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Om het aantal fietsdiefstallen te verminderen start de Lokale Politie

Voorkempen een project “fietsdiefstallen”. De projectgroep bestu-

deerde het probleem van de fietsdiefstallen grondig en formuleerde een

aantal voorstellen. Momenteel is men

druk bezig om deze voorstellen in prak-

tijk om te zetten. Wij willen namelijk

het aantal fietsdiefstallen tegen eind

2003 zeker met 1/4 verminderen.

Eén van de voorstellen is een beter re-

gistratiesysteem voor de fietsen. Om dit

te realiseren wordt er contact opge-

nomen met de fietshandelaren en de

scholen. De gemeentebesturen zullen

een aantal fietsenstallingen verbeteren.

Er worden ook borden aangebracht om

de fietser er attent op te maken dat hij

zijn fiets degelijk op slot moet doen.

Verder komt er een informatiebrochure

en wordt er gewerkt aan een betere

communicatie met de andere poli-

tiezones.

Ook werden er een aantal voorstellen

geformuleerd met betrekking tot de ver-

werking van de gegevens door de poli-

tie: aanpassing computersysteem, aan-

stellen contactpersoon, stalling terug-

gevonden fietsen, enz.

Ongetwijfeld verneemt u over de prak-

tische uitwerking van dit project in de nabije toekomst meer.

Tips
In afwachting daarvan geven wij u nu graag al enkele tips.

- registreer uw fiets,

- laat uw fiets altijd slotvast achter, ook al bent u maar even weg,

- maak uw fiets vast aan een niet verplaatsbaar voorwerp (zowel frame

als beide wielen,…),
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- bevestig het beugel- of kabelslot hoog: dit bemoeilijkt het gebruik van

een betonschaar,

- gebruik eventueel twee sloten (een frameslot en een beugelslot),

- laat niets achter in uw fietstassen, let

ook op uw fietscomputer, afneembare

verlichting, enz.,

- stal uw fiets zoveel mogelijk op druk

bezochte en zichtbare plaatsen, ver-

mijd ongure onverlichte plaatsen,

- stal uw fiets bij voorkeur in een fiet-

senstalling, en maak uw fiets er altijd

aan vast,

- zorg ervoor dat u uw fiets bij een

mogelijke diestal goed kunt beschrij-

ven, noteer gegevens van uw fiets en

bewaar deze zorgvuldig (fietspas),

doe na een diefstal aangifte bij de

politie, gebruik hierbij uw fietspas.

Geef een diefstal altijd aan
We vermoeden dat er nogal wat fiets-

diefstallen niet worden aangegeven.Wij

raden u aan om altijd een aangifte te

doen. Op deze manier weten wij waar

veel fietsen gestolen worden, kunnen we

het fenomeen in kaart brengen, en kun-

nen we gerichte acties ondernemen.

Fietsendieven hopen dat er zo weinig

mogelijk mensen iets tegen hen ondernemen.

Meld het wanneer u ziet dat iemand een fietsslot kraakt.

Aantal fietsdiefstallen
Voor het eerste kwartaal van 2003 zijn dit de cijfers:

Brecht: 27, Malle: 18,

Schilde: 37, Zoersel: 38.
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SOLIDAIR MET DERDE WERELD

De kerstmarkt 2002 ligt al een eindje

achter ons en het begint stilaan te

kriebelen om de editie 2003 op poten

te gaan zetten. Toch moest de uitgave

2002 nog definitief afgesloten wor-

den.

In 2002 stond de kerstmarkt in het

teken van twee derdewereldprojecten.

Nadat alle inkomsten en uitgaven waren geteld, kon de burgemeester op 22

mei in aanwezigheid van de verschillende deelnemende verenigingen, twee

cheques overhandigen aan de vertegenwoordigers van de gekozen projecten.

