
4444

G E M E E N T E Z O E R S E L

V.U. : College van burgemeester & schepenen, 2980 Zoersel

JJJJAAAAAAAARRRRGGGGAAAANNNNGGGG    22222222            DDDDEEEECCCCEEEEMMMMBBBBEEEERRRR    2222000000005555

ROOTSTE EMENE ELERROOTSTE EMENE ELER

MMMMAAAAAAAANNNNDDDDEEEELLLLIIIIJJJJKKKKSSSSEEEE        IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIEEEEKKKKRRRRAAAANNNNTTTT

A
fg

if
te

ka
nt

o
o

r 
Z

o
er

se
l 

1
, 

IS
SN

 0
7

7
1

-7
1

9
9

, 
P

1
0

6
1

0
2

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
FFFFrrrriiiieeeeddddaaaa    &&&&    PPPPaaaattttrrrr iiiicccckkkk

eeeennnn    hhhhaaaarrrrttttvvvveeeerrrrwwwwaaaarrrrmmmmeeeennnndddd
eeeeeeeennnn    ssssuuuucccccccceeeessssvvvvoooollll

wwwwiiii jjjj     wwwweeeennnnsssseeeennnn    uuuu

nnnniiiieeeeuuuuwwww jjjjaaaaaaaarrrr

_ q g



Colofon

Redactiesecretariaat
dienst Communicatie & Voorlichting

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 01

fax 03 380 13 30

e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

Secretaris
Nadia Kerschot

Samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst Communicatie & Voorlichting

Werkten mee aan dit nummer
namen van de artikelschrijvers, Erwin Dirks, Marc

Bachot, Jeroen Claes, Diane Weyten, Bart Van

Santvliet, Joseph De Labey, Gavin Mertes, Janne

Verstrepen, Jan Koninkx, Monique De Feyter, Kim

Caremans, Tarci Verbelen, Erik Fuhlbrügge, Bob

Peeters, Jan Verbanck, Patrick Vervecken, Leo

Cautereels, Nadia Kerschot en Katrien Schryvers

Foto's en illustraties
Dirk Mertens, Marc Bachot, Koen De Ridder,

Joseph De Labey, Bob Peeters, Leo Cautereels,

Stijn Willekens

Grafische vormgeving
Nadia Kerschot

Realisatie
PrePress XTensions, Mortsel

Drukkerij Lithos, Wommelgem

Verantwoordelijke uitgever
College van burgemeester & schepenen

Katrien Schryvers

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

Verspreiding
Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (03 380 13 00)

Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03 312 94 10)

Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (03 380 13 80)

Het eindejaar is dé periode van warm - koud en licht - donker bij uitstek.

Buiten mogelijk vrieskou, binnen knetterend haardvuur. Korte donkere da-

gen, fonkelende lichtjes in straten, huizen, tuinen.

Het is een periode waarin we ook explicieter menselijke warmte willen voe-

len, door gezelligheid thuis, wensen, geschenkjes, familiefeesten.

Spijtig genoeg niet voor iedereen. Want in de eindejaarsweken wordt een-

zaamheid vaak eens zo kil aangevoeld. Daarom ging ook dit jaar weer de

actie ‘wij weten elkaar wonen’ en de verdeling van fruitmandjes door. Mijn

heel gemeende dank gaat hiervoor naar alle vrijwilligers die via deze ac-

ties jaar na jaar wat warmte brengen bij vele ouderen.

Ook hartverwarmend ieder jaar weer is het kerstspel op Einhoven.

Houden we allemaal van de gezellige warmte in de eindejaarstijd, té warm

mag het natuurlijk ook niet worden. Zo geven we u nog een aantal richtlij-

nen in verband met vuurwerk mee.

En als u het toch écht warm wil, dan is misschien onze digitale nieuwsbrief

iets voor u. Wekelijks valt dan heet-van-de-naald-gemeentenieuws in uw

computer. Hiermee werpen we elke vrijdag licht op wat er in Zoersel leeft. 

Licht, dat hopen we intussen ook te zien op onze carpoolparking. Na

maanden aandringen is de uitvoering hiervan toch van start gegaan.

O ja, nog dit: voor de 1000-ste abonnee op de elektronische nieuwsbrief

staat een ijskoude verrassing klaar. Maar misschien mocht ik dit niet zeg-

gen; enerzijds oproepen in deze GGD om het veilig te houden in de einde-

jaarsperiode, en anderzijds champagne wegschenken…

Hoe noemt men dit: ‘warm en koud blazen tegelijk?’

Wat er ook van zij: blaas vooral ‘safe’!

Een hartverwarmend en gezellig eindejaar toegewenst!

VO O R W O O R D

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Nu ook zitdagen in onze regio!

Het Fonds voor Arbeidsongevallen verleent onder andere bijstand aan
slachtoffers van een arbeidsongeval. Om deze taak te vervullen orga-
niseert het fonds, verspreid over het ganse land, sociale permanen-
ties. In onze regio doen ze dat nog tot juni 2006. U kunt er terecht met
al uw vragen en voor inlichtingen in verband met een arbeidsongeval.

De permanenties gaan door in:
- Turnhout, De Warande, Warandestraat 42, tel. 014 41 91 94,

elke eerste maandag van de maand van 13 tot 16 uur.
- Antwerpen, Maritiem huis, Olijftakstraat 7-13, tel. 03 220 75 27,

elke vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Op de site www.faofat.fgov.be vindt u onder andere informatie terug
over de regeling van een arbeidsongeval en de volledige lijst van de
zitdagen.
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W E T E N S W A A R D

BENT U AL GEABONNEERD?

De digitale nieuwsbrief

Al meer dan 900 geïnteresseerden
hebben zich hiervoor ingeschreven!
Wenst u beknopte info over het ge-
meentebeleid? Houdt u van zeer
actueel nieuws? Leest u niet graag
lange verslagen en dikke bundels,
maar wil u wel graag op de hoogte
blijven van wat uw gemeentebe-
stuur zoal bezig houdt?
Drie maal ja?
Dan is de “digitale nieuwsbrief” van
het gemeentebestuur voor u hét ge-
knipte medium.
Via e-mail krijgt u wekelijks gratis
een aantal korte berichtjes mooi
verpakt in een nieuwsbrief. Beknop-
te info over het gemeentebeleid,
makkelijk leesbaar op het scherm
van uw computer.
Voor onze duizendste abonnee
staat er een speciaal geschenk
klaar.
Schrijf u nu in via www.zoersel.be,
via een mailtje naar communica-
tie@zoersel.be of gewoon even
bellen naar de gemeentelijke dienst
Communicatie, tel. 03 380 13 02.

SINT-MARTINUSSTRAAT

Eénrichtingsverkeer

Na een bevraging van de buurtbe-
woners bleek dat de grote meerder-
heid voorstander was om in de
Sint-Martinusstraat, vanuit Halle-
Dorp naar en tot de Lotelinglaan,
éénrichtingsverkeer in te voeren.
Na de administratieve molen te zijn
gepasseerd werd deze maatregel
op het terrein gerealiseerd en is het
in dit gedeelte van de Sint-Marti-
nusstraat voor gemotoriseerd ver-
keer slechts toegelaten in één
richting te rijden.
Nu, enkele maanden later, blijkt dat
deze maatregel niet steeds door ie-
dereen wordt gerespecteerd. Het
spreekt voor zich dat zulk gedrag
soms tot zeer gevaarlijke situaties
kan leiden.
We durven dan ook te hopen dat we
allen over voldoende burgerzin be-
schikken om onze verantwoorde-
lijkheid op te nemen en de ver-
keersregels niet te negeren.
Trouwens, wie niet graag omrijdt
kan nog steeds de fiets nemen,
want zij mogen er nog steeds in bei-
de richtingen door.
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SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGE

150 euro per jaar

Het gemeentebestuur voorziet een
sociaal pedagogische toelage van
150 euro per jaar voor de opvoeding
van een gehandicapt kind.
De voorwaarde hiervoor is dat het
kind een invaliditeit moet hebben van
ten minste 66 %. Dit wordt gestaafd
door een attest van handicap van de
Federale Overheidsdienst van de
Zwarte Lievevrouwestraat in Brussel
of door een attest van verhoogde kin-
derbijslag. De gemeentelijke Sociale
Dienst stuurt jaarlijks (+/- november)
een document dat door de verant-
woordelijke ouder wordt ondertekend
en terugbezorgd. Na controle van de
geldigheidsduur van het bovenver-
melde attest  wordt de toelage op het
einde van het jaar op de rekening ge-
stort.
Voor die gezinnen die nog geen aan-
vraag deden is er de mogelijkheid dit
alsnog te doen, liefst zo vlug mogelijk
en zeker voor het einde van het ka-
lenderjaar. U kunt uw aanvraag indie-
nen bij onze gemeentelijke Sociale
Dienst, tel. 03 380 13 94/95.

RODE KRUIS ZOEKT

kandidaat-vrijwilligers

‘Tsunami treft Zuidoost-Azië’, ‘gas-
ontploffing in Gellingen’… Bij elk van
deze schokkende gebeurtenissen
verzorgen gespecialiseerde vrijwilli-
gers van het Rode Kruis Drin-
gende Sociale Interventie een aange-
paste hulpverlening.
Het Rode Kruis is daartoe op zoek
naar kandidaat-administratieve vrijwil-
ligers, die ingezet worden voor de cor-
recte verwerking van slachtoffer-
gegevens.
Bent u daarvoor geïnteresseerd?
Schrijf u dan in voor de info-avond op
dinsdag 10 januari 2006
in Mechelen. Vanaf 24
januari start er vervol-
gens in Mechelen een
opleiding, gespreid over
10 dinsdagavonden tel-
kens van 20 tot 22 uur.
Info en inschrijven via:
tel. 015 44 35 00
of e-mail:
dsi@rodekruis.be.
Voor meer info kunt u
ook terecht op
www.redcross.be/nl/dsi.

