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“Oudjaar, nieuwjaar, ‘k wens u een zalig nieuwjaar!”

Herinnert u het zich ook uit uw kindertijd? Popelend, vol verwachting, ’s

morgens vroeg de straat op. Koud, wat was het altijd koud. In mijn herin-

nering eindigden we altijd bij mijn grootmoeder, met een veel te zware zak

(wie gaf er nu in godsnaam appelsienen?) en half bevroren vingers en te-

nen. Nieuwjaarzingen, ik blijf het een mooie traditie vinden. Sommigen

noemen het folklore.

Natuurlijk is het kinderen niet meer te doen om het snoepgoed dat ze krij-

gen. Hoewel, als ik mijn eigen ukken zie thuiskomen, zou een buiten-

staander kunnen denken dat ze een strenge vastenmaand achter de rug

hebben...

Neen, van mij mag nieuwjaarzingen blijven bestaan. Gewoon, mekaar

heel gemeend het beste wensen voor het jaar dat voor de deur staat.

En wil u niet voor gesloten deuren staan, hou er dan rekening mee dat er

dit jaar op 30 december gezongen wordt, omdat 31 december een zondag

is. Zo tuimelen we voor we het weten 2007 in.

Maar eerst nog even omkijken! Onze fotoreportage is zo een traditioneel

ingrediënt van de eindejaarsGGD.

Voor een gemeentebestuur is het misschien zelfs ietsje verder terugblik-

ken: op 31 december sluiten we een legislatuur af. Dank hierbij aan alle

gemeente- en OCMW-raadsleden die zich de voorbije zes jaar voor onze

gemeente hebben ingezet. Op 2 januari leggen de nieuwe raadsleden de

eed af. Vol goede moed, met tal van ideeën om Zoersel verder uit te bou-

wen als bruisende, veilige en zorgende gemeente.

En dit kunnen we niet alleen. De voorbije jaren heb ik van velen van u heel

veel inzet ervaren om van Zoersel ook een ‘warme’ gemeenschap te ma-

ken. Ik hoop van harte dat u dit blijft doen. Ook in 2007, dat voor ons ligt,

vol grootse plannen, vol verwachting.

Ook voor hen die het moeilijker hebben: dichtbij, met bijvoorbeeld het pro-

ject ‘anders gewoon’, of verder weg, denk maar aan 11.11.11 of de ker-

stactie voor Crucea.

En voor dit nieuwe jaar wens ik jullie allemaal een goede gezondheid, veel

genegenheid, hartelijk nabuurschap en veel menselijke warmte in gezin,

leef- en werkomgeving. Voor het zover is, nog een bruisende overgang

voor ieder van u. En hou het vooral ook veilig: verkeersveilig, vuurwerk-

veilig, ...

Waarom moet ik nu plots denken aan het rijmpje van John O’Mill dat ik on-

langs tegenkwam:

‘Alles met mate’, zei Lievegoed

En dronk zijn bier uit een vingerhoed’

Zo erg moet het nu ook niet zijn! Want drinken uit vingerhoeden, doet men

volgens mij alleen in Klein-Duimpjesland.

Geniet van de eindejaarsperiode. Van harte een vredige kersttijd en een

sprankelend 2007 toegewenst!

Katrien Schryvers

burgemeester
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

voor PC Bethanië 
Het Psychiatrisch Centrum Bethanië
is op zoek naar vrijwilligers om de pa-
tiënten geregeld een bezoekje te
brengen, om hen ergens mee naartoe
te nemen (film, lezing, uitstap), om
hen naar de kinesitherapie of naar de
eucharistieviering te vervoeren of om
mee te werken aan allerlei uiteenlo-
pende activiteiten.
Voelt u zich geroepen om hen hierbij
te helpen - en bent u minstens 18 jaar
oud? Neem dan contact op met Sigrid
Bauwens, PC Bethanië, Andreas
Vesaliuslaan 39, tel. 03 380 30 11,
sigrid.bauwens@emmaus.be.

BENT U AL MEE?
PC-cursus voor werkzoekenden

Werkzoekenden die niet vertrouwd
zijn met de werking van computers en
internet, hebben het vandaag de dag
vaak moeilijker om een job te vinden.
Heel wat bedrijven zetten hun vacatu-
res immers enkel nog op het net of
verlangen dat er per mail wordt gesol-
liciteerd.
De werkwinkel in Sint-Antonius
(Handelslei 136, tel. 03 320 98 10)
biedt werkzoekenden nu een gratis
opleiding aan waarbij ze leren werken
met de zelfbedieningscomputers die
daar ter beschikking staan. Deze
computers zijn een handig medium
om vacatures of opleidingen mee op
te zoeken. U kunt er ook uw C.V. in
bewaren of meteen on line sollicite-
ren. Bovendien kunt u er ook uw te-
werkstellingsdossier volledig zelf mee
beheren. Inschrijven, herinschrijven
of uitschrijven is dus perfect mogelijk
zonder de tussenkomst van een con-
sulent. De website van de VDAB heeft
ook verscheidene links waarop u in-
formatie kunt vergaren over onder
meer bedrijven, tewerkstellingsmaat-
regelen, regeling van het openbaar
vervoer, routeplanning, enz. Dit alles
kunt u dus snel onder de knie krijgen
tijdens de opleiding die de werkwinkel
u aanbiedt. Het duurt hooguit een uur-
tje en het zal u nadien heel wat tijd en
zoekwerk besparen.

OPROEP

oude foto’s
Fotoclub Nenufar be-
staat volgend jaar
veertig jaar! Om dit
te vieren brengt de
club een tweede fo-
tokijkboek uit met

meer dan 250 oude
foto’s en teksten over

Sint-Antonius. Ze rekent
daarvoor echter op ùw
hulp. Heeft u nog oude fo-
to’s van uw organisatie uit
de vroegere jaren, van
feestjes of uitstappen?
Dan mag u deze steeds
doorsturen of bezorgen
aan Nenufar. Uiteraard
krijgt u ze in originele
staat terug. Los daarvan
biedt Nenufar vijf euro
korting aan diegenen die
het fotokijkboek voor 31
januari bestellen. 
U kunt, voor beide zaken,
steeds terecht bij:
Wilfried Schul
Jukschot 79
tel. 03 383 08 33
wilfried.schul@telenet.be
of bij
Simonne Bartholomeeusen
Baron De Caterslaan 48
tel. 03 383 41 94
jogiebens@skynet.be.
In naam van Nenufar, al-
vast bedankt!
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LIGT UW SNOEP AL KLAAR?
Zangertjes komen dag vroeger
‘Oud jaar, nieuw jaar, ik wens u een
zalig nieuwjaar! Oud jaar, nieuw
jaar, ik wens u een zalig jaar, echt
waar!’ Dit liedje hoort u dit jaar voor
één keer eens niet op 31 december,
maar wel op 30 december. Aan-
gezien oudjaardag op een zondag
valt - een dag waarop de meeste
winkels in de dorpskernen gesloten
zijn en de zangertjes er dus niet te-
recht kunnen - werd namelijk beslist
om het nieuwjaarzingen een dag
vroeger te laten gebeuren. Boven-
dien kunnen we op 30 december
ook meer politieagenten en ver-
keersopzichters inzetten voor de
veiligheid van de kinderen bij diver-
se oversteekplaatsen in de dorps-
kernen. We willen u, ouders, dan
ook vragen uw kinderen alleen op
zaterdag te laten nieuwjaarzingen.
Veel plezier!

