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Duim omhoog!
Neen, niet om te liften. Wel als blijk van appreciatie voor onze vrijwilligers.
Begin maart zetten we hen weer in de kijker en ‘overvielen’ op een aantal
plaatsen mensen die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging, voor
de buurt, in de zorg voor anderen, ... . Een gemeend dank-je-wel aan hen
allen. Hun maatschappelijk engagement is onbetaalbaar!
‘Liften’, dat is een woord dat niet voorkomt in het woordenboek van Raf en
Dorien. Deze twee dorpsgenoten stapten, in het gezelschap van hun vier-
voeter Tenchi, te voet naar Rome. Weg van het jachtige leven van alle-
dag, helemaal herbronnen, en dan nog voor het goede doel ook. De
gemeente kende hen daarom de titel van ‘opmerkelijke Zoerselaar’ toe.
Tijdens hun ontvangst in het gemeentehuis raakten we zo in de ban van
hun verhaal, dat we hen de vraag stelden ook u te laten ‘meestappen’.
En dat Rome voor wel meer Zoerselaars een doel is, dat kunt u ook lezen.
De bewustwording inzake energiebeheersing is een thema dat de laatste
tijd in de lift zit. Als gemeentebestuur proberen we daarin ook voortrekker
te zijn. Bijvoorbeeld in het Bethaniënhuis. We laten u graag kennismaken
met de maatregelen die we in het kader van dit project hebben genomen.
Het beleid inzake tent- en openluchtfuiven werd recent bijgestuurd, en dit
omwille van afspraken binnen de politiezone en nieuwe regelgeving. Zo
proberen we ervoor te zorgen dat jongeren kunnen fuiven in eigen omge-
ving, en dit met het nodige respect voor de buurt. Zo hebben ook zij geen
lift naar andere oorden nodig.
Als u wilt kennismaken met Eurozoersel, maar geen tijd of plaats heeft voor
logees, dan is ‘blind date’ misschien iets voor u. Voor één avond maakt u
bij u thuis kennis met één of enkele van onze Europese gasten. Een lift is
niet nodig, ze worden bij u thuis gebracht en opgehaald. En wees gerust,
het zijn gewone mensen zoals u en ik, dus ook die facelift kunt u achter-
wege laten.
Het eerste BIN-Z van onze gemeente werd recent boven de doopvont ge-
houden. Al is het aantal inbraken de voorbije jaren sterk gedaald, alert blij-
ven is de boodschap. Zo werken we samen aan meer veiligheid.
Duimen maar dat dat zo blijft, op alle domeinen!

Katrien Schryvers
burgemeester

Colofon
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TIBETAANSE VLAG

Tegen schending mensenrechten
Op maandag 10 maart hing aan heel wat Vlaamse gemeentehuizen, waar-

onder het onze, de Tibetaanse vlag. 49 jaar geleden vielen de Chinezen

(met Mao Tse Toung) op 10 maart de autonome provincie Tibet binnen en

bleven het gebied sindsdien bezetten. De Dalai Lama, die sindsdien in bal-

lingschap leeft, levert nog steeds een geweldloze strijd voor de vrijheid van

zijn volk. Met het hijsen van de Tibetaanse vlag wilden wij onze steun en

solidariteit ten aanzien van het Tibetaanse volk kenbaar maken en onze

inwoners attent maken op deze problematiek.

Zeker nu China leeft in de roes van de Olympische spelen, is het goed dat

de publieke opinie geconfronteerd wordt met de problemen rond de schen-

ding van de mensenrechten door China in Tibet. China voert er immers

een etnische zuivering door. De rijke Tibetaanse identiteit, taal en cultuur

worden bedreigd. Door ontbossing, opslag van nucleair afval en lozen van

giftig afval in de rivieren wordt bovendien ook het kwetsbare ecosysteem

van het Tibetaanse plateau onherstelbaar beschadigd. Protest is hier dus

op zijn plaats.
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MINDER MOBIEL?
Postbode komt aan huis
Kunt u zich moeilijk zelfstandig ver-
plaatsen, dan kunt u dankzij de cam-
pagne van De Post ‘AUB postbode’
uw postbode vragen om tijdens zijn
ronde aan te bellen. U kunt dan op die
manier een aantal postverrichtingen
aan huis laten uitvoeren. Het volstaat
om hiervoor een affiche of sticker
‘AUB postbode’ voor uw raam te
plaatsen.
De Post verduidelijkt graag welke
diensten u hiermee kunt aanvragen:
- aankoop van maximum 10 postze-

gels,
- afgifte van gewone binnenlandse en

internationale genormaliseerde zen-
dingen,

- afgifte van binnenlandse aangete-
kende zendingen,

- afgifte van stortingsformulieren met
een gestructureerde mededeling
voor een maximumbedrag van 300
euro per storting.

Let wel, deze dienst is enkel en alleen
bedoeld voor mensen die moeilijk te
been zijn en zich dus moeilijk kunnen
verplaatsen naar het dichtstbijzijnde
postkantoor, PostPunt of postbus.
Voor meer informatie over waar en
hoe u de affiches of stickers ‘AUB
postbode’ in onze gemeente kunt be-
komen, kunt u steeds bellen naar on-
ze gemeentelijke Sociale Dienst, op
het nummer 03 380 13 94.

MILIEUTIP

Geen telefoonboeken
Bent u een fervent inter-
netter en wenst u liever
geen papieren telefoon-
gids meer te ontvangen?
Dat kan. Al wat u hiervoor
hoeft te doen, is surfen
naar www.1207.be en via
de link ‘Wilt u liever geen
papieren gids?’ uw
adresgegevens invullen.
Vervolgens blijft u in de
toekomst gespaard van
dit overtollige papieraf-
val, én u helpt het milieu
weer een handje!

ONTHAALOUDER

Iets voor u?
Gaat u graag met kinde-
ren om en werkt u graag
thuis, tijdens uren die u
zelf bepaalt? Dan bent u
mogelijk de man of vrouw
die Landelijke Kinderop-
vang zoekt. Zij zijn name-
lijk op zoek naar
onthaalouders (echtpaar
of man/vrouw) om thuis
kindjes tot drie jaar op te
vangen en om eventueel
buitenschoolse opvang
te doen van kinderen tot
12 jaar. Elke onthaalou-
der mag maximaal vier
kinderen voltijds opvan-
gen - de eigen kinderen
jonger dan drie jaar inbe-
grepen. Zo blijft het war-
me, persoonlijke karakter
van opvang in gezinsver-
band verzekerd. Landelij-
ke Kinderopvang biedt
een goed georganiseer-
de ondersteuning, bege-
leiding en vormingsavon-
den, advies over een vei-
lige en kindvriendelijke
inrichting van uw woning,
een degelijke financiële
regeling en een aantrek-
kelijk sociaal statuut.

Interesse?

Dan kunt u voor meer in-
formatie maandag, dins-
dag en donderdag van 10
tot 12 uur terecht bij
Katrien Pellegrims en
Mattie Jaspers, Kerkhof-
lei 16, Sint-Antonius, tel.
03 385 16 61, e-mail
LKOzoersel@kvlv.be.
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KERMIS IN HALLE

Uitzonderlijk op 13 en 14 april
Fervente kermisbezoekers weten
ongetwijfeld dat de ‘Mei-kermis’ op
het dorpsplein in Halle altijd de
tweede zondag en maandag van de
maand mei plaatsvindt. Omdat het
dit jaar dan ook Pinksteren is en
heel wat foorkramers op één of an-
dere Pinksterkermis worden ver-
wacht en dus niet naar Halle
kunnen komen, verplaatsen we de
‘Mei-kermis’ naar 13 en 14 april.
De ‘Mei-kermis’ gaat dus dit jaar uit-
zonderlijk eens in april door, maar
zal daarom zeker niet minder leuk
zijn. Tot dan!

