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het college van burgemeester & schepenen en

het gemeentepersoneel hopen dat alles u voor de

wind mag gaan in tweeduizend & drie.
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www.zoersel.be op de rooster
MEER DAN 110 UNIEKE BEZOEKERS PER DAG!

U kon hem in de vakantiemaanden al bekijken, maar

eind oktober werd onze website definitief gelanceerd.

"Prachtige website, maar wordt hij geraadpleegd?".

Ook wij zijn benieuwd naar het antwoord op deze

vraag. Onze speciale "statistische module" houdt elke

dag het aantal bezoekers bij. We geven hier de cijfers

van oktober en november.

oktober november

totaal aantal bezoekers per maand 2.934 3.399

unieke bezoekers per maand 1.965 2.290

gemiddelde duur van het bezoek 15' 59'' 12' 15''

gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag 94 112
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Kiekeboe! Hier zijn we weer. Letterlijk met Kiekeboe. Enkele weken

geleden vroegen we aan onze kersverse ereburger Merho een

nieuwjaarskaart te ontwerpen. Het resultaat is zo mooi en origineel

dat we vonden dat u er allemaal mee van moet kunnen genieten.

Dus, als het u nog niet is opgevallen, bladert u nu best terug. En wie

prijkt daar achter het raam? Natuurlijk, onze Socks. Ik wist het, ik

wist het, met een rol in de beste strip van Vlaanderen wordt hij op

latere leeftijd nog écht beroemd.

Reden van één en ander is de viering van 25 jaar Kiekeboe. Zoersel

feestte mee.

Zoals ook andere jubilea dit jaar aanleiding gaven tot feesten in

onze gemeente. Bijvoorbeeld van twee van onze pastoors. Voor ons

meteen een aanleiding om hen eens in de kijker te zetten in ons

interview.

Jubilea, er is een tijd geweest dat ik dacht dat je er oud voor moest

zijn...

Maar nu ikzelf er al enkele (zij het gelukkig kleinere) achter de rug

heb, weet ik wel beter. Zoals ook u beter zal weten als u het inter-

view leest: jong van hart, begeesterend en heel innemend, dat zijn

zowel Wilfried Jacobs als Juul De Ceuster.

Op aanvraag voeren we ook de reeks Zoersel historisch terug in.

Met een artikel over De Bijl bijten we de spits af.

Zoals we dat binnenkort ook weer doen met een nieuw jaar. De

wensen voor 2003 bewaar ik voor volgende keer. Maar intussen

hoop ik dat u allen gezellige eindejaarsdagen mag beleven, met

veel menselijke warmte, hartelijkheid en solidariteit.

Geniet ervan, en tot in januari. Dan zijn we er terug met, wat dacht

u, een heel jubileumjaar GGD. Ons informatieblad bestaat in 2003

immers 20 jaar. Voor ons zeker een reden tot feesten! Als we dan

allemaal nog niet zijn uitgefeest, tenminste.

Een prettig eindejaar toegewenst!

VO O R W O O R D
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W E T E N S W A A R D

OCMW WERFT AAN...

halftijdse poetsvrouwen

Het OCMW werft bij aanwervings-
examen twee halftijdse poetsvrou-
wen in vast dienstverband aan
voor haar team thuiszorg.
Het team thuiszorg voert bij de
klanten thuis onderhoudswerk-
zaamheden uit die ze zelf niet
meer kunnen doen.
Bent u sociaalvoelend en discreet,
werkt u graag zelfstandig, maar
ook in teamverband? Dan bent u
degene die wij zoeken!
Tot en met vrijdag 24 januari 2003,
12 uur kunt u zich inschrijven voor
deelname aan het aanwervings-
examen. De formulieren hiervoor
en/of meer informatie kunt u beko-
men bij Erna Van de Merlen, tel.
03/312.94.20, Oostmallebaan 50
of per e-mail: ocmw@zoersel.be.

STEKELBEES VZW ZOEKT...

Kinderbegeleid(st)ers

Stekelbees vzw zoekt…kinderbe-
geleid(st)ers voor de Buitenschool-
se Kinderopvang in Sint-Antonius
(voor de wervingsreserve) of kan-
didaat-kinderbegeleiders die de
cursus Buitenschoolse Kinderop-
vang van de VDAB willen volgen.
Houdt u van kinderen, wilt u graag
halftijds werken in uw buurt?
Stel u dan kandidaat.
Voorwaarden wervingsreserve:
- u bent 18 jaar of ouder
- u hebt een diploma HST (bijzon-

dere jeugdzorg), HSB (met 7de
jaar), of een attest BKO behaald
via de VDAB of je bent bereid
een cursus te volgen via de
VDAB

- ervaring met kinderen is een
pluspunt

Een VDAB-cursus zal begin janu-
ari in de omgeving van Antwerpen
worden georganiseerd.
- info wervingsreserve:

Ellen Ribbens, tel. 03/385.49.34,
- info cursus Buitenschoolse

Kinderopvang: VDAB, Lieve
Hendrickx, tel. 03/212.28.50.
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GEWIJZIGD

Snoeien van hagen & struiken

De gemeenteraad van november wij-
zigde een reglement dat al sinds
1994 in voege was. Het gaat voorna-
melijk over het snoeien door de ei-
genaars van takken en struiken die
de doorgang van (vracht)wagens,
fietsers of voetgangers hinderen. Of
die de zichtbaarheid van verkeerste-
kens belemmeren. Maar het legt ook
op dat hagen en afsluitingen op een
hoekperceel niet hoger mogen zijn
dan 80 cm en dit tot 4 m van de
rand van de dwarse rijbaan.
Daar waar vroeger dit reglement
slechts van toepassing was op stra-
ten met een goedgekeurde rooilijn,
geldt het nu overal. Zonder twijfel
ziet iedereen het zinvolle van deze
maatregel in, waarmee voornamelijk
een grotere verkeersveiligheid wordt
beoogd.
Voor meer inlichtingen: bel de milieu-
dienst op 0800/14529 of mail naar
leefmilieu@zoersel.be of raadpleeg
de website www.zoersel.be

CAMPAGNE ONDERSCHREVEN

Ggo-vrije gemeenten

Bij de start van de “Week van de
Biologische Landbouw” lanceerde
Velt (Vereniging voor Ecologische
Leef- en Teeltwijze vzw) haar cam-
pagne “ggo-vrije gemeenten”. VELT
wenst dat zoveel mogelijk Vlaamse
gemeenten hun grondgebied vrij ver-
klaren van proefvelden met gene-
tisch gemodificeerde planten (ggo’s).
Hiermee wordt de maatschappelijke
discussie over genetische manipula-
tie weer aangezwengeld. Uit Euro-
pees onderzoek blijkt immers overdui-
delijk dat de consument geen vragen-
de partij is voor ggo’s in de voeding.
En er is meer: de biologische land-
bouw wijst ggo’s af. Vanuit ggo-ge-
wassen kan er besmetting optreden
naar andere teelten. Een bioboer
lijdt hierdoor schade. Als consumen-
tenorganisatie (biologische land-
bouw) wil Velt dat biologische land-
bouwgewassen gevrijwaard kunnen
blijven van besmetting door ggo’s.
Na een positief advies van de ge-
meentelijke milieuraad (waar ook de
landbouwers in vertegenwoordigd
zijn) heeft het college de campagne
ggo-vrije gemeente onderschreven.

GROOT HUISVUIL

& METAAL

Opgelet!!

Ophaling groot huisvuil
en metaal in januari
NIET op eerste woens-
dag, 1 januari, maar op
tweede woensdag, 8
januari!
Laatste dag bellen om
voor deze ophaling te
reserveren op donderdag
2 januari in plaats van
laatste woensdag
december, 25 december!

OVERSTEEKPLAATSEN

Visueel gehandicapten

Weldra zullen er op de
Handelslei oversteek-
plaatsen voor visueel
gehandicapten komen.
De voorstellen, die door
het gemeentebestuur in
samenspraak met een
visueel gehandicapte
werden gedaan, worden
weldra door de diensten
bevoegd voor de ge-
westwegen uitgevoerd.
Speciale tegels geven
de plaats aan waar de
visueel gehandicapten
veilig de rijweg kunnen
oversteken.
Het gemeentebestuur
beseft dat door het
nemen van deze maat-
regelen alle problemen
zeker niet zijn opgelost
en dat er ongetwijfeld
nog aanpassingen moe-
ten gebeuren aan we-
gen in het algemeen en
aan voetpaden in het bij-
zonder om de veiligheid
en de zelfredzaamheid
van de visueel gehandi-
capten te verbeteren.
Gebruikers zelf kennen
de specifieke problemen
het best.
Voor het signaleren van
problemen of voorstellen
tot oplossing, kunt u
contact opnemen met
Diane Weyten of Erik
Fuhlbrügge van de
gemeentelijke Sociale
Dienst, tel. 03/380.13.81.
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WELKE WERKEN KUNT U

ZONDER VERGUNNING UITVOEREN?
In alle zones kunt u zonder vergunning

onderhouds- en herstellingswerken uit-

voeren die geen betrekking hebben op de

stabiliteit (vb. vervangen van versleten

ramen, vervangen van kapotte dakpan-

nen…). Ook werken die vrijgesteld zijn

van stedenbouwkundige vergunning: de

zognaamde “kleine werken” (vb. leggen

van parket, plaatsen van een nieuwe bad-

kamer in de woning…).

