BOOMPJESWEEKEND

LAATSTE NIEUWTJE

OOK WIJ DOEN MEE! U TOCH OOK?

Tijdens de kerstperiode kon het comité aan 106 arme en ge-

Op 20 maart gaat Zoersel graag in op de oproep van Kom op te-

handicapte inwoners van onze Roemeense jumelagegemeente

gen Kanker, de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de

een omslag met telkens 25 euro geven, zodat ze zich iets extra-

Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor Bos in Vlaan-

’s konden veroorloven tijdens de eindejaarsdagen.

deren om mee te doen aan de actie.
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CRUCEA

GEMEENTE

Z O E R S E L

Voor het tweede jaar op rij was deze ‘kerstactie’ een succes
dankzij de talrijke giften van zovele inwoners van onze gemeen-

Waar gaat het om?

te. Van de burgemeester van Crucea ontvingen we een dank-

Meedoen aan het Boompjesweekend is driemaal winnen!

woord voor dit mooie en nuttige gebaar.

1. Uw deelneming = meer fondsen voor Kom op tegen Kanker;

Veiligheid is een actueel begrip. Tegemoet-

2. Meewerken aan de realisatie van een nieuw Kom op tegen

komen aan de hedendaagse noden hierom-

Ook tijdens de kerstperiode lieten we via de burgemeester
10.200 euro uitdelen aan de 96 scholieren middelbaar onderwijs, de 25 universiteitsstudenten en 1 hogeschoolstudent van

trent zeker een taak van de overheid.

Kanker-bos in onze provincie;

En daar zijn vaak investeringen voor nodig.

3. We krijgen kansen om een nieuw groenproject te realiseren

Bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe

in onze eigen gemeente.

brandweerwagen. Zoals dat is bij veiligheids-

Crucea. Ook voor dit initiatief konden we rekenen op financiële
ondersteuning van een aantal medeburgers. Dankzij deze steun

Concreet!

uitrusting had de overhandiging van de sleu-

uit onze gemeente is het aantal studenten sinds de start van dit

Op zaterdag 5 maart nodigen wij u bij verschillende supermark-

tels ook weer iets tweeslachtigs: enerzijds de

‘studiefonds’ vijf jaar geleden meer dan verdubbeld.

ten uit om een 'boompakketje' te kopen. Zo'n pakketje kost 5 eu-

hoop dat met het nieuwe materiaal goed

ro, die integraal naar Kom op tegen Kanker gaat. De pakketjes

werk kan worden geleverd voor onze bevol-

worden ook van 4 maart tot 18 maart verkocht in de gemeente-

king, en anderzijds de uitdrukkelijke wens

lijke loketdiensten, het gemeentehuis en in het bezoekerscen-

dat de wagen zo weinig mogelijk gebruikt

trum Zoerselbos. Voor ieder verkocht pakket plant men op 20

moet worden.

maart een boom in het nieuwe Kom op tegen Kanker-bos.

Met het oog op een verhoging van de ver-

JEUGDBOEKENWEEK
THEMA IS WWW...WOEPS
Wie Weet Waarom?
Wie Weet Wat?
Wie Weet Wanneer?

Meer info over het Boompjesweekend?

Een jeugdboekenweek over wetenschap, filosofie en... non-

eens naar www.boompjesweekend.be.

keersveiligheid legt het Vlaamse Gewest
gemeentelijke dienst Leefmilieu tel. 0800 14 529 en surf ook

sens. De rode draad in het thema is nadenken: nadenken over

WERKEN IN UITVOERING

jeugdboekenweek in de bib

HERAANLEG AANSLUITING N14/E34

In de bibliotheek vieren we uiteraard mee met dit boekenfeest!

Op 14 februari startte de laatste fase van de herinrichting van

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle tweede leerjaren van

de N14 (gewestweg Zandhoven-Zoersel). Tijdens deze fase legt

de Zoerselse basisscholen uit voor een bezoekje aan de bib.

men twee ronde punten aan die de op- en afritten van de E 34

Wat hen precies te wachten staat gaan we uiteraard niet ver-

aansluiten aan de N 14. Als het weer niet voor vertraging zorgt,

klappen.

nemen deze werken een zestal weken in beslag, tot begin april.

We beloven wel een boeiende en speelse voormiddag, waarin

Om sneller te kunnen werken, geldt op de brug tijdelijk éénrich-

zowel de wetenschap als de nonsens niet uit het oog zal wor-

tingsverkeer van Zandhoven naar Zoersel. Het doorgaand ver-

den verloren.

keer vanuit Zoersel naar Zandhoven wordt omgeleid via
Sint-Antonius en Halle. De handelszaken op de Rodendijk blij-

jeugdboekenweek op school

ven dus bereikbaar.