BERNISSE - ZOERSEL

Bloembollen cadeau

Zoersel heeft reeds ver-
schillende jaren een
vriendschapsband met
de gemeente Bernisse uit
Nederland. Bernisse nam
ook deel aan Euro-
Zoersel in augustus, het
grote verbroederings-
feest met verschillende
Europese gemeenten.
In het kader van de
vriendschapsband tus-
sen Bernisse en Zoersel
heeft het gemeentebe-
stuur van Bernisse op
dinsdag 8 november een
geschenk aangeboden:
bloembollen in de kleuren
van de Belgische en
Nederlandse vlag. Er
werden hiervoor twee
perkjes klaargemaakt op
het terrein tussen het
Lindepaviljoen en de
brandweerkazerne.
De burgemeesters van
Bernisse en Zoersel
maakten als volleerde
tuinders kuiltjes in het
perkje en plantten plech-
tig de eerste bloembol-
len. En nu is het wachten
en benieuwd uitkijken
naar de eerste lenteda-
gen van volgend jaar.
Als de bloembollen hun
geheim prijsgeven... wor-
den de vlaggen zichtbaar
in volle glorie.
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In het kader van de verkeersconvenant 2004 konden we dit

‘Wodcavoertuig’ aankopen. Dit rijdend kantoor kunnen we in-

zetten  bij verkeersacties zoals onder andere de wodca-acties.

De wagen is functioneel ingericht, zo heeft hij ondermeer een

toilet om urinetesten af te afnemen en ook krachti-

ge spots om de omgeving te verlichten.

Ja, u heeft gelijk. Het is nog net iets te vroeg voor nieuwjaarswen-

sen, wat niet wil zeggen dat de onze op dit ogenblik minder ge-

meend zouden zijn.

GGELUKKIG NIEUWJAAR
maar... hou het vooral veilig!

Hou het zeker veilig!
Elk jaar wordt er meer en meer vuurwerk afgeschoten tij-

dens de jaarwisseling. Ondanks de verschillende preven-

tiecampagnes vallen er nog steeds gekwetsten of ontstaan

er brandjes.

Koop alleen vuurwerk in een erkende winkel en lees de ge-

bruiksaanwijzingen vóór u koopt. Voor groter vuurwerk

heeft u immers meer ruimte nodig om het op een veilige ma-

nier te kunnen afschieten. Hou er bij uw aankoop dus reke-

ning mee waar u het vuurwerk gaat afschieten. Hou ook

rekening met bomen, struiken, gebouwen én de buren.

Afschieten van vuurwerk gebeurt altijd door één, nog nuch-

tere, persoon. Vuurwerk én alcohol gaan niet samen. Een

combinatie van die twee leidt meestal tot ongevallen.

Hou ook rekening met dieren!
Na de jaarwisseling krijgen wij veel oproepen van mensen

van wie het huisdier gaan lopen is door het vuurwerk. Met

wat geluk wordt het huisdier teruggevonden maar er zijn

ook dieren die nooit teruggevonden worden.

Vraag uw toelating tijdig aan!
Vraag een toelating aan voor het afschieten van vuurwerk

bij de lokale politie Voorkempen, in het commissariaat aan

de Kerkhoflei 14 in de deelgemeente Sint-Antonius.

Hou het vooral prettig!
Meestal gaan de festiviteiten, bijeenkomsten en recepties,

voor en na het eindejaar gepaard met nogal wat alcohol-

verbruik.

Een beetje in de wind zijn kan dan best gezellig zijn, maar

denkt u er vooral aan dat alcohol en een voertuig besturen

niet samengaan.

De eindejaarsfeesten naderen met rasse

schreden. Iedereen is ongetwijfeld 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 onder an-

dere:

- het brandrisico in onze woningen,

- dronken rijden,

- het brandgevaar van onveilig vuurwerk,

- ...

Het is niet onze bedoeling om uw feest te ver-

gallen, maar wij willen u wel aansporen tot

voorzichtigheid.

Info
lokale politie Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02
fax 03 385 15 52
politie@politie.voorkempen.be
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In Zoersel zijn momenteel zes Buurtinformatienetwerken werk-

zaam. Een van hun taken is het signaleren van verdachte zaken in

hun wijk om de veiligheid te verhogen. Hiervoor werken zij samen

met gemeente en politie. De BIN’s maken voor het informeren van

hun leden gebruik van een BIN-foon. Een automatisch telefoon-

systeem om snel alle aangesloten leden te verwittigen bij een sig-

nalement in de wijk. De boodschap wordt op een bandje

ingesproken en vervolgens worden alle leden automatisch opge-

beld en het bericht meegedeeld. Dit systeem is echter duur en biedt

weinig mogelijkheden. “Zo weten wij niet wie en hoeveel mensen

nu effectief het bericht hebben ontvangen.”, aldus de politie.

Bij het provinciebestuur werd dit probleem al geruime tijd geleden

gesignaleerd. Op 18 november stelde de gouverneur het CIN (cri-

sisinformatienetwerk) voor. Het biedt de mogelijkheid in geval van

ramp op korte tijd grote groepen inwoners te bereiken. Dit systeem

zal ook ter beschikking gesteld worden van de BIN’s in de provin-

cie.

Extra mogelijkheden 
“Dit CIN-systeem biedt ons extra mogelijkheden om het communi-

catieverkeer op te volgen en te registreren. Via een website kun-

nen wij nagaan hoeveel berichten er verstuurd werden, hoeveel er

aankwamen en hoeveel aangesloten leden er effectief verwittigd

zijn. Dit is onmisbare informatie om te weten of een BIN-boodschap

wel efficiënt was.”, aldus de politie.

Een CIN-netwerk biedt bovendien de mogelijkheid aan gemeenten

om mensen via de vaste telefoon rechtstreeks verwittigingen te

sturen. Dit is vooral belangrijk bij rampen. De overheid die de be-

strijding van het ongeval coördineert (brandweercommandant,

burgemeester, gouverneur of minis-

ter) kan via het CIN zones selecte-

ren en een boodschap inspreken.

Op deze manier kunnen we de be-

trokken bewoners, bijvoorbeeld bij

een evacuatie, zeer snel allemaal

verwittigen. De gemeente Zoersel

besliste ook al de kosten voor de op-

roepen via de BIN-foon in de toe-

komst voor haar rekening te nemen.

BETER TELEFOONNETWERK
buurtinformatienetwerk

De jeugdraad in Zoersel bestaat 20 jaar. Inderdaad, al 20 jaar kun-

nen jongeren hun zegje over het reilen en zeilen in de gemeente

kwijt op de jeugdraad. Vaak zijn het de jeugdbewegingen die het

meest vertegenwoordigd zijn, maar zij staan dan ook direct in con-

tact met jeugd van alle leeftijden. Behalve hen zetelen er ook afge-

vaardigden van de jeugdhuizen en geïnteresseerde jongeren in,

elke jongere is natuurlijk welkom. 

Het gevarieerde programma wordt opgesteld door enkele dappe-

ren die zich de agendacommissie noemen. Thema's en onderwer-

pen betreffende jeugd worden aangesneden en adviezen naar de

gemeente worden gegeven. Deze kunnen echt over van alles

gaan: bouw van een lokaal, aanpassen van infrastructuur, speel-

pleintjes, fuifreglementen, voorlichting voor animators,...

De agendacommissie is zowat het bestuur van de jeugdraad en

houdt in het jaar ook enkele activiteiten zoals de 1 euro fuif , film,

cantus,... Daarnaast waren ze ook nauw betrokken bij de organi-

satie van model 2006 van fotoclub Obscura en EuroZoersel. 

Elke zes weken zetelt de jeugdraad en elk jaar zijn er nieuwe jon-

geren die erbij komen en oudere die stoppen. Jeugdraad kan je

niet heel je leven blijven doen, anders zou de naam wel een beet-

je verkeerd gekozen zijn. Maar dat maakt deze 20 jaren nu net zo

bijzonder. Velen zijn er ooit bij geweest en dit is dan ook een uitge-

lezen kans om iedereen te bedanken die zijn steentje bijdroeg tot

deze twintigste verjaardag. 

Voor meer info over de Jeugdraad van Zoersel en de activiteiten

die ze organiseren, surf naar http://jeugdraad.zoersel.be/

TWINTIG JAAR
bedankt dat je erbij was!

Politie Voorkempen,

hoofdinspecteur

Eddy Van Tichelt,

gemandateerd

politiebeambte

voor de BIN’s,

tel. 03 317 09 39 

informatie

gemeentelijke dienst
Jeugd
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93
fax 03 385 29 09
jeugd@zoersel.be

Info
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Luisterboeken
Lukt het niet meer om een boek te lezen? Of staat u elke

dag urenlang in de file? Wat dacht u dan van een luister-

boek.

Auteurs, acteurs en verder volslagen onbekende mensen

lezen bekende boeken voor. Wij hebben op dit moment een

kleine collectie van deze boeken op cd.

In de loop van 2006 werken we samen met de bibliotheken

van Malle, Ranst en Lille aan een gezamenlijke collectie die

tussen de vier bibliot-

heken reist. Zo

kunnen we u

meer variatie

aanbieden.

Voorleesrugzakjes
Gaat uw kleine spruit logeren of krijgt u zelf een logeetje op

bezoek en wilt u het gezellig maken?

Kom dan eerst naar de bibliotheek om een flashy rugzakje

met voorleesboeken te halen. Als opa, tante of een andere

grote vriend uw spruit uit z’n favoriete boek voorleest, ge-

niet hij/zij vast van een hele fijne avond.

Haal dus in de bibliotheek een rugzakje met voorleesvoer.

Wij hebben leuke rugzakjes die u gratis kunt lenen. Als u

een kant-en-klaar rugzakje wilt meenemen, geeft u best op

voorhand een seintje. Wij kiezen dan een aantal boeken

voor u uit naargelang de leeftijd en de voorkeuren die u op-

geeft en zetten alles voor u klaar.   U mag natuurlijk ook ge-

woon zelf boeken selecteren en zo het rugzakje vullen. Op

de website www.voorlezen.be vindt u alvast leuke voorlees-

tips.

Ook ‘Word’ en ‘Excel’
Wist u eigenlijk al dat u in de bibliotheek ook pc’s met

‘Word’ en ‘Excel’ kunt gebruiken? Deze mogelijkheid biedt

u misschien een oplossing voor onder meer de volgende

noodgevallen:

- u hebt zelf geen computer;

- uw pc heeft het even laten afweten;

- u (of uw zoon/dochter) moet absoluut een werk maken.