VOOR WELKE WERKEN HEEFT U

EEN VERGUNNING NODIG?
In alle zones kunt u - mits het bekomen

van een stedenbouwkundige vergunning -

onderhouds- en instandhoudingswerken

uitvoeren die wel betrekking hebben op de

stabiliteit, bv. vervangen van dakgebinten,

heroprichten van een kromme buiten-

muur, enz.

Voorwaarde is wel dat de bestaande ver-

gunde woning of gebouw niet verkrot is.

Indien de vergunning wordt geweigerd

kunt u - na uitputting van de beroepsmo-

gelijkheden - de aankoop van uw perceel

door het Vlaams gewest eisen.

U kunt ook - mits het bekomen van een

stedenbouwkundige vergunning - verbou-

wingswerken uitvoeren aan uw woning,

ook als deze gelegen is in ruimtelijk

kwetsbaar gebied (o.m. natuurgebied,

bosgebied en agrarisch gebied met ecolo-

gische waarde). Bijvoorbeeld het wijzigen

van deur- en raamopeningen. Her-

bouwings- of uitbreidingswerken in kwets-

bare gebieden worden voorlopig niet toe-

gestaan.

ONDER WELKE VOORWAARDEN

KUNT U VERBOUWEN, HERBOUWEN

EN UITBREIDEN?
Om te mogen herbouwen en uitbreiden

moet u voldoen aan al de onderstaande

voorwaarden:

- uw woning is niet gelegen in recreatie-

gebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied,

- de woning is op het ogenblik van de ver-

gunningsaanvraag niet verkrot,

- het betreft een vergunde woning of als

vergund beschouwd,

- indien het bestaande bouwvolume meer

dan 1.000 m3 bedraagt, dient het volume

van de herbouwde woning beperkt te

blijven tot 1000 m3,

- het aantal woongelegenheden moet be-

perkt blijven tot het bestaande aantal,

- het verbouwen van een bestaand

gebouw moet gebeuren binnen het

bestaande bouwvolume;

· bij het herbouwen op dezelfde plaats van

een bestaande woning (steeds binnen

het bestaande bouwvolume) dient het

karakter en de verschijningsvorm van de

oorspronkelijke woning behouden te blij-

ven,

- de uitbreiding van een bestaande

woning kan - met inbegrip van de

woningbijgebouwen die er fysisch één

geheel mee vormen - maximaal leiden

tot een bouwvolume van 850 m3 nuttige

ruimte,

- bij uitbreiding van een bestaande woning

mag de 100% volumevermeerdering niet

overschreden worden,

- het gaat enkel om woningen dus niet

over losstaande bijgebouwen.

WAT BIJ VERNIELING

OF BESCHADIGING DOOR HEIRKRACHT?
Woningen die niet gelegen zijn in o.m. na-

tuurgebied of bosgebied kunnen onder

bepaalde voorwaarden herbouwd of ver-

bouwd worden op dezelfde plaats van een

vergunde woning.

Voor sommige woningen gelegen in

kwetsbare gebieden werd eveneens de

mogelijkheid tot heropbouw na ramp of

brand voorzien. Het gaat om woningen

gelegen in agrarisch gebied met ecologi-

sche waarde.

Het feit dat bepaalde gebieden worden uit-

Eigenaars van zonevreemde woningen (woningen gelegen buiten het woongebied) heb-

ben tot 31 januari 2003 de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een regularisa-

tievergunning aan te vragen voor reeds uitgevoerde onderhouds- en instandhoudings-

werken, uitbreidings-, verbouwings- of herbouwingswerken.

Daar recent de wetgeving rond deze materie nog werd aangepast volgt hierna een over-

zicht van de voornaamste principes (nieuwe bepalingen in cursief).

rrrruuuuiiiimmmmtttteeeellll iiii jjjjkkkkeeee  oooorrrrddddeeeennnniiiinnnngggg

ZZZO N E V R E E M D E  W O N I N G E N
uiterste datum regularisatiemogelijkheid nadert
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DE STRAFFEN
Wanneer u onder invloed van drugs rijdt, ris-

keert u een boete van 1.000 tot 10.000 euro

en/of een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6

maanden.

Wanneer de politie u opnieuw betrapt binnen

de drie jaar na een eerste veroordeling, ris-

keert u een boete van 2.500 tot 25.000 euro

en een gevangenisstraf van 1 maand tot 2

jaar en een rijverbod van acht dagen tot

definitief.

De straffen gelden ook voor personen:

- die anderen aanzetten om te rijden onder

invloed van drugs,

- die een voertuig toevertrouwen aan iemand

die duidelijke tekenen van druggebruik ver-

toont.

DE CONTROLE
Wanneer de politie u voor een routinecontro-

le aanhoudt en de controlerende agent ver-

moedt druggebruik dan moet u volgende

testen ondergaan:

- gestandaardiseerde testbatterij:

De controlerende agent gaat na of u uiterlij-

ke tekenen van druggebruik vertoont. Is dit

het geval dan moet u een viertal fysieke

proeven afleggen.

- urinetest:

Als u de vier fysieke proeven niet zo goed

uitvoert en als het vermoeden van drugge-

bruik alleen maar versterkt wordt door de

manier waarop u de fysieke proeven uit-

voert, dan moet u een urinetest afleggen.

- bloedproef:

Is uw urinetest positief dan vordert de poli-

tie een geneesheer voor een bloedproef.

RIJVERBOD
Bovenop de mogelijk straffen die wij eerder in

dit artikel vermeldden, geldt er ook een rijver-

bod van 12 uren als:

- uw urinetest positief is,

- u zonder wettige reden een urinetest weigert,

- men de urinetest niet kan uitvoeren en u

toch uiterlijke kenmerken van druggebruik

vertoont.

Wodca: iedereen kent dit begrip. Met deze acties

worden de bestuurders aangezet om GEEN alco-

hol te gebruiken tijdens het rijden. Toch blijft dit

een voortdurende zorg van de lokale politie,

zeker in de periode van de eindejaarsfeesten.

Nog al te vaak gaat het fout en gebeuren er ongeval-

len wanneer autobestuurders onder invloed zijn van

alcohol en/of drugs. Nu de drugswetgeving is aangepast,

gaat de lokale politie in onze politiezone gerichte controles

uitvoeren. Drugs in het verkeer kunnen niet. Ze hebben een

negatieve invloed op uw rijvaardigheid.

Als gebruiker van alcohol en drugs brengt u niet alleen uw eigen

leven in gevaar, maar ook dat van anderen.

ppppoooollll iiii tttt iiiieeee lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

tel. 03/313.02.02
fax 03/385.15.52
politie@politie-voorkempen.be

Info
gemeentelijke dienst
Grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

Info

ALCOHOL & DRUGS IN HET VERKEER
extra extra aandacht in de eindejaarsperiode

gesloten van de heirkrachtregeling, bete-

kent niet dat hiervoor elke vergunnings-

aanvraag tot herstel van gedeeltelijke

beschadiging door een ramp aanleiding

geeft tot een weigering. Dergelijke gevallen

kunnen via de onderhouds- en instandhou-

dingswerken die betrekking hebben op de

stabiliteit een oplossing krijgen.

WAT ALS U AL MET

DE WERKEN STARTTE?
Wat indien u reeds werken hebt aangevat

of uitgevoerd die overeenstemmen met

hogervermelde  bepalingen?

Indien u in het verleden aan uw woning

onvergund verbouwings-, herbouwings- of

uitbreidingswerken uitvoerde of onder-

houds- en instandhoudingswerken deed

die betrekking hebben op de stabiliteit,

dan hebt u nog tot 31 januari 2003 tijd om

hiervoor een regularisatieaanvraag in te

dienen (u moet wel voldoen aan al de

voorwaarden!). Na deze datum vervalt

deze eenmalige mogelijkheid, zowel voor

de kwetsbare als de niet-kwetsbare gebie-

den.

De huidige regeling geldt ook als u een ge-

rechtelijke procedure hebt lopen rond een

bouwovertreding. De procedure wordt niet

opgeschort, maar indien u uiteindelijk een

vergunning bekomt, zal de rechter geen

herstelmaatregelen bevelen.

