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GEMEENTE

Z O E R S E L

gROOTSTE gEMENE d ELER

'Hokus, pokus, pats!', en dan de grote
verdwijntruuc! Allemaal al eens meegemaakt?
Soms is dit leuk, soms helemaal niet.
Neem nu de Zappa-actie, de grote inzamelactie van zwerfvuil, die u in deze Flits vindt aangekondigd. Knap dat
een aantal verenigingen willen meewerken om het vuil in onze straten te
laten 'verdwijnen'. Spijtig aan de andere kant dat dergelijke actie nodig is.
Of de glasbollen: nu u de ophaling
aan huis goed gewoon bent, 'verdwijnen' de bollen uit ons straatbeeld. En
dat we daarmee af gaan zijn van de
sluikstorten errond, dat hopen we
alleszins.
Wat helemaal niet leuk is, is dat er,
ondanks het politieproject nog steeds
fietsen 'verdwijnen'.
Hieraan blijven wij werken!
Vanaf deze maand geven we u telkens
ook een aantal energietips: in deze
Flits kan u lezen hoe u ervoor kan
zorgen dat u niet nodeloos warm
water, en daarmee energie en centen,
laat verdwijnen.
Verdwijnen en zoeken, ze zijn gelinkt.
Zoals verstoppertje en vinden.
... 18, 19, 20! Wie niet weg is, is gezien!' Onze kleinste dochter van 4
voegt er dan telkens heel grappig aan
toe: “Ik kom u zoeken!”.
Nu al enkele weken hebben we vergeefs naar onze Socks gezocht. Heel
wat onder u vroegen er de voorbije
dagen naar: joggers in het park, kinderen in het gemeentehuis. Maar al
speelde hij hier graag verstoppertje,
vinden zullen we hem nu wel niet
meer.
En daarmee is een stukje vertrouwdheid verdwenen, en nostalgie gecreëerd. Gelukkig lukt de grote verdwijntruc in ons geheugen niet altijd. En
da’s maar goed ook vindt u niet?
Tot volgende maand!

WIJKRADEN EN BUURTCOMITÉS

ondersteuning op maat
Het gemeentebestuur werkte enkele nieuwe ondersteuningsmaatregelen uit, die zich speciaal richten tot de wijkverenigingen en buurtcomités uit onze gemeente.
Zo willen we de gemeenschapvorming in onze gemeente
verder stimuleren.
financiële en logistieke ondersteuning
Na enkele overlegvergaderingen met de verschillende wijkverenigingen en buurtcomités, keurde de gemeenteraad in januari 2004 een reglement over de erkenning van wijkverenigingen en buurtcomités goed.
Het reglement stelt enkele voorwaarden waaraan wijkverenigingen moeten voldoen om erkend te kunnen worden.
Daarnaast bepaalt het reglement van welke ondersteuning
wijkraden en buurtcomités in de toekomst kunnen genieten.
Het gemeentebestuur voorziet in een keuzemogelijkheid:
- ofwel opteert de vereniging voor een jaarlijkse basissubsidiëring van 125 euro
- ofwel leent de vereniging materiaal van de gemeentelijke
uitleendienst voor de organisatie van één activiteit, voor
zover het materiaal nog vrij is, zonder het betalen van de
verschuldigde retributie.
zie verder op volgende blz.
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ONDERSTEUNING OP MAAT

ONDERNEMERS

VERVOLG VAN VORIGE BLADZIJDE

FIETSEN TE KOOP

WIJ ROEPEN U OP

PER OPBOD

Plant u met uw wijk of buurt dus een buurtfeest,

De algemene vergadering van de

Het gemeentebestuur verkoopt bij

laat u dan erkennen.

ondernemersraad vindt

opbod een aantal fietsen. De ver-

Een aanvraag indienen is niet moeilijk.

plaats op woensdag 24

koop vindt plaats op donderdag 25

Contacteer hiervoor de gemeentelijke dienst

maart 2004 om 20 uur

maart 2004 om 18 uur aan het poli-

Cultuur, Halle-Dorp 37, e-mail: cultuur@zoersel.be

in het Zonneputteke.

tiecommissariaat aan de Kerkhoflei

en zij bezorgen u een handig aanvraagformulier.

Op de agenda staat

14 in de deelgemeente Sint-Anto-

onder meer de

nius. De fietsen zelf kunt u vanaf

verzekering van activiteiten:
vanaf nu ook mogelijk!

verkiezing van een

17u.45 ter plaatse bezichtigen.

