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GEMEENTE

Z O E R S E L

gROOTSTE gEMENE d ELER

Het gonsde van activiteit de voorbije weken in
onze gemeente.
Zo lieten al onze lagere schoolkinderen zich van
hun sportiefste kant zien tijdens de jaarlijkse
scholenveldloop. En naar traditie waren de weergoden ons goed gezind.
De politie-actie tegen fietsdiefstallen geraakt met
de Fanny-borden op kruissnelheid.
En om in de Kiekeboe-familie te blijven: samen
met wijkraad Melkweg-Oudstrijderslaan hielden
we Kiekeboe-telg Konstantinopel boven de doopvont als symbool voor hun speelplein.
In een andere wijk, Risschot, werd een buurtinformatienetwerk opgestart, en uit een samenwerking tussen Zoersel en Malle, hun OCMW's, de
Gezinsbond en Landelijke Thuiszorg groeide de
ouderengezelschapsdienst.
Op 5 oktober openden alle gemeentelijke diensten
hun deuren wagewijd tijdens onze gemeentelijke
opendeurdag. Ongeveer 150 nieuwe inwoners beten
met 'bij het bestuur op de koffie' de spits af.
Symbolisch zetten we die dag ook al de deelnemers
aan de bebloemingswedstrijd figuurlijk in de
bloemetjes. Zij zorgen immers mee voor mooie
accenten in onze gemeente.
Eerder dat weekend hadden we al het lint geknipt
in onze gloednieuwe werkwinkel. Al heel wat
mensen hebben de weg gevonden...
Nauwelijks een week later zetten heel wat verenigingen hun beste beentje voor tijdens de verenigingendag, en kreeg Obscura de cultuurprijs.
Dat allemaal, en nog veel meer, in nauwelijks 1
maand tijd? Dit kan maar door de inzet van velen:
medewerkers, verenigingen en heel veel vrijwilligers.
Hierbij een uitdrukkelijk 'dank je wel' aan hen allen.
Tja, de Zoerselaar is duidelijk geen stilzitter!
De enige stilzitter hier is onze Socks. Hondstrouw
(mag je dat zeggen van een kat?) was hij weer op
post, ook tijdens de opendeurdag. Weet je wat mij
opviel? Dat zovelen hem kennen, en ook naar
hem vroegen. Een bezoeker bracht zelfs speciaal
een blik kattenvoer mee.
Een verwend schepsel, ja, die kater van ons. Om niks
te doen! Hij ligt daar maar, gewoon een kater te zijn.
Het enige verschil is dat hij, nu het herfst is, zich
verplaatst van de stoel naar de verwarming.
Van activiteit gesproken...

klaar voor de

E VA L U AT I E ?
OPHALING GLAS AAN HUIS

Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag werd in elke deelgemeente het glas voor de eerste keer aan huis opgehaald.
De ophaling van glas aan huis staat nog in zijn kinderschoenen en
moeten we na een tijdje evlaueren. Na de evaluatie wordt de ophaling waarschijnlijk nog hier en daar bijgestuurd. Intussen laat het
gemeentebestuur de glasbollen nog even staan.

WINNAARS OPENDEURDAGRALLY
RALLY 1
1 Flora Smits .........................................Voorne 84
2 Bart Hoefnagels..................................Kapellei 148
3 Martje Hoefnagels ..............................Kapellei 148
4 Ria en Marcel Van Lier - De Schutter ........Akker 30
5 Marijke Peeters...................................Kapellei 148
RALLY 2
1 Heyndrickx .........................................Liefkenshoek 39
2 Ludo Van den Langenbergh ...............Kard. Cardijnlaan 27
3 Dennis Heyndrickx.............................Akker 55
4 Niel Van den Brande ..........................Bremlaan 63
5 Alice Aerts..........................................Kerkstraat 15
6 Stephanie Oorts ..................................Brasschaatsebaan 15
7 Annelies Denie ...................................M. Joostenslaan 11
8 Arton Denie ........................................M. Joostenslaan 11
9 Dirk Denie ..........................................M. Joostenslaan 11
10 Paul Tondeleir.....................................Manderleylaan 37
11 Mieke Van Praet .................................Manderleylaan 37
12 Ben De Nutte......................................Schalmeidreef 11
13 Mathias Joostens ................................Duifstraat 8
14 Nele Verhoeven...................................Geleg 67
15 Inne Leemans .....................................Schaddestraat 16
16 Annelies Van Eyck .............................Antwerpsesteenweg 208
17 Joke Vanmontfort................................Priorijlaan 15
18 Tito ....................................................Schalmeidreef 11
19 Eva Smits............................................Hazenpad 1
20 Lid van chiro Waks.............................Westmallebaan 86
RALLY KRINGLOOPPARK
Leen De Nutte...........................................Schalmeidreef 11
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KONSTANTINOPEL RAVOT

