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Krant en TV gevolgd de voorbije maand?

Dan kon u niet naast onze gemeente horen
en zien. We kwamen meermaals in het
nieuws, op velerlei domeinen.
Domein De Welvaart, om er maar onmid-

DOMEIN

dellijk één te noemen. Wij waren wel niet
zo gelukkig met de wijze van berichtgeving
en ook de inhoud strookte niet volledig met
de werkelijkheid.
In deze flits geven wij u voor zover ons be-

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

kend de juiste stand van zaken.
Ook kreeg de discussie over wel of niet

JAARGANG 2 - NR . 2 - FEBRUARI 2002

een fietspad in woonstraten nieuwe voe-

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
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ding vanuit de pers. En hoe breed moet
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een straat nu eigenlijk wel zijn?
kommer en kwel. We kwamen ook heel
positief in het nieuws. Onze Eurosong-kanMet 3 For You en Peter Elkins stonden we
niet alleen bovenaan als gemeente met het
grootst aantal deelnemers, zij leverden ook
prestaties af die gezien en gehoord mochten worden.
En Zilveren Kiekeboe bracht “onze” Merho
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de voorbije weken ook in de persbelang-

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

nog gepast in de bloemetjes zetten.
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gevoeld en de primeur wilden hebben,

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.

stelling.
Ook Zoersel zal deze striptekenaar dit jaar
En alsof wij het vorige maand hadden aankwam onze “Socks” ook in het nieuws.
Als luie gemeentehuiskat, of als ijverige
collega…
En weet je wat het paradoxale hiervan is?
Wij maken ons vaak druk over persberichten die we wel of niet juist vinden, mensen

INTERESSE voor het

evaluatiecomité?
Zend, fax of mail uw
kandidatuur
aan
het
redactiesecretariaat
(zie gegevens hierboven).

dreigen vaak met de kranten om bepaalde
zaken in de aandacht te brengen, of de
druk op dossiers te verhogen. En Socks,
onze nieuwe beroemdheid, die trekt er zich
niets van aan, en draait zich nogmaals om
op de verwarming in “zijn” kasteel.

Recent verschenen in de pers berichten over de bestemming van het
domein De Welvaart in St.-Antonius als opvangplaats voor delinquente jongeren. In deze berichtgeving werd gedaan alsof de gemeente Zoersel eigenaar of initiatiefnemer is.
Stad Antwerpen
Domein De Welvaart is eigendom van de Stad Antwerpen. Tot
einde vorig schooljaar gingen
hier bosklassen door. In het kader van de saneringsoperatie
werd het domein te koop gesteld.
Op initiatief van de stad Antwerpen werd De Overstap opgericht.
Doel van deze vzw is jongeren
opvangen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en omwille van hun jonge
leeftijd of omwille van de lichte
aard van de criminele feiten, niet
terecht kunnen in de jeugdinstelling in Mol.
De Welvaart als tijdelijk onderdak
In januari werd het gemeentebestuur gecontacteerd door de directie van vzw De Overstap. Er
werd meegedeeld dat het schepencollege van Antwerpen onderzocht of zij De Welvaart zouden kunnen gebruiken als “tijdelijk” onderdak voor De Overstap.
Tijdelijk, omdat de vzw De
Overstap al grond had aangekocht en volop bezig is met een
nieuwbouw. In afwachting hiervan zouden zij voor maximum
anderhalf jaar van De Welvaart

gebruik maken. Er zouden maximum zeven jongeren worden
opgevangen, telkens voor maximum veertien dagen.
Informatievergadering en afspraken
Het schepencollege van Zoersel
heeft zich altijd voorgenomen de
buurt in te lichten vanaf het
moment dat de stad Antwerpen
een definitieve beslissing zou
hebben genomen. Bij het ter perse gaan van deze GGD-flits, hadden wij nog steeds niet officieel
kennis van dergelijke beslissing.
Informeel vernamen wij wel dat
Antwerpen een beslissing zou
hebben genomen, en dat De
Overstap op 1 maart zou starten.
Het gemeentebestuur wil de omwonenden vooraf inlichten.
Daarom werden zij uitgenodigd
op een informatievergadering
met afgevaardigde(n) van vzw
De Overstap. Ook de stad Antwerpen en een vertegenwoordiger van de politie werden uitgenodigd, zodat wij de bewoners
zo goed mogelijk konden inlichten. Daarnaast zal het gemeentebestuur in overleg met de politie
afspraken maken met de stad
Antwerpen en vzw De Overstap.
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KippenLEGGEN
gouden afvaleieren