Tijdens de jeugdboekenweek wordt er in alle Zoerselse basis-

De op- en afritten van de E 34 zijn afgesloten. Alleen voor de

scholen gewerkt aan een boek over ‘hun school’.

bussen van de Lijn en voor personenwagens werd een noodop-

Kinderen schrijven hun ervaringen neer, anekdotes, dromen,

rit gemaakt richting Antwerpen. Deze noodoprit bereikt u via

weetjes... in verband met hun klas of school. Alles zal daarna

Sjauwel, voorbij het restaurant ’t Lopend Vuurtje en dan links

gebundeld worden in één dik boek.

omhoog over de berm naar de E 34.

Kinderen kunnen zo alles lezen wat ‘waanzinnig om te weten’ is

Om Zoersel te bereiken vanuit Antwerpen neemt u op de E 313

uit hun eigen school of uit een andere Zoerselse school. Dit boek

de afrit Massenhoven, via Zandhoven kunt u naar Zoersel.

zal vanaf mei natuurlijk ook uitleenbaar zijn in de bibliotheek.

Om Zoersel te bereiken vanuit Turnhout neemt u op de E 34 de

Hou het in het oog!

afrit Wechelderzande. Via Oostmalle kunt u dan naar Zoersel.
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nadenken, zo diep nadenken dat het absurd wordt, nadenken
over de wereld, over waarom, hoe en hoezo.

B

RANDWEERWAGEN
na 30 jaar vervangen

momenteel twee ronde punten aan ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E34.
Gemeente, gewest, politie en aannemer proberen de periode van hinder zo kort en veilig
mogelijk te houden.

Op zaterdag 12 februari werd de champagne ontkurkt bij het

Bevragingen leerden ons ook al dat (open-

gemeentelijk brandweerkorps. De burgemeester overhandig-

bare) verlichting een belangrijk element is in-

de plechtig de sleutels van de fonkelnieuwe brandweerwagen,

zake veiligheid. Hiermee houden we wel

een Mercedes Atego 1428 F.

R E DAC T I E S E C R E TA R I A AT
dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03 380 13 01
fax 03 380 13 30
e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

degelijk rekening, en de laatste jaren werden

De brandweer is opgetogen met deze nieuwe aanwinst. Het

dan ook heel wat lichtpunten bijgeplaatst. Al

model dat wordt vervangen was immers bijna 30 jaar oud.

blijkt Vlaanderen al één van de meest ver-

"Deze wagen krijgt het nu wat rustiger. Hij zal ingezet worden

lichte regio’s ter wereld te zijn. Hier wil de

voor kleine en minder dringende interventies, als materiaalwa-

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER:
Marc Bachot, Bart Van Santvliet, Monique De
Feyter, Tarci Verbelen, Rob Belmans, Kim
Caremans, Paul Smets, Janne Verstrepen, Paul
De Houwer en Katrien Schryvers

‘nacht van de duisternis’ dan weer de aan-

gen en als lesvoertuig. De nieuwe wagen is bijzonder welkom.

dacht op vestigen.

Hij is immers zeer goed uitgerust en volledig aangepast aan de

Toch prettig nochtans om vast te stellen dat

hedendaagse brandbestrijding en hulpverlening.", aldus de

R E A L I S AT I E :
Grafische vormgeving: Nadia Kerschot
Drukvoorbereiding: PrePress XTensions,
Mortsel
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we deze periode stilaan van meer écht licht

spuitgasten.

kunnen genieten. Het scheelt al een hele

Het nieuwe voertuig met volledige uitrusting en materieel heeft

slok op de borrel, zo ’s morgens en ’s avonds.

een prijskaartje van 250.000 euro. Maar het is uiteraard geen

Hopelijk is het liedje van de winter snel ver-

gewone vrachtwagen. "Deze nieuwe wagen van 14 ton met 280

der uitgezongen.

pk-motor, in brandweermiddens gekend als "halfzware auto-

Al moet ik toegeven dat ik zingen ook wel

pomp", zorgt ervoor dat we ongetwijfeld beter gewapend zijn

prettig vind. Zeker samenzingen, het geeft

om nog sneller te anticiperen bij branden.", aldus het brand-

een echt gemeenschapsgevoel.

weerkorps. Voor elke brandweerman is een persluchttoestel

Vindt u dit ook?

voorzien. Het plateau met ladders en zuigslangen op het dak is

Schrijf u dan snel in voor ‘Zingen aan tafel’,

volledig automatisch te bedienen zodat het afnemen en terug

want tegen 22 april smeren we onze stem-

opbergen haast geen inspanningen meer vergt!

banden, en vliegen we er samen in!