Bij een hapje en een drankje werd 2.500 euro geschonken aan "KOKOBO"

een vereniging uit Zoersel die hiermee een container met hulpgoederen zal

financieren naar Bagaya, een Senegalees broussedorp. Nog eens 2.500 euro

gaat naar de Filippijnen, voor een project “drinkbaar water voor de Subanen”,

een bevolkingsgroep in het Kalambagebergte.

De mensen van beide projecten dankten alle verenigingen en het gemeente-

bestuur voor de gedane inspanningen en verzekerden de aanwezigen dat het

geld meer dan welkom is en dat ze het zeker goed zullen besteden.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat de "Zoerselse kerstmarkt" uniek is

en dat deze vorm van solidariteit niet verloren mag gaan.

Daarom gaan we er vol enthousiasme opnieuw tegenaan. Hopelijk zijn de

weergoden ons dit jaar beter gezind dan in 2002.

Wij danken hierbij nogmaals van harte alle personen en verenigingen die zich

vorig jaar inzetten.

DVD’S ONTLENEN KAN
VANAF DEZE MAAND IN DE HOOFDBIBLIOTHEEK

Wij hebben voor u een beperkte startcollectie samengesteld.

Hierin zit voor een groot gedeelte verfilmd literair werk bijvoor-

beeld Les misérables (Emile Zola), Van de koele meren des doods

(Frederik van Eeden), De avonden (Gerard Reve), Romeo and Juliet

(Shakespeare), The last of the Mohicans (James Fenimore Cooper),

Mariken (naar een middeleeuws abel spel), en Sjakie en de choco-

ladefabriek (Roals Dahl).

Een beetje muziek hoort er bij : klassieke-muziek DVD’s zoals A life

with Beethoven (Anne Sophie Mutter) en minder klassiek Tina Turner.

We dachten ook aan echte filmklassiekers zoals “Lolita” (Stanley

Kubrick), en The Fall of the Roman empire (Samuel Bronston,

1964) en aan enkele minder bekende pareltjes zoals de Russische

film De ballade van een soldaat uit 1969.

Uit het beperkte aanbod informatieve DVD’s kozen we er enkele

over dieren en geschiedenis. Onze jongste leners kunnen pret

beleven met de avonturen van de kleine ijsbeer Pingu en Musti.

Praktische informatie:
Met de lenerskaart van een volwassene kunt u twee DVD’s ontle-

nen. U mag die twee weken houden en u betaalt per stuk  1,5.

Vakantieweetje:
De bibliotheken van Halle en Sint-Antonius zijn gesloten tijdens de

tweede helft van juli. De hoofdbibliotheek blijft de hele zomer

open.

Digitale gegevensbanken:
Bent u op zoek naar actuele documentatie, persberichten, boekbe-

sprekingen, uitreksels uit boeken: gebruik dan in de bibliotheek de

digitale databanken van Mediargus en Biblion.

Wij bieden u gratis toegang tot deze databanken.

Vraag ernaar aan de balie.

GEMACHTIGD OPZICHTER
EEN GEMEEND “DANK U WEL”

Einde juni, einde van het schooljaar. Tijd om dank te zeggen tegen

allen die zich heel dit schooljaar inzetten voor onze kinderen.

Een gemeend “dank u wel” past zeker ook voor de gemachtigde

opzichters. Zij trotseren

dagelijks weer en wind om

onze kinderen op risicoville

plaatsen veilig te laten over-

steken. Namens het gemeen-

tebestuur, de scholen, alle

ouders en vooral de kinderen

verdienen zij hierbij zeker

een “symbolisch bloemetje”.

Wij hopen dat zij ook volgend

jaar weer op post zullen zijn.

