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Samen met verschillende ver-

enigingen organiseren we dit

jaar al voor de tiende maal onze typische

Zoerselse kerstmarkt. Vorig jaar kon

ze - in en om het Bethaniënhuis -

rekenen op heel wat bezoe-

kers. Omwille van de ver-

bouwingswerken aan het

Bethaniënhuis vindt ze dit

jaar echter opnieuw plaats

in de gemeentelijke basis-

school van Sint-Antonius, aan

de Achterstraat.

U bent allen van harte welkom op zaterdag 9 en zondag 10 de-
cember, respectievelijk van 12.30 tot 19.00 uur en van 10.00 tot
17.00 uur. U kunt elkaar er in een ongedwongen sfeer ont-

moeten, andere continenten ontdekken en natuur-

lijk bij een natje en een droogje originele

eindejaarsgeschenkjes kopen. Ook nu is er weer

een stand waar u uw kerstboom kunt kopen aan

een zeer democratische prijs. Binnen onze ge-

meente wordt hij bovendien gratis thuisgebracht.

Uiteraard gaat ook deze keer, net als in het ver-

leden, een deel van de opbrengst van alle

deelnemers naar een goed doel. Dit jaar

kozen we voor een project van Annie

Goossens: ‘La Casa de Acogida’, een

opvangtehuis of dagverblijf voor ge-

handicapte kinderen in één van de

armste wijken van Santiago de

Chili én voor een project van

Leen Willaeys: ‘Cozoego’, tegen

woestijnvorming in Kameroen.

oooo vvvv eeee rrrr
dddd eeee     gggg rrrreeee nnnn zzzz eeee nnnn     

hhhh eeee eeee nnnn

oooo vvvv eeee rrrr
dddd eeee     gggg rrrreeee nnnn zzzz eeee nnnn     

hhhh eeee eeee nnnn

Teuntje werd de voorbije maand 20. Daar

hoorde natuurlijk kaarsjes blazen bij! De eer-

ste opvangkindjes zijn intussen natuurlijk al

flink uit de kluiten gewassen.

Wie naar mijn mening écht recht heeft op uit-

blazen, is Juul De Ceuster. Op 12 november

nam de gedreven pastoor van Sint-Paulus na

vele jaren afscheid. Dank, Juul en Julia, en

hopelijk kunnen jullie het voortaan in

Kasterlee wat rustiger aan doen.

Rustiger aan doen, dat zal er niet bij zijn voor

de 27 Zoerselaars die de volgende jaren deel

uitmaken van onze gemeenteraad.

Wij geven u alle uitslagen van 8 oktober mee.

en dat er de volgende periode over partijgren-

zen heen, een constructieve samenwerking

mag bestaan om Zoersel verder uit te bouwen.

Onze gemeente kwam nog in het verkiezings-

nieuws: de gemeentelijke website werd verko-

zen tot vijfde website van alle Vlaamse

gemeenten. Al vinden we zoiets geen reden

om hoog van de toren te blazen, wel een moti-

vatie om hard verder te werken.

En nu we het toch over blazen hebben: is

het u ook opgevallen dat ook de herfst-

tuinactiviteiten mee moeten met de evolu-

tie van de tijd? Vandaag harkt of keert men

geen bladeren meer, neen men bláást ze.

Weg van het gazon, weg van de oprit... Wie

heeft er vandaag geen bladblazer? Alléén,

die dingen maken lawaai en daar krijgen

we soms wel klachten over.

Met de eindejaarsperiode voor de deur, is

blazen ook een woord dat doet denken

aan alcoholcontroles. Misschien biedt de

feestbus een oplossing.

En vergeet intussen onze traditionele

kerstmarkt niet.

Oproepen voor kerstmarkten en waar-

schuwen voor alcoholcontroles... is dat ei-

genlijk niet warm en koud blazen?...
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vallen(de) bladeren... in stilte? 
VERMIJD GELUIDSHINDER!

