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De gemeenteraad van mei keurde unaniem een

gebruikersovereenkomst goed tussen het

gemeentebestuur en VC Zoersel.

Zoals de meesten onder u wel weten, bouwt VC

Zoersel momenteel een tweede sporthal aan de

Kapelstraat. Hiertoe verleende de gemeenteraad

VC Zoersel eerder al een recht van opstal.

Er werd nu afgesproken dat vanaf 15 september

het gemeentebestuur 20 uur per week gebruik

kan maken van deze sporthal. Het gemeentebestuur betaalt hiervoor een vergoe-

ding van 40 euro per maand. VC Zoersel staat in voor toezicht, onderhoud en alle

nutsvoorzieningen. De 20 uren zijn verdeeld over twee weekavonden

en één weekenddag.

Bedoeling is dat de verenigingen de sporthal tijdens deze uren kunnen

“afhuren”, zoals dit gebeurt voor de andere gemeentelijke lokalen.

De gemeenteraad ging ook akkoord om voor het project borg te staan

voor maximum 17,5 miljoen frank.
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Beste lezer,

De vakantie is in ’t land: je merkt het aan alles: de laatste examen-

stress ebt weg, waar mogelijk worden terrasjes uitgezet, onze

parkweide wordt weer omgetoverd tot een concertweide, her en

der ervaar je de zenuwachtige drukte van laatste werkdagen.

Misschien zoekt u het ver weg, of blijft u liever thuis. Misschien

kiest u voor lekker rustig, of bruist u van energie voor een aktieve

vakantie.

Kiest u voor Zoersel, lees dan zeker de vakantiekrant, die u afzon-

derlijk in de bus krijgt.

Zoekt u andere oorden, dan vertellen wij in deze GGD ondermeer

hoe u de politie kunt vragen een oogje in het zeil te houden tijdens

uw afwezigheid.

Terwijl u van uw vakantie geniet, blikken wij echter ook al vooruit.

Bent u geïnteresseerd in een cursus computer, spreekt u graag

een mondje Italiaans of Duits, dan is onze gemeentelijke vor-

mingsdienst misschien iets voor u.

Voor de jeugd blijven natuurlijk ook het volgende werkjaar het kin-

deratelier en het filiaal van de academie muziek en woord.

Hiermee zijn wij echter al bijna in september beland, en dat is het

hopelijk nog lang niet.

Intussen wensen wij u maar één ding: een lange en deugddoende

vakantie. Geniet ervan!

Veel leesplezier!

VO O R W O O R D
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GOED NIEUWS
VOOR ONZE SPORTERS!

GOED NIEUWS
VOOR ONZE SPORTERS!

gemeentelijke dienst
Sport
sportfunctionaris
Paul Somers

tel. 03/380.13.91
fax. 03/385.29.09
paul.somers@zoersel.be

Info



W E T E N S W A A R D

DRIE POMPEN VOOR KIKWIT

Resultaten vierde Kerstmarkt

De 4de kerstmarkt, georganiseerd
op 9 en 10 december van vorig
jaar, werd, ondanks de ons niet
gunstig gestemde weergoden,
toch een succes.
Elke deelnemende vereniging
stond minimum 20% van de op-
brengst af aan het centraal pro-
ject. Voor de editie 2000 was dit
een derde wereld project, namelijk
het ondersteunen van de werk-
groep MOKAMBI, opgericht in
1985 in Halle door Bob Albertijn.
We gingen van start onder de slo-
gan “3 Pompen voor Kikwit”, kost-
prijs +/- 180.000 fr.
Op donderdag 26 april werd in
aanwezigheid van talrijke vrijwil-
ligers, een bedrag van 180.000 fr.
overhandigd aan Miel Kint, die de
werkgroep MOKAMBI vertegen-
woordigde.
Miel Kint dankte alle deelnemers
voor hun inzet en beloofde er voor
te zorgen dat het geld op de juiste
bestemming komt.
Wij keerden alvast tevreden terug,
wetende dat door onze inspannin-
gen er vele mensen in het verre
Congo water kunnen gebruiken
dat uit “onze“ pomp komt.
Momenteel werken we aan de 5de
uitgave van de kerstmarkt. Vereni-
gingen die wensen deel te nemen
zijn van harte welkom. Het cen-
traal project voor 2001 werd nog
niet bepaald. Het wordt zeker een
vierde wereld project.
Ben je nog nooit op onze kerst-
markt geweest?
Noteer in je agenda 8 en 9
december en hou één van deze
dagen vrij, dan maken we er
samen opnieuw iets leuks van.
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SOCIALE LENINGEN

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

De Vlaamse Huisvestingsmaat-
schappij verstrekt sociale leningen
met kredieten van het Vlaamse
Gewest voor het nieuw-bouwen,
aankopen en saneren van een eigen
woning. De rentevoet kan vanaf
2,5% (afhankelijk van het inkomen
en aard van de verrichting).
Gezinnen (ongeacht het aantal
kinderen), alleenstaanden en 50-
plussers komen in aanmerking.
Voor onze gemeente kunt u terecht
voor informatie en aanvraag bij de
Sociale Bouw en Kredietmaatschap-
pij Arro Antwerpen, Brechtsebaan 52,
2930 Brasschaat, tel. 03/663.77.20,
fax 03/663.77.36.
Het bureel is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9
tot 16 uur, op woensdag van 9 tot 12
uur of op afspraak.

GROTE WATERNAVEL

Ook in onze waterlopen?

Vorig jaar werd in de provincie
Antwerpen de Grote Waternavel
(hydrocotyle ranunculoides) in
meerdere waterlopen aangetroffen.
Deze waterplant is in staat op korte
tijd grote delen van waterlopen te
overwoekeren, met ernstige proble-
men voor de waterafvoer, de water-
kwaliteit en het visbestand tot gevolg.
Het is daarom van groot belang dat
preventief kan opgetreden worden
zodat de verspreiding van de Grote
Waternavel in de hand kan
gehouden worden.
Wanneer u deze waterplant in een
gemeentelijke waterloop vaststelt,
verwittig dan de gemeentelijke 
dienst Leefmilieu op het gratis
groene nummer 0800/145.29 en
geef hierbij een duidelijke plaats-
beschrijving.

WATEROVERLAST

Zoersel rampgebied!

Tussen 24 en 31 juli 2000
werd ook onze gemeente
getroffen door waterover-
last. Onlangs verscheen
in het Belgisch Staatsblad
een Koninklijk Besluit dat
onze gemeente erkend
als deel van een ramp-
gebied.
Als u in de hiervoor ver-
melde periode schade
leed, ingevolge water-
overlast, dan kunt u nu
een aanvraag om finan-
ciële tussenkomst indi-
enen.
OPGELET!
U moet de aanvraag vóór
31 augustus indienen.
De aanvraagformulieren
en inlichtingen over de
aanvraag kunt u beko-
men bij:
- Marc Bachot,

tel. 03/380.13.02,
- Kris Ryckaert,

tel. 03/380.13.46.
Voor land- en tuinbouwers:
- Monique De Feyter,

03/380.13.43.

TE KOOP BIJ OPBOD

Fietsen

Het gemeentebestuur
verkoopt bij opbod een
aantal fietsen. De ver-
koop vindt plaats op
donderdag 27 septem-
ber om 18 uur aan het
politiecommissariaat
(Kerkhoflei 14, St.-Anto-
nius). De fietsen kunt u
bezichtigen vanaf
17u.45.

OOK OP HET NET!

Jeugdherbergcentrales

Wist u dat onze ge-
meente een jeugdher-
berg herbergt? Weet u
wat dit betekent of waar
een moderne jeugdher-
berg tegenwoordig voor
staat? Welnu, al deze
informatie vindt u op
www.jeugdherbergen.be



“In het rustige veilige Zoersel, plots als

een donderslag bij heldere hemel, een

reeks inbraken in de Bloemenwijk.

Een sfeer van angst en onmacht be-

vangt de bewoners. Buren praten onder

mekaar over het fenomeen en wisselen

ervaringen uit. Niemand slaapt nog ge-

rust, moeilijkheden om de slaap te vat-

ten, psychologische trauma’s bij diege-

nen bij wie ingebroken werd.

Honderdduizenden franks schade is

erg, maar maanden te lijden hebben

onder de psychologische gevolgen

blijkt dikwijls veel erger. Een van de

slachtoffers formuleerde het kernachtig

als volgt: “Ik voelde mij psychologisch

verkracht“. Een ander vond het “Een

schending van mijn privacy bovenop

het geldelijk verlies“.

Buren beginnen zich te organiseren: er

wordt afgesproken mekaars huis in ’t

oog te houden tijdens afwezigheden.

Een dame uit mijn straat neemt het

initiatief en steekt een briefje in

alle brievenbussen met het verzoek

een telefoonnummer van de rijks-

wacht te bellen van de verant-

woordelijke voor inbraakpreventie.

Hij wordt overstelpt met telefoon-

tjes en brengt het gemeentebestuur

op de hoogte. Er wordt besloten een

informatievergadering te beleggen voor

de inwoners van de Bloemenwijk.

Deze vergadering vond plaats op 28

november 2000. Meer dan 300 aan-

wezigen kregen er informatie over de

BuurtInformatieNetwerken (BIN ) en

over inbraakpreventie, onder andere

van de burgemeester, diverse poli-

tiespecialisten en van de overkoepe-

lende vzw van de BIN. Op deze ver-

gadering meldden 21 personen zich

vrijwillig om verantwoordelijkheid op

te nemen.

Op 8 februari 2001 werd in overleg

met de politie van Zoersel tot oprich-

ting van de BIN Bloemenwijk besloten

en stelden zich 6 personen kandidaat

voor een bestuursfunctie.

Op 3 maart werd de eerste BIN-foon-

test met succes uitgevoerd en was in

feite onze BIN operationeel.

Op de vergadering van 5 maart werden

de teksten opgesteld van het samen-

werkingsakkoord met het gemeentebe-

stuur, evenals een aantal documenten

nodig voor de ledenwerving.