U hebt thuis geen toegang tot internet en u wil toch graag

ineens internetbestanden in uw tekst verwerken;

- u zoekt een rustige plaats om te experimenteren met de-

ze programma’s zonder hartelijk uitgelachen te worden

door uw tienerkinderen die er zogezegd alles van ken-

nen.

Reserveer op voorhand of telefoneer eerst even om zeker

te zijn van een werkplek.

OONDERWEG?
leg je oren te luisteren

De nieuwe patatjes zijn er voorlopig nog niet, maar wij hebben wel

andere nieuwe dingen voor u.

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03 312 94 04
fax 03 312 94 27
bibliotheek@zoersel.be

Info
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Zoals in alle Europese landen moet binnenkort iedere bou-

wer en verbouwer ook in Vlaanderen aandacht schenken

aan energiebesparende maatregelen in de woning. De

Vlaamse overheid wil in het kader van het behalen van de

Kyoto-doelstelling energiezuinig bouwen en verbouwen

sterk stimuleren. En ze wil tegelijkertijd benadrukken dat ze

gezonde en comfortabele woningen belangrijk vindt.

Rekening houdend met de steeds stijgende energiefacturen, is

energiezuinig bouwen en verbouwen de boodschap voor nu en voor

de toekomst.

De provincieraad van de provincie Antwerpen stelde op 24 novem-

ber 2005 het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

(PRUP) Rodendijk voorlopig vast.  Dit plan legt de ontwikkelings-

perspectieven vast voor het kleinhandelslint langs de Rodendijk.

Het ontwerp ligt voor iedereen ter inzage vanaf 19 december 2005

tot en met 16 februari 2006. U kunt het inzien in het provinciehuis

van Antwerpen en bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening,

Kasteeldreef 55 (elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, woens-

dag van 13.30 uur tot 16 uur en donderdag van 13.30 uur tot 20 uur).

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunt u het plan ook

raadplegen op www.provant.be, via de link ruimtelijke ordening,

openbare onderzoeken.

Eventuele bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp

van ruimtelijk uitvoeringsplan, moet u uiterlijk tegen 16 februari

2006 richten, met een aangetekende brief, aan de Provinciale

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22,

2018 Antwerpen.

Bezwaren en opmerkingen kunnen ook tegen diezelfde datum te-

gen ontvangstbewijs worden afgegeven bij het provinciebestuur op

hetzelfde adres of bij het gemeentebestuur van Zoersel aan de

Kasteeldreef 55.

ENERGIEZUINIG BOUWEN & VERBOUWEN
nieuwe regelgeving

Wat verandert er?
Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te

bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald ni-

veau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwar-

mingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie …) behalen.

In een nieuwbouwwoning zal een minimale en gecontroleerde ven-

tilatie nodig zijn. De extra kosten voor de thermische isolatie en de

verwarmingsinstallatie zijn - rekening houdend met de korte tijd

waarop u deze investering terug verdient - beperkt.

Welke voordelen hebt u bij een energiezuinige woning?
- een jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur;

- een gezonde woning met meer comfort, voor u en uw medebe-

woners;

- een energiezuinige woning;

- een woning met een meerwaarde op de verkoop- en verhuur-

markt;

- een beter leefmilieu als ieder zijn steentje bijdraagt om minder

energie te verbruiken.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving.
Bij energie@vlaanderen.be kunt u een informatiefolder aanvragen

of een praktische gids voor bouwers en verbouwers over de ener-

gieprestatieregelgeving bestellen. Daarnaast kunt u ook op

www.vlaanderen.be/energiesparen onder de rubriek energiepres-

tatieregelgeving meer informatie vinden over deze nieuwe regel-

geving. Tot slot kunt u ook bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke

Ordening de praktische gids voor bouwers en verbouwers afhalen.

Openbaar onderzoek PRUP Rodendijk

gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03 380 13 97
fax 03 380 13 30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

Info
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Daarom is Febupro (federatie butaan en propaan) bereid om een inzamelsysteem op te

zetten via het kanaal van de eindverkopers waar de lege gasflessen gratis in ontvangst

zullen genomen worden.

Vanaf 1 januari 2006 volgt u volgende procedure om u van een

lege gasfles te ontdoen.

- Lever uw fles in daar waar u ze destijds kocht.

- Weet u niet waar deze gasfles vandaan komt,

kijk dan naar het merk op de gasfles en

lever de gasfles in bij een gasflessen-

verdeler die dit merk aanbiedt.

- Vindt u het merk niet terug op de gasfles

of weet u niet waar u de gasfles kunt in-

leveren, raadpleeg dan de lijst van de

dichtstbijzijnde gasflessenverdelers.

Deze lijst kunt u vinden via www.febu-

pro.be of contacteer FeBuPro op

02 581 09 34 of contacteer het gratis

groen nummer van de gemeentelijke

dienst Leefmilieu 0800 14 529.

Gas is geen gevaarlijk product als u het op

een correcte manier gebruikt. Voorzichtig

omgaan met gas blijft wel steeds de bood-

schap. Hierna vindt u enkele veiligheidstips

voor zowel volle als lege gasflessen.

- stal geen gasflessen in een kelder, noch in

de buurt van een kelderraam of afvoer want

propaan en butaan zijn zwaarder dan lucht,

- zet gasflessen steeds rechtop in een goed

verluchte omgeving,

- draai de kraan van een ongebruikte fles (vol

of leeg) altijd dicht.

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

GASFLESSEN
nieuwe inzameling

Aanvaardingsplicht autobanden!
De bandenproducenten moeten bepaal-

de bandensoorten onder andere via

kringloopparken inzamelen.

Banden afkomstig van personenwa-

gens, 4x4 wagens, aanhangwagens,

caravans, bestelwagens, lichte bedrijfs-

voertuigen, moto’s en scooters nemen

wij, tegen betaling, aan op het kring-

looppark. Het gaat hier enkel om ban-

den aangeleverd door particulieren.

Ook banden met een velg aanvaarden

wij op het kringlooppark.

Banden die afkomstig zijn van fietsen,

tractors en autobussen worden niet aan-

genomen omdat ze niet onder de aan-

vaardingsplicht vallen en dus geen deel

uitmaken van de inzameling via

Recytyre.

Voor meer informatie kunt u steeds te-

recht op het gratis groene nummer

0800 14 529.

Kringlooppark gesloten
Op zaterdag 24 en 31 december sluit

het kringlooppark uitzonderlijk om 12

uur!

De gebruikelijke openingsuren van het

kringlooppark zijn:

dinsdag: 8.30 u tot 16 uur,

donderdag: 8.30 u tot 16 uur,

vrijdag: 8.30 u tot 18 uur (winteruur),

8.30 u tot 19 uur (zomeruur),

zaterdag: 8.30 u tot 15 uur.

milieuweetjes

Lege gasflessen geven vaak een probleem om er van af te geraken. Ze worden soms aan-

geboden op het kringlooppark maar bevatten vaak nog restanten van gas. Dit betekent ge-

vaar als deze niet goed beheerd worden. Deze recipiënten mogen tevens in geen geval

ingezameld worden met de oude metalen.

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

tel. 0800 14 529
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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Hemelwaterput
Voor het plaatsen van een hemelwaterput met minstens

één aansluiting in de woning (toilet en/of wasmachine)

geven het gemeentebestuur en het Vlaams Gewest elk

een toelage van 50 % van de bewezen kosten, met een

maximum van 186 euro (samen 372 euro).

Voor de overloop van deze hemelwaterput naar een infil-

tratiezone kunt u nogmaals éénzelfde bedrag bekomen.

Kleinschalige waterzuiveringssystemen
De plaatsing van een waterzuiveringssysteem vergt een aanzienlijke investering. Daarom

geeft het gemeentebestuur en het Vlaams Gewest elk een toelage van 50 % van de be-

wezen kosten, met een maximum van 248 euro (samen 496 euro).

Uw waterzuiveringssysteem moet voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking

te komen voor subsidiëring:

- hoet moet gelegen zijn in een andere zone dan A of B (raadpleeg hiervoor de gemeen-

telijke dienst Leefmilieu),

- bijkomende biologische zuivering (septische put alleen is niet voldoende),

- enkel bij bestaande woningen of vernieuwbouw (niet bij nieuwbouwwoningen),

- afkoppeling van hemelwater (subsidiëring hergebruik regenwater en infiltratiezone).

Vrijstelling van de heffing op afvalwater
Vanuit het Vlaams Gewest wordt een volledige vrijstelling van heffing op het afvalwater

voorzien voor heffingsplichtige particulieren die voldoen aan volgende voorwaarden:

- zich bevinden in een zuiveringszone C 

EN

- afvalwater zelf zuiveren met een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie die volgens de

code van de goede praktijk gebouwd werd en gebruikt wordt.

Indien u een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie heeft en in een zuiveringszone C ligt,

kunt u genieten van deze vrijstelling. U moet hiervoor binnen de twee maanden na ont-

vangst van het heffingsbiljet een attest bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu aanvragen.

Het goedgekeurde attest stuurt u dan samen met het heffingsbiljet terug naar de VMM

(Vlaamse Milieumaatschappij) voor een vrijstelling.

DUURZAAM WATERBEHEER
ook iets voor u?

Onze gemeente moedigt het duurzaam waterverbruik

sterk aan en verleent daarom een aantal subsidies.

Misschien helpen deze tegemoetkomingen u wel om een

goede beslissing te nemen.

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
milieuambtenaar
Monique De Feyter

tel. 03 380 13 43
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

Infoloket VMM
A. Van De Maelestraat 96
Erembodegem
tel. 053 72 64 45
info@vmm.bex

Info

milieuweetjes
Vallen bladeren zonder lawaai?
Bladblazers, en vooral de oude model-

len, maken veel lawaai. De klus is

meestal niet in vijf minuten geklaard en

wekt vaak ergernis op bij de verplichte

toehoorders. Trouwens, ook uw gehoor

wordt hiermee belast. Het is veel minder

storend om de bladeren te verzamelen

met een ouderwetse gazonhark.