Gedaan dus met het klauteren op de wagen."

VERANTWOORDELIJK UITGEVER:
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

VERSPREIDING:
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
St.-Antonius.
De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)
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.
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CAFETARIA-UITBAATER/STER

PROJECT BETHANIËNHUIS

ZINGEN AAN TAFEL...

VERLICHTEN

DE PRAATPAAL

STAND VAN ZAKEN

EEN CULINAIRE CANTUS

ZONDER HINDER

Het gemeentebestuur beschikt met het gemeenschapscentrum

Zingt u graag, en liefst van al, niet alleen? Vindt u thuis echter niemand meer om mee te

Beelden vanuit de ruimte tonen duidelijk

‘Zonneputteke’ over een ruime polyvalente ruimte waar tal van

zingen? Geniet u ondertussen graag van een heerlijke Spaanse hap? Dan is de eerste

aan dat Vlaanderen één van de meest

activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft ook de hoofdbiblio-

editie van ‘Zingen aan Tafel’ zeker iets voor u!

verlichte regio's in de wereld is, maar ze-

theek in hetzelfde complex haar vaste stek.

Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag in het Zonneputteke, waar u om 20.15 uur voor

ker niet één van de best verlichte. Een

Voor de bijhorende cafetaria ‘De Praatpaal’ aan het gemeen-

de eerste keer wordt uitgenodigd voor een samenzang, bestaande uit een potpourri van

groot deel van het licht komt daar terecht

schapscentrum is het gemeentebestuur op zoek naar een nieu-

oude, bekende deuntjes. Om iedereen die een zekere pleinvrees zou kennen over de

waar het niet nodig of niet gewenst is: de

we uitbater/ster. Zowel individuele kandidaat-uitbaters, als

streep te trekken, hebben wij gezorgd voor een aantal voorzangers. Enkele leden van

sterrenhemel, een tuin, een slaapka-

verenigingen kunnen zich kandidaat stellen.

het Malse Sint-Pauluskoor zetten de juiste toon. Voor een aangepaste muzikale bege-

mer, ... Nochtans hangt lichtvervuiling

Door middel van een ‘uitbatingsovereenkomst’ tussen u en het

leiding zorgt Ria Sak op trekzak.

nauw samen met nutteloze energie-

gemeentebestuur maken wij goede afspraken over de prakti-

Na een eerste rondje samenzang is het tijd om uw hongerige maag te spijzigen met een

kosten en extra milieubelasting. En dat

sche uitbating van de cafetaria. Als u al enige ervaring hebt in

heerlijke paella-schotel, vergezeld van een frisse jonge Spaanse wijn. Terug op kracht

terwijl de problematiek van lichtvervui-

de horeca-sector is dat uiteraard een pluspunt.

gekomen, zal een tweede rondje samenzang u dan heus niet meer afschrikken.

ling makkelijk aan te pakken is!

Eindigen doen we met een optreden van het West-Vlaamse trio ‘Verzamelde Werken’,

Hoe u kandidaat stellen?

dat een spetterend slot zal breien aan deze eerste editie van ‘Zingen aan Tafel’.

U schrijft een brief aan het College van burgemeester en sche-

Daarom enkele nuttige tips:
- Met bewegingsmelders brandt uw bui-

penen, Kasteeldreef 55, en dit vóór 15 april 2005.

Wat kost dat?

tenverlichting alleen wanneer het no-

Voor de som van 15 euro bieden wij u een lekkere schotel paella en een dessert aan.

dig is. Ongewenste bezoekers worden

Meer info bij de gemeentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37,

Drank is niet inbegrepen in de prijs.

beter afgeschrikt als de verlichting

tel.03 380 13 93, e-post: cultuur@zoersel.be

De opbrengst van deze avond gaat naar het organiserend comité van Eurozoersel. De
drie-jaarlijkse Europese uitwisseling zal dit jaar voor de vijfde maal
De onderhandelingen met de zusters van het Convent van

OPENBARE VERKOOP
LOTEN BRAND- EN GERIEFHOUT

plaatsvinden van 4 tot en met 7 augustus.