DEELNEMINGSFORMULIER

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

naam en voornaam: ...................................................................

straat + nummer: ....................................................................

schrijft in voor: categorie 1 (bebloeming van gevels en tegeltuintjes)

categorie 2 (kleine voortuinen tot en met 50 m2)

categorie 3 (grote voortuinen vanaf 50 m2)

categorie 4 (ecologische voortuinen)

Dit deelnemingsformulier opsturen, faxen of mailen aan:

- dienst Leefmilieu & Landbouw, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,

tel. 03/380.13.43, fax 03/380.13.30, email leefmilieu@zoersel.be

of bezorgen via de gemeentelijke loketdiensten:

- loketdienst Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,

- loketdienst St.-Antonius, Handelslei 108.

(kruis het juiste vakje aan)

✂
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MODEL 2003 (M/V)
FOTOCLUB OBSCURA ZOEKT...

Tijdens de vierde verenigingendag “Met verenigde

groeten” bouwt Obscura Zoersel een fotostudio op.

Jongeren van 16 tot 25 jaar, die ooit droomden om

eens op een affiche te verschijnen, krijgen nu de

kans kennis te maken met studio-opnames.

Onze semi-professionele fotografen bieden je

de kans om voor een aantal opnames te

poseren. Alles kan, alles mag! De resultaten

kan je onmiddellijk meekrijgen op een CD-

rom. De beste opname (je eigen keuze) zal op

de website van Obscura geplaatst worden.

Een ruim publiek krijgt dan later de kans om z’n

stem uit te brengen en zo het “Model 2003” te

kiezen.

De winnaar kan tijdens het fotosalon in januari 2004

een aantal fotoprints afhalen en krijgt de kans op een

nieuwe foto-shoot.

Dit is de kans om je creativiteit als model bot te

vieren!

Voor meer info:

Paul De Houwer, Pijlstraat 18, tel.03/289.38.64,

e-mail: paul.de.houwer@pandora.be

gemeentelijke basisschool Zoersel
- zaterdag 28 juni en zaterdag 16, 23 en 30 augustus: van 10 tot 12 uur,

- van maandag 18 augustus tot vrijdag 29 augustus: van 18 tot 20 uur.

- zaterdag 30 augustus opendeurdag en kennismaking met de juf of meester:

van 10 tot 12 uur.

Meer informatie: - tijdens de schooluren: 03/312.22.42

- privé 03/311.66.01

gemeentelijke basisschool Halle
- vanaf 1 juni: tijdens de schooluren

- 21-22 en 28 augustus van 18u.30 tot 20 uur.

- 29 augustus: opendeuravond van 18u.30 tot 20 uur.

gemeentelijke basisschool
Sint-Antonius
- eerste week van juli van 10 tot 12 uur,

- van 18 augustus tot en met 29 augustus

2003: van 18 tot 20 uur.

- kennismaking voor alle kleuters en

leerlingen van de lagere school op

30 augustus van 10 tot 12 uur.

INSCHRIJVINGSDAGEN
KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

BELASTINGEN VIA INTERNET?
TAX-ON-WEB NATUURLIJK

Vanaf dit aanslagjaar krijgen belasting-

plichtigen die enkel deel één van de aangif-

te hebben ontvangen (werknemers, uit-

keringsgerechtigden, gepen-

sioneerden) de moge-

lijkheid hun aangifte

in te dienen via het

internet, genoemd

"Tax-on-web".

Aangifte indienen
via internet biedt vol-
gende voordelen:
- een beveiligde procedu-

re via persoonlijke codes,

- 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegang tot deze dienst die u van

gelijk waar kunt bereiken,

- invullen op eigen ritme door tussentijdse versies op te slaan,

- geen verantwoordingsstukken meer opsturen (u moet ze wel

thuis bewaren),

- berekening van het bedrag van uw belasting,

- valideren van gegevens om fouten te signaleren,

- ontvangstbewijs dat uw aangifte is ingediend,

- bijstand bij het invullen van de aangifte,

- uitsluiting van vergissingen of menselijke fouten bij de verwer-

king van uw aangifte op onze dienst.

Hoe gaat u tewerk?
* Registreer u onmiddellijk via:

- portaalsite van de federale overheid:

www.belgium.be/taxonweb

- site van de overheidsdienst financiën:

www.minfin.fgov.be/taxonweb.