De gemeente maakt momenteel plannen

om binnen de wettelijke mogelijkheden

ook in kwetsbare gebieden aangepaste

uitbreidings- en herbouwingswerken toe te

staan. Tevens wordt er

een regeling uitge-

werkt voor de bijge-

bouwen, zowel in

kwetsbaar- als niet-

kwetsbaar gebied.



DE BEEMDEKENS

De dienst Openbare Werken heeft de

ingebuisde grachten met een rioolreini-

ger gekuist. Ook de baangrachten van

een aantal open percelen werden

geruimd.

KERKSTRAAT

Ter hoogte van het verkeersplateau aan

het kruispunt met de Langebaan werd

een rioolkolk bijgeplaatst, zodat het over-

tollige water van dit plateau nu kan

afvloeien naar de overwelfde waterloop.

SCHADDESTRAAT & OMGEVING

Verschillende bewoners van deze wijk

hebben de afwateringsgracht ingebuisd,

zodat het voor de gemeente onmogelijk

is deze afwateringsweg te onderhouden.

De uitvoering van het riolerings- en

wegenisdossier kan hier een oplossing

bieden. Om dit mogelijk te maken moe-

ten de nodige gronden echter eerst kun-

nen worden onteigend.

DE HULSTEN

De voorziene maatregelen aan de

Hulstenbeek werden reeds in de GGD-

flits van oktober uitvoerig besproken. De

studie werd afgerond en de provinciale

dienst Waterbeleid is bezig met de aan-

stelling van een ontwerper voor de op-

maak van het uitvoeringsdossier. Eens

de ontdubbeling gerealiseerd is, zullen

er enkel bij heel extreme omstandighe-

den nog problemen kunnen optreden.

WIJK GAGELHOFLAAN-HENDRIK

CONSCIENCELAAN

De voorstellen die de gemeente lanceer-

de ten aanzien van de provinciale dienst

Waterbeleid werden reeds in de GGD-

flits van oktober uitvoerig besproken. De

provinciale dienst Waterbeleid zal een

studiebureau inschakelen dat alle poten-

tiële knelpunten, ook op het grondgebied
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ooooppppeeeennnnbbbbaaaarrrreeee  wwwweeeerrrrkkkkeeeennnn

WWAT E R E L L E N D E
knelpunten & oplossingen

Bij elke zware regenbui krijgen ook in Zoersel steevast sommige inwoners schrik. Niet verwonderlijk

na de zware watersnood van 24 augustus. In de GGD-flits van oktober gaven we al een kort overzicht

van de acties die ondernomen worden om verdere wateroverlast te  voorkomen.

In dit artikel willen we dieper ingaan op maatregelen die de gemeente en de provincie al genomen heb-

ben of nog zullen nemen.



Malle onderzoekt. Een uitvoeringsdatum

vooropstellen is nog niet mogelijk. Op de

infovergadering van 7 januari 2003 om

20 uur in het cultureel centrum Zonne-

utteke wordt meer informatie gegeven.

ANTWERPSEDREEF-HOEKSTRAAT

De verbindingsgracht tussen de Hoek-

straat en het Groot Schijn werd pas door

de gemeentelijke dienst Openbare

Werken volledig geruimd. Onder de

Hoekstraat zal in de komende weken

een nieuwe duiker geplaatst worden,

zodat het water komende van de

Antwerpsedreef makkelijker naar deze

verbindingsgracht kan vloeien.

ANTWERPSEDREEF

De baangracht van de Antwerpsedreef is

een officiële waterloop van 3de catego-

rie. Dit wil zeggen dat deze gracht inge-

schreven staat in de Atlas der

Onbevaarbare Waterlopen en door het

gemeentebestuur moet onderhouden

worden. De gemeentelijke diensten ver-

wijderden ondertussen inbuizingen die

de waterafvoer stremden.

SINT ANTONIUSBAAN

De duikers onder de zijstraten naar

Risschot evenals de ingebuisde grachten

tussen de Karel Uytroevenlaan en de

Beukenlaan werden door de gemeente-

lijke dienst Openbare Werken gekuist

met de rioolreiniger. Binnenkort zullen

ook de open grachten in dit gedeelte

geruimd worden.

ACHTERSTRAAT

De waterloop naast de Achterstraat

stroomt aan de parking van de gemeen-

telijke basisschool in een rioolbuis. Het

rooster dat hierbij het grof vuil moet

tegenhouden, geraakt regelmatig ver-

stopt door takken en bladeren. De

gemeentelijke dienst Openbare Werken

past dit rooster aan zodat de gracht er

minder verstopt zal raken.

WIJK TEN OTTER

De gracht van Ten Otter sluit op het

kruispunt van de Kapellei en de Lierse-

baan aan op de Zoerselseloop. Bij hoge

waterstanden in laatstgenoemde water-

loop, wordt de afvoer gestremd en kan

het water niet meer natuurlijk afvloeien.

De gemeente onderzoekt of het water in

de gracht van Ten Otter niet via een

ander tracé naar de langsgracht van de

Kapellei kan afgevoerd worden.

ST.-TEUNISPLEIN - KWIKAARD -
MATHIAS JOOSTENSLAAN

De afwateringsgracht tussen het St.-

Teunisplein en de Kwikaard werd manu-

eel geruimd. De grachten langs de

Kwikaard en de Mathias Joostenslaan

werden machinaal geruimd. De rioolbuis

achter de verlichtingspaal in de Mathias

Joostenslaan werd vervangen door een

grotere. De grachten van dit gebied vloei-

en af naar een waterloop van 2de cate-

gorie. Deze gracht is ingeschreven in de

Atlas der Onbevaarbare Waterlopen en

moet dus door de dienst Waterbeleid van

de provincie in stand gehouden en onder-

houden worden. Het gemeentebestuur

vroeg de provincie om deze waterloop

een extra onderhoudsbeurt te geven.

KARDINAAL CARDIJNLAAN

De afwatering van deze straat gebeurt

nu met een gracht via het speelpleintje

naar de KMO-zone Kwikaard. Het ge-

meentebestuur onderzoekt of er geen

extra verbindingsgracht kan gegraven

worden tussen de Kardinaal Cardijnlaan

en de Kwikaard. Ook het vergroten van

de duikers onder de Kardinaal Cardijn-

laan kan helpen.

WIJK ZOERSELBOS

Ook hier heeft het gemeentebestuur al

een aantal maatregelen uitgewerkt om

de wateroverlast te beperken. Onder de

achteringang van het Zoerselhof werd

een rioolbuis geplaatst en in de gracht

van de Ten Boslaan werd een dam ge-

bouwd. Hierdoor stroomt het water af

naar de Monnikenloop. In de Ten Hoflaan

werd de baangracht op een aantal plaat-

sen door de bewoners ingebuisd, waar-

door de waterafvoer gestremd wordt. De

gemeente doet het nodige om deze

inbuizing te verwijderen.

WIJK DOORNLAAN - WITHOEVELAAN -
DISTELLAAN - GROENLAAN

De problemen situeren zich voornamelijk

ter hoogte van de smalle doorgang aan

de Sint-Antoniusbaan en de onderbuizin-

gen van de Groenlaan en de Doornlaan.

De gemeentelijke Technische Dienst

onderzoekt een aantal voorstellen.

U merkt dat wij voor de meeste van de

knelpunten al maatregelen troffen. De

overige punten worden door de gemeen-

telijke Technische Dienst verder onder-

zocht, zodat ook hier een duurzame

oplossing kan uitgewerkt worden.

Omdat deze ingrepen niet zo eenvoudig

zijn en meer tijd vergen, vragen wij u nog

even geduld.

Ondertussen houden wij u op de hoogte.
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gemeentelijke dienst
Openbare Werken
controleur van werken
Rudy Reynders

tel. 03/312.94.00
fax 03/312.94.26
openbare.werken@zoersel.be

Info



Het enige foute antwoord is “c” een plastieken zakje.

In vele gevallen is het plastieken zakje wel de gemak-

kelijkste oplossing maar zeker niet de meest milieu-

vriendelijke. Bovendien gebruikt u de zakjes alleen

als verpakkings- of vervoersmiddel en nadien ver-

dwijnen ze bij het restafval.

Gebruik liever uw boodschappentas; er kan meer in,

hij is veel steviger en veel duurzamer. Doet u uw

boodschappen met de auto, gebruik dan een

opvouwbare krat. Deze krat is heel handig, want u

kunt ze altijd opgevouwen in uw koffer laten liggen

zonder dat plaats verloren gaat.

Krat vergeten?

Vraag een kartonnen doos. U vindt er meestal ge-

noeg in de buurt van de kassa. Nadien

gebruikt u de doos om uw oud papier en

karton in te verzamelen. Met de ophaling

aan huis geeft u uw papier en karton met

doos en al mee. Een papieren zak is han-

dig, maar niet alle winkels bieden dit aan.