nieuw sociaal nummer 0800-12.113
De drempel inzake sociale dienst- aan gehandicapten, de thuisdien- tie over het dienstenaanbod van
verlening verlagen, de bewoners sten (gezinszorg, maaltijdbedeling zowel de gemeentelijke Sociale
beter wegwijs maken in en infor- aan huis, poetsdienst), gezondheid Dienst als van het OCMW.
matie geven over sociale diensten, en welzijn, schuldbemiddeling en Alle informatie over sociale aanhet is een duidelijke doelstelling budgetbeheer, diverse sociale gelegenheden, ook over de private
van het gemeentebestuur en het voordelen,… dan kunt u nu elke diensten (vanaf bladzijde 51) worOCMW.

werkdag van 9 tot 12 uur en van den in deze rubriek gebundeld.

We springen wel eens kwistig om

Een eerste stap in de realisatie van 13 tot 16 uur (vrijdag tot 15 uur)

met restjes van een warme maal-

het “sociaal huis Zoersel”, is de terecht op dit gratis nummer.

tijd en dikwijls belanden de laat-

creatie van een éénvormig op- Een onthaalbediende verbindt u

ste sneetjes van een brood bij

roepnummer.

het restafval of in de GFT+-con-

Vanaf nu kunt u zowel de gemeen- werker van het gemeentebestuur

tainer. Composteerders weten

telijke Sociale Dienst als de of het OCMW.

ondertussen dat net de gekookte

Sociale Dienst van het OCMW

etensresten en brood niet op de

bereiken op het gratis nummer

composthoop horen; die zorgen

0800-12.113.

immers voor vergisting en trekken ongedierte aan.
Wie naast zijn composthoop of -

met de verantwoordelijke mede-

In de rubriek “ZOERSEL SOCIAAL” van de nieuwe gemeentelijke informatiebrochure vindt u

Heeft u vragen over: uw pensioen, vanaf bladzijde 44 tot en met
uw leefloon, een tegemoetkoming bladzijde 50 uitgebreide informa-

vat nog een drietal kippen heeft,
geeft de gekookte etensresten
en brood natuurlijk aan de kip-

ZOERSEL - CRUCEA

pen. Een composthoop en kippen vormen een volmaakt geheel voor het verwijderen van
organisch afval! Wist u dat drie
kippen ongeveer 13,5 kg keukenafval per maand verwerken?
Dit is ongeveer één derde van uw
GFT+-container. Niet alleen keukenafval maar ook tuinafval
wordt door onze gevleugelde
vrienden met enthousiasme naar
binnen gewerkt. Ruil uw GFT+container in voor een compostvat
en u bespaart éénmalig € 10 +
een jaarlijkse halvering van uw
afvalfactuur.
Als toemaatje bovenop de afvalverwerking, produceren uw drie
kippen 500 biologische eieren
per jaar (€ 70 bespaard).
Wilt u biologische kippen aankopen en uw GFT+-container ruilen
voor een gratis compostvat dan
kunt u alle informatie krijgen op
het gratis groene nummer van de
gemeentelijke dienst leefmilieu,
tel. 0800/145.29.
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In 1989 zette Zoersel zijn eerste stappen naar de
Roemeense gemeente Crucea. Vanuit een initiële
actie “adoptie-dorpen” groeiden de contacten uit tot

beide gemeenten tot vriendschapsbanden en zelfs
bezoeken geleid heeft.
- U kan ook mee het “studiefonds” spijzen, waar-

een echte verzustering.

door jongeren uit Crucea de kans krijgen verder te

Intussen nemen al honderden Zoerselse inwoners en

studeren. Dit schooljaar werd hiervoor een bedrag

gezinnen deel aan de solidariteitsbeweging van het

van meer dan € 10.000 aan de burgemeester van

“rijke” Zoersel met het materieel nog steeds zeer

Crucea overhandigd.

arme Crucea.