Op 9 maart werd een tweede meer uit-

gebreide test gedaan met de BIN-foon

waarbij een boodschap van de politie

binnen enkele minuten aan alle aange-

sloten leden werd doorgebeld.

Op 20 maart werd dan vergaderd met

de burgemeester en de politie om de

samenwerking nog verder te definiëren.

De geografische omschrijving van de

Bloemenwijk werd vastgelegd en de

meetbaarheid van de resultaten bespro-

ken.

Op donderdag 5 april 2001 volgde dan

de plechtige ondertekening van het

samenwerkingsakkoord tussen het ge-

meentebestuur van Zoersel en de BIN

Bloemenwijk, waarop de pers was

uitgenodigd. Op 30 april werd op ATV

een kort interview uitgezonden na het

middagnieuws.

Ondertussen zijn verschillende andere

BIN projecten op stapel gezet.

Wij wensen hen veel succes.”
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preventieofficier
Cyriel Van den Bulck

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
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BINBINU U R T I N F O R M AT I E N E T W E R K
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L O E M E N W I J K

Zoals u al in eerdere nummers van het gemeentelijk informatieblad

kon lezen, ging recent in de Bloemenwijk op de grens tussen Sint-

Antonius en Halle een buurtinformatienetwerk van start.

Met een BIN binden de burgers mee de strijd aan voor de veiligheid

van hun wijk, en dit samen met de politie.

Walter Spyers, communicatieverantwoordelijke van het BIN

Bloemenwijk, geeft hieronder een “getuigenis” over de opstart van

hun buurtinformatienetwerk.



rioleringswerken 

DE REIGER, LANGE BAAN, PASTORIJSTRAAT,

MEESTER DE BEENHOUWERSTRAAT EN KREKELENBERG

In De Reiger, Pastorijstraat, Meester De Beenhou-

werstraat en de Lange Baan zijn de riolering en de

collector geplaatst . Nu is het de beurt aan het

draineringssysteem in de Pastorijstraat en de Meester

De Beenhouwerstraat en vervolgens de aansluiting

van de woningen op het rioleringsnet.

Vóór het bouwverlof moet deze klus in de Pastorij-

straat, de Meester De Beenhouwerstraat, De Reiger

en de Lange Baan geklaard zijn. Ook de boordstenen

en de fundering voor de verharding zou de aannemer

graag voor het bouwverlof klaar hebben. De uitein-

delijke asfaltverharding is voor begin augustus. In de

Lange Baan krijgt de Monnikenloop

een inbuizing.

Aan de overzijde van de Kerkstraat

liggen de werkzaamheden onder-

tussen niet stil. Ook in de Krekelen-

berg is de aannemer tegelijkertijd

bezig met de aanleg van de collector.

Het kruispunt Kerkstraat/Langebaan/

Krekelenberg wordt pas na het bouw-

verlof aangepakt.

HEYBLEUKENSTRAAT, FRANS HENSBERGENSTRAAT,

ALFONS BUTSSTRAAT, HEIMEULENWEG EN NIEUWSTRAAT

Deze werken zijn beëindigd.

KERKHOFLEI EN JUKSCHOT

Hier is de collector reeds geplaatst in de Kerkhoflei tot

aan Jukschot. De riolering in de Hei-

meulenweg is eveneens klaar en de

huizen worden aangekoppeld.

Nu zijn volgende werken in uitvoering:

- In Jukschot worden nu de nutsleidin-

gen verplaatst.

- In het eerste gedeelte van de Kerk-

hoflei wordt de regenwaterriool ge-

plaatst.

Voor het bouwverlof zal het gedeelte

van de Kerkhoflei tot aan Jukschot

zeer ver gevorderd zijn.

BOUW VAN HET KWZI- SCHRIEKBOS

Een KWZI is een kleinschalige waterzuiveringsinstal-

latie. Schriekbos is te ver van een waterzuiveringssta-

tion van Aquafin nv gelegen. De kosten voor een ver-

binding zouden te hoog oplopen. Daarom wordt ter

plaatse, naast de Hulstenbeek, een waterzuiveringsin-

stallatie gebouwd. De start van deze bouwwerken is

voorzien in de loop van augustus 2001.

SCHRIEKBOS

De rioleringswerken zijn aanbesteed, maar moeten

nog goedgekeurd worden door het provinciebestuur

en VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij). De uitein-

delijke start is voorzien voor het najaar.

bouwwerken 

SCHOOLMEESTERSWONING IN ST.-ANTONIUS

Deze verbouwingswerken zijn zo goed als klaar. Tij-

dens de vakantieperiode nemen vier verenigingen er

hun intrek: Zoersel-

Crucea vzw, Strip-o-

theek Flater, fotoclub

Nenufar en Oxfam

Wereldwinkel.

Begin oktober volgt

een officiële opening

en kunt u een kijkje

nemen in dit mooie

gerestaureerde

gebouw.
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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

WWstand van zaken (zie ook bladzijde 19)

EGEN- EN ANDERE WERKENEGEN- EN ANDERE WERKEN



- De burgerlijke plechtigheid vindt

plaats in het kasteel-gemeente-

huis in de deelgemeente Halle.

- Huwen kan in onze gemeente

elke werkdag tussen 9 en 12 uur

en tussen 13 en 16 uur.

Op donderdagavond tussen 18 en

20 uur.

Op zaterdag kunt u huwen tussen

10u.30 en 13 uur.

- Uw huwelijksdatum kunt u maxi-

mum één jaar op voorhand vast-

leggen bij de gemeentelijke dienst

Burgerlijke Stand (kan telefonisch).

- De aangifte van uw huwelijk (de

vroegere “ondertrouw”) doet u

maximum een half jaar en mini-

mum vijftien dagen vóór de

huwelijksdag. Zowel de toekom-

stige bruid als de bruidegom

moeten hiervoor persoonlijk bij de

gemeentelijke dienst Burgerlijke

Stand langsgaan.

Volgende documenten moet u dan

meebrengen:

- een recent afschrift van uw

geboorteakte,

- een recent bewijs van woonst (*)

dat uw nationaliteit en ongehuw-

de staat vermeldt,

(*)de bruid of de bruidegom moet in

Zoersel ingeschreven zijn

- een afschrift van de echtschei-

dingsakte of overlijdensakte als

dit niet uw eerste huwelijk is.

- Hebt u een andere nationaliteit

dan de Belgische, dan moet u

nog speciale documenten afhalen

bij uw consulaat.

U W E N  I N  Z O E R S E L

Info

HH
Alles heeft zo zijn seizoenen. Met de zomer heeft ook het huwelijksseizoen

zijn intrede gedaan. Sommigen onder u stappen nog deze zomer in het

huwelijksbootje. Anderen kijken nu reeds vooruit en plannen hun huwelijk

voor volgend jaar. Voor de planners onder u volgen hier nog enkele weetjes.

dienst Burgerlijke Stand
administratief medewer-
ker
Sylvia Van de Velde

tel. 03/380.13.31
fax. 03/380.13.30

e t  HH
Van 30 april tot en met 11 mei hebben ver-

schillende klassen weer deelgenomen aan

het MilieuOntmoetingsProgramma, beter

gekend als het MOP. De bedoeling is om

de kinderen op een “natuurlijke” manier

met milieu en natuur te leren omgaan. En

dat is zeker en vast gelukt. Op 6 verschil-

lende plaatsen konden de klassen een kijk-

je en soms ook een “kiekje” nemen. Liefst 5

scholen hadden zich ingeschreven om het

milieu eens live te ontmoeten. En dit milieu,

dat kan van alles zijn. De meesten denken

bij het woordje “milieu” direct aan vervuil-

ing maar er is nog veel meer dan dat. Zo

waren er ook wandelingen door het

Zoerselbos, een wandeling in tuinen van

compostmeesters en bij de VELT.

De vrienden van het Zoerselbos gidsten de

kinderen door het bos. En ook al stonden

ze niet aan de Schelde, toch leerden ze

over het verschil tussen linkeroever en

rechteroever… maar dan wel van de

Tappelbeek.

e t  

Riet Van den Bergh toont trots haar

“riet”veld waarmee ze zelf water zuivert.

De kinderen komt het water al in de mond.
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Bij Daniël Willaeys ging het er fruitiger aan toe. Daar leerden ze veel

over bomen. Een normaal mens zou al lang de bomen door het bos

niet meer zien in deze tuin maar Daniël (k)’ent’ zijn tuin als zijn

broekzak. Puik VELT-werk.

Ook in de Gestelscheheide, de tuin van Georgette Truyens, kon men

genieten van een prachtige wandeling. En zoals het een echte com-

postmeester betaamt, kreeg men ook de compostvaten en hun inhoud

te zien. Niet alleen Georgette verdiende een pluim voor haar schit-

terende uitleg maar ook de kinderen. Zij kregen na afloop een echte

pauwenpluim en zo fier als een gieter namen ze deze mee naar huis.

Riet Van den Bergh gaf geen pluimen maar wel gezuiverd water. Dit

kwam van haar “Riet”veld dat zelf water zuivert. Toen de kinderen hier-

mee hun dorst lesten, riepen ze in koor ”lekker, waar kunnen we dit

kopen?”. Niet te koop dus. Van het drinken moesten de kinderen wel

naar het toilet, hun verbazing was niet klein toen ze merkten dat ze

niet konden doorspoelen. Logisch ook, want Riet composteert zelfs in

haar toilet. Sommige kinderen trokken een rare snuit maar ze moesten

toegeven dat er geen kwalijke geurtjes rondhingen.

Natuurlijk kwam bij het MOP ook het aspect afval aan bod op het ver-

nieuwde kringlooppark en op het containerpark van Bethanië.

Op het kringlooppark mochten ze een badge in de gleuf steken en

zelf de slagboom openen. “Excuseer meneer, maar groot huisvuil wordt

enkel nog aan huis opgehaald”, zei een van de kinderen tegen een

chauffeur die een matras kwam afleveren. De chauffeur keek even

verwonderd maar maakte dan zonder problemen rechtsomkeer.

