vinnig Vlaanderen’, een initiatief van de

GEMEENTELIJK SNOEIREGLEMENT

2003 IS BEKEND

dommen de doorgang van (vracht)wagens, fietsers of voetgangers bemoeilijken.

van huisvuilzakken. Bij onze vorige aankoop van

euro meer is dan vorig jaar. Dit is een gevolg van een lichte stijging van de in-

Op een aantal straathoeken belemmeren te hoge hagen de zichtbaarheid op de

zakken (2003) kozen wij voor een systeem met trek-

komsten, maar voornamelijk door een belangrijke daling van de uitgaven.

weg.

bandsluiting. Omwille van de klachten over dit

De bezuinigingen, het gericht aankoopbeleid en de dalende schuldenlast liggen

Het gemeentelijk snoeireglement bepaalt dat geen enkele tak lager dan vier

model (te smal zodat hij niet op een standaard

hiervan aan de basis.

meter boven de rijweg of twee en een halve meter boven het voet- of fietspad

houder paste, ...) opteerden we nogmaals voor een

uitgaven ....................17.359.948,07

ontvangsten.....€ 18.519.572,40

mag hangen. Voor hagen op hoekpercelen geldt binnen een strook van vier

ander type.

resultaat vorig jaar ...€ 2.306.245,31

overschot ...........€ 3.465.869,64

meter - te rekenen vanaf de rand de rijbaan - een maximum hoogte van 80 cm.

Omdat het model van de nieuwste zak wat afwijkt

Deze maatregel heeft maar één doel, namelijk een grotere verkeersveiligheid.

van het vorige type willen we even stilstaan bij het

We zijn er dan ook van overtuigd dat u bij uw volgende snoeibeurt met deze

open vouwen. De bodem van de huisvuilzak bestaat

voorschriften rekening houdt.

uit 4 compartimenten die openvallen als u er goed

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, tel.

mee schudt. De naad van de bodem is zodanig ont-

0800/14-529 of via e-mail: leefmilieu@zoersel.be.

worpen dat er niets kan uitlekken of dat hij niet kan
openscheuren.
met een zogenaamde ‘wave top’ sluiting: 4 panden
die u twee aan twee moet dichtknopen. Het
voordeel van deze sluiting is dat ze minder snel

Eén van de acties binnen de gezonde voedings-

scheurt wanneer u de zak optilt. Volgens de fab-

campagne is de actie ‘Fruit op school’. Kinderen

rikant is de nieuwe huisvuilzak ook steviger dan de

eten de laatste jaren steeds minder groenten en

vorige.

fruit. Op dit moment eten jonge mensen nauwelijks

VEILIGE SCHOLENFIETSROUTES
SCHOLEN EN GEMEENTEBESTUUR SLAAN HANDEN IN ELKAAR

MAANDELIJKS GETIPT
MAANDELIJKSE ENERGIETIP
De zomer is de ideale periode om een (nieuwe) verwarmingsinstallatie te plaatsen. Hier zijn enorme besparingen mogelijk. Hebt u plannen in die richting, denk
in dat geval zeker aan het volgende.

Ook de sluiting verschilt. De nieuwe zak is uitgerust

ing.

De ervaring leert dat de meeste verwarmingsinstallaties nog steeds overgedimensioneerd zijn. Een te zware installatie heeft geen zin aangezien die zorgt
voor rendementsverlies.
Om op de zuinigste manier in iedere ruimte een aangepaste temperatuur te krijgen, plaatst u een kamerthermostaat met tijdinstelling in de leefruimte en thermostatische kranen op elke radiator in de andere kamers.
Plaats ook een buitenvoeler zodat de watertemperatuur in de ketel automatisch

Wat niet verandert, is het volume: nog steeds 60 liter.

wordt aangepast aan de weersomstandigheden.
De extra investering voor een hoogrendementsketel verdient u op een vijftal jaar terug.

KAMPIOENEN GEVIERD

Tijdens de trimestriële vergadering van het ge-

Door de oudercomités en directies van de drie scholen van Sint-Antonius werd

meentebestuur met alle directies werd de actie

in samenwerking met het gemeentebestuur en de politie gedurende maanden

voorgesteld. Alle Zoerselse schooldirecties reageer-

hard gewerkt aan het project “veilig en milieuvriendelijk naar school”.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeen-

den enthousiast op het voorstel.

