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Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (03 380 13 00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03 312 94 10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03 380 13 80)

V
O O R W O O R D

2 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2007/4

Survival Trophy Voorkempen (STV) organiseerde dit jaar drie sportieve evenementen.

Dankzij een stevig sponsorbudget en de inzet van een groot aantal vrijwilligers, konden zij

de volledige opbrengst van deze activiteiten - maar liefst 8.000 euro - maandag 3 december

in het gemeentehuis schenken aan het goede doel.  Dat waren er dit jaar twee: de vzw Kind

Inclusie Plan en het KOPP-project van het Psychiatrisch Centrum Bethanië. Beide organi-

saties zijn STV enorm dankbaar en zullen dit geld zeer nuttig besteden.
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. . . de grote sprong. Ja, voor de gemeente wordt 2008 het jaar van de gro-

te sprong. Onze Communicatiedienst koos daarom symbolisch voor een

kikker op onze nieuwjaarskaart. De aanloop hebben we al een hele tijd ge-

leden genomen. Met de aankoop van het Bethaniënhuis en de beslissing

tot integratie van gemeente en ocmw. Nog voor de zomer van 2008 wordt

het ‘moederhuis’ onze en uw gemeentelijke thuis. Het wordt niet alleen een

sprong in de verte, maar zeker ook in de hoogte. De lat inzake dienstver-

lening hebben we immers echt wel hoog gelegd.

Wie met hoogspringen zeker geen problemen hebben, dat zijn onze vol-

leyballers. Met 2 kwartfinaleplaatsen in de Beker van België, bewezen zo-

wel VC Zoersel als de dames van Amigos dat zij overigens niet alleen

hoogspringers, maar ook echte hoogvliegers zijn.

Niet enkel voor de gemeente zelf wordt 2008 het jaar van de grote sprong.

Dat zal zeker ook zo zijn voor KFC Eendracht Zoersel. Na de definitieve

goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen de dromen en meer

dan terechte verzuchtingen van deze club eindelijk échte contouren.

Eerst staan we allemaal nog voor een kleinere sprong: die van oud naar

nieuw. Traditioneel horen daar dromen en wensen bij: een goede gezond-

heid vooral. Ook daar hebben we in deze GGD aandacht voor. Zo geven

we meer uitleg over de baarmoederhalskankerscreening en -vaccinatie.

En als u iets overkomt, kunt u soms maar wat blij zijn beroep te kunnen

doen op het medisch team van de brandweer. Zij bestaan 10 jaar, en dat

verdient een gemeende proficiat.

Natuurlijk willen we de sprong van 2007 naar 2008 ook veilig maken, en

daarom krijgt u ook nu weer tips van politie en brandweer.

Dromen en wensen, ook voor zij die het moeilijker hebben. De organisato-

ren Survival Trophy Voorkempen zetten voor 2 goede doelen weer hun

beste beentje voor, en dat leverde ook dit jaar een aanzienlijk bedrag op. 

Dromen en wensen: niet toevallig noemde kunstenaar Marc De Roover

zijn kunstwerk in het gemeentepark ‘They wish’. Het resultaat van de res-

tauratie laten we u graag zien. 

Zoerselse hondenfluisteraar Hilde Quisquater ziet in het snoezelproject

dat begin 2008 van start gaat in rusthuis zna Joostens, zeker een droom

werkelijkheid worden. 

Kikkers en honden, ze vullen mee deze GGD. Al passen de woorden kik-

ker en snoezelen niet bij elkaar. Tenzij je voor 2008 droomt van een kik-

kerprins, natuurlijk . . . 

Van harte een heel warme en gezellige eindejaarsperiode gewenst!

Katrien Schryvers
burgemeester

_ gg _ q p g



W
E T E N S W A A R D

VAN SISO NAAR ZIZO

Zonder Inspanning Zoeken

De informatieve boeken in onze bibs
werden tot voor kort aan de hand van

nummers ingedeeld in een aantal ru-
brieken. Zo vond u een boek over het
Detoxdieet onder het nummer 611.9.
Heel wat mensen vonden echter maar
moeilijk hun weg in deze indeling.

Daarom werd gekozen voor een an-
der systeem, namelijk Zizo - Zonder
Inspanning Zoeken. Een boek over
het Detoxdieet vindt u voortaan in de
rubriek ‘Gezond leven’. Elke rubriek

heeft bovendien een eigen, snel te
herkennen symbool. Een dergelijke
omzetting is spijtig genoeg niet op één
- twee - drie afgehandeld. In ’t Zonne-
putteke staat het systeem ongeveer

op punt. In 2008 zullen de bibs in Sint-
Antonius en Halle volgen.

UIT DE HAND TE KOOP

Corsicaanse dennenbomen

Tijdens de storm in januari dit jaar
sneuvelden een vijftiental Corsicaan-

se dennenbomen in bosplaats Den
Otter. Het ocmw zal deze bomen bin-
nenkort uit de hand verkopen. Wilt u

graag een bod doen, dan kunt u dit on-
der gesloten omslag en met de ver-

melding ‘onderhandse houtverkoop’
opsturen naar het ocmw, Oostmalle-
baan 50 - en dit voor 15 januari 2008.

Vermeld op de bieding zeker duidelijk
uw naam, adres en telefoonnummer.
Het lot zal worden toegewezen aan de

hoogste bieder.
Let wel, u staat als koper - op eigen ri-

sico en met eigen materieel - zelf in
voor het verzagen en verwerken van
de bomen tot gerief- of brandhout, als-

ook voor het vervoer uit het bos. Er
mag daarbij geen schade toegebracht

worden aan omheiningen, wegen, an-
dere bomen of vegetatie. U kunt bo-
vendien pas starten met het verzagen
en vervoeren van het hout na de
goedkeuring door de ocmw-raad en

na ontvangst van de machtiging van
de Vlaamse Gemeenschap, Agent-
schap Natuur en Bos.

BIB ZOEKT…

quizzers

De bibliotheek is op zoek
naar man/vrouw met ver-

stand, snel reactievermo-
gen en teamspirit om op
schrikkelavond 29 febru-
ari 2008 mee te quizzen.
Die dag beconcurreren

de openbare bibliothe-
ken, en hun leden, uit de
provincie Antwerpen el-
kaar namelijk in de eerste
echte provinciale Bib-

quiz. Elke bibliotheek-
ploeg bestaat uit
maximum vijftien deelne-
mers, die ter plaatse in de
bib de vragen moeten op-

lossen. Kennis alleen zal
daarbij  niet voldoende
zijn. Er zullen immers ook
vragen gesteld worden

waarbij de oplossingen
moeten gezocht worden

op internet en in de wer-
ken die in de bib aanwe-

zig zijn. Grijp dus zeker
uw kans om aan deze
unieke quiz deel te ne-

men. Voor de volgende
zult u immers weer 4 jaar

moeten wachten. U kan-
didaat stellen kan bij
Frieda Willemen, op het

nummer 03 312 94 04.

GEZOCHT

Vrijwilligers
voor PC Bethanië 

Psychiatrisch Centrum

Bethanië is op zoek naar
vrijwilligers om patiënten
regelmatig te bezoeken,

hen ergens mee naartoe
te nemen (film, lezing, uit-
stap), hen naar de kinesi-
therapie of naar de
eucharistieviering te ver-

voeren of om mee te wer-
ken aan allerlei uiteenlo-
pende activiteiten.
Wilt u hen hierbij helpen
en bent u minstens 18

jaar oud?
Contacteer dan:
Sigrid Bauwens,
PC Bethanië,
A. Vesaliuslaan 39,

tel. 03 380 30 11,
sigrid.bauwens@em-
maus.be.
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‘THEY WISH’ ALS NIEUW

Kunstwerk gerestaureerd

De voorbije weken heeft de ge-
meentelijke Technische Dienst, sa-

men met kunstenaar Marc De
Roover, het kunstwerk ‘They Wish’
een grondige opknapbeurt gege-

ven. Het mooie resultaat kunt u ko-
men bekijken op de grasweide

achter het Koetshuis.

SLACHTOFFERS BIJSTAAN

Iets voor u?

Dienst Slachtofferhulp Antwerpen

is op zoek naar vrijwilligers om
slachtoffers van misdrijven bij te

staan in hun verwerkingsproces.
“Onze vrijwilligers worden, na een
grondige selectie en opleiding te

hebben gevolgd, ingezet om de
slachtoffers te begeleiden en hen te

informeren over hun juridische en
praktische mogelijkheden”, zo luidt
het.

