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

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler 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 rechts-

kracht 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.

Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (03/380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03/380.13.80)

2001 loopt ten einde. Traditioneel is het eindejaar een periode om

eens terug te blikken, wat heeft het voorbije jaar ons gebracht,

maar ook om vooruit te kijken, wat staat ons te wachten?

Als u door deze GGD bladert, zult u mee vaststellen dat in onze

gemeente de voorbije maanden werd gelééfd. De verenigingen-

dag, de cultuurprijs, de scholenveldloop, de bebloemingswedstrijd.

Zovele Zoerselse verenigingen en inwoners zetten in tal van maat-

schappelijke domeinen hun beste beentje voor. De resultaten

mochten dan ook zeker gezien worden.

En er schuilt ook in minder bekende disciplines veel talent in

Zoersel. Zo kunt u in deze GGD lezen hoe “onze” Guido Wouters

2de eindigde in het Groot Dictee der Nederlandse taal.

En wist u al dat onze gemeente maar liefst twee finalisten levert

voor de selecties voor Eurosong?

In plaats van ons te laten meeslepen in de spiraal van negativis-

me, mogen wij best fier zijn op onze inwoners en verenigingen.

Nu maar hopen dat onze spellingfanaat in deze GGD niet al te

veel fouten ontdekt, want dan zouden we hier toch nog vlug een

toontje lager moeten zingen.

Vooraleer hij begint te zoeken, en u begint te lezen, wenst de hele

redactie u het allerbeste toe voor 2002!

Veel leesplezier en een gezellig eindejaar!

VO O R W O O R D
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IN MEMORIAM

Louis  Van de Velde

Ereburgemeester Louis Van de Velde is niet
meer…

Op 17 november jongstleden overleed
Louis op 75-jarige leeftijd.

Meer dan 18 jaar was hij burgemeester:
12 jaar in de oude gemeente Halle en 6 jaar
in de nieuwe samengevoegde gemeente
Zoersel. Sinds 1 juli 1985 mocht hij zich

dan ook ereburgemeester noemen. Met het heengaan van Louis wordt
ongetwijfeld een bladzijde omgedraaid in onze landelijke gemeente.
Mede door de schaalvergroting in 1976 (samenvoeging van gemeenten)
en de enorme inwijking sindsdien, is veel verloren gegaan van de klein-
schalige dorpse sfeer.

Louis was ongetwijfeld een burgemeester die deze evolutie mede heeft
ondergaan. Als volkse figuur met een ingebakken Kempische koppigheid
bestuurde hij de gemeente met de inzichten die toen golden. Zoals veel
van zijn leeftijdsgenoten dacht hij met weemoed terug aan het oude ge-
zellige dorp Halle en leek het voor hem tegennatuurlijk om zich de nieu-
we inzichten en behoeften van de samengevoegde gemeente te moeten
eigen maken. Ongetwijfeld droeg hij bij tot de enorme expansie van de
gemeente en was het de man van de daad en robuustheid. Dankzij Louis
heeft Halle over het algemeen nu nog “stevige” betonwegen.

Uiteindelijk verliet hij toch wel een beetje ontgoocheld in 1984, niet lang
na de verkiezingen, met een paar medestanders de gemeentelijke politiek.  

Louis werd een enthousiast lid van fotoclub Obscura te Zoersel en volgde
daardoor langs de zijlijn nog het maatschappelijk gebeuren. Nogmaals
onze deelneming aan de familie. Louis, rust nu in vrede en dank voor wat
u deed voor de gemeente…



W E T E N S W A A R D

IN DE PRIJZEN

Cultuurprijs 2001 &
derde verenigingendag

Op 14 oktober reikten we de cul-
tuurprijs 2001 uit. Laueraat was dit
jaar het Sint-Caeciliakoor uit Sint-
Antonius. Al 30 jaar lang neemt dit
koor een belangrijke plaats in bin-
nen de parochie van St.-Antonius.
Andere genomineerden die een
bloemetje verdienden waren het
koor Cantemus Novum, het ge-
meentelijk kinderatelier, de
Katholieke Beweging van Gepen-
sioneerden van de drie deelge-
meenten, KVLV Zoersel, de
Vrienden van het Zoerselbos en
Zoerselse Toneelgezelschap Tilia.
Na de uitreiking van de cultuurprijs
vond in de namiddag voor de
derde keer de verenigingendag
plaats. Tal van verenigingen pak-
ten uit met een stand, waarbij ze
zich op een originele manier aan
het publiek voorstelden. Daarnaast
gaven een aantal verenigingen
een optreden ten beste op het
podium (sfeerbeeld zie blz. 22).

GEZOCHT

Vrijwilligers voor Bethaniën

Verscheidene patiënten hebben
weining of geen contact meer met
hun familie of vrienden. Voor hen
zoekt PC Bethanië bezoekvrijwilli-
gers zodat zij weer een gewone
relatie buiten de instelling kunnen
aangaan. Hoe u het bezoek invult,
bepaalt u zelf.
Voor meer informatie contacteert u
best Sigrid Bauwens, tel.
03/380.30.11.
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GEMEENTELIJK GESTEUND

Noodlijdende Afghaanse bevolking

Enkele weken geleden heeft het
schepencollege, op advies van de
derde werelraad Zoersel, beslist om
100.000,- fr. noodhulp te verlenen
aan de noodlijdende bevolking van
Afghanistan. Met het intreden van de
winter in Afghanistan dreigt het ge-
vaar van een humanitaire catastrofe.
Wij willen ons steentje bijdragen om
dit te voorkomen.
De noodhulp gaat naar vijf organisa-
ties die elk 20.000,- fr. (500 €) zullen
ontvangen: Caritas, Internationaal
Rode Kruis, Unicef, Handicap Inter-
national en Oxfam-Solidariteit. U
mag dus gerust zijn: de hulp zal
goed besteed worden.

HERINNERING

Identificatie &
registratie van honden

Sinds 1 september 1998 is de inden-
tificatie en de registratie verplicht
voor alle honden die van eigenaar
veranderen (weggeven of verkopen).
Een pup moet u laten identificeren
en registreren voor de leeftijd van
vier maanden.
Een hond wordt geïdentificeerd
ofwel door middel van een tatoeage
ofwel door middel van een
microchip.
Als u dus een hond koopt of krijgt
moet men u de identificatie- en re-
gistratiedocumenten meegeven.
Meer informatie vindt u in de folder
“De identificatie en registratie van
honden” van het ministerie van
Middenstand en Landbouw. Deze
folder kunt u gratis afhalen in de
gemeentelijke loketdiensten en in
het gemeentehuis.

OOK IN 2002

Fietsgraveringen

In 2001 werden door de
gemeentelijke dienst
Openbare Werken al
120 fietsen gegraveerd.
Ook in 2002 krijgt u de
mogelijkheid uw fiets te
laten graveren. Het be-
lang ervan is duidelijk:
het schrikt dieven af en
de gevonden fietsen
kunnen dankzij de gra-
vering aan de eigenaars
worden terugbezorgd.
In 2002 wordt de grave-
ring telkens de eerste
woensdag van de
maand georganiseerd. In
de maanden januari,
april, juli en oktober kunt
u terecht in de deelge-
meente Zoersel (garage
OCMW). De deelge-
meente Sint-Antonius
(garage politiekantoor)
komt in februari, mei,
augustus en november
aan de beurt en de deel-
gemeente Halle (Koets-
huis) in maart, juni, sep-
tember en december.
Als u uw fiets(en) wilt
laten graveren moet u
wel eerst de datum en
uur afspreken met de
gemeentelijke dienst
Openbare Werken via
tel. 03/312.94.00.

OPNIEUW TE KOOP

Dienstregelingsboek-
jes De Lijn

De dienstregelingsboek-
jes van De Lijn met de
streeklijnen die onze
gemeente doorkruisen,
kunt u opnieuw verkrij-
gen in het gemeentehuis
(kasteel)en in de loket-
diensten (Handelslei 108
en Oostmallebaan 15).
Een dienstregelings-
boekje kost 1,24 € (of
50,- fr.) en een provinci-
aal netplan (met alle
streeklijnen van Antwer-
pen op kaart) kost 1,25
€ (of 51,- fr.).



Vanaf 15 december, nu dus, kunt u voor 500,- fr. euromunten kopen via uw bank of

postkanoor. Met deze eurominikitten kunt u vanaf 1 januari meteen betalen in de

nieuwe munt.

31 december is de laatste dag dat u overschrijvingen kunt doen of cheques uitschrij-

ven in Belgische frank.

1 januari 2002: officiële overschakeling naar euro.

Vanaf 1 januari kunt u eurobiljetten uit de muur halen. Vanaf 2 januari zijn ze in de

banken beschikbaar.

Alle verrichtingen via overschrijving, cheque of rekening moeten in euro.

Contante betalingen lopen nog even dubbel, in euro en frank. Tot 28 februari 2002

kunt u nog in Belgische frank betalen, maar u krijgt wisselgeld in euro.

Vanaf 1 maart moet u ook bij contante betalingen de euro gebruiken. Maar net daar-

na vindt u dan toch nog die kous met Belgische franken. Geen paniek! De Belgische

frank-biljetten en -munten kunt u nog tot 31 december 2002 op uw bankrekening in

euro laten omzetten. Tot 31 december 2004 kunt u met Belgische muntstukken nog

terecht bij de Nationale Bank. Belgische biljetten kunt u hier ook na deze datum nog

verder omruilen.

WAT VERANDERT ER BIJ HET GEMEENTEBESTUUR MET DE EURO?

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

Zoals iedereen schakelt ook het gemeentebestuur vanaf 1 januari over op de euro. De

gemeenteraad van 20 december boog zich over de omzetting van belastingen en re-

tributies in euro’s. De nieuwe bedragen hangen na de gemeenteraad uit in het ge-

meentehuis en de loketdiensten. Een volledig overzicht krijgt u in de volgende “flits”.

Fiscale zegels

Een aantal gemeentelijke diensten, bijvoorbeeld de dienst Bevolking of de

dienst Stedenbouw, maakt gebruik van fiscale zegels.

Vanaf 1 januari 2002 aanvaarden zij enkel nog fiscale zegels in euro. U

kunt deze zoals vroeger kopen in het postkantoor, maar de gemeentelijke

diensten hebben ze ook ter beschikking.

Hebt u thuis nog fiscale zegels in BEF?

U kunt deze omruilen of laten terugbetalen bij het Ontvangkantoor der

domeinen van Antwerpen, Italiëlei 4, tel: 03/203.21.14.
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gemeentelijke dienst
financiële zaken
afdelingshoofd
Rob Belmans

tel. 03/380.13.25
fax 03/380.13.30
rob.belmans@zoersel.be

Info

DD W E L K O M  E U R O
A G  F R A N K

U kent ze wel, de wegwijzers en aankondigings-

en reclameborden die door verenigingen en

firma’s her en der langs de weg (meestal op het

openbaar domein) worden geplaatst om de aan-

dacht te vestigen op een nakende activiteit, de

verkoop van een onroerend goed enz. De laatste

tijd duiken dergelijke borden en wegwijzers meer

en meer op in het Zoersels straatbeeld.

