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Onze gemeente heeft op dinsdag 28 maart de Vlario-prijs 2006

ontvangen voor de realisatie van een volledig gescheiden rio-

leringsproject in een wijk met 86 woningen aan het Schriekbos.

Het is reeds de derde keer dat Vlario - de Vlaamse vereniging

van de rioleringssector - deze prijs toekent ter bekroning van

een studie, een ontwerp of een project dat bijdraagt tot het ver-

beteren van de rioleringssystemen in Vlaanderen.

Het Zoersels project bestaat erin het afvalwater in deze wijk in

kleinschalige waterzuiveringsinstallaties te behandelen en het

regenwater te bufferen in grachten. Op deze manier wordt er

duurzaam omgegaan met afval- en regenwater op straat- en

wijkniveau - precies waar Vlario voor ijvert.

"Het feit dat Zoersel dit project tot een goed einde heeft ge-

bracht zonder veel steun van hoge overheden, dat ze de bur-

ger heeft overtuigd én technisch heeft begeleid om het

regenwater af te koppelen, is bewonderenswaardig!", aldus de

jury.

Pittig detail: de Vlario-prijs is zo'n 2.000 euro waard.

ZOERSEL VALT IN DE PRIJZEN
Winnaar Vlario-prijs 2006

A
fg

i f
te

ka
nt

o
o

r 
Z

o
er

se
l  

1
,  

IS
S N

 0
7

7
1

-7
1

9
9
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Zoersel viel in de prijzen de voorbije weken.
De 1ste damesploeg van VC Amigo's vero-
verde de kampioenstitel. Daarmee be-
machtigden ze ineens een ticket voor de
overstap naar ereklasse! Als dat geen profi-
ciat verdient!
Onze gemeente zelf kreeg uit handen van
minister Peeters de Vlarioprijs uitgereikt.
Hoewel we op het vlak van riolering nog heel
veel werk voor de boeg hebben, is dit toch
een stukje bekroning voor de inspanningen
die de voorbije periode werden geleverd, en
een duwtje in de rug om hiermee verder te
gaan.
Terwijl ik dit schrijf, komt het opeens bij me
op dat wij hier eigenlijk al elke dag in de prij-
zen vallen, alleen al door de plaats en de om-
standigheden waarin we op deze wereldbol
zijn terechtgekomen.Vanmorgen raapten de
kinderen paaseieren.Leuk, ja, het rapen wel,
al moest het omwille van de regen binnen,
maar die chocola ... Wat meer of minder, wat
doet het er toe?
Laten we echter niet vergeten dat dit niet
voor iedereen geldt. Ook in onze eigen om-
geving zijn er mensen die het om heel uit-
eenlopende redenen, moeilijker hebben.
Ook hen en de organisaties die ervoor wer-
ken, proberen we soms een hart onder de
riem te steken.Zo kon bijvoorbeeld het kerst-
marktcomité een bedrag van in totaal niet
minder dan 4.700 euro overhandigen aan
het KOPP-project en de welzijnsschakels,
twee organisaties die Zoersel nauw aan het
hart liggen.
Verder weg maar even nauw aan het hart lig-
gen de mensen van Crucea, onze
Roemeense zustergemeente. Voor hen is
dat stukje chocola bijvoorbeeld, zelfs met
Pasen, onbetaalbaar. Wat wil je, als je weet
dat alleenstaande gepensioneerden een
pensioentje hebben van amper 25 euro per
maand? Daarom doen we in deze Flits nog-
maals een oproep naar adoptiegezinnen.
Enkele euro's maken voor de inwoners van
Crucea een wereld van verschil.
Hebt u zich al eens voorgesteld hoe u zich
zou voelen als u onverwacht in de prijzen
zou vallen of een lotje winnen? 
Tot volgende maand!
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GA MET DE FIETS NAAR DE WINKEL
EN WIN EEN MOOIE PRIJS

De eerste zonnestraaltjes komen kijken en het wordt stilaan iets

warmer. Ideaal weer dus om uw fiets van stal te halen en deel te

nemen aan de campagne "Met belgerinkel naar de winkel". Ook

dit jaar doet Zoersel  mee aan deze actie, georganiseerd door

bond beter leefmilieu (BBL) en de unie van zelfstandige onder-

nemers (UNIZO) om het gebruik van de fiets aan te moedigen.

Tijdens "Met belgerinkel naar de winkel" - van zaterdag 6 mei

2006 tot en met 24 juni 2006 - krijgt u in de deelnemende win-

kels een spaarkaart. Telkens u tijdens die twee maanden per

fiets naar de winkel gaat, vraagt u een stempel op uw kaart. Als

uw kaart vol is, levert u ze in één van de deelnemende winkels

in en krijgt u een nieuwe. Zo gaat het twee maanden door. Op

het einde van de campagne worden uit alle verzamelde spaar-

kaarten van de hele gemeente een aantal kaarten geloot. De in-

dieners van deze kaarten winnen een prijs.