* Identificeer uzelf door middel van uw rijksregisternummer, uw

SIS-kaartnummer, uw identiteitskaartnummer en een zelfgeko-

zen paswoord. Uw persoonlijke codes worden enkele dagen

later toegezonden per post. Met deze codes kunt u in een per-

soonlijke "TaxBox" uw aangifte indienen.

Meer informatie:
Voor vragen, inlichtingen en telefonische bijstand kunt u terecht op

de volgende telefoonnummers:

03/312.83.31, 03/312.83.33,

03/312.83.38, 03/312.83.39,

03/312.83.41, 03/312.83.42,

03/312.83.45, 03/312.83.46.
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NOODHULP IN RAMPGEBIEDEN
IRAK EN ALGERIJE

Eén zekerheid is er: zowel voor als tijdens de oorlog heeft de

bevolking van Irak het erg te verduren gehad. Op dit ogenblik

hebben honderdduizenden onschuldige kinderen nood aan zuiver

drinkwater, voedsel, beschutting en medische hulp.

Unicef, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, werkt hard

aan bevoorrading van zuiver water om het gevaar op epidemieën

te verkleinen.

Ook de aardbevingen in Algerije - meer dan 2.000 doden -

veroorzaakten onnoemelijk menselijk leed. Velen die de ramp

overleefden, verloren niet alleen tal van familieleden maar ook

hun woningen en hun bezittingen.

In samenspraak met het schepencollege besliste de derde werel-

draad Zoersel om telkens 1.000 euro noodhulp te storten als teken

van solidariteit met de slachtoffers.

NOODHULP IN RAMPGEBIEDEN
IRAK EN ALGERIJE

Eén zekerheid is er: zowel voor als tijdens de oorlog heeft de

bevolking van Irak het erg te verduren gehad. Op dit ogenblik

hebben honderdduizenden onschuldige kinderen nood aan zuiver

drinkwater, voedsel, beschutting en medische hulp.

Unicef, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, werkt hard

aan bevoorrading van zuiver water om het gevaar op epidemieën te

verkleinen.

Ook de aardbevingen in Algerije - meer dan 2.000 doden -

veroorzaakten onnoemelijk menselijk leed. Velen die de ramp over-

leefden, verloren niet alleen tal van familieleden maar ook hun

woningen en hun bezittingen.

In samenspraak met het schepencollege besliste de derde werel-

draad Zoersel om telkens 1.000 euro noodhulp te storten als teken

van solidariteit met de slachtoffers.

WIJZIGING KGA-OPHALING
DEELGEMEENTE ZOERSEL

Vanaf 1 juli 2003 zal de chemokar geen halt meer houden op het

dorpsplein van Zoersel. Het recyclagepark is dichtbij en bijna elke

dag bereikbaar. Het schepencollege heeft daarom besloten dat de

chemokar geen extra ophaling meer zal doen op het Dorpsplein

van Zoersel op de derde zaterdag van de maand.
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ONDER DE LOEP
LOKAAL CULTUURBELEID

een nieuwe impuls
Gemeentebesturen krijgen met een nieuw decreet de kans om een kwalitatief

en integraal cultuurbeleid te ontwikkelen, en dit op maat van de gemeente.

Het decreet “houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief

lokaal cultuurbeleid” benadrukt de sturende en coachende rol van het

gemeentebestuur t.a.v. het cultuurbeleid. De nadruk wordt gelegd op een

brede en open benadering waarin samenhang, deskundigheid en participatie

centraal staan.