Misschien toch maar beter vertrouwen op

die eigen boodschappentas, maar die bood-

schap had u natuurlijk al lang begrepen.
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gemeentelijke dienst
leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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De Legionella bacterie is helemaal geen agressief beestje, omdat het gewoonlijk

in alle soorten water, ook in drinkwater, in hele kleine aantallen voorkomt. Maar

in stilstaand water van zo rond de 20 graden, begint het zich enorm te ontwikke-

len. Wanneer je dan die grote hoeveelheden inademt door middel van waterne-

vel, kan de bacterie heel agressief een longontsteking gaan veroorzaken.

WAAR KAN DE LEGIONELLABACTERIE ZICH ZO ONTWIKKELEN?

In stilstaand water op 20°: in boilers, douches die weinig gebruikt worden, in

Whirlpools, Turks bad en sauna, in vernevelingstoestellen en aerosols, in sier-

fonteintjes in huis. Dan moet je deze fijne waterpartikeltjes nog inademen.

Opdrinken kan geen kwaad. Je kan het ook niet van andere mensen overkrijgen.

HOE BEGINT DE ZIEKTE?

2 tot 10 dagen na het inademen krijg je hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen, kort-

om een griepgevoel. Dan droge hoest gevolgd door longontsteking. Soms ook

braken en diarree. De ziekte kan alleen door een speciaal bloedonderzoek ont-

dekt worden. Dus men moet er aan denken. Als de diagnose op tijd gesteld

wordt, reageert de ziekte goed op aangepaste antibiotica.

WAT KUN JE ZELF DOEN OM HET RISICO STERK TE BEPERKEN?

* stel de temperatuur van uw boiler of centrale verwarmingsketel af op 60° en na

drie minuten zijn de beestjes dood,

* na enkele weken afwezigheid laat je best de warmwaterleiding even doorlo-

pen, liefst met de deuren open voor een goede ventilatie,

* plantensproeiers en tuinslang nooit vol laten liggen, laat ze na gebruik volledig

leeg lopen,

* vernevelingstoestellen, whirlpools, sauna, sierfonteintjes wekelijks met chloor

reinigen,

* waterbakjes aan radiatoren: dit geeft damp zonder nevel, dus kan geen kwaad

* luchtbevochtigers met verdamping kunnen ook geen kwaad,

* airconditioning: geen verneveling, dus ok,

* carwash, waterpistooltjes: geen nevel, geen gevaar,

* koffiezet, stoomstrijkijzer: heet water, dus ok.

GEEN PANIEK

Een beetje kennis en een beetje maatregelen en legionella blijft uw vriend!

LEGIONELLA-LONGONTSTEKING
toch even opletten!

Vraag: “als u gaat winkelen, dan neemt u uw

boodschappen mee naar huis in?“

uw boodschappentas

uw opvouwbare krat

een plastieken zakje

een kartonnen doos

een papieren zak

DDUURZAMHEIDSTEST
maandthema december: boodschappen
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“Orde leidt tot God”
In 2002 heeft Wilfried Jacobs, pastoor

van de Zoerselse Sint-Elisabethparo-

chie, een resem jubileums te vieren. In

hetzelfde jaar is hij vijftien jaar pastoor in

Zoersel, veertig jaar priester en vijfenze-

stig jaar oud. We zochten hem op in zijn

geklasseerde pastorij aan de Kerkstraat

en luisterden, ingetogen en gefascineerd

tegelijk, naar de pastor, die een geboren

verteller blijkt te zijn. Meer een gids

eigenlijk, maar dat begrijpt u beter op het

einde van dit stuk...

Steeds dieper de Kempen in
“In 1962 ben ik als onderpastoor begon-

nen in Wommelgem. Dat was toen nog

de tijd van het Rijke Roomse Leven, hé,

voor het Concilie. We waren met drie

priesters op de parochie; nu moet één

priester soms drie, vier parochies be-

redderen. Toen ik priester gewijd ben,

waren we met tweeëndertig wijdelingen;

nu zijn er nog af en toe enkele...”

In Wommelgem is hij negen jaar geble-

ven, tot in 1971, toen hij naar Zandhoven

trok. “Tja, afkomstig als ik ben van Groot-

Antwerpen zeg maar, ben ik almaar ver-

der de Kempen in getrokken, terwijl de

verstedelijking verder oprukte. In

Zandhoven was Louis Laureyssens toen

pastoor, die ook nog pastoor is geweest

in Sint-Antonius.”

In Zoersel volgde hij in 1987 pastoor

Janssen op. “Die kende ik nog van vroe-

ger, van toen hij onderpastoor was in

Edegem. Samen waren wij toen proost

van de kajotsters. Ik was de gewest-

proost van ‘de lijn van den tram 42’, hé,

want toen reed er nog een tram via

Ranst en Broechem naar Zandhoven!”

Geboeid door geschiedenis
Pastoor Jacobs is best een beetje trots

op het feit dat hij een geklasseerd pand

bewoont. “Dit is al een pastorij van voor
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

DOOR J.H. VERBANCK

geen vak voor gewone stervelingen?

Zoersel mag niet klagen. Het zielenheil van

zijn dorpelingen rust in handen van enkele

hartverwarmende persoonlijkheden. Al zullen

zijzelf de eersten zijn om hun rol te relative-

ren. Zo zijn ze dan ook weer: al te bescheiden.

Wij vonden dat veertig en vijfenveertig jaar

trouwe dienst aan de Heer in deze kolommen

toch niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.

Vandaar een portret van de pastoors Wilfried

Jacobs en Juul De Ceuster.

SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

Wilfried JacobsWilfried Jacobs

Wilfried Jacobs, pastoor van de Zoerselse
Sint-Elisabethparochie, deelt de communie uit.

Juul De Ceuster, pastoor van de plattelandsparochie
Sint-Paulus op de grens van Westmalle en Zoersel,

gaat helemaal op in de viering ter zijner eer.



iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
het huidige gebouw er staat, en dat da-

teert al van 1750. Het is wellicht een ver-

groting van het gebouw dat er stond.

Tijdens de restauratie heb ik nog een

tweetal jaren in het dorp gewoond trou-

wens.”

Zo’n beschermd monument heeft een

eigen charme, het hééft iets, vindt

Wilfried Jacobs. “Wie weet wat is hier

indertijd niet allemaal beleefd? Daar kan

ik mij uren in verdiepen. Gelukkig is hier

een uitgebreid archief aan historische

documenten bewaard.” Hij verdwijnt en

komt even later enthousiast aanzetten

met een beduimeld boekje in een

bewaardoos.

“Dit is een reisverhaal van een tocht van-

uit Zoersel naar Rome,” vertelt hij, en hij

wijst een paar markante, in potlood

opgetekende dagboekpassages en noti-

ties aan. “Je valt erop en je blijft lezen,

terwijl je de tijd vergeet. Tegelijk ontdek

je een andere tijd: de kleine man in zijn

dagelijkse doening, de huurlingen-

troepen die hier gepasseerd zijn...”

Een Kerk van onderuit
Terwijl hij praat, staat Wilfried Jacobs

meermaals geamuseerd recht om ter

illustratie een document of een foto aan

te dragen. Soms duurt het zoeken ernaar

net iets langer dan het plezier dat we er

samen aan beleven. “Orde leidt nochtans

tot God, zegt men, hé,” lacht hij zelfrela-

tiverend, “maar daar ben ik dan toch

gene straffe in, hoor.”

De kleine man in zijn strijd om te overle-

ven. Strijdt de Kerk vandaag ook om in

onze tijd te overleven? “Dat zou je zo

kunnen zeggen, ja, althans de klassieke

Kerk toch. We zitten op een keerpunt en

dat is niet de eerste keer in de geschie-

denis. Als het ver gedaan lijkt, staat er

toch altijd weer een figuur op, zoals een

Sint-Franciscus, hé.

De boodschap blijft? “Dat denk ik wel, ja.

We gaan naar een andere vorm, anders

dan degene die wij gekend hebben,

meer een Kerk van onderuit. Dat voel je

in veel middens. De grenzen tussen de

Kerken vervagen ook. Intussen kennen

alle godsdiensten hun fundamentalisten

en dat is beangstigend, maar de toena-

dering maakt de toekomst toch hoopvol.”

Pastor op reis
Wilfried Jacobs behoort tot een genera-

tie geestelijken die verdwijnt. “De mees-

ten van mijn jaar zijn intussen met pen-

sioen. In ons decanaat kennen we mo-

menteel nog een uitzonderlijk gunstige

situatie: zes priesters, in elke parochie

een ter plaatse. Over vijf of tien jaar zijn

dat er wellicht nog twee of zo...”

Zelf wordt hij er ook niet jonger op na-

tuurlijk. “Vijftien jaar geleden, als ik hier

kwam, was ik zelf ook vijftien jaar jonger!