Terwijl sommige kinderen met de parkwachter op

stap waren, ging een ander deel van de groep

naar de demo-plaats van de compostmeesters, die

zich links op het kringlooppark bevindt.

Daar leerden ze van compostmeester Linda De

Cock hoe ze een compostvat moeten installeren

en wat er allemaal in mag.

Wat velen niet weten, er is nog een containerpark is in de gemeente

Zoersel. Ook het ziekenhuis Bethanië bezit er een. Dit is echter niet

toegankelijk voor de burgers.

In het kader van het MOP mochten de kinderen toch eens een kijkje

nemen. Hier merkten ze dat er nogal wat KGA verzameld werd uit de

kliniek. Dit moet allemaal in speciale verpakkingen die nooit meer

opengaan.

U ziet het , het MOP was een leerrijke ervaring voor de kinderen. Langs

deze weg willen wij ook nog eens iedereen bedanken die zich ingezet

heeft om de kinderen iets bij te brengen. Volgende keer doen we zeker

terug mee, hopelijk u ook.

gemeentelijke dienst
Leefmilieu & Landbouw
projectmedewerker
Kris Ryckaert

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

Info

M O P  z i t  e r  O PM O P  z i t  e r  O P

Meester Willi en een leerling vissen uit

hoe hoog een boom is. Dit kan ook

vanop de grond, zonder er in te klauteren.

Elk kind kreeg bij Georgette Truyens een

pluim om op zijn hoed te steken. Zo trots

als een pauw gingen ze ermee naar huis.

Op het containerpark van Bethanië

leren de kinderen van Marc Wynants wat

er met het afval van het ziekenhuis gebeurt.

2001/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 7
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dienst Personeel &
Onderwijs
administratief medewer-
ker
Leo Cauwenberg

tel. 03/380.13.29
fax. 03/380.13.30

Info

In Zoersel staan er zo’n 25-tal

glasbollen, verdeeld over 12

plaatsen. Dit wil zeggen dat

elke burger binnen een straal

van enkele kilometers met zijn

wit of gekleurd glas in een van

deze bollen terecht kan. U

moet toegeven dat dit handig

is wanneer u in het weekend

een feestje hebt gegeven en u

wilt er de dag nadien reeds

vanaf. Wij appreciëren dan

ook dat u de moeite doet om

het wit en gekleurd glas te

sorteren. Dit is heel belangrijk

voor de kwaliteit van het gere-

cycleerde glas.

Wat ons echter meer en meer

verontrust, is dat er steeds meer

en meer sluikstort aan de glas-

bollen ligt. Dit kan gaan van

kartonnen dozen tot plastic

flessen en plastic zakjes.

GL A S B
laten niet met

inschrijvingen

Gaat u graag om met kinderen?

Wilt u zich hiervoor enkele uren per week vrijmaken?

Bent u bereid om vóór en na de schooluren mee in te staan voor de

opvang van de kinderen in één van de gemeentelijke basisscholen?

Hebt u minimaal het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig?

Stel dan uw kandidatuur voor 

TOEZICHTER-BEGELEIDER VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG

Stuur uw kandidatuur aan het College van burgemeester en schepenen,

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

N D E R W I J SOinschrijvingen

gezocht voor- & naschools

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ST.-ANTONIUS - gsa@zoersel.be - tel. 03/383.13.59

- van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli, telkens van 10 tot 12 uur,

- vanaf maandag 20 augustus tot en met vrijdag 31 augustus,

tijdens de werkdagen, telkens van 18 tot 20 uur.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL HALLE - gbh@zoersel.be - tel. 03/383.47.17

- zaterdag 30 juni van 14 tot 17 uur,

- vrijdag 10, 17 en 24 augustus, telkens van 16 tot 19 uur,

- zaterdag 1 september, opendeur van 10 tot 12 uur.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZOERSEL - gbz@zoersel.be - tel. 03/312.22.42

- zaterdag 30 juni van 10 tot 12 uur,

- zaterdag 18, 25 augustus van 10 tot 12 uur,

- van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 31 augustus,

tijdens de werkdagen, telkens van 18 tot 20 uur,

- zaterdag 1 september, opendeur van 10 tot 12 uur

toezichter - begeleider

O



gedroomd
Mijn grootste droom,
op een onbewoond eiland gaan wonen.
Dat zou plezant zijn.
Ik zou er trouwen met de man van mijn leven.
Hij trouwt met de vrouw van zijn leven.
We wonen in een groot knap huis.
Er is nog een hele grote tuin bij het huis.
Er is ook een zwembad, want het is er altijd warm.
Het regent er af en toe.
We zouden 2 kinderen hebben.
De kinderen noemen Line en Jasper.
Line is 2j. en Jasper is 6 maanden.
Ik ben nog zwanger van een 3de kind.
Dat zouden we Kasper noemen.
We hebben 2 honden die noemen Oesja en Cheting.
Oesja is een bokser en Cheting is een labrador.
We zijn er allemaal héél gelukkig!

Valérie Carremans bezorgde ons deze droom
Jeugdboekenweek 2001

gedanst  met kabouters

Een 2de leerjaar op zoek naar kabouters
in de bib van Sint-Antonius
Jeugdboekenweek 2001

getekend met echte
str iptekenaars

Tekenen met Merho
Jeugdboekenweek 2001

geluisterd naar een rebel
van de Vlaamse cinema

Robbe De Hert over Film in Vlaanderen
27 april 2001

met vakant ie  gegaan
Als u tijdens de volgende maanden op reis ver-
trekt, vergeet dan niet dat uw voorbereiding kan
starten in de bibliotheek. Daar vindt u namelijk
een heel pak reisgidsen. En misschien ook wel
dat boek dat u al een heel
jaar wilde lezen, maar waar-
voor u geen tijd vond.

Wie geen andere horizonten
opzoekt, kan de hele zomer
terecht in de hoofdbiblio-
theek in het Zonneputteke
(de bibliotheken van St.-An-
tonius en Halle zijn gesloten
van 16 tot en met 31 juli).

Maak er een uitgelezen vakantie van !
2001/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 9

Meestal zijn dit de dozen en

zakjes waar het glas heeft

ingezeten. Dit afval MOET u

echter terug mee naar huis

nemen en hoort thuis in de

grijze zak of bij de ophaling van

papier en karton.

Plastic flessen moet u naar het

kringlooppark brengen.

Het afval rond de glasbollen

oogt slecht en trekt bovendien

ander afval aan. Als gemeen-

tebestuur hebben wij er ook

handenvol werk mee om dit

sluikstort op te ruimen, werk dat

we liever elders aan zouden

besteden.

Wij hopen dat de omgeving

van de glasbollen in de toe-

komst van afval gespaard blijft

zodat we samen kunnen wer-

ken aan een propere gemeente.

N DE BIB WORDT NIET ALLEEN GELEZEN,IN DE BIB WORDT NIET ALLEEN GELEZEN,

ma a r  o o k . . .

Hoofdbibliotheek Zoersel
bibliothecaris
Janne Verstrepen

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

Info

O L L E N
zich sollen

Droomstukken
van jong
Zoersels talent
Jeugdboekenweek
2001



Wat zijn gemachtigde opzichters?

Gemachtigde opzichters zijn personen

die minstens 18 jaar zijn en, na een

(korte) opleiding door de politie, van

de burgemeester

een machtiging

krijgen, waardoor

ze op het

grondgebied van

de gemeente

toelating krijgen

om het rijverkeer

te doen stoppen om een groep

kinderen, scholieren, bejaarden of

gehandicapten de rijweg te laten over-

steken. Alle weggebruikers moeten

hun aanwijzingen opvolgen.

Gevaarlijk verkeer

Het steeds maar stijgend verkeers-

gevaar vraagt steeds een beter en

permanenter toezicht aan diverse

oversteekplaatsen en schoolomgevin-

gen. Elk gekwetst kind is er één te

veel. De gevaarlijkste punten worden

beveiligd door onze politiemensen,

maar er zijn nog heel wat gevaarlijke

Bewoners die voor een kortere of langere

tijd afwezig zijn, kunnen rekenen op de

lokale politie om een oogje in het zeil te

houden. Honderden inwoners maken hier

jaarlijks gebruik van. Een afwezigheid kan

bestaan uit het nemen van een welver-

diende rust in een of ander vakantieoord,

een opname in een ziekenhuis, tijdens een

begrafenis of een buurtfeest...

Dit toezicht vormt een belangrijk actie-

punt in de strijd tegen woninginbraken.

Tijdens de vakantieperiode is het extra

belangrijk.

Aanvraagformulier

Op het politiecommissariaat

en op beide wijkburelen ligt

voor u de gratis brochure “vei-

ligheidsvoorzorgen voor een

rustige vakantie” en een aan-

vraagformulier voor

afwezigheidstoezicht.

Gratis

De toezichten en controles worden door

de politie gratis uitgevoerd en dit niet

alleen gedurende de vakantieperiodes

maar tijdens het ganse jaar. Niet elk risico

kan uitgesloten worden. Wel kan de kans

dat er tijdens uw afwezigheid zaken wor-

den ontvreemd worden verkleind en kan

de schade die eventueel wordt geleden

worden beperkt.

Uitvoering

In functie van de gegevens vermeld op het

aanvraagformulier organiseert de politie

de toezichtsdiensten naar de tijdelijke on-

bewoonde woningen. Onze politiemensen

rapporteren over het toezicht en regelma-

tig melden zij nadien ook wat zij tijdens

dit toezicht vaststellen. Kranten in de bus,

melk voor de deur, ladders tegen de gevel

of gemakkelijk bereikbaar in de tuin, …

Kortom elementen die het de mogelijke

dieven soms heel gemakkelijk maken om

hun slag te slaan. Hieruit kunnen afspra-

ken voor de toekomst voortvloeien.