Samengevat: het is goed voor uw gezondheid, het is goed voor

het milieu en u maakt kans op een mooie prijs! Waarom zou u

niet meedoen?

De lijst met de deelnemende handelaars kunt u terugvinden via

onze website www.zoersel.be.

Voor meer informatie: Kim Caremans, dienst Leefmilieu,

0800 14 529 of leefmilieu@zoersel.be

Personen met psychische problemen stuiten nog steeds op veel

onbegrip binnen de samenleving. Mensen weten meestal wei-

nig over deze problemen en ziekten, laat staan over het voorko-

men, het verloop en de behandeling ervan. De contacten tussen

iemand die het geestelijk moeilijk heeft en de bevolking verlopen

dan ook niet altijd even makkelijk. Hoe voelt iemand met psychi-

sche problemen zich in de samenleving? En hoe kan zijn/haar

omgeving hiermee leren omgaan?

"Wij willen hierover binnen de regio een gesprek op gang bren-

gen", zo vertelt Lutgart Van Dongen van  het PC Bethanië. "Wij

zaten hierover reeds rond de tafel met diverse verantwoordelij-

ken uit de sector (waaronder het centrum voor geestelijke ge-

zondheidszorg Vagga/Digezon, het centrum voor Beschut

Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong, het

Psychiatrisch Verzorgingstehuis de Landhuizen en het

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis, de familievereniging

Similes noorderkempen, etc.) en de gemeentebesturen van

Zoersel en Malle.Wij willen - in verschillende stappen - een dia-

loog op gang brengen over geestelijke gezondheidszorg."

Informatiecampagne in drie stappen
"Begin mei starten wij met kennismakingsbezoeken voor lokale

beleidsmensen, namelijk de gemeente- en OCMW-raadsleden

van Malle en Zoersel, plus de commissaris en hoofdinspecteur

van de politie. In het najaar richten wij ons tot loketmedewerkers,

politie en gemeentelijke hulpverleners. Zij komen immers als

eersten - en soms bijna dagelijks - in aanraking met deze pro-

blematiek. In de loop van  2007 plannen wij tot slot initiatieven

voor de brede bevolking. Maar uiteraard willen wij ook nadien

de dialoog blijvend open houden. De geestelijke gezondheids-

zorg neemt in de regio Malle - Zoersel immers een belangrijke

plaats in. Wij willen ons volop richten op de buitenwereld en de

lokale gemeenschap. Dit initiatief kadert overigens in een groot

Vlaams beeldvormingsproject waarbij de focus ligt op lokaal 

niveau."

Meer info:
PC Bethanië, Lutgart Van Dongen, 

Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel, 

lutgart.van.dongen@emmaus.be

BEELDVORMING GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
UNIEK PROJECT VAN PSYCHIATRISCHE VOORZIENINGEN UIT DE REGIO EN DE GEMEENTEN MALLE & ZOERSEL
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Als u afgelopen winter een bezoekje gebracht heeft aan onze

jaarlijkse kerstmarkt, heeft u kunnen proeven van de gezellige

en warme sfeer die er hing.Naast een uitermate geslaagd week-

end, leverde deze kerstmarkt bovendien ook heel wat geld op.

Naar jaarlijkse gewoonte stonden de deelnemers immers ook

deze keer 20% van hun opbrengst af aan een centraal project.

Dit jaar werd het geld - maar liefst 4.700 euro - verdeeld onder

de vzw Welzijnsschakel Zoersel en het KOPP-project van het

Psychiatrisch Centrum Bethanië.Deze twee organisaties moch-

ten hun cheque - ter waarde van 2.350 euro - op maandag 

20 maart in ontvangst nemen in het gemeentehuis van Zoersel.

"Wij zouden dit geld graag aan twee dingen besteden", vertelt

Annelies Boost van het Psychiatrisch Centrum Bethanië, waar

er intensief rond het KOPP-project gewerkt wordt (KOPP staat

voor 'Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen').

"Enerzijds aan een interne vorming rond het KOPP-project voor

alle teamleden van onze verschillende afdelingen.En anderzijds

aan affiches en postkaarten die kinderen van ouders met psy-

chiatrische problemen rechtstreeks aanspreken en aanzetten

om bijvoorbeeld zo'n kaartje mee te nemen of om eens een 

kijkje te nemen op onze website." 

