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December nadert. Dé pakjemaand

bij uitstek.

Vaak echter zorgt het uitkiezen van

cadeautjes voor heel wat kopbre-

kens.Waarmee kunt u manlief of uw

schoonmoeder blij maken?

Dat probleem willen wij mee voor u

oplossen, en wel via de Zoerselse

geschenkcheque.

Deze bon ter waarde van 10 euro,

kunt u bij alle deelnemende

Zoerselse middenstanders inruilen.

Zo heeft de gelukkige krijger een

ruime keuze, en het is nog goed

voor onze handelaars ook.

Zoekt u toch een ander geschenk-

je, dan kunt u dit, maar ook heel veel

gezelligheid, zeker vinden op onze

traditionele kerstmarkt. Te noteren:

13 en 14 december, in en rond het

Bethaniënhuis.

Het allergrootste geschenk, dat is

en blijft nog altijd ons leven. En

daarom is veiligheid, onder meer in

het verkeer, zo ontzettend belang-

rijk.

Daarom verdeelde onze politiezone

ook nu weer fluo-vestjes. Niet als

geschenk om het geschenk, maar

wel als hoogstnoodzakelijk element

om voetgangers en fietsers te laten

opvallen in het verkeer. Knap dat

scholen, oudercomités en leerlin-

genraden zich hier voor 100 % ach-

ter zetten.

Elk ongeval of verloren leven is er

immers één te veel. En ondanks al-

le inspanningen, is dit niet te ver-

vangen of terug te vinden, zelfs op

geen 1.000 www.verlorenvoorwer-

pen-sites.

Gezien worden of gezien zijn, ’t is

een wereld van verschil, niet?

Katrien Schryvers

burgemeester

December

komt dichterbij. Weldra staan ook

Sinterklaas en de eindejaarsperiode voor de deur.

Ontbreekt het u ook vaak aan inspiratie voor het perfecte ca-

deau? Dan bieden het gemeentebestuur en onze midden-

standsverenigingen u mogelijk een geschikte oplossing. Sinds

10 november kunt u in het administratief centrum in Sint-

Antonius en in onze antennes in Halle en Zoersel namelijk de

‘Zoerselse geschenkcheque’ aankopen. Dit is een cheque, ter

waarde van tien euro, die u aan iemand cadeau kunt doen. De

gelukkige kan de cheque dan vervolgens bij één van de deel-

nemende Zoerselse handelaars besteden, binnen een periode

van één jaar.

deelnemen

U herkent de deelnemende handelaars aan de kaart ‘Wij aan-

vaarden Zoerselse geschenkcheques’ die op een zichtbare

plaats in hun zaak hangt. Bovendien kunt u op www.zoersel.be

ook steeds een geüpdatete lijst terugvinden van alle deelne-

mende handelaars.

voordelen

De geschenkcheque heeft voor elke partij voordelen. De koper

hoeft zijn hoofd niet meer te breken over een geschikt ge-

schenk, terwijl de ontvanger deze cheque kan besteden aan

een zeer breed gamma van producten. Bovendien trachten wij

via deze weg iedereen ertoe aan te zetten om uiteenlopende

aankopen bij onze plaatselijke middenstand te doen.

We hopen alvast dat u veel plezier zult beleven aan deze

Zoerselse geschenkcheque.
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zestigste verjaardag
UNIVERSELE VERKLARING MENSENRECHTEN

Vorig jaar zorgden de weergoden ervoor dat onze jaarlijkse

kerstmarkt letterlijk in het water viel. Als u er ondanks het slech-

te weer toch bij was, heeft u ongetwijfeld de bijzondere sfeer van

de toch wel typische Zoerselse kerstmarkt kunnen opsnuiven.