TUUT-TUUT!
Nieuwe schoolbus
Sinds half november rijdt er een
nieuwe schoolbus rond in Zoersel.
Nu de wet verbiedt dat er drie kin-
deren op slechts twee zitplaatsen
zitten, moest de gemeente een
nieuwe schoolbus aankopen. Onze
oude was immers niet groot genoeg
om iedereen een aparte plaats te
bieden. De 24 zitplaatsen waren on-
voldoende om alle leerlingen van de
klas - of soms zelfs van meerdere
klassen - apart te laten plaatsne-
men. De nieuwe schoolbus telt 38
zitplaatsen. Verder verandert er
weinig. De schoolbus wordt nog al-
tijd gebruikt om te gaan zwemmen,
bij schooluitstappen of om kinderen
‘s morgens of ‘s avonds van kinder-
opvang Stekelbees naar school te
brengen, of andersom.
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de blijde boodschap
Het provinciebestuur meldde ons onlangs dat onze bibliotheek in het

tweede kwartaal van 2007 zal kunnen toetreden tot het Provinciaal

Bibliotheeksysteem. Dat betekent dat u ons vanaf volgende zomer op

het internet zal terugvinden. U zal onze catalogus kunnen raadple-

gen, maar ook - aan de hand van uw lidkaart - uw gegevens kun-

nen opvragen, boeken reserveren, uitleentermijnen verlengen en

nog veel meer. We houden u alleszins verder op de hoogte van

deze evolutie via de gemeentelijke website (www.zoersel.be,

vrije tijd, bibliotheek).

de bibliotheek zoekt...
leden voor onze nieuwe beheerscommissie

De beheerscommissie van de openbare bibliotheek is een

gemeentelijk adviesorgaan. Het volgt het reilen en zeilen

binnen de bibliotheek en adviseert de bibliothecaris en het

gemeentebestuur hier vervolgens over. Deze commissie

bestaat uit afgevaardigden van de politieke partijen die

in de gemeenteraad zetelen en bibliotheekgebrui-

kers. Ze wordt om de zes jaar na de gemeenteraads-

verkiezingen hernieuwd door de gemeenteraad.

U hoort ons al komen. Wij willen graag een beroep

doen op u, om deel uit te maken van deze beheers-

commissie. Concreet betekent dit dat u twee à vier

<  b i b l i o t h e e k  >

Goed nieuws van het bibliotheekfront. Het provinciebestuur

besliste namelijk dat onze bibliotheek volgend jaar mag toe-

treden tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Dat brengt voor

u, beste bibliotheekgebruiker, heel wat voordelen met zich mee.

En er is nóg goed nieuws, althans voor diegenen die geïnteresseerd

zijn in het beheer van onze bibliotheek. We zijn immers volop op zoek naar

leden voor onze nieuwe beheerscommissie. Aarzel dus niet en stel u kandidaat.
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toetreding tot Provinciaal Bibliotheeksysteem
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gemeentelijke Openbare Bibliotheek
bibliothecaris - Janne Verstrepen

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

info

keer per jaar deelneemt aan onze vergade-

ringen. De beheerscommissie zou boven-

dien een zo goed mogelijke afspiegeling

moeten zijn van al onze gebruikers. Zowel

jongeren (ook jonger dan 18 jaar) als seni-

oren, zowel muziekfreaks als leesverslaaf-

den, zowel mensen met als zonder

ronkende diploma’s zijn dus welkom.

Is dit iets voor u?

Dien dan zo snel mogelijk uw kandidatuur

in bij het College van burgemeester en

schepenen, Kasteeldreef 55.

vrijwilligers

Elk jaar zijn er heel wat momenten waarop

wij, bibliotheekmedewerkers, eigenlijk han-

den tekort komen. Denken we maar aan de

jaarlijkse jeugdboekenweek en boekenver-

koop, klasbezoeken, onze bezoekjes aan

het rusthuis. Op zo’n moment zouden wij

graag beroep kunnen doen op een aantal

enthousiaste vrijwilligers.

Voelt u zich geroepen?

Laat het ons dan zeker weten.

2006/4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 5
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<  i n t e g r a t i e  g e m e e n t e  e n  o c m w  > gemeentelijke dienst Secretariaat
projectbegeleider - Erwin Dirks

tel. 03 380 13 13
fax 03 380 13 30
secretariaat@zoersel.be

info

Dit foto-overzicht geeft een idee van de grote bedrijvig-

heid in en rond het Bethaniënhuis. Aan de buitenzijde zult

u natuurlijk weinig zien veranderen.  Zoals we vroeger al

hebben aangegeven was het een fundamentele keuze

van het bestuur om het oorspronkelijk en uniek concept

van architect Jef Huygh te respecteren en het gekende

dorpsgezicht te bewaren. Wat u wel ziet zijn de af- en aan-

rijdende vrachtwagens. Dat is het gevolg van het werk

binnen in het gebouwencomplex. 

Er waren heel wat muren, wanden in gyprocmateriaal,

kleine lavabo’s, kleine badkamers, leidingen,… die niet

thuis horen in een moderne en open kantooromgeving.

Want dat blijft één van de doelstellingen: het

Bethaniënhuis moet een uitstraling zijn van een open,

transparant bestuur. Dat betekende dus dat er heel wat

afgebroken en weggevoerd moest worden.

Om dan een nieuwe indeling te kunnen maken en de sta-

biliteit te garanderen was het ook nodig om op verschil-

lende plaatsen zware balken te steken. Dat was geen

vanzelfsprekende karwei en er kwam heel wat inventivi-

teit bij kijken om deze klus te klaren.

een asbestvrij gebouw
We hebben vroeger al geschreven dat we voor de uitvoe-

ring van heel het project een concessieovereenkomst

hebben afgesloten met een privé-partner. Het is deze

vennootschap die moet instaan voor de asbestveiligheid

van het gebouw. Bij de aanvang van de werken bleek dat

er meer asbest aanwezig was dan oorspronkelijk ge-

dacht. De problematiek blijft echter beperkt. Er werd niet

meer asbest gevonden dan in een doorsnee huis uit die

tijd. Vandaag wordt aan heel de problematiek rond de vei-

ligheid en in het bijzonder de veiligheid om te werken met

asbesthoudende stoffen veel meer aandacht geschon-

ken. De aannemer liet dan ook een volledige studie ma-

ken over de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen

in het gebouw. Dat was noodzakelijk omdat zij rekening

moeten houden met de ondertussen veel strengere wet-

geving rond asbestverwerking en asbestveiligheid. 

Het gemeentebestuur is van mening dat we best verder

gaan dan alleen maar een asbestveilig gebouw, nu het

Bethaniënhuis grondig verbouwd wordt. In het gebouw

zelf werd alle asbest ondertussen deskundig verwijderd.

Daarbij werd rekening gehouden met de impact van de

aanpak en de kostprijs ervan. Belangrijke factor is van-

zelfsprekend dat het op termijn veel moeilijker en duurder

zal worden om asbest te verwijderen.