Ook de vzw Welzijnsschakel Zoersel - die mensen samenbrengt

die het vandaag de dag niet gemakkelijk hebben (bv. laagge-

schoolden, werklozen, zieken, sociaal uitgeslotenen, eenza-

men) - zal het geld zeer nuttig gebruiken. "Ten eerste willen we

dit geld aanwenden om ons 'educatief materiaal' te bekostigen",

vertelt Stan Haest van de vzw. "Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan

het inhuren van gastsprekers voor onze maandelijkse bijeen-

komsten, vervoersonkosten, etc. Daarnaast willen we dit geld

ook gebruiken voor algemene vorming, zowel voor onze vrijwil-

ligers als voor de mensen uit onze doelgroep." 

Het gemeentebestuur wenst deze organisaties alvast 

veel succes.

VZW 'WELZIJNSSCHAKEL ZOERSEL' EN 'KOPP'-PROJECT
ONTVANGEN DEEL OPBRENGST KERSTMARKT

DIGITALE NIEUWSBRIEF VIERT EERSTE VERJAARDAG
BENT U AL INGESCHREVEN?

Deze maand bestaat onze digitale nieuwsbrief één jaar. Op 

15 april 2005 ging hij voor het eerst de deur uit. Intussen - één

jaar later - ontvangen reeds meer dan 1.100 mensen wekelijks

gratis een aantal korte, uiteenlopende berichtjes over onze 

gemeente - mooi verpakt in een nieuwsbrief - in hun mailbox.

Behoort u niet tot deze groep, maar blijft u wel graag op de hoog-

te van wat er zoal reilt en zeilt in uw gemeente? Wenst u meer

informatie over het gemeentebeleid en wilt u graag ingelicht

worden over wat uw gemeentebestuur zoal bezig houdt? Dan is

onze digitale nieuwsbrief ook voor u hét geknipte medium.

Schrijf u vandaag nog in! Dat kan op www.zoersel.be, door een

mailtje te sturen naar communicatie@zoersel.be of gewoon

even te bellen naar de dienst Communicatie op het nummer 

03 380 13 02.

Op dinsdagavond 28 maart vond in het Bethaniënhuis de eerste

networkingavond 'Business 2 Business' voor handelaars uit

Zoersel plaats. Onze gemeente kent tal van zelfstandigen, 

bedrijfsleiders en mensen met een vrij beroep. Maar zijn ze u

bekend? En kennen ze elkaar? Vaak niet.

Unizo Zoersel (Unie van Zelfstandige Ondernemers) wilde 

deze ondernemers - in samenwerking met het gemeentebe-

stuur - de kans geven elkaar in een gemoedelijke sfeer beter te

leren kennen en nieuwe relaties te smeden. De eerste samen-

komst was - met meer dan 100 aanwezigen - meteen een groot

succes.

Bovendien was deze avond ook de ideale gelegenheid om op

ontdekking te gaan in het huidige Bethaniënhuis - en ons toe-

komstig gemeentehuis. De aanwezigen konden immers vrijblij-

vend deelnemen aan een rondleiding door het Bethaniënhuis,

waar vroeger het moederhuis gevestigd was en recentelijk nog

de zusters. Het werd een heel sfeervolle avond, waarin tal van

ondernemers mekaar leerden kennen.

'Moeten we zeker herhalen' was dan ook de conclusie van alle

aanwezigen.

BUSINESS 2 BUSINESS
EERSTE NETWORKINGAVOND VOOR HANDELAARS EEN SUCCES
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HOEVEEL KAN IK VERDIENEN?
ALS JOBSTUDENT OF VRIJWILLIGER

JOBSTUDENTEN GEZOCHT
VOOR OCMW EN STEKELBEES

Ben jij een van de talloze studenten die

tijdens de zomermaanden een vakantie-

of vrijwilligersjob wil doen? Dan vertel-

len wij je graag hoeveel je hierbij mini-

mum kan/mag verdienen.

Studenten die studentenarbeid verrich-

ten, hebben recht op een gewaarborgd

minimumloon. Sedert 1 augustus 2005

gelden onderstaande bruto-bedragen -

waar in principe geen bedrijfsvoorhef-

fing wordt op ingehouden.

Jongeren die vrijwilligerswerk doen, mo-

gen geen loon ontvangen. Zij kunnen

wel vergoed worden voor de kosten die

ze voor de organisatie maken. Deze ver-

goedingen worden beschouwd als for-

faitaire terugbetaling van kosten.

Er gelden wel drie forfaitaire maxima:

per dag mag een vrijwilliger niet meer

verdienen dan 27,92 euro, per kwartaal

is dat 675,72 euro en per jaar 1.116,71

euro.