WIJ NODIGEN UIT

(DEELGEMEENTE ZOERSEL) AAN DE MELKWEG

WIJ

=

DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD

Wist je dat er in onze gemeente een forum is waar jongeren tussen 16-35 jaar
gehoord worden en kunnen meepraten?
Nee, er wordt niet aan partijpolitiek gedaan. Iemand met een politiek mandaat
heeft immers geen stemrecht binnen de jeugdraad. De jeugdraad is een erkend
adviesorgaan. Dit wil zeggen dat het College van burgemeester en schepenen
advies vraagt aan de jeugdraad als er beslissingen genomen worden die kinderen en jongeren aanbelangen.
De jeugdraad kan ook spontaan aan het College advies geven over alle thema's die kinderen en jongeren aanbelangen. Enkele voorbeelden van thema's
waarover de jeugdraad advies kan verlenen: bijplaatsen skateramp, herinrichting straat of speelterrein, verdeling subsidies aan jeugdverenigingen, informatieverstrekking aan kinderen en jongeren...
De jeugdraad wil dus een spreekbuis zijn voor jongeren naar het gemeentebestuur en omgekeerd. Daarnaast tracht de jeugdraad het Zoerselse jeugdwerk
en de verenigingen met een jeugdwerking te verzamelen en onderlinge samenwerking tot stand te brengen.
Om de zes weken wordt de algemene vergadering van de jeugdraad samengeroepen. Hierop zijn alle jongeren welkom die een mondje willen meepraten, iets signaleren...
Deze vergaderingen worden voorbereid door de agendacommissie. Hierin zit-

CULTUURPRIJS 2003
FOTOCLUB OBSCURA

ten de jeugdraadvoorzitter (die de vergaderingen leidt), de secretaris (die het
verslag maakt), de penningmeester (die de financiële werkingsmiddelen van
de jeugdraad beheert) en de schepen van jeugd. Maar ook jeugdraadsleden die
zin hebben om samen met deze mensen de vergaderingen van de jeugdraad
voor te bereiden (opmaak agenda, navragen stand van zake dossiers, …) kunnen deel uit maken van de agendacommissie.
Heb je nog vragen over de werking van de jeugdraad of wil je weten wat er
op de agenda van volgende jeugraad staat, dan kan je altijd terecht bij de
gemeentelijke dienst jeugd die het secretariaat van de jeugdraad waarneemt.
Of kom gewoon eens een kijkje nemen op volgende vergaderingen:
- 20 oktober, 20 uur
in het vergaderlokaal van het Zusterhuis, Halle-dorp 37
infovergadering nieuwe agendacommissieleden,
graag seintje vooraf 03/380.13.92.
- 27 oktober, 20 uur
Zonneputteke, deel 2, boven de bib in de deelgemeente Zoersel
algemene vergadering jeugdraad, agenda op te vragen via jeugd@zoersel.be
- 6 november, 19.30 uur
vergaderlokaal Zusterhuis, Halle-dorp 37
agendacommissie, opmaak voorbereiding jeugdraad 25 november 2003
- 25 november, 20 uur

Tijdens de verenigingendag op zaterdag 11 oktober werd de cultuurprijs 2003 uitgereikt. De zes genomineerden waren Radio Zoe,

Bremberg, Lotelinglaan, deelgemeente Halle:
algemene vergadering jeugdraad, agenda op te vragen via jeugd@zoersel.be

Fotoclub Obscura, Toneelgezelschap Tilia, de Koninklijke Fanfare

Info:

de Lindekring, Sint-Maartenkoor Halle en Euro-Zoersel.

secretariaat jeugdraad Zoersel, Halle-dorp 37,

Fotoclub Obscura ging met de eer lopen. Proficiat!