Ik stond ongetwijfeld dichter bij de jonge-

ren. Nu ben ik in hun ogen een bompa,

toen toch nog een oom. Als pastoor ben

je ook veel bezig met structuren opzet-

ten, organiseren en vergaderen, en

helaas minder met de mensen...”

Is de Kerk van de jeugd weggegroeid?

“Jeugdpastoraal wordt steeds moeilijker.

De tijdssfeer is ook niet bevorderlijk, met

zoveel verleidingen. Er gebeuren bij jon-

geren nochtans prachtige dingen, maar

geloof is voor hen meer ethiek; dat is

belangrijk, maar er is meer. Geloven

moet je vanuit je gevoel doen en dat

spreekt de Kerk wellicht te weinig aan.”

Is hij ook af en toe niet de pastoor van

Zoersel? “Vrije tijd moét je nemen; de

mensen gunnen je dat ook, hoor. Ik reis

heel graag en ik laat mensen graag ken-

nismaken met nieuwe dingen. Gidsen,

rondleiden... De mensen kennen die

hobby van mij wel. Of ik als reisgids een

roeping gemist heb? Wie weet!” Pastoor

Jacobs doet ons glimlachend uitgeleide.

Een warme man.
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Een nog piepjonge Wilfried Jacobs verlaat het
ouderlijk huis, op weg naar zijn eremis.



vrijgestelde in geloof, hoop en liefde
Op 1 september 2002 heeft de residen-

tiële plattelandsparochie Sint-Paulus, op

de grens van Westmalle en Zoersel, pas-

toor Juul De Ceuster uitvoerig in de bloe-

metjes gezet.Vijfenveertig jaar priester is

in onze tijd almaar minder alledaags en

Juul is als mens ook allerminst een

doodgewone. We draaiden de microfoon

open en moesten hem bijtijds ook weer

dichtdraaien, of uw heel boekje stond

vol. Enkele flarden van een uitermate

onderhoudend gesprek.

Dankbaarheid
“De schoonste viering die ik ooit heb

meegemaakt,” zegt Juul De Ceuster on-

omwonden. “Ik wist nochtans van weinig.

Het is een groot gezinsgebeuren gewor-

den met wel twaalfhonderd mensen. Het

begon hier in de straat, heel ontroerend:

ik ben opgehaald met paard en kar. In de

kerk, bij de eucharistieviering, was het

een ware overrompeling.”

Zevenhonderd mensen voor geen vijf-

honderd zitplaatsen. Juul krijgt er zowaar

vochtige ogen van, als hij het in zijn her-

innering oproept. “Drie koren zongen

samen, zo schoon. En dan, in de tent van

de parochiefeesten! Normaal krijg ik van

speeches de kolieken, hé, maar dit was

een happening. Ik ben hier ook altijd heel

graag priester geweest.”

Een volksfeest in het teken van de dank-

baarheid. Het ligt Juul De Ceuster zeker

wel. De abt was er ook. “We hebben in

deze parochie ook zoveel aan de abdij te

danken.” Veertien jaar is Juul hier nu en

het is altijd plezant werken geweest, in

een heel eigen sfeer. “Er is misschien

niet zoveel structuur, maar de kerk en

alles wat errond cirkelt, werkt heel goed.”

Andere tijden
Het spreekt Juul De Ceuster wel aan,

zo’n geloofsgemeenschap in de natuur,

een residentiële wijk zonder winkels of

scholen, met gezinnen uit de midden-

klasse. Veel mensen werken mee, veel

jongeren ook. Zelf stamt hij nog uit een

heel andere periode, die we gemeen-

zaam met de term ‘Het Rijke Roomse

Leven’ aanduiden.

“1957, God ja! Je had nog categorieën

van begrafenissen volgens verschillende

tarieven. De koster had een dag werk om

de kerk te draperen. In de Turnhoutse

Sint-Pieterskerk kwamen op een week-

end drie-, vierduizend mensen naar de

kerk, duizend in de mis van halftwaalf

alleen. Zoveel heb je er nu amper op een

heel weekend.”

Eind jaren zestig kwam de omwenteling.

Juul heeft het allemaal in de frontlinie

meegemaakt. “Elke periode heeft zijn

mensen die pogen, hé, heiligen en deu-

gnieten dooreen. Het overrijpe middel-

eeuwse patroon is toen doorbroken en

de harmonie ging over in een mentale

crisis. Het Concilie als late uitloper van

de Verlichting, zeg maar.”

In schoonheid leven
Wat in de aanvang moeilijk was, vond

Juul gaandeweg heel boeiend werk. De

jongen uit een Kasterlees gezin van elf

kinderen zette zich bijna twintig jaar in

voor de roepingenpastoraal. Na twee

periodes als onderpastoor in Herenthout

en Turnhout werkte hij op het bisdom

rond evangelische roepingen: “jongeren

nabij zijn en spoorwijs maken”.

Hij moest er op een bepaald moment

mee stoppen: “Ik kon niet meer,” verzucht

hij. “Graag wil ik, voor ik doodga, nog
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Juul De CeusterJuul De Ceuster

Juul De Ceuster is misschien niet van
tegenslagen gespaard gebeleven, maar zijn

goedlachsheid zal hij niet gemakkelijk kwijtspelen.



NIEUWE KAART MET LANGERE GELDIGHEID

Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers gratis reizen

met de bussen en trams van De Lijn. De 1,1 miljoen

gratis 65+-kaarten die sindsdien werden verspreid, zijn

geldig tot en met 31 december 2002.

De tweede helft van december 2002 krijgen alle

Vlaamse 65-plussers automatisch een nieuwe 65+-kaart

van De Lijn. U moet deze nieuwe 65+-kaart dus zelf

niet aanvragen. De verzending gebeurt tijdig en op basis

van adressenbestanden die De Lijn krijgt van alle

Vlaamse gemeenten.

De 65+-kaart kreeg een nieuw ontwerp en een nieuwe

naam. Voortaan heet de gratis kaart “Omnipas 65+”.

Daarnaast heeft De Lijn gekozen voor een kaart van

betere kwaliteit. Ze blijft immers vijf jaar geldig: van 1

januari 2003 (niet vroeger) tot en met 31 december 2007.

BENT U NOG GEEN 65?
Als u nog 65 jaar moet worden dan krijgt u uw kaart in

de maand vóór uw 65ste verjaardag.

HEEFT U UW KAART NIET GEKREGEN?
Zo snel mogelijk melden of u moet voor uw kaart betalen!

Heeft u de Omnipas 65+ niet gekregen op 31 december

of binnen de drie maanden na uw 65ste verjaardag, dan

moet u dit zo snel mogelijk melden aan De Lijn, dienst

Abonnementen, tel 03/218.14.08.

Als uw persoonsgegevens genoteerd staan in het klan-

tenbestand van De Lijn, bezorgen zij u zo snel mogelijk

de Omnipas 65+.

Vóór 31 maart 2003 of binnen de drie maanden na uw

65ste verjaardag maakt De Lijn de Omnipas 65+ gratis

aan. Voor elke aanvraag nadien rekenen zij de prijs aan

van een duplicaat: 8,25 euro voor het eerste duplicaat

binnen het jaar, 16,50 euro voor het tweede en 24,75

euro voor het derde en elk volgend duplicaat.

INFORMATIE

Voor meer informatie, surf eens naar: www.delijn.be
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RATIS TRAM & BUS
tot 2007 voor 65+Geens pastoor worden, dacht ik toen:

bij mensen wonen, leven en wer-

ken.” In die veertien jaar Sint-

Paulusparochie heeft hij ontzettend

met zijn gezondheid gesukkeld,

maar hij blikt toch vooral op aange-

name momenten terug.

“Ach, een priester is een gewone

gelovige mens, hé,” bespiegelt Juul

met de glimlach. “Al ben je dan mis-

schien wel een soort vrijgestelde

van geloof, hoop en liefde, toch zijn

er velen die schoner zijn en leven,

en dat houdt mij bezig. Tegelijk is het

zo mooi om die mensen, zeker de

jongeren die zoeken, te mogen ont-

moeten.”

De kracht van de hoop
Ook in deze tijd, waarin de Kerk het

zo moeilijk heeft? “Oh, ik wil niet

terug, hoor. Ja, het is niet eenvoudig.

De crisis betreft het instituut Kerk en

daar moeten we mee leven, maar

het maakt het priesterleven ook

boeiend! De patriarchale, hiërarchi-

sche Kerk maakt nu meer plaats

voor de beweging van onderuit.

Mensen moeten met hun twijfels en

hun moeilijkheden ergens heen. Het

sociale, culturele en maatschappelij-

ke zijn de Kerk deels uit handen

genomen en daar staat ze, met het

evangelie, dat het op de markt niet

zo goed doet... Toch is het geloof

een wezenlijke dimensie in het

bestaan van de mensen. In die stro-

ming staan, is ontzettend boeiend.