Veel werkplezier!

Voor de thuisdiensten van het OCMW
Voor de poetsdienst, de dienst logistiek

(beide minimum 16 jaar) en de dienst ge-

zinszorg (minimum 17 jaar) zoekt het

OCMW gemotiveerde jobstudenten die

bij hulpbehoevende mensen thuis de

handen uit de mouwen willen steken. Je

moet dagonderwijs volgen met volledig

leerplan en mag in de loop van het voor-

gaand school- of academiejaar niet ver-

zekeringsplichtig geweest zijn voor de

RSZ. Voor de dienst logistiek wordt de

voorkeur gegeven aan kandidaten met

groene vingers en voor de dienst gezins-

zorg is het meegenomen als je een studie

in deze richting volgt, al is dit geen abso-

lute vereiste. Je krijgt een deeltijds of vol-

tijds contract van minimum 3 weken.

Interesse of vragen?

Stuur je kandidatuur vóór dinsdag 2 mei

2006 naar de personeelsdienst van het

OCMW, Oostmallebaan 50 of mail ze

door naar ocmw@zoersel.be. De in-

schrijvingsformulieren kan je op

ditzelfde adres bekomen.

Voor bijkomende infor-

matie kan je terecht

op het nummer 

03 312 94 20.

Voor de buitenschoolse kinderopvang
Stekelbees 
Je bent 18 jaar of ouder en voldoet aan

één van volgende diplomavereisten: 7de

jaar Kinderzorg - Sociaal Technische

Wetenschappen - Jeugd- en gehandicap-

tenzorg - 7de jaar Leefgroepwerking of

Internaatswerking - alle diploma's hoger

onderwijs van één of meer cycli - alle kan-

didatuur- en licentiaatsdiploma's universi-

tair onderwijs. Je gaat graag om met

kinderen (voornamelijk van kleuterleef-

tijd), je wil werken in juli of augustus en je

bent bereid om tewerkgesteld te worden

in een uurrooster met onderbroken uren

(of je bent geïnteresseerd in een beperkt

aantal uren tewerkstelling).

Iets voor jou? 

Stuur je kandidatuur vóór vrijdag 5 mei

naar Stekelbees Zoersel, Kerkhoflei 16,

2980 Zoersel t.a.v. Wendy Siemons of

mail ze door naar ibozoersel@kvlv.be.

Voor bijkomende

informatie kan

je terecht op

het nummer

03 385 49 34.

Leeftijd Maandloon
21 jaar 1.234,20 euro
20 jaar 1.160,15 euro
19 jaar 1.086,10 euro
18 jaar 1.012,04 euro
17 jaar 937,99 euro
<17 jaar 863,94 euro

Het OCMW van Zoersel verhuurt sinds

1988 vijf kleine maar gezellige bejaarden-

woningen, gelegen in een woonhof aan

de Graffendonk. Het is u ongetwijfeld

reeds opgevallen dat daar recent twee

nieuwe woningen zijn bijgekomen. De

aannemer, die begin oktober 2005 startte

met de bouw hiervan, legt momenteel de

laatste hand aan de afwerking van de 

ramen, de installatie van het sanitair en

de keukenblokken, de buitenaanleg van

parkeerplaatsen, fietsenstalling en aan-

plantingen. Als alles volgens planning ver-

loopt, zullen deze bejaardenwoningen eind

mei instapklaar zijn.

Het prijskaartje voor de nieuwe woningen

bedraagt 157.186,61 euro. Zestig procent

daarvan wordt gesubsidieerd door de

Vlaamse overheid. De nieuwe woningen

sluiten precies aan bij het model van de vijf

voorgaande, waar op vraag van de bewo-

ners bovendien enkele verbeteringswerken

aan worden uitgevoerd. Denken we daarbij

onder meer aan het vernieuwen van de

dakgoten, het herstellen van vocht-

schade en het plaatsen van handgrepen

in de douches.

Er is één gemeenschappelijke wachtlijst

voor de vijf bestaande en de twee nieuwe

bejaardenwoningen, waar u  zich altijd op

kunt inschrijven. Dit kan bij seniorencon-

sulente Rarenne Boyen, Oostmallebaan

50, op het nummer 03 312 94 20 of per

mail naar Rarenne.Boyen@zoersel.be.