Dit project rekent af met de bekende vicieuze cirkel: omdat de schoolomgeving

tebestuur in samenwerking met de sportraad een

Vanaf de paasvakantie wordt de woensdag in al

niet veilig is omwille van het autoverkeer brengen steeds méér ouders hun

kampioenenviering voor alle atleten die een titel

onze scholen de vaste fruitdag.

kinderen met de wagen naar school, waardoor...

behaalden in het seizoen 2003-2004.

Dit betekent dat de kinderen op woensdag geen

De routes werden uitgetest, beveiligd waar nodig en aangeduid met speciale bor-

De kampioenenviering gaat door op vrijdag 25 juni

snoep of koeken mogen meebrengen naar school

djes. Tijdens de inhuldiging op 23 en 24 maart kreeg elk kind een mooi mapje

in het lokaal van KFC Sint-Martinus Halle aan de

(voor zover dit al niet het geval is).

mee, met per school de verschillende routes. Ouders en kinderen kunnen zo

Lotelinglaan. Elke kampioen krijgt dan een kleine

Die dag kiezen we resoluut voor fruit!

probleemloos de meest veilige weg naar school nemen.

herinnering als blijk van zijn inzet en als voorbeeld-

Uiteraard doen we daarbij ook een beroep op de

Ook ons leefmilieu is gebaat met minder vervuilende uitlaatgassen. En onze

functie voor zijn actieve sportbeleving en de

ouders om hun jonge telgen hiertoe te stimuleren.

kinderen zullen na een dagje op de schoolbanken wat beweging best fijn vinden.

sportieve uitstraling die hij de gemeente bezorgt.

Ondertussen sloot het Initiatief Buitenschoolse

We willen dit project nauwlettend evalueren. Nadien kan het ook ingevoerd wor-

Kinderopvang Stekelbees zich aan bij de actie. Dus

den in Halle en Zoersel.

25 JUNI 2004

Voor HR- en condensatieketels kunt u premies bekomen van GEDIS (www.gedis.be). In
sommige gevallen is dergelijke investering ook nog fiscaal aftrekbaar (www.energiesparen.be). Zorg voor periodieke controles en onderhoud van de installatie.

OPENBARE WERKEN

WEGEN- EN ANDERE WERKEN: STAND VAN ZAKEN

kampioenen melden

ook daar op woensdag geen snoep of koeken meer!

Kampioenen kunt u melden bij Clara Deckers,

Als start zorgde het gemeentebestuur ervoor dat op

gemeentelijke dienst Sport,

de eerste woensdag na de paasvakantie de kleu-

Halle-Dorp 37,

ters en lagere schoolkinderen van alle Zoerselse

tel. 03/380.13.91,

scholen een stuk fruit kregen aangeboden. Een

fax: 03/385.29.09

mooi startmoment van de actie ‘Fruit op School’.

of mail naar sport@zoersel.be

Hiermee is Zoersel wellicht de eerste Vlaamse

U doet dit best vóór 21 mei.

gemeente met een wekelijkse fruitdag voor àlle
scholen, over alle netten heen!

foto’s of krantenknipsels

Meer informatie kunt u bekomen bij Diane Weyten van

Stuur bij voorkeur ook enkele foto’s en/of kran-

onze gemeentelijke Sociale Dienst, tel. 03/380.13.81.

tenknipsels op.
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FINANCIEEL RESULTAAT

De rekening 2003 heeft een overschot van € 3.465.869,64 wat bijna 1,2 miljoen

Dit jaar richt de campagne zich op gezonde voed-

stimuleren.

60 LITER INHOUD

Alles evolueert in deze wereld, zo ook de productie

ling de Vlaming aan te zetten om meer te bewegen.

De actie wil via de school het eten van meer fruit

NOG STEEDS

GEMEENTEREKENING

Regelmatig stellen we vast dat overhangende takken of struiken op privé eigen-

Vlaamse overheid, startte vorig jaar met de bedoe-

de helft van de hoeveelheid die wordt aanbevolen.

NIEUWE HUISVUILZAK...

Recent werd het
verbindingsweggetje tussen de parking van De Bijl en
het Kermisplein aangelegd.
Hiermee realiseren we een alternatieve verbinding waardoor fietsers het
gevaarlijke Dorp kunnen vermijden.

2004/3 GGD FLITS 3