“Wij zijn op zoek naar mensen die
zich enkele uren per week kunnen

vrij maken, telefonisch bereikbaar
en mobiel zijn, sociaal en flexibel
zijn en zich zinvol willen inzetten

voor slachtoffers van misdrijven.
We bieden hen een kostenloze op-

leiding en deskundige ondersteu-
ning, een onkostenvergoeding en
een enthousiaste groep collega’s.” 
Voelt u zich geroepen om deze

groep vrijwilligers te vervoegen,
neem dan zeker contact op met de
Dienst Slachtofferhulp, Lodewijk De
Raetstraat 13, 2020 Antwerpen, op

nummer 03 247 88 30 of mail naar
slachtofferhulp@cawdemare.be.
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<  b r a n d w e e r  >
gemeentelijke brandweer

sergeant - Ludo Peeters

tel. 03 385 13 79

gsm 0476 42 53 07

brandweer@zoersel.be

info

Stel, u bent het slachtoffer van een verkeersongeval. Het brand-

weerkorps is als eerste ter plaatse, maar beschikt niet over het no-

dige materiaal om u de hoogstnoodzakelijke en dringende eerste

hulp toe te dienen. Daarvoor moet men wachten op de komst van

de ziekenwagen, zo gaan er uiteraard kostbare minuten verloren.

medisch team
Zoersels brandweerman Noël Van Ael richtte om die reden tien

jaar geleden, samen met de korpsarts, een eigen medisch team

op. Ons brandweerkorps heeft geen eigen ziekenwagen, maar

komt uiteraard soms wel in aanraking met gewonden die nood

hebben aan dringende medische verzor-

ging. De komst van het medisch team

heeft de afgelopen tien jaar dan ook al

vaak zijn nut bewezen.

Intussen telt dit team zo’n vijftien leden.

Zij leren via bijscholingen alles wat je

moet weten om eerste hulp te kunnen

toedienen, zoals reanimeren, zuurstof

toedienen, halskragen leggen, breuken

spalken, maar ook psychologische bij-

stand verlenen, enz. En dat ze goed be-

zig zijn, bewijzen heel wat getuigenissen

van verkeersslachtoffers die door hen

werden geholpen. Het gemeentebestuur wil naar aanleiding van

deze tiende verjaardag het medisch team dan ook nog eens extra

bedanken voor hun jarenlange en lovende inzet! 

minisymposium
Nog naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het medisch

team, organiseerde de brandweer op 24 november een minisym-

posium voor onder meer spoedverpleegkundigen, brandweerlie-

den, ambulanciers en politie. Op het programma stonden onder

meer uiteenzettingen over het Fire Stress Team, verdrinking en

duikongevallen. Verder was er ook aandacht voor ongevallen met

vrachtwagens geladen met gevaarlijke stoffen en een demonstra-

tie van de bevrijding uit een vrachtwagen.

Omstreeks 18.01 uur moesten alle aanwezige brandweerlui het

symposium echter als de bliksem verlaten om een brand te gaan

blussen aan de Antwerpsedreef.

Het vrijwillig brandweerkorps van Zoersel mocht vorige

maand twee maal feestvieren. Op 24 november werd er naar

aanleiding van het tienjarig bestaan van het medisch team een

minisymposium georganiseerd. Een week later mocht Ferre

Schryvers de titel van ‘Erecommandant’ van het vrijwillig

brandweerkorps van Zoersel in ontvangst nemen.

4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2007/4

10 jaar medisch team
brandweer viert feest

Een week later werd Ferre Schryvers in de bloemetjes gezet. Uit dank voor

33 jaar brandend enthousiasme en vurige inzet kende de gemeenteraad

hem de titel toe van ‘Erecommandant’ van het vrijwillig brandweerkorps

van Zoersel. Op 1 december werd Ferre hiervoor officieel gehuldigd. 

Van harte proficiat!
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affiches en advertenties
moeten huurprijs en lasten vermelden
U bent als verhuurder verplicht om op elke

publieke of officiële mededeling van verhu-

ring van een woning (maar ook van een

tweede verblijf of (studenten)kamer) de ge-

vraagde huurprijs en de gemeenschappe-

lijke lasten te vermelden.

plaatsbeschrijving verplicht
Het opmaken van een plaatsbeschrijving is

niet langer facultatief - en dus verplicht. De

plaatsbeschrijving is een nauwkeurige,

schriftelijke beschrijving van de staat van

de woning - waarin onder meer elk gebrek

aan de woning wordt opgenomen. U bent

als huurder vrij om te beslissen of u die sa-

men met de huisbaas opstelt of hiervoor

beroep doet op een deskundige. De plaats-

beschrijving wordt opgesteld op het mo-

ment dat de ruimtes nog niet bewoond zijn

of binnen de eerste maand van bewoning.

Bij het beëindigen van de huur wordt die

plaatsbeschrijving dan vergeleken met de

huidige staat van de woning. Eventuele

schade die niet door normale slijtage is ver-

oorzaakt, moet dan door de huurder wor-

den vergoed.

herstellingen krijgen dwingend karakter
Het is niet meer mogelijk om in nieuwe

huurcontracten bepaalde herstellingen die

in principe door de verhuurder moeten uit-

gevoerd worden, ten laste te leggen van de

huurder. De verhuurder moet gedurende

de huurtijd alle herstellingen doen die no-

dig zijn, behalve diegene die ten laste zijn

van de huurder - zoals onderhoudsherstel-

lingen. Herstellingen noodzakelijk door ou-

derdom of overmacht zijn bijvoorbeeld

steeds voor de verhuurder. Meer gedetail-

leerde regels hieromtrent worden opgeno-

men in een Koninklijk Besluit. Zolang dit er

nog niet is, moeten de rechtbanken bij be-

twisting het onderscheid interpreteren.

bijlage over het huurrecht verplicht
De huurovereenkomst moet een begrijpe-

lijke kopie bevatten met toelichting over de

voornaamste wettelijke bepalingen van de

Woninghuurwet.

drie mogelijke vormen van waarborg
Als u een woning huurt, moet u een huur-

waarborg betalen. Dit is een garantie voor

de huisbaas dat eventuele schade aan zijn

eigendom wordt vergoed.

Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn

secretaris - Kristof Janssens

tel. 03 312 94 20

fax 03 312 94 25

ocmw@zoersel.be

neem ook eens een kijkje op

www.huurdersbond.be

of in de brochure

Huurwet, uitgegeven door

het Ministerie van Justitie

info
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<  o c m w  >

Er werden dit jaar een aantal wijzigingen aangebracht in de huurwetgeving. Het gaat daarbij om

nieuwe bepalingen in zowel de algemene huurwet als specifiek in de woninghuurwet. Deze nieu-

we regels zijn intussen allemaal van kracht. We sommen de voornaamste alvast even voor u op. 

Als u de huurwaarborg in één keer betaalt,

dan mag die niet meer zijn dan wat u voor

twee maanden aan huur betaalt. Betaal de

huurwaarborg nooit rechtstreeks aan de

huisbaas, maar open hiervoor bij een bank

een speciale huurwaarborgrekening. Dat is

een geblokkeerde spaarrekening waar nie-

mand aan kan. De intresten hiervan zijn

volledig voor u. Na het beëindigen van de

huur wordt de huurwaarborg dan door de

bank vrijgegeven.

Nieuw sinds 2007 is dat u aan de voor-

waarde van de huurwaarborg kunt voldoen

in de vorm van een bankwaarborg, al dan

niet met tussenkomst van het ocmw.

Daarbij verbindt u zich om de huurwaar-

borg aan de hand van maandelijkse be-

talingen geleidelijk aan op te bouwen. U

moet dit doen bij de bank waar uw beroeps-

of vervangingsinkomen wordt gestort. Als

u kiest om op deze manier de huurwaar-

borg te betalen, mag die niet meer zijn dan

wat u voor drie maanden aan huur betaalt.

Zodra u de huurwaarborg volledig heeft be-

taald, krijgt u rente.

Twee of drie maanden huur is een groot be-

drag. Niet iedereen kan dat zomaar op ta-

fel leggen. Het ocmw kan u het geld

misschien lenen. Wanneer u kiest voor de

bankwaarborg door tussenkomst van het

ocmw, dan vraagt het ocmw de bankwaar-

borg aan bij de bank, die dit dan ten gunste

van de huurder toestaat. Het ocmw staat

dan ten aanzien van de bank borg indien

de bankwaarborg voor het geheel of een

gedeelte moet worden aangesproken. Het

ocmw bepaalt ook of en hoe de bankwaar-

borg moet terugbetaald worden door u als

huurder.

huurwetgeving gewijzigd

(ver)huurders opgelet
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Foto’s zeggen dikwijls meer dan vele woorden. Deze

fotoreportage geeft een mooie impressie van het nieu-

we leven waar het Bethaniënhuis naar toegroeit.