TWEE NIEUWE BEJAARDENWONINGEN IN DE GRAFFENDONK
OPLEVERING EIND MEI
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U heeft ongetwijfeld reeds gemerkt dat er over de heraangeleg-

de N12, ter hoogte van supermarkt Delhaize en de Dennenlaan,

een nieuwe fietsoversteek is gemaakt. Deze fietsoversteek

wordt reeds veelvuldig gebruikt. Het gemeentebestuur wil de

autobestuurders hier dan ook graag extra attent op maken door

middel van een bijkomende puntverlichting, zoals die op de

Zoerselsteenweg. Aangezien de N12 een

gewestweg is, heeft het schepencolle-

ge deze vraag begin maart door-

gespeeld aan het Vlaamse

Gewest. Daar vraagt men nu ech-

ter naar bijkomende gegevens om te kunnen beslissen

of de puntverlichting in deze situatie wenselijk is. Zo wil

men bijvoorbeeld weten hoeveel ongevallen er daar de

laatste drie jaar plaatsvonden. Dit doet voor het sche-

pencollege echter niet terzake. Het gaat hier - sinds de

heraanleg - immers om een compleet nieuwe verkeers-

situatie, waar de gemeentelijke technische dienst boven-

dien nog geen gegevens over kán verstrekken. Het

gemeentebestuur wil, met het plaatsen van deze punt-

verlichting, net vermijden dat er ongevallen gebeuren!

Het zal dan ook alles in het werk stellen om de puntver-

lichting alsnog te bekomen.

BPA 'GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN ACHTERSTRAAT'
DEFINITIEF VASTGESTELD DOOR GEMEENTERAAD

U heeft in het verleden ongetwijfeld reeds iets vernomen over

de plannen die het gemeentebestuur heeft met het woonuitbrei-

dingsgebied tussen Achterstraat, Medelaar, Gestelsebaan en

Hoge Dreef. Die plannen nemen stilaan een concrete vorm aan.

De gemeenteraad heeft op 15 maart het bijzonder plan van aan-

leg (BPA) 'Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat' immers

definitief vastgesteld. Dat

was meteen de laatste fase

van de procedure op ge-

meentelijk niveau. Het plan

wordt nu voor definitieve

goedkeuring overgemaakt

aan de provincie en de

Vlaamse overheid. Vlaams

minister voor Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, zal uit-

eindelijk - na advies van de provincie - over de goedkeuring 

ervan beslissen. Pas daarna kunnen op stapel staande projec-

ten worden uitgevoerd.

Concrete plannen
"Wat houdt dit BPA nu concreet in?", horen wij u denken. Het

BPA doet een voorstel over een gewenste bestemming en orde-

ning van de gronden in dit woonuitbreidingsgebied. De bedoe-

ling is dat in deze zone in de toekomst projecten van

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsuitrusting inge-

plant worden. Daarom geeft het BPA een ruime bepaling van

mogelijke invullingen. Het is dan telkens aan het gemeentebe-

stuur om concrete invullingen te doen en keuzes te maken.

Zoals u wellicht reeds weet, worden er momenteel al concrete

plannen gemaakt voor een

aantal zaken. Zo werkt een

studiebureau aan plannen

voor een nieuwe sporthal -

met annex een turn- en dans-

zaal - voor onze sportvereni-

gingen, voor individuele

sportbeoefenaars en uiter-

aard ook voor onze school. Daaraan zou een locatie voor kin-

deropvang gekoppeld worden, zodat Teuntje (af- en toe opvang)

en Stekelbees (voor - en naschoolse opvang) kunnen verhui-

zen. Er zijn ook plannen voor een ruime parking met fietsenstal-

ling en voor een uitgebreide jeugdinfrastructuur, bestaande uit

een repetitie- en ontmoetingsruimte (jeugdhuis).

Een belangrijk accent hierbij is de toekomstige samenhang van

deze nieuwe functies met de aanpalende woonstraten, de aan-

wezige school en de nabijgelegen dorpskern. Het ordenen van

de bebouwing langsheen de aanpalende straten, binnen het

woonuitbreidingsgebied, zal hierbij bijzondere aandacht krijgen.

VERHOOGD KRUISPUNT KIEVIT
WORDT AANGEPAST AAN REGLEMENTAIRE NORM

Ergert u zich ook wel eens aan te hoge verkeersplateaus? Dan

is die in de Kievit - aan het kruispunt met Bieshoeve, Kievitheide

en Duifstraat - daar ongetwijfeld één van.Dit verhoogd kruispunt

is in het verleden te hoog aangelegd, waardoor de opritten net

iets te steil zijn. Het gemeentebestuur is zich daarvan bewust

en wil dit moeilijk berijdbaar plateau dan ook graag heraange-

legd zien.

Het plateau blijft liggen, maar de opritten zullen aangepast wor-

den volgens de reglementaire normen. Dat betekent enerzijds

dat ze minder steil zullen worden en anderzijds dat ze met zwar-

te en witte lijnen zullen aangeduid worden. Nu is dit verhoogd

kruispunt - vooral voor mensen die daar niet bekend zijn - im-

mers niet duidelijk aangegeven.