21.000 LIGT ACHTER ONS

21.008 Zoerselaars 
Op 1 januari 2008 telde onze ge-
meente precies 21.008 inwoners.
Dat zijn er 205 meer dan begin vo-
rig jaar. Deze stijging is enerzijds te
danken aan het aantal geboortes en
anderzijds aan het aantal nieuwe in-
woners. Het afgelopen jaar kozen
immers 1.130 mensen ervoor zich
in onze gemeente te vestigen, ter-
wijl 900 anderen op hun beurt ande-
re oorden opzochten. Daarnaast
kwamen in 2007 heel wat trotse ou-
ders hun nieuwe telg inschrijven. In
totaal mochten we zo’n 165 baby’-
tjes verwelkomen, maar helaas
moesten we ook afscheid nemen
van 190 inwoners die stierven.
Als we dit alles verrekenen, komen
we op een stijging van 205 inwo-
ners. Dat betekent dat de stijgende
trend van de afgelopen jaren zich
verder zet, én dat het hier dus nog
steeds aangenaam wonen is.
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< c u l t u u r  >

sluitingsuur en toegelaten dagen

Een van de wijzigingen is dat tent- en open-

luchtfuiven vanaf 1 januari geen twee da-

gen en/of avonden na elkaar meer mogen

georganiseerd worden. Daarnaast werd er

ook, voor heel de politiezone, besloten dat

de muziek om 3 uur ‘s nachts moet afgezet

worden, tenzij er een live band optreedt -

die moet om 24 uur stoppen met spelen.

Eventueel mag een DJ dan wel nog verder

plaatjes draaien tot 3 uur.

veiligheid

Om de fuiven steeds veilig te laten verlo-

pen, werd in dit aangepaste charter de ver-

plichting opgenomen om een security-

bedrijf in te huren van zodra er meer dan

800 fuifgangers verwacht worden. Het is

aan de organisatie of vereniging in kwestie

om er op toe te zien dat dit gebeurt. Er

wordt vooropgesteld dat er vanaf 800 be-

zoekers minimum vier ingehuurde securi-

tymensen en nog eens minimum tien eigen

veiligheidsmensen aanwezig moeten zijn.

schenken van sterke drank

De wet bepaalt dat sterke dranken niet aan

-18-jarigen mogen geschonken worden.

Dat betekent dat deze dranken, waaronder

ook alcopops en cocktails, niet mogen ver-

kocht of uitgedeeld worden op tent- en

openluchtfuiven waar -18-jarigen rondlo-

pen - ook niet aan fuifgangers die wel 18

jaar of ouder zijn, tenzij dit in een afgeslo-

ten ruimte kan.

Jongeren die deze ruimte willen betreden,

moeten dan hun identiteitskaart laten zien,

en mogen de ruimte niet verlaten met ster-

ke drank.

Wat mag er dan wel geschonken worden

aan fuifgangers vanaf 16 jaar?

Wijnen, champagne, sangria en bieren.

Onze gemeente maakte een aantal jaren

geleden als één van de eersten een char-

ter op voor de organisatie van tent- en

openluchtfuiven. Sedert de invoering er-

van zijn er echter een aantal zaken gewij-

zigd in de wetgeving. Het charter werd

daarom geactualiseerd. Het nieuwe char-

ter ging op 1 januari 2008 in voege.

fuiven
tent en openlucht

charter geactualiseerd
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Afvalpreventie

Het charter bevat ook enkele afspraken

aangaande afvalarme evenementen:

gebruik bij voorkeur drukwerk (affiches

e.d.) op milieuvriendelijk papier, tracht

verbruiksgoederen in grootverpakkin-

gen en/of herbruikbare verpakkingen

aan te kopen, centraliseer promotie-

materiaal zodat het niet doelloos wordt

rondgedeeld en op de grond eindigt,

tracht gebruik te maken van de her-

bruikbare bekers die de gemeente gra-

tis ter beschikking stelt, zamel afval

selectief in en maak hierbij eventueel

gebruik van de sorteermobiel, zorg er-

voor dat zwerfvuil wordt opgeruimd en

op een juiste manier gesorteerd en op-

gehaald.

beveiligde fietsenstalling

Het gemeentebestuur vraagt de organi-

satoren ook uitdrukkelijk om ervoor te

zorgen dat de fietsende fuifgangers hun

fiets ergens veilig kwijt kunnen.

Verenigingen kunnen hiervoor via de

gemeente gratis gebruik maken van

polsbandjes en nadars, om zo een be-

veiligde fietsenstalling te voorzien. Voor

het toezicht staat de vereniging wel zelf

in. Dit vernieuwend initiatief kadert bo-

vendien in de bestaande campagne te-

gen fietsdiefstal van de Lokale Politie

Voorkempen, waarvan Kiekeboe-figuur

Fanny al jaren het vertrouwde gezicht is.

Wij hopen alvast dat dit charter zowel

de uitgaande jeugd, als de organisato-

ren en de buurtbewoners tevreden stelt.

“Het mag eens gezegd worden”, zei de voorzitter van vzw ‘The sky is the limit’

in zijn nieuwjaarsboodschap aan de bestuursleden van de deelverenigingen.

“Het gaat goed met jeugdtheater ZieZo. De resultaten liegen er niet om.”

Deze lente treedt jeugdtheater ZieZo, het enige echte jeugdtheater in

Zoersel, namelijk voor het eerst naar buiten met twee stukken. De jon-

geren tussen 14 en 18 jaar brengen eind april ‘De Golf’, terwijl de jong-

ste telgen in mei ‘De tovenaar van Oz’ spelen.

voorbereiding

Jeugdtheater ZieZo is de jeugdafdeling van de Halse toneelkring Willen

Is Kunnen en bestaat sinds 2005. Enkele bestuursleden liepen al langer

rond met het idee om een jeugdafdeling te beginnen. Na de nodige

brainstormsessies kwam daaruit een structuur voort die het toeliet om

met jongeren theater te maken. In 2005 is ZieZo dan geboren.

De jongeren hebben de afgelopen jaren echter louter gebruikt om de

knepen van het vak onder de knie te krijgen. Ze kregen les rond alle

facetten die te maken hebben met theater maken: bewegen, stemge-

bruik, improviseren, enz. Na die twee jaar vonden de acteurs in spe de

tijd rijp voor het grotere werk, een productie maken. Binnenkort nemen

ze dus een duik in het diepe met meteen twee voorstellingen.

Wanneer u ‘De Golf’ en ‘De tovenaar van Oz’ precies kunt bijwonen,

vindt u achteraan in onze Dag-na-dag-krant.

Ben je tussen 8 en 18 jaar jong, voelt je de acteermicrobe ook kriebelen

en wil je graag deel uitmaken van ZieZo? Stuur dan zeker een mailtje

naar bart_stockman@hotmail.com.

gemeentelijke dienst Secretariaat

medewerker - Vera Janssens

tel. 03 380 13 14

fax 03 380 13 30

secretariaat@zoersel.be

info

jeugdtheater

ZieZo
binnenkort tweemaal op de planken



Verlangt u ernaar om er tijdens de zomervakantie een weekje tussenuit te knijpen of

een aantal leuke uitstappen te doen, maar laat uw financiële situatie dit niet toe? Dan

is Steunpunt Vakantieparticipatie misschien wel iets voor u! 

<  o c m w  >
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Bent u zorgbehoevend en kunt u

uw woning moeilijk onderhouden?

Dan helpt de Poetsdienst van het

ocmw u graag uit de nood. 

Het is voor bejaarden, zieken of

mensen met een handicap vaak

niet evident om hun woning te

kunnen blijven onderhouden.

De poetsvrouwen van het ocmw

helpen u graag bij de dagelijkse

schoonmaak van uw huis. U be-

taalt hiervoor een uurbijdrage.

Die wordt berekend op basis

van uw gezinsinkomen en uw

gezinssamenstelling.