Beschouw de extra inspanningen als

gezonde lichaamsbeweging in de bui-

tenlucht. Kan het toch niet anders, let er

dan een beetje op dat u niet elke dag la-

waai maakt of spreek eventueel af met

de buren om het bladruimen tegelijker-

tijd aan te pakken of op een moment dat

ze niet thuis zijn. Tot slot: bladeren kunt

u gerust laten liggen tussen de planten.

Zo vormen ze een ideale beschermlaag

tegen de vorst.

Resultaten Fiets naar Kyoto
De actie ‘fiets naar Kyoto’ voor het ge-

meentepersoneel liep van 19 septem-

ber tot 18 november. De actie werd

ingezet met een spek met eieren lunch

op maandag 19 september. Zo konden

de sportieve personeelsleden kracht op-

doen voor de komende twee maanden!

Inmiddels is de actie afgelopen en dit is

het resultaat van onze sportieve perso-

neelsleden: 18 deelnemers dienden hun

spaarkaart in en op basis van hun ge-

fietste kilometers kwamen we tot een to-

taal aantal van 3957 km!

Met deze actie willen we iedereen moti-

veren om korte afstanden met de fiets af

te leggen. Dit bespaart ons zoveel CO2

uitstoot en geld en is bovendien gezond!

_ q g
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lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

En toch zijn er nog steeds mensen die het

niet kunnen laten. Er zijn echter voldoende

redenen om er mee op te houden.

Wat zegt de wet?
1. “Het is verboden vuur te maken op min-

der dan 100 meter van huizen of andere

gebouwen, bossen, boomgaarden, aan-

plantingen, hagen, houtmijten of van alle

andere verzamelingen van brandbare

stoffen.”

Vanaf 100 meter kan men inderdaad pas

spreken over een veilige afstand. Een

hevige windstoot draagt de assen name-

lijk verder dan u denkt.

2. ”Het is verboden zaken te doen die ie-

mand anders kunnen hinderen of bevui-

len.”

Vuurtjes stoken kan leiden tot het hinde-

ren van het verkeer en dit is strafbaar.

Ook uw buren waarderen het waar-

schijnlijk niet als hun witte was zwart ziet

of stinkt naar de rook.

3. De VLAREM-wetgeving verbiedt het ver-

branden van afvalstoffen zonder milieu-

vergunning. Dit verbod geldt zowel

binnen als buiten, en zowel in een open

vat als in een zogenoemde ‘allesbran-

der’.

Wat met ons leefmilieu?
In huisvuilverbrandingsovens wordt ook af-

val verbrand. Maar dit gebeurt aan zulke

hoge temperaturen en met de nodige filters

waardoor de rook veel minder schadelijk is.

Huisvuilverbrandingsovens zijn slechts

verantwoordelijk voor 0,5 % van de dioxi-

ne-uitstoot, terwijl onze “onschuldige” ille-

gale vuurtjes verantwoordelijk zijn voor

25 % van de totale dioxine-uitstoot in

Vlaanderen.

Trouwens, enkel de verbrandingsovens

beschikken over een vergunning voor het

verbranden van afval. Brik (drankkartons),

plastiek en keukenafval zijn heel giftig als

ze bij te lage temperaturen verbrand wor-

den. De meest schadelijke stoffen die bij

particuliere afvalverbranding ontstaan zijn

dioxines, PAK’s (poly-aromatische koolwa-

terstoffen), fijn stof en zware metalen.

NNIET MEER VAN DEZE TIJD
afval verbranden

en met uw gezondheid?
Onderzoek heeft aangetoond dat veelvul-

dige blootstelling aan rook de ademha-

lingswegen aantast. Astma, oogirritatie,

kinderen en baby’s aan aërosolapparaten

zijn de gevolgen.

De schadelijke stoffen die vrijkomen bij het

particulier verbranden van afval zijn heel

ongezond. Zij veroorzaken kanker, versto-

ren het afweersysteem, hebben een effect

op de hormonale huishouding,… U gelooft

toch ook niet dat het inhaleren van gesmol-

ten plastiek gezond is voor onze luchtwe-

gen en bloedcellen?

Kortom: “Stoken schaadt de gezondheid!”

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
tel. 0800 14 529
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

Klachten meldt u
bij de lokale politie
tel. 03 385 16 16

Info

_ q g
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Mag u dan niets meer verbranden?
Een buitenvuurtje is enkel toegestaan met

plantaardig materiaal (vb. aardappelloof)

als er binnen een straal van 100 meter niets

staat (bos, huis, houtwal, hooi,...). En na-

tuurlijk enkel als de rookvorming het ver-

keer of je buren niet hindert.

Binnenshuis is onbehandeld hout de enige

afvalstof die zonder milieuvergunning mag

verbrand worden.

Gemeentelijk afvalbeleid biedt oplossing.
Wij geven u veel mogelijkheden om uw af-

val te verwerken of te verwijderen.

Groente-, Fruit - en Tuinafval wordt om de

14 dagen opgehaald in de groene contai-

ner. Bovendien kunt u met grote takken en

grof tuinafval altijd op het kringlooppark te-

recht.

Als u uw afval dan toch zelf wil wegwerken,

hebben wij nog een betere oplossing voor

u: het compostvat. Goedkoop, niet veel

werk en het levert u ook nog compost op.

Glas en papier kunt u sorteren. Het wordt

maandelijks aan huis opgehaald en op het

kringlooppark kunt u er gratis mee terecht.

Ook PMD (PET en PVC flessen, metalen

verpakkingen en drankkartons) worden

aan huis ingezameld.

Zeg nu zelf: we maken het u niet moeilijk!

Laat u uw afval toch liever in rook opgaan,

dan mag u de politie aan uw deur verwach-

ten. De eerste maal komt u er misschien

nog met een waarschuwing van af, de

tweede maal stellen zij proces-verbaal op.

Hardnekkige stokers riskeren hoge boetes.

Het is belangrijk dat oude en vervallen geneesmiddelen niet bij het huisvuil of in de milieu-
box terechtkomen. Het enige juiste inzamelcircuit verloopt via de apothekers.

VERVALLEN GENEESMIDDELEN
inzameling via de apotheker

Wel:
- niet opgebruikte pillen, zetpillen en cap-

sules (mogen nog in doordrukverpak-

king zitten),

- restjes zalf in de tube,

- restanten van siropen en vloeibare ge-

neesmiddelen (neus- en oordruppels) in

de fles,

- restanten van sprays en aërosolflacons.

Niet:
- lege glazen flessen (glasafval),

- lege kartonnen doosjes en bijsluiter (pa-

pier- en kartonafval),

- lege kunststofverpakkingen,

- resten van tandpasta, shampoo, bad-

schuim, zeep (KGA),

- cosmetica en verzorgingsproducten

(KGA),

- Bestrijdingsmiddelen, onkruidverdel-

gers, kunstmeststoffen en chemicaliën

(KGA),

- zelfgebruikte injectienaalden (KGA),

- lege doordrukverpakkingen (restafval),

- verbanden, kompressen, pleisters, wat-

ten, doekjes (restafval),

- luiers (gft+),

- teststrookjes en -strips (restafval),

- vitaminebereidingen en kruidenproduc-

ten (restafval).

U kunt vervallen geneesmiddelen kosteloos terugbrengen naar uw apotheek. De karton-

nen verpakking en bijsluiter voegt u zelf uiteraard bij uw ander papier- en kartonafval.

Wij geven u hierna nog even op een rijtje de juiste sorteerregels.

_ q g
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HERAANLEG N 12, KAPELLEI BEËINDIGD

Sedert vorige maand is de herinrichting

van de Kapellei tussen het rusthuis

Joostens en de grens met Schilde

klaar, uitgenomen de haag tussen rij-

baan en fietspad. Deze haag wordt tij-

dens het huidige plantseizoen nog

aangeplant. De rijbaan werd terugge-

bracht van drie naar twee rijstroken,

waardoor op de vrijgekomen ruimte

een vrijliggend fietspad richting Sint-

Antonius kon aangelegd worden.

Het vrijliggend fietspad, op de ontei-

gende strook grond achter de gracht

richting Schilde, is reeds enkele weken

in gebruik.

HERAANLEG PARKEERSTROOK, VOET- EN FIETS-

PADEN ZANDSTRAAT EN DORP

De werken voor het ondergronds bren-

gen van de laagspanning, de tv-distri-

butie en de voeding van de openbare

verlichting zijn later gestart dan oor-

spronkelijk gepland. Deze werken aan

de nutsleidingen zullen nog enkele we-

ken in beslag nemen; alle woningen

moeten tenslotte overgekoppeld wor-

den van het luchtnet naar het nieuwe

ondergrondse net.

Zodra deze leidingen ondergronds lig-

gen én alle bewoners een nieuwe on-

dergrondse aansluiting op de nieuwe

kabels hebben gekregen, kunnen de

zware, storende betonpalen van het

luchtnet weggehaald worden en kan

onze aannemer starten aan de voetpa-

den, fietspaden en parkeerstroken.

Het gemeentebestuur koos ervoor om

met deze werken pas te starten na de

feestdagen.

De werken bestaan in hoofdzaak in het

omwisselen van fietspad en parkeer-

strook. De parkeerstrook komt naast de

rijbaan, het nieuwe fietspad komt ver-

hoogd, veilig achter de parkeerstrook,

naast het voetpad. Het fietspad wordt

uitgevoerd in rode dubbele betonstraat-

stenen; het voetpad in grijze. De wer-

ken worden uitgevoerd vanaf De

Bruelen in het Dorp tot aan de

Beemdekens in de Zandstraat.

De werken worden uitgevoerd telkens

in stroken van ± 150 meter met één af-

gesloten rijbaan voor het werfverkeer,

geregeld door driekleurige verkeers-

lichten.

Er wordt géén omleiding voorzien.

RIOLERING BLOEMENWIJK DERDE FASE

Bloemenwijk derde fase gaat over de

riolering in de Korenbloemlaan, de

Zonnebloemlaan, de Salvialaan en een

deel van de Gestelsebaan, tussen de

Lelielaan en de Korenbloemlaan 

Voor dit dossier kregen we eind no-

vember de goedkeuring om over te

gaan tot de aanbesteding. Dit gebeur-

de dan ook op maandag 12 december.