Wijkverenigingen en buurtcomités kunnen voor-

deelname aan de

taan via het gemeentebestuur hun activiteiten

acties ‘Met belgerinkel

verzekeren. Het gemeentebestuur heeft hiervoor

naar de winkel’ en

een algemene polis voor burgerlijke aansprake-

‘Winkelen met een

lijkheid en voor lichamelijke ongevallen afgesloten.

Zoerselpass’.

nieuw bestuur,

Meer informatie en
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

inschrijvingen bij Erwin

U meldt uw activiteit op voorhand aan het

Dirks, gemeentelijke

gemeentebestuur en u vraagt om voor deze

dienst Secreatriaat, tel.

activiteit een verzekering burgerlijke aansprake-

03/380.13.13 of mail

lijkheid af te sluiten.

secretariaat@zoersel.be

Wij zorgen dan voor de verdere administratieve
afhandeling.
Voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid richt u uw aanvraag schriftelijk tot het ge-

COOLE FANNY GEEFT RAAD
PROJECT FIETSDIEFSTALLEN

meentebestuur Zoersel, dienst Cultuur, HalleDorp 37, 2980 Zoersel.

Aan het project fietsdiefstallen kunt u

Nadien krijgt u een factuur van Ethias om deze

niet meer voorbij. Aan de verschillende

verzekering te betalen. De kostprijs bedraagt

fietsenstallingen verschenen de

32 euro per activiteit.

waarschuwingsborden van Fanny. Zij
maakt er de fietsers attent op dat ze

verzekering lichamelijke ongevallen

toch maar beter hun fiets slotvast

Voor deze verzekering meldt u niet alleen de

achterlaten.

activiteit op voorhand maar geeft u ook het
aantal vrijwilligers door dat u wil laten verzekeren. Voor alle duidelijkheid: vrijwilligers zijn de
personen die hun medewerking verlenen aan
de activiteit, het zijn dus geen bezoekers. Het
gemeentebestuur houdt hiervan een register
bij. Eénmaal per jaar geven wij dan de gegevens door aan Ethias.
U richt uw aanvraag schriftelijk tot het gemeentebestuur Zoersel, dienst Cultuur, Halle-Dorp

Ook de bijhorende sleutelhangers en
brochures werden geleverd en verdeeld
aan de fietshandelaars.
Ook het computersysteem bij de politie
werd aangepast. Vanaf nu kan de politie een overzicht maken van welke fietsen er werden teruggevonden. Deze
worden dan vergeleken met de
aangiftes van fietsdiefstallen.

37, 2980 Zoersel.

Als straks ook de fietsenstallingen

Ethias factureert u nadien de

beter beveiligd worden, zal het aantal

kostprijs van 0,25 euro per

fietsdiefstallen hopelijk dalen.

vrijwilliger en per

Niettegenstaande alle inspanningen

activiteit.

werden het laatste jaar in onze zone
toch nog veel fietsen gestolen.
Eerstdaags wordt het project geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
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MAANDELIJKS GETIPT

OPENBARE WERKEN

WEGEN- EN ANDERE WERKEN: STAND VAN ZAKEN

WARM WATER
Zuinig omspringen met energie loont dubbel: u be-

FIETSPAD HERENTALSEBAAN

spaart ermee zonder aan comfort in te boeten en

Eerstdaags start onze aannemer met de aanleg van dit

ook ons leefmilieu vaart er wel bij. Soms volstaat

fietspad dat loopt vanaf het Dorp tot aan De Bruelen. Het

het een andere gewoonte aan te nemen, een

fietspad wordt vrijliggend aangelegd met een kleine haag

andere keer verdient u een investering snel terug.

tussen het fietspad en de rijweg, zo is er een visuele

Daarom geven we u de volgende maanden graag

duidelijke afscheiding. Onze aannemer breekt eerst de

wat energiebesparingstips mee. In dit nummer

oude betonstrook naast de Herentalsebaan op en de

kozen we voor het thema “warm water”.

nutsmaatschappijen verplaatsen hun leidingen. Nadien

Laat het warme water alleen maar stromen als het

legt de aannemer het fietspad aan.

echt nodig is en vang het op in de afgesloten wastafel of spoelbak in plaats van het zo maar te laten