Het gemeentebestuur is van oordeel dat de wild-

groei van dergelijke borden moet ingeperkt wor-

den en trof daarom volgende princiepsbeslissing.

Het is verboden om op het openbaar domein

info-, reclame- en wegwijzerborden te plaatsen.

Een uitzondering hierop zijn de officiële genor-

meerde richtingaanwijzers naar plaatsen van alge-

meen belang zoals bijvoorbeeld het gemeente-

huis, de bibliotheek, het ziekenhuis, enz.

Borden die zonder toelating op het openbaar

domein worden geplaatst, zullen door de gemeen-

telijke diensten verwijderd worden.

Het is uiteraard niet de bedoeling om alle vormen

van publiciteit te verbieden. Er zijn zowel voor ver-

enigingen als bedrijven nog voldoende mogelijkhe-

den om hun activiteiten kenbaar te maken. Voor

een aantal vormen moet zelfs geen vergunning

aangevraagd worden.

WWE G W I J
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A G  F R A N K

Het aftellen kan beginnen!

Nog heel even en het is zover, vanaf 1 januari hebt u de nieuwe eurobriefjes

eindelijk in de hand. De talrijke informatiecampagnes over onze nieuwe

munt zijn u wellicht niet ontgaan. Als geheugensteun in een notendop toch

nog even de laatste puntjes van het scenario.



Taar tenboek
van Toon Tellegen; met recepten van Henja Schneider
(uitg. Querido, 2001)

Verras je ouders eens met een zwevende taart, een gras-
taart of een taart van grind, algen en zachte modder.
Het Taartenboek van Toon Tellegen brengt je vast op goede ideeën.
Een leuk boek met verhalen die allemaal over taart gaan. En als je de recepten
die er bij horen leest, krijg je best wel zin om ze eens uit te proberen en te
smullen.

De leukste kinder feest jes
van Nicolette van de Poll
(uitg. Het Spectrum, 2001)

Feesten doen we allemaal wel graag. En kinderen zeker!
In “De leukste kinderfeestjes” vindt u een heleboel tips voor themafeestjes,
seizoensfeestjes, doe-middagen kortom feestjes met kinderen tot acht jaar.

Heerl i jk  koken met wi ld
van Sylvie Morren en Pascal Mohr
(uitg. Deltas, 2001)

Wie zich wil wagen aan een iets hoger culinair niveau dan de taart van niets
van Tellegen, kan eens te raden gaan bij de recepten uit “Heerlijk koken met
wild”. Naast gerechten met everzwijn, ree en bizon, komen ook, iets minder,
wilde kippen en kalkoenen aan bod. Altijd handig wanneer uw conditie en
uw jachtgeweer het laten afweten.

Moordwinter
van William Dietrich
(uitg. Meulenhoff, 2001)

Mocht u, als bij wonder, rond deze tijd van het jaar toch ingesneeuwd geraken,
wees dan blij dat u zich niet op de Zuidpool bevindt.
In “Moordwinter” laat William Dietrich 18 wetenschappers zes maanden over-
winteren op de Zuidpool. In deze lange koude poolnacht vallen doden...
Een stevige thriller voor lange winteravonden.

De ontdekking van de hemel
van Harry Mulish
(uitg. De Bezige Bij, 2001)

Niet nieuw, misschien toch beter dan de verfilming, en alleszins indrukwek-
kend: de dertigste druk van “De ontdekking van de hemel” van Harry Mulish.
We hebben ook nog de eerste druk uit 1992!
905 pagina’s, inhoudstafel inbegrepen, voor de ware literatuurliefhebber.
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VOOR WELKE PUBLICITEIT HEBT U GEEN VERGUNNING NODIG?

- Verenigingen kunnen publiciteit maken voor hun

activiteiten op de daarvoor in elke deelgemeente

ter beschikking gestelde borden voor socio-cul-

turele en politieke affichage.

- Immobiliënkantoren kunnen publiciteitsinrichtin-

gen aanbrengen op een gebouw of grond, waar-

bij wordt bekend gemaakt dat het betreffende

goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de

oppervlakte niet meer bedraagt dan 1 vierkante

meter en dat de publiciteit onmiddellijk na verhu-

ring of verkoop wordt verwijderd.

- De bevestiging aan een vergund gebouw van

maximum één niet-verlicht of niet-lichtgevend

uithangbord dat niet groter is dan één vierkante

meter.

- Publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wet-

telijke of reglementaire bepalingen.

- Publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van

de overheid bevatten of deel uitmaken van sensi-

biliseringscampagnes van de overheid.

VOOR WELKE PUBLICITEIT HEBT U WÉL EEN VERGUNNING NODIG?

Alle andere vormen van het plaatsen of wijzigen

van publiciteitsinrichtingen of uithangborden, dus

ook op privédomein, is voorafgaandelijke vergun-

ning verplicht.

Z E R S
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gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
jan.koninkx@zoersel.be

Info

aankondigings- en reclameborden

Hoofdbibliotheek Zoersel
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03/312.94.04
fax 03/312.94.27
bibliotheek@zoersel.be

Info
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Van elke beroepsbezigheid die u als pensioengerechtig-

de (of uw huwelijkspartner) uitoefent, moet aangifte

worden gedaan. Deze aangifte is zelfs vereist ook al zijn

de inkomsten niet hoger dan de toegelaten bedragen.

Ook de stopzetting dient aangegeven te worden.

Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten ver-

schilt naargelang uw leeftijd, de aard van uw pensioen

en of u al dan niet kinderen ten laste hebt.

Het gaat over een jaargrens die niet mag overschreden

worden. Wie meer bijverdient dan de jaargrens, verliest

ofwel meteen voor het hele jaar zijn pensioen, ofwel

wordt het gezinspensioen van de huwelijkspartner gere-

duceerd tot het pensioen van alleenstaande. Alles hangt

echter af van de mate waarin het grensbedrag overschre-

den wordt. Als het grensbedrag met minder dan 15%

wordt overstegen (bv. 8%), dan wordt de pensioenuitke-

ring met hetzelfde percentage (dus 8%) verminderd.

U brengt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) van uw

beroepsactiviteit op de hoogte met het formulier model

74. Dit document kan u o.a. verkrijgen op de sociale

dienst van uw ziekenfonds of bij het gemeentebestuur.

Zelfstandigen brengen de Rijksdienst voor de Sociale

Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) op de hoogte.

De in de tabel vermelde bedragen vertegenwoordigen

het bruto-inkomen: dus met inbegrip van loon, de

voordelen in natura, het vakantiegeld, de eindejaarsver-

goeding... vóór enige afhouding van sociale zekerheid of

belastingen.

Voor de beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper

wordt het netto- beroepsinkomen in aanmerking

genomen. Dit is het bruto-inkomen verminderd met de

beroepsuitgaven en beroepslasten, zoals vastgesteld door

het bestuur van de directe belastingen, vóór eventuele

aftrek van het huwelijksquotiënt.

I J V E R D I E N E N  M A G

Info

B
B

OCMW
maatschappelijk assistente
Rarenne Boyen

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel
tel. 02/529.23.11/12 of 13

Rijksdienst voor Sociale
Verzekering Zelfstandigen
Jan Jacobslaan
1000 Brussel
02/507.62.11
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maar niet te veel

LOONTREKKENDEN OUDER DAN 65 JAAR

gerechtigden op rust- of overlevingspensioen

zonder kinderen ten laste met kinderen ten laste
293.513 BEF 440.270 BEF

7.276 € 10.914,01 €

ZELFSTANDIGEN OUDER DAN 65 JAAR

gerechtigden op het rust of overlevingspensioen

zonder kinderen ten laste met kinderen ten laste
234.810 BEF 352.215 BEF

5.820,79 € 8.731,18 €

LOONTREKKENDEN JONGER DAN 65 JAAR

gerechtigden op overlevingspensioen

zonder kinderen ten laste met kinderen ten laste
587.026 BEF 733.783 BEF
14.551,99 € 18.190,01 €

ZELFSTANDIGEN JONGER DAN 65 JAAR

gerechtigden op één of meerdere overlevingspensioen(en)

zonder kinderen ten laste met kinderen ten laste
469.619 BEF 587.024 BEF
11.641,55 € 14.551,94 €

Er is een wet in de maak die toelaat aan gepensioneerden om onbeperkt bij te verdienen. Op dit ogenblik is
deze wet echter nog niet van toespassing.

TABEL VAN DE TOEGELATEN BIJVERDIENSTEN PER JAAR

Sommige gepensioneerden wensen ook na de beëindiging

van hun loopbaan toch actief verder te werken. Gewoon om

nog wat bezig te blijven of misschien ook wel uit financiële

overwegingen omdat het pensioen toch wat mager uitvalt.

De pensioenregeling voorziet toegelaten bezoldigde arbeid

onder bepaalde voorwaarden. Zowel loontrekkenden als zelf-

standigen kunnen bijverdienen. In dit artikel leest u de voor-

naamste aspecten van deze regeling.

I
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Tenzij u er zelf bij betrokken bent, is het u mis-
schien nog niet opgevallen, maar 2001 was het
Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Vrijwilligers,
dat zijn vaak bescheiden zielen die zich belange-
loos maar zeker niet onbelangrijk inzetten.

Het zijn overigens heel wat zielen, want uit onder-
zoek is gebleken dat niet minder dan 20% van de
Vlaamse bevolking zich op één of andere wijze als
vrijwilliger verdienstelijk maakt. Naar de Zoerselse
situatie vertaald, betekent het dat er in onze ge-
meente ongeveer 4.000 vrijwilligers actief zijn.
Wellicht niet eens een overdreven cijfer…

Natuurlijk overstijgt de waarde van al deze belan-
geloze inzet de zakelijke cijfers en statistieken. De
realiteit is immers dat er zonder vrijwilligers geen
sprake zou zijn van heel wat organisaties en vere-
nigingen. Vrijwilligers zijn actief in verschillende
sectoren en domeinen: het jeugdwerk, de sociaal-
culturele sector, de sportsector, de welzijnssector.

Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding van de
derde verenigingendag, die plaatsvond op zondag
14 oktober jl, een symbolische actie gevoerd om al
de vrijwilligers uit onze gemeente een ferme “dank
u wel” te geven. Hierbij hebben we de vrijwilligers
symbolisch in de bloemetjes gezet met onze “Zuil
voor de Vrijwilliger”. U zult deze zuil de komende
maanden nog op verschillende plaatsen in onze
gemeente zien opduiken. Want voor ons mag de
vrijwilliger in 2002 nog net zo goed in de bloeme-
tjes gezet worden…

De Zoerselse Gidsenbond, ontstaan in 1990, heeft als doel belangstellenden in

Zoersel rond te leiden in de mooie natuur van ons dorp en ze kennis te laten

maken met de bezienswaardigheden. Vooral de gebeeldhouwde linde (Pol Van Esbroeck) en het

gebeelhouwde verhaal van Loteling Jan en Trien (Mariëtte Coppens) zetten we in de kijker. Veel

belangstellenden, onder wie ook talrijke buitenlandse bezoekers, koesteren bewondering voor dit

meesterlijke kunstwerk in het Lindepaviljoen.