- Of u kan onze projecten financieel ondersteunen:

Ook in 2002, en dit voor de 12de keer, willen we

aanleg van het waterleidingsnet, jaarlijkse uitrus-

met allerlei initiatieven een materieel steuntje geven

ting van school en dispensarium, oprichten van

aan gezinnen, school, dispensarium, studerende

een confectie-atelier om zo de werkloosheid van

jeugd, enz.

de vrouwen te beperken enz.

Hiervoor doen we opnieuw een beroep op u om
deze jarenlange soldariteitsactie te ondersteunen.

Vanaf zaterdag 2 maart is het secretariaat opnieuw

U kan dit op verschillende manieren:

geopend, elke zaterdag tussen 10 en 12 uur, in de

- Ook u wil zich ontfermen over een bepaald gezin

schoolmeesterswoning, Handelslei 47 in de deelge-

of een alleenstaande in Crucea zoals enkele hon-

meente Sint-Antonius.

derden gezinnen binnen en buiten Zoersel dit al

U kan er terecht voor de bevestiging van of deelna-

jaren doen door een “adoptie”. Eens per jaar kan

me aan een “adoptie” en voor elke informatie.

u dan uw gezin in Crucea een materieel (via de
gekende “adoptiedoos”) of financieel (omgezet in

Tenslotte nog dit: van 1 tot 7 april reist een delega-

waardebons waarmee het gezin in Crucea aan-

tie van de gemeente Zoersel met de burgemeester,

kopen kan doen in de plaatselijke winkels) steun-

enkele schepenen, een vertegenwoordiging van

tje geven. Dit is een zeer directe en concrete hulp-

Eurozoersel en het comité Zoersel-Crucea naar

verlening, die ondertussen tussen vele gezinnen in

Crucea voor een officieel jumelagebezoek.

GEMEENTERAAD SPREEKT OVER

HET VERHAAL VAN...

PLAATS VAN ZOERSELMARKT

FLUXYS & DISTRIGAS

Het verplaatsen van de markt van Zoersel kwam

Onlangs werd Distrigas opgedeeld in twee ties of bouwwerken. Ook hoogstammige

op verzoek van de Onafhankelijke Democraten ter

nieuwe ondernemingen namelijk Fluxys bomen worden in deze strook niet toege-

sprake tijdens de gemeenteraadszitting van de-

nv en Distrigas nv.

cember. Nadien werd hierover een bericht ver-

Fluxys nv staat in voor het transport en het ommanteling van de leiding kunnen be-

spreid. Een aantal buurtbewoners en marktkramers

onderhoud van de aardgasleidingen zodat schadigen. Het gemeentebestuur beschikt

waren verontrust door deze informatie en vroegen

ook

om uitleg.

gebruik kunnen maken van de infrastruc- wortelzone, die wel boven de leiding

Het schepencollege wenst alleszins Zoersel-markt

tuur die tot op heden enkel door Distrigas mogen geplant worden.

als gemeenschapsgebeuren te behouden. Het

werd gebruikt.

heeft geen enkel initiatief genomen om de markt te

Distrigas nv staat in voor de aan- en ver- ken, bouwwerken, …) in een strook van

verplaatsen.

koop van aardgas.

In de Pastorijstraat, De Reiger en de Meester de

Door onze gemeente lopen twee hoofdlei- moet advies gevraagd worden aan Fluxys.

Beenhouwerstraat zijn zopas na de werkzaamhe-

dingen. De plannen met de juiste ligging Om veiligheidsredenen worden de leidin-

den aanplantingen gebeurd. Deze straten zijn niet

kunt u inzien bij het gemeentebestuur.

geschikt en onvoldoende breed voor een markt.

De hoofdleidingen lopen ook door privé- troleerd. Tevens wordt het traject van de

Nadat de hierboven aangehaalde bezwaren wer-

eigendommen. Daarom kregen al heel wat leidingen jaarlijks te voet geïnspecteerd.

den geuit, besloot de gemeenteraad om dit punt

inwoners bezoek van een inspecteur van Meer informatie kunt u bekomen bij de

door te verwijzen naar de marktcommissie. Van

Fluxys. Boven de leiding moet immers een gemeentelijke afdeling Grondgebiedzaken,

deze bespreking zal aan de gemeenteraad verslag

strook van 10 meter (5 meter aan elke Jan Koninkx, tel. 03-380.13.97 of

uitgebracht worden.

zijde) vrij gehouden worden van construc- Monique De Feyter tel. 03-380.13.43.