Voor meer informatie telefo-

neert u gewoon even met

Karine Demuylder of Abigail

Smet, via 03 312 94 20 of via het

gratis nummer 0800 12 113. 

met plezier
ocmw poetsdienst

steunpunt vakantieparticipatie

voordelig met vakantie

De Zoo van Antwerpen, Plopsaland, het Folkfestival van Dranouter, het Gra-

vensteen, Planckendael, een weekje aan zee of een paar dagen Kempische

rust. Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod van het Steunpunt

Vakantieparticipatie - een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantie-

aanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen.

“Het is voor iedereen belangrijk om af en toe in een andere omgeving te zijn,

om de batterijen weer op te laden en tot rust te komen”, zo luidt het bij het

Steunpunt Vakantieparticipatie. “Dankzij het Steunpunt kunnen mensen met

een laag inkomen tegen voordelige tarieven genieten van hun vrije tijd en op

die manier meer aansluiting vinden bij de samenleving.

Onderzoek toont immers aan dat voor meer dan 330.000 Vlamingen met va-

kantie gaan - hoe kort en bescheiden ook - onbetaalbaar is. Omdat vakantie

een basisrecht is en het mensen terug onder de mensen brengt, ijveren wij voor

een betaalbaar vakantieaanbod, voor iedereen. Vorig jaar gingen ruim 50.000

mensen op dat aanbod in.”

Het is uiteraard belangrijk dat de sociale tarieven enkel gebruikt worden door

mensen met financiële beperkingen. Daarom vervullen sociale organisaties een

belangrijke rol als tussenpersoon. Zo’n 130 ocmw’s - waaronder ook dat van

Zoersel - zijn al lid van het Steunpunt en hun klanten maken dankbaar gebruik

van de sociale tarieven. De Europese armoedegrens geldt als norm, maar ook

andere factoren als ziektekosten, schuldenlast, enz. worden in aanmerking ge-

nomen. Vakantiegangers kunnen via een sociale organisatie, maar ook recht-

streeks via het Steunpunt ingaan op het aanbod.



gemeentelijke dienst Verkeer

verkeersdeskundige - Jeroen Claes

tel. 03 380 13 46

fax 03 380 13 44

ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info

<  v e r k e e r  >

zebra-charter

jonge verkeersslachtoffers
Jammer genoeg komen er jaarlijks tientallen kinderen en jonge-

ren om in het verkeer. Veel meer nog raken bij een ongeval be-

trokken. Verkeersveiligheid moet dus een topprioriteit blijven

waaraan dagelijks gewerkt wordt. Daarnaast moet er echter ook

voldoende aandacht zijn voor een goede opvang van deze jon-

ge verkeersslachtoffers.

Daarom ontwikkelde ZEBRA, een initiatief van het

Levenslijn-Kinderfonds en ‘bondgenoot van kinderen van

de weg’, het charter ‘Groot in kleine dingen’. Met vijf tips

spoort het charter iedereen aan tot een goede eerste op-

vang van kinderen en jongeren die bij een verkeersonge-

val betrokken raakten. “Een verkeersongeval is voor

kinderen en jongeren vaak een schokkende gebeurtenis”,

zo luidt het. “Volwassenen op de plaats van het ongeval zijn

zich niet altijd bewust van de impact of weten vaak niet hoe

ze best reageren. Nochtans kan een onmiddellijke goede

opvang van kinderen en jongeren (gewond, getuige of

broers en zussen) door omstaanders een belangrijke stap

zijn in het verwerkingsproces van het kind of de jongere.”

ZEBRA wil dan ook

iedereen uitnodi-

gen het charter te

ondertekenen en

de tips naar best

vermogen toe te

passen. Het is

immers uiterma-

te belangrijk dat

jonge verkeers-

slachtoffers de

steun krijgen

die ze nodig

hebben.

2008/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 7
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< p o l i t i e  >

Samen met de lokale politie Voorkempen

en een delegatie van de deelnemende zelf-

standigen uit Sint-Antonius ondertekende

het gemeentebestuur donderdagavond 21

februari een overeenkomst die de officiële

oprichting van het BIN-Z bekrachtigt.

“Een BIN-Z kunt u vergelijken met een ge-

woon BIN, maar dan voor zelfstandige on-

dernemers”, legt Eddy Van Tichelt,

hoofdinspecteur bij politie Voorkempen,

uit. “Ook hier is het doel het verhogen van

het algemene veiligheidsgevoel, het bevor-

deren van de sociale controle en het ver-

spreiden van de preventiegedachte.”

“Het succes van een BIN-Z staat of valt met

de medewerking van de zelfstandigen.

Wanneer zij iets verdachts merken - bij-

voorbeeld poging tot diefstal of vermoeden

van vals geld -, of het slachtoffer werden

van een wisseltruc, dan is het de bedoeling

dat zij dit onmiddellijk melden aan de poli-

tie. Vervolgens kan de politie het BIN-Z net-

werk opstarten. In een oogwenk worden

dan al de aan het BIN-Z aangesloten han-

delaars telefonisch van die feiten verwit-

tigd.”

“Ook als de politie nuttige informatie heeft

voor de ondernemers wordt dit doorgege-

ven aan de BIN-coördinator, die dit op zijn

beurt kan verspreiden binnen het BIN-Z.

Met andere woorden, zelfstandigen en po-

litie helpen elkaar, én hoe meer handelaars

bij zo’n BIN-Z zijn aangesloten, hoe meer

succes het kan hebben.”

inschrijven nog steeds mogelijk

“Wij zijn heel blij dat dit project van start is

gegaan”, zei Christiaan Picard, één van de

deelnemende handelaars. “Op dit moment

telt het BIN-Z Sint-Antonius al zo’n 56 le-

den, maar daar mogen er uiteraard nog

steeds bijkomen! Momenteel richten we

ons wel enkel op de handelaars van Sint-

Antonius.”

Behoort u tot die groep en bent u geïnte-

resseerd om u aan te sluiten bij het BIN-Z?

Dan kan dat door een mailtje te sturen naar

picard.christiaan@skynet.be.

In onze gemeente beschikken reeds zes

wijken over een Buurtinformatienetwerk, of

kortweg BIN. Dit is een vereniging van bur-

gers in een welomschreven wijk, die in sa-

menwerking met de lokale politie zorgt

voor de bestrijding van de criminaliteit,

een betere preventie en een sociale con-

trole. Sinds eind februari is ook het eerste

BIN-Z, of Buurtinformatienetwerk voor

Zelfstandigen, in Zoersel een feit, namelijk

‘BIN-Z Sint-Antonius’.

eerste bin-z is een feit

st.-antonius bijt spits af
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En er is nóg nieuws uit politiehoek.

Koning Albert II benoemde onlangs

Geert Smet uit Grobbendonk tot nieuwe

korpschef van de lokale politiezone

Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en

Zoersel). De heer Smet heeft de alge-

mene leiding over de lokale politie

Voorkempen sinds 1 maart 2008.

Zijn voorganger, hoofdcommissaris Raf

Somers, ging in de zomer van 2001 aan

de slag als korpschef. Sinds 1 mei 2006

werd hij echter gedetacheerd naar de

Provinciale Politieschool Antwerpen,

waar hij directeur is. De leiding van de

politie Voorkempen werd sindsdien

waargenomen door hoofdcommissaris

Joseph De Labey.

Op 1 maart nam Geert Smet deze fak-

kel over. De heer Smet is 40 jaar en was

tot voor kort nog hoofdcommissaris van

de Wegpolitie in Antwerpen. Daarvoor

was hij diensthoofd bij het sociaal secre-

tariaat van de geïntegreerde politie in

Brussel. Wij wensen hem alvast veel

succes met zijn nieuwe job!

Van woensdag 6 tot en met zondag 10 augustus verwelkomt onze gemeente

opnieuw heel wat Duitsers, Fransen, Roemenen, Spanjaarden, Italianen,... tij-

dens de zesde editie van Eurozoersel. We zijn echter nog op zoek naar kan-

didaten die zich willen opgeven voor een ‘blind date’ met één van deze

Europese gasten.

