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‘Ik geef je een roosje, mijn roosje’. Bij

het openslaan van deze flits moet ik

hier spontaan aan denken.

Niet omdat het vandaag net valentijn

is, wel omwille van de roos die we als

symbolisch dank-je-wel zullen bezor-

gen aan de vrijwilligers in onze ge-

meente. De eerste week van maart

zullen we hiermee ook weer een aan-

tal verenigingen ‘overvallen’.

Al die vrijwilligers zorgen immers mee

voor de hartelijke gemeente die we

willen zijn!

Wie daar ook zeker mee voor zorgden,

zijn de winnaars van de wagen van de

middenstandseindejaarsactie in Sint-

Antonius. Zij schonken de wagen gewoon

weg aan hun overburen.Als daar geen he-

le bos rozen tegenover mag staan!

‘Reuzeke rozeke zoetekoeksdozeke,

slaap . . . als een roos’, dat is wat we al-

le 181 kleine Zoerselaartjes, die vorig

jaar werden geboren, zeker toewensen.

En omdat we Zoersel ook voor deze vol-

gende generaties goed om wonen willen

houden, verdient ons milieu voldoende

aandacht. In deze flits leest u zo meer

over de verwijdering van stookolietanks.

En o ja, wat mij nu nog te binnen schiet:

heb je interesse voor een vakantiejob, als

monitor voor één van de zomeractivitei-

ten, of bij het OCMW, laat dit dan tijdig we-

ten. Waar we ook naar op zoek zijn, zijn

vrijwilligers voor het verzorgen van de per-

manentie tijdens de Kiekeboe-tentoon-

stelling. Zo wordt ook onze Kiekeboe-

zomer, met diverse activiteiten, een schot

in de roos!

Katrien Schryvers

burgemeester

Naar jaarlijkse gewoonte werd na afloop van de eindejaarsac-

tie van Middenstand Sint-Antonius een auto verloot onder de

deelnemers.Wat eerder ongewoon is, is dat winnaar Luc Dries

de hoofdprijs - een splinternieuwe Chevrolet Lacetti met een

waarde van 13.000 euro - weggaf aan zijn buren Sonja en Rudi.

“Het is uiteraard leuk om een auto te winnen, maar eigenlijk

kunnen mijn vrouw en ik hem niet gebruiken”, vertelt Luc, “en

onze buren des te meer. Met twee kinderen in huis zal hij zeker

goed van pas komen.”

“Het moet nog steeds een beetje tot ons doodringen”, aldus

buurvrouw Sonja. “Ik kan het bijna niet geloven dat er mensen

zijn die nog zoiets doen. Maar onze buren zitten echt zo in el-

kaar.We hebben hen meermaals gevraagd of ze wel zeker wa-

ren en of ze de wagen niet liever wilden verkopen, maar ze

moesten er geen twee keer over nadenken. We zijn hen echt

enorm dankbaar! We willen ook graag Middenstand Sint-

Antonius bedanken, want zonder hen was dit natuurlijk niet ge-

beurd.”
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De opmaak van het jeugdbeleidsplan (JBP) 2008-2010 is volop

aan de gang en bijgevolg is ook de nieuwe stuurgroep hard aan

het werk. U bent de afgelopen maand mogelijk al een van onze

vliegende reporters tegen het lijf gelopen. Zij gaan op pad om

zowel kinderen, jongeren, ouders als andere bevoorrechte ge-

tuigen te bevragen over het gemeentelijk jeugdbeleid. Heeft u

intussen zelf nog ideeën, opmerkingen of tips voor een beter

jeugdbeleid in onze gemeente, dan mag u deze doorspelen aan

de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 92

of per e-mail naar jeugd@zoersel.be.

De Post reorganiseert momenteel haar kantorennetwerk gron-

dig. Zo verhoogt men dit jaar het aantal PostPunten - waar de

meeste basisproducten en diensten van De Post worden aan-

geboden - drastisch, en zullen heel wat kleinere postkantoren

gesloten worden. Het kantorennetwerk in Zoersel blijft momen-

teel echter ongewijzigd. Dat betekent dus dat alle postkantoren

in onze gemeente behouden blijven, maar eveneens dat er hier

in eerste instantie nog geen PostPunt komt.

Van 3 tot 18 maart wordt in heel Vlaanderen

opnieuw de Jeugdboekenweek gevierd.