Bethlehem zitten in de eindfase en de gemeenteraad kan
binnenkort overgaan tot de aankoop van het Bethaniënhuis.

plotseling aanschakelt.
- Hou het vermogen van de lamp zo laag
mogelijk.
- Gebruik bij voorkeur tuinverlichting die

Hoe deelnemen en reserveren?

werkt op zonne-energie. Deze oplos-

Om deel te nemen aan ‘Zingen aan Tafel’ moet u

sing is decoratief, energiesparend,

Het gemeentebestuur verkoopt openbaar een aantal partijen

Momenteel zijn er nog steeds drie teams die kans maken om

vooraf reserveren. Reserveren kunt u bij de ge-

duurzaam, gemakkelijk te installeren

hout afkomstig van het vellen en snoeien van bomen. De partij-

het project te mogen uitwerken. Deze teams worden gevormd

meentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37, tel.

en veilig voor kinderen.

en hout zijn verdeeld per drie à vier m Wanneer u interesse

door een aannemer, een architect en een kredietinstelling,

03 380 13 90, e-post: cultuur@zoersel.be. De ui-

hebt, kunt u de loten bezichtigen in het gemeentepark.

eventueel nog aangevuld met gespecialiseerde bedrijven inza-

terste inschrijvingsdatum is vrijdag 15 april

De openbare verkoop gebeurt ter plaatse door mondelinge bie-

ke organisatie, informatica en andere. We voorzien nog één of

ding (per opbod). U kunt op verschillende loten bieden.

meerdere overlegmomenten met de verschillende kandidaten,

Als u met een bende vrienden wilt komen

me of etalages monteert u de verlich-

We openen de verkoop in het gemeentepark, bijeenkomst aan

waarna het schepencollege, in de maand maart of april, één

of u komt samen met een aantal men-

ting best bovenaan. Zo voorkomt u dat

het gemeentehuis op 12 maart 2005, om 10 uur. Het verkoopre-

team zal selecteren dat de uiteindelijke opdracht zal uitvoeren.

sen uit uw vereniging, dan kunt u een

3.

2005.

glement kunt u opvragen bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu.
Het is belangrijk dat dit project ook door de bevolking mee wordt

ambtenaar, Monique De Feyter, tel. 03 380 13 43.

gedragen. Daarom zullen wij u ook op de hoogte houden van el-

TWEE OUDE AFGESCHREVEN BESTELWAGENS

door reflectoren.
- Bij de verlichting van gebouwen, recla-

speciale tafelreservatie maken (door

Meer informatie kunt u bekomen bij de gemeentelijke milieu-

- Vervang de verlichting van de oprit

het licht in de atmosfeer komt.
- Gebruik een tijdschakelaar.

op te geven met hoeveel mensen je
één tafel wil delen).

Op zaterdag 19 maart organiseren

ke evolutie in dit dossier. De bedoeling is dat iedereen er beter

Nadien stort u de verschuldigde

Bond Beter Leefmilieu en de Vereniging
voor Sterrenkunde de tiende Nacht van

van wordt, niet in het minst de burger, die na de realisatie een

deelnameprijs op rekeningnum-

Op donderdag 17 maart 2005 om 18 uur worden aan de ge-

betere dienstverlening mag verwachten. Dit moet de ultieme uit-

mer 068-2061658-47 met ver-

de Duisternis. Op deze avond staat

meentelijke dienst Openbare Werken aan het Zonneputteke

daging zijn voor bestuurders en administratie. Uiteraard zal hier-

melding van ‘Zingen aan Tafel +

de problematiek van de licht-

twee oude bestelwagens bij opbod verkocht. Deze bestelwa-

aan een prijskaartje hangen. Hoe groot dit uiteindelijk zal zijn

reserveringsnummer’.

vervuiling centraal.

gens, merk Mercedes, type 207 D, zijn van 1984 en 1985. De

weten we pas nadat gebouwen die niet meer nodig zullen zijn

Een reservatie is pas definitief

groene kaart van de technische controle is verlopen.

voor gemeente- en OCMW-diensten, een herbestemming krij-

nadat we uw storting hebben ontvan-

Meer info over de Nacht

gen! Vlug reserveren is aangewezen,

van de Duisternis kunt

FIETSEN

gen. Dit kan bijvoorbeeld door een eventuele verkoop of verhuring. We wensen wel te benadrukken dat een verkoop van het

want het aantal plaatsen in de zaal is beperkt.

u krijgen bij BBL op

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod een aantal fietsen.

kasteel nooit aan de orde is gekomen. Dit stuk van het gemeen-

De verkoop vindt plaats op donderdag 24 maart om 18 uur bij

telijk patrimonium is te waardevol en heeft als ontmoetings-

Praktisch:

www.bblv.be/nacht of via

de gemeentelijke dienst Openbare Werken aan het Zonne-

plaats een belangrijke taak in onze Zoerselse gemeenschap.

Zingen aan Tafel… een Culinaire Cantus

de gemeentelijke dienst

putteke in de deelgemeente Zoersel.

Als alles goed gaat bent u als Zoerselaar, binnenkort mede-ei-

vrijdag 22 april, vanaf 19.30 uur,

Leefmilieu op het gratis

De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

genaar van een historisch stukje van Sint-Antonius.