De koers die we zoeken, is hoopvol:

de participatie van mensen, die het

geloofsgegeven aan de basis in han-

den nemen en daar als priester die-

nend in staan, vind ik zeer zinvol en

vooral vreugdegevend. ‘Aller dans le

dynamique du provisoire’ vind ik zo

uitdagend, en zo bijbels! In uitzicht-

loze situaties komt onvermijdelijk de

kracht van de hoop bovendrijven.”

De toekomst wenkt
Het zijn niet zozeer de meetbare

resultaten die tellen, vindt Juul, al is

onze tijd daar wel nogal ziek aan.

“Niet wachten, kritiseren, zwakke

plekken blootleggen, maar doen,

met de talenten die je hebt. We zien

wel waar we uitkomen. Zoek het Rijk

Gods, de rest krijg je er gratis bij, dat

is toch wonderlijk. We hoeven niets

op te dringen.

Wordt het werk in een parochie min-

der zinvol, omdat de resultaten niet

meteen berekenbaar of zichtbaar

zijn? De barometer is niet alleen het

aantal pratikerenden dat terugloopt.

Er is veel eenzaamheid onder de

mensen. Het veld ligt dus open voor

liefde, vertrouwen en hoop, en de

jeugd is daar ontvankelijk voor. De

tijd wenkt voor het evangelie.”

Juul lacht weer hartelijk in zijn

onweerstaanbare stijl. “Ken je dat

verhaal van dat hemd? Een man

verneemt dat hij het geluk zal vin-

den, als hij een uur het hemd draagt

van de gelukkigste mens van de

wereld. Hij trekt rond en komt na veel

omzwervingen gedesillusioneerd

thuis. De boer die zijn buurman is,

werkt zingend en fluitend op zijn

veld...

‘Je bent er graag bij,’ zegt de man

tegen de boer. ‘Och, ik ben de geluk-

kigste mens ter wereld,’ antwoordt

die. ‘Ah, ben jij dat! Mag ik dan een

uur jouw hemd dragen,’ vraagt de

man. ‘Maar ik heb helemaal geen

hemd,’ antwoordt de boer. Zo arm

was hij, en toch zo rijk. Is dat niet

mooi?” besluit Juul De Ceuster,

voorwaar een bewogen man die

weet te ontroeren.

G



“Eéne huyzinge, zijnde eene gecalen-

deerde herberge en afspanning, ge-

naemd “de Bijl”, met stalle, schuur en

verdere gebouwen en afhanglijkheden”

werd in 1834 verkocht door de erfgena-

men Van Dyck aan Franciscus

Alphonsius Peeters. De familie Van Dyck

baatte de herberg verder uit. Weduwe

Elisabeth Van Dyck, moeder van Emiel

Van Dyck en beter gekend als Moe Bet,

bleef dit doen tot 1917.

De nieuwe eigenaar, Fons Peeters, was

landbouwer en gemeentesecretaris van

Zoersel. Om deze laatstgenoemde func-

tie te kunnen uitoefenen werd één van

de woonkamers ingericht. Dit geïmprovi-

seerd gemeentehuis deed dienst tot

1865. Toen werd er een echt gemeente-

huis gebouwd.

De Bijl was ook een overnachtings-

plaats: zo zou volgens de overlevering

ook Hendrik Conciensce een nacht door-

gebracht hebben in deze afspanning tij-

dens één van zijn zwerftochten door het

Zoerselbos.

In De Bijl was tot 1917 ook een kapsa-

lon. Niet direct een kapperszaak zoals

we die nu kennen, maar een gehuurd

zolderkamertje waarin barbier Constant

Bartholomeeussen zijn beroep uitoefen-

de. Daarnaast was hij slagersgast en

voerman. Een bekende Zoerselnaar: hij

stond model voor het hoofdpersonage uit

de roman “Le terroir Incarné” van

Georges Eekhoud.

In 1887 kocht Johannes De Belder, bos-

wachter en eigenaar uit ’s Gravenwezel

De Bijl voor 8.000 fr. De activiteiten die er

normaal plaatsvonden, gingen gewoon

door. Tot Josephus Emilius Van Dyck op

18 oktober 1917 het eigendom opkocht.

Hij begon hier met zijn vrouw Marie

Dierckx een bakkerij en herberg.

De Bijl wordt dan het middelpunt van het

sociale gebeuren van de toenmalige

deelgemeente Zoersel.

De in 1891 opgerichte Zoerselse zang-

vereniging en fanfare De Lindekring

mochten aanvankelijk in de schuur repe-

teren.

In 1933 liet Emiel Van Dyck een nieuwe

balzaal bouwen en kon heel het dorp

meegenieten van de repetities. De zaal,

toen ook gebruikt voor huwelijken, com-

munies, concerten, bals,… is de zaal De

Bijl zoals wij ze nu kennen.

De Lindekring organiseerde er ook jaar-

lijks “Toon- en Toneelavonden” waaraan

de hele familie Van Dyck met groot

enthousiasme deelnam. Als er een groot

decor geplaatst moest worden dan kam-

peerde de familie gewoon in de piepklei-

ne achterkeuken. Ook is er voor een

toneelopvoering een gat gekapt in het

plafond om Zwarte Piet uit de lucht te

laten vallen.
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Het redactieteam van de Grootste Gemene Deler besloot om opnieuw met een reeks “historisch”
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DD
Bij foto De Bijl uit 1900: de toenmalige herberg

de Bijl, vermoedelijk werd de foto genomen rond

1900. Het dak van de schuur is gedeeltelijk van

stro, wat typerend is voor deze periode.



In 1939 wordt de oude Kempische her-

berg afgebroken en vervangen door een

geheel nieuw en modern gebouw in gele

gevelsteen, waar het café en de bakkerij

in ondergebracht worden.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden

de toneelkostuums noodgedwongen

opgeborgen. De feestzaal werd door de

Duitsers aangeslagen om er hun solda-

ten in te kwartieren. Onder het podium

stonden de seintoestellen en was de

zaal zelfs voor de familie Van Dyck ver-

boden terrein.

Van de vier bommen die er op 11 mei 1940

in Zoersel vielen, kwam er één terecht tus-

sen de feestzaal en het kolenkot. Het

gevolg: een diepe put en het kolenkot plat.

Op deze plaats wordt later het huis in gele

steen gebouwd, nu Dorp 5.

In 1962 gaat de bakkerij en feestzaal

over in handen van zoon Eduard Van

Dyck. Vanaf 1984 verhuurt hij de bakke-

rij aan Leo Frans en blijft er werkzaam

als bakkersgast tot aan zijn pensioen

tien jaar later.

In 1989 verhuist bakker Leo Frans naar

de overkant en wordt de Bijl voor korte

tijd een viswinkel.

De gebouwen, die daarna nog enkel die-

nen als opslagplaats, worden in 1998

opgekocht door het gemeentebestuur

Zoersel, met het plan er een groene par-

keerruimte van te maken. Daar steekt de

dienst Monumenten en Landschappen

en Stedenbouw Antwerpen echter een

stokje voor. Zij menen dat de Bijl moet

behouden blijven als waardevol dorpsge-

zicht.

Het gemeentebestuur besluit de oude

functie van het gebouw in ere te herstel-

len en maakt er een ontmoetings- en

tentoonstellingsruimte van. De muren

van de feestzaal blijven behouden en de

bakkerij en het café worden afgebroken.

te beginnen. De “nieuwe” Bijl leek ons een goede start.

Waar komt de naam de Bijl vandaan?

De Bijl werd genoemd naar het bijlvormige

perceel waarop de herberg stond. Bijl en bijl-

stuk komen vaak voor als benaming voor per-

celen die bijlvormig zijn, namelijk langwer-

pige stukken met vierkante uitsprong op één

van de einden. Voorbeelden hiervan zijn Bijl,

Bijlakker, Bijlkamp.

Een toneelopvoering van De Lindekring.

De nieuwe zaal De Bijl na de renovatie. Op de voorgrond

de vroegere feestzaal uit 1933.

Feestzaal de Bijl

met “moderne” woning in gele gevelsteen.

Met dank aan de Heemkundige Kring Zoersel voor de informatie en de documentatie.
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rioleringswerken 

SCHRIEKBOS

De riolering is in de gehele wijk volledig

klaar en in gebruik.

Tot 13 december konden de bewoners even-

tuele op- en /of aanmerkingen doorgeven

aan de gemeentelijke Technische Dienst die

deze op hun beurt doorgaven aan de aanne-

mer. Zodra de aannemer deze kleine onvol-

maaktheden heeft afgewerkt en opgelost

worden de werken voorlopig aanvaard.