Zoals steeds tijdens Eurozoersel kunnen wij rekenen op

heel wat enthousiaste gastgezinnen die onze buitenlandse

gasten tijdens hun verblijf onderdak aanbieden. Niet ieder-

een beschikt echter over de mogelijkheid om gedurende vijf

dagen lang gastgezin te zijn. We willen echter toch zoveel

mogelijk inwoners de kans bieden om eens te proeven van

het Eurozoersel-gebeuren. Voor iedereen die dus graag

eens kennis wil maken met enkele van de buitenlandse gas-

ten, voorzien we daarom dit jaar een ‘Blind Date Evening’.

aan tafel met een buitenlandse gast

Heeft u eigenlijk stiekem altijd al wel eens gedroomd van

een blind date? Grijp dan nu uw kans en geef u of uw gezin

op als gastgezin voor een speciale ‘Blind Date Evening’.

Op donderdag 7 augustus verwelkomt u dan vanaf 19 uur

één of meerdere buitenlandse gasten bij u thuis aan tafel.

Het opzet is duidelijk: u laat de buitenlandse gasten kenni-

smaken met uw eigen, persoonlijke en ongetwijfeld over-

heerlijke keuken. Op die manier kunnen de buitenlandse

gasten letterlijk en figuurlijk ‘proeven’ van een stukje

Zoersel. U bepaalt zelf hoeveel gasten u wilt ontvangen en

welke nationaliteit(en) eventueel uw voorkeur geniet(en).

Uiteraard hoeft u geen culinaire hoogstandjes voor te scho-

telen. De nadruk van deze avond ligt op het gezellig sa-

menzijn.

Ja, ik wil zeker meedoen!

We hoeven u niet meer te overtuigen om deel te nemen?

Laat het ons dan als de bliksem weten. Bezorg uw naam,

adres, telefoon, e-mailadres en het aantal personen (even-

tueel gewenste nationaliteit) dat u wil ontvangen aan: ge-

meente Zoersel, gemeentelijke dienst Onthaal,

03 380 13 00, gemeente@zoersel.be. Inschrijven kan nog

tot vrijdag 13 juni 2008.

lokale politie Voorkempen

directeur operaties - Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02

fax 03 385 15 52

politie@politie.voorkempen.be

info

eurozoersel 2008

blind date
europese gasten

nieuwe korpschef

welkom geert smet
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<  s p r a a k m a k e n d e  Z o e r s e l a a r s  >

DOOR J.H. VERBANCK

Na zijn studententijd trok Raf op voettocht naar Compostela. Die

geweldige, deugddoende belevenis deed hem verlangen naar

meer in die stijl. In Midden-Frankrijk kwam hij toen onderweg een

koppel tegen, dat met twee honden te voet onderweg was. Hij trok

drie weken met hen op. Dat contact was superplezant en de hon-

den zorgden sowieso voor leven in de brouwerij. Het bracht Raf op

ideeën...

samen onderweg

Waar kom jij in dat plaatje, Dorien?

Dorien: Ik was er niet bij, toen Raf naar Compostela gestapt is,

maar je hoort die boeiende verhalen en je raakt ook in de ban, hé.

In de zomer van 2006 zeiden we al: we gaan samen ook eens

zoiets doen. In januari 2007 werd de afweging ernstig: deze zomer

doen we het! Onze intuïtie zei ons dat het gewoon het geschikte

moment was. Het voelde goed dat we het toen zouden doen. Veel

rationele verklaring is er verder niet bij. Wisten wij veel waar we ei-

genlijk aan begonnen... Tenchi, onze hond, was er toen al en zij

was van bij de aanvang een deel van ons gezin. We aarzelden dan

ook niet: zij zou meegaan!

Raf Smits en Dorien Vanbel, beiden 25 jaar oud, vertrokken op maan-

dag 11 juni 2007 met hun trouwe viervoeter Tenchi naar Rome, te voet!

Een kleine drie maanden later, op dinsdag 4 september, kwamen ze 

veilig en wel in de Italiaanse hoofdstad aan. Regen en zonneschijn, ver-

harde wegen en zandpaadjes, gastvrije en iets minder gastvrije men-

sen... Raf en Dorien zagen het allemaal. Met het sponsorgeld dat ze met

hun tocht bijeen hebben gesprokkeld, steunen ze het Namastehuis.

raf en dorien
te voet met tenchi naar rome

“de bestemming deed er ook niet
zodanig toe: het ging om de tocht,

het onderweg zijn.”
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“Ze kon onvermoeibaar blijven gaan, hé, onze

Tenchi,” vertelt Dorien vertederd. Tenchi is een

pracht van een spierwitte Canadese herder (ook

wel Zwitserse herder). “Regen kon haar niet deren,

maar als de zon er wat zwaar doorkwam en het

heet werd, wat op onze tocht toch wel vaak het ge-

val was, viel ze stil. Het wendde maar niet...

Telkens als we ergens water tegenkwamen, na-

men we dat te baat om haar te verfrissen.”

“Sommige dagen zag ze echt wel af, vooral van die

warmte,” vult Raf aan, “maar elke morgen jankte ze

om weer te vertrekken! Ze was echt een lid van het

team, zij het uiteindelijk toch de zwakste schakel.

Door de vele asfaltwegen kreeg ze kloofjes in de

poten. We hebben speciaal hondenschoeisel en

zalfjes moeten kopen om haar te verzorgen.”

Tenchi droeg trouwens haar eigen rugzakje met

haar eigen spulletjes erin. “De dierenarts had ge-

zegd tot hoeveel we haar konden belasten. Dat

ging lange tijd goed. Op een keer was ze een bos-

je in gelopen en ze kwam maar niet terug. Toen ze

er uiteindelijk uit kwam, was ze haar rugzakje kwijt-

gespeeld. We hebben nog gezocht, maar moesten

ten slotte verder zonder. Dat had ze verdorie han-

dig en leep aan boord gelegd!”

m
et

 te
n

ch
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Het werd dus niet opnieuw Compostela?

Raf: Je hebt drie Heilige Steden, waar mensen traditioneel voettochten

naar ondernemen: Rome, Compostela en Jeruzalem. Oké, Compostela

had ik al eens gedaan en Jeruzalem is wel heel erg ver... Rome leek ons

doenbaar en de keuze was snel gemaakt. We hebben nochtans geen

van beiden ‘iets’ met Rome. De bestemming deed er ook niet zodanig

toe: het ging om de tocht, het onderweg zijn. Zo’n tocht met z’n tweeën

ondernemen, als koppel, is een hele stap. Als je alleen bent, zoals ik op

weg naar Compostela, leef je op je eigen ritme. Met z’n tweeën, en dan

nog met een hond, is dat heel anders.

Waren jullie er fysiek helemaal klaar voor?

Dorien: Bij ons vertrek zei de vader van Raf nog tegen hem: zorg goed

voor Dorien, en tegen mij: Raf moet je wel intomen. Na twaalf kilometer

had ik al een zonneslag! Ons doel was twintig kilometer per dag, maar -

ongetraind als we waren: geen conditie, geen sport gewoon - be-

schouwden we de eerste dagen van de tocht als ‘inrijperiode’. Later was

dertig, vijfendertig kilometer op een dag geen probleem meer. De eerste

dagen richtten we ons op slaapplaatsen bij vrienden en kennissen, die

we van thuis uit nog konden regelen. Dat was nog luxe; van wild kam-

peren was toen nog geen sprake. De doortocht door Brussel, van

Grimbergen naar Ter Hulpen, hebben we wel verkeerd ingeschat: we

dachten dat we dat wel even zouden klaren, maar dat bleek een etappe

van maar liefst veertig kilometer te zijn!

loslaten

Je op die tocht afstemmen, lukte dat een beetje?