Zonneputteke, deelgemeente Zoersel.

nummer 0800 14 529.
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STAND VAN ZAKEN
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Zingt u graag, en liefst van al, niet alleen? Vindt u thuis echter niemand meer om mee te

Beelden vanuit de ruimte tonen duidelijk

‘Zonneputteke’ over een ruime polyvalente ruimte waar tal van

zingen? Geniet u ondertussen graag van een heerlijke Spaanse hap? Dan is de eerste

aan dat Vlaanderen één van de meest

activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft ook de hoofdbiblio-

editie van ‘Zingen aan Tafel’ zeker iets voor u!

verlichte regio's in de wereld is, maar ze-

theek in hetzelfde complex haar vaste stek.

Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag in het Zonneputteke, waar u om 20.15 uur voor

ker niet één van de best verlichte. Een

Voor de bijhorende cafetaria ‘De Praatpaal’ aan het gemeen-

de eerste keer wordt uitgenodigd voor een samenzang, bestaande uit een potpourri van

groot deel van het licht komt daar terecht

schapscentrum is het gemeentebestuur op zoek naar een nieu-

oude, bekende deuntjes. Om iedereen die een zekere pleinvrees zou kennen over de

waar het niet nodig of niet gewenst is: de

we uitbater/ster. Zowel individuele kandidaat-uitbaters, als

streep te trekken, hebben wij gezorgd voor een aantal voorzangers. Enkele leden van

sterrenhemel, een tuin, een slaapka-

verenigingen kunnen zich kandidaat stellen.

het Malse Sint-Pauluskoor zetten de juiste toon. Voor een aangepaste muzikale bege-

mer, ... Nochtans hangt lichtvervuiling

Door middel van een ‘uitbatingsovereenkomst’ tussen u en het

leiding zorgt Ria Sak op trekzak.

nauw samen met nutteloze energie-

gemeentebestuur maken wij goede afspraken over de prakti-

Na een eerste rondje samenzang is het tijd om uw hongerige maag te spijzigen met een

kosten en extra milieubelasting. En dat

sche uitbating van de cafetaria. Als u al enige ervaring hebt in

heerlijke paella-schotel, vergezeld van een frisse jonge Spaanse wijn. Terug op kracht

terwijl de problematiek van lichtvervui-

de horeca-sector is dat uiteraard een pluspunt.

gekomen, zal een tweede rondje samenzang u dan heus niet meer afschrikken.

ling makkelijk aan te pakken is!

Eindigen doen we met een optreden van het West-Vlaamse trio ‘Verzamelde Werken’,

Hoe u kandidaat stellen?

dat een spetterend slot zal breien aan deze eerste editie van ‘Zingen aan Tafel’.

U schrijft een brief aan het College van burgemeester en sche-

Daarom enkele nuttige tips:
- Met bewegingsmelders brandt uw bui-

penen, Kasteeldreef 55, en dit vóór 15 april 2005.

Wat kost dat?

tenverlichting alleen wanneer het no-

Voor de som van 15 euro bieden wij u een lekkere schotel paella en een dessert aan.

dig is. Ongewenste bezoekers worden

Meer info bij de gemeentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37,

Drank is niet inbegrepen in de prijs.

beter afgeschrikt als de verlichting

tel.03 380 13 93, e-post: cultuur@zoersel.be

De opbrengst van deze avond gaat naar het organiserend comité van Eurozoersel. De
drie-jaarlijkse Europese uitwisseling zal dit jaar voor de vijfde maal
De onderhandelingen met de zusters van het Convent van
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plaatsvinden van 4 tot en met 7 augustus.

Bethlehem zitten in de eindfase en de gemeenteraad kan
binnenkort overgaan tot de aankoop van het Bethaniënhuis.

plotseling aanschakelt.
- Hou het vermogen van de lamp zo laag
mogelijk.
- Gebruik bij voorkeur tuinverlichting die

Hoe deelnemen en reserveren?

werkt op zonne-energie. Deze oplos-

Om deel te nemen aan ‘Zingen aan Tafel’ moet u

sing is decoratief, energiesparend,

Het gemeentebestuur verkoopt openbaar een aantal partijen

Momenteel zijn er nog steeds drie teams die kans maken om

vooraf reserveren. Reserveren kunt u bij de ge-

duurzaam, gemakkelijk te installeren

hout afkomstig van het vellen en snoeien van bomen. De partij-

het project te mogen uitwerken. Deze teams worden gevormd

meentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37, tel.

en veilig voor kinderen.