We hopen alvast dat dit jaar niet alleen u, maar ook het zonne-

tje van de partij zal zijn tijdens onze twaalfde editie van de kerst-

markt, die wij samen met verschillende verenigingen en vele

vrijwilligers organiseren. In tegenstelling tot de vorige twee ja-

ren, gaat ze deze keer opnieuw door in en rond het administra-

tief centrum (Bethaniënhuis), Handelslei 167.

goed doel

Wat niet verandert, is het feit dat een deel van de opbrengst van

alle deelnemers naar een goed doel gaat. Dit  jaar kozen we

enerzijds voor ‘Abate Molina’, een project van Guido Goossens

rond een schooltje met 120 leerlingen in het stadje Talca, 250

km ten zuiden van de Chileense hoofdstad Santiago, en ander-

zijds voor ‘Chico Latino’, een educatief project voor indiaanse

kinderen in Peru.

wanneer?

U kunt een kijkje komen nemen op onze kerstmarkt op zaterdag

13 december van 13 tot 19 uur en op zondag 14 december van

10 tot 17 uur. Maak zeker van de gelegenheid gebruik om er ori-

ginele eindejaarsgeschenkjes op de kop te tikken. Er zijn ook

kerstbomen te koop aan zeer democratische prijzen.Woont u in

Zoersel, dan wordt hij zelfs gratis thuis gebracht.

De kerstmarkt, zeker een bezoekje waard!

kerstmarkt 13 & 14 december
IN EN ROND HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat

dit jaar zestig jaar. Sinds de ondertekening van dit baanbrekend

document in 1948 is er veel vooruitgang geboekt op vlak van

mensenrechten. Er werden verschillende instrumenten in het le-

ven geroepen om de mensenrechten te beschermen.

Respect voor mensenrechten is echter nog steeds geen evi-

dentie. Denken we maar aan het seksueel geweld en het ge-

bruik van kindsoldaten in Congo, de humanitaire crisis in

Darfoer of de vervolging van mensenrechtenactivisten in China.

De zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens is dus niet alleen een reden tot feesten,

maar ook een perfecte aanleiding om mensenrechtenschendin-

gen aan te klagen en actie te ondernemen.

actieweek

Traditioneel voert Amnesty International naar aanleiding van de

verjaardag van de UVRM een hele week actie. Deze mensen-

rechtenweek vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 14 december.

Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt onze ge-

meente de campagne van Amnesty International voluit. Zo zult

u aan het administratief centrum in Sint-Antonius niet alleen een

groot spandoek zien hangen, u kunt er ook terecht voor een spe-

ciale fototentoonstelling naar aanleiding van deze zestigste ver-

jaardag. U kunt er bovendien meteen ook een kaars of

wenskaart van Amnesty International kopen. Deze zijn ook te

verkrijgen in onze antennes in Halle en Zoersel.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Erik Fuhlbrügge

op 03 2980 0 00.
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iets verloren?
SURF EENS NAAR WWW.ZOERSEL.BE

deskundigen lichten toe
INFORAVOND BORSTKANKER

vanaf nu digitaal

Blijft u graag op de hoogte van wat er zoal reilt en zeilt in onze

Roemeense jumelagegemeente Crucea? Dan is de Crucea

Nieuwsbrief zeker iets voor u.De vzw Zoersel-Crucea verspreidt

deze Nieuwsbrief bovendien sinds kort ook digitaal. Als u uw e-

mailadres doorgeeft via mertens.charles@pandora.be, dan

mag u de Crucea Nieuwsbrief binnenkort in uw mailbox ver-

wachten. Ontvangt u alsnog graag de papieren versie, dan mag

u dit eveneens via deze weg doorgeven.

CRUCEA NIEUWSBRIEF
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Bent u uw GSM, sleutels, fototoestel, fiets, … verloren in

Zoersel? Dan kunt u sinds deze maand surfen naar www.zoer-

sel.be. Daar vindt u een webpagina met alle verloren voorwer-

pen die door de eerlijke vinders bij de politie zijn binnenge-

bracht. Wie weet staat ook uw camera, gsm, … ertussen, en

kunnen we hem via deze weg aan u, de rechtmatige eigenaar,

terugbezorgen.