03/380.13.92 of jeugd@zoersel.be.
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GEZELSCHAPSDIENST

VIJFDE BIN GESTART

OVERKOEPELEND OPGERICHT

BIN RISSCHOT IS EEN FEIT

Het OCMW heeft al geruime tijd een 'Thuiszorgdienst', die tot doelstelling

Op 15 september ondertekenden het gemeentebestuur, de Politie

heeft om bejaarden, zieken en gehandicapten zo lang mogelijk thuis te laten

Voorkempen en de vzw BIN Risschot Zoersel (BIN-RZ) het protocol.

wonen. Daarvoor is een heel servicenet opgericht: huishouddienst, poets-

Vanaf nu is het buurtinformatienetwerk (BIN) van de Risschot een

dienst, karweidienst, warme maaltijden,… enz. Daarnaast bestaan tal van or-

feit. Dit protocol zal de informatiedoorstroming tussen de politie en

ganisaties voor thuisverpleging en -verzorging.

de Risschotters verbeteren en verhoogt hopelijk het veiligheidsge-

Er ontbrak echter nog een servicedienst om de keten van 'Thuiszorg' te slui-

voel. Meer informatie bij: Stefan Verschuren, Risschotlei 35.

ten: de gezelschapsdienst. Sinds kort hebben de Gezinsbond Halle/Sint-Antonius/Zoersel en Landelijke Thuiszorg Zoersel en Malle, met ondersteuning
van de OCMW's en van de gemeentebesturen, een overkoepelende Gezelschapsdienst opgericht.
Het principe van deze dienst kan men best vergelijken met dat van de gekende Kinderoppas van de Gezinsbond. De gezelschapsdienst richt zich tot gezinnen die de zorg voor hulpbehoevende, bedlegerige of zieke (groot)ouders
of ander familieleden, op zich hebben genomen.
Vrijwilligers komen - in afwezigheid van de huisgenoten - in vertrouwen
gezelschap verzekeren, om het de thuisblijvende veilig en comfortabel te
maken. Dit kan zijn door: aandacht geven, praten, luisteren, waakzaam zijn,
een helpende hand zijn, samen kaarten, handwerken, voorlezen uit krant of
boek, wandelen, … of stil luisteren.

infoavond INBRAAKPREVENTIE
Wilt u meer weten over inbraakpreventie?
Vraag het aan uw lokale politie op 21 november in de GSA om 20 uur.

De dienst is een aanvulling op alle professionele thuiszorg. Men aanvaardt dus
geen taken die al door het OCMW of door de gemeente worden voorzien.
Vandaag heeft de Gezelschapsdienst een team van 16 vrijwilligers: 14 vrou-

RIOLERINGSWERKEN BEËINDIGD
ZONE

wen waaronder één vrijwilligster die specifiek palliatief toezicht op zich

30, JA OF NEE?

neemt, en 2 mannen. Zeven families maakten tot dusver gebruik van de dienst.

Ter gelegenheid van de beëindiging van rioleringswerken in de

Hetzij enkele uren, enkele dagen of wekelijks. Er werden meer dan 80 bezoe-

Smissestraat, Pastoor Doxlaan, Doelen, Pijlstraat en Boogstraat

ken afgelegd. Er waren aanvragen omdat de gezinsleden uit werken gaan,

hield het gemeentebestuur een enquête onder de bewoners van deze

omwille van externe verplichtingen, omwille van ontspanning,… enz.

straten. Het gemeentebestuur vroeg de bewoners of zij ja of nee een

U wilt inlichtingen over de gezelschapsdienst of u bent geïnteresseerd om als
nieuwe vrijwilliger te werken?
Neem dan contact op met: Dirk Wuyts, Gagelhoflaan 67, tel. 03/384.28.64