Op dit ogenblik worden alle biedingen

onderzocht door het studiebureau en

voor het einde van dit jaar zullen deze

werken nog toegewezen worden aan

de laagste inschrijver.

Na de winter kunnen deze werken dan

van start gaan.

HERAANLEG HALLE-DORP VIJFDE FASE.

Dit zijn in hoofdzaak oppervlaktewer-

ken. Aan alle onbebouwde percelen

zullen wel wachtbuizen voor aanslui-

ting aan de riolering gestoken worden.

De rijbaan wordt iets versmald zodat er

iets meer ruimte vrijkomt voor voet- en

fietspad. Een wegversmalling iets voor

de Krimveldweg zal de snelheid van het

verkeer afremmen. Vanaf dit kruispunt,

richting centrum, wordt aan beide zij-

den van de rijbaan een nieuw voet- en

fietspad aangelegd.

Deze werken werden reeds op woens-

dag 16 november aanbesteed. Het stu-

diebureau onderzoekt nu alle in-

schrijvingen zodat ook deze werken

nog voor het einde van dit jaar kunnen

toegewezen worden.

Na de winter kunnen ook deze werken

van start gaan.

VERLICHTING CARPOOLPARKING.

Na lang aandringen bij de diensten van

het Vlaams Gewest heeft hun aanne-

mer de openbare verlichting van het

nieuwe verkeerscomplex aan de oprit-

ten van de autoweg E 34 en de verlich-

ting van de carpoolparking geplaatst.

Wanneer u dit leest brandt deze open-

bare verlichting al een aantal dagen.

WWERKEN IN UITVOERING
stand van zaken E

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03 380 13 45
fax 03 380 13 44
technische.dienst@zoersel.be

Info
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Het gemeentebestuur keurde in oktober een resolutie goed waarin

Zoersel zich engageert om ‘FairTradeGemeente’ te worden. Op

die manier wil de gemeente meewerken aan een

meer rechtvaardige Noord-Zuid verhouding.

Fair Trade of Eerlijke Handel wil immers bij-

dragen aan de duurzame ontwikkeling van

achtergestelde producenten in het Zuiden.

Het concept is niet nieuw in on-

ze gemeente. Het gemeentebestuur en de

Zoerselse scholen nemen bijvoorbeeld

al langer faitradeproducten af. We

willen echter nog een stapje ver-

der gaan door nog meer vereni-

gingen, organisaties, winkels

en horecazaken, bedrijven,

individuele burgers … aan te

sporen om permanent fair-

trade producten aan te ko-

pen.

Het model van ‘FairTrade-

Gemeente’ is een onderdeel

van de campagne ‘IK BEN VER-

KOCHT’, een gezamenlijk initiatief

van Max Havelaar, Vredeseilanden,

Oxfam-Wereldwinkels en

SOS-Faim.

Eén van de criteria om

FairTradeGemeente te worden is de

oprichting van een lokale ‘trekkers-

groep’. Heeft u vanuit uw organisa-

tie, vereniging, bedrijf, zaak,… of

gewoon als individu interesse om

hieraan mee te werken, geef dan

een seintje aan Peter Massy van

Oxfam Wereldwinkel Zoersel, peter.mas-

sy@telenet.be, tel. 03 385 09 37.
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Uit 40 jaar Damiaanactie in 15 ver-

schillende ontwikkelingslanden

groeiden vanuit het vrijwilligers-

werk de bouwkampen. Ongeveer

600 enthousiaste deelnemers gin-

gen in de voorbije 13 jaar bouwen

voor de allerarmsten, lepra- en tuber-

culosepatiënten.

Heeft u zin in een avontuurlij-

ke belevenis, bent u gezond en jong van

hart en tussen 18 en 70 jaar, en wilt u

een boeiend contact met een andere

cultuur: dan geven de bouwkam-

pen van de Damiaanactie een

gepast antwoord.

Op 21 januari is er in

Mechelen een infodag waar

u meer te weten komt over

het hoe en waarom van dit

alles.

Damiaancampagne:
27, 28 en 29 januari 2006

Tijdens het weekend van 27, 28 en

29 januari vindt de jaarlijkse

Damiaancampagne plaats. Met de actie

ondersteunt u het werk van de

Damiaanactie, dat er op gericht is om lepra- en

tuberculosepatiënten te genezen. Wist u dat 40 euro al

voldoende is om het leven van deze patiënten te redden?

U kunt de actie ondersteunen door tijdens

het campagneweekend een pakje van

vier stiften te kopen voor de prijs van

5 euro. Giften zijn ook welkom op het

rekeningnummer 000-0000075-75.

Giften van meer dan 30 euro geven

recht op een fiscaal attest.

EERLIJKE HANDEL
Zoersel wordt ‘fairtradegemeente’ BOEIENDE BELEVENISSEN

damiaanbouwkampen

Tijdens het
weekend van 11-12 no-

vember 2005 vond de jaarlijkse
11.11.11-actie plaats. Verschillende
vrijwilligers trokken de straat op of

stonden op een aantal centrale plaatsen in
onze gemeente. In totaal zamelden zij

7.888,67 euro in, wat een meeropbrengst
van 303,28 euro betekent in vergelijking
met 2004. Dit is geen totaalbedrag, want
ondertussen loopt de actie 300 x 30 euro

nog steeds.
De Derde Wereldraad dankt 

alvast alle gulle
gevers.
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gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
medewerker
Erik Fuhlbrügge

tel. 03 380 13 95
fax 03 385 29 09
sociale.zaken@zoersel.be

Info
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De fameuze, gebeeldhouwde lindeboom

van Zoersel, die te kijk staat in het

Lindepaviljoen, lokt veel bezoekers, maar

de gemeente heeft als toeristische trek-

pleister nog wel meer troeven. Zo was het

uitstippelen van wandelroutes een prioriteit

voor de vzw Toerisme Zoersel, waar ook de

Gidsenbond op inspeelt.

Een mooie streek
Wat is in jouw levensverhaal de band met de ge-

meente Zoersel, Frieda?

Frieda: Vanaf de start in 1990 ben ik erbij,

toen toerisme in Zoersel echt van de grond

kwam. De aanleiding was de inhuldiging

van het Lindepaviljoen met de door Pol Van

Esbroeck tot beeldhouwwerk omgevormde

oude linde die sinds mensenheugenis het

centrum van Zoersel had gesierd. Toen

Marcel overleed, werd ik zijn opvolgster als

voorzitter van de Gidsenbond. Ik ben wel

afkomstig van Borgerhout, maar ik heb van

kindsbeen af een binding met Zoersel via

mijn grootmoeder. In 1971 hebben we er

dan zelf gebouwd en zijn we er vast gaan

wonen.

Ook aan jou meen ik nog ergens te horen dat jij

van elders afkomstig bent, niet, Patrick?

Patrick: Als geboren West-Vlaming trekt mij

vooral aan dat het zo’n mooie streek is.

Toen we hier in 1977 kwamen wonen, leg-

den we de eerste avond de krant op tafel

en we vroegen ons af: wat gaan we hier

morgen eens doen? Die interesse voor wat

Patrick Debaere, voorzitter van de vzw Toerisme Zoersel, en Frieda De Ruysser, voorzitster van de Gidsenbond,
bewonderen samen de door Pol Van Esbroeck tot beeldhouwwerk omgevormde oude linde die ooit het centrum
van Zoersel sierde en die nu in het Lindepaviljoen een van de Zoerselse toeristische trekpleisters is.

Om wat meer zicht te krijgen op de werking

rond toerisme in Zoersel, gingen we praten

met Patrick Debaere, voorzitter van de vzw

Toerisme Zoersel, en Frieda De Ruysser,

opvolgster van de legendarische Marcel

Van Peer als voorzitter van de

Gidsenbond, die intussen met de vzw

Toerisme Zoersel is samengevoegd.

Beiden zijn al jaren intensief begaan met

het lot van Zoersel als toeristische attrac-

tiepool, voor bezoekers, maar ook voor de

eigen inwoners.

wandelen

in

lussen
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hier leeft en mogelijk is, is nooit meer overgegaan. Hoe Zoersels moet je trouwens

van oorsprong zijn om je met het toerisme in je gemeente verbonden te voelen? Ik

heb er alleszins nooit problemen mee gehad!

Jij voelt je blijkbaar héél verbonden, want je bent hier al jaren intensief met toerisme bezig.

Patrick: Als voorzitter probeer ik met de vzw Toerisme Zoersel gestaag verder te

werken aan een beperkt programma, zodat we ons niet verslikken. Aan van alles

tegelijk beginnen en dan niets echt af weten te maken, is immers niet zo zinvol. Zo

hebben we jarenlang met een groep vrijwilligers gesleuteld aan het wandelnet-

werk, dat al tien, vijftien jaar in de pijplijn zat, maar waar we nu echt mee naar bui-

ten kunnen komen.

A la carte
Dat van dat netwerk en hoe het werkt, moet je toch eens goed uitleggen.

Patrick: Wel, we hebben de wandelroutes in Zoersel zo uitgestippeld, dat je zon-

der het echt goed te beseffen, lusvormige wandelingen maakt, waarbij de ver-

schillende lussen onderling raakpunten hebben. Dat maakt het mogelijk om bijna

ongemerkt van de ene wandelroute op een deel van een andere over te stap-

pen, als je dat wenst. Daarmee spelen we in op de almaar toenemende behoef-

te bij wandelaars om ‘à la carte’ te wandelen en niet zozeer volgens strikt

uitgestippelde paden. Ook het fietsroutenetwerk is zo opgevat. Door keuzes te

maken op de oriëntatiepunten, kun je dus verschillende richtingen inslaan en

zo lussen combineren.

Daar kunnen de gidsen dan eventueel nog thema’s en verhalen aan koppelen?

Frieda: We vertellen vooral de verhalen van ter plaatse, uit de geschiedenis,

over de natuur, of sagen en legenden. Het doel is mensen aangenaam bezig-

houden. Marcel zei vaak: “Als je liegt, doe het dan zo dat je het zelf gelooft!”

Vertellen zoals hij dat kon, is helaas maar voor weinigen weggelegd, vrees ik.