De gigantische buizen voor het ingenieuze koelingsys-

teem werden in alle kantoorruimten weggewerkt. Terwijl

men binnen ijverig verder werkt, is men ook gestart met

de buitenaanleg aan het Bethaniënhuis. De parking wordt

verzonken aangelegd om het zicht op de geparkeerde

wagens te beperken. De magnolia’s, die toch al enkele ja-

ren het uitzicht bepalen van het Bethaniënhuis, kunnen

worden behouden. Rondom de parking wordt een onder-

houdsvriendelijke haag voorzien van Spaanse aak. Aan

de in- en uitgang komen kegelvormige moeraseiken, die

in de herfst karmijnrood kleuren. Met deze eiken trekken

we ook de aanplantingstrend door met het domein

Emmaüs. Verder worden nog een aantal bomen voorzien

met een stamomtrek van ongeveer 30 cm en struikenbor-

ders en voorjaarsbloeiers die hun plaats zullen vinden

rondom het Bethaniënhuis. 

<  b e t h a n i ë n  >

bethaniënhuis
werken op schema
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De binnentuin werd omgetoverd tot een indrukwekkende patio, over-

koepeld door een sheddak. De gekleurde glaspartijen geven het een bij-

zonder decoratief cachet. Rondom de patio konden we verscheidene

glasramen behouden, zodat het karakter van het voormalige klooster-

gebouw doorleeft in het nieuw en transparant administratief en cultureel

centrum.

De raadszaal achteraan kreeg een dubbele hoogte en zal niet alleen

dienst doen voor de formele vergaderingen van gemeente- en ocmw-

raad maar zal een multifunctionele bestemming krijgen.

Zoerselaars zullen niet alleen terecht kunnen in de patio, maar ook in de

ruime landschapskantoren die de patio omgeven. Doorheen heel het ge-

bouw werden kilometers kabel gelegd die zullen moeten instaan voor

een feilloos werkend netwerk van licht, ICT en communicatie.

Ondertussen werd ook begonnen aan de omvorming van de kapel tot

een socioculturele ruimte waar vele Zoerselse verenigingen een breed

palmares aan activiteiten zullen kunnen ontplooien.
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Ieder jaar voert Damiaanactie tijdens het laatste weekend

van januari campagne. Ook nu vraagt Damiaanactie u uit-

drukkelijk om op 25, 26 en 27 januari letterlijk en figuurlijk

een handje toe te steken.

In de eerste plaats om de vele tuberculosepatiënten de

hand te reiken. De strijd tegen deze ziekte is immers nog

lang niet gestreden: jaarlijks worden 8 à 10 miljoen men-

sen besmet met tbc, en maar liefst 1,5 miljoen mensen

sterven er aan. Dat betekent dat tbc om de 20 seconden

een mensenleven eist. Damiaanactie vraagt ook om lep-

rapatiënten een blijvende hand te reiken. Elk jaar stelt

men immers nog 400.000 nieuwe gevallen van lepra vast.

Daarom blijven medische ploegen, met de steun van

Damiaanactie, elke dag op zoek gaan naar patiënten. In

2006 spoorde Damiaanactie zo in totaal 285.772 patiën-

ten op, waarvan 27.027 met lepra, 2.287 met berglepra

en 256.458 met tbc. Vele helpende handen blijven nodig

om al deze mensen te kunnen genezen.

Veertig euro volstaat om een lepra- of een tbc-patiënt te

kunnen genezen. Met dit geld kunt u een zieke, net als

zijn familie, opnieuw hoop en menselijke waardigheid ge-

ven. Koop het laatste weekend van januari dus zeker een

pakje stiften (5 euro) bij de vrijwilligers van Damiaanactie.

Ook giften zijn welkom op het rekeningnummer 000-

0000075-75. Uit naam van de duizenden zieken die al

werden geholpen en de 1.500 vrijwilligers van

Damiaanactie danken we u alvast voor uw helpende

hand. Voor meer informatie kunt u steeds terecht op

www.damiaanactie.be.

<  w e l z i j n  >
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Baarmoederhalskanker is, na borst- en darmkanker,

de derde belangrijkste kanker bij vrouwen. In ons land

krijgt maar liefst één op de duizend vrouwen de diag-

nose baarmoederhalskanker te horen. Maar als de

kanker tijdig opgespoord wordt, is de kans op genezing

100 procent. Daarom spoort de gemeente Zoersel, sa-

men met de provincie Antwerpen en het Provinciaal in-

stituut voor Hygiëne, alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar

aan om een uitstrijkje te laten nemen.

Behoort u tot deze leeftijdscategorie, dan krijgt u bin-

nenkort een uitnodiging in uw brievenbus om bij uw

huisdokter of gynaecoloog een uitstrijkje te laten ne-

men. Als dit meer dan drie jaar geleden is, dan neemt

u deze uitnodiging mee naar uw huisdokter of gynae-

coloog. Heeft u in de loop van de afgelopen drie jaar

nog een uitstrijkje laten nemen, dan vult u de uitnodi-

ging in en deponeert u die in de daarvoor voorziene

verzamelbussen, of u belt of mailt uw gegevens door.

Alle contactgegevens vindt u op de uitnodiging.

vaccin
Er bestaat ook een preventief vaccin tegen baarmoe-

derhalskanker, bestaande uit drie inentingen. Meisjes

die minstens 12 jaar oud zijn, maar jonger dan 16, krij-

gen dit vaccin grotendeels terugbetaald. Uw huisdok-

ter kan u hierover alle nodige informatie verschaffen.

Mogelijk start Vlaanderen volgend jaar met gratis vac-

cinatie voor alle meisjes van twaalf jaar. Dat zorgt in de

toekomst zeker voor minder vrouwen met baarmoe-

derhalskanker. Maar probeer ook zelf baarmoeder-

halskanker steeds een stapje voor te blijven door tijdig

een uitstrijkje te laten nemen of u te laten vaccineren!

blijf het voor
baarmoederhalskanker

damiaanactie

een helpende hand
40 euro voor een mensenleven
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lokale politie Voorkempen

directeur operaties - Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02

fax 03 385 15 52

politie@politie.voorkempen.be

info<  p o l i t i e  >

veilig het nieuwe jaar in

2008 hou je vast

Als u tijdens de feestdagen al eens graag een glaasje

drinkt, vergeet dan zeker geen BOB aan te duiden die ie-

dereen veilig thuisbrengt. 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 deze pe-

riode, wil ook de politie er mee voor zorgen dat er zo weinig

mogelijk ongevallen gebeuren. Door meer WODCA-acties

te houden, wordt de pakkans immers verhoogd - wat zou

moeten leiden tot een veiliger rijgedrag en een afname van

het aantal bestuurders onder invloed.

Een andere veelvoorkomende oorzaak van ongevallen tij-

dens de feestdagen is het afsteken van vuurwerk. Ondanks

de verschillende preventiecampagnes vallen hierbij jam-

mer genoeg nog steeds heel wat gekwetsten of ontstaan

er brandjes. Volg daarom zeker onderstaande tips:

- Koop alleen vuurwerk in een erkende winkel en lees, vóór

u het koopt, aandachtig de gebruiksaanwijzing en voor-

schriften - die wettelijk verplicht ook in het Nederlands op

de verpakking moeten staan. Zo is bijvoorbeeld niet alle

vuurwerk geschikt om op een kleine oppervlakte af te

schieten.

- Hou ook rekening met aanwezige plantengroei, gepar-

keerde wagens, gebouwen én buren.

- Hou uw kinderen bij de hand vast en uit de buurt van het

vuurwerk. Zorg er ook voor dat eventuele bange huisdie-

ren niet kunnen gaan lopen.

- Wees nuchter! Vuurwerk en alcohol gaan immers niet sa-

men. Een combinatie van die twee leidt zeer vaak tot on-

gevallen.

- Blijf bij het aansteken van raketten voldoende achter de

raket staan en steek ze enkel aan met gestrekte arm -

door middel van een lange lucifer of speciale lont. Geen

enkel deel van uw lichaam mag boven een aangestoken

tuig hangen. Steek ook nooit gebrekkig vuurwerk opnieuw

aan.

- Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: vergeet niet een

toelating om vuurwerk af te schieten aan te vragen. Dit

doet u bij de lokale politie Voorkempen, in het commissa-

riaat aan de Kerkhoflei 14 in Sint-Antonius.

_ gg _ q p g



10 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2007/4

< v e r k e e r  >

Concreet betekent dit dat - na de leerlingen

van de basisscholen - nu ook alle leerlin-

gen van de secundaire scholen Go! Malle

(Oostmalle), Go! Malle MS (Oostmalle),

Heilig Hart van Maria (’s Gravenwezel),

Immaculata Instituut (Oostmalle), Kristus

Koning (Sint-Job), Mariagaarde Instituut

(Westmalle), Maris Stella Instituut

(Oostmalle), Sint-Jan Berchmanscollege

(Westmalle) en Vrij Technisch Instituut

(Zandhoven) een fluovestje hebben gekre-

gen.

