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Hebt u dat nu ook, dat u er niet goed

meer aanuit kunt. Sinterklaas moet

nog komen, en overal zie je al kerst-

bomen opduiken. Komt daar nog

steeds meer Halloween bij ook.

Als we niet opletten gooit Zwarte Piet

binnenkort met pompoenen en liggen

er paaseieren onder de kerstboom.

Dat het probleem wel degelijk bij mij-

zelf ligt, werd gisteren nog eens ten

overvloede bevestigd. Op sinter-

klaasjacht half november moest ik

vaststellen dat veel mama's en pa-

pa's van dochters-met-allemaal-die-

prinsessenpop-bovenaan-het ver-

langlijstje wéten dat je speelgoed

koopt voor Allerheiligen, en dat het

intussen dringend tijd is voor kerst-

aankopen.

Wel, dan heb ik een goede tip: loop

eens langs onze kerstmarkt op 11 en

12 december.

Dat het een andere markt is als alle

andere, dat weet u wellicht wel. Eén

in het kader van solidariteit, dichtbij

en ver weg. Een kerststukje, een

glaasje, een hapje, een babbel, u

vindt het er allemaal.

En zo steunt u één van de sociale

doelen.

En weet u waar ik mij nu net op be-

trap: dat ik u al bijna kerstwensen wil

meegeven. Te vroeg, want in die pe-

riode komen we terug bij u in de bus.

Zou er dan toch écht wat mis zijn met

mijn timing?

Tot volgende keer!

In de maand december is er elke week wel ergens een Kerst-

markt. Toch mogen we stellen dat de Zoerselse Kerstmarkt

“Over de grenzen heen” anders is dan de anderen. “Onze”

Kerstmarkt is een organisatie van Zoerselse verenigingen, de

Derde Wereldraad Zoersel en het gemeentebestuur en staat in

het teken van solidariteit, integratie en informatie. Alle deelne-

mers staan bovendien 20 % van hun opbrengst af aan een cen-

traal project. Dit jaar steunen we de renovatie en inrichting van

een school in Salasaca (Ecuador). De vereniging Hogar Para

Todos, wat wil zeggen “Een thuis voor iedereen” renoveert er,

samen met de leerkrachten, ouders en leerlingen een kleine

dorpsschool.

We steunen ook nog een project voor de begeleiding van ge-

vangenen in Bolivië. De vzw OTRA werkt al jaren als steun-

groep voor een Boliviaanse organisatie die tracht gevangenen

te begeleiden. Via vormingsinitiatieven en beroepsopleidingen

proberen ze een nieuwe toekomst te geven aan vooral jonge

mensen.

Zoekt u een prachtige kerstboom, die bovendien nog gratis

wordt thuisgebracht, een niet zo alledaags eindejaarsge-

schenkje, of wilt u gewoon bij een natje en een droogje proe-

ven van de gezellige sfeer, breng dan zeker een bezoekje aan

de Kerstmarkt in de gemeenteschool van Sint-Antonius op za-
terdag 11 en zondag 12 december.

KERSTMARKT ST.-ANTONIUSERSTMARKT ST.-ANTONIUS
‘een bezoek meer dan waard’
ERSTMARKT ST.-ANTONIUS
‘een bezoek meer dan waard’
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Op 8 oktober organiseerden een aantal vrijwilligers van het ge-

meentepersoneel en het schepencollege al voor de vierde maal

de gemeentelijke quizavond. Negenenveertig ploegen braken

zich het hoofd over in totaal 243 vragen. Uiteindelijk werd de

ploeg “Take it easy” als winnaar afgevlagd.

De opbrengst, in totaal 2.300 euro, wordt naar traditie besteed

aan twee kerstacties, één in eigen gemeente en één in ons

Roemeens zusterdorp Crucea.

In Zoersel hebben een aantal verenigingen samen met het ge-

meentebestuur al heel wat jaren het engagement op zich geno-

men om in de kerstperiode elke 75-plusser te bedenken met een

geschenkje. De opbrengst van de quiz maakt dit mee mogelijk.

De andere helft gaat naar vzw ‘Zoersel-Crucea’. Deze vereni-

ging bezorgt met het geld ondermeer aan een aantal zeer arme

gezinnen uit ons zusterdorp een kerstpakket.

Op 16 november overhandigde de burgemeester de opbrengst

van de quizavond en bedankte zij alle vrijwilligers die meehiel-

pen om de “quiz” vlotjes te laten verlopen en die de deelnemers

tijdig voorzagen van de nodige bevoorrading.