In 1990, bij de start van de Gidsenbond, ging het er vooral om de mensen aan

de boom te ontvangen. Daarvoor dienden zich toen een twintigtal mensen

aan, zowel mensen die in Zoersel geboren zijn, als ‘inwijkelingen’. Wat ge-

meenschappelijk was en is: we houden allemaal van onze gemeente!

Wie komt zoal op de rondleidingen en de verhalen van de gidsen af?

Frieda: Vooral toeristen natuurlijk, maar ook mensen van Zoersel die vrienden

of familie op bezoek hebben, en verenigingen die een uitstap organiseren.

Het kan ook om inwijkelingen gaan, die op die manier hun nieuwe gemeen-

te willen leren kennen. Gek toch hoe je op reis in het buitenland op zoek gaat
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Wandelkaart ook beschikbaar
In het interview met Frieda en Patrick kunt
u lezen over het nieuwe wandelnetwerk in
onze gemeente. Ondertussen is het op het
terrein volledig in orde gebracht. Om uw
wandelplezier nog te verhogen is de bijho-
rende wandelkaart eigenlijk onmisbaar.

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
stond in voor de opmaak van de wandel-
kaart. De voorzijde van de wandelkaart is
een topografische kaart. Op zich al vrij bij-
zonder omdat tot op vandaag dergelijke
kaart, waar heel de gemeente op staat, nog
niet bestond. 
De achterzijde geeft alle mogelijke infor-
matie over het wandelnetwerk. De trajec-
ten en oriëntatiepunten zijn ingekleurd en
aangegeven op de topografische kaart.
Daarnaast vindt u er informatie over de
startplaats van de wandelingen, het aantalkilometers, de aard van de wandeling en de
belangrijkste bezienswaardigheden per
wandeling. 
De wandelkaart kost 5 euro en u kunt ze
kopen bij:
- gemeentelijke dienst Toerisme,
Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,
deelgemeente Zoersel
- gemeentelijke dienst Onthaal,
gemeentehuis, Kasteeldreef 55,
deelgemeente Halle
- loketdienst Sint-Antonius,
Handelslei 108,
deelgemeente Sint-Antonius
- Zusterhuis,
Halle-dorp 37,
deelgemeente Halle
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de Gidsenbond en is uitgegroeid tot

een sfeervolle traditie. Het verhaal

blijft altijd hetzelfde en toch komen

mensen soms al vijftien jaar na el-

kaar terug om het mee te maken.

Dat is zeker goeddeels te danken

aan het feit dat iedereen die eraan

meewerkt, dat vol enthousiasme

doet.

Vrijwilligerswerk
Hoe professioneel is de werking rond het

toeristisch aanbod in Zoersel?

Patrick: Zonder de steun van het ge-

meentebestuur, die instaat voor

een stuk secretariaat en subsidies,

zou het niet mogelijk zijn. Ook het

samenwerkingsverband tussen zes

gemeenten (Zoersel, Vorselaar,

Malle, Lille, Zandhoven en Ranst) in

Het Land van Playsantiën zorgt

voor meer verantwoordelijkheids-

gevoel bij de besturen. Het heeft al-

leszins geleid tot een halftijdse

regiocoördinator, die vanuit Malle

werkt en die voor continuïteit kan

zorgen. Het is de eerste in zijn soort

in de provincie.

Hoe staat het op dat vlak met de gidsen?

Frieda: De gidsen hebben van bij de

start een opleiding gekregen en en-

kelen hebben daarbij nog cursus-

sen en ook bijscholingen gevolgd.

Ze krijgen wel iets voor hun presta-

ties, maar als je hun inzet in uren re-

kent, zijn ze eigenlijk onbetaalbaar

Je moet ze toch als onbezoldigde

vrijwilligers beschouwen. Wij krij-

naar het soort dingen, waar je in je thuisgemeente onna-

denkend voorbij zou durven lopen... Meestal gaat het om

groepen van zo’n dertig tot vijftig mensen die een wande-

ling van een paar uur maken, waar wij dan onze verhalen

bij vertellen.

Wandelen is zen
Even terug naar het wandelnetwerk. Hoe gaat het verder met het

project?

Patrick: De provincie Antwerpen erkent het als een piloot-

project, wat ertoe kan leiden dat we het concept ook in de

richting van andere gemeenten kunnen uitwerken. Daar

is het concept goed voor geschikt, want op de oriëntatie-

punten kun je lussen in andere gemeenten perfect aan-

sluiten. Nu, het concept bedenken is één ding, we moeten

de wandelingen ook herwerken om ze vlot met elkaar te

kunnen verbinden, zodat heel Zoersel ‘bedekt’ is. De aan-

koop en het plaatsen van bordjes voor bewegwijzering al-

leen al is een hele klus, waar ook

een ontstellend groot budget voor

nodig is. Het vergt allemaal de no-

dige tijd. In een tweede fase willen

we de wandelingen kwalitatief ver-

beteren, met rustpunten en infor-

matie bij aandachtspunten.

Zijn jullie zelf ook fervente wandelaars?

Frieda: Als het natuurgericht is, ze-

ker wel, maar anders is het niet zo

mijn ding...

Patrick: Ik kan wandelen tot ik erbij

neerval. Door het zelf veel te doen,

voel en weet je beter wat de wande-

laar wil en verwacht. Bovendien, als

je wandelt, komen de dingen in je

hoofd in een juister perspectief te

staan; je bloedsomloop en je adem-

haling volgen een natuurlijk ritme,

en dat werkt inspirerend. Je hebt al-

lerlei soorten wandelingen: om te

ontspannen, beweging te nemen,

dingen te zien... Je ziet sowieso

veel meer dan wanneer je fietst, al

raak je met de fiets dan wel weer

verder natuurlijk.

Wat zijn nog andere highlights van toeris-

tisch Zoersel, naast het wandelpoten-

tieel?

Frieda: Als gidsengroep werken we

bijvoorbeeld mee aan de Openmo-

numentendag, waar in Zoersel al

heel wat gebouwen voor zijn open-

gesteld. Een van dé topactiviteiten,

in 2005 voor de vijftiende keer al, is

het jaarlijkse kerstspel op Einho-

ven. Dat is gestart met spelers van

"We vertellen vooral verhalen van ter plaatse, uit de geschiedenis, over
de natuur, of sagen en legenden," licht Gidsenbond-voorzitster Frieda
De Ruysser toe. "Het doel is mensen aangenaam bezighouden. Mijn
voorganger Marcel Van Peer zei vaak: Als je liegt, doe het dan zo dat je
het zelf gelooft!"
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samen kunnen doen,

vooral inzake promo-

tie en naar buiten tre-

den. Verder willen

we samen met

Toerisme Provincie

Antwerpen het fiets-

netwerk aanpakken.

We hebben routes

die volgens thema’s

zijn uitgewerkt (bij-

voorb. Conscien-

ce), maar er zijn

investeringen no-

dig voor rustpun-

ten en informatie,

zodat mensen we-

ten wat waar zoal

te zien is.

gen ook heel wat hulp van de ambtenaren van de ge-

meente Zoersel, die zich met toerisme bezighouden.

Is meer professionalisering aangewezen, haalbaar?

Patrick: Zoersel is als gemeente te klein voor een groot

toeristisch aanbod. Dit jaar kwam de jaarlijkse rally van

het Davidsfonds naar onze streek: er zijn meer dan zes-

duizend formulieren in omloop gebracht en velen zijn

tweemaal gekomen. Het Land van Playsantiën heeft nooit

zoveel toeristen gehad! Er is echter een grens aan wat we

kunnen bolwerken en de vraag is ook of massatoerisme

überhaupt wenselijk zou zijn. Wij opteren eerder voor de

kwaliteit van enkel attractiepolen en voor de rust, dan voor

doorgedreven exploitatie en commercialisering.

Welke toekomstplannen koesteren jullie verder nog?

Patrick: We willen nog meer naar elkaar toegroeien in het

samenwerkingsverband van de zes gemeenten, zodat we

investeringen die voor elke gemeente apart te groot zijn,

"Als je wandelt, komen de dingen in je hoofd in een juister perspectief
te staan," zegt Patrick Debaere, voorzitter van de vzw Toerisme Zoersel
en zelf een gedreven wandelfanaat. "Je bloedsomloop en je ademha-
ling volgen een natuurlijk ritme, en dat werkt inspirerend."

Klein maar fijn
De mensen die zich het lot van toeristisch
Zoersel aantrekken, streven niet massa-
toerisme na, maar “minder voor meer kwa-
liteit”. Toerisme hoeft niet persé groot-
schalig te zijn, en daar passen fietsen en
wandelen perfect in. Met de gebeeldhouw-
de lindeboom, het Boshuisje, de Halse
bossen, het Heemhuisje, Bethanië, het ge-
meentepark... heeft de gemeente in haar
geheel potentieel genoeg om verder te ex-
ploreren en aan te boren via mooie wandel-
en fietsroutes.
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De overheid legt bij in de gestegen stookoliekosten. Er zijn twee regelingen.

Als eerste is er de algemene stookolietoelage. Dit is een tegemoetkoming voor iedereen die

verwarmt met stookolie. De aanvraagformulieren hiervoor kunt u afhalen bij uw postkan-

toor. De tweede toelage is er een van het sociaal verwarmingsfonds en is bestemd voor

mensen met lage inkomens. U kunt ze aanvragen via het ocmw.

wordt betaald, na aftrek van deze tege-

moetkoming, mag echter in geen geval la-

ger zijn dan 0,50 EUR per liter.

Deze tegemoetkoming heeft enkel betrek-

king op de leveringen in het lopende tijdvak

van 1 juni 2005 tot 30 september 2005. De

aanvragen voor een tegemoetkoming zul-

len door de rechthebbenden bij de diensten

van de FOD Financiën moeten worden in-

gediend, door middel van een formulier dat

door de administratie ter beschikking wordt

gesteld. Intussen wordt de betrokken per-

sonen gevraagd om alle documenten die

dergelijke huisbrandolieleveringen bewij-

zen (zoals facturen, reçu's, kwitanties,

enz.) te bewaren of bij het ontbreken daar-

van de nodige stappen te ondernemen op-

dat hun leverancier hen een duplicaat van

dergelijke documenten bezorgt.