Zoersel heeft zelf dan wel geen secundaire

school, maar onze gemeente telt wel heel

wat jongeren die in een van de buurge-

meenten schoollopen. Het is belangrijk om

ook hen, net als de leerlingen van het lager

onderwijs, de reflex bij te brengen om fluo-

vestjes te dragen als ze deelnemen aan het

verkeer. Samen met de andere gemeen-

ten, de scholen en de politiezones willen wij

hen aanmoedigen en stimuleren om fluo te

dragen, en zo bij te dragen tot de verhoging

van hun verkeersveiligheid. 

enkele cijfergegevens
Cijfers bewijzen immers dat er elk jaar heel

wat voetgangers en fietsers worden aan-

gereden omdat automobilisten ze niet tijdig

opmerken. Dit is overdag een probleem,

maar zeker ook ‘s ochtends, bij invallende

duisternis of bij slechte weersomstandig-

heden. Uiteraard willen wij niet enkel voet-

gangers en fietsers wijzen op dit gevaar,

maar willen we ook alle automobilisten op-

roepen om aandachtig te zijn in het ver-

keer, en rekening te houden met de

aanwezigheid van zwakke weggebruikers

op de weg.

In de dimlichten van een aankomende au-

to wordt men:

- met donkere kleren gezien tot op 20 m,

U kon het reeds lezen in de Flits die half no-

vember in uw brievenbus viel: onze ge-

meente heeft zich, samen met de

scholengemeenschap Malle - Zandhoven,

de gemeentebesturen van Malle, Brecht,

Ranst, Schilde en Zandhoven en de poli-

tiezones Voorkempen en Zandhoven -

Ranst (ZaRa), geëngageerd om te werken

rond meer zichtbaarheid in het verkeer.

Woensdag 14 november ondertekenden

al deze partners hieromtrent een engage-

mentsverklaring.

meer zichtbaarheid in het verkeer

flashy met fluo
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- met heldere kleren gezien tot op 50 m,

- met reflecterend materiaal gezien tot op

150 m.

Hiertegenover staat de stopafstand van

een auto:

- een auto aan 30 km/uur heeft 13 m nodig

om stil te staan,

- een auto aan 50 km/uur heeft 26 m nodig

om stil te staan,

- een auto aan 90 km/uur heeft 64 m nodig

om stil te staan.

Door als fietser of voetganger aandacht te

besteden aan de eigen zichtbaarheid in het

verkeer, krijgt een automobilist de kans om

tijdig te remmen.

betrokkenheid
We zullen deze fluoactie vanuit een posi-

tieve invalshoek aanpakken en de leerlin-

gen betrekken bij het ontwikkelen van

mogelijke strategieën. Leerlingen zullen

mee kunnen nadenken over andere soor-

ten interessant fluomateriaal en eventueel

over de personalisatie ervan. Daarnaast

hebben de leerkrachten van de scholen ui-

teraard een voorbeeldfunctie. Zij zullen zelf

de fluovestjes ook dragen. En ten slotte en-

gageert de lokale politie zich om tweewe-

kelijks op willekeurige basis een aantal

leerlingen die een fluovestje dragen te be-

lonen met een attentie (bijvoorbeeld een

filmticket, een cd-bon, enz.). Zo blijft het

thema op een positieve wijze in de aan-

dacht.

En denk eraan: het is beter gezien te wor-

den dan gezien te zijn!

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe

uitgave van de informatiebrochure, editie 2008-

2010. Heeft u nog wijzigingen door te geven, of

wilt u graag een advertentie nemen? Dan is

het nu de moment.

De gemeentelijke informatiebrochure

is voor u hoogstwaarschijnlijk geen

onbekende. Deze uitgave van het ge-

meentebestuur, in samenwerking

met de lokale middenstand, is een

handig boekje boordevol informa-

tie over de gemeentelijke dienst-

verlening, maar ook over alle

Zoerselse ondernemers, vrije

beroepen, verenigingen, enz.

Het gemeentebestuur werkt momen-

teel aan een nieuwe uitgave van de informatiebro-

chure, editie 2008 - 2010. Deze editie zal rond april - mei volgend

jaar bij elke Zoerselse inwoner in de brievenbus vallen.

Maar voor we met deze nieuwe uitgave starten, kijken we alle coördina-

ten (adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen,...) van mid-

denstanders, vrije beroepen, verenigingen, diensten en voorzieningen,

politieke partijen, enz. na.

U kunt ons hierbij helpen door uw gegevens in de brochure na te kijken.

Fouten en eventuele wijzigingen kunt u tot en met 18 januari 2008 door-

geven aan de gemeentelijke dienst Communicatie & Voorlichting, op het

nummer 03 380 13 02 of 09. 

nog enkele plaatsen voor adverteerders
Heeft u als ondernemer of lokale zelfstandige nog geen gevolg gegeven

aan de oproep in de Flits van november om een advertentie te plaatsen

in onze informatiebrochure, dan heeft u hiervoor nog tot 15 januari 2008

de tijd. Er staan immers nog enkele plaatsen voor advertenties open.

Opteert u voor zo’n advertentie, dan krijgt u automatisch ook een uitge-

breide fiche in onze digitale Handelsgids. Interesse? Neem hiervoor dan

contact op met mevrouw Winnie Meeus van de firma End2End, op het

nummer 0477 72 36 48.

Wij hopen alvast dat de informatiebrochure 2008 - 2010 opnieuw een

onmisbare gids wordt in elk huisgezin.

gemeentelijke dienst Verkeer

verkeersdeskundige - Jeroen Claes

tel. 03 380 13 46

fax 03 380 13 44

ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info
informatiebrochure

meld wijzigingen
nieuwe editie 2008 - 2010
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<  s p r a a k m a k e n d e  Z o e r s e l a a r s  >

DOOR J.H. VERBANCK

Op het einde van het interview dat ik met haar mocht hebben,

schrijft ze in mijn exemplaar van haar boek: “Geniet van de honden

in je omgeving. Ze hebben je veel te vertellen!” Een uitspraak die

haar behoorlijk typeert: als je gewoon goed naar honden en hun

baasjes kijkt en luistert, kom je er met de juiste gevoeligheid - en

die heeft Hilde onmiskenbaar - vanzelf wel achter hoe de vork aan

de steel zit. We hadden verwacht dat we in een drukke kennel te-

recht zouden komen (fotograaf Pol was daar eerlijk gezegd zelfs

een beetje bang voor), maar bij Hilde thuis heerst volstrekte rust.

Er sluipt wel een poes rond en haar hondje komt even kennisma-

ken, maar houdt zich verder discreet in de nabijheid op.

dierenliefde
We worden hier niet van alle kanten door honden en katten

aangestaard en besprongen...

Hilde: Neen, als je de verzorging goed wilt doen en je wilt er voor

elk dier de nodige tijd in steken, dan moet je geen tien honden in

huis halen. Teveel dieren in huis kan al meteen een aanleiding zijn

voor problemen. Ik had nog een tweede hond, maar die is onlangs

ingeslapen, en daardoor blijft dit kleine hondje uit een asiel als eni-

ge over. Verder heb ik nog wel twee katten en twee paarden.

Hebt u haar op de Antwerpse Boekenbeurs zien zitten signeren? Hilde

Quisquater uit Halle-Zoersel, “bekend van het VT4-programma De hon-

denfluisteraar” (zo staat het op de cover van haar boek), loopt als honden-

therapeute tegenwoordig immers danig in de kijker. Hilde is dan ook geen

onopvallende doordeweekse, maar een dame met pit en branie, die uitkomt

voor haar mening en het vol vuur en engagement voor dieren opneemt.

Vlaanderen zal het geweten hebben!

hilde quisquater
de hondenfluisteraar van halle-zoersel

“Geniet van de honden in je omgeving.

Ze hebben je veel te vertellen”
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>

“Je moet je durven afvragen

of je wel geschikt bent

om een hond te nemen!”

Het boek van Hilde Quisquater dat op de Antwerpse

Boekenbeurs van begin november jl. te vinden was en dat mo-

menteel in de boekhandel ligt, heet De ideale hond. Het boei-

ende boek is uitgegeven bij Lannoo. Hilde vertelt er honderduit

in over haar passie. Ze geeft tips, vertelt anekdotes, stelt haar

kennis en ervaring ter beschikking om ervoor te zorgen dat

mens en hond elkaar beter begrijpen. Hilde heeft ook een ei-

gen website, waarop je met haar en haar werk nader kennis

kunt maken: www.hondenadvies.be. Een treffende uitspraak

van Hilde: “Een hond vertelt je de hele dag door vanalles.