Het verwijderen van de asbesthoudende stoffen was

geen sinecure, want ook dat vraagt een zeer gespeciali-

seerde aanpak. De aanpak van de dakbedekking wordt

momenteel nog verder onderzocht. Hoe dan ook garan-

deert onze concessiehouder dat het Bethaniënhuis een

volledig asbestveilig gebouw wordt.

verdere plannen
Ondertussen wordt naarstig verder gewerkt aan alle tech-

nische uitvoeringsplannen. Ook de studies voor de aan-

sluiting van riolering, aanleg van parking, enzovoort,…

worden nu uitgewerkt. Na het kerstverlof worden dan de

voorbereidingen getroffen voor de overdekking van de

vroegere rozentuin. Deze wordt dan overdekt om een

centrale patio te maken, van waaruit u gemakkelijk toe-

gang krijgt tot de verschillende diensten in de omringen-

de ruimten.

Het is de bedoeling dat de staalconstructie in het prille

voorjaar wordt geplaatst en de dakconstructie uitgevoerd

zodat het Bethaniënhuis op dat moment zijn definitieve

vorm krijgt.

één grote bouwwerf

_ gg _ q p / / g



8 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2006/4

DRINK VERSTANDIG
De eindejaarsperiode, een periode waarin we gezellig samenkomen met vrienden en familie en

een glaasje drinken. Het is echter ook de periode van de opgedreven WODCA-acties. Nog al te

vaak gaat het immers fout en gebeuren  er ongevallen, veroorzaakt door een dronken

chauffeur. Door het opdrijven van de WODCA-acties tijdens de feestdagen, waarbij de be-

stuurder wordt aangezet GEEN alcohol te gebruiken, verhoogt de politie de pakkans -

wat zou moeten leiden tot een veiliger rijgedrag en een afname van het aantal

bestuurders onder invloed. Een dronken bestuurder is immers niet alleen

een gevaar voor zichzelf en eventuele passagiers, maar ook voor andere

weggebruikers. 

Wilt u geen risico lopen, surf dan eens naar de website www.wodca.be en doe

er de ‘promiletest’. Aan de hand van enkele vragen - onder meer uw geslacht

en gewicht - wordt theoretisch de alcoholconcentratie bepaald, hoelang het duurt

vooraleer u een voertuig mag besturen en vooraleer de alcohol volledig uit uw lichaam

verdwenen is. U kunt deze test ook via de website downloaden naar uw GSM.

FEESTbusTICKET
Een goede tip: laat uw auto thuis en neem het openbaar vervoer. Met een feestbusticket op

zak kunt u op oudejaarsnacht niet alleen zonder risico een pintje drinken, maar ook het gan-

se Vlaamse land doorkruisen - en dit met feestbussen die regionale verbindingen maken,

oudejaarsnachtbussen naar Antwerpen en Turnhout, trams en bussen in stadsgebied

Antwerpen.

Haal uw feestbusticket af bij:

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

- de dienst Onthaal in het gemeentehuis, Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 00

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

- de loketdienst van Zoersel in het Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10

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

Zo duikelen we veilig het nieuwe jaar in!

<  POLITIe >
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vuurwerk
Elk jaar wordt er meer en meer vuurwerk

afgeschoten tijdens de jaarwisseling.

Ondanks de verschillende preventiecam-

pagnes vallen hierbij jammer genoeg nog

steeds heel wat gekwetsten of ontstaan er

brandjes.

- Koop daarom alleen vuurwerk in een er-

kende winkel en lees, vóór u het koopt,

aandachtig de gebruiksaanwijzing en

voorschriften - die wettelijk verplicht ook

in het Nederlands op de verpakking moe-

ten staan.

Zo is bijvoorbeeld niet alle vuurwerk ge-

schikt om op een kleine oppervlakte af te

schieten. Hou er bij uw aankoop dus re-

kening mee waar u het vuurwerk gaat af-

schieten.

- Hou ook rekening met aanwezige plan-

tengroei, geparkeerde wagens, gebou-

wen én buren.

- Hou uw kinderen bij de hand en uit de

buurt van het vuurwerk. Zorg er voor dat

eventuele bange huisdieren niet kunnen

gaan lopen.

- Wees nuchter! Vuurwerk en alcohol gaan

immers niet samen. Een combinatie van

die twee leidt zeer vaak tot ongevallen. 

- Blijf bij het aansteken van raketten vol-

doende achter de raket staan en steek ze

enkel aan met gestrekte arm - door mid-

del van een lange lucifer of speciale lont.

Geen enkel deel van uw lichaam mag bo-

ven een aangestoken tuig hangen. Steek

ook nooit gebrekkig vuurwerk opnieuw

aan.

- Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: om

vuurwerk af te steken heeft u een toela-

ting nodig. Vraag ze tijdig aan bij de 

lokale politie Voorkempen, in het com-

missariaat aan de Kerkhoflei 14 in de

deelgemeente Sint-Antonius.

Wilt u alles tot in detail weten, dan vindt u

het vuurwerkreglement in het Ministerieel

besluit van 3 februari 2000.
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Merci, dank u. Bestaan er mooiere woorden?

Damiaanactie wil in elk geval “dank u” zeggen voor uw steun de afgelo-

pen, en hopelijk ook de komende, jaren. En zij niet alleen. Ook Junior,

een straatkind uit Kinshasa die aan lepra leed maar kon genezen wor-

den, bedankt Damiaanactie en iedereen die heeft geholpen om zijn le-

ven een nieuwe start te geven.

Junior is maar één van de ontelbare patiënten die door Damiaanactie

verzorgd worden. Sinds het ontstaan van Damiaanactie in 1964 werden

er miljoenen mensenlevens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gered. In

2005 alleen al ontdekten de lokale medewerkers van Damiaanactie

29.568 leprapatiënten, 182.849 tbc-patiënten en 4.046 zieken met leish-

maniasis (berglepra). Veertig euro volstaat om deze mensen te helpen,

om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om

het leven te redden van iemand die aan tbc lijdt. Maar 40 euro is voor

deze zieken een fortuin. Daarom rekent Damiaanactie ook het komende

jaar opnieuw op u.

U kunt de actie steunen door tijdens het campagneweekend op 26, 27

en 28 januari 2007 vier stiften te kopen voor de prijs van 5 euro. Ook gif-

ten zijn welkom op het rekeningnummer 000-0000075-75. Bedragen

vanaf 30 euro geven bovendien recht op een fiscaal attest.

Damiaanactie dankt u reeds bij voorbaat.

Damiaanactie 2007
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voor kinderen, tieners en jongeren

Kinderen, tieners, jongeren. Allemaal hebben ze hun eigen leef- en ervarings-

wereld waarin ze vaak worstelen met heel wat vragen en problemen. Om hen

hiermee te helpen en de nodige informatie op maat te geven, werden on-

langs drie kleurrijke websites en evenveel gidsen in het leven geroepen.

Los daarvan werd er specifiek voor jongeren met buitenlandse plannen

een website opgericht die hen wegwijs maakt in de ‘paperassenberg’.

gemeentelijke dienst Jeugd
afdelingshoofd - Bart Van Santvliet

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

info

<  j e u g d  >

Kidsgids & Co 
Www.kidsgids.be, www.life1215.be

en www.jongereninformatie.be - en

de gelijkaardige gidsen Kidsgids,

Life@1215 en de Jongerengids -

bieden een antwoord op vragen als

‘Hoe word ik lid van een sportclub?’

‘Waar vind ik informatie over alleen

wonen?’ ‘Wat als je als jongen ver-

liefd wordt op een andere jongen?’