Het belangrijkste resultaat is echter dat de

bevolking met een gerust(er) hart met

vakantie kan vertrekken.

Info
politie Zoersel
commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

Info
politie Zoersel
inspecteur
Hans Clippeleyr

tel. 03/312.94.14
fax. 03/312.59.44
politie@zoersel.be

A K A N T I E

&VV a f w e z i g h e i d s t o e z i c h t e n
E Z O CG g e m a c h t i g
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De zomer is in ’t land. Het gevolg hiervan

is dat er zich heel wat activiteiten buiten

afspelen en het sociaal leven openbloeit.

Dit gaat zeer dikwijls gepaard met ge-

luidsoverlast voor anderen. Verdraagzaam-

heid ten opzichte van anderen is erg be-

langrijk, maar teveel is teveel.

Wij vragen dan ook de medewerking van

al onze inwoners.

Voor alle activiteiten met muziek en dit

zowel in een zaal, een tent of uw tuin

moet u een schriftelijke toelating aanvra-

gen bij de burgemeester. Het nodige aan-

vraagformulier kunt u bekomen bij de

gemeentelijke dienst Secretariaat in het

gemeentehuis (Kasteeldreef 55) en bij de

wijkagenten in de wijkbureaus

(Kerkhoflei 14 of Oostmallebaan 15). Als

gevolg aan deze aanvraag wordt er een

overeenkomst gemaakt namelijk een

“geluidscharter”.

Dit geluidscharter omvat een aantal

afspraken waaraan u zich moet houden

evenals de personen die op het moment

van de activiteit telefonisch bereikbaar

zijn. Wanneer er bij de lokale

politie oproepen van geluids-

hinder binnen komen, kunnen

deze onmiddellijk telefonisch

contact opnemen om de muziek

stiller te laten zetten of de

nodige maatregelen te treffen.

Wanneer men geen gevolg

geeft en de hinder blijft, zal de lokale

politie ter plaatse gaan en de nodige maat-

regelen opleggen.

Het is dus van belang steeds een geluids-

charter te laten opstellen zodat u niet voor

voldongen feiten zou komen te staan en

uw feest zou verstoord zien of zelfs zou

moeten stopzetten.

Goede wil van de diverse kanten moet het

voor iedereen aangenaam en leefbaar

maken.

punten die door gemachtigde opzich-

ters kunnen beveiligd worden. De ver-

keersveiligheid van onze kinderen

hangt in ruime mate af van ons eigen

gedrag en van onze gezamenlijke

inspanningen.

Werking

Het gemeentebestuur zorgt voor een

vergoeding en een degelijke verzeke-

ring. Het is niet zo dat u dagelijks ver-

plicht wordt van tweemaal een post in

te nemen. U kunt zelf mee bepalen

wanneer en hoeveel maal u deze taak

per dag of per week wilt uitoefenen.

Wij zoeken kandidaten!

Momenteel zijn er een tiental vrijwilli-

gers als gemachtigde opzichters

werkzaam in onze gemeente. Wij

wensen ons vrijwilligerskorps dringend

uit te breiden. Wij denken vooral aan

thuiswerkenden, shiftwerkers, gepen-

sioneerden enz…

Als u zich geroepen voelt, stel dan uw

kandidatuur en neem snel contact op

met Hans Clippeleyr.

2001/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 11

O M E R
&Z g e l u i d s c h a r t e r

C H T
g d e  o p z i c h t e r s

politie Zoersel
commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

Info



In de maand augustus van vorig

jaar heeft de Duitse regering een

Duits compensatiefonds voor

slaven- en dwangarbeiders opge-

richt. Doel van het fonds is om

slachtoffers van het toenmalige

nazi-regime te vergoeden. Het kan

gaan om bedragen van 2.000 DM

tot maximum 15.000 DM. De helft

van het fonds komt van de Duitse

regering, de andere helft komt van

het Duitse bedrijfsleven. Indien u

slachtoffer (of erfgenaam van een

slachtoffer) bent van het nazi-

regime, kunt u eventueel recht

hebben op een schadevergoed-

ing. U hebt er dus alle belang

bij om een aanvraag in te

dienen, zelfs indien u niet

meer over de nodige bewijzen

zou beschikken.

Verschillende groepen komen in

aanmerking voor een schadever-

goeding: slavenarbeiders, dwangar-

beiders voor bedrijven of publieke

instanties, dwangarbeiders in de

landbouw, slachtoffers van per-

soonlijk letsel,...

Uitdrukkelijk uitgesloten van een

schadevergoeding zijn de personen

die krijgsgevangen werden

genomen.

Indien u meent recht te hebben op

een compensatievergoeding, dan

moet u er voor zorgen dat uw aan-

vraag uiterlijk op 11 augustus

2001 verzonden is.

12 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2001/3

gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
maatschappelijk assistente
Diane Weyten

tel. 03/380.13.81
fax. 03/380.29.09
diane.weyten@zoersel.be

U I T S  C O M P E N S A T I E F O N D S

Info

DD

OO Het gemeentebestuur heeft mede

onder impuls van de seniorenraad

een ontmoetingsruimte voor

senioren ter beschikking gesteld in

de deelgemeente St.-Antonius.

In een rustige omgeving ver van de

drukte kunt u als senior ongestoord

samen met vrienden gezellig keu-

velen of een glaasje drinken aan de

Gestelsebaan.

De verantwoordelijkheid voor de

praktische organisatie en het

beheer van de lokalen berust bij

KBG-St.-Antonius.

Elke maandag, dinsdag, woensdag

en donderdag van 13 tot 17 uur is

er mogelijkheid tot kaarten,

petanque en andere vormen van

ontspanning.

Wilt u gebruik maken van deze

lokatie op andere dan de aange-

duide dagen, neem dan contact op

met Leo Willems, Emiel

Vermeulenstraat 89, tel.

03/383.66.13.

U bent van harte welkom!

N T M O E T I N G S R U I M T E

U kunt voor het bekomen van aanvraagformulieren of voor verder gede-

tailleerde informatie terecht bij de gemeentelijke dienst sociale zaken:

maandag 8u.30 - 12 uur Zusterhuis, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93

dinsdag 8u.30 - 12 uur Zusterhuis, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93

woendag 8u.30 - 12 uur loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108,

tel. 03/380.13.83

donderdag 8u.30 - 12 uur en loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108,

18 - 20 uur tel. 03/380.13.83

vrijdag 8u.30 - 12 uur loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15, tel. 03/312.94.10



Tijdens de vergadering van de Provinciale Commissie

voor Verkeersveiligheid (PCV) van 16 mei 2001 stelden

de verantwoordelijken van de afdeling Verkeer dat de ver-

keerslichten op de Handelslei ter hoogte van de oversteek

aan de Antoniusschool moesten worden verwijderd. Het

College van burgemeester en schepenen verzet zich met

klem tegen deze beslissing.

Op de vergadering van de PCV van 24 november 1998

werd afgesproken een proefopstelling te plaatsen waarbij

de lichten aan het kruispunt in dienst zouden worden ge-

steld en de verkeerslichten aan de over-

steek zouden gedoofd worden, zonder

deze weg te nemen. Tijdens een evalu-

atieperiode zou dan worden nagegaan

of de schoolkinderen in deze nieuwe sit-

uatie even veilig konden oversteken.

Simultane werking lichten biedt uitkomst
Later werd op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebe-

stuur - en tot ieders tevredenheid - een simultane werking

van de oversteeklichten aan de Antoniusschool met de

verkeerslichten aan het kruispunt van de N12 met de

Processieweg en de Kerkhoflei gerealiseerd. Wij weten

niet of er nadien een formele evaluatie van dit project is

uitgevoerd. Deze is bij het gemeentebestuur zeker niet

bekend.

Dagelijks kan worden vastgesteld dat de betreffende ver-

keerslichten geen enkel verkeerstechnisch probleem op-

leveren, integendeel: door de aanwezigheid van de ver-

keerslichten kunnen de schoolkinderen veilig de drukke

Handelslei oversteken. Wat de gemeente betreft bestaat

er - rekening houdend met de huidige verkeerssituatie en

de inrichting van het betreffende kruispunt - dan ook geen

enkele reden om de verkeerslichten aan de oversteek te

verwijderen.

Petitie als ultieme poging
Voor het gemeentebestuur is de veiligheid van onze

schoolkinderen een prioritaire bekommernis en daarom

hebben wij nogmaals met aandrang verzocht de lichten

ter hoogte van de Antoniusschool te laten staan.

In een ultieme poging om de Provinciale verkeerscommis-

sie te overhalen werd een petitie georganiseerd bij de

ouders van de kinderen van de drie scholen in St.-Anto-

nius. De ondertekende formulieren (bij het ter perse gaan

waren en al 617 formulieren ondertekend) zullen zo

spoedig mogelijk aan de Provinciale verkeerscommissie

bezorgd worden.
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dienst Ruimtelijke
Ordening & Huisvesting
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info
U kent ze wel, de “voetgangerslichten” in St.-Antoniusdorp

aan de Antoniusschool. Bij het plaatsen van verkeerslichten

aan het kruispunt Handelslei/Kerkhoflei/Processieweg

kwamen ze ter discussie. De wegbeheerder, Afdeling Wegen

Antwerpen (Vlaams Gewest), is van oordeel dat de lichten

aan de school moeten verdwijnen. Het gemeentebestuur wil

zich hier niet zomaar bij neerleggen. Het gesprek hierover

met de gemeente wordt gevoerd binnen de Provinciale

Commissie voor Verkeersveiligheid. Om deze commissie

alsnog te overhalen haar standpunt te herzien, werd een

petitie bij de drie scholen georganiseerd.