Nog een goede maand en het
is alweer zover: dan duiken
we met z’n allen oudejaars-
nacht in, om uit te komen in een
bruisend nieuw jaar. Om die over-
gang zo vlot en veilig mogelijk te laten ver-
lopen, slaan het gemeentebestuur, het
provinciebestuur en De Lijn de handen in el-
kaar. Zoals elk jaar leggen zij die nacht namelijk
oudejaarsnacht- en feestbussen in.

Oudejaarsnachtbussen
Met een feestbusticket op zak kunt u op 31 december vanaf 18
uur gratis met bus en/of tram het ganse Vlaamse land doorkrui-
sen - en dit tot nieuwjaarsdag middernacht. In onze regio pen-
delt buslijn 41 zoals altijd tussen Antwerpen en Turnhout.

Feestbussen
De Lijn zet ook een aantal extra feestbussen in die regionale
verbindingen maken en naar locaties rijden die anders niet be-
reikbaar zijn met het openbaar vervoer. Let wel: deze trajecten
worden enkel tussen 22 uur en 6 uur gereden.
De feestbus die onze regio doorkruist, vertrekt elk uur vanuit
Zandhoven dorp en rijdt tot Rijkevorsel kerk. Ze doorkruist Halle,
Sint-Antonius, Zoersel en gaat dan naar Westmalle, Oostmalle,
Rijkevorsel en zo tot in Sint-Jozef Rijkevorsel. Ter hoogte van
Rijkevorsel kerk kunt u andere feestbussen nemen richting
Brasschaat en Hoogstraten. Ter hoogte van Zandhoven dorp
kunt u doorrijden naar Lier.

Grat is  t icket
Op vertoon van uw identiteitskaart kunt u - vanaf 15 december -
op onderstaande verdeelpunten uw gratis ticket afhalen.
- gemeentelijke dienst Jeugd,

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90, jeugd@zoersel.be
- gemeentelijke dienst Onthaal in het gemeentehuis, 

Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 00
- gemeentelijke loketdienst Sint-Antonius,

Handelslei 108, tel. 03 380 13 80
- gemeentelijke loketdienst Zoersel in het Lindepaviljoen,

Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10
- Politiekantoor Sint-Antonius,

Kerkhoflei 14, tel. 03 385 16 16
Een volledig overzicht van de reiswe-
gen en de dienstregelingen vindt u
vanaf 1 december op www.feest-
bussen.be (via de provinciekaart
doorklikken naar Zoersel).

veilig naar 2007!
HAAL TIJDIG UW FEESTBUSTICKET
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AfvalAlArm
AFVALARM KERSTINKOPEN DOEN

De kerstdagen komen dichterbij. Ook u start binnenkort onge-
twijfeld met het inslaan van kerstcadeautjes en het samen-

stellen van een heerlijke kerstmaaltijd. Maar heeft u er al
eens bij stilgestaan hoeveel afval u overhoudt na het opber-

gen van uw boodschappen? Maar liefst 30 procent van uw afval
bestaat uit verpakkingsafval.
Waarom zou u niet zoveel mogelijk afvalarm winkelen. Dat be-
tekent minder verbranding en stortkosten én een besparing in
de portemonnee! Iedereen kan afvalarm winkelen, het is enkel
een kwestie van bewust boodschappen doen. Hierna vindt u al-
vast een aantal tips.
- koop losse groenten en fruit, geen voorverpakte producten;
- koop flessen met statiegeld, geen plastic of wegwerpflessen;
- gebruik een herbruikbare boodschappentas of plooikrat in

plaats van een plastic zakje;
- gebruik echt servies in plaats van wegwerpborden en -bestek;
- een stoffen tafelkleed is echt wel feestelijker in plaats van een

papieren tafelkleed;
- koop duurzame cadeaus zoals houten speelgoed;
- gebruik zoveel mogelijk duur-

zaam inpakpapier of bedenk
iets origineels om uw ca-
deautjes in te pakken;

- een boom met wortel
plant u nadien in uw tuin;

- beperk uw kerstverlich-
ting zoveel mogelijk.