Wanneer jij binnenkomt, vertelt mijn hond mij wat hij van jou

vindt. De kunst is dat goed te leren interpreteren, en de li-

chaamstaal van de hond niet als menselijk gedrag te bekijken.

Bij een goede baas is elke hond een ideale hond. Als je hem

geeft wat hij nodig heeft, kan een rottweiler een veilige, schat-

tige hond zijn, en als je het omgekeerde doet, kan een labrad-

or of een golden retriever een regelrecht gevaar zijn.”

Hilde Quisquater, De ideale hond. Advies van hondenthera-

peute Hilde Quisquater, bekend van het VT4-programma “De

hondenfluisteraar”, Lannoo, Tielt (www.lannoo.be), 2007,

ISBN 978-90-209-4977-1.
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Geen hele kennel in huis dus, maar zonder enige twijfel ben

je behept met grote dierenliefde.

Hilde: Dat zit gewoon in mijn lijf. Ik ben al dertig jaar vegetariër

(mijn man en zoon eten anders wel vlees, hoor) en al van kinds-

been af ben ik begaan met alle dieren en hun recht op een waar-

dig leven. Ik heb lang met paarden gewerkt, maar dat vond ik niet

iets om mijn hele leven te doen wegens te zwaar voor mijn li-

chaam. Als je echt met dieren wilt werken, dan is dat een levens-

taak, geen nine-to-five-job. Mijn opleiding als hondenkapster liet

mij toe mijn eigen hondenkapsalon te beginnen. Ik heb daarnaast

ook kynologie en biologie gestudeerd en mij op alle mogelijke ma-

nieren verdiept in alles wat er over honden te weten en te leren

valt.

Van hondenkapster naar hondentherapeute lijkt me toch nog

een hele stap. Hoe leer je dat?

Hilde: Dagelijks krijg ik mails van mensen die me vragen: waar

kan ik voor gedragstherapeut voor honden studeren? Eigenlijk leer

je de finesses van dat vak niet echt door te studeren. Je moet het

in je hebben. Daarnaast is ervaring ontzettend belangrijk en een

flinke dosis oplossend vermogen. In veel situaties zijn de theoreti-

sche oplossingen die denkbaar zijn, niet praktisch toepasbaar.

Dan moet je iets verzinnen. Je komt voor nieuwe uitdagingen te

staan, waarvoor je snel oplossingen moet bedenken.

basisregels
Zijn er voor een hondengedragstherapeut bepaalde kapstok-

ken, houvasten in je werkwijze?

Hilde: Een van de basisregels is dat je een hond altijd als hond

moet bekijken, en niet als je dikste maatje. Hij wordt wel zo slim

als een kind van twee jaar, maar het blijft een hond. Een tweede

aspect is dat mensen de nodige moeite moeten doen om een hond

te vinden die bij hen past. Mensen gaan te snel af op uiterlijkhe-

den, zonder zich in het dier te verdiepen. Er zijn veel mannen die

er op het eerste gezicht tof uitzien, maar toch is er maar ene de

mijne. Niet elk ras of elk type hond past zomaar bij iedereen. Je

kunt je bij de keuze laten helpen, als je het daar moeilijk mee hebt.

Ik ga met mensen mee naar een asiel en haal daar uit honderd

honden de meest passende voor die mensen te voorschijn, of ik
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kies de juiste pup uit het nest. Een gesprek vooraf met die mensen is on-

ontbeerlijk: over hun verwachtingen, hoe ze leven, wie er over de vloer

komt, of ze de hond willen meepakken... Ik probeer hen goed te leren

kennen en graaf een beetje in hun leven. Dat is nodig.

Je zegt: ik haal de best passende er in een asiel tussen honderd

andere wel uit. Hoe doe je dat?

Hilde: In elk gezin heb je een haantje-de-voorste en meer teruggetrok-

ken types. Dat is bij pups en bij honden in het algemeen ook zo. Een

overweldigend iemand met een schuw hondje of iemand met een terug-

getrokken aard met een overweldigende hond, dat werkt gewoon niet. Ik

test de honden tevens op andere karaktertrekken, zoals agressie. Je

moet je ook durven afvragen of je zelf wel geschikt bent om een hond te

nemen! Misschien past een kat gewoon beter bij je. Je moet tijd hebben

om met je hond bezig te zijn, je moet wat roedelgevoel hebben, je moet

zoals in elke opvoeding grenzen stellen, maar bepaalde dingen ook kun-

nen laten gebeuren... Wie een langharige hond heeft, maar niet wil dat

zijn haar smerig wordt en hem dus niet genoeg buitenlaat, is echt wel

verkeerd bezig. Zelfs een chihuahua moet kunnen lopen. Sommige hon-

dentypes zijn echte gravers en absoluut geen poppenmiekes. Die moet

je dus laten spelen en ravotten!

bekend van tv
Hoe komt een meisje uit de Kempen met een liefde

voor honden eigenlijk bij de televisie terecht?

Hilde: Ze hadden iemand nodig met kennis van zaken,

die een uitgesproken mening heeft en daarvoor uit durft

te komen. In de format van het tv-programma was er

nood aan een ‘harde tante’. Ze moest niet een model-

schoonheid zijn, maar ze moest op het scherm natuur-

lijk wel goed overkomen. Ik was zeker niet de knapste

van de mogelijke kandidaten, maar... het klikte, het

werkte, ik was de televisiecamera snel vergeten en ben

in hoge mate gewoon mezelf gebleven. Natuurlijk wor-

den sommige dingen voor de opnames in scène gezet,

ook al beseffen de kijkers dat niet altijd. Op tv lijkt het soms alsof ik in

een paar minuten beslissingen neem, terwijl we in werkelijkheid uren of

dagen bezig zijn geweest.

Hoe zou jij jezelf omschrijven, Hilde? Wat voor een tv-persoonlijk-

heid ben jij, vind je zelf?

Hilde: Ik ga er helemaal voor, recht door zee, hard en onverbloemd, als

het moet. Dat is ook wat VT4 voor het programma als profiel zocht. Ze

hebben me opgebeld voor een cameratest, nadat ze via mijn website bij

mij waren uitgekomen. Ze waren al maanden op zoek, maar enkele da-

gen later was ik het dus. Televisiewerk is leuk om te doen. Als het iets

met honden te maken heeft, zou ik in de toekomst ook niet neen zeg-

gen, als zich mogelijkheden zouden aandienen. Bekend zijn opent deu-

ren, dat klopt, maar ik ga mezelf niet plots ‘belangrijk’ voelen. Kan ik de

dingen plotsklaps beter dan voordien, omdat ik nu bekend ben? Ik dacht

het niet, maar ineens ben ik ‘dé’ hondenspecialist... Een beetje relatief
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Honden zijn ‘in’ en door het sneeuwbaleffect van de uitgebrei-

de media-aandacht ontstaan wel eens verkeerde indrukken.

Ook daarover heeft Hilde Quisquater een uitgesproken me-

ning: “Je moet mensen goed voorlichten. Als ik in de krant lees

over ‘kind gebeten door hond’, dan denk ik: in hoeveel gevallen

was zo’n drama niet gewoon te voorkomen geweest? Een

hond is geen gebruiksvoorwerp, kinderen moeten leren er re-

spectvol mee om te gaan. In feite voed je een hond niet echt

op; die blijft zichzelf. De opvoeding is vooral nodig voor de

baasjes. Mensen maken fouten uit onwetendheid, niet kwaad

bedoeld, maar als de hond de baas is in huis, dan is dat niet

zijn schuld, hé! Ach, er gebeurt ook zoveel goeds met honden,

bijvoorbeeld in de omgang met dementen en ouderen; mis-

schien is dat minder sensationeel, maar het is zeker even be-

langwekkend om dat meer naar buiten te brengen.”
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Vooral in de heenwedstrijd boden Heren 1 van VC

Zoersel tegenstander Lennik heel wat weerwerk. Ze

sleepten zelfs een felbevochten set in de wacht.

“Ondanks het klasseverschil was het echt een boeiende

wedstrijd”, aldus de fiere voorzitter, Herman Geens. “De

jongens hebben Lennik twee uur aan de klap kunnen

houden. Er heerste ook een enorm goeie sfeer. Kortom,

we mogen zeer tevreden terugblikken op deze wedstrijd!”

Jammer genoeg eindigde het

bekeravontuur voor de jon-

gens de week nadien na de

terugwedstrijd op het veld van

Lennik. “Maar bij de laatste

acht eindigen in de Beker van

België is en blijft een enorm

goede prestatie”, aldus nog

Herman Geens. “Het is bo-

vendien een zeer goede erva-

ring geweest voor onze jonge

ploeg om tegen Lennik te mo-

gen spelen.” 