VVmoeten blijven staan...
E R K E E R S L I C H T E N  



VOORKOMEN

Niet alle delen van de tuin worden even vaak betreden. Waar-

om van de minst betreden zones geen kruidenrijk gazon, bloe-

menwei of hooilandje maken? Als overgang tussen de open

ruimte (huidige gazontapijt) en het meer houtachtige tuin-

gedeelte (hagen, struiken, bomen), zorgen ze voor een

mooi “randeffect”. Zowel esthetisch als ecologisch gezien

is dit een pluspunt. Wilde kruiden krijgen er de kans zich

te vestigen en te verspreiden. Bovendien is een bloemen-

rijk grasland een ideale leefplaats voor tal van vlinders,

krekels, bijen,... Het vraagt ook minder onderhoud dan

gazon, zodat u meer tijd heeft om te genieten van de tuin.

Hoe passen we dit nu toe?

*Kruidenrijk gazon bekomt u door minder vaak te maaien,

bijvoorbeeld om de 4 à 6 weken. Na verloop van tijd vesti-

gen zich meestal spontaan klavers, madeliefjes, boterbloe-

men, gewone brunellen en zachte ooievaarsbekken in het

gras. Als u snel resultaat wilt, kunt u zelf zaad van deze bloe-

men uitstrooien tussen het gras (verkrijgbaar bij elke

respectabele zaadhandelaar). Ook draadereprijs, met zijn

helderblauwe bloempjes, oogt schitterend in een kruidenrijk

gazon, hiervan kan je zelf enkele plantjes inplanten.

*Een bloemenwei is een zonnig gelegen graslandje waarin

bloeiende vaste planten groeien. Om een bloemenwei te be-

komen moet u er eerst voor zorgen dat het grasland (of het

vroegere stuk gazon) “verarmt”, dit wil zeggen dat er zeker

niet meer bemest mag worden en dat u gedurende enkele ja-

ren het gras 3 à 6 maal per jaar afmaait. Het maaisel wordt

volledig afgevoerd van het gemaaide gedeelte. Doordat de

grasmat niet meer gevoed wordt door het maaisel, worden de

graspollen ijler en kunt u er bloemen tussen planten. U kunt

deze bloemen kopen als containerplantjes die een heel jaar

door kunnen aangeplant worden. Maak op verschillende

plekken in de bloemenwei de grond los, verwijder daar de

graspollen en plant de bloemen in groepjes bij elkaar. Bij het

aanplanten van containerplanten moet rekening gehouden

worden met de bodem. Zo kunt u bijvoorbeeld volgende

soorten aanplanten: duizendblad en Sint-Janskruid (droge

zandgrond), scherpe boterbloem en echte koekoeksbloem

(vochtige zandgrond), beemdkroon en margriet (droge-zand-

leemgrond), veldsalie en gewone agrimonie (droge kalkhou-

dende grond),... Niet bemesten, geen compost geven!

*Een hooilandje ontstaat spontaan door slechts één- of

tweemaal per jaar (liefst nà 15 juni en 15 september) het gras

af te maaien. Vaak komen er dan vanzelf bloeiende planten

in, zoals smalle weegbree, veldzuring en scherpe boterbloem.

Denk ook eens aan het verkleinen van de grasmat door het

aanplanten van een vlindervriendelijke border of vogelbosjes.

Hierover meer in een volgende themakrant.

VERWERKEN

Bij verwerken denken de meesten onder ons aan composteren.

Er zijn echter tal van andere methoden om het gazonmaaisel

op een ecologisch verantwoorde manier te gebruiken als

grondstof.

*Mulchen is een moeilijk woord voor een eenvoudige han-

deling. U legt tussen de bestaande beplanting een laagje
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dienst Leefmilieu &
Landbouw
milieuambtenaar
Monique De Feyter

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

C T I E V E  C O M P O S T M E E S T E R S

Info

AA
Een gazon ontbreekt zelden in een tuin. Het maaien ervan zadelt

ons echter op met een hoop maaisel. Dit maaisel wordt groenaf-

val wanneer het op een grote rottende hoop wordt gedeponeerd

ergens achter in de tuin. Sommigen brengen dit gazonmaaisel

naar het kringlooppark. Maar de verwerking van dit maaisel is

niet goedkoop. Als burger betalen we via onze afvalfactuur.

We kunnen het ook anders bekijken: maaisel is een grondstof; of

nog beter, we kunnen het voorkomen!



gazonmaaisel van een vijftal centimeter. Dit laagje

belet de onkruidzaden te kiemen en houdt de

bodem vochtig. Het gazonmaaisel droogt (reeds

na één dag droog weer) en vormt een ideale plaats

waar vogels kunnen scharrelen naar insecten en

wormen. Reeds na één week, dus bij de volgende

maaibeurt, kan er een nieuw laagje gazonmaaisel

verspreid worden.

Kennen jullie ook dat vervelende werkje wanneer

het gras tussen een draadafsluiting of tegen een

houtafsluiting groeit. Strooi ook hier een laagje

gazonmaaisel! Deze strook mag zeker tien cen-

timeter dik en een twintigtal centimeter breed

zijn! U zult merken dat deze strook veel

onderhoudsvriendelijker wordt en u hoeft geen

herbiciden te gebruiken.

Als u deze laatste methode echter op de perceels-

grens met uw buur wilt toepassen, overleg dan

wel even met uw buurman of -vrouw, zij zouden

anders uw bedoelingen volledig verkeerd kunnen

interpreteren!

*Mulchmaaien is het zeer fijn versnipperen van

het maaisel bij het afmaaien van de grasmat. Het

versnipperde maaisel valt tussen het gras en zorgt

ineens voor een natuurlijk bemesting van het

gazon. Verwijderen van het maaisel is dus niet

meer nodig. Mulchmaaien is echter arbeidsinten-

siever omdat de maaifrequentie moet opgevoerd

worden. Maaien op vier tot vijf centimeter hoogte

komt de vertering van het versnipperde gras ten

goede, het voorkomt viltvorming en beperkt de

mosgroei. Hiervoor zijn specifieke mulchmaaiers

op de markt.

*Kippen verwerken ook groenafval. Grasmaaisel

wordt in een mum van tijd volledig weggeschar-

reld. Het gazonmaaisel mag echter niet te lang

zijn (dit wil zeggen tien centimeter, meestal af-

komstig van het “wegknippen” van de boorden).

Bij het eten van “lang gras” kan een kip een “ver-

stopte krop of waterkrop” krijgen. Bij VELT in

Zoersel is een volledige brochure “kippen houden

in kleine tuinen” in opmaak en binnenkort ver-

krijgbaar. 

Toch staan we nog even stil bij composteren.

Gazonmaaisel composteren zonder verrotting te

krijgen is niet makkelijk. Een ervaren composteer-

der weet dat gazonmaaisel een “natte” fractie is. Er

moet dus voldoende “droge” fractie bijgevoegd

worden om een compostering te krijgen. Het gazon

goed vermengen met houtsnippers of zelfs karton is

de boodschap. Onze gemeente telt dertien compost-

meesters (er worden er bijkomend nog vier opge-

leid). Zij staan te popelen om u, vrijblijvend, bij te

staan bij het verwerken van uw groenafval.

Nog even dit: kent u die braakliggende stukjes

bouwgrond waar de eigenaar die vervelende brand-

netels niet van wil verwijderen? Meestal liggen op

deze braakliggende stukjes echter “hopen” gazon-

maaisel die zeker niet van het betrokken perceel

afkomstig zijn! Bedenk hierbij nog eens dat brand-

netels juist liefhebbers zijn van voedselrijke

bodems. Wenst u geen brandnetels in de buurt ver-

mijd dan dat het gazonmaaisel daar terecht komt,

want het ene komt er niet zonder het andere!

Verstopte beken? Hier hoort gazonmaaisel ook niet

thuis!
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50
O U D E N  J U B I L E U M

Dit jaar bestaat de brandweer 50 jaar.

Dit is uiteraard een gebeurtenis die wij niet

ongemerkt voorbij willen laten gaan. Achter

de schermen wordt er dan ook koortsachtig

gewerkt en zijn er al tal van voorbereidingen

getroffen om van deze gebeurtenis een groots

volksfeest te maken.

J A A RGG

Het feestprogramma ligt nog niet volledig

vast maar toch durven we te mogen stellen

dat we met een gevarieerd programma

naar buiten treden, meer zelfs... we durven

nu al zeggen dat we in ons feestprogram-

ma aan alle inwoners, groot en klein,

gedacht hebben.

Mits nog een aantal kleine wijzigin-

gen geven we hierbij de grote lijnen

van ons feestprogramma.

Het feestweekend zal doorgaan tij-

dens het weekend van 24, 25 en 26

augustus in de grote feesttent aan

onze brandweerkazerne aan De

Wissel 1 in de deelgemeente Zoersel.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS:

start van het feestweekend met een spet-

terende jeugdfuif met DJ. De kans is zeer

groot dat er tijdens deze avond een live-

optreden doorgaat. Op dit moment wordt er

druk onderhandeld met een aantal

groepen.

ZATERDAG 25 AUGUSTUS:

om 14 uur start van en groots opgezette

kindernamiddag met allerhande kinderani-

matie w.o. ballonkunstenaars, De Dolle

Dinky – show (een kindershow met clowns,

spelletjes, goochelaars, liedjes, enz ...),

doorlopend kindergrime, springkastelen

enz. ...

Als kers op de taart zal deze namiddag

afgerond worden met een optreden van de

drie dames van K3. De toegangsprijs voor

deze namiddag is slechts 150 fr. Een goe-

de raad ... als je erbij wil zijn zorg er dan

voor dat je op tijd aan kaarten geraakt, de

voorraad is immers beperkt!

Zaterdagavond, voorzien we een spet-

terend sixties- & seventiesbal met DJ. Ook

hier zijn de onderhandelingen over een

live-optreden nog aan de gang.

Meer nieuws hierover volgt !!

ZONDAG 26 AUGUSTUS:

is er dan onze grote jubileumstoet. Deze

optocht zal voornamelijk bestaan uit oude

brandweerwagens en  verschillende mu-

ziekmaatschappijen uit onze gemeente.

Gezien de reeds ontvangen inschrijvingen

denken we te mogen stellen dat we met

een prachtige stoet gaan uitpakken.