‘Wat betekent een ingewikkeld begrip

als ‘omgangsrecht’?’ ‘Hoe kun je om-

gaan met cyberpesten?’ ‘Waar vind ik

info over repetitieruimtes?’ ‘Zijn er ri-

sico’s verbonden aan alcoholpops?’,

enz. De websites en de gidsen zijn

gemaakt voor en in nauwe samen-

werking met de kinderen, tieners en

jongeren. Niet het perspectief van de

volwassenen, maar hun eigen leef-

en ervaringswereld vormt het uit-

gangspunt van deze jonge, gekleur-

de en soms gedurfde campagne van

de Vlaamse Overheid, de vzw’s

Cultureel Jongeren Paspoort (CJP),

Delta, In Petto, Jeugdwerknet,

Kinder- en Jongerentelefoon en de

Kinderrechtswinkels.

Praktisch
Zolang de voorraad strekt, kan je zo’n

gids bestellen bij onze gemeentelijke

dienst Jeugd. Al wat je daarvoor moet

doen is een mailtje sturen naar

jeugd@zoersel.be met daarin je

naam, adres en leeftijd. Is de voor-
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raad daar uitgeput, dan kan je ook altijd te-

recht in de CLB’s, Jongeren-

adviescentra, Jeugdinformatiepunten en

OCMW-centra. Bovendien worden de gid-

sen ook aangeboden aan de leerlingen van

één leerjaar per leeftijdscategorie.

Kamiel, de paperassengids 
Stel, je wilt naar het buitenland: als au-pair,

om te studeren, voor een tijdelijke werker-

varing of voor een taalbad om eindelijk je

Frans eens wat bij te schaven. Leuk! Maar

vooraleer je effectief kunt vertrekken, moet

je eerst een hele reeks paperassen in orde

brengen. Hierbij duiken voor heel wat jon-

geren echter geregeld een resem vragen of

problemen op, bijvoorbeeld rond sociale

zekerheid of wetgeving. Www.kamiel.info

is een nieuwe website die in het leven werd

geroepen door JINT om je een antwoord te

bieden op vragen als: ‘Hebben mijn ouders

recht op kinderbijslag als ik drie maanden

in het buitenland verblijf?’ ‘Mag ik een ver-

goeding ontvangen als ik vrijwilligerswerk

verricht in het buitenland?’ ‘Moet ik in

België belastingen betalen op mijn buiten-

landse vakantiejob?’ ‘Heb ik een visum of

verblijfsdocumenten nodig als ik geen toe-

rist ben?’

Zes thema’s
De website draait rond zes thema’s: kin-

dergeld, ziekteverzekering, wachttijd,

wacht- & werkloosheidsuitkeringen, belas-

tingen en reis- & verblijfsdocumenten. Hoe

ingewikkeld het thema ook mag zijn, de

website is makkelijk in gebruik: je hoeft en-

kel vier gegevens in te vullen (de aard van

je buitenlands project, de bestemming, de

duur van je verblijf en je persoonlijke situ-

atie) en met één muisklik kom je te weten

welke papieren je in orde moet brengen.

W E T E N S W A A R D

MEER WERK VOOR JONGEREN

MET MENTALE HANDICAP

Zoersel steunt nieuw project
Het orthopedagogisch centrum
Clara Fey uit Sint-Job, een voorzie-
ning voor personen met een menta-
le handicap en bijkomende stoor-
nissen, gaat samenwerken met
Landschapspark De Voorkempen.
Het project zal erin bestaan jong
volwassenen met een geestelijke
beperking - die na hun opleiding in
het Kristus Koning Instituut niet me-
teen werk vinden - binnen Land-
schapspark De Voorkempen zinvol
tewerk te stellen.
Na de schooltijd vinden vele van de-
ze 18-plussers vaak moeilijk een
job en een woning. Het gevaar be-
staat dat ze, na jarenlang stilzitten,
nog moeilijk te motiveren zijn tot
enige activiteit. Ze hebben nood
aan continuïteit en constante bege-
leiding. Dit nieuwe project biedt een
gepast antwoord om deze over-
gang van jongeren- naar volwasse-
nenzorg te vergemakkelijken.
De jongeren zullen bijvoorbeeld in-
gezet worden bij de strijd tegen het
zwerfvuil in het Zoerselbos. Op die
manier kunnen ze bijdragen aan het
natuur- en landschapsbehoud dat
door Landschapspark De Voorkem-
pen wordt nagestreefd. 
Onze gemeente neemt binnen dit
project het peterschap van drie jon-
geren op zich. Dat betekent dat het
jaarlijks 30 euro per jongere betaalt
om te voorzien in de onkosten om
hen tewerk te stellen (werkmateri-
aal, vervoerskosten, aangepaste
kledij, kleine vergoeding, etc.).

W
E

TE
N

S
W

A
A

R
D

GOEDGEKEURD

RUP zonevreemde
woningen
Op 16 november 2006
keurde de bestendige de-
putatie van de provincie
het ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) zonevreemde
woningen goed. - Een
woning is zonevreemd
als ze is gelegen buiten
de gebieden die op het
gewestplan werden inge-
kleurd als woonzones,
zoals bv. bosgebied, na-
tuurgebied, agrarisch ge-
bied. De goedkeuring van
het RUP betekent dat
Zoersel, als één van de
eerste Vlaamse gemeen-
ten, eindelijk de nodige
rechtszekerheid kan bie-
den aan eigenaars of
huurders van dergelijke
woningen. Waar aan de
meeste van de zone-
vreemde woningen vroe-
ger enkel onderhouds- en
instandhoudingswerken
konden uitgevoerd wor-
den, werden nu voor alle
zonevreemde woningen -
rekening houdend met de
omgeving waarin ze gele-
gen zijn - een aantal ont-
wikkelingsperspectieven
(uitbreidings- en verbou-
wingsmogelijkheden) uit-
gewerkt. Eigenaars we-
ten daardoor precies wat
de mogelijkheden en be-
perkingen van hun eigen-
dom zijn. Bovendien, en
zeker zo belangrijk, krijgt
iedere eigenaar de zeker-
heid dat hij zijn woning
kan herbouwen als deze
- buiten zijn wil om - zou
worden vernield door een
plotse ramp. Burgers die
in het verleden zonder
vergunning
werken heb-
ben uitge-
voerd aan hun
woning kun-
nen deze nu -
indien ze ui-
teraard bin-
nen de
gestelde voor-
waarden ka-
deren - laten
regulariseren.
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hoger onderwijs) in Crucea. Zij zijn

vaak immers niet in staat deze studies

zelf te financieren. Dankzij dit initiatief

is het aantal studerenden in Crucea in-

tussen verdrievoudigd. Maar ook dit

project kunnen we enkel blijven volhou-

den als we ook hiervoor blijvend mogen

rekenen op giften vanuit Zoersel.

uw goed hart
Uw bijdrage is bijzonder welkom op re-

keningnummer 068-2061659-48 van

‘Zoersel-Crucea v.z.w.’, met respectie-

velijk de mededeling ‘kerstactie’ of ‘stu-

Kerstmis. Een periode die wij associëren met

warmte, gezelligheid, familie, lekker eten, ca-

deautjes, … . Heel anders gaat het eraan toe in

onze Roemeense zustergemeente Crucea,

waar kerstmis in de meeste gezinnen heel so-

ber wordt gevierd. Bij anderen, meestal alleen-

staande ouderlingen, valt er helemaal niets te

vieren. Met een maandelijks pensioentje van 25

euro kunnen ze immers weinig ondernemen.