en hout zijn verdeeld per drie à vier m Wanneer u interesse

door een aannemer, een architect en een kredietinstelling,

03 380 13 90, e-post: cultuur@zoersel.be. De ui-

hebt, kunt u de loten bezichtigen in het gemeentepark.

eventueel nog aangevuld met gespecialiseerde bedrijven inza-

terste inschrijvingsdatum is vrijdag 15 april

De openbare verkoop gebeurt ter plaatse door mondelinge bie-

ke organisatie, informatica en andere. We voorzien nog één of

ding (per opbod). U kunt op verschillende loten bieden.

meerdere overlegmomenten met de verschillende kandidaten,

Als u met een bende vrienden wilt komen

me of etalages monteert u de verlich-

We openen de verkoop in het gemeentepark, bijeenkomst aan

waarna het schepencollege, in de maand maart of april, één

of u komt samen met een aantal men-

ting best bovenaan. Zo voorkomt u dat

het gemeentehuis op 12 maart 2005, om 10 uur. Het verkoopre-

team zal selecteren dat de uiteindelijke opdracht zal uitvoeren.

sen uit uw vereniging, dan kunt u een

3.

2005.

glement kunt u opvragen bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu.
Het is belangrijk dat dit project ook door de bevolking mee wordt

ambtenaar, Monique De Feyter, tel. 03 380 13 43.

gedragen. Daarom zullen wij u ook op de hoogte houden van el-

TWEE OUDE AFGESCHREVEN BESTELWAGENS

door reflectoren.
- Bij de verlichting van gebouwen, recla-

speciale tafelreservatie maken (door

Meer informatie kunt u bekomen bij de gemeentelijke milieu-

- Vervang de verlichting van de oprit

het licht in de atmosfeer komt.
- Gebruik een tijdschakelaar.

op te geven met hoeveel mensen je
één tafel wil delen).

Op zaterdag 19 maart organiseren

ke evolutie in dit dossier. De bedoeling is dat iedereen er beter

Nadien stort u de verschuldigde

Bond Beter Leefmilieu en de Vereniging
voor Sterrenkunde de tiende Nacht van

van wordt, niet in het minst de burger, die na de realisatie een

deelnameprijs op rekeningnum-

Op donderdag 17 maart 2005 om 18 uur worden aan de ge-

betere dienstverlening mag verwachten. Dit moet de ultieme uit-

mer 068-2061658-47 met ver-

de Duisternis. Op deze avond staat

meentelijke dienst Openbare Werken aan het Zonneputteke

daging zijn voor bestuurders en administratie. Uiteraard zal hier-

melding van ‘Zingen aan Tafel +

de problematiek van de licht-

twee oude bestelwagens bij opbod verkocht. Deze bestelwa-

aan een prijskaartje hangen. Hoe groot dit uiteindelijk zal zijn

reserveringsnummer’.

vervuiling centraal.

gens, merk Mercedes, type 207 D, zijn van 1984 en 1985. De

weten we pas nadat gebouwen die niet meer nodig zullen zijn

Een reservatie is pas definitief

groene kaart van de technische controle is verlopen.

voor gemeente- en OCMW-diensten, een herbestemming krij-

nadat we uw storting hebben ontvan-

Meer info over de Nacht

gen! Vlug reserveren is aangewezen,

van de Duisternis kunt

FIETSEN

gen. Dit kan bijvoorbeeld door een eventuele verkoop of verhuring. We wensen wel te benadrukken dat een verkoop van het

want het aantal plaatsen in de zaal is beperkt.

u krijgen bij BBL op

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod een aantal fietsen.

kasteel nooit aan de orde is gekomen. Dit stuk van het gemeen-

De verkoop vindt plaats op donderdag 24 maart om 18 uur bij

telijk patrimonium is te waardevol en heeft als ontmoetings-

Praktisch:

www.bblv.be/nacht of via

de gemeentelijke dienst Openbare Werken aan het Zonne-

plaats een belangrijke taak in onze Zoerselse gemeenschap.

Zingen aan Tafel… een Culinaire Cantus

de gemeentelijke dienst

putteke in de deelgemeente Zoersel.

Als alles goed gaat bent u als Zoerselaar, binnenkort mede-ei-

vrijdag 22 april, vanaf 19.30 uur,

Leefmilieu op het gratis

De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

genaar van een historisch stukje van Sint-Antonius.

Zonneputteke, deelgemeente Zoersel.

nummer 0800 14 529.
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BOOMPJESWEEKEND

LAATSTE NIEUWTJE

OOK WIJ DOEN MEE! U TOCH OOK?