Vanaf nu wordt het gescheiden afvalwater

gezuiverd door het KWZI aan de

Antwerpsedreef. Uiteraard produceert het

KWZI geen drinkwater maar de helderheid

van het water dat het zuiveringsstation in de

gracht loost, is opmerkelijk. Nu alles klaar

is, lichten wij graag de werking toe van het

KWZI. Daarom organiseren wij voor de

buurtbewoners een “opendeurdag” van het

KWZI.

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN, DE

DOELEN, PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

De Smissestraat en de Pastoor Doxlaan zijn

volledig gerioleerd en de aannemer voert

nog voor de eindejaarsfeesten de boordste-

nen en de onderlagen van de asfaltver-

harding uit.

Nu zijn de rioleringswerken in de Pijlstraat

in uitvoering. Ook hier wordt een volledig

gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met

twee rioolbuizen: één voor het vuile water

(DWA = Droog Weer Afvoer), één voor het

regenwater (RWA = Regen Weer Afvoer).

Deze afkortingen staan in de gietijzeren

dekseltjes van de aansluitputjes gegoten

zodat u zich niet kunt vergissen bij het aan-

sluiten van uw riool en regenwater.

Het vuile water wordt via de collector van

de Krekelenberg/De Reiger/Zandstraat

afgevoerd naar het zuiveringsstation van

Pulderbos. De regenwaterriool wordt ter

hoogte van de St.-Jozefskapel aan de Kre-

kelenberg aangesloten aan de Monniken-

loop.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

Onmiddellijk na de feestdagen starten ook

deze rioleringswerken. Natuurlijk legt men

ook hier een volledig gescheiden riolerings-

stelsel aan. In het gedeelte van de

Groenlaan waar de waterloop zich bevindt,

wordt uiteraard géén regenwaterriool ge-

plaatst. Hier wordt het regenwater van de

woningen rechtstreeks afgevoerd naar de

Zoerselse loop.

De vuilwaterriool wordt aangesloten aan de

collector van de Karel Uytroevenlaan en

verder via de Achterstraat, Liersebaan en

Lemmekensbaan afgevoerd naar het pomp-

station aan de Lemmekensbaan. Dat stuwt

het vuile water verder naar het zuiverings-

station van Pulderbos.

Van de bewoners verwachten wij dat zij het

rioleringsstelsel op hun eigendom zoveel

mogelijk ontdubbelen. Voor de nieuwe

woningen vanaf 1991 werd dit al opgelegd

in de bouwvergunning.

Ook hier krijgt elke woning dus twee aan-

sluitputjes: één putje met de vermelding

DWA en één putje met het opschrift RWA.

Via deze twee aansluitputjes kunnen we

altijd een controle uitvoeren.

wegenwerken 

VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN

In verschillende straten worden op dit

ogenblik verkeersremmende ingrepen uit-

gevoerd.

1. In de Dennenlaan is één verkeersdrempel

ter hoogte van de uitrit van de supermarkt

aangelegd. De kruispunten met Bever-

dreef, Otterdreef en Marterdreef werden

heraangelegd. Op vier plaatsen wordt het

verkeer dus afgeremd.

2. In de Medelaar moeten gewone verkeers-

drempels het verkeer afremmen.

3. De kruispunten Wandelweg/Heidehoe-

ven, Wandelweg /Kwadestraat en Ketel-

heide/Kattenberg zijn zo heraangelegd

dat de bocht niet meer in snelheid kan

genomen worden. Ook het afsnijden van

de bochten zal verhinderd worden door

stevige ronde betonnen bollen.

4. In de Emiel Vermeulenstraat worden zes

versmallingen in combinatie met drem-

pels gebouwd. Aan weerszijden van deze

drempels zal een groenaanplanting een

poorteffect creëeren dat de snelheid moet

afremmen. Indien de weersomstandighe-

den geen roet in het eten gegooid hebben

zouden deze werken moeten beëindigd

zijn.

TOEGANGSWEG RECYCLAGEPARK

Om het recyclagepark beter te bereiken

wordt er vanaf de Herentalsebaan een vol-

ledig nieuwe toegangsweg aangelegd.

Met twee landbouwers werd een mini-ruil-

verkaveling gerealiseerd zodat de toegangs-

weg kon worden verplaatst. Later bij de

aanleg van de omleidingsweg rond Zoersel

wordt immers de Graffendonk én de verbin-

ding van De Beemdekens met de

Herentalsebaan doorsneden. Bovenge-

noemde straten worden dan doodlopend.

Men kan het recyclagepark dan enkel berei-

ken via Herentalsebaan en de nu in aanleg

zijnde toegangsweg.
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W stand van zakenWEGEN- EN ANDERE WERKEN

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.44
technische.dienst@zoersel.be

Info



De nieuwjaarsnacht staat voor de deur. De provincie Antwerpen, De

Lijn en 45 gemeenten zijn de initiatiefnemers om jong en oud veilig

door de nacht te vervoeren. Naar goede gewoonte doet onze

gemeente ook dit jaar weer mee met de verkeersveiligheidcampag-

ne “Oudejaarsavond - Feestbus 2002 - 2003”.

Met één ticket kun je genieten van:

1. DE OUDEJAARSNACHTBUS:

dit is de lijn 41.0 Antwerpen - Turnhout die op gewone dagen ook

de verbinding maakt. Met het feesbusticket kun je van deze dien-

sten gratis gebruik maken tussen 18 uur op 31 december 2002

en 24 uur op 1 januari 2003.

2. DE FEESTBUS:

dit is de lijn die de regionale verbindingen maakt tussen ver-

schillende gemeenten en party-spots. Feestbus 6 vertrekt in

Halle aan jeugdhuis De Non. Vandaar gaat ze verder naar St.-

Antonius richting de oudejaarsnachtfuif van KLJ Zoersel (tent

aan KLJ lokaal - afstappen aan kerk Zoersel) en jeugdhuis

Zoezel (afstappen in het dorp van Zoersel). Vanuit Zoersel gaat

de feestbus via Westmalle en Oostmalle naar Rijkevorsel.

Vanaf 4 december 2002 start de promotiecampagne. De tickets zijn

vanaf 11 december gratis verkrijgbaar bij de gemeentelijke dienst

Jeugd, de gemeentelijke loketdiensten aan de Oostmallebaan 15 in

Zoersel en aan de Handelslei 108 in St.-Antonius en op het politie-

kantoor aan de Kerkhoflei 14. Zelfs op oudejaarsnacht!

De Lijn geeft ook alle informatie

over de dienstregelingen in een

speciaal boekje van de eindejaars-

actie. Vanaf begin december 2002

kun je deze dienstregeling vinden

op alle bussen en trams van De

Lijn én in de lijnwinkels.

LET WEL OP:

vanaf dit jaar moet je het ticket op

de bus ontwaarden!!!

Vergeet dus niet te tikken want…

geen geldig ticket, is betalen!

jjjjeeeeuuuuggggdddd bbbbiiiibbbbllll iiiiooootttthhhheeeeeeeekkkk
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E E S T B U S
veilig onderweg naar 2003 AAL  G E L E Z E N ?

die krant van vandaag?
die van gisteren?
die van...

FF

gemeentelijke dienst
jeugd
jeugdconsulente
Kristien Schryvers

tel. 03/380.13.92
fax 03/385.29.09
jeugd@zoersel.be

De Lijn
tel. 03/218.14.06
www.delijn.be
www.buzzy.be

Info

L  G E L E Z E N ?

En de Knack? En de Humo? En De Belegger? En

National Geographic? En Eos? En Clickx? En de

Joepie? En Ouders van nu? En Film en televisie? En

Knippie? En de Nieuwe spectator? En Grande? En

Psychologie? En Goed Gevoel? En Openbaar

Kunstbezit in Vlaanderen? En Opzij? En Trends? En de

Autogids? En Hart voor dieren? En Openbaar

Kunstbezit in Vlaanderen? En Grasduinen? En Vrij

Nederland? En…

Nee? Echt niet?

En waarom niet? Te veel? Te duur? Te ver? Geen idee?

In de toekomst hebt u geen excuus meer.

Want vanaf nu weet u met grote zekerheid dat er in de

bibliotheek kranten en tijdschriften te vinden zijn.

In de hoofdbibliotheek in het Zonneputteke kunt u zes

dagen van de zeven kiezen uit zeven kranten en meer

dan 120 tijdschriften. De meeste van die tijdschriften kunt

u bovendien ontlenen. Ook in de bibliotheek van Sint-

Antonius en in die van Halle zijn er tijdschriften, weliswaar

minder dan in de hoofdbibliotheek.

Als u op zoek bent naar informatie uit een krant of uit een

Roularta tijdschrift, kunt u in de bibliotheek ook de data-

bank van Mediargus raadplegen. Dit is een digitale pers-

databank van de Vlaamse en

Nederlandse kranten, de Roularta-

tijdschriften en het persagentschap

Belga.