Thema dit jaar is avontuur! Zo kunnen kin-

deren van vijf tot tien jaar zondag 4 maart

komen kijken - én deelnemen - aan de the-

atervoorstelling ‘De Beer van Meer’, waarin

wordt getracht de schat van piraat ‘De Beer van Meer’ te be-

machtigen. Deze avonturentocht start om 10.30 uur in zaal

Zonneputteke, boven de bib in Zoersel (toegangsprijs 1 euro).

Uiteraard mag je verkleed als piraat komen!

Ook de leerlingen uit het tweede leerjaar van de Zoerselse ba-

sisscholen zullen in de bib op zoek gaan naar de piratenschat

van Kapitein Kraai, die zijn schat misschien wel honderden ja-

ren geleden verstopte in de bib. Voor meer informatie kan je

steeds terecht op www.jeugdboekenweek.be.

Kan je goed omgaan met kinderen en kan je je in de zomervak-

antie af en toe vrij maken? Dan ben jij de persoon die wij zoe-

ken. Wij zijn immers volop op zoek naar enthousiaste

(hoofd)monitoren die onze zomeractiviteiten voor kleuters

(workshops), leerlingen van de lagere school (speelpleinwer-

king/grabbelpas) en opgroeiende tieners (swappas) mee in goe-

de banen kunnen leiden.

Hoe je kandidaat stellen?

- Kandidaturen voor monitoren speelpleinwerking (min. 16 jaar)

en grabbel- en swappas (min. 18 jaar) kun je schriftelijk indie-

nen bij de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, en dit

voor 30 maart 2007.

- Kandidaten voor de functie van hoofdmonitor (min. 18 jaar)

richten hun kandidatuur schriftelijk aan het college van burge-

meester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, en dit

voor 11 mei 2007.

Let wel, je moet voor deze vacatures wel een attest van anima-

tor in het jeugdwerk op zak hebben. Om dit attest te bekomen

moet je een cursus volgen en een stage van 60 uren positief be-

ëindigen. Je kan een aanvraag indienen om je stage op de ge-

meentelijke speelpleinwerking te volbrengen.Op die manier kan

je ook aanspraak maken op een terugbetaling van je cursus-

geld. Hierbij vind je alvast enkele organisaties waarbij je tijdens

de paasvakantie terecht kan voor zo’n cursus: Vivés,

tel. 050 34 06 70, Koning Kevin, tel. 016 35 05 50, Vlaamse

Dienst Speelpleinwerking (NDO), tel. 02 269 71 80,

Kaderschool Duinen-heide, tel. 03 663 11 98, Jeugd en Stad,

tel. 02 411 68 83.

Meer info

Voor meer info over het profiel, de taken en ons aanbod kan je

terecht op www.zoersel.be/jeugd of bij Kristien Schryvers,

tel. 03 380 13 92, jeugd@zoersel.be.

ga mee op avontuur
JEUGDBOEKENWEEK

jébépé?
DEEL ONS UW OPMERKINGEN MEE

kantoren in Zoersel blijven
DE POST REORGANISEERT

heb jij al een vakantiejob?
WORD MONITOR BIJ DE VAKANTIEWERKING

paasvakantie al gepland?
VERGEET JE GRABBEL- EN SWAPPAS NIET!

Maak tijdens je vakanties gebruik van de kortingen met een

Grabbelpas of Swappas. Deze pasjes en het bijbehorende kor-

tingboekje kan je vanaf nu tegen de prijs van 2,50 euro verkrij-

gen bij volgende gemeentelijke diensten:

- de dienst Jeugd, Halle-Dorp 37,

tel. 03 380 13 92, jeugd@zoersel.be

- loketdienst Zoersel, Lindepaviljoen,

Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 12

- loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108, tel. 03 380 13 80

- het gemeentehuis, dienst Onthaal,

Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 00.
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Voor de dienst Logistiek (voornamelijk onderhoud tuinen), de

Poetsdienst (voor beide: minimumleeftijd 16 jaar) en de dienst

Gezinszorg (minimumleeftijd 17 jaar) zoekt het ocmw gemoti-

veerde jobstudenten die bij hulpbehoevende mensen thuis de

handen uit de mouwen willen steken. Om in aanmerking te ko-

men voor deze vakantiejob moet je dagonderwijs volgen met

volledig leerplan en mag je in de loop van het voorgaande

schooljaar niet verzekeringsplichtig geweest zijn voor de RSZ.

Je krijgt een deeltijds of voltijds contract van minimum 3 weken.

Interesse?

Vul dan op www.zoersel.be (via Economie en Werk - Werk zoe-

ken - Vacatures) het inschrijvingsformulier in en bezorg dat, vóór

10 april 2007, per brief of per e-mail aan het ocmw Zoersel,

Oostmallebaan 50, thuiszorg.ocmw@ocmwzoersel.be.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Annick Bartels, Heidi

Van Goolen of Karine Demuylder op het nummer 03 312 94 20.