RAYMOND DELBEKESTRAAT

BLIJFT Z’N NAAM BEHOUDEN

andere

staan omdat zij, door hun wortelgestel, de

gastoeleveringsbedrijven over een lijst van struiken, met ondiepe

Bij elk grondwerk (ploegen, wegeniswervijftien meter aan elke zijde van de leiding,

gen wekelijks met een helikopter gecon-

DUURZAAMHEIDSTEST AFVALKALENDER

MAANDTHEMA FEBRUARI: KRINGLOOPWINKEL DE CIRKEL

De Raymond Delbekestraat ligt precies op de

Vraag: “u koopt een nieuw bankstel: het oude...”

grens van Zoersel met Schilde. Op Zoersels grond-

laat u tegen betaling ophalen door het groot huisvuil

In het kader van ons maandthema “De

gebied heet de straat Raymond Delbekestraat. In

laat u gratis ophalen door de kringloopwinkel, De Cirkel

Cirkel” voeren we in samenwerking met

Schilde draagt zij de naam Waterstraat. Beide zij-

brengt u naar het kringlooppark

den van de straat hebben een eigen nummering.
Het kan moeilijk ingewikkelder.
Het gemeentebestuur krijgt hierover regelmatig
vragen. In 1989 werd een eerste enquête gevoerd.
Een meerderheid koos toen voor behoud van de
naam Raymond Delbekestraat.
Omwille van nieuwe vragen heeft het schepencollege nogmaals een enquête gehouden. Als een

Bezoek nu de Cirkel en doe dubbel voordeel!

de kringloopwinkel een speciale actie. Zo
krijgt u via onderstaande bon per aankoop

Het antwoord “b” geniet de voorkeur. van 12 € een korting van 2,5 €. Zo doet u
Oude meubeltjes die nog in goede staat dubbel voordeel, u krijgt immers niet alzijn, kunnen via de kringloopwinkel nog leen korting op uw aankopen maar u
nuttig zijn voor anderen. Al wat u moet bespaart daarbovenop ook nog een hoop
doen, is bellen naar de Cirkel en zij komen euro’s.
dan een kijkje nemen. Zijn uw spullen nog Al wat u moet doen is onderstaande kor-

naamwijziging zou worden doorgevoerd, zo werd

in goede staat, dan worden deze gratis tingsbon uitknippen en afgeven bij uw volgende bezoekje.
meegenomen.

meegedeeld aan de bewoners, zou de keuze vallen

Het antwoord “a” is correct als uw spullen

op de naam Waterstraat, omdat daar de meeste

tot op de draad versleten zijn en niet meer

mensen wonen.

kunnen gebruikt of hersteld worden. U belt

Inmiddels werden de resultaten van de enquête

dan naar het groene nummer en reserveert

bij aankoop vanaf € 12

verzameld en verwerkt: 65 gezinnen (59%) hebben

ophaling door het groot huisvuil. Dit kost

een antwoord binnengestuurd. 41 van hen of 63%

uitgegeven door Kringloopcentrum De Cirkel
Klein Veerle 32, 2960 Brecht, tel. 03-313.49.66

u wel 0,15 euro per kg.

gaat niet akkoord met een naamswijziging. De

Antwoord “c” is alleszins nooit (uitge-

bewoners halen de extra kosten en de admini-

zonderd halfgroot huisvuil, maximum 20

stratieve rompslomp aan als voornaamste reden.

kg) van toepassing. Groot huisvuil wordt

Vermits een meerderheid geen voorstander is voor

niet toegelaten op het kringlooppark. Het

een straatnaamwijziging, heeft het schepencollege
beslist om de huidige situatie zo te laten.

Kringloopcentrum

DE CIRKEL C.V.

“kortingsbon van € 2,50”

deze bon blijft geldig tot 31 mei 2002
openingsuren: dinsdag .........13u.30 tot 18 uur
woensdag .....10 tot 18 uur
zaterdag........10 tot 18 uur
zondag..........10 tot 18 uur

Wilt u hierover meer informatie, bel dan
kringlooppark is er in de eerste plaats voor het gratis nummer 0800-14.529 of mail
naar leefmilieu@zoersel.be.
recycleerbare fracties.