Tijdens de kerstperiode kon het comité aan 106 arme en ge-

Op 20 maart gaat Zoersel graag in op de oproep van Kom op te-

handicapte inwoners van onze Roemeense jumelagegemeente

gen Kanker, de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de

een omslag met telkens 25 euro geven, zodat ze zich iets extra-

Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor Bos in Vlaan-

’s konden veroorloven tijdens de eindejaarsdagen.

deren om mee te doen aan de actie.

Afgiftekantoor Zoersel 1, ISSN 0771-7199

CRUCEA

GEMEENTE

Z O E R S E L

Voor het tweede jaar op rij was deze ‘kerstactie’ een succes
dankzij de talrijke giften van zovele inwoners van onze gemeen-

Waar gaat het om?

te. Van de burgemeester van Crucea ontvingen we een dank-

Meedoen aan het Boompjesweekend is driemaal winnen!

woord voor dit mooie en nuttige gebaar.

1. Uw deelneming = meer fondsen voor Kom op tegen Kanker;

Veiligheid is een actueel begrip. Tegemoet-

2. Meewerken aan de realisatie van een nieuw Kom op tegen

komen aan de hedendaagse noden hierom-

Ook tijdens de kerstperiode lieten we via de burgemeester
10.200 euro uitdelen aan de 96 scholieren middelbaar onderwijs, de 25 universiteitsstudenten en 1 hogeschoolstudent van

trent zeker een taak van de overheid.

Kanker-bos in onze provincie;

En daar zijn vaak investeringen voor nodig.

3. We krijgen kansen om een nieuw groenproject te realiseren

Bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe

in onze eigen gemeente.

brandweerwagen. Zoals dat is bij veiligheids-

Crucea. Ook voor dit initiatief konden we rekenen op financiële
ondersteuning van een aantal medeburgers. Dankzij deze steun

Concreet!

uitrusting had de overhandiging van de sleu-

uit onze gemeente is het aantal studenten sinds de start van dit

Op zaterdag 5 maart nodigen wij u bij verschillende supermark-

tels ook weer iets tweeslachtigs: enerzijds de

‘studiefonds’ vijf jaar geleden meer dan verdubbeld.

ten uit om een 'boompakketje' te kopen. Zo'n pakketje kost 5 eu-

hoop dat met het nieuwe materiaal goed

ro, die integraal naar Kom op tegen Kanker gaat. De pakketjes

werk kan worden geleverd voor onze bevol-

worden ook van 4 maart tot 18 maart verkocht in de gemeente-

king, en anderzijds de uitdrukkelijke wens

lijke loketdiensten, het gemeentehuis en in het bezoekerscen-

dat de wagen zo weinig mogelijk gebruikt

trum Zoerselbos. Voor ieder verkocht pakket plant men op 20

moet worden.

maart een boom in het nieuwe Kom op tegen Kanker-bos.

Met het oog op een verhoging van de ver-

JEUGDBOEKENWEEK
THEMA IS WWW...WOEPS
Wie Weet Waarom?
Wie Weet Wat?
Wie Weet Wanneer?

Meer info over het Boompjesweekend?

Een jeugdboekenweek over wetenschap, filosofie en... non-

eens naar www.boompjesweekend.be.

keersveiligheid legt het Vlaamse Gewest
gemeentelijke dienst Leefmilieu tel. 0800 14 529 en surf ook

sens. De rode draad in het thema is nadenken: nadenken over

WERKEN IN UITVOERING

jeugdboekenweek in de bib

HERAANLEG AANSLUITING N14/E34

In de bibliotheek vieren we uiteraard mee met dit boekenfeest!

Op 14 februari startte de laatste fase van de herinrichting van

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle tweede leerjaren van

de N14 (gewestweg Zandhoven-Zoersel). Tijdens deze fase legt

de Zoerselse basisscholen uit voor een bezoekje aan de bib.

men twee ronde punten aan die de op- en afritten van de E 34

Wat hen precies te wachten staat gaan we uiteraard niet ver-

aansluiten aan de N 14. Als het weer niet voor vertraging zorgt,

klappen.

nemen deze werken een zestal weken in beslag, tot begin april.

We beloven wel een boeiende en speelse voormiddag, waarin

Om sneller te kunnen werken, geldt op de brug tijdelijk éénrich-

zowel de wetenschap als de nonsens niet uit het oog zal wor-

tingsverkeer van Zandhoven naar Zoersel. Het doorgaand ver-

den verloren.

keer vanuit Zoersel naar Zandhoven wordt omgeleid via
Sint-Antonius en Halle. De handelszaken op de Rodendijk blij-

jeugdboekenweek op school

ven dus bereikbaar.