Aanvangsuur van de stoet: 14 uur. Het par-

cours dat de stoet zal volgen ligt groten-

deels vast en vertrekt aan de parking van ’t

Centrum en gaat verder langs De Doelen,

De Kievit, Oostmallebaan, Dorp, Kerk-

straat, Krekelenberg, Smissestraat en

terug naar de parking van ’t Centrum waar

de stoet zal ontbonden worden.

Uiteraard zijn er na de stoet in en rondom

de feesttent nog een aantal randactiviteiten

en zal het muziekkorps van de brandweer

Zele een grandioos concert geven als slot

van ons jubileumweekend.

Zoals u kunt zien willen wij van onze jubi-

leumviering een bijzonder iets maken, met

organisaties die niet alleen binnen onze

gemeente, maar in gans onze regio de

nodige weerklank zullen vinden.

Als brandweer van Zoersel hopen wij dan

ook al de inwoners van Zoersel te mogen

begroeten op ons 50-jarig jubileum.

Graag willen wij u nu al danken en groeten

wij u.

Voor meer informatie , bel gerust naar één

van de volgende personen:

- Lt. Jan Haest 03/311.58.99,

- Sgt. Lu Peeters 03/385.23.79,

- Bwm. Kris Verheyen 03/309.02.80,

- Bwm. Yves Sepot 03/309.30.04,

- Bwm. Peter Veresen 03/309.18.08,

- Bwm. Bart Van Winckel 03/312.50.59.

Kaarten voor de kindernamiddag en het

optreden van K3 kunt u bekomen op de

onderstaande adressen aan slechts 150 fr.

- Bakkerij Bart Stuer, Halle-Dorp 121,

- Verbraeken - Heyns,Zandstraat 15,

- Bakkerij Leo Frans, Zandstraat 1,

- Bakkerij MAX, Handelslei 16,

- Lu Peeters, Doornlaan 25.

brandweer Zoersel
sergeant
Ludo Peeters

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

Info



Tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad van 22 januari

2001 werden elf leden verkozen voor de nieuwe raad van het

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Deze elf raadsleden legden op de installatievergadering van 2 april

2001 de eed af. Zij verkozen Louis Verheyen als voorzitter van de

raad. De OCMW-raad zal haar vergaderingen houden op de zetel

van het OCMW, Oostmallabaan 50 in de deelgemeente Zoersel.
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ieuwe raad van het OCMW

OCMW Zoersel
secretaris
Kristof Janssens

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.30
kristof.janssens@zoersel.be

Info
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Noëlla Couwels, tel. 03/383.66.59
St.-Martinusstraat 44

Marc De Cordt, tel. 03/383.02.77
Ketelheide 22

Raymonda Dries, tel. 03/383.47.37
Achterstraat 130

Louis Verheyen, tel. 03/312.12.42
Herentalsebaan 168

Alfons Christiaensen, tel. 03/384.36.85
Berkenlaan 25

Constant Meeussen, tel. 03/383.48.34
Medelaar 85

Wilfried Pison, tel.03/383.46.46
Goudveld 32

Martine Roelants, tel. 03/385.00.35
Halle-Dorp 64

Georges Smans, tel. 03/383.37.87
Boterbloemlaan 30

Jan Van Dyck, tel. 03/384.21.89
Vogelzang 24

Marcel Wuyts, tel. 03/312.25.03
Bieshoeve 10



Hoe valt dit te verklaren?

- Uiteraard is er het gewijzigde afval-

beleid met de tarifering voor groot

huisvuil.

- De cijfers vallen voor 2000 boven-

dien extra goed mee, omdat eind

1999 veel inwoners nog snel een

heleboel groot huisvuil hebben bui-

tengezet. December 1999 was een

piekmaand, januari 2001 een abso-

luut dieptepunt. Het nieuwe ophaal-

systeem voor grof vuil is vanaf

januari 2000 traag op gang

gekomen. Pas in de tweede helft

van 2000 heeft het aantal ophalin-

gen een min of meer constant

niveau bereikt (80 tot 100 ophalin-

gen per maand).

- Maar ongetwijfeld is er in 2000 ook

meer gesorteerd. Zo zijn er een aantal

nieuwe fracties op het kringlooppark

ingezameld: witgoed, bruingoed,

hout, piepschuim en de kluis voor

klein gevaarlijk afval (KGA). Ook de

ophaling van papier en metaal aan

huis is makkelijk en heeft deze frac-

ties doen toenemen. Verder is er de

terugnameplicht van witgoed en

bruingoed (koelkasten, computers, ...)

door de winkels als u een nieuw toe-

stel koopt.

Een lichte stijging van het

gewoon huisvuil (grijze zak)

Het gewoon huisvuil is met 72 ton of

4,3% toegenomen in 2000. Dit komt

wellicht omdat het nu niet meer moge-

lijk is om klein restafval op het kring-

looppark kwijt te raken of met het

groot huisvuil mee te geven. Kleine

wegwerprommel moet onverbiddelijk

in de grijze zak.

Verder zijn er op het kringlooppark

heel wat minder plastic flessen (-31%)

en drankkartons (-74%) ingezameld,

samen goed voor 25 ton verpakkings-

afval dat vermoedelijk terug in de grijze

zak is gegaan. Omdat dit afval niet zo

veel weegt, zorgt dit maar voor een

kleine stijging van de totale hoeveel-

heid restafval.
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dienst Leefmilieu &
Landbouw
milieuambtenaar
Monique De Feyter

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

TORTAFVAL MET 42% GEDAALD

Info

SS
Het jaar 2000 is voor Zoersel alvast op één

punt spectaculair, namelijk omwille van de

daling van het stortafval. Dit is met niet min-

der dan 42% gedaald ten opzichte van 1999.

Het stortafval bestaat uit gewoon huisvuil en

groot huisvuil. De daling is volledig voor

rekening van het groot huisvuil. Dit is met

75% gedaald, in absolute cijfers 1.715 ton

minder groot huisvuil dan in 1999!

Per inwoner heeft Zoersel 85 kg restafval en

27 kg groot huisvuil.

Dit is een zeer mooi resultaat.

Zoersel heeft geen “stort”

maar een kringlooppark!

Nog heel dikwijls horen wij praten

over het “stort” van Zoersel, terwijl

Zoersel helemaal geen stort heeft,

alleen een kringlooppark. Het stort

bevindt zich in St.-Lenaarts. Daar

komt het restafval (grijze zak) en

het groot huisvuil terecht. Dat is

niet-recycleerbaar afval.

Het kringlooppark van Zoersel

verzamelt gesorteerd afval in con-

tainers die voor verdere recyclage

worden afgevoerd. Het is afval

waarmee nieuwe producten worden

gemaakt of dat milieuvriendelijk

wordt verwerkt.

Zeg dus niet zomaar “stort” tegen

een kringlooppark!



JEUGDHUIS ZOERSEL

U kunt het zien vlak naast de bib

en zaal Zonneputteke, het

jeugdhuis krijgt al aardig vorm. De

ruwbouwwerken zijn klaar. Nu is

het de beurt aan het buitenschri-

jnwerk, de elektriciteits- en sani-

taire werken.

DORPSPLEIN ST.- ANTONIUS

De werken hier zijn beëindigd. De

omgeving rond de kerk heeft ein-

delijk wat meer ademruimte. Alles

ligt er nog een beetje onwennig

bij, maar als volgend jaar de nieuwe bomen en plan-

ten in volle bloei staan en ook de werkzaamheden in

de Kerkhoflei achter de rug zijn, wordt het plein een

fraaie ontmoetingsruimte.

fiets- & voetpaden 

GESTELSEBAAN

Bij het ter perse gaan van deze GGD was men nog

druk doende aan een nieuw fietspad aan de Gestel-

sebaan. De afwerking zal gebeuren in asfalt. Scholie-

ren krijgen het weldra een heel stuk veiliger op deze

drukke fietsverbinding.

VAN KERMISPLEIN NAAR DE BIJL

Hier zijn innames gebeurd zodat de

weg vrij is voor een verbinding van

het Kermisplein naar de tuin van

zaal De Bijl. Van daaruit kunnen fiet-

sers of wandelaars makkelijk verder

naar de Kerkstraat of naar Dorp.

VAN HEIMEULENWEG

NAAR HEYBLEUKENSTRAAT

Van Jukschot naar Heimeulenweg met de fiets via 

een handig weggetje, dat ging al lang. Maar verder-

door naar de Heybleukenstraat is nu ook mogelijk!

Eindelijk is het zover, de verbinding van Jukschot met

de Heybleukenstraat (en verder naar het dorp) is een

feit. Later komt hier nog een stevige verharding als

"kers op de taart".

andere werken 

RESTAURATIE ORGEL ST.- ELISABETHKERK.

De restauratiewerken aan hoogzaal en orgel zijn be-

ëindigd. Het orgel zal op 15 september 2001 om 20

uur officieel ingespeeld worden.

HERAANLEG BEGRAAFPLAATS ST.-ANTONIUS.

Hier zijn draineringwerken uitgevoerd. De pompput is

geplaatst en in werking. De aannemer is volop bezig

met de aanleg van nieuwe voetpaadjes.

omleidingsweg 

En hoe staat het met de omleidingsweg rond

Zoerseldorp?

De onteigeningen zijn volop bezig. De aanbesteding is

voorzien voor 2002, de effectieve uitvoering voor 2003.
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politie Zoersel
adjunct-commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.b

Info

WWstand van zaken (vervolg van bladzijde 5)

EGEN- EN ANDERE WERKEN



In februari 1993 startte de gemeente Zoersel

het gemeentelijk kinderatelier op. Aanvan-

kelijk konden er kinderen van 5 tot 13 jaar

terecht, maar sinds een aantal jaar wordt de

werking ook uitgebreid naar jongeren tot 18

jaar. Kinderen en jongeren kunnen er terecht

om naar hartelust te tekenen, te schilderen,

te knutselen, te boetseren,...