2002/2 GGD FLITS 3

WEGEN
- EN ANDERE WERKEN EWAAROM
BIBLIOTHEEK
UROSPORT
S TA N D VA N Z A K E N
JEUGDBOEKENWEEK 2002
NIET BIJ ONS?
VOET-EN FIETSPAD KERKSTRAAT
Deze werken zijn eind januari
2002 gestart en zijn al goed opgeschoten. Langs de zijde van de
school is het voetpad klaar tot juist
voor de school.
Met het oog op de markt van dinsdag 5 maart werd nu eerst het
voet- en fietspad langs de kant van
de pastorij aangepakt, namelijk het
deel waar de markt staat: vanaf de
Krekelenberg tot iets voorbij de
Pastorijstraat. Ook hier wordt het
voet- en fietspad heraangelegd
met dubbele betonstraatstenen.
Begin maart wordt dan verder gewerkt langs de kant van de school.
Voor dit laatste deel sluit men de
Kerkstraat af omdat men zo kort
op het kruispunt met de N14 niet
meer met verkeerslichten kan werken.
Tenzij slecht weer anders beslist,
eindigen de werken midden maart.
DRENGEL EN DEEL HERENTALSEBAAN
Eind vorig jaar zijn de rioleringswerken gestart en de Drengel is zo
goed als klaar. In de Herentalsebaan schiet het verplaatsen van de
nutsvoorzieningen goed op. Einde
maart, begin april starten hier de
eigenlijke rioleringswerken.
Dit project wordt ook een gescheiden stelsel om in aanmerking te
komen voor subsidies. Dit wil zeggen dat het huishoudelijk afvalwater via de nieuwe riolering naar het
waterzuiveringsstation in Pulderbos gaat. Het toilet en sanitair
afvalwater wordt rechtstreeks aangesloten op de riolering. Een septische put of beerput is dus niet
meer nodig.
Het regenwater mag niet mee in
de vuilwaterriool. De huidige (dikwijls ingebuisde) gracht wordt
heraangelegd, zodat zij optimaal
kan dienen voor de vertraagde
afvoer van het regenwater.
RIOLERINGSWERKEN SCHRIEKBOS
Verschillende woningen zijn al
aangesloten aan de riool. De riool
loost voorlopig nog in de langsgracht van de Antwerpsedreef ter
hoogte van het zuiveringsstation
totdat dit weldra in gebruik genomen wordt.
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De riolering voor het afvalwater
komt in het midden van de baan.
De grachten in de zijbermen worden opnieuw geprofileerd en zorgen voor de vertraagde afvoer van
het regenwater, zowel van de
straat als van de daken en verharde oppervlaktes. Daarom moeten
de bewoners hun rioleringstelsel
zoveel mogelijk ontdubbelen.
Anders dan de vroegere planning
worden de zijstraatjes van het
Schriekbos mee aangelegd.
HOEK MEDELAAR/ACHTERSTRAAT
Voor de uitvoering van de werken
in het Schriekbos heeft de aannemer hier een terrein gehuurd waar
hij voorlopig bouwmaterialen zoals
teelaarde, steenslag en funderingszand kan stockeren. De teelaarde van het terrein werd afgegraven en voorlopig aan de zijkant
gestapeld. Najaar 2002, wanneer
de werken beëindigd zijn, wordt alles hier hersteld.
ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS
Om het rioolwater van de wijk
Schriekbos niet met een dure en
lange collector te moeten verbinden met de bestaande riolering in
Zoersel of St.-Antonius-centrum
koos men voor een volledig onafhankelijk kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI).
De betonwerken zijn klaar en de
aannemer is bezig met de elektrische uitrusting: de biorotoren, de
bezinetanks met de nodige pompen, de overstortpomp naar het
rietveld, de aanleg van het rietveld
zelf en dergelijke...
Einde maart zal men dit zuiveringsstation kunnen gebruiken.