Tijdens de jeugdboekenweek wordt er in alle Zoerselse basis-

De op- en afritten van de E 34 zijn afgesloten. Alleen voor de

scholen gewerkt aan een boek over ‘hun school’.

bussen van de Lijn en voor personenwagens werd een noodop-

Kinderen schrijven hun ervaringen neer, anekdotes, dromen,

rit gemaakt richting Antwerpen. Deze noodoprit bereikt u via

weetjes... in verband met hun klas of school. Alles zal daarna

Sjauwel, voorbij het restaurant ’t Lopend Vuurtje en dan links

gebundeld worden in één dik boek.

omhoog over de berm naar de E 34.

Kinderen kunnen zo alles lezen wat ‘waanzinnig om te weten’ is

Om Zoersel te bereiken vanuit Antwerpen neemt u op de E 313

uit hun eigen school of uit een andere Zoerselse school. Dit boek

de afrit Massenhoven, via Zandhoven kunt u naar Zoersel.

zal vanaf mei natuurlijk ook uitleenbaar zijn in de bibliotheek.

Om Zoersel te bereiken vanuit Turnhout neemt u op de E 34 de

Hou het in het oog!

afrit Wechelderzande. Via Oostmalle kunt u dan naar Zoersel.
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Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
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nadenken, zo diep nadenken dat het absurd wordt, nadenken
over de wereld, over waarom, hoe en hoezo.

B

RANDWEERWAGEN
na 30 jaar vervangen

momenteel twee ronde punten aan ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E34.
Gemeente, gewest, politie en aannemer proberen de periode van hinder zo kort en veilig
mogelijk te houden.

Op zaterdag 12 februari werd de champagne ontkurkt bij het

Bevragingen leerden ons ook al dat (open-

gemeentelijk brandweerkorps. De burgemeester overhandig-

bare) verlichting een belangrijk element is in-

de plechtig de sleutels van de fonkelnieuwe brandweerwagen,

zake veiligheid. Hiermee houden we wel

een Mercedes Atego 1428 F.

R E DAC T I E S E C R E TA R I A AT
dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03 380 13 01
fax 03 380 13 30
e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

degelijk rekening, en de laatste jaren werden

De brandweer is opgetogen met deze nieuwe aanwinst. Het

dan ook heel wat lichtpunten bijgeplaatst. Al

model dat wordt vervangen was immers bijna 30 jaar oud.

blijkt Vlaanderen al één van de meest ver-

"Deze wagen krijgt het nu wat rustiger. Hij zal ingezet worden

lichte regio’s ter wereld te zijn. Hier wil de

voor kleine en minder dringende interventies, als materiaalwa-

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER:
Marc Bachot, Bart Van Santvliet, Monique De
Feyter, Tarci Verbelen, Rob Belmans, Kim
Caremans, Paul Smets, Janne Verstrepen, Paul
De Houwer en Katrien Schryvers

‘nacht van de duisternis’ dan weer de aan-

gen en als lesvoertuig. De nieuwe wagen is bijzonder welkom.

dacht op vestigen.

Hij is immers zeer goed uitgerust en volledig aangepast aan de

Toch prettig nochtans om vast te stellen dat

hedendaagse brandbestrijding en hulpverlening.", aldus de

R E A L I S AT I E :
Grafische vormgeving: Nadia Kerschot
Drukvoorbereiding: PrePress XTensions,
Mortsel
Druk: Drukkerij Lithos, Wommelgem

we deze periode stilaan van meer écht licht

spuitgasten.

kunnen genieten. Het scheelt al een hele

Het nieuwe voertuig met volledige uitrusting en materieel heeft

slok op de borrel, zo ’s morgens en ’s avonds.

een prijskaartje van 250.000 euro. Maar het is uiteraard geen

Hopelijk is het liedje van de winter snel ver-

gewone vrachtwagen. "Deze nieuwe wagen van 14 ton met 280

der uitgezongen.

pk-motor, in brandweermiddens gekend als "halfzware auto-

Al moet ik toegeven dat ik zingen ook wel

pomp", zorgt ervoor dat we ongetwijfeld beter gewapend zijn

prettig vind. Zeker samenzingen, het geeft

om nog sneller te anticiperen bij branden.", aldus het brand-

een echt gemeenschapsgevoel.

weerkorps. Voor elke brandweerman is een persluchttoestel

Vindt u dit ook?

voorzien. Het plateau met ladders en zuigslangen op het dak is

Schrijf u dan snel in voor ‘Zingen aan tafel’,

volledig automatisch te bedienen zodat het afnemen en terug

want tegen 22 april smeren we onze stem-

opbergen haast geen inspanningen meer vergt!

banden, en vliegen we er samen in!

Gedaan dus met het klauteren op de wagen."

VERANTWOORDELIJK UITGEVER:
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

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