Van zaterdag 3 tot en met zondag 11

maart zetten we alle vrijwilligers die in on-

ze gemeente actief zijn letterlijk in de bloemetjes

tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’.

Hoeveel vrijwilligers onze gemeente telt, weten

we niet precies, maar dat het er veel zijn, is zeker.

Met hun vrijwillige inzet in talrijke jeugd-, sport- en

culturele verenigingen, adviesraden, welzijnsdien-

sten -en voorzieningen, de toeristische sector,

… dragen zij in belangrijke mate bij tot de

versterking van het gemeenschapsleven

in onze gemeente. Ze verdienen dan ook

een extra ondersteuning van het gemeentebe-

stuur. We voeren daarom onder meer een uitgebreid

ondersteuningsbeleid (financieel, logistiek, organisato-

risch, verzekering, …) naar verenigingen. Tijdens de

‘Week van de Vrijwilliger’ willen we hen

echter nog eens extra in de spotlights

zetten, en bedanken! Zo zullen we al-

le verenigingen, organisaties, dien-

sten, … waarin vrijwilligers actief zijn,

een roos bezorgen bij wijze van symbo-

lische dank voor hun vrijwillige en belangeloze inzet voor onze

leefgemeenschap. Want zonder onze vrijwilligers, geen warme

samenleving! 

dat verdient een...
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

jobstudenten gezocht
THUISDIENSTEN VAN HET OCMW

Dit jaar bestaat de Kiekeboe-strip,

van de hand van onze ereburger

Merho, dertig jaar! Deze verjaardag

krijgt uiteraard de nodige aandacht in

onze gemeente. Zo komt er een

Kiekeboe-fietsrally langsheen een aan-

tal locaties die als decor dienden in één van

de albums.Een expositie in De Bijl belicht op haar

beurt een aantal personages en elementen uit de Kiekeboe-

strip en toont hoe deze tijdens 30 jaar Kiekeboe evolueerden.

Voor de tentoonstelling - die loopt van 24 juni tot en met 2 sep-

tember - zoeken wij nog vrijwilligers, die hier minstens één volle

week aanwezig kunnen zijn om de permanentie te verzorgen

(met een maximum van drie weken).

Bent u ouder dan 15 jaar, communicatief ingesteld en heeft u

een hart voor strips? Stel u dan, vóór 30 april, kandidaat bij de

gemeentelijke dienst Cultuur. Dit kan bij Bart Van Santvliet,

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 93, cultuur@zoersel.be.

Om uw kosten te vergoeden, bieden we een forfaitaire on-

kostenvergoeding aan van maximum 27,95 euro per dag.

hou jij kiekeboe gezelschap?
VERJAARDAGSTENTOONSTELLING

Op 22 januari 2007 stelde de gemeenteraad het ontwerp van

het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Reservering van twee

woongebieden’ voorlopig vast. De opmaak van dit RUP kadert

in de doelstelling om aan voornamelijk jongeren uit onze ge-

meente betaalbare bouwkavels of woningen aan te bieden.

Voor dit RUP wordt van 15 februari tot en met 15 april 2007 een

openbaar onderzoek gehouden. Het ontwerp-RUP kunt u tij-

dens de diensturen inkijken bij de gemeentelijke dienst

Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis aan de Kasteeldreef

55. Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt

formuleren, moet u die uiterlijk op 15 april 2007, per aangete-

kende brief of tegen ontvangstbewijs overmaken aan de

GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (GECO-

RO), Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

herinnering

Ook het openbaar onderzoek omtrent de waterbeheerplannen

(zie GGD januari) loopt nog. U kunt nog tot 22 mei 2007 bij de

gemeentelijke dienst Leefmilieu terecht om deze plannen in te

kijken en eventuele adviezen, opmerkingen of bezwaren te for-

muleren. Meer info over dit openbaar onderzoek vindt u op

www.volvanwater.be.

openbaar onderzoek
RUP ‘RESERVERING TWEE WOONGEBIEDEN’
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openbare verkoop
FIETSVERKOOP

Het gemeentebestuur verkoopt - op donderdag

22 maart 2007 - 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.
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Heeft u nog een (oude) ondergrondse stookolietank die u niet

meer gebruikt? Dan kunnen wij u daar van af helpen. De milieu-

wetgeving legt namelijk op dat elke tank die definitief buiten ge-

bruik wordt gesteld, geledigd, gereinigd en uiteindelijk

verwijderd moet worden. Oude brandstoftanks vormen immers

een bedreiging voor het milieu, zeker als ze in de grond liggen

te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in

de bodem terecht, en dit heeft ernstige gevolgen voor ons mi-

lieu.