RESTAURATIE VAN

DE

SINT-ANTONIUSKERK

Deze werken lopen op zijn eind. Het dak is nu langs de

wegvloeien.
Douchen in plaats van een bad nemen, verbruikt
minder dan de helft (warm) water en energie.
Een waterbesparende spaardouchekop is niet zo
duur en verbruikt 40% minder water en energie
dan een gewone douchekop. Terwijl het comfort

buitenzijde volledig hersteld en vernieuwd. De gebinten
en kruisribgewelven zijn behandeld met een insectenwerend product om de klopkever te vernietigen. Alleen de
nieuwe trap naar de zolder, die vertrekt van op het
oksaal, moet nog geplaatst worden.
Binnen in de kerk vorderen de schilderwerken ook goed.

hetzelfde blijft!
Gebruikt u een boiler voor de productie van warm
water? Dan is de ideale temperatuur voor de af-

De stellingen zorgen nog enkele weken voor hinder.
Alles moet klaar zijn voor de hoogdag van Pasen: 11 april 2004.

stelling ervan 65°C.

GEWESTWEG N14, DOORTOCHT ZOERSEL

Een volgende maal staan we stil bij maatregelen

De dienst afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, de be-

voor de warmwaterbereiding die u kunt overwegen

heerder van de N14, meldde ons onlangs dat de werken

bij (ver)bouwen. Heeft u deze tips sneller nodig?

in het dorpscentrum van Zoersel, namelijk de vervanging

Contacteer onze gemeentelijke Technische Dienst,

van de betonstraatstenen door een asfaltverharding, zijn

tel. 03/380.13.49 of mail danny.lenaerts@zoersel.be

aanbesteed.
Zodra deze aanbesteding is goedgekeurd gaan deze
werken van start. Wij hopen dat de werken nog dit voorjaar starten.
FIETSPAD MEDELAAR
Tussen de Achterstraat en de Gestelsebaan wordt er
langs de kant van de weide een vrijliggend fietspad aangelegd.
De werken zijn aanbesteed en worden eerstdaags
toegewezen. Ondertussen is de procedure voor de aankoop van de gronden van het OCMW van Antwerpen ook
bijna afgerond, zodat onze aannemer weldra met de

BEVOLKING

werken kan starten.

POSITIEVE CIJFERS OP 31/12/2003
DICHTLEGGEN

LICHTSTRAAT

geboorten ......................173

overlijdens..............213

De lichtstraat van de sporthal van de gemeentelijke basisschool van Sint-Anto-

nieuwe inwoners ....1.049

verhuisden .............916

nius zorgt al langer voor problemen. Regelmatig terugkerende waterlekken, de

totaal............................1.222

................................1.129

stormgevoeligheid, problemen met het verduisteren van de sporthal bij festiviteiten…, allemaal redenen om deze lichtstraat dicht te leggen.

1.222 - 1.129 = +93

De werken zijn aanbesteed en toegewezen. De voorbereidende werken

Ons bevolkingsaantal steeg in 2003 met 93 perso-

gebeuren in de loop van de maand maart.

nen. Dit maakt dat er vorig jaar op 31 december,

Het dichtleggen van de lichtstraat zelf zal, na samenspraak met de school en

20.399 mensen in Zoersel woonden.

de sportclubs, tijdens het Paasverlof uitgevoerd worden.
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BRAND- & GERIEFHOUT
OPENBARE VERKOOP

ZAP VUIL WEG MET ZAPPA
ZWERFVUILACTIE VOOR EEN PROPERE PROVINCIE ANTWERPEN
Zwerfvuil zapt zichzelf niet weg. Helaas zitten we opgescheept met zwerfvuil
dat overal langs de straatkant ligt.
Daarom heeft de Provincie Antwerpen de actie ‘Zap vuil weg met ZAPPA’ op
poten gezet. Over de hele provincie Antwerpen nemen gemeentebesturen deel
aan ZAPPA. Verenigingen, raden en andere vrijwilligers zullen vol enthousiasme samen ZAPPen.
Ook onze gemeente neemt deel aan ZAPPA.
Op zaterdag 6 en zondag 7 maart springen verenigingen, raden en andere vrijwilligers bij om elk hun buurt proper te ZAPPen.
Zelf geZAPt, dat houdt u daarna toch ook proper?
Het gemeentebestuur zorgt voor ZAPPA-verzamelpunten, waar het afval wordt
opgeruimd. De deelnemers krijgen vuilniszakken, handschoenen en ander
materiaal zodat iedereen onder de beste omstandigheden kan meedoen. Ook