Het is echter nog even wachten op deze werkzaamheden totdat

de werken in Zoerseldorp beëindigd zijn. Heel wat mensen rij-

den nu immers via de Kievit om de werken in Zoerseldorp te ver-

mijden. Het is dus niet aangewezen om deze straat nu af te

sluiten.Waarschijnlijk kan er eind mei, begin juni worden gestart

met het heraanleggen van het kruispunt in de Kievit.

VLAAMSE GEWEST BEVOEGD
GEMEENTEBESTUUR WIL PUNTVERLICHTING N12
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WERKEN IN UITVOERING
STAND VAN ZAKEN

HERAANLEG PARKEERSTROOK,

VOET- EN FIETSPADEN ZANDSTRAAT EN DORP

ZOERSEL KIEST VOOR HAGEN.

Hagen tussen rijweg en fietspad ver-

hogen de veiligheid van de zwakke

weggebruiker. Het gemeentebestuur

zorgde daarom reeds voor een haag

langsheen de Kapellei (N12). Ook

langsheen de Zandstraat (N14), ter

hoogte van wijk de Beemdekens, en

langsheen de Sint-Antoniusbaan zul-

len in de nabije toekomst hagen wor-

den aangeplant.

ASFALTWERKEN N12.

Als u geregeld via de N12 rijdt, heeft u

ongetwijfeld reeds gemerkt dat er

dringend herstelwerken moeten uit-

gevoerd worden. Er zijn daar immers

heel wat putten in de baan die de ver-

keersveiligheid kunnen in het gedrang

brengen. Aangezien dit een gewest-

weg is, kan het gemeentebestuur

daar echter zelf weinig aan doen. De

afdeling Wegen en Verkeer

Antwerpen van het Vlaamse Gewest

heeft echter beloofd het wegdek - tus-

sen verpleegtehuis Joostens en de

Liersebaan - vanaf dinsdag 2 mei 

onder handen te nemen. Die dag zal de

bovenlaag afgefreesd worden. Op

woensdag 3 mei zal dan de nieuwe slijt-

laag aangebracht worden. De werken

zullen uitgevoerd worden zonder omlei-

ding, maar wel met tijdelijke verkeers-

lichten voor beurtelings passeren.

ELEKTRICITEIT KAPELLEI GAAT ONDERGRONDS.

Langs de Kapellei staat, vanaf de vroe-

gere autocinema tot aan de

Liersebaan, nog een oud laagspan-

ningsluchtnet in de tuinen van de bewo-

ners. Op sommige plaatsen hangt dit

luchtnet zodanig laag dat het risico be-

staat dat spelende kinderen ertegen

lopen. Logisch dus dat deze bewoners

daar niet gelukkig mee zijn. De ge-

meenteraad heeft Netmanagement

dan ook de opdracht gegeven dit oude

luchtnet te vervangen door een onder-

gronds net langs de Kapellei. De be-

stelling is reeds geplaatst en

Netmanagement heeft de opdracht

mee opgenomen in de planning.

Wanneer deze werken concreet zullen

plaatsvinden, is momenteel echter nog

niet duidelijk.

HERAANLEG FIETSPADEN LINDEDREEF.

De werkzaamheden van

Netmanagement/IGAO in de

Lindedreef zijn dan weer afgerond.

Nadat de oude gasleidingen onder het

fietspad vervangen werden door PE-

leidingen (kunststofleidingen) - een

moderner, veel duurzamer materiaal -

werden intussen ook de woningen

overgekoppeld. Onze aannemer is nu

gestart met de vernieuwing van het

fietspad zelf. Nadat de bovenste wor-

tels van de lindebomen gekapt zijn,

wordt het oude fietspad volledig he-

raangelegd met nieuwe, rode, dubbe-

le betonstraatstenen.

VERZAKKING VERLICHTINGSPALEN N12
VLAAMS GEWEST EN PROVINCIEBESTUUR MOETEN BERM VERSTEVIGEN

Als u geregeld via de N12 rijdt, is het u be-

slist reeds opgevallen dat de verlichtings-

palen er - tussen de Liersebaan en de

Eikenlaan - wegzakken op de smalle

berm. Het gemeentebestuur is zich maar

al te goed bewust van dit probleem, maar

heeft - zoals wel vaker het geval is - niet

de bevoegdheid hier iets aan te doen. De

N12 is een gewestweg en de gracht die

erlangs loopt is een provinciale water-

loop. Dat betekent dat de afdeling Wegen

en Verkeer Antwerpen van het Vlaamse

Gewest dit probleem samen met het pro-

vinciebestuur moet aanpakken. De oe-

vers van de waterloop moeten verstevigd

worden, zodat de berm nadien - op een

stevige basis - kan heraangelegd worden.