Daarenboven worden er nog eigen activiteiten georganiseerd, zoals de heksen-, stropers- en mid-

zomernachtwandelingen. Ook verlenen de gidsen hun medewerking aan de kerstmarkt, de open-

monumenten- en Kempendag.

Misschien is het een goed idee om zo uw familie, vrienden of werkkring te laten kennismaken

met onze gemeente. Een enthousiaste ploeg van een dozijn gidsen staat voor u klaar.

Onder impuls van Frans Van Peer, stichter van de Gidsenbond, ontstond het jaarlijks kerstge-

beuren op Einhoven. Het kerstspel van Remi Lens, in 1965 voor ‘t laatst opgevoerd in Vosselaar,

werd gereduceerd tot een half uur. In de loop van tien jaar (1990-1999) werd op Einhoven “De

kerstgave van de stropers” honderd keer in de buitenlucht door de Gidsenbond opgevoerd. De

Landelijke Gilde en de gemeentelijke Toeristische Dienst verleenden hun medewerking. Jaarlijks

kwamen er honderden toeschouwers van heinde en verre.

INTERNATIONAAL JAARIvan de vrijwilliger
I E U WNkerstspel op Einhoven

kkkkoooommmm    kkkkiiii jjjjkkkkeeeennnn

gemeentelijke dienst
Toerisme
Lindepaviljoen
Marianne Vanerwegen

tel. 03/312.94.12
fax 03/312.59.44
toerisme@zoersel.be

Info

Na het onverwachte overlijden van Frans nam Marcel Van Peer het roer

over. Aangezien Marcel ons vorig jaar ontviel als hoofdrolspeler, werd in

december 2000 als overgang gekozen voor kerstvertellingen van Remi

Lens en Wim Van Gelder. Deze auteur uit Boechout schreef dit jaar speci-

aal voor ons een nieuw kerstspel: “Kerstmis op Einhoven”. Als acteurs

treden op: boer-houthakker Fons, cafébazin Moe Melle, stroper Soe

Liekens van Magerhal (alias ‘t Zotteke Maagd), Maria, Jozef en een

verteller.

De opvoering duurt een half uur en de toegang is gratis. Buiten branden er

vuurkorven en in een verwarmde tent kan men drankjes bekomen. Kom

mee genieten van dit unieke kerstspel in het landelijke gehucht Einhoven.

ALLEN VAN HARTE WELKOM!

21, 22, 23, 26, 27 en 28 december

N
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Opgelet! Wegens rioleringswerken is het kerstspel alleen bereikbaar via de
Herentalsebaan.



KEN JIJ DE KUNSTBENDE?

Nee? Het is een derde editie van een

wedstijd in kunst. Het is een initiatief

van de Vlaamse Gemeenschap en de

vijf Vlaamse provincies. Zij bieden

een podium aan alle jon-

geren tussen 13 en 19

jaar die bezig zijn rond

video, fotografie, muziek,

nieuwe media, ontwerpen,

dans,…

Ga net zoals drieduizend andere jon-

geren tijdens de vorige edities de

uitdaging aan en trek je

stoutste schoenen aan en

spring op een podium en

leef je eigen uit. Wie weet

sta je bij de finale op 27

april op het spiksplinternieuwe podium

van het concertgebouw in Brugge.

Schrijf je dan nu in voor de voor-

ronde in de provincie Antwerpen op

zondag 3 februari in het CC van

Berchem.

Voor meer informatie surf je naar

www.kunstbende.com. Zeg je “Ik ga

ervoor”: schrijf je dan in via

070/22.22.72 of e-mail naar

kunstbende@kunstbende.com.

ARENBERGSCHOUWBURG STELT

ZIJN PODIUM TER BESCHIKKING

AAN JOU!

Ben je een jong artiest:

- en ouder dan 16 jaar,

- en bezig met muziek of

theater,

- en je vindt geen podium

om je ding te doen,

dan heeft de Arenbergschouwburg je

wat te bieden. In het komende thea-

terseizoen bieden ze een tweeweke-

lijks open podium. Het is geen wed-

strijd, je kan echter wel advies krijgen

van deskundigen. Alle genres zijn

welkom: cabaret, chanson, folk,

wereldmuziek, pop, musical, poëzie,

muziektheater,…

Open podium loopt in samenwerking

met de Nekka-wedstrijd, Poppunt en

Het doosje vzw/Kkunst.

Een reglement bekom je bij de Muz-

o-theek, tel. 052/35.77.61 of

info@arenberg.provant.be.

Voor meer info kan je ook gaan kijken

op www.kkunst.com.

CONCOURS AKOESTIEK

Dit is de naam van een

akoestische muziekwed-

strijd voor jongen en beginnende arti-

esten in de provincie Antwerpen. Het

idee is het resultaat van de drie

jeugdhuizen en drie culturele centra

in het Antwerpse. Zij kregen hiervoor

de steun van de Provincie Antwer-

pen, Poppunt en Studio Brussel.

Elke voorronde levert een finalist. Alle

finalisten krijgen de kans om in opti-

male omstandigheden op te treden in

de culturele centra. Opnames van

deze optredens worden op CD uitge-

bracht.

Meer info:

- CC en JH Mol: 014/33.08.92,

- CC en JH Bornem: 03/890.69.30,

- CC en JH Heist-op-den-Berg:

015/25.07.70.
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Hoi tieners,

Hebben jullie zin om jullie kerstvakantie door te

brengen in een sfeer van pure verveling en niets-

doenerij? Nee, kom dan onder die kerstboom

onderuit en kom naar de tienerhonk.

De jeugddienst wil deze zomer van start gaan met

een SWAPwerking. Naast de bekende tiener-

uitstappen zal er een ontmoetingsplaats voor

tieners worden ingericht. Deze kerstvakantie willen

we jullie al laten proeven van wat zo’n tienerhonk

kan zijn.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar, dan kunnen jullie er

vrijblijvend komen en gaan. Er wordt jullie geen

vaststaand programma voorgeschoteld. Wat er

gedaan wordt bepalen jullie voor een groot deel

zelf. Jullie brengen de ideeën aan, hoe knotsgek ze

ook zijn. Met behulp van twee SWAPPERS (nee, niet

rappers) maken we er wat van.

Alles is dus mogelijk maar er zijn

toch enkele afspraken waaraan jul-

lie je moeten houden. Zo zijn

sigaretten en alcoholische dranken

niet welkom op de tienerhonk. Ook

vandalisme wordt niet getolereerd.

Het hele gebeuren moet zich na-

tuurlijk afspelen in een leuke ruimte. Wel, wat dach-

ten jullie van jeugdhuis de Non? Op donderdag 27

en vrijdag 28 december en van woensdag 2 tot

en met vrijdag 4 januari tussen 14 en 18 uur stelt dit

jeugdhuis zijn lokaal ter beschikking van de tiener-

honk. Voor een spelletje voetbal, baseball, “buske

stamp” of voor misschien wel een sneeuwgevecht

wordt er uitgeweken naar de sportterreinen van

den Bremberg.

Je merkt het: deze kerstvakantie is er voor jullie

tieners maar “one place to be” en dat is “de tiener-

honk” in jeugdhuis de Non, Halle-Dorp 37,

tel. 03/385.06.81.

Schrijf het in je agenda!

Info
gemeentelijke dienst
Jeugd
jeugdconsulente
Kristien Schryvers

tel. 03/380.13.92
fax 03/385.29.09
jeugd@zoersel.be



KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD

KLJ Halle

Mark De Gruyter, Lotelinglaan 41, tel. 03/384.10.25

KLJ Zoersel

Jan Cassiers, De Maey 10, tel. 03/309.90.13

Hans Hermans, Veldstraat 133, tel. 03/312.26.92

CHIROJEUGD

Chiro Zoersel-Waks

Saskia Sprangers, Herentalsebaan 8, tel.03/289.38.99

Tine Van Gaveren, Parklaan 18, tel. 03/289.39.34

Chiromeisjes St.-Antonius

Nidhi Fourneau, Korenbloemlaan 43, tel. 03/384.20.08

Kristien Nelen, Oudstrijderslaan 67, tel. 03/385.21.14

Chirojongens St.-Antonius

Steven Kesselaers, Hoge Dreef 60, tel. 03/384.01.21

Kris Hammels, Violetlaan 60, tel. 03/383.10.70

SCOUTS & GIDSENJEUGD

Scouts Zoersel

Klaas Willekens, Gagelhoflaan 64, tel. 03/383.49.30

Jan Vervoort, Kievitdreef 41, 2390 Malle, tel. 03/311.54.42

Scouts en Gidsen Halle

Lieve Dockx, Langestraat 231, 2240 Zandhoven, tel. 03/484.31.30

Lynn Laureyns, Antwerpsedreef 100, tel. 03/385.23.86

Sara Meeussen, Jukschot 49, tel. 03/289.38.79

Thomas Valent, Halle-Dorp 135,

tel. 03/383.49.09

Akabe-Scouts Kris Kras

Hilde Geudens, Rodenbachlaan 3, tel. 03/290.62.60

Mieke Jansen, Oostmalsesteenweg 95, 2310 Rijkevorsel, tel.

03/314.70.73

Maarten Hoppenbrouwers, Heideweg 65, tel.03/383.66.47

ANDEREN

Jeugdhuis De Non

Katrijn Theys, Winkelhoeve 10, tel. 03/383.19.46

Jeugdhuis Zoezel

Petra Bartholomeeusen, Oostmallebaan 46, tel. 03/311.64.59

Jeugdvolksdansgroep ‘t Krammikeltje

Suzy Cautereels-Kooyman, Acaciadreef 2, 2243 Zandhoven, tel.

03/484.43.03

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming

Dries en Wannes Van Giel, St.-Antoniusbaan 87, tel. 03/384.15.94

+13 Halle

Yves De Maeseneer, Driesheide 99, tel. 03/383.29.11

Jeugdraad Zoersel

Roel Peeters,

Doornlaan 25,

tel. 03/385.23.79

Jeugddienst Zoersel

Kristien Schryvers,

Halle-Dorp 37,

tel. 03/380.13.92

In september zijn de jeugdverenigingen gestart met een nieuw Jeugdwerkjaar.

Kersverse leiding, nieuwe leden,... nieuwe ouders. Inderdaad, in het begin is het elkaar

wat leren kennen, want elk jaar zijn er nieuwe gezichten te bespeuren tussen de ver-

schillende jeugdwerkers.

Misschien heb jij de weg nog niet gevonden naar een jeugdvereniging of misschien

weet je niet wie nu eigenlijk de groepsleiding is van de vereniging van zoon of dochter lief

vandaar dat we hier de nieuwe contactpersonen op een rijtje zetten.
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WAAROM EEN ZONALE SNELHEIDSBEPERKING?