Het gemeentebestuur verkoopt openbaar een aan-

de levering van een afvalarme snack wordt gecoördineerd vanuit de gemeen-

tal partijen hout. Dit hout is afkomstig van het vel-

telijke diensten. Als afsluiter trakteert het gemeentebestuur de deelnemers met

len en snoeien van bomen. Wij verdeelden de par-

een drankje in het Koetshuis.

tijen per 3 à 4 m3 en u kunt ze bezichtigen in het
gemeentepark.
Wij organiseren de openbare verkoop niet meer
door schriftelijke biedingen, maar ter plaatse door
mondelinge bieding (per opbod). Uiteraard kunt u
op verschillende loten bieden.

ZAP dus vooral aan in uw agenda
6 en 7 maart: ZAPPA…!

De verkoop gaat door in het gemeentepark op 20
maart 2004, om 11 uur, bijeenkomst aan het
gemeentehuis.
Meer inlichtingen kunt u bekomen bij de gemeentelijke milieuambtenaar Monique De Feyter, tel.

Meer informatie:

Kim Caremans

03/380.13.43. of mail leefmilieu@zoersel.be.

gemeentelijke dienst Leefmilieu

tel. 0800/14-529

TIJD VOOR AFSCHEID

STUDIEREIS NAAR LAUBACH

DE GLASBOLLEN

GAAT U GRAAG MEE? WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ OF...

Van 14 tot en met 18 april 2004 organiseert het jumelagecomité ZoerselLaubach een studiereis naar de Stad Laubach.
De bedoeling hiervan is dat Zoerselaren onze Duitse jumelage-gemeente en
de omgeving leren kennen.
Het programma voorziet onder meer: een uitgebreide kennismaking met het
stadje (mooie vakwerkhuizen), een bezoek aan de brouwerij in Lich, een museumbezoek aan de slotbibliotheek, een nachtwandeling (met verrassing !) door
de oude stad, de verkenning van de omgeving en een bezoek aan de
Nu de glasophaling aan huis goed is ingeburgerd,
werden de glasbollen overbodig. In de loop van
februari verwijderen wij ze dan ook.
Naast de glasophaling aan huis kunt u ook, zoals
vroeger, met uw glas op het kringlooppark terecht.
Deze fractie wordt er gratis aangenomen.
Voor meer informatie belt u naar ons gratis nummer 0800/14-529 of mail: leefmilieu@zoersel.be
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prachtige stad Fulda.
Voor deze reis betaalt u ongeveer 450 euro per persoon, (bijna)
alles inbegrepen en met een royale bijdrage uit de
kas van het comité.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Geïnteresseerd? Contacteer dan zo snel
mogelijk Mia Nieberg, Abdijlaan 12, tel.
03/312.16.78, mail: mia.nieberg@pandora.be
Ook hier geldt : wie het eerst komt...

HOREN & ZIEN

DIGITAAL WINKELEN IN ZOERSEL

DIGITALE HANDELSGIDS MET MINI-WEBSITE

IN DE JEUGDBOEKENWEEK

Waar vind ik hier sportschoenen? Welke loodgieter helpt mij uit de nood?
Waar haal ik een broodje?
Met onze nieuwe online-handelsgids is dit geen probleem. Alle ondernemers in Zoersel, bijna 1.000, zijn zo bereikbaar.
Elke Zoerselaar kreeg reeds de nieuwe informatiebrochure 2004-2006 in de
bus. In dit boekje staat achteraan de “Handelsgids”, een overzicht van alle
ondernemers en vrije beroepen in de gemeente. Maar gedrukte informatie is
snel achterhaald en iets opzoeken is ook niet altijd eenvoudig.
Dit keer pakt het gemeentebestuur uit met een primeur!
amen met de gedrukte Handelsgids staat ook de nieuwe “digitale handelsgids”
op de website, www.zoersel.be.
Wie adverteerde in de gedrukte brochure kreeg automatisch een mini-website
op zoersel.be met een aantal uitgebreide fiches. Meer dan 100 ondernemers
gingen op dit aanbod in en brengen hun bedrijf meteen op de digitale snelweg.
Elke ondernemer beheert z’n eigen gegevens en kan hier heel wat informatie
kwijt over z’n activiteiten, de openingsuren, merken, tijdelijke acties en promoties,... .
Naar jaarlijkse traditie doen we ook dit jaar weer