Het provinciebestuur heeft tijdens de wer-

ken reeds bevestigd dat zij na de heraan-

leg de oevers van de waterloop zou

herstellen zodat we terug een stabiele

berm krijgen. Het gemeentebestuur zal

hier bij het provinciebestuur op blijven

aandringen.
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We zeiden het reeds in onze vorige GGD: vanaf 1 maart kunt u

uw bus- of tramticket kopen in uw krantenwinkel en supermarkt.

Bovendien reist u op die manier minstens 20 procent goedko-

per dan wanneer u uw ticketje op de bus of de tram koopt. Voor

een overzicht van de verschillende verkooppunten kunt u te-

recht op www.delijn.be/vvk of op het nummer 070 22 02 00.

Maar om het u extra makkelijk te maken, geven we u hierbij de

lijst van verkooppunten in Zoersel.

U mag ook nog steeds klachten of bekommernissen met be-

trekking tot De Lijn in het algemeen - en meer specifiek de 

belbus - doorspelen aan de gemeentelijke dienst Verkeer. Dit

kan op het nummer 03 380 13 46 of per e-mail naar 

leefmilieu@zoersel.be.

HEEFT U AL EEN ADOPTIEGEZIN IN CRUCEA?
WAAR WACHT U NOG OP?

Behoort u al tot een van de honderden gezinnen uit Zoersel en

omgeving die - via een uniek systeem van 'adoptie' - een gezin

in onze Roemeense jumelagegemeente Crucea steunt? Nee?

Dan doet het jumelagecomité Zoersel-Crucea v.z.w. beroep op

úw solidariteit.

Al jarenlang trachten het bestuur en de inwoners van onze ge-

meente - via de Zoersel-Crucea v.z.w. - de plattelandsbevolking

in Crucea financieel een duwtje in de rug te geven. Zestien jaar

na de revolutie in Roemenië is de toestand er daar immers am-

per op verbeterd. Via allerlei projecten tracht Zoersel de infra-

structuur in gemeente, school, cultureel centrum en

dispensarium te verbeteren. Daarnaast hebben al enkele hon-

derden families uit Zoersel een gezin uit Crucea geadopteerd,

wat betekent dat zij hen financieel steunen door hen jaarlijks een

- vrij te kiezen - geldbedrag op te sturen.

Er zijn echter nog heel wat gezinnen in Crucea die het zonder

deze welkome financiële steun  moeten stellen. Vandaar deze

oproep: voelt ook ú zich geroepen om u te ontfermen over een

gezin in Crucea, kom dan eens langs in de schoolmeesterswo-

ning, Handelslei 47 in Sint-Antonius voor meer informatie en

deelname. U kan hier vanaf zes mei tot en met eind juni elke za-

terdagmorgen tussen 10 en 12 uur terecht.

Uiteraard kan u ook steeds een 'vrije bijdrage' storten op het re-

keningnummer 068-2061659-48 van v.z.w.Zoersel-Crucea, met

de vermelding 'vrije bijdrage'. Dit geld gaat naar de 100 armste

inwoners van Crucea, meestal alleenstaande ouderlingen met

een pensioentje van ongeveer 20 euro.

U krijgt de garantie dat elk bedrag voor 100% naar een gezin in

Crucea gaat en persoonlijk aan hen wordt bezorgd.

KOOP UW BUS- OF TRAMTICKET OP VOORHAND
VERKOOPPUNTEN IN UW BUURT

Spar Zoersel Halle-Dorp 59

Tecno Halle Halle-Dorp 116

Dagbladhandel Hugo en Rita Handelslei 75

Dagbladhandel Antonia Handelslei 137

't Ploegske Kapellei 272

't Winkeltje Lindedreef 15

NIEUWE COÖRDINATOR VOOR GEZELSCHAPSDIENST
LANDELIJKE THUISZORG

Doet u wel eens beroep op de gezelschapsdienst? Deze dienst

- een samenwerking tussen OCMW Zoersel, OCMW Malle,

Gezinsbond (afdeling Zoersel) en Landelijke Thuiszorg - bestaat

uit vrijwilligers die ouderen, zieken en gehandicapten in Zoersel

en Malle gezelschap houden.

In afwezigheid van huisgenoten brengen ze tijd door met deze

mensen en zorgen ze ervoor dat ze zich veilig en comfortabel

voelen. Ze houden een oogje in het zeil en nemen ook een aan-

tal kleine zorgtaken op zich.

