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GEMEENTE

VRIJWILLIGER... IETS VOOR U?

TENTOONSTELLING

HULPDIENST ZOERSEL-MALLE

DIALEZING LIEVE

U kent ze wel, de “seingevers”, op kruispunten bij wielerwed-

Naar

strijden. Dit zijn vrijwilligers van de Hulpdienst Zoersel-Malle. Zij

Derdewereldraad toont werkgroep De

staan de politie bij, niet alleen voor wielerwedstrijden maar voor

Bijl

allerlei manifestaties. Zij zijn een grote hulp voor de politie en de

Openbare

organisatoren. “Wij zorgen mee voor de verkeersveiligheid in al

Derdewereldraad een opmerkelijke

haar facetten.”, zo vertelt Cois Keysers van de hulpdienst. “Alle

fototentoonstelling,

verenigingen kunnen via het gemeentebestuur een beroep

vrouw, ontmoetingen (z)onder de

doen op onze diensten. Onze vrijwilligers ontvangen een kleine

boerka’,

Lieve

‘fietsen’? Met zo’n mooie ‘Indian

vergoeding, zijn verzekerd en krijgen een aangepaste zomer-

Blancquaert en journaliste Annemie

Summer’ als dit jaar hebt u uw sta-

en winteruitrusting.”

Struyf.

aanleiding
in

BLANCQUAERT
van

samenwerking

20
met

de

en

de

Bibliotheek

van

jaar

‘Insjallah me-

fotografe

Zin om even mee door deze Flits te

len ros misschien immers nog niet

De hulpdienst is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilli-

op stal gezet.

gers. Wilt u mee zorgen voor de veiligheid in onze gemeente(n)?

Op vrijdag 25 november zal Lieve

Wilt u mee de handen uit de mouwen steken bij allerlei manife-

Blancquaert een dialezing geven over haar belevenissen in

staties en evenementen?

Afghanistan.Ter voorbereiding van haar komst naar Zoersel leg-

Voor meer info: Cois Keysers, 0478 38 69 48.

den we haar alvast enkele vraagjes voor.

Langs de Welvaart bijvoorbeeld.
Na lang onderhandelen werd er
een akkoord bereikt tussen het gemeentebestuur, Stichting Kempens
Landschap, IGEAN en de stad

Hoe en waarom bent u begonnen met fotografie?

11.11.11-ACTIE

‘Rond mijn vijftiende ben ik begonnen met fotograferen maar

ARMOEDE MOET DE WERELD UIT!

den. De beelden van de Vietnam oorlog, van een meisje dat

Antwerpen. Hiermee vrijwaren we
deze brok natuur en houden we het

rond mijn negende was het al zeker dat ik fotograaf zou wor-

domein toegankelijk voor u allen.

vlucht voor een napalmaanval (van Tim Page), hebben mij

Uiteindelijk werd ook het Betha-

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Derde Wereldraad Zoersel

daartoe aangezet. De kracht van beelden werd mij toen zeer

niënhuis definitief verworven. In de-

de 11.11.11-actie, die doorgaat tijdens het weekend van 12 en

duidelijk’.

13 november. Dit jaar steunt de provincie Antwerpen een bewe-

Hoe reageren mensen als u ze fotografeert. Reageren mensen

ging in India.

uit België anders dan Afghanen?
Iedereen is anders. Zeker mensen in Afghanistan. Wij kennen

Het project in een notendop:
SWATE is een sterke vrouwenbeweging in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Ze zet de onderdrukking van de vrouw op de
politieke agenda en brengt vrouwen samen om tegenmacht op
te bouwen en gezamenlijke problemen aan te pakken.
Dat kan gaan over illegale alcohol of over zandwinning in de rivier met desastreuze effecten op de watertoevoer. Uit de sterke
mobilisatie voor de eerste Wereldvrouwenmars groeide MAPO-

dat medium zeer goed, maar vrouwen in Afghanistan hebben
meestal nog nooit een camera gezien.

Waarom fotografeert u mensen meestal poserend?
Ik hou er van mensen bewust te maken van de camera.

Herkent u in de diversiteit van verhalen ook gemeenschappelijke kenmerken?
Langdurige onderdrukking met als gevolg angst en de band
tussen alle (Afghaanse) vrouwen is het grootste kenmerk.

VI, een vrouwenbeweging tegen armoede en geweld in heel

Hoe denkt u over de toekomst van deze vrouwen én jonge meis-

Tamil Nadu.

jes die in die wereld opgroeien?