Wij, het jumelagecomité Zoersel-

Crucea, willen deze mensen tijdens de

eindejaarsdagen dan ook graag een

extraatje geven. Daarom organiseren

we, reeds voor het derde jaar op rij, een

kerstactie ten voordele van de armsten

uit Crucea. De voorbije jaren bracht de-

ze actie heel wat geld op. Geld dat inte-

graal, zonder aftrek van administratie-

of personeelskosten, naar Crucea

gaat. Dit gebaar van solidariteit wordt

door de inwoners van onze zusterge-

meente ten zeerste geapprecieerd.

recht op onderwijs
Naast onze kerstactie hebben wij jaren

geleden ook een ‘studiefonds’ in het le-

ven geroepen. Het geld dat we hiervoor

verzamelen, gaat naar de ouders van

studerende jongeren (middelbaar en

<  k e r s t a t t e n t i e  >

draagt u ook
uw steentje bij?

diefonds’. Stort u nog voor het einde

van dit jaar, dan nemen wij het geld be-

gin januari reeds persoonlijk mee naar

Crucea.

Wij danken u hartelijk! 
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twee ton kerstfruit!
Uiteraard hebben we ook dichtbij

huis aandacht voor de ouderen of

eenzamen onder ons. Ook dit jaar

mogen onze 75-plussers met het

eindejaar weer een heerlijk fruit-

mandje verwachten. De leden van

Wijkraad Risschot, Rode Kruis-

Zoersel, Chiro St.-Antonius, KWB

St.-Antonius, Ziekenzorg Halle, de

Heren van Zoersel en KVLV-Zoersel

zijn al volop bezig met het verdelen

ervan. Samen met het gemeentebe-

stuur en -personeel werken zij al ver-

schillende jaren mee aan deze actie.

Onze gemeente telt zo’n 1.100 75-

plussers - goed voor zo’n twee ton

fruit, gefinancierd met een deel van

de opbrengst van de gemeentequiz

en het jeneverkraam op de kerst-

markt en mooi ingepakt door vrijwilli-

gers. Het is een kleine attentie voor

de ouderen, vaak ook eenzamen, tij-

dens deze feestdagen. Hun dank-

baarheid en de inzet van zoveel

vrijwilligers is ook voor ons elk jaar

opnieuw hartverwarmend!
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dialoog op gang brengen 
“Ja, het gaat eigenlijk gewoon over begrijpen en leren om-

gaan met niet alledaags gedrag”, zo vertelt Lutgart Van

Dongen van PC Bethanië. “Wij zaten hierover rond de tafel

met diverse verantwoordelijken uit de sector (waaronder het

centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vagga/Digezon,

het centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan

Huis De Sprong, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis de

Landhuizen en het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië, fami-

lievereniging Similes noorderkempen, etc.) en de gemeente-

besturen van Zoersel en Malle. Wij willen in onze regio met

het beeldvormingsproject ‘Anders gewoon’ - in verschillende

stappen - een dialoog op gang brengen over geestelijke ge-

zondheidszorg.”

vormingsdag voor gemeente- en OCMW medewerkers
”Begin mei organiseerden wij kennismakingsbezoeken voor

gemeente- en OCMW-raadsleden en voor commissaris en

hoofdinspecteur van politie. Eind november nodigden wij de

terreinwerkers van gemeente, OCMW en politie uit voor een

vormingsnamiddag. Politieagenten, loketbedienden en maat-

Het beeldvormingsproject Anders Gewoon wil de zorg voor onze geestelijke gezondheid

onder de aandacht brengen. Gezondheid is veel meer dan niet roken, niet drinken, gezond

eten en regelmatig bewegen. Het heeft ook te maken met crisissen doorlopen, misluk-

kingen verwerken en steeds opnieuw een evenwicht zoeken.

“Je kan en mag erover praten en meestal komt alles weer goed, tenzij we het pro-

bleem angstvallig verzwijgen of verborgen houden. Mensen met psychische pro-

blemen zijn anders, maar evenzeer gewoon!”, zo luidt de boodschap. Hoe voelt

iemand met psychische problemen zich in de samenleving? En hoe kunnen

wij de omgeving hiermee leren omgaan? Daarover willen de gemeentebe-

sturen van Zoersel en Malle, samen met heel wat psychiatrische voor-

zieningen uit de regio, een gesprek op gang brengen.

project timmert aan beeldvorming

“Ik wil wel, maar ik geraak onmogelijk mijn bed nog uit.
Ik heb nochtans alles om mij gelukkig te voelen… .”

PC Bethanië - Lutgart Van Dongen
Vesaliuslaan 39

tel. 03 380 380 30 16
lutgart.van.dongen@emmaus.be
www.andersgewoon.be

info

schappelijk assistenten staan immers bijna dagelijks en als

eersten in contact met deze problematiek. Er werd informatie

gegeven over gedwongen opname, de impact van psychisch

ziek zijn en verschillende ziektebeelden. De betrokkenheid

van de talrijke deelnemers was groot. In kleine groepjes was

er nadien ruimte voor concrete ervaringen en knelpunten:

“Hoe ga ik om met aanklampend gedrag?”, “Wanneer kan be-

roepsgeheim worden ingeroepen en wanneer niet?”, “We

worden telkens opnieuw met die crisissituatie geconfron-

teerd, dit geeft een gevoel van onmacht”, enz. Organisatoren

en deelnemers vonden dat het niet bij dit initiatief mag blijven:

“Regelmatig overleg en afspraken tussen de eerstelijns- en

de gespecialiseerde diensten is zeker nodig.”

in 2007 initiatief voor brede bevolking
”In de loop van 2007 plannen wij initiatieven voor de brede

bevolking. Wij willen ons vanaf volgend jaar volop richten op

de buitenwereld en de lokale gemeenschap. Via de vereni-

gingen hopen we mensen warm te maken voor medewerking

aan initiatieven die de dialoog bevorderen tussen mensen

binnen en buiten de zorg.”
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uit het juiste hout gesneden...

zijn uw beestjes geteld?

gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

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

info
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Elke houder van pluimvee (vanaf 200 stuks), schapen,

geiten, herten, rundvee en varkens (allen vanaf 1 stuk)

moet zijn dieren registreren bij de dienst I&R van Dierge-

zondheidszorg Vlaanderen, ook wel Sanitel genoemd.

Hier worden alle gegevens over deze dieren bijgehouden,

zodat in tijden van crisis snel en efficiënt een procedure

kan opgestart worden aan de hand van correcte cijferge-

gevens. Hoe deze identificatie en registratie (oormerken)

in zijn werk gaat, verneemt u eveneens bij Diergezond-

heidszorg - te bereiken via Diergezondheidszorg Vlaan-

deren, dienst I&R, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen,

www.dgz.be, i&r@dgz.be, tel. 070 22 00 23 of

fax. 070 22 01 22

U gebruikt ongetwijfeld wel eens hout bij de afwerking

van uw huis of tuin. U kunt daarbij kiezen voor hout-

soorten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 

In zo’n duurzaam beheerde bossen worden slechts een

beperkt aantal bomen gekapt, krijgen bomen de kans

om uit te groeien, worden de rechten van de plaatselijke

bevolking gerespecteerd, blijft fauna en flora intact en

betaalt de producent taksen aan het land van herkomst.