Op de gewestwegen N12 (Antwerpen-Turnhout) en N14 (Lier-

Hoogstraten) wordt op het grondgebied Zoersel de maximum-

snelheid door de Vlaamse overheid quasi overal beperkt tot

70 km per uur. Het lijkt dan ook niet logisch dat in een hele-

boel andere straten (waaronder vele woonbuurten) nog 90

km per uur kan worden gereden.

Ook in Schilde werd reeds een dergelijke zonale snelheids-

beperking ingevoerd, waardoor in een aantal woonstraten die

over het grondgebied van zowel Schilde als Zoersel lopen, de

maximumsnelheid nu overgaat van 50 km per uur naar 90 km

per uur of omgekeerd. Het hoeft geen betoog dat deze situa-

tie verwarrend en onveilig is.

Daarom wordt - met het oog op een verbetering van de ver-

keersleefbaarheid - het grondgebied van Zoersel onderver-

deeld in een aantal zones waaraan maximum snelheden wor-

den gekoppeld.

HOE SNEL MAG U NOG RIJDEN?

In volgende straten wordt de maximumsnelheid beperkt tot

70 km per uur:

- Eikenlaan en Driesheide tot aan de agglomeratie van Halle,

- Berkenlaan,

- Sint-Antoniusbaan en Voorne tussen de agglomeratie van

Sint-Antonius en Zoersel.

Om de verkeersveiligheid in Zoersel te verhogen, werd

door de gemeenteraad van 22 november 2001 een

beslissing “tot het invoeren van een zonale snelheids-

beperking” goedgekeurd.
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In alle andere straten, met uitzondering van de gewest-

wegen N12 en N14, de snelweg E34, de bestaande

woonerven en zones 30 en de Raymond Delbekestraat

(grens met Schilde tussen het kerkhof en de Oude

Baan) zal een snelheidsbeperking gelden van 50 km

per uur.

Het is de bedoeling de voorgestelde snelheidsbeperkin-

gen regelmatig te controleren en op een aantal plaat-

sen te werken met verkeersremmende infrastructuur.

Uiteraard zullen ook de nodige verkeersborden worden

geplaatst.

WANNEER GAAN DEZE SNELHEIDSBEPERKINGEN IN?

Het besluit tot invoeren van een zonale snelheids-

beperking wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het

ministerie voor Verkeer en Infrastructuur. Pas nà de

effectieve goedkeuring door het ministerie kan de

nieuwe reglementering ingaan. U verneemt hierover

later meer in de Grootste Gemene Deler.

vvvveeeerrrrkkkkeeeeeeeerrrr((((ssss))))vvvveeeeiiii llll iiiigggg

OZZ
Z W A A R  V E R K E E R

In het gedeelte van de Gestelsebaan tussen de Mede-

laar en de Hoge Dreef werd recent een nieuw fietspad

aangelegd. Hiervoor werd ook een deel van de rijbaan

ingenomen. Rekening houdend met de huidige

breedte van de straat en met het feit dat hier veel

schoolgaande kinderen passeren, is de Gestelsebaan

op dit gedeelte helemaal niet geschikt voor de door-

gang van zwaar vervoer. Daarom keurde de gemeen-

teraad in zitting van 22 november 2001 een aanvul-

lend politiereglement goed met betrekking tot een

gewichtsbeperking van voertuigen in de Gestelse-

baan. Dit reglement houdt in dat de Gestelsebaan -

voor het gedeelte tussen de Medelaar en de Hoge

Dreef - in de toekomst verboden terrein wordt voor

voertuigen waarvan het gewicht “in beladen toestand’

hoger is dan 3,5 ton. Enkel zwaar vervoer dat in dit

gedeelte van de straat moet laden of lossen wordt nog

toegelaten.

gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
jan.koninkx@zoersel.be

Info

ONALE SNELHEIDSBEPERKING



W E T E N S W A A R D

ALLES KUNT U LEREN

Ook thuiscomposteren!

Informatie over thuiscomposteren
vindt u op www.vlaco.be, de web-
site van VLACO, de Vlaamse
Compostorganisatie. Naast alge-
mene informatie over compost en
thuiscomposteren, bevat de web-
site een levendig discussieforum.
Al uw vragen en ervaringen over
thuiscomposteren en compostge-
bruik krijgen er een antwoord of
reactie.

DAMIAANACTIE

U bent alvast bedankt!

In 2000 kon Damiaanactie dankzij
uw hulp 214.403 lepra- en tuber-
culosepatiënten van veel lijden en
een zekere dood redden. Zij leven
nu hoopvol voort. 1,5 ≠ is voldoen-
de voor één maand geneesmidde-
len; met 30 ≠ gemiddeld wordt een
zieke genezen.
Studente Stefanie Ceulemans
(Zoersel) bracht samen met Dirk
Seliaerts en Liliane Verhaegen
een bezoek aan het hoopvol pro-
ject in Bangladesh van dokter
Armand Van Deun, Malle.
Zij zullen van het prachtige werk
van Damiaanactie getuigen in
scholen en via pers, radio en tv.
Vijf mooie reportages zullen op
ATV komen van maandag 21 tot
vrijdag 25 januari. Bij het enthousi-
asme van de jongeren met hun
stiftenverkoop zullen zeker weer
veel volwassenen aansluiten.
Elke storting vanaf 30 ≠ op nr.
000-0000075-75 van de Damiaan-
actie is fiscaal aftrekbaar.

W
E

TE
N

S
  W

A
A

R
D

2001/5 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 11

WELZIJNSRAAD OPGERICHT

Stel uw kandidatuur!

De gemeenteraad keurde in novem-
ber de oprichting goed van een ge-
meentelijke raad voor gezondheid en
welzijn, kortweg welzijnsraad.
De welzijnsraad treedt in de toe-
komst op als adviesorgaan voor het
gemeentebestuur en het OCMW op
het vlak van het lokaal sociaal be-
leid. Daarnaast tracht de raad het
contact, het overleg, de coördinatie
en de samenwerking te bevorderen
tussen het gemeentebestuur en het
OCMW enerzijds en de plaatselijke
welzijnsorganisaties en de Logo
Antwerpen Noord anderzijds. Het
mee uitwerken van informatiecam-
pagnes over activiteiten of proble-
men in de welzijnssector en het zelf
nemen van initiatieven of activiteiten
op het vlak van gezondheid en wel-
zijn behoren ook tot de opdracht.

WIE MAAKT ER DEEL VAN UIT?
Elke welzijnsorganisatie die in onze
gemeente werkzaam is, zal zeer bin-
nenkort worden uitgenodigd om een
vertegenwoordiger (en/of plaatsver-
vanger) af te vaardigen in de alge-
mene vergadering. Bij de bespreking
van welbepaalde thema’s kan de
raad bovendien een beroep doen op
een aantal specifieke deskundigen.
Uiteraard is ook het gemeente- en
het OCMW-bestuur vertegenwoor-
digd door respectievelijk de schepen
van sociale zaken en de OCMW-
voorzitter.

STEL UW KANDIDATUUR!
Welzijnsorganisaties die na het
lezen van dit berichtje al interesse
hebben om zich kandidaat te stellen
voor het lidmaatschap, kunnen dit
melden aan de gemeentelijke afdel-
ing Welzijn, Diane Weyten, Halle-
Dorp 37, 2980 Zoersel. U kunt hier
ook terecht voor meer informatie, tel.
03/380.13.81 of e-mail naar
sociale.zaken@zoersel.be

NIEUW BIJ

IVEKA & IGAO

Communicatiemiddelen
voor de klant!

Voor alle informatie in
verband met elektriciteit,
aardgas kunt u tele-
fonisch terecht bij: de
Energielijn, 078/35.35.35,
alle werkdagen van 8 tot
20 uur en op zaterdag
van 9 tot 13 uur.
Neemt u een gasreuk
waar dan belt u gratis
0800-65.065. Dit num-
mer is 24 op 24 uur en 7
dagen op 7 bereikbaar.
Bij een defect belt u naar
078/35.35.00, ook dit
nummer kunt u 24 op 24
uur en 7 dagen op 7
contacteren.

Regionale klantenbureaus:
- Brecht, Energielaan 1,

maandag tot en met
donderdag van 8 tot 12
uur en van 13 tot 16
uur, vrijdag van 8 tot
12 uur.

- Malle, Blijkerijstraat 2,
dinsdag van 13u.30 tot
16 uur.

- Zandhoven, Liersebaan 5,
woensdag van 13u.30
tot 16 uur en vrijdag
van 8 tot 12 uur.

UW BRIEVENBUS

Waar, hoe groot,...?

In de nieuwe folder “In
de bus” van De Post
krijgt u vijf praktische
tips om rekening mee te
houden bij de plaatsing
van uw brievenbus.
Hiermee wordt een da-
gelijkse snelle en correc-
te bedeling van uw brief-
wisseling gegarandeerd.
U kunt de folder gratis
afhalen in de gemeen-
telijke loketdiensten en
het gemeentehuis.



CATEGORIE 1: GEVELS EN TEGELTUINTJES

1. Louis Smits, Westmallebaan 90

Dankzij een overvloedige gevelbebloeming, de fanatastisch verzorgde en goed

uitgegroeide planten is deze gevel een streling voor het oog!!

2. Emiel en Marleen Smets-De Beuckeleer, Lotelinglaan 55

3. Willy Wouters, Gagelhoflaan 61

4. Martin Van Sprengel, Westmallebaan 67

5. Ronny Lauwers, Meester De Beenhouwerstraat 14

CATEGORIE 3: GROTE VOORTUINEN > 50 M2

1. Franckaert, Wandelweg 42

Een tuin met een vloeiende vormgeving. Een fijn detail is dat de tuin wordt

geïntegreerd in het omliggende landschap. Het is een evenwichtige tuin met

een speelse terugsnoeiing waar alle etages aan bod komen (bodem-, struiken-

en bodemlaag).

2. Jef en Els Geerts, Wandelweg 97

2. Rudi Van Uffelen , Van Der Graesenlaan 20

4. Diane Willemsen, Stoppelveld 3

5. Dorothy Van Overloop, Beukenlaan 34

CATEGORIE 4: ECOLOGISCHE VOORTUINEN

1. Ben Ampe en Linda De Cock, Heideweg 45

De eigenaars hebben duidelijk voeling met de natuur. Er is een evenwicht

gecreëerd tussen natuur en menselijke inbreng door de combinatie van ver-

wilderen en in de hand houden! Een tuin met héél veel vlinder- en insecten-

vriendelijke planten en kruiden.

2. Eric Hermans, Kempendreef 5

3. Simonne Brusseleers, H. Consciencelaan 30

4. Marthe Dolez-Saxer, Nachtegalendreef 5

5. Riet Van den Bergh, Van Der Graesenlaan 22

CATEGORIE 2: KLEINE VOORTUINEN < 50 M2

1. Josephina Scheirs, Achterstraat 121

Deze voortuin is een wolk van bloemen. De tuin is goed zichtbaar vanaf de

openbare weg en mooi uitgegroeid met fijn uitgekozen plantensoorten.