In India is het veelal slecht gesteld met de positie van de vrouw.

Het zal enkel door alfabetisering zijn dat er een toekomst mo-

Kasteloze vrouwen of vrouwen van lage kasten staan helemaal

gelijk is. Het moet ook langzaam gaan. Niet met brutale koloni-

onderaan de sociale ladder. Nochtans is het heel duidelijk dat

ale voeten. Maar met veel respect voor hun cultuur. Wat

meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen nodig is om de

natuurlijk onder die omstandigheden heel erg moeilijk is.

Millenniumdoelstellingen te halen.

Welke invloed hebben het verblijf en de gesprekken met vrouwen in Afghanistan gehad op uw eigen ‘vrouwzijn’?

11.11.11 steunt enkel grondig geselecteerde projecten, uw bijdrage is een druppel olie die een heel raderwerk doet draaien.

Wij zijn ons al heel erg bewust van onze situatie als vrouw in
de wereld. Nu staat het allemaal nog wat scherper afgetekend”.

Verkoopactie aan supermarkten en op het Dorpsplein van Halle,
en straatactie door jeugdbewegingen: van vrijdag 11 tot en met
zondag 13 november.
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Voor praktische info over de tentoonstelling en de dialezing verwijzen we naar de Dag-na-dagkrant.
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cember, ter gelegenheid van de
Kerstmarkt, laten we u mee fietsen
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door de gebouwen en z’n geschie-

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
januari - februari - april - mei - oktober november

denis.
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Of naar school. Na Sint-Antonius

domein
DE

W

E LVA A R T

G E V R I J WA A R D
Na moeilijke onderhandelingen werd een akkoord bereikt!

heeft nu ook Zoersel veilige schoolfietsroutes. Volgend

schooljaar

moet Halle aan de beurt komen.

Het domein De Welvaart in Sint-Antonius, aan de rand van het
Molenbos en een poort naar de Brechtse Heide, wordt een milieu-educatief centrum. Het gemeentebestuur kon een akkoord

Dat u graag ‘winkelt’ per fiets be-

bereiken met de stad Antwerpen, eigenaar van het domein, en

wees de actie ‘met belgerinkel naar

de intergemeentelijke vereniging IGEAN en de Stichting

de winkel’. Op 6 oktober konden de

Kempens Landschap. De stichting Kempens Landschap koopt

winnaars hun prijs afhalen.

het bosgedeelte (121.153 m2). Hierin participeert het gemeen-

Voor grotere evenementen kunnen

tebestuur voor 61.500 euro. De gebouwen en het resterende

we in Zoersel gelukkig vaak beroep

deel dat in de recreatiezone ligt (24.466 m2) worden aange-

doen op de hulpdienst. Maar daar-

kocht door IGEAN.

voor heeft deze dienst wel voldoende vrijwilligers nodig.
Iets voor u? Aarzel dan niet!

Op deze wijze blijft het domein De Welvaart gevrijwaard, en kan
het uitgebouwd worden tot een uniek milieu-educatief centrum.
Zo zullen vele scholen uit de regio er hun bosklassen kunnen

Want veiligheid is en blijft belangrijk

organiseren. Vanzelfsprekend kunnen de kinderen uit de

op alle domeinen. Zo kunnen jonge-

Zoerselse scholen er ook hun milieu-ontdekkingstochten star-

ren naast veiliger fietsen nu ook vei-

ten. Ook de bewoners uit de omgeving kunnen nu opgelucht

liger chatten. Al is dat minder

ademhalen dat dit unieke domein voor de toekomst gevrij-

sportief. Hoewel, al ooit geprobeerd

waard wordt als rustpunt en toegangspoort voor dit unieke en

te surfen?

grote natuurdomein.
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MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL

GOED-OM-WEETJES

VEILIG CHATTEN

VEILIGE SCHOOLFIETSROUTES

PRIJSUITREIKING

TERUGNAMEPLICHT ZAKLAMPEN?

KAN NU MET ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

600 KINDEREN VEILIGER VAN EN NAAR SCHOOL

Donderdag 6 oktober werden

Voortaan kunt u ook zaklampen in de doos van de batterijen de-

Sinds half september kunnen jongeren tussen 12 en 15 jaar vei-

Voor meer dan 600 leerlingen en kleuters van de deelgemeente

de winnaars van de cam-

poneren! In het kader van de aanvaardingsplicht voor zaklam-

lig chatten met hun nieuwe elektronische identiteitskaart (EIK).