Raf: Gaandeweg groei je in hetzelfde gemeenschappelijke ritme. We

hebben ervoor opgelet om ons de eerste dagen niet meteen stikkapot te

lopen. Het was geen wedstrijd, geen competitie, hé. We kozen er be-

wust voor om die mildheid ten aanzien van onszelf aan de dag te leg-

gen. Rome zat toen echt niet in ons hoofd. Ter plaatse viel die stad ons

trouwens danig tegen... We misten het stappen, zowaar! De hotelkamer

en op restaurant gaan, dat was een feest, maar aan die drukke stad had-

den we na onze tocht eigenlijk geen boodschap. Toerist zijn ging ge-

woon niet meer... Nu, die oneindige afstand overzie je tijdens je tocht

dus niet: zo afschrikwekkend! Het einddoel kwam eigenlijk pas de laat-

ste tien dagen in zicht. Toen telden we dagenlang wel alle kilometer-

paaltjes een na een af, naar ons einddoel.

“Tenchi, onze hond,
was een deel van ons gezin.
We aarzelden niet:
hij zou meegaan!”



Een hele confrontatie met jezelf, neem ik aan?

Raf: Je moet vooral veel leren loslaten. Hoe verder we stapten,

hoe meer we vertrouwde zaken achter ons lieten: je straat, je

streek, je taal, je land... Normaal fietsen we hier de straat uit of

rijden we er met de auto uit, nu stapten we. Vreemd. Het ver-

trouwde Kempenland bleek een veel mooiere streek te zijn dan

we gedacht hadden. Lier, een leuk stadje! In het Frans konden

we ons plan wel trekken, maar in het Italiaans... dat kenden we

totaal niet! Zodra je aanvaard hebt dat je zekerheden wegvallen,

steek je ontzettend veel op. Je moét immers gewoon op zoek, op

avontuur. We hadden echter altijd het volste vertrouwen in de

goede gang van zaken, een geschikt onderkomen en een voor-

spoedige afloop.

Waar kom je in godsnaam zoal allemaal terecht?

Dorien: Eigenlijk hebben we maar twee of drie keer echt wild ge-

kampeerd, omdat we volstrekt geen slaapplaats konden vinden.

Op eenentachtig reisdagen is dat heel weinig. Het betekent dat

we altijd gastvrijheid hebben aangetroffen, want een budget om

logies te betalen, hadden we bewust niet. Als je in de gietende

regen voor een gesloten kloosterpoort staat, zijn er vreemd ge-

noeg altijd wel mensen die zich over je ontfermen en je onderdak

in een schuur aanbieden of zo. Je moet het ook durven vragen,

hé. We waren altijd vragende partij, met 30 euro per dag voor al-

les, ook de kosten voor de hond.

bizarre slaapplaatsen

Hoe vraag je dat: hebt u een slaapplaats voor

ons?

Raf: In elk land hadden we een andere tactiek, aan-

gepast aan de plaatselijke cultuur en gewoonten. In

de Ardennen lieten we in een café vallen dat we een

onderkomen zochten, en dan kwam er vaak iets on-

verwachts uit de bus. Toen het een keertje bij paters

niet lukte, raadde men ons in een café aan onze tent

op het grasperk aan de kerk op te stellen, tot een ei-

genaar van een chalet ons zijn vakantiehuisje aan-

bood. Hij voerde ons met de auto, bracht ons ‘s

morgens croissants... Al het positieve in mensen

komt dan naar boven. In Frankrijk werkte die cafétac-

tiek niet zo; in de vele piepkleine dorpjes heb je trou-

wens helemaal geen cafés. We richtten er ons op aanraden van

een reisgids tot het gemeentehuis.

Zorgt de gemeente dan voor doorreizende pelgrims?

Dorien: Inderdaad, dat werkte altijd, zelfs op zaterdagavond, be-

halve in de steden. Op de duur lieten we het achterwege om in

steden nog de vele extra kilometers van het kastje naar de muur

te lopen, op zoek naar een slaapplaats: we trokken verder naar

het eerstvolgende kleinere dorpje. De burgemeester nam het

meestal zelf op zich om ons, passanten, onderdak te bieden. Eén
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Ten voordele van het Namastehuis

Raf en Dorien wilden hun tocht niet alleen voor

zichzelf ondernemen, maar er ook een goed doel

mee ondersteunen. Toen Dorien ooit in haar leven

een paar dagen echte rust nodig had, raadde een

vriendin haar Namaste aan. Uiteindelijk verbleef

Dorien er zelf niet, maar het initiatief had haar ge-

troffen en het Namastehuis leek Raf en Dorien een

persoonlijkere keuze dan Artsen Zonder Grenzen,

11.11.11 of de kankerbestrijding.

Namaste ondersteunt mensen op weg, mensen die

afstand willen nemen van het jachtige leven van al-

ledag, op zoek naar ruimte, rust en vrede. Middelen

daartoe zijn meditatie, mandala schilderen of yoga,

vanuit een christelijke inspiratie, maar ruimden-

kend, zonder religieuze symbolen. Raf en Dorien

zijn nog volop bezig de sponsorpapieren van de

tocht in te zamelen, maar Denise en Nick, stichters

van Namaste, die ze een warm plekje in hun hart

toedichten, mogen op beide oren slapen: de steun

komt eraan!

Voor meer informatie over het Namastehuis: be-

zoek de website www.namaste.be.
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Raf en Dorien zijn niet de enigen die richting Rome trok-

ken voor het goede doel. Op 22 mei vertrekt ook Guy

Roefs (36) uit Halle naar de Italiaanse hoofdstad - zij het

dan wel per fiets. Hij doet dit in het kader van het

‘Nalgonda-project’. Met dit project willen een aantal ge-

dreven Zoerselaars de Indiase bisschop Joji Givundi

steunen in zijn strijd om Indiase straatkinderen weg te

houden van de straat. Hij wil hen een dak boven het

hoofd bieden, eten en drinken geven, maar vooral ook

onderwijzen en manuele arbeid aanleren.

brief

Guy & co zijn vastberaden zoveel mogelijk geld in te za-

melen voor het project van bisschop Givundi. “Om dit

project nog eens extra in de verf te zetten, willen wij een

brief overhandigen aan eerwaarde heer Jan Dumon -

een Vlaming die directeur-generaal is van de pauselijke

missiewerken voor kinderen in het Vaticaan”, zo luidt het.

“We gaan die brief echter niet gewoon verzenden. Guy

gaat die, als zijn fietstocht er op zit, persoonlijk overhan-

digen in Rome.”

sponsoren

Wilt u Guy’s fietstocht sponsoren, en zo via het

Nalgonda-project de Indiase straatkinderen steunen?

Dan kan dit uiteraard, meer bepaald door kilometers rich-

ting Rome te kopen: 1 km is 1 euro.

Sponsorformulieren vindt u bij dagbladhandel ’t Winkeltje

in Halle of bij Stany Simons (gsm: 0475 58 07 00).

Vanaf 30 euro krijgt u een fiscaal aftrekbaar attest, maar

dan moet u wel rechtstreeks storten op het rekening-

nummer van VOLENS_MERCY_Home 088-0801750-

40, met vermelding ‘project Nalgonda - Zoersel’.

Alvast bedankt!
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keer stond zelfs zowat een heel dorp in rep en roer,

op aangeven van de burgemeester, om ons van

een slaapplaats te voorzien. In Italië waren het de

dorpspastoors die de gastherenrol op zich namen.

In kloosters was het feit dat we een hond bij ons

hadden, vaak een probleem. In Zwitserland troffen

we op een dag een slaapplaats, die ons ook voor

de daaropvolgende dagen onderdak opleverde:

de vrouw was zo behulpzaam, dat ze tal van ken-

nissen opbelde om ons onderdak te bieden. Door

een ongelooflijk toeval kwamen we diezelfde

vrouw enkele weken later aan de Zwitsers-

Italiaanse grens opnieuw tegen, toen zij daar op

toeristische uitstap was en wij de grens gingen

oversteken. Ze omhelsde ons enthousiast met:

“Mes belges!”