In elke deelbibliotheek hebt u via het

internet gratis toegang tot deze data-

bank.

De bib, niet ver en verrassend goedkoop

(of is dat reclame voor iets anders?)

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03/312.94.04
fax 03/312.94.27
bibliotheek@zoersel.be

Info



Een woon- en zorgcentrum

in de gemeente?

Het idee van het OCMW voor een woon-

en zorgcentrum werd reeds voorbereid in

vorige bestuursperiode.

Reeds in begin de jaren negentig werd

een behoeftenpeiling uitgevoerd. De

conclusie  was ondermeer dat er nood is

aan extra aangepaste woonvoorzienin-

gen voor ouderen. Dit heeft natuurlijk te

maken met de veelbesproken vergrij-

zing. Tussen nu en 2010 zal de groep

mensen tussen 80 en 84 jaar oud met

55% toenemen, en die van 85 en 90 met

48%.

Dit beeld wordt bevestigd door andere

zorgverlenende instanties in Zoersel.

Bijvoorbeeld het Algemeen Ziekenhuis

Sint-Jozef en serviceflats Lindehof sig-

naleren al van midden jaren negentig dat

zij een probleem ervaren bij hun bemid-

delingen en doorverwijzingen van men-

sen naar een rusthuis. Door de lange

wachtlijsten verloopt dat veelal moeiza-

mer dan goed is voor de aanvragers. Ook

de bestaande rusthuizen in de gemeente

hebben een tekort aan plaatsen en jui-

chen het plan van het OCMW zelfs toe.

Ook de seniorenraad stelt in zijn beleids-

adviezen voor de jaren 2000-2006 dat de

bouw van een rusthuis, serviceflats, dag-

opvang en dienstencentrum aangewezen

is.
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Vorig jaar berichtten we u in de GGD over het beleid van het OCMW

voor de komende zes jaar. Naast acties op de terreinen van kansar-

moedebestrijding, arbeid, huisvesting en doelgroepenbeleid kondigde

het OCMW initiatieven voor senioren aan.

Het OCMW wil vooral de thuiszorg, zowel kwantitatief als kwalitatief

verder uitbouwen, maar wil daarnaast ook bijkomende residentiele

ouderenvoorzieningen realiseren.

ooooccccmmmmwwww
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Wat wordt er voorzien?

De OCMW-raad besliste om een woon-

en zorgcentrum te verwezenlijken be-

staande uit een rusthuis, kortverblijf,

serviceflats en een dienstencentrum.

Dit alles kan niet tegelijk uit de grond

gestampt worden, eerst zullen we het

rusthuis en het kortverblijf realiseren.

Het OCMW kreeg van de Vlaamse

Gemeenschap de toelating om een rust-

huis met 72 woongelegenheden te bou-

wen met in hetzelfde gebouw zeven

plaatsen voor kortverblijf. In dit kortver-

blijf kunnen mensen voor maximum 60

dagen verzorgd en gehuisvest worden.

Dit kan bijvoorbeeld als de mantelzorg

tijdelijk verhinderd is of ter ontlasting

van de thuisverzorger.

Waar komt het woon- en zorgcentrum?

Het gemeentebestuur besliste om van de

kerkfabriek Sint-Martinus (Malle) een

stuk grond van 6.054 m2 aan te kopen in

de Smissestraat, deelgemeente Zoersel.

Overeenkomstig het beleid van de

Vlaamse overheid willen we een moder-

ne, een comfortabele en vooral een

huiselijk ingericht en vormgegeven seni-

orenhuis dat geen tehuis is voor ouderen

maar wel een nieuwe thuis. Bij dit

begrip huiselijkheid hoort ook grote aan-

dacht voor het verderzetten van familia-

le en andere banden van de bewoners in

de instelling.

Voor wie?

Dit woon- en zorgcentrum is vooral ge-

richt op de zorgbehoevende senior die in

Zoersel woont of heeft gewoond. Maar

ook andere zorgbehoevenden kunnen er

in geval van onderbezetting terecht.

Het rustoord zou toegankelijk moeten

zijn voor alle Zoerselse zorgbehoeven-

den ongeacht hun inkomen. Met andere

woorden wie vermogend is, betaalt zelf

de marktgerichte dagprijs, voor wie dit

de financiële draagkracht overstijgt, past

het OCMW bij zoals het nu ook al doet

voor Zoerselnaars in andere instellingen.

Het kostenplaatje

Het OCMW maakte ondertussen een

simulatie van alle kosten en opbrengsten

voor een volledig jaar uitbating van het

rusthuis. Het is kostendekkend bij een

dagprijs van ongeveer 45 euro. Het is in

ieder geval de bedoeling een prijs te

bepalen met alle zorgverstrekkingen

inbegrepen.

De kostprijs van het volledige investe-

ringsproject wordt geraamd op

7.500.000 euro.

Hoe wordt deze bij elkaar gesprokkeld?

- voor de helft worden Vlaamse subsi-

dies aangevraagd door het OCMW,

- voor een bedrag van 2.000.000 euro zal

het OCMW een lening aangaan,

- het gemeentebestuur koopt de grond

aan,

- aanvullend verkoopt het OCMW een

deel van haar patrimonium.

En verder...

Het OCMW zoekt momenteel een privé-

partner met ervaring in de zorgsector om

dit project samen te realiseren. Een

samenwerking waarbij een partner ken-

nis kan inbrengen en gebruik kan

gemaakt worden van de schaalvoordelen

moet leiden tot een efficiënter beheer.

Daarna zal er een architectuuropdracht

moeten aanbesteed worden waarna het

project meer concreet kan worden inge-

vuld.

Het OCMW hoopt dat het woon- en

zorgcentrum tegen 2006 kan openge-

steld worden. Veel hangt af van de toela-

ge-aanvraag bij de

Vlaamse overheid.

Het worden drukke

maanden en jaren voor

het OCMW. U wordt

op de hoogte gehouden

van de vorderingen in

het dossier...

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
secretaris
Kristof Janssens

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be

Info
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 728 als u wilt weten welke
huisarts van wacht is.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 03-448.02.20 als u 
wilt weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900-10500 of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wil weten welke
apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het
Koetshuis naast het gemeentehuis.
donderdag 23 januari, 27 februari, 27 maart en 24 april.

A D V I E S R A D E N
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers. Gemeenteraadsleden en afge-
vaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een advise-
rende stem. De vergaderingen van alle erkende adviesraden
zijn openbaar.
Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contac-
teer dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

gecoro...........Jan Koninkx, tel. 03-380.13.97

milieuraad...........Monique De Feyter, tel. 03-380.13.43

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03-380.13.93

sportraad...........Paul Somers, 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

ondernemersraad...........Erwin Dirks, tel. 03-380.13.13

welzijnsraad...........Diane Weyten, tel. 03-380.13.81

20 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2002/4

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
Maurice en Lucienne
DE CORTE - BOUSSEMAERE

Joannes en Elisabeth
SMITS - DE BREUKER

Alfons en Louisa
JOOSTENS - STORMS

Julius en Agnes
GYSELS - WOUTERS

Petrus en Maria Magdalena
VAN NEDERKASSEL - UYTTERHOEVEN

6 5  J A A R  S A M E N
Franciscus en Anne Josephina
HERWIJN - BOSMANS

PROFICIATJUBILARISSEN
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Het schepencollege onderzoekt momenteel nieuwe

betalingssystemen inzake huisvuilophaling. De ge-

meenteraad van 19 december beslist hierover.

Vanzelfsprekend wordt u over het nieuwe systeem

verder ingelicht.

Het systeem van gratis huisvuilzakken voor gepen-

sioneerden en gezinnen vanaf drie kinderen wordt

vervangen. Zij hoeven dus vanaf 1 januari 2003 niet

meer aan te schuiven.

Voor meer informatie:

raadpleeg onze website: www.zoersel.be

Eindejaarsfeesten

De eindejaarsfeesten naderen met

rasse schreden. Iedereen is ongetwij-

feld van plan de overgang van oud

naar nieuw met veel luister te vieren.

In deze feestelijke periode stellen wij

jammer genoeg ook een stijging vast

van het brandrisico in onze wonin-

gen. Het is niet onze bedoeling om

uw feest te vergallen maar wij wil-

len u wel aansporen tot voor-

zichtigheid zodat u elk-

brandrisico voorkomt.

Eindejaarsfeesten
zorg ervoor dat ze prettig zijn

4  J A N U A R I  2 0 0 3
vanaf 16 uur, kermisplein Zoersel, organisatie van de
“Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht”

1 1  J A N U A R I  2 0 0 3
19u.30, speelweide Acacialaan, organisatie van de buurtgroep
“Het Risschot”

vanaf 15 uur, hoeve Cools aan de Medelaar, organisatie van de
Landelijke Gilde Halle en St Antonius

KERSTBOOMVERBRANDING