Let wel, gevonden voorwerpen (voornamelijk fietsen) die langer

dan zes maanden in ons bezit zijn, worden verkocht tijdens een

openbare (fiets)verkoop in het Zonneputteke. Wacht dus zeker

niet te lang om uw eigendom op te vragen.

Laat uw fiets graveren, zo wordt hij meteen ook geregistreerd.

Als hij dan ergens gevonden wordt, kan de politie u snel opspo-

ren en heeft u uw trouwe tweewieler ook snel terug.

Bent u dus iets waardevols verloren, doe dan altijd eerst  aan-

gifte bij de politie en surf vervolgens even naar www.zoersel.be.

Water om te drinken, te wassen, te koken, te spelen, … We ver-

bruiken water voor heel wat zaken. Telkens we  de kraan open-

zetten, stroomt het water eruit. Het lijkt wel onuitputtelijk. Maar

we moeten voorzichtiger omspringen met ons waterverbruik.

Onze aarde bestaat voor 70 pct. uit water en slechts 0,6 pct. van

al dat water is geschikt voor menselijk gebruik. Een paar be-

langrijke regels om duurzaam om te gaan met water zijn:

- gebruik het juiste water voor de juiste toepassing,

- verbruik minder water en vervuil het zo min mogelijk,

- vang regenwater op en hergebruik het.

enkele makkelijk toepasbare tips

- U kunt regenwater gebruiken om uw tuin te besproeien, uw

auto te wassen, te poetsen, uw toilet door te spoelen of uw

wasmachine op aan te sluiten.

- Veel water verdwijnt via het toilet. Zorg dus voor een water-

vriendelijke spoeling en plaats een twee-toetsenspoel-

systeem.

- Laat de kraan niet lopen tijdens het poetsen van uw tanden of

het wassen van de vaat.

- Hergebruik het spoelwater van de vaat nadien nog voor het

spoelen van bokalen, flessen, conservenblikken, enz.

- Een bad verbruikt al snel tussen de 100 en 150 liter water. Het

nemen van één bad komt overeen met drie douchebeurten -

zelfs met vijf douchebeurten als u een spaardouchekop heeft.

- Was steeds met een volle wasmachine.

- Maak gebruik van spaarperlatoren (bruismondstuk) op kraan-

tjes. Hierbij wordt er lucht in de waterkraan gemengd. U ver-

bruikt minder water zonder dat u erbij stil staat. Plaats geen

perlatoren op een kraan die u gebruikt om emmers te vullen,

want dan duurt het alleen langer om de emmer te vullen.

- Lekkende kranen verspillen veel water. Herstel ze dus zo vlug

mogelijk. Voorbeeld: een kraan die tien druppels per minuut

lekt, betekent een jaarlijks verlies van 2.000 liter.

- Als u warm water wilt, moet u vaak even wachten tot het water

warm genoeg is. Vang het koude water op en geef er bv. de

planten water mee.

Voor meer info: www.waterloketvlaanderen.be

spaarzaam watergebruik
ENKELE TIPS

Borstkanker is in Vlaanderen jammer genoeg een belangrijk ge-

zondheidsprobleem. Eén vrouw op negen wordt voor haar 75ste

met deze ziekte geconfronteerd. Maar hoe vroeger borstkanker

ontdekt en behandeld wordt, hoe groter de kans op genezing!