2. Raymond Vos, Liersebaan 17

3. Willy Wouters, Gagelhoflaan 61

4. Martin Van Sprengel, Westmallebaan 67

4. Freddy Van der Elst, Paddenklank 12
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gemeentelijke dienst
Leefmilieu
milieuambtenaar
Monique De Feyter

tel. 03/380.13.43
fax 03/380.13.30
monique.defeyter@zoersel.be

Info



MAALTIJDBEDELING

verantwoordelijke: Rarenne Boyen

Als je omwille van gezondheidsredenen of
hoge ouderdom geen eten meer kan bereiden,
kan je warme maaltijden aan huis laten bezor-
gen door onze dienst.
Elke dag - ook zaterdag, zondag en feestdagen
- worden er warme maaltijden, zowel gewone
als dieetmaaltijden, in onze gemeente bedeeld.
Je bent niet verplicht om elke dag een maaltijd
af te nemen. Je kan met de verantwoordelijke
afspreken om bijvoorbeeld enkel 2 of 3 maal
per week een maaltijd te nemen of enkel in het
weekend... De bedeling is op maat van de ge-
bruiker. De bijdrage hangt af van je inkomen.

GEZINSZORG

verantwoordelijke: Annick Bartels

Het OCMW heeft een erkende dienst voor ge-
zinszorg. Laat je gezondheid het niet toe om -
tijdelijk of voor een langere periode - je huis-
houdelijke taken te beredderen (bijvoorbeeld
bij ziekte of na een ziekenhuisopname of bij
een uitbreiding van je gezin…) dan kan je
beroep doen op onze dienst gezinszorg. De bij-
drage hangt af van zowel je gezinssamenstel-
ling als van je inkomen.

POETSDIENST

verantwoordelijke: Karine Demuylder

Kan je omwille van je leeftijd of van je gezond-
heid het wekelijkse onderhoud van je woning
niet meer doen en kan je geen hulp krijgen van
familie of vrienden kan je beroep doen op
onze poetsdienst. De bijdrage hangt af zowel
van je gezinssamenstelling als van je inkomen.

KARWEIDIENST

verantwoordelijke: Karine Demuylder

Voor kleine éénmalige karweien die niet door
je familie of vrienden kunnen uitgevoerd wor-
den en die niet uitbesteed kunnen worden aan
een stielman, kan je beroep doen op onze kar-
weidienst. De bijdrage hangt af van zowel je
gezinssamenstelling als van je inkomen

MINDER MOBIELENCENTRALE

verantwoordelijke: Annick Bartels

In samenwerking met Taxistop heeft het
OCMW een minder mobielencentrale uitge-
bouwd. Kan je je moeilijk verplaatsen, is je
maandelijks inkomen lager dan 1.467,28 €
(59.190 BEF) voor een gezin, 1.100,45 €
(44.392 BEF) voor een alleenstaande of
733.62 € (29.594 BEF) voor een samenwonen-
de dan kan je lid worden van deze centrale.
Het lidgeld bedraagt per jaar 7 € (282 BEF).
Voor een half jaar is dit 3,5 € (141 BEF).
Per kilometer betaal je 0,25 € (10 BEF) aan de
chauffeur.
De chauffeurs zijn vrijwilligers. Zij worden
door het OCMW verzekerd.
Nieuwe kandidaat chauffeurs zijn steeds wel-
kom.

PERSONENALARMSYSTEEM

verantwoordelijke: Annick Bartels

Als je omwille van ernstige gezondheidspro-
blemen nood hebt aan een permanent - dag en
nacht - alarmsysteem en je kan dit toestel niet
bekomen bij je mutualiteit dan kan je een aan-
vraag doen bij onze sociale dienst. Het
OCMW werkt samen met een private dienst.

UITLEENDIENST ROLSTOELEN

In afwachting dat je een rolstoel kan bekomen
van de uitleendienst van jouw mutualiteit of
van het Rode Kruis kan je door onze dienst
voor deze korte periode voortgeholpen wor-
den.

PLAATSELIJK AGENT VAN

DE VLAAMSE ZORGKAS

verantwoordelijke:Rarenne Boyen,

Annick Bartels

Karine Demuylder

Het OCMW treedt ook op als plaatselijk agent
van de Vlaamse Zorgkas. De aansluiting is
verplicht vanaf 01/10/2001 voor elke persoon
ouder dan 25 jaar. Om een tussenkomst van de
zorgverzekering te bekomen moet men zwaar
zorgbehoevend zijn. Deze zware zorgbehoe-
vendheid dient aangetoond te worden door
ofwel een bestaand attest ofwel door een nieu-
we indicatiestelling.
Je kan je aansluiten via je mutualiteit, via ver-
zekeringsmaatschappijen of via ons OCMW.

BEREIKBAARHEID

Je kan elke werkdag op de
sociale dienst terecht van 9
tot 12 uur en van 13 tot 16
uur, op vrijdag enkel tot 15
uur. Je kan ook telefonisch
een afspraak maken met de
betreffende verantwoordelij-
ke op het nummer
03/312.94.20
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TTH U I S D I E N S T E N

OCMW
hoofd Sociale Dienst
Patrick Vervecken

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be

Info
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Het OCMW heeft een uitgebreid takenpakket en is op vele terreinen actief. Zo kan je bij

de sociale dienst van het OCMW terecht voor allerhande advies en informatie, voor

budgetbegeleiding of budgetbeheer en kan je ook financieel geholpen worden.

Anderzijds biedt het OCMW de inwoners van de gemeente tal van thuisdiensten aan

die wij in dit nummer belichten. In de volgende uitgaves besteden wij meer aandacht

aan de andere vormen van dienstverlening.

dienstverlening van het ocmw



AFVALKALENDER 2002
jaarthema “duurzaamheid”

Samen met deze GGD ontving u de nieuwe afvalka-

lender 2002 in uw bus. Op deze afvalkalender

staan alle data betreffende de ophaling van grijze

zakken, groot huisvuil, GFT+, papier en karton

en KGA. Verder vindt u op een aparte afval-

kaart alle informatie over het aanbrengen

van afvalfracties naar het kringlooppark en

nuttige telefoonnummers.

Elk jaar behandelen we een ander thema

dat rechtstreeks met afval en milieu te maken heeft.

Dit jaar werd geopteerd voor het thema “duurzaamheid”.

Duurzaamheid kadert binnen een groter geheel, name-

lijk duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat we moeten

voorzien in de behoeften van de huidige generaties zon-

der de mogelijkheden van de toekomstige generaties in

gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien.

Hierbij speelt het milieu een belangrijke rol. We moe-

ten de grenzen van het milieu respecteren omdat het

eco-systeem de basis en de bron is van alle behoef-

tevoorziening en dat in de toekomst ook zal blijven.

Misschien klinkt dit wel een beetje zwaar maar con-

creet betekent dit dat we spaarzaam moeten omsprin-

gen met grondstoffen, milieuvervuiling vermijden, de

uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen en

eerst en vooral de afvalproductie verminderen.

In de afvalkalender behandelen we elke maand een

thema dat met een duurzaam milieu en afvalpreventie te

maken heeft. Aan de hand van meerkeuzevragen kunt u

voor uzelf uitmaken in welke mate u reeds bijdraagt tot

een duurzaam milieu. Per vraag zijn er soms meerdere

goede antwoorden mogelijk.

De oplossingen kunt u maandelijks vinden in de Flits of

in de GGD van die maand. Daar zal ook dieper worden

ingegaan op het maandthema.

Wij wensen u alvast veel plezier met het oplossen van

de vraagjes en hopelijk wordt 2002 het begin van een

duurzaam Zoersel.

Campagne WWF
Water voor Morgen

In januari van dit jaar vernam u in de GGD dat het WWF

de campagne “Water voor Morgen’”lanceerde. Naar aan-

leiding van dit artikel hebben er in onze gemeente reeds

46 gezinnen gereageerd. Zij hebben het eerste deel van

het pakket aangevraagd. Vanaf nu kunt u ook het

tweede deel van de campagne aanvragen.

Het tweede educatief pakket voor gezinnen concentreert

zich volledig op de kwaliteit van het water. De thema’s

die behandeld worden zijn: watervervuiling en de ver-

schillende technieken om leiding- of afvalwater in en om

het huis te zuiveren.

Aan de hand van een aantal eenvoudige doe-het-zelf-

metingen kunt u de hardheid en de nitraatgehaltes van

uw water meten. Er is ook een korte praktische enquête

bijgevoegd.

De resultaten en antwoorden moet u dan terug aan

WWF bezorgen, die ze zal verwerken en u terugstuurt.

Door het pakket te bestellen, engageert u zich om actief

uw steentje bij te dragen aan de waterproblematiek.

Doen dus!

Knip het onderstaande inschrijvingsformulier uit en stuur

het in een voldoende gefrankeerde omslag naar:

WWF-Belgium, “Water voor Morgen”,

Emiel Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ja, stuur mij gratis het pakket

“Water voor Morgen - Waterkwaliteit”.

voornaam:....................................................................

naam:...........................................................................

straat + nr.: ..................................................................

2980 Zoersel
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dienst Leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
kris.ryckaert@zoersel.be

Info

U U R Z A A M H E I DDD ook in het nieuwe jaar



De eindejaarsfeesten naderen met rasse schreden. Iedereen is ongetwijfeld van

plan de overgang naar het nieuwe jaar met veel luister te vieren.

In deze feestelijke periode stellen wij jammer genoeg ook een stijging vast van

het brandrisico in onze woningen. Het is niet onze bedoeling om het feest te

vergallen maar wij willen u wel aansporen tot voorzichtigheid zodat u elk

brandrisico in uw woning voorkomt.

U kunt er zelf voor zorgen dat uw feest niet slecht afloopt! Zodra de eindejaarsfeesten in zicht

komen, vindt u in kranten en tijdschriften talrijke tips in verband met brandpreventie. Spijtig ge-

noeg breken er nog altijd branden uit, dikwijls veroorzaakt door de kerstboom.

Daarom willen wij u toch nog enkele belangrijke tips geven.

- Koop een kerstboom die niet te groot is voor de kamer waarin u hem plaatst.

- Kies een boom met een wortel die redelijke afmetingen heeft.

Vraag aan de verkoper of de boom werd behandeld. Koop geen boom die behandeld werd met

een ontvlambaar product dat er voor zorgt dat de naalden minder snel uitvallen.

Kiest u voor een kunstmatige boom, koop er dan een die brandvertragend is.

- Plant uw kerstboom in een pot met voldoende grond en water.

- Zorg ervoor dat uw boom goed vast staat, dat hij niet kan omvallen. Maak hem desnoods aan

het plafond vast.

- Plaats uw kerstboom niet in de nabijheid van een vluchtweg.

- Zorg voor een veilige afstand van de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen.

- Plaats uw boom ver genoeg van elke warmtebron (radiatoren, open haard, kaarsen,...).