Wilt u graag gebruik maken van deze dienst? Dan moet u vanaf

nu contact opnemen met Landelijke Thuiszorg, die de coördina-

tie van de gezelschapsdienst heeft overgenomen van de

Gezinsbond (afdeling Zoersel), vertegenwoordigd door  Dirk

Wuyts. De Gezinsbond heeft namelijk beslist niet langer mee te

werken aan deze dienstverlening.OCMW Zoersel, OCMW Malle

en Landelijke Thuiszorg zetten de samenwerking nu verder.

U kunt zich met alle vragen met betrekking tot de gezelschaps-

dienst richten tot Liesbet Van Elsacker - Landelijke Thuiszorg,

St. Lenaartsebaan 29, 2390 Malle. Ze is telefonisch bereikbaar

op het nummer 03 312 87 87 en dit van maandag tot vrijdag van

8 tot 17 uur.
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"Hier hebben we altijd van gedroomd!"

Dat was de reactie van de eerste meis-

jesploeg van volleybalclub Amigos

Zoersel, die op zaterdag 1 april - dankzij

een 3-0 zege tegen ULB - kampioen

speelde in eerste nationale en hierdoor

een ticket naar ereklasse in de wacht

sleept! In de slotmatch tegen Walhain,

op zaterdag 8 april, hielden de meisjes

het nog spannend, maar ook in deze

laatste wedstrijd mochten ze de zege

uiteindelijk op hun naam schrijven.

De ploeg werd vorig jaar overtuigend

kampioen in eerste divisie en klom dus

dit seizoen op naar eerste nationale.

Niemand had echter durven dromen dat

ze ook hier meteen de titel zouden grij-

pen. "Vergeet niet dat we dit doen met

bijna uitsluitend eigen jeugd", vertelt

manager Claude Holvoet trots. "We

haalden de laatste twee seizoenen 40

op 44 in competitieverband. Niet slecht,

hé!" Ook coach Bert Vander Auwera was

uiteraard zeer trots op zijn team. "Wij zijn

de verdiende kampioen, na een zeer re-

gelmatig seizoen", glunderde hij.

De meisjes van Amigos worden dankzij

deze overwinning meteen de enige

Antwerpse vertegenwoordigers op het

hoogste niveau. "Onze doelstelling voor

volgend seizoen is simpel: het behoud

veiligstellen. Als we goed starten, is dat

zeker realistisch", aldus nog Claude

Holvoet.

SPORTIEF ZOERSEL VIERT FEEST
VC AMIGOS NAAR EREKLASSE

ZETDUIVEL SLAAT TOE
ERRATUM INFORMATIEBROCHURE 2006-2008

Begin maart kreeg u de nieuwe gemeentelijke informatiebrochure in de bus. Deze bro-

chure bevat meer dan duizend namen, adressen en telefoonnummers. Met veel zorg

werden alle gegevens nagekeken. Helaas heeft hier en daar het zetduiveltje onverbid-

delijk toegeslagen. Hieronder vindt u een erratum. Knip deze strook meteen uit en steek

hem in uw informatiebrochure. Zo heeft u de juiste gegevens steeds bij de hand.

Blz. 57
PARTICULIERE ONTHAALGEZINNEN IN ZOERSEL:
Rita Peeters, Spartalaan 8, tel. 03-324.72.88

Blz. 107
VIVANT ZOERSEL

contactadres/voorzitter: Jan Campforts, Knodseplas 21, St.-Antonius
(03-383.49.27)

Blz. 149 (trefwoordenlijst):
Sportverenigingen..................108
Verenigingen ..........................108

In de "Handelsgids":

Blz. 120 - CAFES en blz. 138 - TAVERNES
De Stroopop, Liefkenshoek 151, tel. 0475-48.39.61

Blz. 122 - DELICATESSEN
IZI-meal, Handelslei 178, tel. 03-290.61.50

Blz. 132 - OSTEOPATHIE
Niels Eelens D.O.- MROB, Dorp 109, tel. 03-290.30.90

Blz. 133 - PLAFONNEERDERS
Remon Pascal, Jukschot 23, tel. 0496-74.95.01

Blz. 135 - SCHILDERWERKEN (aanemers van)
schrappen: Van Gorp, Emiel Vermeulenstraat 158, tel. 03-384.06.00

Blz. 138 - TAXI'S
Taxibedrijf De Keyser bvba, Sinjorendreef 32, tel. 03-383.59.57

Blz. 142 - VOEDINGSMIDDELEN
schrappen: IZI-meal, Handelslei 178, tel. 03-290.61.50

Blz. 143 - ZONWERING
Van Gorp, Emiel Vermeulenstraat 158, tel. 03-384.06.00
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