Dames 1 van de Amigos

speelden op hun beurt tegen

de landskampioen van vorig

seizoen, Datovoc Tongeren, voor een plaats in de halve

finale van de Beker van België. “Het werd een sterk duel

op het scherpst van de snee”, aldus ploegbegeleider

Herman Soons. “Beide ploegen namen om beurten de

leiding, wat echt spektakel opleverde. Na vier sets was

de stand 2-2 gelijk. Amigos moest in de vijfde set jammer

genoeg haar meerdere herkennen in Datovoc Tongeren,

maar dit wel na een weergaloze demonstratie van mo-

dern volleybal”. Maar ook voor de dames van de Amigos

ging de kans op een plaats in de halve finale een week

later verloren tijdens de terugwedstrijd in Tongeren. 
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toch, hoor. Ik ga er niet van naast mijn schoenen lo-

pen, bekendheid is het doel van mijn leven niet.

Is het boek dat je pas uitgebracht hebt, een lo-

gisch uitvloeisel van je televisiewerk?

Hilde: Eigenlijk niet. Ik zit er al tien jaar mee in mijn

hoofd. Ik wilde de dingen die ik nog nergens anders

gelezen had, maar die ik wel belangrijk vind, bijeen-

brengen. Natuurlijk heeft de tv-bekendheid het ge-

makkelijker gemaakt om een uitgever te vinden, maar

ik heb het boek van a tot z zelf bedacht, en al lang voor

ik een tv-gezicht was. Ik wilde niet het zoveelste boek

op de schabben zijn, maar een plezant, leerrijk en

grappig boek maken vanuit mijn eigen ervaring. Het is

puur ik, in mijn taal.

snoezelproject
zna Joostens

Is uw hond een rustige en sociale hond die houdt

van knuffelen? En bent u iemand die graag als vrij-

williger iets wilt betekenen voor uw medemens?

Dan is Hilde Quisquater naar u en uw hond op

zoek. Begin 2008 start zij namelijk met haar

‘Snoezelproject’. U vraagt zich nu ongetwijfeld af

wat een snoezel is? Wel, een snoezel is een hond

die samen met zijn baasje op regelmatige basis op

bezoek gaat bij bewoners met dementie van ver-

pleegtehuis znaJoostens. Met zijn lieve, sociale ka-

rakter haalt hij deze mensen uit hun isolement en

slaat hij op die manier een brug tussen onze wereld

en die van hen.

Wilt u, samen met uw hond, deze mensen gelukkig

maken? Stel u dan zeker kandidaat via

hilde.quisquater@pandora.be of op het nummer

0476 26 37 89. Zij zal jullie dan met veel plezier be-

geleiden om een volwaardige snoezel te worden.

Wilt u graag meer weten? Neem dan een kijkje op

www.hondenadvies.be.

Dat Zoersel twee sterke volleybalclubs telt, bewezen beide clubs vorige

maand nog maar eens. Zowel Heren 1 van VC Zoersel als Dames 1 van

de Amigos bereikten de kwartfinale van de Beker van België, en schreven

hiermee een stukje Zoerselse volleybalgeschiedenis.

zoersels volleybal

aan de top
kwartfinale beker van belgië

“Ik ga niet naast mijn schoe-

nen lopen, bekendheid is het

doel van mijn leven niet.”

<  s p o r t  >
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<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

Het gemeentebestuur ijvert al een aantal jaren om de

bestendiging van de zonevreemde voetbalterreinen

van KFC Eendracht Zoersel aan de Kievitheide en het

paardenoefenveld van de LRV aan de Herentalsebaan

mogelijk te maken. Na een lange lijdensweg en een

handvol procedures waarbij het gemeentebestuur

meermaals haar goedkeuring gaf voor de opgemaakte

plannen maar steeds op een ‘njet’ van de hogere over-

heid botste, is er eindelijk licht aan het einde van de

tunnel.

Na de gemeenteraad keurde nu immers ook de be-

stendige deputatie op 25 oktober 2007 de ruimtelijke

uitvoeringsplannen (RUP) ‘KFC Eendracht’ en ‘paar-

denoefenveld LRV’ definitief goed. Hierdoor worden

deze verenigingen niet langer als ‘zonevreemd’ be-

schouwd en wordt het gebruik van de verenigingster-

reinen en -gebouwen voor de toekomst veilig gesteld.

Dit betekent ook dat - binnen de goedgekeurde ste-

denbouwkundige voorschriften - de nodige bouw- of

verbouwingswerken kunnen uitgevoerd worden.

Omdat het RUP ‘KFC Eendracht’ gepaard gaat met

een uitbreiding van de bestaande terreinen, moet voor

dit RUP nog wel een onteigeningsprocedure worden

gevoerd voor die percelen waarvan de gemeente op

dit moment nog geen eigenaar is. Nadat deze proce-

dure is afgerond, kan gestart worden met de broodno-

dige infrastructuurwerken.

Goed nieuws voor KFC Eendracht Zoersel en paardenclub

LRV. Na de gemeenteraad keurde ook de bestendige de-

putatie de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) ‘KFC

Eendracht’ en ‘paardenoefenveld LRV’ definitief goed.

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening

afdelingshoofd - Jan Koninkx

tel. 03 380 13 97

fax 03 380 13 30

ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info

definitieve goedkeuring
RUP’s ‘KFC Eendracht’ en ‘paardenoefenveld LRV’
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OUDEJAARSNACHT

Vergeet uw feestbusticket niet

Met een feestbusticket op zak kunt
u op oudejaarsnacht niet alleen

zonder risico een pintje drinken,
maar ook het ganse Vlaamse land
doorkruisen.. In onze regio pendelt

buslijn 41 zoals steeds tussen
Antwerpen en Turnhout, maar De

Lijn zet ook een aantal extra feest-
bussen in die regionale verbindin-
gen maken en naar locaties rijden

die anders niet te bereiken zijn met
het openbaar vervoer.

Op vertoon van uw identiteitskaart
kunt u - vanaf 17 december - op on-
derstaande verdeelpunten uw gra-

tis ticket afhalen. 
- dienst Jeugd, Zusterhuis

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90
- dienst Onthaal, gemeentehuis,

Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 00

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

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

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

Een volledig overzicht van reiswe-
gen en dienstregelingen vindt u op
www.feestbussen.be (via de pro-

vinciekaart doorklikken naar
Zoersel). U kunt ook steeds een
kijkje nemen op www.delijn.be of
bellen naar De Lijn-info op
070 220 200.

SLUIKSLACHTEN

Wist u dat …?

- u aangifte moet doen voor het slach-
ten van runderen, varkens, schapen

en geiten?
- runderen en kalveren verplicht in het

slachthuis geslacht moeten wor-
den?

- varkens, schapen en geiten ook

thuis mogen geslacht worden, maar
u daar dan een aangiftebewijs voor
nodig heeft?

- het vlees bij thuisslachting niet ge-
keurd wordt, en dan ook niet in de

handel mag gebracht worden? 
- u voor het thuisslachten van klein-

vee, zoals gevogelte, konijnen en
wild, geen aangiftebewijs nodig
heeft? 

Als u dieren zelf slacht, hou dan reke-
ning met het feit dat ze ook pijn voe-
len en stress ondervinden van een
situatie die afwijkt van hun normale

routine. Snel handelen en deskundig-
heid zijn hier dus van groot belang.

Wenst u meer informatie over gere-
glementeerd slachten, dan kunt u

hiervoor terecht bij het federaal agent-
schap voor de veiligheid van de voed-
selketen, www.afsca.be.

FEESTELIJKE WIJZIGINGEN!

Sluitings- & ophaaldagen

Alle gemeentelijke diensten (inclusief

de openbare bibliotheken en de loket-
diensten) zullen gesloten zijn op maan-
dag 24 december vanaf 12.30 uur, op

dinsdag 25 en woensdag 26 decem-
ber, op maandag 31 december vanaf

12.30 uur, op dinsdag 1 januari, op
woensdag 2 januari vanaf 12.30 uur.
Ook wat de huisvuilophaling betreft,

zijn er tijdens de feestperiode enkele
uitzonderingen. Restafval en PMD
zullen in Halle opgehaald worden op
woensdag 26 in plaats van op dinsdag
25 december. De week nadien geldt

hetzelfde voor het GFT-afval: dat
wordt dan in Halle opgehaald op
woensdag 2 in plaats van op dinsdag
1 januari.
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1.500 € NOODHULP

Steun aan Bangladesh 

De cycloon Sidr heeft in
Bangladesh lelijk huisge-
houden. Momenteel is
het juiste aantal dodelijke
slachtoffers nog onbe-

kend, maar vast staat dat
duizenden mensen het
leven lieten bij de zwaar-
ste storm in dit gebied
sinds jaren. Het gemeen-

tebestuur heeft dan ook,
in overleg met de Derde-
wereldraad Zoersel, be-
slist 1.500 euro noodhulp
te storten aan Wereldso-

lidariteit.
Wilt u ons voorbeeld vol-
gen?
Dan kunt u uw gift storten
op het rekeningnummer

van Wereldsolidariteit,
Haachtsesteenweg 579, 

1030 Brussel, 
DEXIA 799-5500000-05

VDK 890-0140435-10.