Zoersel ligt een groot routeplan klaar met veilige fietsroutes van

pagne ‘Met Belgerinkel

pen, zamelt Bebat vzw uw gebruikte zaklampen samen met uw

Dit werd ons door de Federale overheid meegedeeld.

huis naar school. Gedurende maanden werd hieraan gewerkt

naar de Winkel’ uitgeno-

batterijen in.

Vier bedrijven hebben hiervoor drie chatboxen opgezet: één

door de gemeentelijke basisschool en de Sint-Elisabethschool

voor jongens, één voor meisjes en één voor beiden.

in samenwerking met het gemeentebestuur en de politie.

Via www.saferchat.be vindt u de links naar deze chatboxen.

Resultaat is geen vrijblijvende oproep naar de ouders, maar een

digd om tijdens een receptie hun prijs in ont-

Wat zijn zaklampen?

vangst te nemen.

Zaklampen zijn draagbare verlichtingsapparaten die werken op

Alhoewel natuurlijk ie-

vaste of vervangbare batterijen en die dus niet op het stroomnet

gratis kaartlezers voor de 12-jarigen

autoverkeer naar school en een lans wil breken voor veilig fiet-

dereen er bij wint: de fiet-

moeten aangesloten zijn om te werken (tenzij om de batterijen

Om deze veilige chatsites te gebruiken, hebben de 12- tot 15-ja-

sen van en naar school. Hiermee volgen de scholen uit Zoersel

sers in de eerste plaats, maar ook de

te herladen).

rigen naast een nieuwe EIK ook een kaartlezer nodig. De kaart-

het voorbeeld van Sint-Antonius, waar vorig jaar reeds veilige

lezer is een klein toestelletje dat u op uw PC aansluit en waar de

schoolfietsroutes werden ingehuldigd.

middenstand, de gemeente en zelfs zij die om een begrijpelijke

totaalproject dat definitief wil afrekenen met het toenemende

reden moeten terugvallen op de auto. Neem trouwens eens een

Wat hoort er niet bij?

jongeren hun identiteitskaart kunnen insteken. Alle jongeren die

kijkje op www.bblv.be voor meer achtergrondinformatie.

Tuinverlichting, fietslichten zonder batterij, signalisatielichten,…

voor het eerst hun elektronische identiteitskaart ontvangen heb-

Inhuldiging fietsroutes

55 handelszaken namen deel aan de campagne. Er werden in

horen niet bij de zaklampen en dus ook niet in de Bebat-doos!

ben of zullen ontvangen op de leeftijd van 12 jaar krijgen gratis

Op dinsdag 11 oktober werd het startschot gegeven. De gemeentelijke

een

naar

basisschool van Zoersel reed de fietsroutes letterlijk in. De Sint-

totaal 750 spaarkaarten ingezameld. Hieruit werden 105 geluk-

kaartlezer.

Hiervoor

surfen

zij

best

kigen geloot. De suggesties die op de spaarkaarten werden

Waar kunt u ermee terecht?

http://readers.eid.belgium.be en vullen het aanvraagformulier-

Elisabethschool had een “veilig-fietsroutelied” klaar, bevestigde wim-

meegegeven, worden in de komende weken voorgelegd aan het

Zaklampen van klein formaat kunnen in de Bebat-doos bij de

tje in. De 13- tot 15 jarigen kunnen een kaartlezer kopen. U koopt

pels aan de fietsen en onthulde de symbolen van de routebordjes.

College en de Werkgroep Verkeer.

KGA-wijkophaling of in de Bebat-ton op het kringlooppark.

zo’n kaartlezer al vanaf 30 euro. Er zijn ook PC-klavieren met in-

We kunnen dus besluiten dat de campagne ‘Met Belgerinkel

Grotere zaklampen of lantaarns kunnen enkel in de Bebat -ton

gebouwde kaartlezer. Meer info vindt u op deze site:

Geen vrijblijvende oproep aan ouders…

naar de Winkel’ succesvol is geweest!

op het kringlooppark.

http://www.cardreaders.be/nl/default.htm

Uit de grondige voorbereiding en de impact van het project blijkt duidelijk dat men niet over één nacht ijs is gegaan. “Eerst hebben we het ver-