Onder meer FSC is zo’n erkend label voor duurzaam

hout. Het staat voor Forest Stewardship Council, een in-

ternationale raad voor duurzaam bosbeheer die erop

toeziet dat de houtproductie op een ecologisch en soci-

aal verantwoorde wijze gebeurt. Sinds enkele jaren ge-

bruikt de gemeente FSC-hout, onder meer voor het

betuinen van grachten.

Op www.wwf.be vindt u een lijst met erkende leveran-

ciers van duurzame houtsoorten en kunt u nakijken welk

hout geschikt is voor welke werken. Zo vermijdt u me-

teen ook het gebruik van chemische producten voor

houtbehandeling.
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openbaar onderzoek

een slimme aankoop

Van 22 november 2006 tot 22 mei

2007 organiseert Vlaanderen een

openbaar onderzoek omtrent de

waterbeheerplannen. Met deze

plannen wil de Coördinatie-

commissie Integraal Waterbeleid in

de eerste plaats duidelijk maken dat

er wordt gewerkt aan oplossingen

voor waterproblemen zoals water-

overlast en watervervuiling. 

Daarnaast wil deze commissie de

burger er ook op wijzen dat niet al-

leen de overheid verantwoordelijk is

voor de kwaliteit van het water in

Vlaanderen, maar dat iedereen

hiertoe zijn steentje kan bijdragen.

Gedurende deze zes maanden kan

iedereen de plannen die van toe-

passing zijn voor onze regio komen

inkijken bij de dienst Leefmilieu in

het gemeentehuis. U kunt dan uw

opmerkingen formuleren, verbete-

ringen voorstellen of ideeën voor

acties en maatregelen indienen.

Wenst u hierover meer te weten,

surf dan even naar:  www.volvan-

water.be
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De voorbije jaren gaven we u in deze ru-

briek al heel wat tips mee om energie te

besparen in huis. Hoe verwarmen en

isoleren, gebruik van warm water en di-

verse (huishoud)toestellen, maar ook

uw gedrag kwam aan bod. We hadden

het echter nog niet over een grote ener-

gieverslinder die we quasi allemaal ge-

bruiken, namelijk de auto. Nuttig, dat

zeker, maar door het (te) grote aantal

rijden we ons vast en vervuilen we bo-

venmatig onze lucht. Toch kunt u ook

hier uw steentje bijdragen. Bovendien

bespaart het u geld en is het voor ieder

van ons gezonder!

Alles begint natuurlijk bij de aankoop: 

- hou rekening met de energiezuinig-

heid bij de aankoop. Elke nieuwe auto

beschikt over een energielabel dat

twee basisgegevens bevat: het ver-

bruik van de auto en de CO2-uitstoot.

Een kleurenband van donkergroen

naar helrood geeft aan hoe milieu-

vriendelijk de wagen in kwestie is. In

alle verkooppunten van wagens moet

het energieverbruik van de wagens

eveneens geafficheerd  worden. U

kunt bovendien een Gids brandstof-

verbruik vragen aan uw verkoper.

- Op www.milieuvriendelijkvoertuig.be

en www.schoneauto.be vindt u infor-

matie over energiezuinige wagens.

Beide sites bieden u een overzicht van

alle wagens met hun energieverbruik

en een lijst met de energiezuinige wa-

gens die fiscaal voordeel opleveren tot

4.190 euro.

- Kies voor een alternatief voertuig

(LPG, of als u het aankunt een hybri-

de wagen) als u een nieuwe wagen

koopt.

- Kies een benzineauto met een lichte

motor. Die is minder gevoelig voor de

rijstijl.

- Als u een diesel koopt, kies dan een

type met directe brandstofinjectie.

- Surf naar www.emis.vito.be/mobiliteit

en controleer daar de milieuscore en

het brandstofverbruik van nieuwe au-

to’s op de Belgische markt.

- Rijdt u zelden of nooit lange afstan-

den, koop dan een wagen zonder air-

co.

Uiteraard gaat u de komende maanden

of jaren niet allemaal een nieuwe auto

kopen. Daarom bekijken we volgende

maal wat we kunnen doen om via klei-

nere maatregelen ons milieu te sparen.
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“Toen ik in 1972 bij het NCOS kwam als se-

cretaris, belast met de 11.11.11-actie, lag

ze ‘op haar gat’, zoals we zo bloemrijk zeg-

gen, nietwaar,” vertelt Bert Peeters met

een betrouwbare zin voor precieze herin-

neringen en in zorgzaam gekozen bewoor-

dingen. De man mag dan al 91 geworden

zijn, dat geloof je nooit als je hem ziet en

bezig hoort. “Alle groepen waren er uitge-

stapt. Bert Cleymans en ik hebben ze als

secretarissen-generaal allemaal terug

naar de stal geleid, waardoor het NCOS

uniek was, en nog is, als koepelorganisatie

die alle politieke en levensbeschouwelijke

strekkingen bundelt en overkoepelt in één

gezamenlijk streven.”

op de eerste rij
“Begin jaren zestig was Broederlijk Delen,

de organisatie voor ontwikkelingssamen-

werking van de Kerk, al met een actie be-

zig,” herinnert Bert Peeters zich zonder al

teveel moeite. “De inzet voor de derde we-

reld kwam er in die jaren onder impuls van

de UNO, om de verdere ontwikkeling in

man die 11.11.11 mee groot maakte

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

DOOR J.H. VERBANCK

“"Onder impuls van
de secretarissen-gene-
raal Bert Cleymans
(rechts) en Bert Peeters
(links) groeide het NCOS in
de jaren zeventig uit tot de
unieke koepelorganisatie die
ze nog steeds is, namelijk een
die alle politieke en levensbe-
schouwelijke strekkingen
bundelt en overkoepelt in
één gezamenlijk
streven."
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In Sint-Antonius woont in alle discretie een man die in de tweede helft van de vorige eeuw,

de twintigste, de bakens in Vlaanderen hielp verzetten. Een overdrijving, zegt u? Welnee! Na

meer dan vijfentwintig jaar als nationaal proost van de Chiro (1942-1969) kwam hij in 1972

voor twee decennia bij het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS),

dat sinds de late jaren zestig jaarlijks de 11.11.11-actie op het getouw zette, en nog steeds

zet. De impact van die actie op de mentaliteit van de Vlaming is onmiskenbaar.
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Afrika, Azië en Latijns-Amerika na de dekolonisatie te stimuleren.

Nationale acties kwamen tot stand vanuit de verschillende zuilen,

totdat drie politici, de drie kraaiende hanen genoemd, de krachten

wilden bundelen.”

“Spaak (socialist), De Schrijver (katholiek) en Lilaer (liberaal) wil-

den de ontwikkelingshulp buiten de politiek plaatsen en riepen op

tot apolitieke actie.” Bert Peeters peilt af en toe in zijn immens ge-

heugenarchief om trefzeker weer een volgende stap in de ont-

staansgeschiedenis van 11.11.11 voor het voetlicht te brengen.

Alleen bij het terugvinden van de namen van deze of gene politi-

cus kan hij soms even wat hulp gebruiken.