Bovenal zei ze verheugd te zijn dat door deze inzet toch ook

weer een steentje kon worden bijgedragen voor bovenvermelde

initatieven.

OPBRENGST OVERHANDIGD
GEMEENTELIJKE QUIZAVOND

heraanleg Kapelstraat en parking
Deze werken die in augustus startten, zijn volledig op schema

en naderen hun voltooiing. Alle verenigingslokalen zijn nu met

hun vuil water aangesloten op het zuiveringsstation van Pulder-

bos. Het hemelwater van daken ,wegen en parking vloeit af naar

de Dorpsloop, een waterloop van 3de categorie die de Kapel-

straat dwarst ter hoogte van de achteringang van de vrije

school.

Deze achteringang van de vrije school kreeg een nieuwe weg-

verharding zodat de kinderen, ook bij regenweer, met propere

schoenen de school kunnen bereiken.

De klinkerwerken aan de parkings zijn afgewerkt. De rijwegen in

asfalt zijn reeds sedert eind oktober klaar. De laatste werken: de

afwerking van de bermen en de plantvakken en het aanplanten

van bomen en heesters, zijn in volle gang.

Eerstdaags worden deze werken dan ook opgeleverd.

WERKEN IN UITVOERING
STAND VAN ZAKEN

Het koude seizoen dat er aan komt, staat vanzelfsprekend gelijk

met het stookseizoen. Daarom deze maand een paar tips om te

besparen op uw verbruik door te letten op enkele eenvoudige

zaken. In deze tijden van dure brandstof is dat zeker geen luxe.

- Eén graad lager stoken, levert u reeds een winst op van 7 %

minder verbruik.

- Zet de verwarming uit in de kamer(s) die u niet gebruikt.

- Doe de gordijnen ‘s avonds dicht. U voorkomt dat warme lucht

afkoelt langs het glas. Gordijnen mogen natuurlijk niet zo lang

zijn dat ze vóór de radiatoren hangen.

- Geef de zon ’s winters de kans om binnen te komen. Schuif

gordijnen opzij als de zon schijnt. Zo komt er meer warmte in

huis en zal de verwarming minder aanslaan.

MAANDELIJKS GETIPT
DE ENERGIETIP
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Zone 30 in de Kapelstraat
De Kapelstraat is een drukke verbindingsroute voor fietsers.

Vooral jonge fietsers rijden langs hier naar school of naar één

van de verenigingslokalen. Reden genoeg om deze omgeving

veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers.

Een korte bevraging leerde dat zowel bewoners, verenigingen

als oudercomité en directie van de Sint-Elisabethschool voor-

stander zijn voor de invoering van een zone 30 in de Kapelstraat.

“Wij zijn blij met dit resultaat”, aldus het gemeentebestuur. “Met

een 30 km-zone op deze drukke verbindingsroute wordt het er

een heel stuk veiliger.Wij gaan dit punt dan ook voorleggen aan

de gemeenteraad van 25 november.”

Carpoolparking aan Den Haan 
De carpoolparking aan Den Haan, oprit 20 van de autoweg E 34,

is reeds enkele weken in gebruik en wordt intensief gebruikt.

Dagelijks staan er tientallen voertuigen geparkeerd van men-

sen die carpoolen of het openbaar vervoer nemen om hun werk

te bereiken. De afwerking van de bermen en aanplantingen zijn

nu in uitvoering.

Na aandringen bij de Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, de

opdrachtgever van dit werk, werd ons beloofd om ook nog een

degelijke openbare verlichting te plaatsen.

Eerstdaags start men hopelijk dan ook met deze werken.
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Zes jaar lang al zorgde kringloopcen-

trum De Cirkel uit Brecht voor de opha-

ling van herbruikbare spullen. Om de

werkzaamheden van het kringloopcen-

trum verder te optimaliseren dragen wij

sinds 30 oktober ook de merknaam De

Kringwinkel.

De doelstellingen van onze organisatie

blijven uiteraard gelijk. Wij blijven wer-

ken met kansengroepen, blijven onze

goederen tegen voordelige prijzen ver-

kopen en zullen zeker trachten de afval-

berg verder te verkleinen.

De bedoeling van onze naamsverande-

ring is de klant meer kwaliteit bieden en

het maatschappelijk draagvlak voor het

hergebruik vergroten.

Voor meer info kunt u terecht bij de

kringwinkel De Cirkel 03 313 49 66.