Verschillende inwoners vroegen
ons waarom Eurosport niet beschikbaar is op de kabel. Wij
vroegen het aan onze kabelmaatschappij Telekempo.
Samengevat komt hun antwoord
hierop neer.
De commerciële zender Eurosport moet net als alle andere
zenders auteursrechten betalen.
Eurosport wil deze auteursrechten echter terugvorderen van
de kabelmaatschappijen, die op
hun beurt een bijdrage zouden
moeten vragen aan hun abonnees.
Telekempo heeft aan deze eis
nooit toegegeven. Zij vinden dat
commerciële zenders, die hun

Zweef je ergens tussen de
6 en 12 jaar? Waag het
er dan op en kom
naar “het web van de suikerspin”.
Op zondag 17 maart 2002 om 10u.30 is het kindertheater Acaboe te gast in het Zonneputteke.
Zij brengen een bewerking van “Het web van de
suikerspin”. Dat is een boek van niemand minder
dan Marc de Bel. Het wordt een interactieve voorstelling met komische acts en magische vertelmomenten. Er zal ook muziek zijn en de acteurs
maken er een echt BoeBoekmeespeeldansfeest
van. De toegangsprijs bedraagt € 1. Toegangskaarten liggen nu op jou te wachten in de openbare bibliotheken van Zoersel, Sint-Antonius en
Halle. En natuurlijk kan je op 17 maart zelf nog
een kaart kopen.
Tot dan, in het web van de suikerspin!
Info: bibliotheek Zoersel, tel 03-312.94.04

uitgaven dekken met publiciteitsbijdragen, zelf de auteursrechten

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod

moeten betalen.

een aantal fietsen. De verkoop vindt plaats

Men zegt dat Eurosport slechts

op donderdag 28 maart om 18 uur aan het

1,25 € per jaar en per abonnee

politiecommissariaat (Kekhoflei 14).

zou vragen. Dit is niet helemaal
juist. Als u weet dat slechts 1
abonnee op 20 naar Eurosport
kijkt, komt de bijdrage neer op
25 € per jaar per eurosportkijker.

De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

BIBLIOTHEEK
EN VERTELLEN DAT DIE KAN!

19 niet geïnteresseerde abonnees
moeten dus betalen voor één
Eurosportkijker.
De toekomst zal de oplossing
brengen: binnen relatief korte
termijn zal iedere abonnee kunnen beschikken over een digitale
decoder. Deze biedt u dan de
mogelijkheid om voor een bepaalde prijs zelf uw pakket van

FIETSPAD EIKENLAAN

kanalen samen te stellen. Op dat

Sedert een tweetal weken is ook
dit werk gestart. Het fietspad wordt
volledig opgebroken en opnieuw
aangelegd met dubbele betonstraatstenen in rode kleur. Onder
de fundering wordt een geotextiel
geplaatst om de wortels van de
bomen zoveel mogelijk af te leiden
zodat zij het nieuwe fietspad niet
beschadigen.
Deze werken zullen nog enkele
weken in beslag nemen.

moment betaalt u enkel voor de
kanalen die u ontvangt.
Wilt u nu toch absoluut Eurosport bekijken dan kunt u zich
altijd bij de betaalzender Canaldigitaal op een brede waaier van
kanalen en programma’s abonneren. U kunt zich in heel wat winkels en bij de meeste elektroshops abonneren.

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen, afdeling
Zoersel, en de openbare bibliotheek hebben de
handen in elkaar geslagen. Vanaf februari vertelt
Dirk Wuyts elke derde woensdag van de maand
een spannend verhaal of een betoverend sprookje voor grootouders en kleinkinderen van 6 tot 10
jaar. De bedoeling is dat elk kind vergezeld is van
een volwassene. En niet zomaar een volwassene, maar liefst een oma of een opa. Dus oma
of/en opa, dit is hét moment om met uw kleinkind
op stap te gaan. Na de vertelling kunt u misschien in de bibliotheek samen nog een leuk
boek uitkiezen en iets gaan drinken in de cafetaria.
Nog even alle gegevens op een rijtje:
Dirk Wuyts vertelt op 20 maart, 17 april, 15 mei
en 19 juni, vanaf 14 uur tot 14u.45 in het
Zonneputteke boven de openbare bibliotheek en
de toegang is gratis (als de grootouders niet kunnen, mag een andere volwassene ook).
Geen zin om op een stoel te zitten, breng dan
zelf een kussen of een tapijtje mee.