60-PLUSGIDS

Nieuwe editie

Heeft u de pen-

sioengerech-
tigde leeftijd
(bijna) be-

reikt? Dan is
de 60-plusgids

ongetwijfeld iets
voor u. Deze door-
verwijsgids helpt u

op weg bij het zoeken
naar informatie over ver-

schillende thema’s zoals
inkomen, wonen, ge-
zondheid, zorgverlening,

vrije tijd, enz.
Naast antwoorden op tal

van vragen biedt deze
gids ook tips en adressen
die u op het juiste spoor

zetten.
Via www.vlaanderen.be/

publicaties of het num-
mer 1700 kunt u gratis
een exemplaar bestellen.

U kunt de nieuwe 60-
plusgids ook online raad-
plegen op:
www.60plusgids.be.
Opgelet: de voorraad is

beperkt en er kan slechts
één exemplaar per per-
soon besteld worden.
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Krijgt u soms ook de kriebels om uw huis een nieuw tintje te geven, te

verbouwen of op te frissen? Dan geven wij u graag enkele tips om dit op

een milieuvriendelijke manier aan te pakken.

verven
Voor ieders gezondheid en voor het milieu, is het verstandig om

verf te gebruiken met zo weinig mogelijk oplosmiddelen in.

Schildert u binnen, gebruik dan liefst verven en beitsen op water-

basis. Voor buiten is ook high solid verf zeer geschikt.

Natuurverven zijn kwalitatief evenwaardig aan traditionele verven.

Natuurverf is gemaakt uit natuurlijke, bij voorkeur niet toxische,

grondstoffen van natuurlijke, organische of minerale oorsprong.

Dat betekent onder meer dat ze met weinig middelen en energie

ontgonnen kunnen worden, en dat de bestanddelen in de afvalfa-

se goed afgebroken worden. Er bestaan twee types: natuurverf op

solventbasis en natuurverf op waterbasis (bijvoorbeeld silicaatverf

- geschikt voor buitengevels - en kookverf - geschikt voor onbe-

werkt, ruw, verweerd hout, maar weinig geschikt voor kozijnen,

deuren en ramen). De meest ecologische natuurverf is in poeder-

vorm en kunt u zelf met water aanmaken. U moet er geen hulp-

middelen, zoals schadelijke bewaarmiddelen, aan toevoegen.

Spoel kwasten tot slot nooit af onder de kraan, ook niet als u verf

op waterbasis heeft gebruikt. Bewaar ze bovendien luchtdicht (bv.

in folie) en op een koele plek (bv. in het vriesvak), dan kunt u ze

zelfs na een week nog gebruiken.

lijmen
De meeste lijmen zijn slecht voor het milieu, maar vermijd zeker

lijm met een doodshoofd, een vlam of een St.-Andrieskruis op de

verpakking. Koop liever een universeellijm (vinylacetaat zonder or-

ganisch oplosmiddel). Om glas, rubber en aluminium te repareren,

gebruikt u best cyanoacrylaatlijmen. Verder zijn er ook nog onder

meer beenderlijm, celluloselijm of caseïnelijm op de markt.

afval
Hoe goed u de klus ook heeft voorbereid, afval en resten heeft u

altijd. Het is belangrijk dat u die op een milieuverantwoorde manier

opruimt. Zo mogen producten als verf, beits en stopmiddel niet in

de vuilnisbak terechtkomen, maar moeten ze samen met het klein

gevaarlijk afval verwijderd worden. Onze dienst Leefmilieu vertelt

u graag hoe u restmaterialen moet afvoeren.

<  l e e f m i l i e u  >
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Woont u in een doorsnee rijwoning, dan gaat er zo’n

60 procent van uw - duur betaalde - energie op aan

verwarming. Het spreekt voor zich dat daarin be-

spaard kan worden, zonder dat u noodzakelijk moet

inboeten aan comfort. Kijken we bijvoorbeeld eens

naar de ramen. Meestal maken ramen maar een be-

perkt deel uit van een woning. Toch gaat er, afhanke-

lijk van de oppervlakte en het type beglazing, tot 40

procent van de warmte door verloren - en daar kunt u

gemakkelijk iets aan doen.

Tot in de jaren zeventig was enkel glas standaard.

Daarna kwam er dubbel glas, dat al beter isoleerde,

maar nu is er ook superisolerend of hoogrendements-

glas op de markt. Dit isoleert zowat vijf keer beter dan

enkel glas en nog steeds drie keer beter dan gewoon

dubbel glas. De verliezen worden dus fors beperkt -

en dit voor de rest van de levensduur van uw woning.

Omdat er bovendien ook minder afkoeling is aan de

ramen, verbetert ook de ‘comforttemperatuur’. De

huiskamerthermostaat kan gerust wat lager ingesteld

worden - en elke graad minder in uw huis levert nog

eens vijf tot zeven procent minder verbruik op.

Wilt u klassiek dubbel glas vervangen door superiso-

lerende beglazing, dan kan dit meestal in het be-

staande raamwerk. Bij de vervanging van enkel glas

door superisolerend glas zal het raamwerk meestal

wel moeten vervangen worden. Kies dan zeker voor

thermisch onderbroken profielen of houten ramen.

Hiervoor raadpleegt u best een vakman.

Aan dit alles hangt bovendien een interessant kosten-

plaatje. Superisolerend glas kost vandaag de dag na-

melijk nauwelijks meer dan gewoon dubbel glas.

Bovendien bespaart u op jaarbasis, per m2 enkel glas

die u vervangt door superisolerend glas, ongeveer 44

liter stookolie of 36 m3 aardgas. De investering is dus

in enkele jaren terugverdiend.

De overheid helpt u tot slot met belastingsverminde-

ringen en premies. Informatie hierover vindt u op

www.energiesparen.be, op www.premiezoeker.be of

bekomt u bij Eandis (tel. 078 35 35 34 of www.ean-

dis.be). Heeft ú de vier vliegen gevonden? Zeg nu zelf:

een levenslange besparing voor u die tegelijk ons leef-

milieu spaart, waar wacht u nog op?

4 in één klap
superisolerend glas

handige harry
klussen in & om uw huis
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Kerstmis komt dichterbij. Dat betekent onder

meer dat het bijna tijd is voor stapels kerstca-

deautjes en uitgebreide feestmaaltijden. Maar

heeft u er al eens bij stilgestaan hoeveel afval

u overhoudt na het opbergen van uw bood-

schappen? Maar liefst 30 procent van uw afval

is verpakkingsafval. Bovendien zijn voorver-

pakte producten vaak duurder dan producten

in bulk. Als u daar nog eens de kosten van res-

tafvalzakken bij rekent, dan loopt dit al snel op.

Redenen genoeg dus om zoveel mogelijk af-

valarm te winkelen. Dit betekent niet alleen

een besparing voor uw portemonnee, maar

ook minder verbranding en stortkosten.

Probeer alvast onderstaande tips op te volgen: 

- koop losse groenten en fruit, geen voorver-

pakte producten;

- koop flessen met statiegeld, geen plastic of

wegwerpflessen;

- koop herlaadbare batterijen, geen wegwerp-

batterijen - herlaadbare batterijen zijn in aan-

koop iets duurder maar gaan langer mee;

- koop navulbare verpakkingen van bijvoor-

beeld wasmiddelen en wasverzachters;

- gebruik een herbruikbare boodschappentas

of plooikrat, geen plastic zak;

- koop een kerstboom met wortel, die u nadien

in de tuin plant;

- gebruik zoveel mogelijk duurzaam inpakpa-

pier of bedenk iets origineels om uw cadeau-

tjes in te pakken;

- gebruik een stoffen tafelkleed in plaats van

een papieren, dat is zoveel feestelijker;

- gebruik echt servies, geen wegwerpborden

en -bestek;

- koop duurzame cadeaus zoals houten speel-

goed;

- beperk uw kerstverlichting.
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houtverduurzamingsmiddelen
Houtverduurzaming is het behandelen van hout om het te beschermen

tegen bacteriën, schimmels of insecten. Hout dat buiten gebruikt wordt,

moet bijvoorbeeld beschermd worden tegen aantasting door vocht, zon-

newarmte en UV-straling. Hout verduurzamen, gebeurt met name door

het te doordrenken met chemische stoffen zodat het langer meegaat. Er

bestaan houtsoorten die hier van nature tegen bestand zijn, maar toch

grijpen we nog heel vaak naar goedkopere houtsoorten die dan ver-

duurzaamd worden. Wij geven u graag enkele tips om hout te gebrui-

ken, zonder dat het moet verduurzaamd worden:

- Maak voor buitenspeeltuigen, terrassen, hekwerken, enz. gebruik van

eik, oregon, lariks, robinia of kastanje - of van tropische houtsoorten

zoals massaranduba, cumaru, cupiuba, sucupira vermelho. Denk er

wel aan om hout te kopen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Een herkenbaar keurmerk voor dit soort hout is het FSC-hout.