KRINGWINKEL
NIEUWE MERKNAAM

IN HERDRUK

Fotoclub Nenufar stelde een mooi foto-

kijkboek over Sint-Antonius samen.

In dit kijkboek publiceren zij meer dan

250 foto’s vanaf 1900. Het fotoaanbod

omvat onder andere: dorpszichten, tal-

rijke verenigingen, klassen, oude voer-

tuigen, cultuur, dorpsfiguren,…

Door de grote vraag naar het fotokijk-

boek, besloot fotoclub Nenufar om het

prachtige kijkboek te herdrukken. Het

zal echter wel de laatste herdruk zijn in

een oplage van 200 exemplaren. Wie

eerst komt, eerst maalt…

U kunt het boek bestellen bij:

- Simonne Bartholomeeusen,

B. De Caterslaan 48, tel. 03 383 41 94

- Wilfried Schul,

Jukschot 79, tel. 03 383 08 33

- Marcel Boenders,

Kapellei 152, tel. 03 383 28 25

U kunt uw boek afhalen op zaterdagen

4 en 11 december, telkens van 10 tot 12

uur en van 14 tot 16 uur in het lokaal van

Nenufar in de Schoolmeesterswoning

aan de Handelslei 47 in Sint-Antonius.

FOTOKIJKBOEK ST.-ANTONIUS

Op 31 december 2004 staat de

nieuwjaarsnacht voor de deur. Jong

en oud gaan deze nacht een feest-

je bouwen. Het gemeentebestuur,

het provinciebestuur en De Lijn wil-

len hun steentje bijdragen door

jullie deze nacht zo veilig moge-

lijk te vervoeren.

De Lijn voorziet, net als voorgaande

jaren, opnieuw de oudejaars-
nachtbussen. De oude-

jaarsnachtbus die door

onze regio komt, is lijn

41. Hiermee kun je pen-

delen tussen Antwerpen

en Turnhout. Aan de normale prijs betall je hiervoor 2,5 euro. Met een feestbusticket

kun je echter van deze diensten gratis gebruik maken op vrijdag 31 december 2004

vanaf 18 uur tot en met zaterdag 1 januari 2005 om 24 uur. Wanneer je deze oude-

jaarsnachtbus kan nemen, vind je in de eindejaarsbuzz-uitgave van de Lijn.

Daarnaast worden net als vorig jaar een aantal feestbussen ingelegd. Deze gaan niet

richting Antwerpen, maar maken regionale verbindingen. De bus vertrekt vanuit

Zandhoven-dorp. Dit maakt het mogelijk om van daaruit verder door te rijden naar Lier.

De feestbus doorkruist vervolgens Halle-Dorp, St.-Antonius en Zoersel. In Halle kan je

terecht in jeugdhuis De Non (afstappen kerk Halle, in Zoersel in jeugdhuis Zoezel

(afstappen dorp) en op de oudejaarsnachtfuif van KLJ Zoersel (tent aan KLJ lokaal).

Daarna gaat de feestbus verder via Westmalle en Oostmalle naar Rijkevorsel tot in St.-

Jozef Rijkevorsel. Ter hoogte van Rijkevorsel-kerk kan je andere feestbussen nemen

richting Brasschaat en Hoogstraten.

Met een feestbusticket kun je op 31 december 2004 vanaf 22 uur tot 6 uur gratis ge-

bruik maken van dit speciaal georganiseerd traject. Elk uur wordt het feestbustraject

bediend.

Tickets zijn vanaf 15 december op volgende plaatsen beschikbaar tijdens de openings-

uren: - gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90

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

- gemeentelijke loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10

- politiekantoor Sint-Antonius, Kerkhoflei 14, tel. 03 385 16 16

- gemeentelijke dienst Onthaal, gemeentehuis, Kasteeldreef 55, tel.03 380 13 00

meer info
contacteer de gemeentelijke dienst Jeugd, tel. 03 380 13 90.

feestbusticket = gratis vervoer voor jong EN oud op oudejaarsnacht met:

- de feestbussen die regionale verbindingen maken

- oudejaarsnachtbussen naar Antwerpen en Turnhout

- trams en bussen in stadsgebied Antwerpen

VERGEET JE TICKET NIET!

OUDJAAR, NIEUWJAAR, WIJ WENSEN JULLIE...OUDJAAR, NIEUWJAAR, WIJ WENSEN JULLIE...
EEN VEILIG NIEUWJAAR MET DE FEESTBUS!
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Uw zoon of dochter heeft een verslavingsprobleem? Wilt u als ouder, die met deze pro-

blematiek wordt geconfronteerd, uw ervaringen delen? Wilt u horen hoe andere ouders

ermee omgaan?