Het kinderatelier wil via een aanbod aan

diverse expressievormen kinderen en jon-

geren de kans bieden hun eigen expressieve

mogelijkheden te leren ontdekken, en dit in

een niet-schoolse sfeer.

Doel van het atelier is zeker niet om “kunste-

naars” te vormen (als dat al mogelijk zou

zijn), doch om ieder die daaraan behoefte

voelt, op een vakkundige en stijlvolle manier

te begeleiden in zijn of haar creatieve ont-

plooiing. Voor deze begeleiding werden

gediplomeerde lesgevers aangetrokken.

In het atelier werken we met drie leeftijds-

groepen: 5- tot en met 7-jarigen (laatste kleu-

U gaat wel eens op reis en dan blijkt dat men

niet overal Nederlands spreekt? U heeft vrien-

den in het buitenland maar de conversatie wil

niet altijd zo goed lukken? U zit veel op het

internet en “chat” af en toe, maar uw Engels is

niet voldoende? U wilt eindelijk wel eens kun-

nen meepraten met uw kinderen over compu-

ters? Zelf uw eigen kleren maken is een oude

droom?...

Vele vragen, waarop u misschien het antwoord

vindt bij de gemeentelijke vormingsdienst.

Binnen de gemeentelijke vormingsdienst kunt u

namelijk terecht voor een uitgebreid aanbod

aan verschillende cursussen. Het betreft dag-

cursussen waaraan iedereen, die de leeftijd van

18 jaar heeft bereikt, kan deelnemen.

U kunt bij de vormingsdienst terecht

voor volgende cursussen op volgen-

de dagen:

- 4 jaar Frans + 2 jaar conversatie

op maandag,

- 3 jaar Duits + 1 jaar conversatie

op dinsdag,

- 4 jaar Spaans + 2 jaar conversatie

op woensdag en vrijdag,

- 4 jaar Engels + 2 jaar conversatie

op donderdag,

- 3 jaar Italiaans op dinsdag,

- 1 jaar Nederlands voor anderstaligen

op dinsdag,

- 2 jaar naad op dinsdag,

- computer voor beginners

(pakket van 7 x 3 uur) op vrijdag,

- computer voor gevorderden

(pakket van 5 x 2u.30) op vrijdag,

- de cursus EHBO

wordt gegeven bij voldoende kandidaten.

Alle cursussen worden gegeven op de Campus

Ter Beuken, Achterstraat, Sint-Antonius. Zij

starten vanaf 10 september 2001 en lopen door

tot half mei 2002. De kostprijs voor een cursus

bedraagt 1.500 BEF (37,18 euro) voor inwoners

van Zoersel en 3.000 BEF (74,37 euro) voor

niet-inwoners. De computercursus kost 2.500

BEF (61,97 euro).

Wilt u zich voor één van de cursussen inschrij-

ven dan kunt u terecht bij, Diane Weyten:

* maandag en dinsdag, van 8u.30 tot 12 uur

Zusterhuis, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93,

* woensdag en donderdag, van 8u.30 tot 12 uur

loketdienst Sint-Antonius,

Handelslei 108, tel. 03/380.13.83,

* donderdag van 18 tot 20 uur,

loketdienst Sint-Antonius,

Handelslei 108, tel. 03/380.13.83,

* vrijdag van 8u.30 tot 12 uur,

loketdienst Zoersel,

Oostmallebaan 15, tel. 03/312.94.10.

G E Z O C H T:

Lesgever Duits voor

het 3de jaar en/of conversatie
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gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
maatschappelijk assistente
Diane Weyten

tel. 03/380.13.81
fax. 03/385.29.09
diane.weyten@zoersel.be

Info
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Op 1 september starten de lessen van

het derde schooljaar van de gemeen-

telijke muziek- en woordacademie, fili-

aal Zoersel. De lessen vinden plaats

op de campus Achterstraat, Sint-

Antonius (in de oude kleuterschool

van de gemeentelijke basisschool

Sint-Antonius).

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen

er terecht voor een eerste jaar alge-

mene muzikale vorming,

waarbij notenleer centraal

staat. Een noodzakelijke voor-

bereiding om vanaf het twee-

de jaar een muziekinstrument

te kunnen bespelen. De

kinderen die vorig jaar het

eerste jaar notenleer hebben

gevolgd, zullen vanaf  dit jaar

in de muziekschool terecht kunnen om

er onder andere piano, gitaar, saxo-

foon, viool, klarinet en dwarsfluit te

leren bespelen.

De lessen van het eerste jaar

algemene muzikale vorming (noten-

leer) vinden elke woensdagnamiddag

tussen 14 en 15 uur en zater-

dagvoormiddag tussen 9 en 10u.30

plaats. De instrumentenleer vindt op

verschillende dagen plaats.

Toekomstige woordkunstenaars kun-

nen voor hun verbale expressie

terecht in de woordafdeling. Via ge-

dichtjes, toneel en prettige aangepas-

te oefeningen werken de kinderen op

een speelse manier aan uitspraak en

stemplaatsing. De lessen van het

eerste jaar gaan wekelijks door op

woensdagnamiddag tussen 13 en 14

uur.

Inschrijven voor de muziek- en

woordafdeling kunt u in de week van

maandag 27 augustus tot vrijdag 31

augustus, dagelijks van 18 tot 20 uur

in het filiaal aan de Achterstraat in de

deelgemeente Sint-Antonius. Zaterdag

1 september kunt u er terecht tussen

10 en 12 uur. Ook nadien kunt u nog

inschrijven tijdens de openingsuren

van het filiaal.

terklas + eerste en tweede leerjaar), 8- tot en

met 12-jarigen (derde tot en met zesde leer-

jaar) en 12- tot en met 18-jarigen (middel-

bare studies).

Voor de leeftijdsgroepen van 5- tot en met 7-

jarigen en 8- tot en met 12-jarigen is er een

werking op zaterdagvoormiddag en zaterdag-

namiddag. Voor de oudste leeftijdscategorie

is er enkel een werking op zaterdagvoormid-

dag. De voormiddagwerking loopt van 9u.30

tot 12 uur, de namiddagwerking van 13u.30

tot 16 uur. De lessen vinden plaats in de

gemeentelijke prefabs aan de Bethaniënlei

108, Sint-Antonius (aan de voetbalvelden van

KFC Antonia).

Het inschrijvingsgeld voor een volledig werk-

jaar bedraagt voor het eerste kind van een

gezin 3.000,- fr., voor het tweede kind van

een gezin 2.000,- fr. en voor elk

volgend kind van een gezin

1.500,- fr. Het inschrijvingsgeld

moet aan het begin van het werk-

jaar volledig en contant betaald

worden.

Op zaterdag 8 september start het

gemeentelijk kinder- en jongere-

natelier van Zoersel het negende werkjaar.

Wie voor het nieuwe werkjaar wil inschrijven,

zal er vlug bij moeten zijn. Doordat de

kinderen en jongeren van vorig jaar een

voorrangsrecht hebben gekregen om zich

terug in te schrijven, zijn sommige groepen

vrij vlug volzet.
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gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

Halle-Dorp 37
tel. 03/380.13.93
fax. 03/385.29.09
bart.vansantvliet@zoersel.be

Info
& inschrijvingen



Hoe gebeurt de opvang?

Stekelbees heeft als doel kwalitatieve

kindvriendelijke opvang te bieden. Zes

kinderbegeleid(st)ers staan in voor de

opvang. Zij krijgen permanente

vorming en bijscholing aangebo-

den vanuit de organisatie.Samen

met de coördinator staan zij garant

voor de kwaliteit van de opvang.

Op de tweemaandelijkse teamver-

gaderingen wordt de werking sa-

men met de coördinator onder de

loep genomen.

Voor en na school brengen de kinderen

hun vrije tijd door op een leuke

manier: ze spelen met elkaar in één

van de speelhoeken of in de ruime

tuin. Kinderen die huiswerk maken,

kunnen dit in de studiekamer. Elke

woensdagnamiddag en op vakantie- en

snipperdagen worden er activiteiten

georganiseerd.

Vinden de kinderen hun weg

naar Stekelbees?

Eind mei waren er reeds meer dan 200

kinderen ingeschreven.

Wat de vooropvang (vanaf 7 uur tot

schooltijd) betreft, zijn er gemiddeld 4

kinderen per dag, met een maximum

van 9 kinderen. Dit is geheel volgens

de verwachtingen: de scholen hebben

immers ook voorbewaking vanaf 7u.30.

Wat de naopvang betreft, komen er ge-

middeld 18 kinderen, met een maxi-

mum van 26 kinderen. Bij deze cijfers

is ook de vrijdagavond geteld: het

drukste moment in een gewone school-

week.

Op de woensdagen komen er gemid-

deld 13 kinderen, met een maximum

van 19 kinderen.

Ook de Paasvakantie is reeds achter de

rug: met een gemiddelde van 33

kinderen (maximum 41 kinderen),

kwamen we bijna aan onze maximale

opvangcapaciteit (34).

We vinden het belangrijk om te weten

hoe kinderen de opvang beleven. Het

is immers voor hen dat we er zijn, dus

het is hoofdzaak dat zij zich goed voe-

len in Stekelbees. En daarover kunnen

cijfers weinig zeggen. Als kinderen ons

komen vertellen dat ze graag in Stekel-

bees zijn, als we hun lachende gezicht-

jes zien en als ouders ons vertellen dat

de kinderen veel makkelijker uit bed

kunnen omdat ze weten dat ze naar

Stekelbees mogen, dan weten we dat

het snor zit.

Stekelbees maakt zich op

voor de vakantie.

Thema’s worden gekozen en activiteit-

en worden voorbereid: de vakantie is

in het vooruitzicht!! Stekelbees zal

zich tijdens deze vakantie vooral rich-

ten op de kleinsten onder de Stekel-

beesjes (wat niet wegneemt dat oudere

broers of zussen ook welkom zijn). Dit

omdat de gemeentelijke speelpleinen

vanaf dit jaar enkel toegankelijk zullen

zijn voor kinderen ouder dan 6 jaar. De

voor- en naopvang van de speelpleinen

gebeurt ook door Stekelbees.