- Verlicht uw kerstboom nooit met echte kaarsen.

- Koop kerstverlichting die voorzien is van het CE-keurmerk.

- Controleer uw kerstverlichting vooraleer u ze in uw kerstboom hangt.

Controleer eerst de bedrading op beschadiging en laat de lichtjes een half uurtje branden.

- Zorg ervoor dat de lampjes de slingers niet raken. De lampjes worden heet en kunnen de

slingers doen smelten.

- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het in goede staat is en plaats het zodat

niemand over het snoer kan struikelen.

- Gebruik geen dominostekker maar een multistekker die voorzien in van het CE-keurmerk.

- Doe uw kerstverlichting uit als u gaat slapen of wanneer u het huis verlaat.

U ziet, een heleboel tips die u een veilige Kerst kunnen bezorgen.

Wij hopen dat u aan Kerstmis sfeervolle herinneringen overhoudt in een “brandveilig” kader.
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EEN PRETTIG AFVALARM 2002 GEWENST
Doe ook het milieu een eindejaarscadeau

Eindejaar is hét moment om cadeautjes

te geven. Hebt u er ooit al eens aan

gedacht om ook het milieu een cadeau te

doen? Niet rechtstreeks natuurlijk maar

wel door iemand een afvalarm geschenk

te geven.

Hierna vindt u enkele tips:

Een cadeau hoeft niet altijd iets tastbaars

te zijn, wat denkt u bijvoorbeeld van een

daguitstap, een toneelvoorstelling, een

muziekconcert, ontbijt op bed, een

jaarabonnement op de fitness,…

Verpakken kan ook milieuvriendelijk met

een leuke handdoek of met krantenpapier

met passende prentjes.

Neem eens een kijkje in de kringloop-

winkel De Cirkel in Brecht. Hier vindt u

vele leuke spulletjes. En goedkoop!

De Cirkel, tel. 03/313.49.66.

Een tafel oogt mooier als ze met een

stoffen tafelkleed gedekt wordt. Voeg

daarbij linnen servietten en tafelen wordt

echt een feest.

Zelfs voor wenskaarten bestaat een

milieuvriendelijk alternatief: het internet.

Er zijn talloze sites die u de kans bieden

om leuke kaartjes elektronisch te vers-

turen. Een overzicht van deze sites vindt

u op: www.ovam.be

En wordt de ontroering u bij al die wen-

sen te machtig, droog dan uw traantjes

met een katoenen zakdoek in plaats van

een papieren exemplaar.

“Afvalarme eindejaarsfeesten” is een campagne van

OVAM. De bijpassende brochure kunt u verkrijgen bij

gemeentelijke dienst Leefmilieu,

leefmilieu@zoersel.be of tel. 0800/14.529.

brandweer Zoersel
sergeant
Ludo Peeters

tel. 03/385.23.79
gsm 0476/42.53.07
ludo.peeters@wanadoo.be

Info
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O O R K O MVeen zwarte kerst



wegenwerken 

HERAANLEG VOET- EN FIETSPAD KERKSTRAAT

Door het extreem slechte weer heeft de planning van

onze aannemer op verschillende werven vertraging opge-

lopen. Daardoor kan hij aan de werken aan het fiets- en

voetpad van de Kerkstraat niet starten zoals oorspronke-

lijk voorzien. De werken zullen nu starten na het bouwver-

lof van Kerstmis/Nieuwjaar, de tweede week van januari

2002. Langs de zijde van de school wordt het voetpad

vernieuwd, langs de zijde van de pastorij wordt zowel het

voet- als het fietspad volledig vernieuwd.

Het voet- en fietspad wordt heraangelegd met dubbele

betonstraatstenen. Om onderscheid te maken tussen het

voet- en fietspad wordt het fietspad in rode kleur aange-

legd. Deze kleuren maken de zones voor de zwakke weg-

gebruikers beter zichtbaar. Tenzij slecht weer roet in het

eten gooit, voorziet de aannemer ongeveer één maand

om deze klus te klaren.

rioleringswerken 

HERAANLEG DRENGEL EN HERENTALSEBAAN (DEEL)

Op 5 november zijn de rioleringswerken gestart. Zij zullen

verlopen in verschillende fasen:

fase 1: rioleringswerken Drengel (november en december

2001);

fase 2: verplaatsen nutsvoorzieningen in Herentalsebaan,

vanaf 1 februari 2002;

fase 3: rioleringswerken Herentalsebaan, vanaf 1 april

2002.

De aannemer is met de rioleringswerken gestart in de

Drengel. Deze werken zullen, als het weer ons niet te

veel afremt, nog voor Kerstmis beëindigd zijn.

In de Herentalsebaan zijn eerst werken aan de nutsvoor-

zieningen nodig. Hier zal de aannemer ruimte vrijmaken

in de bermen voor het ondergronds aanleggen van elek-

triciteit, kabeltelevisie en de voeding van de openbare

verlichting.

De werken aan deze nutsvoorzieningen in de Heren-

talsebaan zullen pas starten rond 1 februari 2002.

De rioleringswerken in de Herentalsebaan (fase 3) starten

rond 1 april 2002. De aannemer voorziet 100 werkdagen

voor het volledige project.

Dit project wordt ook een gescheiden stelsel om in aan-

merking te komen voor subsidies.

Het huishoudelijk afvalwater gaat via de nieuwe riolering

naar het waterzuiveringsstation in Pulderbos. Uw toilet en

sanitair afvalwater moet rechtstreeks aangesloten worden

op de riolering. Een septische put of beerput is dus niet

meer nodig.

Het regenwater mag niet mee in de vuilwaterriool. De hui-

dige (dikwijls ingebuisde) gracht wordt heraangelegd,

zodat zij optimaal kan dienen voor de vertraagde afvoer

van het regenwater.

DE REIGER, LANGE BAAN, PASTORIJSTRAAT,

MEESTER DE BEENHOUWERSTRAAT EN KREKELENBERG

De werken in deze straten zijn in hun laatste fase! Tegen

de tijd dat u dit artikel leest, zijn de laatste afwerkingen,

de opritten, de bermen, aan de gang of reeds uitgevoerd.

De aannemer wil alles op alles zetten om de werkzaam-

heden te beëïndigen vóór de kerstperiode. Als het slechte

weer geen roet in het eten gooit, moet dit lukken.

Tijdens de werkzaamheden kunt u altijd informatie beko-

men bij de werftoezichter, de heer Guy Van den Broeck

die meestal bereikbaar is in de werfkeet (aan het

Kermisplein) of telefonisch via het nummer

0486/64.29.67. Aan de werfkeet bevindt zich het werfinfo-

bord met nuttige informatie over de stand van zaken van

de werkzaamheden. Het werfinfobord bevat ook een brie-

venbus, waarin u uw bevindingen of boodschappen kunt

deponeren.

KERKHOFLEI EN JUKSCHOT

Ook deze werken zijn in hun laatste fase. Alleen de oprit-

ten en de bermen moeten nog verder afgewerkt worden.

Ook deze aannemer wil alles op alles zetten om de werk-

zaamheden te beëïndigen vóór de kerstperiode. Als het

slechte weer geen roet in het eten gooit, moet dit lukken.

WWstand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKEN

ooooppppeeeennnnbbbbaaaarrrreeee    wwwweeeerrrrkkkkeeeennnn
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Tijdens de werkzaamheden kunt u altijd informatie

bekomen bij de werftoezichter, de heer Guy Van den

Broeck die meestal bereikbaar is in de werfkeet (aan

de oude kantoren van de firma Van Pelt) of telefonisch

via het nummer 0486/64.29.67.

BOUW VAN HET KWZI- SCHRIEKBOS

Om het rioolwater van de wijk Schriekbos niet via een

dure en lange collector te verbinden met de bestaan-

de riolering in Zoersel of St.-Antonius centrum werd

geopteerd voor een volledig onafhankelijk klein zuive-

ringsstation voor deze wijk.

De betonwerken zijn klaar en de aannemer is bezig

met de elektrische uitrusting: de biorotoren, de

bezinktanken met de nodige pompen, de overstort-

pomp naar het rietveld en dergelijke. Na de winter zal

dit zuiveringsstation in gebruik genomen worden.

SCHRIEKBOS

Deze werken zijn eind november gestart. Vanaf het in

aanbouw zijnde zuiveringstation aan de Antwerpse-

dreef vertrekt de aannemer met de riolering richting

St.-Antoniusbaan. Dit is de eerste fase. De riolering

voor het afvalwater wordt in het midden van de baan

gelegd. De grachten in de zijbermen worden volledig

opnieuw geprofileerd en zorgen voor de vertraagde

afvoer van het regenwater, zowel van de straat als van

de bewoners. Om die reden moeten de bewoners hun

rioleringstelsel zoveel mogelijk ontdubbelen.

De volgende fases, namelijk fase 2: de zijstraatjes van

het Schriekbos en fase 3: de lus zuidelijk van de

Antwerpsedreef, komen pas na de winter aan bod.

bouwwerken 

JEUGDHUIS ZOERSEL

De werken aan het gebouw en toegangswegen zijn

ondertussen uitgevoerd.

Op 21 december 2001 wordt dit gebouw officieel in

gebruik genomen.
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Administratie
Technische Dienst
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.30
tarci.verbelen@zoersel.be

Info

SS
Stekelbees Sint-Antonius krijgt er een broertje of zusje bij, en

wel in Zanhoven. Vanwege deze uitbreiding zijn we op zoek

naar gemotiveerde kandidaat-kinderbegeleid(st)ers.

Ook in Sint-Antonius is er een vacature.

DUS

Hou je van kinderen,

speel je graag met ken in een aangename en huiselijke sfeer,

wil je graag halftijds werken in een boeiende en speelse

werkomgeving en in je eigen buurt?

DAN BEN JIJ MISSCHIEN WEL DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN!

VEREISTEN

- je bent 18 jaar of ouder,

- je hebt een diploma HST (bijzondere jeugdzorg),

HSB (met zevende jaar),

of een attest behaald via VDAB, of je bent bereid een cur-

sus te volgen via de VDAB,

- als je ervaring hebt in het werken met kinderen is dat een

pluspunt.

In Zandhoven start begin januari een cursus in samenwerking met de VDAB.

HEB JE VRAGEN OF HEB JE INTERESSE?

Contacteer voor de vacature in Zoersel:

Sarah Verdonck, Kerkhoflei 16, 2980 Zoersel

tel. 03/385.49.34, elke dinsdag van 17 tot 19 uur

Contacteer voor de vacatures in Zandhoven:

dienst Werving en Selectie van

groep KVLV

schapenstraat 34, 3000 Leuven

tel. 016/24.49.04, fax 016/24.49.03

selectie@kvlv.be

TEKELBEESTTEEKKEELLBBEEEESS

KINDERBEGELEID(ST)ERS
voor de Buitenschoolse Kinderopvang

in Sint-Antonius en Zandhoven.