Kom dan langs op donderdag 9 december tijdens de eerste bijeenkomst van de zelf-

hulpgroep ‘Ouders met een drugverslaafd kind’. U bent welkom vanaf 20 uur in het

Koetshuis.

info: Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95, e-post: sociale.zaken@zoersel.be 

DRUGVERSLAAFDE KINDEREN
ZELFHULPGROEP VOOR OUDERS

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunt u sinds 13 september

2004 inzien. U kunt het ontwerp inkijken tijdens de openingsuren van de gemeentelijke

dienst Ruimtelijke Ordening (gemeentehuis), de loketdiensten van Zoersel en Sint-

Antonius en in de verschillende vestigingen van de openbare bibliotheek.

Uw bemerkingen op dit ontwerp kunt u schriftelijk en aangetekend versturen of tegen

ontvangstbewijs bezorgen bij de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening

(GECORO) p/a gemeentebestuur Zoersel, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

Let op! U kunt dit nog doen tot en met 11 december 2004.

EINDDATUM IN ZICHT
OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

KEURING SANITAIRE INSTALLATIEKEURING SANITAIRE INSTALLATIE

De drinkwaterbedrijven van

Vlaanderen beslisten om vanaf 1

juli een nieuwe technische regle-

mentering op de binnenhuisin-

stallatie voor water in te voeren

in heel Vlaanderen. Deze re-

glementering is van toepassing

op alle nieuwbouw en grote ver-

bouwingswerken van sanitaire installaties. Ook het plaatsen en in dienst nemen van

een regenwaterinstallatie bij een bestaande woning valt onder deze reglementering. In

de toekomst zal bij nieuwbouw of renovatie drinkwaterlevering enkel kunnen gebeuren

nadat de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd.

Deze nieuwe aanpak is noodzakelijk omdat volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving de

drinkwaterleverancier er over moet waken dat het water in een onberispelijke kwaliteit

de kranen bereikt, waar dagelijks drinkwater wordt gebruikt. Indien een kwaliteitsafwij-

king aan de kraan vastgesteld wordt waarvan de oorzaak bij de binnenhuisinstallatie

ligt, moet de drinkwaterleverancier dit melden aan de klant en ook de mogelijke herstel-

maatregelen aangeven.

De verplichte keuring geldt voor alle binnenhuisinstallaties waarvan de vergunnings-

aanvraag dateert van na 1 januari 2004 en waarvan de aanvraag tot aansluiting van het

water gebeurde na 1 juli 2004. In afwachting van de definitieve aansluiting kunt u al wa-

ter krijgen via een tijdelijke aansluiting.

Voor meer inlichtingen kunt u Hidrocontrol - het samenwerkingsverband tussen AWW

en Pidpa - contacteren op het gratis nummer 0800 90 300.

VERPLICHT VANAF 1 JULI 2004

Heeft u vragen over anorexia, boulemie,

enz...? Ellie Van Vreckem geeft een in-

fo-avond over eetstoornissen op don-

derdag 16 december om 20 uur in het

Zonneputteke.

info: Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 31 95,

e-post: sociale.zaken@zoersel.be

EETSTOORNISSEN
INFO-AVOND

Het gemeentebestuur verkoopt bij op-

bod een aantal fietsen.

De verkoop vindt plaats op donderdag

16 december om 18 uur bij de gemeen-

telijke dienst Openbare Werken aan het

Zonneputteke in de deelgemeente

Zoersel. De fietsen kunt u vanaf 17u.45

bezichtigen.

FIETSEN
TE KOOP BIJ OPBOD

CD-bon
Zoals afgesproken kon u bij deelname

aan de enquête over onze website een

cd-bon ter waarde van 20 euro winnen.

Dit zijn de gelukkigen:

- Augustijn De Wachter uit Brecht

- Berenice Storms uit Malle

- Eric Mertens uit Schilde

- Sid Van den Brande uit Zoersel.

Dank u voor uw deelname en uiteraard

kunt u onze site nog altijd raadplegen op

het adres www.politie-voorkempen.be.

fietsslot
Een nieuwe fiets is een serieuze in-

vestering en al te vaak bespaart men op

het fietsslot. Koop samen met uw nieu-

we fiets een dege-

lijk slot. Zo eentje

dan men niet

gemakke-

lijk kan

doorknip-

pen.

POLITIE
TOCH NOG EVEN DIT...
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