Voor de leveringen vanaf 1 oktober 2005,

wordt nog een tweede procedure inge-

voerd. Deze korting wordt door de leveran-

cier meteen verwerkt in de factuur. Er hoeft

dus geen aparte aanvraag door de particu-

lier te gebeuren. Voor de prijs die de parti-

culiere verbruiker wordt aangerekend, zal

moeten worden rekening gehouden met

een maximale korting van 17,35 %, die

werd berekend op dezelfde manier als hier-

boven.

Voor bijkomende informatie en aanvraag-

formulier kan u bellen naar 02 33 66 999 en

terecht op de website van de FOD

Financiën www.minfin.fgov.be ter beschik-

king gesteld aan de personen op wie de

maatregel betrekking heeft. De aanvraag-

formulieren zijn ook af te halen in het post-

kantoor en in het lokale kantoor van het

ministerie van Financiën in Malle,

Antwerpsesteenweg 27.

Sociaal verwarmingsfonds
voor lage inkomens

Wie heeft recht op deze verwarmingstoelage ?

Twee doelgroepen kunnen aanspraak ma-

ken op deze toelage:

eerste categorie: uw huishouden (alle perso-

nen woonachtig op hetzelfde adres) be-

schikt over een maximum bruto jaarinko-

iedereen warm de 

Algemene regeling stookolietoelage.
De regering heeft beslist maatregelen in te

voeren om te kunnen reageren op de prijs-

evolutie wat de huisbrandolie bestemd

voor privé-woningen betreft. De eerste van

de maatregelen bestaat uit een toelage ten

gunste van de eigenaars, huurders of ge-

bruikers en in betrekking tot één enkele wo-

ning per huishouden, in de vorm van een

terugbetaling tot een maximumpercentage

van 17,35 % van de door de leverancier ge-

vraagde prijs, wanneer de door de leveran-

cier gevraagde prijs hoger ligt dan

0,50 EUR per liter inclusief belasting. De

prijs die daadwerkelijk door de particulier
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men van 13.246,34 euro verhoogd met

2.452,25 euro per persoon ten laste. Ook

diegenen die recht hebben op een ver-

hoogde tegemoetkoming van de ziekte of

invaliditeitsverzekering moeten aan de in-

komensvoorwaarde voldoen.

tweede categorie: gezinnen of personen die

of een collectieve schuldenregeling (dit is

een gerechtelijke procedure), of een

schuldbemiddeling (bij een erkende instel-

ling voor schuldbemiddeling) hebben lopen 

én het OCMW heeft vastgesteld dat je niet

in staat bent om de verwarmingsfactuur te

betalen.

Welke brandstoffen, vanaf welke prijs?

1 U verwarmt met één van de volgende

brandstoffen:

- huisbrandolie in bulk (dwz. het vullen

van een brandstoftank),

- huisbrandolie aan de pomp,

- verwarmingspetroleum,

- bulkpropaangas (dwz. het vullen van

een brandstoftank).

Dus NIET voor AARDGAS, PROGAAN-

GAS in GASFLESSEN en BUTAANGAS

in GASFLESSEN (enkel grote hoeveel-

heden petroleumgas voor het vullen van

een brandstoftank).

2.Voor elke levering vanaf 01/09/2005 en

tot en met 30/04/2006.

3.De prijs vermeld op uw factuur (BTW in-

begrepen), is gelijk aan of hoger dan

0,4 euro/liter 

De toelage bedraagt tussen de 3 cent en

13 cent per liter met maximum bedragen

die schommelen tussen 45 en 195 euro.

- Per gezin en per verwarmingsperiode

kunnen er maximum 1.500 liter brand-

stof in aanmerking komen voor de toe-

kenning van deze toelage.

- Wanneer de betrokkene de brandstof-

bevoorrading spreidt, wordt de toelage

in meerdere malen toegekend maar be-

perkt tot de maximum toelage (195 eu-

ro) per winterperiode en per huishouden

dat in dezelfde woonst verblijft.

- voor brandstoffen die in kleine hoeveel-

heden aan de pomp worden aangekocht

met name, huisbrandolie aan de pomp

en verwarmingspetroleum aan de pomp

wordt een forfaitaire toelage van 100 eu-

ro per verwarmingsperiode toegekend

Wanneer aanvragen?

Binnen een termijn van 60 dagen na de le-

veringsdatum (of aankoopdatum voor de

aan de pomp gekochte brandstoffen)

Waar aanvragen?

- Bij de sociale dienst (Ilse Lenders,Petra

de Gier, Abigail Smet, Katrien Malcolm,

Heidi Heeren) van het ocmw aan de

Oostmallebaan 50.

Openingsuren: elke werkdag van 9 tot

12 uur en in de namiddag op afspraak

- Om wachttijden te vermijden kunt u best

een afspraak maken met één van de ho-

gervermelde maatschappelijk assisten-

ten via het gratis nummer 0800 12 113.

Welke documenten meebrengen?

Personen die gerechtigd zijn op een ver-

hoogde verzekeringstegemoetkoming

(van mutualiteit) nemen best eerst telefo-

nisch contact op met onze sociale dienst.

Bij sommige gerechtigden is het inkomens-

onderzoek niet noodzakelijk. Dit is immers

al gebeurd door de mutualiteit. Zij dienen

het OCMW enkel de volgende documenten

te bezorgen:

- identiteitskaart,

- SIS-kaart + kleefbriefje mutualiteit,

- originele factuur van de levering.

Anderen, bij wie een inkomensonderzoek

noodzakelijk is, moeten ook nog volgende

documenten voorleggen:

- aanslagbiljet 2004 voor de inkomsten

2003,

- of bij een sterk gewijzigde financiële si-

tuatie - of het niet ontvangen van het

aanslagbiljet: loonfiches en/of attesten

van sociale uitkeringen van de drie laat-

ste maanden.

Personen met een procedure collectieve

schuldenregeling of een schuldbemidde-

ling dienen geen inkomensbewijzen voor te

leggen. Enkel een beschikking van toelaat-

baarheid  in de procedure (te vragen aan

hun schuldbemiddelaar) of een attest van

een erkende instelling voor schuldbemid-

deling.

Indien u in een gebouw met meerdere ap-

partementen woont, vraagt u een kopie van

de factuur en een attest met vermelding

van het aantal appartementen waar de fac-

tuur betrekking op heeft, aan de eigenaar

of beheerder van het gebouw.
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de winter door

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
Sociale Dienst
Patrick Vervecken

tel. 03 312 94 20
fax 03 312 94 25
ocmw@zoersel.be

Info
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Oudere mensen hoor je nog wel eens pra-

ten over de Bende van het Zoerselbos. Het

lijkt alsof Zoersel het geliefkoosde oord

was voor allerlei ongure elementen. Alles

bij mekaar valt het nogal mee. De zoge-

naamde Bende van het Zoerselbos was een

bende die ontstaan was in het brein van

Hendrik Conscience en de zogenaamde

Bende van Zoersel heeft inderdaad echt be-

staan maar  de meeste booswichten die er

bij aangesloten waren kwamen van  ‘over

het water’.

heer. Hij vluchtte voor de justitie en ver-

school zich in het Zoerselbos. Daar verza-

melde hij een roversbende wier specialiteit

het was dat zij de rijken beroofden en de

buit aan de armen bezorgden na er - voor

wat hoort wat - een gedeelte voor zich zelf

gehouden te hebben. Een verkenner van

de Antwerpse opstandelingen ging deze

bende opzoeken in het duistere en onher-

bergzame Zoerselbos en kon Wolfang

overtuigen om met zijn mannen mee te

gaan vechten in Antwerpen. Het resultaat

is gekend: de noordelijke Nederlanden

konden zich afscheiden en het zuiden bleef

onder de Spaanse knoet.

de bende van het Zoerselbos

In zijn eerste werk ‘Het Wonderjaar’ vertelt

Hendrik Conscience de strijd van de op-

standige Nederlanden tegen de Spaanse

bezetter in de zestiende eeuw. Hij verhaalt

hoe de opstandelingen op zeker ogenblik

in de problemen raakten en hulp gingen

zoeken bij een beruchte roversbende die in

het Zoerselbos verborgen zat. De rovers-

hoofdman, een zekere Wolfang, was naar

het Zoerselbos gevlucht omdat hij een

moord op zijn geweten had. Een kasteel-

heer had zijn verloofde verkracht en uit

wraak vermoorde Wolfang de adellijke

een valse

en

een echte

DOOR Leo CAUTEREELS
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Dat Conscience zijn roversbende in het

Zoerselbos plaatst is niet zo verwonderlijk.

Hij kende het bos uitermate goed en heeft

het dan ook gebruikt in vijf van zijn werken,

waarvan de Loteling wel het bekendste is.

‘...een woest en duister woud...’

Voor Hendrik Conscience was het Zoer-

selbos het voorbeeld van een onherberg-

zaam, woest en gevaarlijk bos. Bij hem zit

er achter elke boom in het bos minstens

een struikrover en mensen die de moed

hadden om er ‘s nachts alleen door te gaan

moesten dit meestal met hun leven beko-

pen. Conscience verspreidde deze faam

ook bij zijn collega’s. Zo vertelt zijn dochter

in de levensbeschrijving van haar vader

hoe deze toen hij rond 1860 met enkele

kunstbroeders het Zoerselbos bezocht in

een boerenbruiloft terecht kwam. Zij moch-

ten mee feesten. Conscience vertelde na

een tijd aan zijn verbaasde vrienden dat de

bruid en bruidegom rechtstreekse afstam-

melingen waren van de roversbende van

het Zoerselbos omdat zij ‘Het Loze

Vissertje’ aanhieven wat het lijflied van hun

verre voorvaders was.

Van ’Het Wonderjaar’ werd er begin vorige

eeuw een toneelstuk gemaakt . Een van de

drie bedrijven is gesitueerd in het Zoer-

selbos en gaat over de roversbende. Dit

stuk werd in Zoersel ettelijke keren opge-

voerd onder andere door ‘De Lindenkring’.