“Oh, maar ik ben er altijd

klaar voor, hoor,” relativeert

Guido Wouters. “Ik ben er

continu mee bezig.” Sinds zijn

triomfen is spelling zelfs meer

dan ooit een professionele be-

zigheid voor hem: als gepen-

sioneerde leraar kreeg hij van

de uitgeverijen Davidsfonds

en Lannoo de vraag om voor

hen als corrector te werken,

wat hij met veel plezier doet.

VANOP DE INVALLERSBANK

Het begon allemaal vijf jaar

geleden met het dictee van het

Davidsfonds. Meteen tot in de

finale. “Je weet niet waar je

aan begint,” zegt Guido. “We

speelden voor onze tv wel

mee met het Groot Dictee,

maar...” Dit jaar hebben Guido

en Rita voor het vierde opeen-

volgende jaar meegedaan aan

het Davidsfonds-dictee;

telkens hebben ze allebei de

finale gehaald.

Elke dag zoekt Guido wel en-

kele woorden op in de dikke

Van Dale. “Je moet er con-

stant mee bezig zijn. Rita kan

zich klaarstomen door naar de

preselecties toe wat te oefe-

nen, maar ik studeer eigenlijk

doorlopend.” Na de successen

bij het Davidsfonds waagden

Guido en Rita het er uiteinde-

lijk ook eens op om aan het

Groot Dictee mee te doen.

In eerste instantie waren

Guido en Rita niet geselec-

teerd, maar op de donderdag

voorafgaand aan de zaterdag

waarop het dictee in Den

Haag zou plaatsvinden, kreeg

Guido telefoon: of hij niet

iemand kon vervangen? Op

maandagavond kon heel

Vlaanderen het op televisie

zien: de “onvoorbereide inval-

ler” Guido Wouters eindigde

als tweede.

MET GERTY

NAAR DEN HAAG

Rita, die op maandagavond

thuis aan de tv meedeed, had

uiteindelijk zelfs minder

fouten dan de winnaar! “Het

dictee van het Davidsfonds is

minder bekend, maar is qua

pure spelling eigenlijk moei-

lijker en zwaarder. In Den

Haag is de stress natuurlijk

J.H. VERBANCK

Je hebt er die hele dagen op het internet surfen. Anderen

spelen met de duiven of verzamelen postzegels. Guido

Wouters niet. Hij speelt met lettertjes en leestekens. Zijn

passie is immers spelling. Dat zijn vrouw Rita Geerts zijn

passie met hem deelt, zij het misschien iets minder

fanatiek, is mooi meegenomen.

Niet iedereen in Zoersel kan zeggen dat hij al eens op tv

heeft staan glunderen als net-niet-winnaar van het Groot

Dictee van de Nederlandse Taal! Als invaller dan nog, op

het allerlaatste opgeroepen om mee te doen.
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P Zoerselse spellingfanaat
R E T T I G  G E S

De opperste concentratie is vereist om het aartsmoeilijke dictee

tot een goed einde te brengen. De spiedende camera’s kunnen

Guido Wouters daarbij niet van zijn stuk brengen.

PP
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wel veel groter vanwege de media-aandacht en de camera’s.”

Guido en Rita weten maar al te best dat de hobby, waar zij zo

fanatiek mee bezig zijn, niet meer is dan... welja, gewoon

spelling. Niet zo bescheiden, Guido! Hij lacht breeduit: “Als

ex-voetballer en tafeltennisser ben ik eigenlijk wel graag een

beetje een tribunespeler, ja!” Hoe gaat de spreuk ook weer?

Zelfkennis is het begin van de wijsheid, nietwaar.

Niet iedereen zit trouwens zomaar met Gerty Christoffels op

de bus om te discussiëren over spelling. Naar het dictee in

Den Haag gaat immers altijd een delegatie Bekende Vlamin-

gen mee. “Ze moeten er negentig bellen om er tien te vinden

die het willen doen. De vrees om af te gaan, zeker? In de bus

zitten ze nog verwoed te studeren, hoor!”

HET IS MAAR SPELLING

Hoe reageert de sociale omgeving? “Het is weleens plezant

dat mensen je er hier en daar over aanspreken. De avond van

de uitzending op tv regende het telefoontjes. De mooiste

kwam van een 88-jarige dame uit Wechelderzande, waar ik

vandaan kom, die ik sinds mijn jeugd nooit meer gezien had.

Ik ben Martha sindsdien al meermaals terug gaan opzoeken.”

Soms reageren mensen ook een beetje afwijzend. “Collega’s

zijn soms sceptisch,” ondervindt Rita op school. “Sommigen

lachen het wat weg. Het is natuurlijk maar spelling: het gaat

om vormen die je uit het hoofd moet leren, en niet om echt

goed kunnen schrijven.” Vaak moet je toch de context ook wel

doorhebben om een woord juist te kunnen spellen.

Dat is niet vanzelfsprekend, weet Guido uit ervaring: “Je bent

op de schrijfwijze gefixeerd; je luistert amper naar de tekst.”

Af en toe laat hij zich verleiden om op restaurant of in de

supermarkt een spelfout te signaleren. Niet iedereen neemt

hem dat in dank af... Wie Guido kent, weet nochtans dat het

alleen maar goed bedoeld kan zijn.

“Het is een beetje een obsessie, ja, maar ze heeft me al veel

vreugde verschaft,” mijmert Guido. Collega’s op school

vroeger wisten dat ze hem in de leeszaal moesten zoeken, als

ze hem niet vonden. Rita voegt eraan toe: “Een beetje prettig

gestoord, noem ik hem weleens.” Ach, dat kan toch helemaal

geen kwaad?”

T O O R D
TWEE WETEN MEER DAN ÉÉN

Guido Wouters en zijn vrouw Rita Geerts zijn allebei

regenten Nederlands-Engels. Guido is sinds enkele jaren

met pensioen; Rita geeft les in het Maris Stella-instituut

van Oostmalle. “Het lijkt logisch, leraren Nederlands die

met spelling begaan zijn. Er doen nochtans niet veel ler-

aren aan de wedstrijden mee. Bang om af te gaan miss-

chien?”

Vooral het Davidsfonds-dictee kan ver gaan. “Wat je daar

allemaal voor moet weten! Zelfs de schrijfwijze van gespe-

cialiseerde wetenschappelijke, aardrijkskundige en medis-

che termen en namen komt er aan de orde. Alle woorden

waar iets speciaals mee aan de hand is, van liggend

streepje over trema tot hoofdletter, zijn erin verwerkt.”

Vooral interessant voor doorgedreven specialisten zijn de

twijfelgevallen, bijvoorbeeld in het aan elkaar schrijven van

woorden. “Gelukkig dat ik Rita heb, anders kon dat alle-

maal niet. We zijn er voortdurend samen mee bezig. Bij

twijfel hebben we altijd een tweede mening bij de hand.” Is

dat niet mooi, als je zo als koppel samen met een hobby

bezig kunt zijn? (JHV)

COMPETITIEBEESTJE

“Rita heeft meer intrinsiek talent dan ik, denk ik, maar ik

ben meer de werker, de wroeter, die voortdurend met zijn

neus in de spellinggidsen zit.” Guido toont me zijn Groene

Boekje: het zit helemaal onder de aantekeningen.

Vooral tegenspraken tussen het Groene Boekje en de

dikke Van Dale ergeren hem. Het heeft zo zijn belang,

want voor het dictee van Davidsfonds geldt Van Dale als

norm, terwijl het Groot Dictee van de Nederlandse Taal in

Den Haag het Groene Boekje hanteert. Je moet het als

deelnemer wel allemaal netjes uit elkaar weten te houden!

Voor Den Haag kom je in aanmerking, als je zonder fouten

door de wedstrijd in de krant De Standaard geraakt. Voor

het Davidsfonds-dictee moet je deelnemen aan een prese-

lectie, die op 55 plaatsen in Vlaanderen plaatsvindt. Voor

Guido is alleen de finale goed genoeg, en dan liefst

dichter eindigen dan vorige keer: “Ja, ik ben een competi-

tiebeestje, hé!” (JHV)



DE DRIE PIJLERS VAN WODCA

1. CONTROLES

Autobestuurders zijn enkel geneigd hun rijgedrag aan te

passen als zij weten dat er permanente en intensieve

controles op de wegen zijn en er dus ook een grote

pakkans bestaat.

2. SENSIBILISERING

Elk verkeersveiligheidsbeleid moet naast repressieve

maatregelen ook preventieve acties in zich dragen.

Daarom worden er in het kader van WODCA geregeld

sensibiliseringsinitiatieven opgezet.

3. VERKEERSOPVOEDING

Controles en sensibiliseringsacties leiden maar tot een

blijvende gedragswijziging als er al in de opvoeding vol-

doende aandacht uitgaat naar verkeersveiligheid.

HET EFFECT VAN WODCA

WAAROM SNELHEIDSCONTROLES?

Overdreven snelheid is nog altijd één van de hoofdoorzak-

en van verkeersongevallen, zeker in combinatie met oner-

varenheid, alcohol, drugs of geneesmiddelen. Bij bijna de

helft van de nachtelijke weekendongevallen is immers maar

één auto betrokken, die tegen een hindernis (een boom,

een paal,...) is terechtgekomen.

In 2000 werden 38.938 auto’s op snelheid gecontroleerd in

de provincie Antwerpen. Van deze bestuurders begingen er

3.433 (8%) een zware overtreding.

U begaat een zware snelheidsovertreding wanneer u meer

dan 10 km per uur boven de maximum toegelaten snelheid

rijd. Bijvoorbeeld in een zone met een maximumsnelheid

van 60 km per uur rijdt u 75 km per uur. U betaalt dan een

minnelijke schikking van 5.600,- fr. (zie tabel).

BIJNA 40% MINDER NACHTELIJKE
WEEKENDONGEVALLEN

Mede door WODCA is het aantal nachtelijke weekendongeval-

len in de provincie Antwerpen tussen 1993 en 2000 met 37 %

gedaald. Toch vielen er bij deze ongevallen in 2000 nog 32

doden en 747 gewonden, van wie er 314 werden opgenomen

in een ziekenhuis.

Reden genoeg om de WODCA-actie onverminderd voort te

zetten!
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politie Voorkempen
commissaris
Ludo Jacobs

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
ludo.jacobs@zoersel.be

Info

ppppoooollll iiii tttt iiiieeee

WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken (WODCA)

De actie is in mei 1994 ontstaan in de provincie Antwerpen.

Zij heeft tot doel de vele weekendongevallen - dikwijls met

jonge slachtoffers - een halt toe te roepen. In de provincie

Antwerpen zijn elk weekend gemiddeld 120 politiemensen

op de been. Ook de politie “Voorkempen” voert intensieve

alcohol- en snelheidscontroles uit. Als meer controles, pre-

ventie-acties en verkeersopvoeding kunnen verhinderen dat

mensen zichzelf of anderen door roekeloos gedrag de dood

injagen - al gaat het maar om één leven - dan zijn de acties

de moeite waard geweest.