- Gebruik binnenshuis nooit preventief houtbeschermingsmiddelen.

Afwerken met plantaardige olie is voldoende.

- Hou rekening met de natuurlijke levensduur van hout - dit is de weer-

stand die het heeft tegen aantasting door organismen en weersinvloe-

den als het geen speciale behandeling heeft ondergaan.

- Hou ook rekening met de omstandigheden en bestemming waarvoor

het hout gebruikt wordt. Gebruik het juiste hout op de juiste plaats.

Als particulier is het dus niet altijd eenvoudig om de juiste milieuvriende-

lijke keuze te maken. Raadpleeg hiervoor de websites www.ecoline.org,

www.vibe.be of www.ecomat.be.

COPRO-gekeurd puin
Het COPRO-label doet waarschijnlijk slechts bij enkelen onder u een

belletje rinkelen. Wel, met de COPRO-certificering (COntrole van

PROducten) wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik

van gerecycleerd steenpuin bij bouwwerken te stimuleren. De gemeen-

te Zoersel maakt bij wegen- en bouwwerken alvast gebruik van dit CO-

PRO-gekeurd puin. Maar ook u kunt hierin uw steentje bijdragen. Als u

de keuze heeft, opteer dan om te beginnen liefst voor een doorlatende

verharding zoals versterkt gras of doorgroeitegels. Zo kan het regenwa-

ter nog in de bodem dringen en stroomt het niet onmiddellijk af naar het

rioleringsnet of naar grachten en beken. Blijkt een verharde onderlaag

toch nodig te zijn, gebruik dan gerecycleerd steenpuin met het COPRO-

label. Zo helpt u het milieu twee keer. U gebruikt gerecycleerd materi-

aal, dus moeten er geen nieuwe bouwstoffen (zand, grint) uitgegraven

en landschappen geschonden worden. En in plaats van dat het afbraak-

materiaal ergens wordt gestort, wordt het nu hergebruikt. Op die manier

zijn er ook minder stortplaatsen nodig. Meer info op www.copro.eu.

gemeentelijke dienst Leefmilieu

duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

tel. 0800 14 529

fax 03 380 13 30

leefmilieu@zoersel.be

info

doe ze afvalarm

kerstinkopen
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afgelopen jaar in beeld

u was weer
geweldig
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<  p o l i t i e  >

Alex Verbergt
0479 50 46 70

Rudi Druyts
0479 50 46 99

Sinds 1 september 2005 telt onze gemeente vijf wijkagenten. Alex

Verbergt, Erwin Geluyckens, Hans Clippeleyr, Rudi Druyts en Marina

Kienen nemen deze taak met verve op zich. Hierbij vindt u alvast welke

van deze vijf wijkagenten uw wijk voor zijn of haar rekening neemt. 

U ziet hem of haar ongetwijfeld regelmatig lopen in uw buurt, uw

wijkagent. In de eerste plaats is uw wijkagent uw contactpersoon

als u wijkgebonden vragen of problemen heeft. Daarnaast voert

hij ook vaak gerichte taken uit met betrekking tot de wijk (bijvoor-

beeld het nazicht van de staat van de verkeersborden), verwerkt

hij opdrachten van de parketten (kantschriften) of gaat hij na of

personen die bij de bevolkingsdienst hun inschrijving vragen in

Zoersel wel degelijk op het opgegeven adres wonen.

ken uw wijkagent
wie in welke wijk?
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gemeentelijke dienst Openbare Werken

afdelingshoofd - Rudy Reynders

tel. 03 380 13 45

fax 03 380 13 44

technische.dienst@zoersel.be
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bloemenwijk
De werkzaamheden in de Zonnebloemlaan en de Salvialaan lopen

op hun einde. Het plaatsen van een houten betuining in de gracht

en het aanleggen van de opritten, alsook de asfalteringswerken

zijn afgerond. Ook de voorziene bomen zullen dit plantseizoen nog

aangeplant worden. Het opzaaien van de bermen is voorzien voor

in het voorjaar.

haag St.-Antoniusbaan
Op de St.-Antoniusbaan wordt de beplanting tussen de rijweg en

het fietspad vernieuwd en dit vanaf ongeveer de Hendrik

Consciencelaan tot aan de Veldstraat. In het voorjaar van 2007

werd het gedeelte tussen de Hulstenweg en de Veldstraat al aan-

gepakt. Momenteel zijn de voorbereidende werken bezig om het-

zelfde te doen tussen de Hulstenweg en de Hendrik

Consciencelaan.

Wat staat er precies te gebeuren? Wel, er wordt een haag aange-

plant tussen de rijweg en het fietspad. De haag wordt op regelma-

tige afstanden onderbroken zodat voertuigen die pech hebben wel

nog van de baan kunnen gaan staan. Ook zullen er op verschillen-

de plaatsen doorsteken voorzien worden zodat de bewoners aan

de overkant van de straat toch vlot het fietspad kunnen bereiken.

fietsenstalling Sint-Antonius
Het gemeentebestuur is zich al langer bewust van het feit dat de

fietsenstalling aan de Handelslei in Sint-Antonius, ter hoogte van

de bushalte aan de Bethaniënlei - beter bekend als ‘de wissel’ - te

klein is en besloot dan ook om ze te vervangen door een groter én

volledig overdekt exemplaar. Half september startte onze dienst

Openbare Werken met de voorbereidende werkzaamheden. Na

het verwijderen van de struiken, de kasseien en de oude fietsen-

rekken werden de funderingsblokken waarin de stalling komt te

staan geplaatst, samen met de regenwaterafvoer. Ook het stalen

geraamte van de fietsenstalling zelf is al geplaatst. Nu is het enkel

nog wachten op de aanleunbeugels, waar de sportievelingen on-

der u hun fiets kunnen tegen zetten. Deze zullen vermoedelijk in

januari van volgend jaar geplaatst worden. Vervolgens staat enkel

nog de afwerking van de stalling en de beklinkering op het pro-

gramma.

<  o p e n b a r e  w e r k e n  >

stand van zaken

werken in uitvoering

Weer of geen weer, er

zijn steeds wel ergens weg-

werkzaamheden aan de gang.

Die in de Zonnebloemlaan en de

Salvialaan lopen op hun einde, en te-

gelijkertijd is men op de St.-

Antoniusbaan alweer bezig  met de

voorbereidingen voor de aanplanting

van een haag. De fietsenstalling aan de

Handelslei zal in het voorjaar afgewerkt

worden.
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G E M E E N T E R A A D

Eerstvolgende gemeenteraden:

maandag 28 januari en 25 februari

A D V I E S R A D E N

De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen

en/of geïnteresseerde burgers.

Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties

hebben hier enkel een adviserende stem. De vergaderingen van

alle erkende adviesraden zijn openbaar.

Wil u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer

dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

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

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 380 13 93

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

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

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

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

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

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

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

5 0  J A A R  S A M E N

Alphonsus en Hilda GYSELS - SEBRECHTS

Frans en Lisette HUFKENS - LEIRS

Constantinus en Lizetta GROOTJANS - GHIELENS

Jozef en Marie DILS - AERTS

Frans en Joanna THONE - STEURS

Guido en Geertruida ADRIAANSENS - VAN LINGEN

Jacques en Simonne EBEN - DE WINTER

Désiré en Maria VAN TONGERLOO - COPPENS

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: maart 2008

artikels binnen: 12/02/2008

periode: 21/03/2008 - 27/06/2008

dienst Communicatie & Voorlichting

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 06, fax 03 380 13 30

e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N

U kunt bellen naar het centraal oproepnummer
0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht is tij-

dens het weekend.

De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en

eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-

terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.

T A N D A R T S E N

Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903 99 591 als u 

wil weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S

Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900 10 500 als u wil

weten welke apotheker van wacht is.
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