En zodoende raakte de bende ook in

Zoersel bekend.

het bloed druipt er van de takken

Dat het verhaal in Zoersel goed gekend

was getuigt  het relaas dat Frans De Backer

uit Halle er in 1964 liet optekenen in het ka-

der van een onderzoek naar de volkssagen

in onze streek. De tekst is weergegeven in

ons dialect.

“De bende van ’t Zoerselbos da was als ons

land aan Spanje was. Ne zekere Wolgang

van Retie vree met een maske da Helena

hoette. Ne rijke hier van Brussel had een

groete jacht in Retie en oep ne kier was ‘m

zoe wijd verloepe dattem bij ne boer kwam.

En den hier kreeg veul zin oep Helena die

bij diën boer woende. Den hier wou die

veur zijn zelve pakken mor da maske

Helena wou van em nie weten, ze bleef

trouw!

Oep zekere kier kwam diën Helena scha-

ken. Wolfgang vroeg geld aan zijn vader en

hij goeng nor Brussel om dië af te spione-

ren. Oep de oevers van de Zenne zag em

den hier zitten en Wolgang schoot em

doed. Dan verstak Wolgang zen eige in

’t Zoerselbos en deur den duur wieren

datter 2,3,4.., allée een hiel bende.

Met ne groete oepstand in Antwarpen

goenge ze de bende van ’t

Zoerselbos halen. Mor van diën

oepsstand is er niks geweurre.

Wolgang is in Antwarpe gebleven

en d’ander zen terug nor de ro-

vershollen van ’t Zoerselbos get-

roekken.”

De slechte faam van het

Zoerselbos werd ook beschreven

door de Antwerpse franstalige schrijver

Georges Eekhoud die een groot bewonde-

raar van Conscience was. In een van zijn

romans schrijft hij het volgende:

“Ginds in de richting van Zoersel liggen de

schrikwekkende bossen waar in een lemen

hut de heks huist. De boeren vermijden de

bossen en gaan er slechts door bij klaar-

lichte dag, na eerst een kruisteken ge-

maakt te hebben. ’s Nachts stijgen er

onverklaarbare geluiden op in de kruinen

van de bomen, die zo droevig zijn dat ze

niet meer van deze aarde zijn.”

Een volgende keer zullen we het hebben

over een echte roversbende van vlees en

bloed die uiteindelijk in Zoersel te-

gen de lamp liep.
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Toelage voor
het installeren van een regenwaterput.
Door regelmatig gebruik van regenwater

kan uw gezin minstens 50 % besparen op

zijn drinkwaterfactuur. Als u een regenwa-

terput plaatst, voorziet het gemeentebe-

stuur een subsidie van maximum 186 euro.

De Vlaamse overheid voorziet hiervoor

nog eens een bijkomende subsidie van

maximum 186 euro zodat het totaal op

maximum 372 euro komt. Let op! Dit is en-

kel voor bestaande woningen!

Het volume van de hemelwaterput is af-

hankelijk van uw dakoppervlakte. Het wa-

ter moet minstens op één toilet of

wasmachine aangesloten te worden.

Toelage voor het plaatsen van zonne-
boilers/fotovoltaïsche panelen
Het gemeentebestuur kent een éénmalige

premie toe voor het plaatsen van een zon-

ne-energie-installatie. Deze installatie is

bestemd voor de productie van warm wa-

ter en/of elektriciteit in woningen, apparte-

AANMOEDIGING
gemeentelijke toelage

We weten allemaal dat het leefmilieu onze

aandacht vraagt! Samen bezuinigen op wa-

ter en energie, afval voorkomen, de natuur

respecteren, ... Kortom ervoor zorgen dat

onze kinderen ook nog een leefbare wereld

kunnen tegemoet zien.

Daarom verleent het gemeentebestuur ver-

schillende toelagen om u aan te moedigen

maatregelen te nemen om het milieu te ont-

zien.

Nog te veel ouderen en thuisverplegers hebben een negatief beeld van rusthuizen.  Het pro-

ject ‘Naadloze Zorg’ wil hier wat aan doen. OCMW-Zoersel is mede-initiatiefnemer van het

project ‘Naadloze Zorg’ dat SIT-NOA (VZW Samenwerkings Initiatief Thuiszorg Antwerpen

Noord Oost) op zich heeft genomen.

Het project wil de thuisverzorgers en de rusthuisverzorgers van Malle, Schilde,

Wuustwezel, Ranst en Zoersel met elkaar laten kennismaken.

Zo zijn er vanuit het OCMW van Zoersel een aantal helpsters van de Poetsdienst en de

dienst Gezinszorg interviews gaan afnemen bij bejaarden in rusthuis Herfstzon in Malle.

Ook vanuit het rusthuis hebben verzorgenden interviews afgenomen bij bejaarden die

thuiszorg krijgen. “Wat motiveert u om thuis te blijven? Wat betekent voor u de opname in

een bejaardentehuis?”, dit waren belangrijke vragen bij het interview. Nadien hebben bei-

de groepen hun ervaringen bij elkaar gebracht en besproken. “Wij hebben nu een ander

en veel positiever beeld van het rusthuis”, was één van de conclusies.

Het project ‘Naadloze Zorg’ zou nu een stap verder willen gaan. “Wij zouden graag voor

een korte periode personeel uitwisselen. Als wij een thuishelpster laten meedraaien in het

rusthuis en omgekeerd, zou dit veel vooroordelen kunnen wegwerken. Voor dit initiatief

hebben wij subsidies aangevraagd bij het provinciebestuur.”

NNAADLOZE ZORG
brug tussen thuiszorg en rusthuis

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
seniorenconsulente
Rarenne Boyen

tel. 03 312 94 20
fax 03 312 94 25
ocmw@zoersel.be

Info
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menten en bedrijfsgebouwen. De premie

bedraagt 15 % van de totale kostprijs van

de installatie (inclusief BTW) met een maxi-

mum van 750 euro. Zij mag gecumuleerd

worden met andere premies zoals bouw-

en/of renovatiepremie of met subsidies uit-

gekeerd door andere overheden.

Toelage bij het inleveren of ruilen van uw
GFT+-container
Bij het inleveren of ruilen van uw GFT+-

container voor een compostvat betaalt u

slechts de helft van de huisvuilbelasting

(25 euro). Bij ruiling blijft het compostvat

wel eigendom van de gemeente.

Voor meer info of download van formulie-

ren zie website www.zoersel.be 

De gemeentelijke informatiebrochure is bij

heel wat mensen in Zoersel een trouwe

bondgenoot van de telefoon. Deze uitgave

van het gemeentebestuur, in samenwer-

king met de lokale middenstand, is een

handig boekje boordevol informatie over

de gemeentelijke dienstverlening, andere

openbare diensten, verenigingen en ach-

teraan een handelsgids met alle zelfstandi-

gen en vrije beroepen.

De gemeentelijke informatiebrochure

wordt bij alle inwoners gratis thuis bezorgd.

Het gemeentebestuur heeft de nieuwe uit-

gave van de informatiebrochure, editie

2006-2008, bijna klaar. Deze editie valt in

de loop van januari bij elke Zoerselaar in de

brievenbus.

Digitale handelsgids
met miniwebsite voor ondernemers
Samen met de nieuwe gedrukte informatie-

brochure werd ook de digitale handelsgids

op de website volledig aangepast.

Wie adverteerde in de gedrukte brochure

heeft hier automatisch een mini-website op

zoersel.be met een aantal uitgebreide fi-

ches. Meer dan 100 ondernemers gingen

op dit aanbod in en brengen hun bedrijf me-

teen op de digitale snelweg.

Elke ondernemer beheert z'n eigen gege-

vens en kan hier heel wat informatie kwijt

over z'n activiteiten, de openingsuren, mer-

ken, tijdelijke acties en promoties,...

Bovendien is er een link op het stratenplan

zodat men de handelaar makkelijk weet te

vinden. 

Digitaal shoppen kan dus ook in Zoersel!

Meer info: communicatie@zoersel.be

BIJNA KLAAR
nieuwe informatiebrochure

VRIJWILLIGER
BIJ DE BRANDWEER

iets voor u?

Zoals u vorige maand kon lezen be-

sloot de gemeenteraad om in de deel-

gemeente Sint-Antonius een brand-

weerpost op te richten. Het gemeente-

bestuur werft hiervoor tien brandweer-

mannen of -vrouwen aan.

Voorwaarden:

- Belg zijn of onderdaan van een lid-

staat van de Europese Unie en de

Nederlandse taal machtig zijn,

- ten minste 18 jaar zijn,

- groter dan 1,60 m zijn,

- lichamelijk geschikt zijn volgens ge-

neeskundig onderzoek van de

korpsdokter,

- slagen voor de lichamelijke proeven,

- in Zoersel wonen of binnen een straal

van 5 km van een stelplaats van de

brandweer (Zoersel of St.-Antonius).

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur per brief aan het

College van burgemeester en schepe-

nen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel of

mail ze naar secretariaat@zoersel.be.

Meer informatie kunt u bekomen op dit-

zelfde mailadres of via tel. 03 380 13 13

of op de infodag van de brandweer op

zaterdag 7 januari 2006 om 10 uur in

het brandweerarsenaal aan De Wissel

in Zoersel. Uw inschrijving moet toeko-

men vóór 15 januari 2006. De selectie-

proeven vinden plaats op 21 en 22

januari 2006. Wie geselecteerd wordt

kan vanaf februari starten aan de

brandweeropleiding.
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst als u wil
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 
wil weten welke tandarts van wacht is.

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

G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden: woensdag 18 januari, woensdag 15
februari en woensdag 15 maart.

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...........Monique De Feyter, tel. 03/380.13.43

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

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03/380.13.93

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...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03/380.13.81

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
Karel en Gitta DE HOUWER - DRIESEN
Antonie en Ida SANDRA - ADAMI
Marcel en Bertha VAN DE PEER - EELEN
Henri  en Simonne SEGERS - VERSCHUEREN

6 0  J A A R  S A M E N
Josephus en Anna VERRYCKT - AERTS
August en Josephina GEUDENS - VERHEYEN

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: maart 2006

artikels binnen: 27/02/2006
periode: 30/03/2006 - 29/06/2006

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01, fax 03/380.13.30
e-mail nadia.kerschot@zoersel.be
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