"zone 30" in hun straat wilden.
45% van de bewoners hebben op deze enquête gereageerd: 89% van
de bewoners sprak z’n voorkeur uit voor het invoeren van een "zone
30". De resultaten van de enquête werden aan de gemeenteraad voorgelegd in de zitting van 16 oktober 2003. De gemeenteraad besliste
dan ook om de "zone 30" in deze straten in te voeren.
Eerstdaags verschijnen de verkeersborden in het straatbeeld.
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WEGEN- EN ANDERE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

rioleringswerken

herstellingswerken

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

RESTAURATIE ST.-ANTONIUSKERK

Deze rioleringswerken zijn zo goed

Eind augustus startte onze aannemer

als afgewerkt. De aannemer legt de

met de restauratie van de Sint-Anto-

laatste hand aan de opritten en de

niuskerk.

bermen worden eerstdaags opge-

In hoofdzaak zijn het werken die op

zaaid. Ook de laanbomen worden

zolder of aan de buitenzijde van het

nog dit jaareinde geplant.

gebouw uitgevoerd worden zodat
men de kerk kan blijven gebruiken.
Als u ziet hoe sommige balken zijn

Zoals al eerder gemeld, zetten gemeentebestuur en politiezone een
project tegen fietsdiefstallen op.
Vanaf nu zult u Fanny regelmatig tegenkomen.

uitgevreten door de klopkever beseft
u hoe dringend het was om deze
restauratiewerken uit te voeren. Van

11.11.11-ACTIE 2003
WATER IS GEEN KOOPWAAR

sommige balken van het dakgebinte

aanpassingswerken
LINDEDREEF

EN

OLMENLEI

De aanpassingswerken aan de verkeersplateaus in de Lindedreef zijn
klaar. In de Olmenlei moeten er nog
drie aangepast worden. Voor dat de
aannemer deze drie drempels aanpast
wil het gemeentebestuur nog bijkomende verbindingsbuizen steken
voor een betere afvoer van het regenwater. Zodra deze buizen gestoken
zijn, worden ook deze verkeersplateaus aangepast.
Bij deze werken zijn kleine plaatselijke omleidingen noodzakelijk.
Deze omleidingen zijn, in samenspraak met de politie, duidelijk door
de aannemer gesignaliseerd.

schiet praktisch niets meer over.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Derde Wereldraad Zoersel de

Verdere werken zijn:

11.11.11-actie. Dit jaar steunt de provincie Antwerpen een bewe-

- de versteviging van de kruisribge-

ging in Brazilië onder het motto: "WATER IS GEEN KOOP-

welven in pleisterwerk,
- de behandeling van de gebinten,

WAAR” maar een fundamenteel recht voor iedereen. Arm of rijk,
het is levensnoodzakelijk".

kepers en schalieberd tegen de klei-

W IE

ne klopkever;

92% van de Braziliaanse energie komt van waterkrachtcentrales.

- de herstelling van metselwerk aan
steunberen en parament;
- vervangen van beschadigde natuurleien;
- vernieuwen van de zinken dak- en
kilgoten;
- vervangen van de verouderde bliksemafleider.

IS BAAS OVER DE

B RAZILIAANSE

RIVIEREN ?

Multinationale bedrijven - onder hen ook het Belgische Tractebel controleren het gebruik van Braziliaanse rivieren. Wat dit betekent?
Eén miljoen mensen zijn al getroffen door de bouw van megadammen. En er zijn plannen voor 494 bijkomende dammen die nog eens
800.000 mensen van hun land zullen verdrijven.
Braziliaanse organisaties die opkomen voor de belangen van de
bevolking verdedigen het standpunt dat net zoals gezondheidszorg,
onderwijs en elektriciteit ook waterbeheer en watervoorziening

Na deze restauratiewerken wordt de

essentiële diensten zijn. En dat deze voor iedereen toegankelijk

gehele binnenzijde van de kerk ge-

moeten zijn en niet mogen worden overgelaten aan de logica van de

schilderd.

vrije markt en de drang om winst te maken.

Tegen het voorjaar van 2004 moeten

Op 7, 8 en 9 november zullen op verschillende plaatsen in de

deze werken klaar zijn.

gemeente verkoopacties worden georganiseerd. Wie een handje wil
toesteken bij de 11.11.11.-actie kan contact opnemen met Hilde
Filliers, Binnenweg 10, tel. 03/384.07.06.

GRIEP
IS GEEN GRAP
loop eens langs bij
uw huisarts
en laat u tijdig vaccineren
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