Hoe stap je na afloop terug in het normale le-

ven?

Dorien: Dat ging niet zo gemakkelijk... Het losla-

ten ging gemakkelijker dan de draad terug oppak-

ken! We hadden wel allerlei voornemens om na

die bezinningsperiode niet meer in de hectische

race van alledag te stappen, maar we moeten toe-

geven: dat lukt niet, je gaat toch weer sneller en

sneller. Nu goed, die intensiteit van onderweg,

doordat je trager evolueert en voortdurend samen

optrekt, dat blijf je meedragen. Al voel je al snel na

de terugkeer dat je toch terug wat meer afstand

neemt van elkaar. We hebben onderweg slechts

één keer echt ruzie gehad, kletterende dan wel, en

sinds onze terugkeer weer wat vaker... Je wordt

hoe dan ook onvermijdelijk terug in het dagelijkse

leven opgezogen.

alle wegen leiden naar....

Rome met de fiets
guy roefs fietst één kilometer voor één euro

“Alles loslaten onderweg
ging gemakkelijker dan
de draad terug oppakken
na onze terugkeer.”

Voor wie niet genoeg kan krijgen van de avon-

turen van Raf en Dorien, is er op de website

www.romegangersvoornamaste.be nog een rij-

ke schat aan verhalen en anekdoten te vinden,

tezamen met massa’s foto’s!



Wij streven er als gemeente naar om bij werk-

zaamheden waarbij hout gebruikt wordt, te

kiezen voor houtsoorten die afkomstig zijn

van duurzaam beheerde bossen. Zo gebrui-

ken wij bijvoorbeeld sinds enkele jaren FSC-

hout voor het betuinen van grachten.

FSC is een erkend label voor duurzaam hout.

Het staat voor Forest Stewardship Council,

oftewel een internationale raad voor duur-

zaam bosbeheer. Deze raad ziet erop toe dat

de houtproductie op een ecologisch en soci-

aal verantwoorde wijze gebeurt. 

Als u FSC gelabeld hout koopt, bijvoorbeeld

voor de afwerking van uw huis of tuin, dan

weet u met zekerheid dat dit afkomstig is van

duurzaam beheerde bossen. Dat betekent

dat er slechts een beperkt aantal bomen ge-

kapt wordt, de bomen de kans krijgen om uit

te groeien, de rechten van de plaatselijke be-

volking gerespecteerd worden, fauna en flo-

ra intact blijft en de producent taksen betaalt

aan het land van herkomst. 

We willen u dan ook vra-

gen om zoveel mogelijk

gebruik te maken van

dergelijke duurzame

houtsoorten. Op

www.wwf.be vindt

u de erkende le-

veranciers van

duurzame hout-

soorten. Hier kunt u

ook nakijken welk

hout geschikt is voor

welke werken. Zo ver-

mijdt u ook het ge-

bruik van chemische

producten voor houtbe-

handeling.

<  l e e f m i l i e u  >

Huisdieren belanden tijdens vakantieperiodes vaak massaal in asiel- en op-

vangcentra, zo merkt onze dienst Leefmilieu met spijt in het hart op. Dat is

jammer. Het gaat immers om levende wezens, die u niet zomaar bij het vuil

kunt zetten als u met vakantie vertrekt of als ze u last bezorgen. Ze hebben

dagelijks verzorging en aandacht nodig. Denk dus eerst goed na vooraleer

u een dier in huis haalt.

tips

We willen u alvast enkele tips geven, mocht u plannen hebben om een huis-

dier aan te kopen:

- Laat u niet alleen leiden door impulsieve of emotionele overwegingen bij

de aankoop van een dier.

- Laat u niet overhalen door het gezeur van de kinderen.

- Informeer naar de natuurlijke omgeving van het dier. Bent u wel in staat

die aan te bieden of hieraan, gedeeltelijk, tegemoet te komen?

- Lees voldoende over zijn gewoonten, grootte, voeding en verzorging zo-

dat u niet voor een verrassing komt te staan éénmaal het dier is aange-

kocht.

- Voorzie voldoende ruimte en de nodige middelen om het dier in onder te

brengen.

- Installeer de huisvesting van uw nieuwe huisgenoot vóór u hem gaat ha-

len.

- De aankoop van een dier geeft u gedurende heel wat jaren ook

de nodige verantwoordelijkheid. Het huisdier blijft immers afhan-

kelijk van zijn baasje. Laat het dan ook niet aan zijn lot over, ook

niet als het wat ouder wordt.

zwerfkatten

Eén van de gevolgen van een ondoordachte aankoop van een

huisdier, bijvoorbeeld een poes, is het grote aantal zwerfkat-

ten. Jammer genoeg laten veel mensen hun kat na een tijdje

gewoon op straat achter. Om de overlast van zwerfkatten te-

gen te gaan, heeft de gemeente Zoersel al enkele jaren een

sterilisatieproject lopen. We werken daarvoor samen met

twee vrijwillige ‘poezenmoeders’. Zij halen de zwerfkatten

op, laten hen steriliseren door een dierenarts en zetten hen

later op dezelfde plaats terug - of zoeken een goede thuis

voor hen.

Merkt u zwerfkatten op, of wilt u graag zelf eentje adop-

teren, dan kunt u contact opnemen met de poezenmoeders

via onze dienst Onthaal op het nummer 03 380 13 00.

wees zeker van uw keuze

allemaal beestjes
de goede keuze

FSC -hout
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Onze gemeente ondertekende in 2005

reeds het ‘Lokaal Kyotoprotocol’ en enga-

geert zich daarmee om haar CO2-uitstoot

te reduceren en burgers en doelgroepen te

sensibiliseren. Deze keer echter geen arti-

kel over maatregelen die ú kunt nemen om

(energie)zuiniger te leven. Omdat over eni-

ge maanden het Bethaniënhuis zijn functie

van gemeentehuis, sociaal huis en cultu-

reel ontmoetingspunt opneemt, bekijken

we even de energiemaatregelen in dit gro-

te project.

isolatie

Een bestaand gebouw is natuurlijk niet te

isoleren zoals men dat vandaag met een

nieuwbouw doet. Maar toch zijn er in het

Bethaniënhuis belangrijke ingrepen ge-

daan op dat vlak. Er werd geopteerd om al-

le oude ramen te vervangen door modern

raamwerk met thermisch onderbroken pro-

fielen en superisolerende beglazing (zie

GGD januari 2008). Om in de zomer de

problemen met koeling te verminderen,

werd aan de zuid- en westzijde bovendien

zonwerend glas voorzien. De daken wer-

den voorzien van 16 cm isolatie en de nieu-

we vloeren in de centrale patio en de kapel

van 12 cm. Door de binnentuin te overdek-

ken en te gebruiken als centrale ontvangst-

ruimte verhoogt ook de compactheid van

het gebouw.

De vroege lente die we beleven, mag dan wel aangename kanten heb-

ben, toch drukt ze ons weer met de neus op de feiten: het klimaat ver-

andert en nog wel aan een snel tempo ook. Daarom roept Bond Beter

Leefmilieu 2008 uit tot klimaatjaar en vraagt gemeenten en verenigin-

gen om grote of kleine klimaatheldendaden te stellen.

gemeentelijke dienst Leefmilieu

milieuambtenaar - Jeroen Claes

tel. 0800 14 529

fax 03 380 13 30

leefmilieu@zoersel.be

infoenergie
maatregelen in het bethaniënhuis

verwarming

De verwarmingsketels voor het hoofdgebouw waren nog niet zo lang

geleden door de zusters vernieuwd en voldeden aan de moderne

normen. Er was echter maar één enkele verwarmingskring, zodat

verwarmen een kwestie was van alles of niets. Tijdens de werken

werd het gebouw opgesplitst in 24 verwarmingszones om soepel te

kunnen inspelen op het gebruik. Voor de kapel - de toekomstige po-

lyvalente zaal - werden nieuwe performante ketels voorzien. Zowel

in de centrale patio als in de kapel werd vloerverwarming aange-

bracht, het meest geschikte systeem voor dergelijke hoge ruimtes.