Het is volop herfst. Dat betekent: vallende bladeren, rustige bos-
wandelingen, maar jammer genoeg ook vaak luide bladblazers.
Vooral oudere modellen maken veel lawaai. Wanneer u uw bla-
deren verzamelt met zo’n bladblazer is de kans groot dat u zich
daarmee de ergernis van de - verplichte - toehoorders op de nek
haalt. Bovendien is het ook voor uw eigen gehoor belastend.
Waarom dan niet uw bladeren verzamelen met een ouderwetse
gazonhark? Dat is veel minder storend en bovendien zijn de
extra inspanningen meteen een gezonde vorm van lichaams-

beweging in de buitenlucht.
Kunt u echt niet anders, maak dan niet elke dag lawaai.
Spreek eventueel met de buren af en pak het bladruimen

samen aan of op een moment dat ze niet thuis zijn.
Een derde optie: laat uw bladeren gewoon liggen. Ze
beschermen uw planten immers tegen de vorst.
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op het kringlooppark
NU OOK AFGEDANKTE AUTOBANDEN

Vanaf nu moet u op het kringlooppark niet meer betalen om uw
afgedankte autobanden er achter te laten. Tot voor kort was dit
wel het geval. Reden van deze wijziging is het feit dat banden-
producenten - in het kader van de aanvaardingsplicht van auto-
banden - nu verplicht zijn bepaalde bandensoorten onder meer
via kringloopparken in te zamelen.
Er zijn wel twee beperkingen. Zo mag elk gezin maximum vier
banden per jaar naar het kringlooppark brengen. Daarnaast
gaat het enkel om banden van personenwagens, 4x4-wagens,

aanhangwagens, caravans, bestelwa-
gens, lichte bedrijfsvoertuigen, moto-
ren en scooters. Banden afkomstig
van fietsen, tractors en autobussen
horen er dus niet thuis.

Zoersel duikt top 5 binnen
TROTS OP RESULTAAT MAAR STREVEN NAAR BETER!

Indigov lichtte in mei-juni 2006 de websites van alle 327 steden
en gemeenten in Vlaanderen en Brussel door. Zoersel eindigde
op een zeer verdienstelijke vijfde plaats. Wat de gebruiksvrien-
delijkheid van de website betreft, nam Zoersel zelfs de eerste
plaats in. Onze site scoorde in totaal 163,58 punten. Dat bete-
kent dat hij het 63,58 procent beter deed dan de gemiddelde ge-
meente. In vergelijking met 2005, steeg onze website
bovendien nog twee plaatsen en duikt nu dus de top 5 binnen.

Europees Comenius 1-project
DELEGATIES BEZOEKEN ONZE GEMEENTE

Onlangs verbleven personeelsdelegaties van een Spaanse,
een Poolse en een Slowaakse school in onze gemeente. Hun
bezoek kaderde in het Europees Comenius 1-project, waaraan
ook de Zoerselse Antoniusschool deelneemt.  “Doel van dit drie-
jarig project is elkaar en elkaars land beter leren kennen en aan-
tonen dat er - ondanks de verschillen - een hechte vriendschap
kan ontstaan tussen de verschillende landen”, aldus Dani Van
Gompel, voormalig directeur van de Antoniusschool, die dit pro-
ject mee opstartte “Dit eerste jaar hebben we vooral besteed
aan het elkaar leren kennen en oog en begrip hebben voor de
verschillen en de gelijkenissen van het dagelijks leven in de ver-
schillende landen. Wij komen twee maal per jaar samen in één
van de deelnemende landen. Vorig jaar waren wij in Spanje en
in Slowakije en nu was het de beurt aan onze gemeente. Naast
de uitwerking en verdere planning van het tweede werkjaar
maakten we deze keer van de gelegenheid gebruik om onze
gasten niet alleen ons dorp te leren kennen, maar om ook eens
een kijkje te gaan nemen in Brussel, Brugge, aan zee en in
Antwerpen. Volgend jaar in mei staat er een bezoek aan Polen
op het programma!”