Het gemeentebestuur en Igean milieu & veiligheid sloegen daar-

om de handen in elkaar om deze tanks te laten verwijderen.

Igean maakt een lijst op van al wie zijn tank wil laten ledigen, rei-

nigen en verwijderen, en gaat vervolgens op zoek naar de firma

die dit tegen de meest voordelige voorwaarden wilt doen.Zo kan

de kostprijs voor u, de individuele burger, danig gedrukt worden.

Uiteraard beslist u uiteindelijk zelf of u met de aangeduide firma

in zee gaat.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Geef dan zo snel mogelijk uw naam en adres door aan de ge-

meentelijke dienst Leefmilieu, Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 19

of via leefmilieu@zoersel.be. IGEAN milieu & veiligheid

(tel. 03 350 08 13,  milieu@igean.be) contacteert u nadien voor

verdere afspraken.

Tijdens de gemeenteraad van 22 januari legden nog een aantal

nieuwe raadsleden de eed af. Onder hen Gavin Mertes en

Marjan Vanmontfort (beide CD&V), die de plaats innemen van

Paul Van Wesenbeeck en Dirck Haest. Beide heren werden op

vrijdag 5 januari aangesteld als ocmw-raadslid, en maken daar-

om in de gemeenteraad plaats voor twee nieuwkomers.

Let wel, Paul Van Wesenbeeck werd - in zijn functie als sche-

pen/ocmw-voorzitter - opnieuw toegevoegd aan de gemeente-

raad, weliswaar zonder stemrecht.

Naast Gavin Mertes en Marjan Vanmontfort, legde ook Cisse

Severeyns - die op de installatievergadering van 2 januari ver-

ontschuldigd was - alsnog de eed af als gemeenteraadslid.

wij pakken ze aan
ONDERGRONDSE STOOKOLIETANKS

voorjaarsprogramma
DE BIJL

met enige vertraging
RAADSLEDEN LEGGEN DE EED AF

Op 1 januari 2007 telde onze gemeente 20.779 inwoners. Dat

zijn er 162 meer dan begin 2006. Deze stijging is te danken aan

het aantal geboortes in Zoerselse gezinnen en aan het aantal

nieuwe inwoners. Het afgelopen jaar kozen immers 1.116 men-

sen ervoor zich in onze gemeente te vestigen, terwijl 955 ande-

ren op hun beurt andere oorden opzochten. Daarnaast kwamen

in 2006 heel wat trotse ouders hun nieuwe telg inschrijven. In to-

taal mochten we zo’n 181 baby’tjes verwelkomen, maar helaas

moesten we ook afscheid nemen van 180 inwoners die overle-

den. Als we dit alles verrekenen, komen we op een stijging

van 162 inwoners. Dat betekent dat de

stijgende trend van de afgelopen

jaren zich verder zet,

én dat het hier dus

nog steeds aange-

naam wonen is.

hoeveel Zoerselaren zijn er?
20.779 INWONERSTraditiegetrouw stellen we u bij het begin van het nieuwe sei-

zoen enkele blikvangers van onze programmatie in De Bijl voor.

Na het succesvolle optreden in 2002 zal Veronika Iltchenko op

16 maart opnieuw in De Bijl concerteren. Zij brengt onder meer

werk van Brahms, Debussy en Tchaikovsky. Met de program-

matie van ‘Amores Perros’ op 22 maart diepen we het thema

arm/rijk in de filmgeschiedenis verder uit. Aan de hand van frag-

menten uit het boek ‘Vrouw’vertelt Betty Mellaerts op 4 mei over

het leven van door haar geïnterviewde vrouwen. Willem

Vermandere, de peetvader van het West-Vlaamse lied, sluit op

vrijdag 8 juni het podiumseizoen af. In mei kunt u bij ons ook te-

recht voor een tentoonstelling van Jos Hendrickx (1906-1971),

gekend als tekenaar, graficus en ontwerper van glasramen.Van

hem mag u traditioneel werk met een authentieke toets ver-

wachten. Voor meer informatie kunt u bij Franky Michielsen van

de gemeentelijke dienst Cultuur, tel. 03 380 13 96, debijl@zoer-

sel.be, steeds een programmabrochure aanvragen of een kijkje

nemen op www.zoersel.be/cultuur.
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