Bovendien is er een plaatsaanduiding op het stratenplan zodat men de hande-

mee met de Jeugdboekenweek.

laar makkelijk weet te vinden. U kunt zoeken in de online-handelsgids op bedri-

Van 14 tot 28 maart horen en zien we van alles in

jfsnaam, alfabetisch, straat, rubriek en merk. De gegevens in deze gids worden

de bibliotheek.

permanent actueel gehouden. Met deze on-line handelsgids hebt u zicht op

We nodigen alle tweede leerjaren van de Zoersel-

bijna 1.000 ondernemers uit uw buurt.

se basisscholen uit in de bibliotheek.
Dus tweedeklassers: smeer je benen maar al in,

Digitaal shoppen: geen probleem in Zoersel!

zet een extra grote bril op en vergeet je Harry
Potter-hangoren niet. Hoe en wanneer juist, dat
hoor je wel van de meester of de juf.
Op zondag 21 maart, wanneer de vogeltjes weer
fluiten en ook de kindertjes lentekriebels krijgen,
nodigen we jullie uit in het Zonneputteke.
Jullie, dat zijn alle kinderen van 4 tot 10 jaar.
Klankenmakerij Lucaz brengt een popmuziektheatervoorstelling. En bij dit popconcert moet je helemaal niet stilzitten: horen, zien en meedoen!(als je
wil natuurlijk).
Lukaz leidt je rond in de wereld van de popmuziek
en -muziekinstrumenten.
Een toegangskaartje kost 1 euro (drankje inbegrepen). Je kan de toegangskaartjes kopen in de bibliotheek.
We verwachten je vanaf 10 uur.
Lukaz start om 10.30 uur.
Tijdens de Jeugdboekenweek zetten we in de bib
de boeken over “horen en zien” extra in de kijker.
Want goeie boeken lezen is eigenlijk soms toch
nog leuker dan tv-kijken of spelletjes op je computer spelen.

thema van de maand februari

KGA
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✁
ZETDUIVEL SLAAT TOE
ERRATUM INFORMATIEBROCHURE

2004-2006

Eind december kreeg u de nieuwe gemeentelijke informatiebrochure in de bus. Deze brochure bevat meer dan
duizend namen, adressen en telefoonnummers. Met veel
zorg werden alle gegevens nagekeken. Helaas hier en
daar heeft het zetduiveltje onverbiddelijk toegeslagen.
Hieronder vindt u een erratum. Knip meteen deze
strook uit en steek hem in uw informatiebrochure.
Zo hebt u alle correcties steeds bij de hand.
In de “Handelsgids”

(vanaf blz. 112)

ADVOCATEN

Dreessen Werner, Oude Baan 17, tel. 03/454.30.37
ARCHITECTEN

Hoes Joris, Emiel Vermeulenstraat 123, tel. 03/383.60.35
BANKEN

Eural - Koen Bemelmans, Dorp 20, tel. 03/311.59.42,
fax 03/309.03.54

(zie adv. bz. 42)

AXA Walter & Lutgarde Mertens-Claessens,
Kapellei 21, tel. 03/383.54.41
DA K - E N TO R E N W E R K E N

Janssens Marc, Cyriel Verschaevelaan 4, tel. 03/383.68.36
Peeters Els, Kwikaard 80, tel. 03/385.10.85
RUIMINGSWERKEN

Goossens A., Luc Vervecken, Zonneputteke 6,
tel. 03/312.22.46
TUINAANLEG EN

-ONDERHOUD

Monarda Tuindesign, Medelaar 34, tel. 03/385.23.07
TA X I ’ S

De Keyser, Sinjorendreef 34, tel. 03/383.59.57
VERZEKERINGEN

DVV Verzekeringen, Koen Bemelmans, Dorp 20,
tel. 03/311.59.42, fax 03/309.03.54
Bij de lijst “Verenigingen”

(zie adv. bz. 42)

(vanaf blz. 110)

ZANGKOREN

Caeciliakoor, Theo Van Vlierberghe, Handelslei 82,
tel. 03/383.58.94
Blz. 94
NUTSVOORZIENINGEN

* KABELTELEVISIE
Telekempo, de intercommunale voor tv-distributie,
heeft zijn opdracht overgedragen aan MixtICS
(een dochteronderneming van Telenet),
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
klantendienst: 015/66.66.66
Voor nieuwe tv-aansluiting: 015/66.67.77.

snijlijn
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