plus-3-pas verdwijnt!
IDENTITEITSKAART WAARDIGE VERVANGER

Bent u 55 jaar of ouder? Dan heeft u recht op een korting wan-
neer u deelneemt aan een culturele activiteit die via de cel cul-
tuurspreiding van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen financieel wordt ondersteund. U kon tot
op heden een Plus-3-Pas aanvragen om van deze korting te ge-
nieten. In het kader van de beleidslijnen van de Vlaamse
Regering omtrent administratieve vereenvoudiging, besliste
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux onlangs echter om de
Plus-3-Pas niet langer te verdelen. Let wel, de korting op zich
blijft bestaan. Er zullen enkel geen nieuwe Plus-3-Passen meer
gemaakt worden. Uw identiteitskaart volstaat vanaf nu om aan
te tonen dat u de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Wie in het be-
zit is van een Plus-3-Pas hoeft deze echter niet weg te gooien,
want het pasje blijft wel geldig.

Op 15 & 16 oktober 2006 stonden wereldwijd 23.542.614 mensen recht tegen armoede en voor het behalen van de millenniumdoel-
stellingen. Meteen goed voor een wereldrecord. Ook het personeel van het gemeentebestuur Zoersel droeg zijn steentje bij en stond
stipt om twaalf uur met zijn allen recht. Nu is het hopen dat de wereldleiders hun ogen hiervoor niet sluiten!

Op 15 & 16 oktober 2006 stonden wereldwijd 23.542.614 mensen recht tegen armoede en voor het behalen van de millenniumdoel-
stellingen. Meteen goed voor een wereldrecord. Ook het personeel van het gemeentebestuur Zoersel droeg zijn steentje bij en stond
stipt om twaalf uur met zijn allen recht. Nu is het hopen dat de wereldleiders hun ogen hiervoor niet sluiten!
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naam VS V O
1 Stan Bartholomeeussen 1.203 1 -

2 Peter Lambrechts 304 3 -

3 Sofie Verlent 182 6 -

4 Jos Vekemans 154 - 1

5 Liliane Kuypers-de Cat 107 - 11

6 Marcel Wuyts 109 - 10

7 Frédéric Dewilde 95 - 15

8 Ingrid Severeyns 127 - 7

9 Rigo Van Den Eynden 94 - 17

10 Marina Van De Velde 169 - 3

11 Greet Verellen 200 5 -

12 Cisse  Severeyns 519 2 -

13 Danielle Willems 80 - 19

14 Wannes Vervliet 118 - 8

15 Walter Van Hofstraeten 225 4 -

16 André De Gucht 98 - 13

17 Liesje Goossens 158 - 5

18 Leo Storms 114 - 9

19 Cécile Biron 147 - 6

20 Marleen Van Broeck 86 - 18

21 Patrick Wyffels 181 - 2

22 Ann Dua-Willemen 96 - 14

23 Gard Van Peer 95 - 16

24 Nancy Van Dyck 66 - 20

25 Jan Jacobs 101 - 12

26 Françoise Wouters 53 - 21

27 Guy Van Hoeydonck 163 - 4

VVVV LLLL DDDD

Katrien Schryvers (CD&V) blijft burgemeester en neemt de algemene coördinatie

van het politiek beleid op zich. Daarnaast is zij ook bevoegd voor veiligheid

(brandweer, politie, ...), feestelijkheden & protocol, bevolking & burgerlijke

stand, kieszaken, informatie - communicatie & inspraak, seniorenbeleid, ruim-

telijke ordening & stedenbouw, onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en wijkwer-

king.

Eerste schepen Bart Sebreghts (CD&V) is bevoegd voor financiën & begroting en

boekhouding, patrimonium, coördinatie nutsvoorzieningen, personeel & orga-

nisatie, dienstverlening & kwaliteit, integratie gemeente & OCMW, informatise-

ring en publiekprivate samenwerking.

Tweede schepen Max Frans (CD&V) is bevoegd voor aanleg & onderhoud we-

gen, aanleg & onderhoud parken en plantsoenen, onderhoud grachten, water-

lopen en bermen, groenonderhoud, onderhoud gebouwen, energiebeheer

gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, uitvoering logistieke hulp aan vere-

nigingen, middenstand en uitleendienst.

Derde schepen Bob Peeters (GPS) behoudt leefmilieu, natuurbeleid, bosbeheer,

afvalverwerking, verkeersveiligheid & -leefbaarheid, openbaar vervoer en

internationale samenwerking.