Verwerking

Jongeren die hun EIK geactiveerd hebben vanaf 6 juni 2005

keersprobleem uitgebreid in kaart gebracht. Aan alle leerlingen hebben

Eerst en vooral worden de batterijen verwijderd die zich eventu-

kunnen meteen starten. De 12- tot 15-jarigen die hun digitale

we gevraagd hoe en langs welke weg ze naar school komen. Op basis

eel nog in de zaklampen bevinden, om apart gerecycleerd te

identiteitskaart voor 6 juni hebben geactiveerd moeten nog even

van deze resultaten werd per school een “schoolfietsrouteplan” ge-

worden. Vervolgens worden de zaklampen mechanisch ver-

wachten tot de software voor hen is aangepast. De Federale

maakt met de meest veilige fietsroutes naar school. Op het terrein zelf

kleind in een vermaler. Door middel van diverse technieken wor-

overheid laat weten wanneer het zover is.

werden gevaarlijke verkeerssituaties weggewerkt: beveiliging over-

den vervolgens de drie bestanddelen gescheiden: kunststoffen

Wij houden u op de hoogte!

steekplaatsen, fietspoortjes, signalisatie, enz. De veiligheid van het he-

(80%), metalen(10%) en restafval(10%). De metalen en kunst-

Ondertussen heeft de federale overheid voor de 12-jarigen

le traject gaan we verder voortdurend in’t oog houden.”

stoffen worden daarna hergebruikt als materiaal.

125.000 kaartlezers klaarliggen. Op het einde van de leverings-

Wilt u hierover meer weten, bel gratis

opgelet!

0800 14 529.

periode, einde 2006, zullen zij het project evalueren.

Veilige schoolfietsroutes met speciale borden aangeduid

Meer info: bevolking@zoersel.be of www.belgium.be

“Daarnaast hebben we de veilige fietsroutes aangeduid met speciale
bordjes langs de weg. Elk kind kreeg bovendien een mooi mapje mee
naar huis, met per school de verschillende fietsroutes. De scholen han-

dinsdag van de maand markt in de Kerkstraat en de Voorne.

OPHALER ERNSTIG GEWOND

BETHANIËNHUIS

Hoewel 1 november een feestdag is en de meeste zaken ge-

GLAS HOORT NIET THUIS IN UW HUISVUILZAK

AANKOOP DEFINITIEF BEZEGELD

Zoals u weet is er in de deelgemeente Zoersel elke eerste

gen bovendien het fietsrouteplan goed zichtbaar uit. Ouders en kinderen kunnen zo probleemloos de meest veilige route naar school nemen.

Wilt u hierover meer weten?

sloten zijn, gaat de markt in Zoersel toch door.
Tijdens een recente ophaling van restafval verwondde een op-

Op 17 oktober werd de aankoop van het Bethaniënhuis van de

Contacteer hierover Jeroen Claes bij de gemeentelijke dienst

haler zich ernstig aan een glasscherf. We willen er daarom nog

zusters van het Convent van Bethlehem bezegeld bij notariële

Verkeer, tel. 03 380 13 46 of mail naar jeroen.claes@zoersel.be.

eens op wijzen dat hol glas niet in de huisvuilzak thuishoort.

akte. Het heeft wat moeite gekost om de gunstige bodemat-

Flessen, bokalen en kapotte glazen kunnen in de glaskrat of op

testen van OVAM te bekomen. Heel het domein werd immers

het kringlooppark. Ook vlak glas en gloeilampen worden gratis

beschouwd als één technische eenheid. Uiteindelijk raakte al-

aangenomen op het kringlooppark.

les opgelost en kon notaris Van Diest de aankoopakte verlijden.

Tijdens het weekend van 10 en 11 september vond het jaarlijks

Enkel pyrex, gewapend glas of loodglas mag in uw huisvuilzak.

Vanaf nu kunnen het gemeentebestuur en OCMW dan ook de

plantjesweekend van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ plaats.

Wikkel het dan toch eerst in materiaal dat niet kan openscheu-

volgende stappen zetten naar de verdere integratie van de ver-

Meer dan 1.000 plantjes vonden de weg naar een koper.

ren. Doe dit trouwens met alle scherpe voorwerpen.

schillende diensten. Onze doelstelling daarbij is de dienstverle-

Hierbij willen wij dan ook alle kopers van een plantje en de ver-

Voor meer informatie kan u steeds terecht op ons gratis groen

ning efficiënter, klantvriendelijker en klantgerichter te maken.

schillende medewerkers van harte danken.

nummer 0800 14 529.

Tevredenheid van elke Zoerselaar is onze ambitie!
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