We hopen alle Stekelbeesjes een toffe

en ontspannende vakantie te bieden.

Het Stekelbees team:

Gonda Goossens, Annelies Van der

Steen, Staf Heyndrickx, Jocelyn

Anoling, Karolien Deleu, Nathalie Van

Velthoven, Sarah Verdonck.
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Stekelbees
coördinator Zoersel
Sarah Verdonck

Kerkhoflei 16
tel. 03/385.49.34
elke dinsdag van
17 tot 19 uur

T E K E L B E E S

Info

een kennismakingeen kennismaking

Velen onder jullie hebben de aanwezigheid van

Stekelbees waarschijnlijk al opgemerkt: al is het

maar doordat het logo de gevel van de Handelslei

196 zo mooi en opvallend maakt.

Maar wat is dat nu eigenlijk? Stekelbees.

Stekelbees is een vzw waarop het gemeentebe-

stuur een beroep heeft gedaan om de buiten-

schoolse kinderopvang in Sint-Antonius op te

starten en blijvend te organiseren. Dit doet

Stekelbees dan ook sinds maart 2001.

Een kinderopvang waar kinderen tussen 2,5 en

12 jaar voor en na school, in de schoolvakanties

en op snipperdagen terecht kunnen.

Stekelbees is erkend door Kind en Gezin als IBO,

initiatief voor buitenschoolse kinderopvang.

SS



W E T E N S W A A R D

TOERISME ZOERSEL

Vacatures Raad van Beheer

Wilt u zich op vrijwillige basis
inzetten voor de ontwikkeling en
verdere uitbouw van het toerisme
in Zoersel?
Zo ja, stel dan uw kandidatuur
voor de Raad van Beheer van het
“VVV - Toerisme Zoersel”.
Uw medewerking bestaat uit het
bijwonen van de vergaderingen en
het actief mee uitbouwen van
fiets- en wandelroutes en deelne-
men aan diverse toeristische man-
ifestaties in samenwerking met de
Toeristische Dienst van de
Provincie Antwerpen.
Stuur uw kandidatuur aan:
Antoon De Paepe,
VVV-Toerisme Zoersel,
Ten Hoflaan 22, 2980 Zoersel.

GEZOCHT

Vrijwilligers

Huize Monnikenheide, een voor-
ziening voor mensen met een
mentale handicap- zoekt vrijwilli-
gers voor het kortverblijfcentrum.
Als vrijwilliger neemt u, samen met
het vaste team van opvoeders,
deel aan het dagelijkse leven.
U moet minimum 17 jaar zijn en
telkens acht uur per dag werken in
een periode van tien dagen tijdens
de maanden juli, augustus en sep-
tember. Buiten de ervaring van
werken met personen met een
mentale handicap krijgt u gratis
kost en inwoon.
Hebt u interesse?
Contacteer dan Kris Eilers,
Monnikendreef 3,
tel. 03/311.77.67, fax 03/309.28.35,
e-mail: monnikenheide@index.be
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Gewijzigde openingsuren!

Vanaf 1 juli wijzigen de openings-
uren van de klantenkantoren.
- Voor Zandhoven:

* maandag en woensdag
van 13u.30 tot 16 uur,

* dinsdag en vrijdag
van 8 tot 12 uur.

- Voor Malle:
* maandag, woensdag en donder-

dag van 8 tot 12 uur,
* dinsdag van 13u.30 tot 16 uur.

DRUGS

Wat mag en wat niet mag

Wellicht komt de nieuwe drugswet
pas na de zomer in het parlement.
Maar de federale minister van
Volksgezondheid, Magda Aelvoet,
heeft al een infobrochure klaar over
die drugswet. Met de brochure
“Drugs, wat mag en wat mag niet”
wil de minister een antwoord geven
op vaak gestelde vragen.
U kunt de brochure gratis aanvragen
bij de Vereniging voor Alcohol- en
andere Drugproblemen,
E. Tollenaarstraat 15,
1020 Brussel, tel. 02/423.03.33,
e-mail: vad@vad.be.
Op de website van het ministerie
van Volksgezondheid vindt u de fed-
erale beleidsnota drugs en de info-
brochure, www.minsoc.fgov.be

RALLY GEZONDE VOEDING

Toets uw kennis.

Op 5 mei vond de eerste gezondhei-
dsrally in onze gemeente plaats. De
deelnemers losten verschillende vra-
gen over gezonde voeding op.
Iedereen die er toen niet bij was
geven wij graag de mogelijkheid om
de rally alsnog op te lossen. U kunt
de rallyvragen (en antwoorden)
bekomen bij Diane Weyten,
gemeentelijke dienst Sociale
Zaken, Halle-Dorp 37, 
tel. 03/380.13.81.
Een smaakmakertje:
Hoeveel liter lichaamsvocht
mag iemand van 50 kg ver-
liezen voor hij een
dorstgevoel krijgt?
a - 2 liter, b - 5 liter,
c - 6 liter, d - 10 liter.
En het juiste antwoord is...

CULTUURPRIJS 2001

Dit keer verenigingen!

Elk jaar reikt de culturele
raad een cultuurprijs uit.
Het ene jaar aan een
persoon, het andere
jaar, zoals nu het geval
zal zijn, aan een
vereniging.
De vereniging moet zich
verdienstelijk hebben
gemaakt in één of
andere culturele disci-
pline. Dit kan gaan van
schone kunsten, luister
van de taal, culturele
animatie, vorming,
toerisme... en veel meer.
Iedereen kan iemand
voordragen. Het volstaat
een briefje te sturen met
de naam en adres van
de vereniging die u wilt
voordragen, naam en
adres van uzelf en een
korte motivatie.
Wij verwachten uw voor-
drachten op het secre-
tariaat van de culturele
raad, Halle-Dorp 37, en
dit voor woensdag 5
september 2001.
De verkiezing van de
laureaat gebeurt door de
culturele raad. De plech-
tige uitreiking van de
cultuurprijs 2001 zal
plaatsvinden tijdens de
verenigingendag op
zondag 14 oktober.
Info: gemeentelijke
dienst Cultuur
Bart Van Santvliet,
tel. 03/380.13.93,
fax 03/385.29.09

EURO

EN EUROCENTEN

Bereidt u voor!

Open school Kapellen
organiseert euro-cur-
sussen. Deze cursus be-
reidt u voor op de komst
van de euro en is be-
doeld voor mensen die
niet lang naar school
geweest zijn.
Hebt u interesse? Bel
naar Elke of Erna,
tel. 03/605.00.09, tijdens
de kantooruren.
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H U I S A R T S E N
J U L I
zo 1: Dr. Van Gulck, Turnhoutsebn 73, Oostmalle (03/309.02.84)
za 7: Dr. Sebrechts, St.-Teuntisplein 5 (03/385.08.38)
zo 8: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)
za 14: Dr. Geys, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)
zo 15: Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (03/385.38.60)
za 21: Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32 (03/312.18.63)
zo 22: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/384.18.01)
za 28: Dr. Peeters, Kapellei 32 (03/385.10.85)
zo 29: Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

A U G U S T U S
za 4: Dr. Van de Wouwer, Risschotlei 37 (0495/51.33.33)
zo 5: Dr. Tanghe, Antwerpsestwg. 49, Oostmalle (03/311.71.81)
za 11: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)
zo 12: Dr. Vermeire S., Kwaadeinde 13, Oostmalle (03/311.55.44)
wo 15: Dr. Eggers, Oude Meirstraat 32, Oostmalle (03/312.18.63)
za 18: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)
zo 19: Dr. Peeters, Lindedreef 4 (03/383.28.21)
za 25: Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)
zo 26: Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

WACHTVERANTWOORDELIJKE: Dr. Birgit Van Gulck (03/309.02.84)
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TA N D A R T S E N  &  A P O T H E K E R S
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is. CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD:
donderdag 30 augustus, Koetshuis, 20 uur

donderdag 27 september, Koetshuis, 20 uur

MILIEURAAD:
Voor meer info dienst leefmilieu, 03/380.13.43

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

SPORTRAAD:
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING:
maandag 10 september, Zonneputteke, 20 uur,

Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
vrijdag 28 september, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL:
dinsdag 4 september, Zonneputteke, 20u.30
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

JEUGDRAAD:
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90
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!! OPGELET !!
Alle gemeente-
lijke diensten
zijn gesloten op:

woensdag 11 juli
(feest van de
Vlaamse
gemeenschap),
woensdag 15
augustus (O.L.V.
Hemelvaart)

JUBILARISSEN
50 jaar samen

Louis en Norbertina
HAEST - BELLEKENS

Franciscus en Martha
KERKHOFS - CLAESSENS

Florent en Melania
NOENINCKX - COERTJENS

Joseph en Simone
HENDRICKX - MERTENS

Ludovicus en Hermina
HUYGEN - VINCK

Cornelius en Petronella
VAN OIJEN - DE MEIJER

Ludovicus en Germania
DAEMS - LAVRIJSSEN

Andreas en Angelina
DE BIE - VAN AKEN

Frans en Jacqueline
VAN DEN BROECK - HUYBRECHTS

Josephus en Elisa
LAENEN - VAN UFFELEN

Hendrik en Hortensia
PEETERS - MINTJENS

Ludovicus en Augusta
SMITS - PEETERS

Willy en Magdalena
VANDENBERGHE - VILLETTE

René en Elisabeth
DE CUYPER - MORIN

Petrus en Margaretha
NUYTS - VAN DEN BOGAERT

Alexander en Germania
PROOST - TEUNEN

Josephus en Francisca
VAN PEER - VAN DEN BULCK

60 jaar samen

Joseph en Irma
CLAUS - VAN HOYDONCK

Julius en Clara
HESBEENS - VAN HOFSTRAETEN