Vierde schepen Luc Kennis (CD&V) wordt verantwoordelijk voor jeugd, toelagen

voor jeugdinitiatieven & -verenigingen, beheer jeugd- en speelinfrastructuur, ge-

zinsbeleid, kinderopvang en landbouw.

Vijfde schepen Liesbeth Verstreken (N-VA) krijgt emancipatie, cultuur, tewerk-

stelling & sociale tewerkstellingsprojecten, gezondheidszorg en -preventie,

drugsbeleid, toelagen voor culturele initiatieven & -verenigingen, beheer cultu-

rele infrastructuur, kunst & kunstpatrimonium, bibliotheek en rechtszaken.

Zesde schepen Marc Somers (GPS) wordt verantwoordelijk voor sport, toelagen

voor sportinitiatieven & -verenigingen, beheer sportinfrastructuur en -exploita-

tieovereenkomsten, toerisme, jumelages en vormingsdienst.

Zevende schepen, en tevens OCMW-voorzitter, Paul Van Wesenbeeck (CD&V) is

bevoegd voor OCMW, sociale zaken, pensioenen, gehandicaptenzorg, sociale

toelagen, toelagen voor sociale initiatieven en sociale huisvesting.

Na twee jaar draagt schepen Max Frans zijn bevoegdheden over aan schepen

Luc Kennis, die op zijn beurt zijn oorspronkelijke taken doorgeeft aan nieuwko-

mer Wim Govers.

nieuwe schepenen bekendnieuwe schepenen bekend

aantal % aantal
stemmen zetels

VLD 3.045 21,68 6

Vlaams Belang 3.614 25,73 7

CD&V / N-VA 5.601 39,88 11

GPS 1.785 12,71 3

totaal 14.045 100 27

O

Z

h

a

d

C

d

m

D

Z

V O L L E D I G EIn onze gemeente zijn er 27 zetels in de gemeenteraad te verdelen. Partijen die
samen minstens 14 zetels hebben kunnen dus een coalitie vormen. CD&V/N-
VA en GPS sloten inmiddels zo’n bestuursakkoord en zullen dus ook de vol-
gende zes jaar Zoersel besturen. De nieuwe bestuursploeg maakte de
verdeling van de schepenmandaten reeds bekend:
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naam VS V O
1 Walter Vochten 1.815 1 -