In 1966 werd het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamen-

werking (NCOS) opgericht, als koepel voor alle derdewereldacties

en -organisaties. De 11.11.11-actie werd het gezicht van het

NCOS bij het brede publiek. De basis was een mondiaal vredes-

programma. Vandaar 11.11.11: de elfde november om elf uur hield

men met alle jeugdorganisaties een herdenking van het einde van

de beide wereldoorlogen. Bert Peeters zag het allemaal vanop de

eerste rij.

unicum in Europa
“In de moeilijke beginjaren leidden communautaire en beheersdis-

puten tot het verwateren van de actie.” Het lijkt wel alsof Bert

Peeters aan de hand van de geschiedenis van 11.11.11 ook de ge-

schiedenis van België met zijn typische politieke breuklijnen in her-

innering brengt. “Het NCOS dreigde een leger zonder troepen te

worden. In Vlaanderen leidde de medewerking van de regering er-

toe dat de gemeenten gingen deelnemen en dat de jeugd opge-

roepen werd tot massale straatverkoop, met de radio als

mediahefboom.”

Onder impuls van Bert Peeters werd de actie halfweg de jaren ze-

ventig van een kinderactie uitgebouwd tot een volwaardige vol-

wassenenactie met een politiek programma. “We wilden niet alleen

geldelijke steun, maar ook dat de mensen het politieke programma

voor vrede en structurele steun aan de derde wereld zouden on-

derschrijven. Dat het NCOS als koepel over 35 jaar de vertegen-

woordiging van alle politieke tendensen wist vol te houden, is uniek

in Europa,” benadrukt Bert Peeters niet zonder enige trots.

De bekommernis om de internationale politieke constellatie is vol-

gens Bert Peeters nog altijd de hoofddrijfveer die de 11.11.11-ac-

tie zinvol maakt. “België kan als luis in de pels op alle internationale

conferenties aandacht vragen voor vrede en voor onevenwichten

in de wereld. Dat lijkt veraf te staan van de mensen op straat, maar

door acties als 11.11.11 kunnen we het dichter bij hen brengen en

een mentaliteitswijziging bewerkstelligen, wanneer de mensen die

visie massaal dragen en ondersteunen. Het NCOS is zoveel meer

dan een actie van één dag!”

de macht van de publieke opinie
In het hoofd van Bert Peeters - en lang niet alleen in het zijne! - is

de strijd tegen armoede bij ons trouwens dezelfde strijd als die te-

gen armoede en onderontwikkeling in de derde wereld. Die strijd

houdt nooit op. “De Vlaamse jongeren van de jaren zeventig zijn

nu vijfenveertig, vijftig jaar oud. Zij staan door acties als 11.11.11

open voor die doelstellingen. De bevolking is in die veertig jaar ge-

woon ingrijpend veranderd en dat is schitterend werk.”

Bert Peeters is vanuit een actiegericht leven duidelijk hoopvol over

de toekomst. “Vlaanderen is rechtvaardigheidsbewuster gemaakt,

maar het werk is nooit af. Het NCOS mobiliseert elk jaar tiendui-

zenden vrijwillige medewerkers: dat is niet niks! Ik vind het gewoon
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een

inten-

se, span-

nende

ervaring om te

zien hoe dat ge-

dachtegoed zich als

een olievlek onder de jonge-

ren verspreidt. Het NCOS is zonder

meer ‘incontournable’ geworden. De bevolking waar-

deert de actie, en de politiek en de media kunnen niet

anders dan volgen.”

Hoe verder ons gesprek vordert, hoe rijker het wordt,

want hoe meer Bert Peeters zich zonder schroom

overgeeft aan filosofische bespiegelingen. “De

mens wordt verstandiger, maar niet noodzakelijk be-

ter. De schoolse vorming moet erop gericht zijn bij

jonge mensen steeds meer menselijkheid na te stre-

ven, hen te leren rekening te houden met elkaar en

zorg te dragen voor de ander. Ik vind het formidabel

hoe die tendens in de wereld toeneemt, maar we zijn

er nog lang niet! De weg naar de wereldvrede is nog

lang en bij elke jongere die in het leven stapt, herbe-

gint het weer van vooraf aan.”

Aanstekelijk
Wat Bert Peeters, pionier van 11.11.11 in Vlaanderen, zo enorm in de

actie aanspreekt, is het feit dat de doorvoelde beleving van de ene,

massa’s anderen kan aansteken en enthousiast kan maken om vanuit

een groepsgevoel, een gemeenschap, voor existentiële waarden te ij-

veren. Als interviewer van dienst kan ik getuigen van de bezieling die

van een man als Bert Peeters blijft uitgaan, ook na al die jaren, nu hij

uit de actieve deelname is gestapt. Ooit stelde de in Polen geboren

Engelse schrijver Joseph Conrad (1857-1924): “Een mens die sterft,

is als een museum dat brandt.” Wel, ik hoop van ganser harte dat Bert

Peeters nog een lang en gezond leven beschoren is, want voor de

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking brandt in zijn geval, als ik die

gedachte doortrek, zowat het hele Louvre in één keer af, denk ik... 
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dank u wel!

11.11.11-actie een succes
De jaarlijkse 11.11.11-actie vond dit jaar plaats tijdens het weekend van 3, 4 en 5 november en stond in het teken van de eerste mil-

lenniumdoelstelling, namelijk ‘het halveren van de honger en de armoede’.

‘Recht op voedsel’ was dan ook dé politieke slogan voor 2006. 

Ook bij ons trokken naar jaarlijkse traditie heel wat vrijwilligers de straat op of stelden zich op een centrale plaats op, om onder meer

wenskaarten en pennen te verkopen. Hun inzet loonde, want de straatactie bracht maar liefst 6.568,74 euro op. En dat is nog niet al-

les, want ondertussen loopt de actie 300 x 30 euro - waarbij een duizendtal Zoerselaars werden uitgenodigd om 30 euro te storten -

nog steeds. De Derde Wereldraad van Zoersel is heel tevreden met dit resultaat en wil de vele vrijwilligers en gulle gevers die hiertoe

hebben bijgedragen dan ook van harte bedanken! 

De opbrengst zal dit jaar gaan naar Senegal, een land waar de armoede algemeen is. De kleine boeren krijgen er te maken met

goedkope import van landbouwproducten uit de Europese Unie, waartegen zij niet zijn opgewassen. GADEC, een ngo in het oosten

van Senegal begeleidt die boeren en ondersteunt hen in hun pogingen om de voedselzekerheid in de regio te verhogen.

Bert en schepen
Bob Peeters hadden de-
zelfde voorouders, of an-
ders gezegd: de vader van
Bert en Bobs grootvader wa-
ren broers. Of hoe een dubbel-
tje rollen kan. Eén van de
pioniers van de 11.11.11-actie
en de schepen voor Ontwik-
kelingssamenwerking
komen uit het-
zelfde nest.
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Het is volop winter, al hebben we tot nu toe nog niet te kla-

gen over winterse vriestemperaturen.Wat niet is, kan echter

nog komen. Het Sociaal Verwarmingsfonds en de gezel-

schapsdienst zijn er om u in deze periode, zowel letterlijk als

figuurlijk, warm te houden.

het Sociaal Verwarmingsfonds...
laat u niet in de kou staan
Heel wat mensen hebben het in een koude

winterperiode vaak (financieel) moeilijk zich

warm te houden. De overheid en de verwar-

mingssector willen er echter alles aan doen

om deze mensen niet in de kou te laten

staan. Vanuit de overtuiging dat iedereen -

hoe rijk of arm ook - recht heeft op verwar-

ming, werd vorig jaar het Sociaal

Verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt

gedeeltelijk tussen in de betaling van de ver-

warmingsstructuur van personen die zich in

een moeilijk financiële situatie bevinden.