Alle radiatoren in burelen en vergaderzalen zijn nu ook uitgerust met

thermostatische kranen. En tenslotte wordt dit allemaal elektronisch

gestuurd door een systeem dat zone per zone de warmtebehoefte

regelt naargelang het gebruik van de lokalen.

koeling

In warme zomermaanden moet er soms gekoeld worden om een

aangenaam leef- en werkklimaat te bekomen. Het bestuur heeft

resoluut geopteerd om geen klassieke airconditioning te plaatsen

maar om, gebruikmakend van de karakteristieken van het gebouw,

passieve (nacht)koeling te voorzien. Door middel van automatisch

opengaande raampjes, ventilatoren en honderden meter buizen

wordt ’s nachts de warme lucht naar buiten gezogen en koelt fris-

sere buitenlucht het gebouw af. In de winter zorgt hetzelfde sys-

teem voor de luchtverversing, maar wordt de warmte van de

binnenlucht gerecupereerd en overgedragen op de verse buiten-

lucht.

verlichting

Werkplekken moeten voldoende verlicht worden, maar ook hier

pakken we het zuinig aan. Daar waar een tijdje geen beweging

meer is, zal het licht vanzelf uitgaan. De verlichting reageert ook

automatisch op wisselend buitenlicht. Schijnt de zon door de wol-

ken, dan wordt de verlichting automatisch gedempt. En uiteraard

wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de laatste generatie

superzuinige TL-verlichting en spaarlampen.

doet u mee?

Wilt u thuis of op het werk ook kleine of grote klimaatheldendaden

stellen? Hoe u dit doet, komt u allemaal te weten op de website
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deze duim voor
de vrijwilliger
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<  o p e n b a r e  w e r k e n  >

stand van zaken

werken in uitvoering
Er wordt op tal van plaatsen gewerkt in onze gemeente. De 3de fase in

de Bloemenwijk is nog maar net afgerond, of de volgende fase komt er

al aan. Daarnaast krijgen een aantal wegen weldra een nieuw laagje as-

falt.

bloemenwijk

De 4de en 5de fase in de Bloemenwijk betreft de aanleg

van een hoofdriool of collector door Aquafin in de Kleine

Wandelweg en een gedeelte van de Wandelweg (van

Kleine Wandelweg tot aan Violetlaan). HidroRio, die het ge-

meentelijk rioleringsstelsel verder uitbouwt, zal alle aan-

sluitende straten eveneens voorzien van riolering. Het gaat

hier over Kempendreef (deels), Wandelweg (deels), Goud-

bloemlaan, Boterbloemlaan (van Wandelweg tot aan

Lelielaan), Azalealaan, Orchideeënlaan en Violetlaan. Alle

riolen die aangelegd worden, zijn van het type ‘volledig ge-

scheiden systeem’, waarbij een 100 pct. afkoppeling van

regen- en vuil water gerealiseerd moet worden.

De gemeente tenslotte voorziet de heraanleg van de we-

gen in deze straten en houdt daarbij rekening met de ver-

keersveiligheid in de wijk. Een bewonersgroep kwam

hierover meermaals met het bestuur en de ontwerper sa-

men. Het ontwerpdossier dat daaruit volgde, werd op 30 ja-

nuari aan de wijk voorgesteld tijdens een bewonersver-

gadering. De bouwaanvraag voor dit dossier is momenteel

lopende en het is nu wachten op de bouwvergunning.

Daarna kan de procedure voor de aanstelling van een aan-

nemer ingezet worden. De verdere timing van de werken

wordt via bewonersbrieven aan de betrokken wijk gecom-

municeerd.

asfaltwerken

Volgens de huidige timing en planning starten de asfalt-

werken vanaf 31 maart 2008. Volgende straten komen aan

bod: Drengel (tussen Zandstraat en Waterloop), Graffen-

donk (tussen Oostmallebaan en Salphensebaan), Guido

Gezellelaan (tussen Jacobslaan en Rodenbachlaan), He-
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<  s e n i o r e n  >

begint het te kriebelen

seniorensportdag

rentalsebaan (weg naar LRV), Hulstenweg, Oosterenberg

(tussen Zoerselhofdreef en huisnummer 27), Zoerselhoek

(tussen Rodenbachlaan en klinkerverharding), Liefkens-

hoek (tussen Driesheide en Watermolen), Begraafplaats

St.-Antonius (parking en weg naar kruis), Emiel

Vermeulenstraat (tussen huisnummer 109 en Raymond

Delbekestraat), Geleg, Driesheide (tussen huisnummer 25

en Heideweg), speelplein Konstantinopel aan de

Oudstrijderslaan.

Er zijn 4 soorten werken voorzien, maar niet elk werk zal in

elke straat gebeuren.

- Ofwel wordt enkel een nieuwe slijtlaag van 3 cm dikte ge-

legd. Hierbij zal eerst de baan machinaal gereinigd wor-

den, vervolgens wordt een kleeflaag aangebracht en

tenslotte wordt een nieuw laagje asfalt gelegd.

- Ofwel wordt eerst een betonnen boordsteen naast de be-

staande asfalt gelegd. Hierbij wordt eerst de berm deels

uitgegraven, wordt een fundering geplaatst en daarna

een betonnen boordsteen met een glijbekisting.

Vervolgens wordt een nieuwe slijtlaag gelegd zoals hier-

voor uiteengezet en worden de bermen terug aangevuld.

- Ofwel wordt er een betonnen goot geplaatst. Hierbij wordt

dezelfde werkwijze gehanteerd als bij de betonnen boord-

steen. Bijkomend zullen hier de straatkolken vervangen

worden.

- Ofwel wordt een nieuw asfaltplein aangelegd inclusief

een fundering in steenslag.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, zal de aanne-

mer twee werkdagen op voorhand een briefje in uw bus de-

poneren, als uw straat aan de beurt komt.

gemeentelijke dienst Openbare Werken

afdelingshoofd - Rudy Reynders

tel. 03 380 13 45

fax 03 380 13 44

technische.dienst@zoersel.be

info

De jarenlange traditie wijst uit dat onze gemeente heel

wat sportieve senioren telt. Bent u een van hen? Dan no-

digt de gemeentelijke dienst Sport - in samenwerking met

de seniorenraad, WTC De Doortrappers en de Sint-

Huybrechtsgilde - u van harte uit op maandag 5 mei 2008

in het gemeentepark (deelgemeente Halle).

Voor amper drie euro (inclusief verzekering, consumptie-

bons en een prijs) kunt u er deelnemen aan een reeks

volkssporten en aan een wandel- en/of fietstocht.

Schrijf u als de bliksem - en voor 25 april - in bij de ge-

meentelijke dienst Sport. U kunt hiervoor terecht in Halle-

Dorp 37, op het nummer 03 380 13 91 of via e-mail:

sport@zoersel.be.

Vergeet geen lunchpakket, regenkledij, (eventueel) een

fiets en uiteraard uw goed gemoed mee te brengen.

Tot dan!

Bent u een sportieve senior die wel houdt van wat beweging

in een gemoedelijke sfeer? Of snuift u gewoon graag de bui-

tenlucht op?

Dan is onze seniorensportdag ongetwijfeld iets voor u!
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<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

Het tarief voor het afvoeren van afvalwater - of de gemeentelijke sane-

ringsbijdrage - blijft dit jaar hetzelfde als dat van vorig jaar, zo meldde

HidroRio ons bij de start van het nieuwe jaar.