Op 1 december bent u van harte welkom op een infoavond over

deze ziekte, in De Notelaar, Lierselei 17-19 in Malle. U krijgt er

uitgebreide informatie over de opsporing ervan, over het bevol-

kingsonderzoek naar borstkanker, over psychosociale gevolgen

van de gestelde diagnose en verschillende behandelingsthera-

pieën. Tijdens een vraag- en antwoordsessie kunt u vervolgens

aan het team van deskundigen uw vragen, opmerkingen en be-

kommernissen kwijt.
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Wat gaat de tijd toch snel! 2008 ligt al weer bijna achter ons en

2009 komt reeds achter het hoekje piepen. Dankzij het ge-

meentebestuur en de provincie Antwerpen brengen weer een

groot aantal bus- en tramlijnen van De Lijn je tijdens oudejaars-

nacht en op nieuwjaarsdag veilig naar je bestemming, én naar

het nieuwe jaar.

vervoersaanbod

Je kan van twee soorten gratis vervoer genieten: ofwel kies je

voor de bestaande lijndiensten die vanaf 18 uur op oudejaars-

avond tot middernacht op nieuwjaarsdag hun normale route rij-

den. Anderzijds kan je tijdens de feestnacht van 31 december

tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens ook gebruikmaken

van de extra ingelegde feestbussen. Dit zijn gelegenheidsbus-

sen naar locaties die anders niet te bereiken zijn. In onze regio

is het feestbus 6 die de verschillende deelgemeenten met el-

kaar verbindt en die verder richting Zandhoven of Brecht rijdt.

Als je de drukte wil vermijden, vertrek dan op tijd. Tussen 23 en

01 uur is het immers steeds zeer druk op deze bussen.

gratis ticket afhalen

Voor een gratis ticket ga je vanaf 10 december 2008 met je iden-

titeitskaart langs in één van de verdeelpunten in onze gemeen-

te:

- onthaal administratief centrum, Handelslei 167

- antenne Halle, Halle-Dorp 67

- antenne Zoersel (Lindepaviljoen), Oostmallebaan 15

- politiekantoor Sint-Antonius, Kerkhoflei 14

- politie Voorkempen, wijkbureel, administratief centrum

Handelslei 167 (links achteraan)

Voor alle informatie over haltes, buslijnen, uurregeling, enz. kan

je surfen naar www.feestbussen.be of naar www.delijn.be. Je

kan ook telefonisch terecht bij De Lijn Info op het nummer

070 22 02 00.

met de feestbus naar 2009!
RIJ JIJ OOK MEE?

Jammer genoeg worden er nog elk jaar heel wat fietsers en voet-

gangers aangereden omdat automobilisten ze niet tijdig opmer-

ken. Daar wil het gemeentebestuur, samen met  de scholenge-

meenschap Malle - Zandhoven en met andere gemeentebestu-

ren van de regio en de politiezones, iets aan doen. Zo willen we

er onder meer voor zorgen dat onze schoolgaande jeugd zicht-

baar is in het verkeer. Dit willen we doen door ook alle leerlingen

van secundaire scholen te stimuleren om fluovestjes te dragen

als ze met de fiets of te voet naar school komen. De politiezone

deelt jaarlijks al fluovestjes uit aan fietsende leerlingen van de

basisscholen. Het is de bedoeling dat ook de leerlingen uit het

secundair fluo dragen om zo bij te dragen tot de verhoging van

hun verkeersveiligheid.

Na het succes van vorig jaar, stemden alle deelnemers er mee

in om de fluoactie te herhalen. Om dit initiatief opnieuw op een

gepaste wijze onder de aandacht te brengen, ondertekenden

alle partners in dit project begin november een engagements-

verklaring hieromtrent in het gemeentehuis van Malle - en dit in

aanwezigheid van een aantal leerlingen waaronder alle klasbur-

gemeesters, in fluovestjes uiteraard.

Uiteraard willen wij niet enkel voetgangers en fietsers wijzen op

dit gevaar, maar willen we ook alle automobilisten oproepen om

aandachtig te zijn in het verkeer, en rekening te houden met de

aanwezigheid van zwakke weggebruikers op de weg.

val op in het verkeer
FLUOACTIE SECUNDAIRE SCHOLEN
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