1993

200

400

600

800

1.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

820

731

662

494 468 474 470
517

nachtelijke weekendongevallen met doden of gewonden

in de provincie Antwerpen

KM PER UUR MEER DAN

DE TOEGELATEN

MAXIMUM SNELHEID

+ 11 tot 20 km per uur

+ 21 tot 25 km per uur

+ 26 tot 30 km per uur

+ 31 tot 35 km per uur

+ 36 tot 40 km per uur

+ 41 tot 45 km per uur

+ 46 tot 50 km per uur

DE MINNELIJKE SCHIKKING

DIE U MOET BETALEN

VOOR UW ZWARE OVERTREDING

5.600,- fr.

6.300,- fr.

7.000,- fr.

7.700,- fr.

8.400,- fr.

9.100,- fr.

9.800,- fr.

v e i l i g  n a a r  h e
O L I T I E  VPP



Wie verscheiden overtredingen samen begaat, of her-

haaldelijk op verkeersinbreuken wordt betrapt, riskeert

bij een minnelijke schikking een boete tot 26.600,- fr.

Vaak wordt men dan echter gedagvaard.

WAAROM ALCOHOLCONTROLES?

Ook alcohol speelt nog steeds een rol bij verkeerson-

gevallen. Bij 30 tot 40% van de dodelijke ongevallen

heeft de bestuurder meer dan 0,5 ‰ alcohol in het

bloed.

Niet te verwonderen want bij:

- 0,5 ‰ is het risico op een dodelijk ongeval al twee-

maal zo groot,

- 0,8 ‰ is het risico viermaal zo groot.

Tijdens de WODCA-controles neemt de politie dan

ook elk weekend ademtesten af. In 2000 werden

79.934 bestuurders staande gehouden in de provincie

Antwerpen en bij 31.230 van hen werd het alcoholge-

halte in het bloed gecontroleerd. Van alle afgenomen

ademtesten waren er gemiddeld 8,5 % positief.

GOED OM TE WETEN!

Boetes vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed.

MINNELIJKE SCHIKKING:

- 0,5 - 0,79 ‰ 5.000,- fr. + 3 uur rjverbod

- 0,8 - 1,19 ‰ 15.000,- fr. + 6 uur rijverbod

- 1,2 - 1,49 ‰ 20.000,- fr. + 6 uur rijverbod

VERVOLGING VOOR POLITIERECHTBANK:

40.000 tot 400.000,- fr. + minimum 6 uur rijverbod

eventueel rijbewijs 8 dagen tot 5 jaar kwijt

eventueel gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maan-

den

UW RIJBEWIJS WORDT INGETROKKEN BIJ:

- kennelijke staat van dronkenschap

(ook bij minder dan 0,8 ‰)

- 0,8 ‰ + verkeersonveilig gedrag

- 1,6 ‰
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Traditiegetrouw schiet men rond de eindejaarsdagen allerhande

feestvuurwerk af. Feestvuurwerk houdt altijd risico’s in, zeker tij-

dens een feestnacht. Jaarlijks gebeuren er nog altijd ondanks de

vele waarschuwingen, ernstige ongevallen of schadegevallen die,

hoe droevig het ook klinkt, soms fataal aflopen voor de slachtoffers.

Wilt u dit jaar feestvuurwerk afschieten dan moet u hiervoor op

voorhand toelating vragen bij de lokale politie.

Hierna geven wij u graag tien belangrijke tips om het veilig te doen.

1. gebruik vuurwerk van een goede kwaliteit en koop het bij een

winkelier met vergunning,

2. zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing in een begrijpbare taal is

geschreven,

3. wie vuurwerk afsteekt, doet het best in nuchtere toestand,

wie beschonken is, wordt roekeloos en heeft geen oog meer

voor de toeschouwers,

4. gebruik siervuurwerk in plaats van gevaarlijk knalvuurwerk,

5. steek het af op veilige plaatsen,

6. toeschouwers blijven minstens zes meter van de plaats van

ontsteking vandaan,

7. steek het af in een verticaal in de grond gestopte metalen buis,

die zo lang is als het vuurwerk zelf,

ontsteek met een lont, sigaar of sigaret en hou uw arm gestrekt,

hang niet over het vuurwerk,

8. vuurwerk dat niet ontploft niet opnieuw aansteken,

9. gooi ontstoken vuurwerk weg op een veilige plaats, niet tussen

de toeschouwers,

ontsteek vuurwerk afzonderlijk,

10. als u toch brandwonden oploopt, spoel de wonden overvloedig

met water, de overige verzorging kom later.

Vier goed maar doe het met mate, en dank er aan dat u ook anderen

kunt helpen door het goede voorbeeld te geven.

t  n i e u w e  j a a r
O O R K E M P E N
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MEISJES EN JONGENS 1STE LEERJAAR GROEP A

1 Ceulemans Kiara................................GSA 1a
1 Wertelaers Gert ..................................ELISA 1a
2 Borstlap Nadja ...................................GSA 1a
2 Vos Djoe.............................................GBH 1
3 Dierckx Chloë....................................GSA 1a
3 De Pauw Reginald .............................GSA 1a

MEISJES EN JONGENS 2DE LEERJAAR GROEP A

1 Tijtgat Nina ........................................GBH 2
1 Dahlgren Nils.....................................ELISA 2b
2 Smaelen Lena.....................................ELISA 2a
2 Van Immerseel Koen..........................GSA 2c
3 Van de Walle Marie............................ELISA 2a
3 De Vry Simon ....................................ELISA 2b

MEISJES EN JONGENS 3DE LEERJAAR GROEP A

1 Clinckers Shauni ................................GBH 3
1 Gunzburg Mikhael .............................GSA 3a
2 Noterman Ashley ...............................GBH 3
2 De Feyter Robin.................................GBH 3
3 Luyten Nathalie .................................GSA 3b
3 Martens Hans .....................................GSA 3a

MEISJES EN JONGENS 4DE LEERJAAR GROEP A

1 Spiessens Tine....................................GBH 4
1 Meeusen Toon....................................GSA 4b
2 Coertjens Eline...................................GSA 4a
2 Severyns Philippe ..............................ELISA 4a
3 Bachot Hanne.....................................BSGO 4b
3 Sels Lander ........................................ELISA 4b

MEISJES EN JONGENS 5DE LEERJAAR GROEP A

1 Vanderbiesen Indra.............................GSA 5c
1 Dillen Nils..........................................ELISA 5b
2 Bongers Charis...................................GBH 5
2 Francken Dries...................................ELISA 5a
3 Spiessens Eveline...............................GBH 5
3 Verheyen Ken.....................................GBH 5

MEISJES EN JONGENS 6DE LEERJAAR GROEP A

1 Aerts Sofie .........................................GSA 6a
1 Mariën Jelle .......................................GSA 6b
2 Van der Burgt Elien ...........................ELISA 6b
2 Verheyen Jelle ....................................ELISA 6b
3 Ghielens Sofie....................................GSA 6a
3 Bogaerts Manuel ................................GSA 6a
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gemeentelijke dienst
Sport
sportconsulent
Paul Somers

tel. 03/380.13.91
fax. 03/385.29.09
sport@zoersel.be

Info

dinsdag 25 september 2001SS
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MEISJES EN JONGENS 1STE LEERJAAR GROEP B

1 Decraene Anke...................................ANTO 1a
1 Van der Heyden Jasper.......................GBZ 1
2 De Weerdt Chloë................................ BSGO 1a
2 Van Hoof Maarten..............................MARTI 1
3 Schepens Björk ..................................BSGO 1a
3 Staes Michaël.....................................GBZ 1

MEISJES EN JONGENS 2DE LEERJAAR GROEP B

1 Stuer Melissa .....................................BSGO 2b
1 De Vliegher Vincent...........................ANTO 2a
2 Durt Laurijn .......................................MARTI 2
2 Ghielens Ben......................................ANTO 2b
3 Wuyts Charlotte .................................GBZ 2b
3 Strijbos Wesley ..................................GBZ 2a

MEISJES EN JONGENS 3DE LEERJAAR GROEP B

1 Bakeroot Elise....................................ANTO 3a
1 Bonaers Yarno ....................................MARTI 3
2 Van Geel Charlotte.............................ANTO 3a
2 Cassiers Sander..................................MARTI 3
3  De Wit Hanne ...................................ANTO 3a
3 Janssens Jeroen ..................................GBZ 3

MEISJES EN JONGENS 4DE LEERJAAR GROEP B

1 Noelants Lotte....................................GBZ 4
1 De Roeck Cedric................................MARTI 4
2 Tiebos Line ........................................GBZ 4
2 Verheyen Sebastiaan ..........................ANTO 4b
3 Staes Sarah.........................................GBZ 4
3 Van Baelen Michael ...........................GBZ 4

MEISJES EN JONGENS 5DE LEERJAAR GROEP B

1 Vangeel Isabelle .................................ANTO 5a
1 Cassiers Tim.......................................MARTI 5
2 Caluwe Karen ....................................BSGO 5a
2 Van Doninck Rutger...........................GBZ 5
3 De Meutter Tamara ............................ANTO 5a
3 Holemans Yannick .............................GBZ 5

MEISJES EN JONGENS 6DE LEERJAAR GROEP B

1 Van Lommel Sophie...........................ANTO 6a
1 Van der Plas Vincent ..........................BSGO 6a
2 Van den Bergh Caroline.....................MARTI 6
2 Ceulemans Florian .............................ANTO 6b
3 Vanassche Sara...................................ANTO 6b
3 Lauwen Sven .....................................BSGO 6a
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J U B I L A R I S S E N
5 0  j a a r  s a m e n

Gummarus en Louisa
SEGERS - LAURYSSEN

Ludovicus en Celina
VERRESEN - VAN DEN BRANDE

Franciscus en Louisa
DE  BREUKER - WOUTERS

Augustinus en Simonne
DE HOUWER - OUDERMANS

Jozef en Josephina
VERRYKT - VAN LOOY

6 0  j a a r  s a m e n

René en Josephina
LAUREYSSENS - BUTS

GEMEENTERAAD:
donderdag 24 januari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 28 februari, Koetshuis, 20 uur

MILIEURAAD:
Voor meer info dienst leefmilieu, 03/380.13.43

VGC GECORO:
Voor meer info dienst stedenbouw, 03/380.13.97

SPORTRAAD:
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING:
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL:
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

JEUGDRAAD:
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

H U I S A R T S E N

D E C E M B E R
za 22: Dr. De Paepe Linda, Kempendreef 10, Westmalle (03/312.39.04)

zo 23: Dr. Denckens Kathleen, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

di 25: Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)

wo 26: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)

za 29: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

zo 30: Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32, Oostmalle (03/312.18.63)

J A N U A R I
di 1: Dr. Florus, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

za 5: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (03/311.71.81)

zo 6: Dr. Geys, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)

za 12: Dr. Herbots, St.-Jozeflei 8, Westmalle (03/312.01.24)

zo 13: Dr. Peeters, Kapellei 32 (03/385.10.85)

za 19: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

zo 20: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 26: Dr. Sebrechts, St.-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

zo 27: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)