Om in aanmerking te komen voor een ver-

warmingstoelage mag uw bruto belastbaar

gezinsinkomen niet hoger liggen dan

13.246,34 euro, verhoogd met 2.452,25 eu-

ro per persoon ten laste. U kunt bij het ocmw

een verwarmingstoelage aanvragen voor le-

veringen uitgevoerd tussen 1 september

2006 en 30 april 2007, en dit ten laatste 60

dagen na levering.

<  o c m w  >
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de gezelschapsdienst...
houdt u figuurlijk warm
De kerstdagen komen nu wel heel dichtbij. Deze periode bren-

gen we het liefst van al door met familie en vrienden. Er zijn ech-

ter heel wat ouderen die niemand hebben om de kerstdagen mee

door te brengen. Zij kunnen echter steeds beroep doen op de ge-

zelschapsdienst, een samenwerking tussen Landelijke

Thuiszorg en gemeente & ocmw van Malle & Zoersel.

De gezelschapsdienst bestaat uit een groep vrijwilligers die deze

personen, het woord zegt het zelf, gezelschap komen houden.

Daarnaast geven ze mantelzorgers, die de zorg voor zieken of

gehandicapten op zich nemen, de mogelijkheid om even op

adem te komen door hun taak over te nemen.

Deze vrijwilligers houden de persoon in kwestie gezelschap door

samen te praten, te kaarten, een wandeling te maken of voor te

lezen. Ze kunnen ook een aantal kleine zorgtaken op zich ne-

men, zoals begeleiding bij verplaatsing, inname van medicatie,

hulp bij eten en drinken, maar ze voeren geen verplegende of

huishoudelijke taken uit.

Wilt u beroep doen op deze vrijwilligers - sporadisch of op vaste

momenten -, dan betaalt u hiervoor 2,5 euro per uur tussen 8 en

22 uur, 5 euro per uur tussen 22 en 2 uur en 25 euro voor een

nacht (van 22 tot 8 uur).

letterlijk en figuurlijk

Openbaar Centrum 
Maatschappelijk Welzijn
Patrick Vervecken

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

www.verwarmingsfonds.be

landelijke thuiszorg
Liesbet Van Elsacker
tel. 03 312 87 87
ivanelsacker@kvlv.be

info

_ gg _ q p / / g



22 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2006/4

Zo moest het lokale bestuur een resolutie

goedkeuren die fairtrade steunt en moest

ze koffie en nog minstens één ander fair-

tradeproduct aankopen en gebruiken op

vergaderingen, op kantoor, … . Het ge-

meentebestuur is al veel langer dan van-

daag afnemer, dus voldoen aan dit crite-

rium was geen probleem. Daarnaast

moesten minstens vijf winkels en drie ho-

recazaken fairtradeproducten aanbieden.

Met de eigen Oxfam Wereldwinkel, de su-

permarkten Delhaize, Colruyt en ‘t Cen-

trum, bakkerij Max, delicatessenzaak IZI

Meal, schoonheidsinstituut ‘La Luna’, ‘t

Zonneke, de Heidebloem en broodjeszaak

‘Better Food’ als verkooppunten werd ook

dit criterium behaald. Een derde criterium

was dat de fairtradeproducten ook gebruikt

moeten worden door een aantal lokale be-

drijven en organisaties. Onder meer de

jeugdbewegingen, jeugdhuizen Zoezel en

Joe-Niz, de vrouwengilde, de parochie,

Crucea en de vrienden van het Zoerselbos

waren reeds trouwe klanten van de Oxfam

Wereldwinkel. Intussen zijn ook Monniken-

heide, PC Bethanië, Bouwmaterialen Van

Pelt en basisschool Klim-Op hiervoor warm

gemaakt. Als vierde punt moest de cam-

pagne voldoende (media)aandacht krijgen.

Daarnaast moest er een lokale trekkers-

groep actief zijn die de nodige initiatieven

moest nemen om de titel FairTradeGe-

meente te behalen, en die nadien zou in-

staan voor de continuïteit. Die trekkers-

groep werd anderhalf jaar geleden - in de

schoot van de lokale Oxfam Wereldwinkel

- opgericht. Het zesde criterium was het

lanceren van initiatieven die het duurzaam

consumeren en produceren thuis, op de

werkvloer en op openbare plaatsen moest

aanmoedigen. Zoersel heeft een duur-

zaamheidsambtenaar in dienst die op dit

vlak tal van initiatieven neemt.

Het is uiteraard niet afgelopen nu de titel

van FairTradeGemeente is behaald, inte-

gendeel. Zoersel wil ook op langere termijn

verder gaan op de ingeslagen weg en nog

meer inwoners, scholen, bedrijven, vereni-

gingen, winkels, horeca … warm maken

voor Eerlijke Handel.

Oxfam Wereldwinkel
Peter Massy

tel. 03 385 09 37
peter.massy@telenet.be
www.ikbenverkocht.be

info

Binnenkort prijkt aan één van de Zoerselse toegangswegen het bord ‘FairTradeGemeente’.

U begrijpt het goed: onze gemeente behoort sinds kort tot de groep van twintig

FairTradeGemeentes in Vlaanderen, of anders gezegd: gemeentes waar eerlij-

ke handel wordt bedreven, waar producten gebruikt worden

waarvoor de boeren in het Zuiden een eerlij-

ke prijs krijgen. Om

FairTradeGemeente

te worden, moest onze

gemeente voldoen aan

zes criteria, én dat is ge-

lukt!eerlijk
duurt het langst

<  d e r d e  w e r e l d  >
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Dag-na-Dag Krant
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:
installatievergadering dinsdag 2 januari 2007,
22 januari 2007

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

gecoro...........Jan Koninkx, tel. 03 380 13 97

milieuraad...........Jeroen Claes, tel. 03 380 13 19

cultuurraad...........Elsebie Huybrechts, tel. 03 380 13 99

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 380 13 91

jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03 380 13 92

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03 312 94 20

derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

ondernemersraad...........Erwin Dirks, tel. 03 380 13 13

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

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

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

5 0  J A A R  S A M E N
Alfons en Margaretha D’HUYVETTER - LIEKENS
Joseph en Paula VAN DER WANGEN - BOSMANS
Frans en Eliza GROOTJANS - VAN GINKEL
Egide en Nora ROSSEELS - REKAERS
Leon en Maria STYVEN - MEEUWSSEN
Ludovicus en Marie-José VAN RYMENANT - WILLEMS

6 0  J A A R  S A M E N

Josephus en Martha JANSSENS - BARTHOLOMEEUSEN

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: APRIL 2007

artikels binnen: 28/02/2007
periode: 29/03/2007 - 28/06/2007

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 06, fax 03 380 13 30
e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N
Vanaf juli 2006 kunt u bellen naar het centraal oproepnum-
mer 0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht
is tijdens het weekend.
De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en
eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-
terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.

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

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

Een dertigtal senioren behaalden een getuigschrift voor hun succesvolle deel-
name aan de verkeerscursus ‘Mobi+’. Met deze cursus konden zij hun kennis
van de wegcode opfrissen en hun rijvaardigheden bijspijkeren.
Volgende vorming komt eraan in september 2007.
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