2 Mario Verbeek 284 2 -

3 Carolina De Poorter 282 3 -

4 Fanny Schenkels 257 4 -

5 Jos Van Dongen 167 - 1

6 Suzanne Van Kets-Belpaire 250 5 -

7 Mai Wouters 184 7 -

8 Rina Jacobs 133 - 4

9 Piet Van Den Bossche 118 - 7

10 Marina Dogaer 131 - 5

11 Robert Boeckx 94 - 13

12 Denise Nevejans 118 - 8

13 Marc Kloeck 104 - 11

14 Hugo Bulckens 134 - 3

15 Jan Beuckelaers 125 - 6

16 Paula Hermans 88 - 15

17 Veronik Goossens 113 - 9

18 Tom Boeckx 110 - 10

19 Bea Vochten-Beddegenoots 146 - 2

20 Andy Van Den Wijngaert 86 - 18

21 Agnes Clessens 92 - 14

22 Maria T. Vanderhallen-Fyens 87 - 17

23 Martha  Van Causbroeck 88 - 16

24 Johnny Hellebaut 65 - 20

25 Tony Peeters 69 - 19

26 Maarten Huybrechts 100 - 12

27 Constant Meeussen 215 6 -

VVVV llll aaaa aaaa mmmm ssss     BBBB eeee llll aaaa nnnn gggg
naam VS V O

1 Katrien Schryvers 3.034 1 -

2 Bart Sebreghts 670 2 -

3 Paul Van Wesenbeeck 513 4 -

4 Liesbeth Loyens-Verstreken 374 9 -

5 Gavin Mertes 213 - 1

6 Georgette Truyens-Sanders 196 - 10

7 Marjan Vanmontfort 319 - 3

8 Katleen Verbergt 400 7 -

9 Wim Govers 460 6 -

10 Ines Van Den Brande 162 - 13

11 Jef Laureyssens 284 - 6

12 Luc Kennis 524 3 -

13 Luc Peeters 312 - 4

14 Peter Oorts 350 11 -

15 Danny Van De Velde 305 - 5

16 Martine  Roelants 210 - 8

17 François Van Aerde 122 - 16

18 Kristel Simkens 196 - 11

19 Fien Van De Weyer 134 - 15

20 Karin Govers-Geysen 370 10 -

21 Chris V. Ussel-Gonnissen 158 - 14

22 May De Peuter-Jansen 201 - 9

23 Dirck Haest 393 8 -

24 Lisette Keysers-Martens 244 - 7

25 Max Scheirs 170 - 12

26 Louis Verheyen 323 - 2 

27 Max Frans 478 5 -

CCCC DDDD &&&& VVVV ////    NNNN ---- VVVVAAAA GGGG PPPP SSSS
naam VS V O

1 Bob Peeters 357 1 -

2 Marc Somers 204 3 -

3 Neel Couwels 81 - 1

4 Tom Sleeuwaert 96 - 12

5 Frederika Houwelijckx 114 - 6

6 Ward Steel 120 - 3

7 Martine Laeveren 78 - 18

8 Klaas Willekens 83 - 16

9 Linda Mulder 101 - 11

10 Gudrun Eyskens 106 - 9

11 Thomas Vochten 109 - 7

12 Jaklien V. Haegendoren-Clerckx 86 - 14

13 Maarten Smeulders 116 - 4

14 Katrien Seynaeve 176 - 2

15 Guy Verwilt 109 - 8

16 Leen Jochems 116 - 5

17 Emery Frijters 84 - 15

18 Anita Van Hove 57 - 22

19 Hedy Matthijnssens 57 - 23

20 Paul Waterloos 50 - 24

21 Karin Verbist 78 - 19

22 Jeroen Jochems 96 - 13

23 Ilse Liesse-Verrijcken 82 - 17

24 Gaby Van Dyck 77 - 20

25 Marc De Cordt 73 - 21

26 Guido Pacquée 233 2 -

27 Lionel Vandenberghe 104 - 10

Li jststemmen en voorkeurstemmen
Een lijststem of kopstem betekent dat de kiezer geen voorkeur had

voor één of meerdere kandidaten, maar gewoon de lijst van

zijn/haar keuze bovenaan heeft aangeduid. In deze tabel vergelij-

ken we per partij het aantal lijststemmen en het aantal stemmen

voor één of meerdere kandidaten.

Let wel, de percentages zijn horizontaal gemaakt. Dus bijvoor-

beeld voor VLD hebben 475 kiezers, of 15,6 pct van de 3.045 VLD-

kiezers, een lijststem uitgebracht.

partij lijststemmen voorkeurstemmen totaal

VLD 475 (15,6 %) 2.570 (84,4 %) 3.045 (100 %)

Vlaams Belang 941 (26 %) 2.673 (74 %) 3.614 (100 %)

CD&V / N-VA 489 (8,7 %) 5.112 (91,3 %) 5.601 (100 %)

GPS 427 (23,9 %) 1.358 (73,1 %) 1.785 (100 %)

Op 8 oktober trokken we met z’n allen naar de stembus. In

Zoersel mochten 15.992 kiezers hun stem uitbrengen voor

het kiezen van 27 raadsleden. 14.629 kiezers namen effectief

aan de stemming deel. 3,9 pct van hen, of 584 kiezers, stem-

den blanco of ongeldig.

CD&V/N-VA blijft de grootste partij met elf zetels, gevolgd

door Vlaams Belang met zeven zetels, VLD met zes en GPS

met drie zetels. Inmiddels is ook de nieuwe coalitie bekend.

De huidige meerderheid zal ook de volgende zes jaar in

Zoersel aan het roer staan.

E R E S U L T A T E N
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uitzondering!
GEEN TEXTIELINZAMELING AAN HUIS IN DECEMBER

In juni dit jaar startte de gemeente een tweemaandelijkse tex-

tielinzameling aan huis.