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening

afdelingshoofd - Jan Koninkx

tel. 03 380 13 97

fax 03 380 13 30

ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info

saneringsbijdrages
waterprijs 2008

HidroRio, het rioleringsproject van waterbedrijf Pidpa, staat in on-

ze gemeente in voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de

vernieuwing van de riolering. Hoeveel u effectief betaalt per jaar,

hangt af van uw waterverbruik. U betaalt namelijk per verbruikte

kubieke meter water een extra bijdrage - gemeentelijke sanerings-

bijdrage genaamd - die inbegrepen is in de waterprijs. Op die ma-

nier betaalt u enkel voor het eigen afvalwater. Voor HidroRio blijft

deze gemeentelijke saneringsbijdrage ook dit jaar 0,901 euro (0,85

euro excl. 6 pct. btw) per kubieke meter water.

wat is een saneringsbijdrage?

Vanaf 2005 betaalt u samen met de prijs van het water een sane-

ringsbijdrage. Voor de productie en de levering van het water be-

taalt u na 1 januari 2005 evenveel als ervoor. Hier wijzigt niets. Zo

heeft u nog steeds recht op 15 kubieke meter gratis drinkwater per

gedomicilieerde persoon. Voor het transport en de zuivering van

het afvalwater wordt er een bijdrage aangerekend op het volledige

verbruik. Deze bijdrage bestaat uit 2 delen: de gemeentelijke en

de bovengemeentelijke. Samen met de prijs voor het leveren van

zuiver water vormen ze de ‘integrale waterprijs’.

wat betaal ik voor mijn water?

U betaalt in 2008 3,09149 euro (2,9165 euro excl. btw) per kubie-

ke meter water voor uw huishoudelijk verbruik. Dit is een stijging

van 0,0885 euro ten opzichte van 2007. Die stijging is te wijten aan

een verhoging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage - of

de bijdrage voor het zuiveren van afvalwater. 

Deze prijs is dus verdeeld over drie componenten: leveren van

drinkwater (1,2932 euro - 1,2200 euro excl. btw), afvoeren van af-

valwater (gemeentelijke saneringsbijdrage: 0,9010 euro - 0,8500

euro excl. btw) en zuiveren van afvalwater (bovengemeentelijke

saneringsbijdrage: 0,8973 euro - 0,8465 euro excl. btw).
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W E T E N S W A A R D

BAASJES OPGELET

Geen poep op de stoep

Baasjes, zorg er a.u.b. voor dat de
plaats waar uw hond zijn behoefte
doet steeds proper achterblijft.
Poep op de stoep leidt immers tot
ergernis van uw medemens en is
niet hygiënisch. Poepzakjes zijn
steeds verkrijgbaar in supermark-
ten en dierenspeciaalzaken. Bij de
gemeentelijke loketdiensten in
Zoersel, Sint-Antonius en Halle
kunt u ze zelfs gratis afhalen!

BRAND- EN GERIEFHOUT

Openbare verkoop
Op 19 april verkopen het gemeen-
tebestuur en het ocmw een aantal
loten hout, afkomstig van het vellen
en snoeien van bomen. Elk lot is
zo’n drie à vier m3 groot.
Heeft u belangstelling?
Kom die dag dan zeker een kijkje
nemen in het gemeentepark. We
verzamelen om 10 uur aan het ge-
meentehuis. U kunt ter plaatse bie-
den op verschillende loten. Het
verkoopsreglement en bijkomende
inlichtingen zijn steeds te bekomen
bij Monique De Feyter, milieuamb-
tenaar, op het nummer
03 380 13 43 of mail even naar leef-
milieu@zoersel.be.
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EUROPESE

VACCINATIEWEEK

Voorkom,
bescherm, vaccineer
Van 21 tot en met 27 april
wordt de Europese
Vaccinatieweek georga-
niseerd. Met dit initiatief
wil de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO,
Europese regio) het be-
lang van vaccinatie in zo
veel mogelijk Europese
landen onder de aan-
dacht brengen. In Vlaan-
deren ligt de nadruk
daarbij op de vaccinatie
tegen mazelen. Mazelen
is immers geen onschul-
dige kinderziekte. Het is
een ziekte die zeer ern-
stig kan verlopen en zwa-
re verwikkelingen met
zich mee kan brengen. In
Vlaanderen wordt het
combinatievaccin tegen
mazelen, bof en rubella
systematisch aangebo-
den op de leeftijd van
twaalf maanden en in het
vijfde leerjaar.
Bedoeling van de vacci-
natieweek is echter ook
de jongeren zelf (tussen
veertien en achttien jaar)
bewust te maken van het
belang van vaccinaties,
niet alleen voor kleine
kinderen maar ook voor
henzelf. Ze worden ertoe
aangezet om hun vacci-
natiegegevens te kennen
én bij te houden. Zo kun-
nen ze zelf hun vaccina-
ties mee volgen en zich
laten vaccineren indien
nodig. Als ze hun vacci-
natiegegevens nergens
terugvinden, kunnen ze
die opvragen bij het CLB,
de huisarts of pediater.
De jongerencampagne
wordt gevoerd met een
sprekende affichestijl,
een muzikaal tintje en
een dragende slogan ‘De
Mazelen. Laat ze niet bij
jou optreden’, met in de
hoofdrol de muziekgroep
‘De Mazelen’.
Voor meer informatie
kunt u steeds surfen naar
www.vaccinatieweek.be.

wat als ik een eigen waterwinning heb?

Heeft u een eigen waterwinning, dan be-

taalt u geen saneringsbijdrage maar wel

een saneringsvergoeding. Deze wordt via

een afzonderlijke factuur aangerekend. De

kostprijs is gelijk aan de saneringsbijdrage.

U maakt immers gebruik van dezelfde rio-

leringsinfrastructuur. Voor de sanerings-

vergoeding telt wel een btw-tarief van 21

pct. in de plaats van 6 pct.

betaalt iedereen evenveel?

Als algemene regel geldt dat u sanerings-

kosten betaalt op uw totale waterverbruik.

Op basis van de analysegegevens van de

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), werd

immers vastgesteld dat u het grootste deel

van het geleverde water terug loost in de

riolering. Er zijn echter vrijstellingen of cor-

recties mogelijk. Als u onder een sociaal

statuut valt bijvoorbeeld of als u uw eigen

afvalwater zuivert. U heeft dan wel een at-

test nodig. Bedrijven die minder water lo-

zen dan dat ze afnemen en/of zelf

opnemen en dit kunnen aantonen via

meetgegevens van VMM, komen ook in

aanmerking voor een korting (bv. land- en

tuinbouwers).

Pidpa verrekent deze vrijstellingen en cor-

recties normaalgezien automatisch. Enkel

indien dit niet zo is, moet u contact opne-

men met Pidpa.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:
maandag 21 april, 26 mei en 23 juni

A D V I E S R A D E N
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers.
Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties
hebben hier enkel een adviserende stem. De vergaderingen van
alle erkende adviesraden zijn openbaar.
Wil u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

gecoro...........Jan Koninkx, tel. 03 380 13 97
milieuraad...........Jeroen Claes, tel. 03 380 13 19

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 380 13 93
sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 380 13 91
jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03 380 13 92

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03 312 94 20
derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

welzijnsraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

W A C H T D I E N S T E N

P O L I T I E K E  K A L E N D E R

5 0  J A A R  S A M E N
Hugo en Denise VAN GERWEN - DE WAELE
Leo en Maria BRASPENNING - DAEMAN
Jozef en Angèle VAN DEN BULCK - LIEKENS

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE

GGD-Flits: mei 2008

GGD: juli-augustus 2008

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 06, fax 03 380 13 30
e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N
U kunt bellen naar het centraal oproepnummer

0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht is tij-
dens het weekend.
De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en
eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-
terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903 99 591 als u 
wil weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900 10 500 als u wil
weten welke apotheker van wacht is.
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