Omwille van de feestdagen zal deze inzameling in december
uitzonderlijk niet plaatsvinden. De eerstvolgende inza-

meling is voorzien op 23 en 24 januari, en van dan af

telkens om de twee maanden. U krijgt alleszins en-

kele dagen op voorhand een bericht in uw brie-

venbus met daarop de nodige informatie.

Bovendien staan de verschillende ophaaldata

ook telkens vermeld in onze afvalkalender.

Op 12 november nam de parochiegemeenschap van

Sint-Paulus afscheid van pastoor Juul de Ceuster, die

hier meer dan 18 jaar met veel plezier pastoor was. Juul werd

begin oktober 75, maar stelde zijn pensioen toch nog eventjes

uit. “Ik wilde op 1 november nog graag mee afscheid nemen van

onze overledenen. Ook bij de naamopgave van de vormelingen

wilde ik nog graag bij zijn, alsook bij de viering ’25 jaar gezins-

viering’. Zondag 26 november zal ik dan mijn laatste misviering

voorgaan.”

Voordat Juul naar Sint-Paulus kwam, was hij 18 jaar actief in het

roepingenpastoraal van het bisdom Antwerpen. Verder was hij

onder meer pastoor in Turnhout en in Herenthout. “Ik ben altijd

overal graag geweest en heb alles heel graag gedaan”, aldus

Juul, “maar aan alles komt een einde, hé. Het is tijd dat ik weg-

ga en plaats maak voor anderen.”

Juul verhuist binnenkort opnieuw naar zijn geboortedorp

Kasterlee. “Ik heb geen concrete plannen”, zo zegt hij nog,

“maar als ik er ergens kan helpen, zal ik dat zeker doen.”

openbare verkoop
FIETSVERKOOP

Het gemeentebestuur verkoopt - op donderdag

21 december 2006 - bij opbod een

aantal fietsen. U kunt de fietsen

vanaf 17.30 uur bezichtigen

bij de gemeentelijke dienst

Openbare Werken aan het Zonneputteke (1E)

in de deelgemeente Zoersel. De eigenlijke

verkoop start om 18 uur.
Uiteraard kon de parochie Juuls afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op zondag 12 november vond in de Sint-Paulusparochie dan ook een speciale af-
scheidsviering plaats om Juul in de bloemetjes te zetten.

tot ziens meneer pastoor...
AFSCHEID VAN JUUL DE CEUSTER
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werken in uitvoering
NUTSLEIDINGEN SINT-ANTONIUSBAAN & VOORNE

Langs de Sint-Antoniusbaan en de Voorne zijn al enkele weken

werken aan de gang. In opdracht van Eandis, de beheerder van

gas-, laagspannings- en hoogspanningsnet, worden er aan 

deze leidingen aanpassingswerken uitgevoerd. Aansluitend

wordt het laagspannings- en het T.V.-distributienet in de Voorne

en de Jachthoornlaan ondergronds gebracht. Tegelijkertijd

wordt het aardgasnet in de Jachthoornlaan ontdubbeld. Dat 

betekent dat in de toekomst aan elke zijde van de straat een 

gasleiding zal liggen, zodat huisaansluitingen kunnen gebeuren

zonder de straat te moeten onderboren. Ook de openbare 

verlichting in de Voorne, van de Krekelenberg tot de

Jachthoornlaan - en in de Jachthoornlaan zelf - wordt volledig

vernieuwd. Ook deze voedingskabel wordt ingegraven.

Het gemeentebestuur maakte van deze werkzaamheden ge-

bruik om langsheen de Sint-Antoniusbaan - en dit van aan de

Sporkenlaan tot aan de Krekelenberg - een lege PE-buis mee

te laten ingraven. Hierin zal dan later een glasvezelkabel gebla-

zen worden die de informaticasystemen van verschillende ge-

meentegebouwen - zoals het Lindepaviljoen, de bibliotheek, de

dienst Openbare Werken aan het Zonneputteke en het

Bethaniënhuis - op een zeer snelle manier met elkaar verbindt.
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