cultuurbeleidsplan
Eén van de krachtlijnen in het decreet is het opstellen van een cultuurbe-

leidsplan. Het cultuurbeleidsplan wordt voor het gemeentebestuur een

belangrijk instrument om, samen met alle geïnteresseerden en betrokken

verenigingen, het cultuurbeleid te evalueren en het gewenste toekomstbeeld 

te verwezenlijken. Het plan zal een langetermijnvisie formuleren en doel-

stellingen en middelen bepalen in verband met alle aspecten van het culturele

leven in Zoersel voor de komende jaren: verenigingsleven, amateurkunsten,

bibliotheek, cultureel erfgoed, enz…

Zoersel doet mee
Het gemeentebestuur heeft enkele maanden geleden beslist in te stappen in

het decreet. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan moet tegen eind april 2004

een afgewerkt stuk zijn. Veel tijd dus op het eerste zicht, maar er zal een pak

werk moeten worden verzet. Geen tijd te verliezen dus…

stuurgroep organiseert inspraak
De opmaak van het cultuurbeleidslan zal worden gestuurd door een stuur-

groep, met naast de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator, een

vijftal mensen uit de culturele sector.

Uit het cultuurbeleidsplan moet de participatie van zoveel mogelijk groepen

uit de bevolking blijken. Het is niet de bedoeling dat de stuurgroep het cul-

tuurbeleidsplan schrijft, integendeel, de stuurgroep organiseert de inspraak

van alle belanghebbenden, zowel individuen als groepen.

Als eerste stap heeft de stuurgroep er voor gekozen om het ruime verenig-

ingsleven van onze gemeente te betrekken bij de opmaak van het cultuur-

beleidsplan. In juni vonden een aantal info-avonden plaats voor de verschil-

lende soorten verenigingen: verenigingen voor kunstbeoefening, het sociaal-

cultureel werk, cultuurspreidende verenigingen en de wijkraden. Zij krijgen

na de zomervakantie de kans om hun ideeën, meningen verder te ventileren.

uw mening? graag.
uw ideeën: nog liever!
Niet enkel de cultuurbeleidscoördinator, de stuurgroep en verenigingen

bepalen wat er in het voorstel van cultuurbeleidsplan zal staan. Uzelf, inwon-

er van Zoersel, kan mee de inhoud van het cultuurbeleidsplan sturen.

We zullen de komende maanden uw mening vragen over het culturele leven

in Zoersel. Uw kritiek nemen we ter harte. Wat we echter vooral graag willen

horen, dat zijn uw ideeën, verwachtingen en wensen voor de toekomst. Op

welke manier we dit doen, hoort u nog van ons.

Wie op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, of zelf al sug-

gesties, eigen ideeën of uitgesproken meningen heeft, kan steeds terecht bij de

gemeentelijke dienst Cultuur, Bart Van Santvliet, Halle-Dorp 37,

tel. 03/380.13.93, e-mail: cultuur@zoersel.be.

DE POST
VANAF JUNI NIEUWE OPENINGSUREN

Sint-Antonius, Kerkhoflei 16, tel. 03/383.08.18

dagelijks geopend van 9 tot 12u.30 en van 13u.30 tot 17 uur,

op zaterdag van 9 tot 12 uur (niet in juli)

voor informatie over uitreiking en thuisbetalingen kunt u het

distributiekantoor Zoersel Mail telefonisch bereiken tussen 7

en 9 uur en tussen 11 en 14 uur,

tel. 03/410.15.00 en 03/410.15.02.

Zoersel, Dorp 46, tel. 03/312.20.03

op maandag geopend van 11 tot 12u.30 en van 13u.30 tot 18u.30,

van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 12u.30 en van

13u.30 tot 16 uur.



Voor de derde maal organiseert “De Bijl”, ‘(t) Huis voor kunst en cultuur’ een

groepstentoonstelling met kunstenaars uit Zoersel. Het thema van de tentoon-

stelling is “Water”. Dit thema mag elke kunstenaar, zonder afbreuk te doen

aan de essentie ervan, naar eigen inzicht interpreteren. 

De tentoonstelling loopt van 13 december 2003 tot en met 4 januari 2004.

Inschrijven kan tot 1 september 2003 bij de gemeentelijke dienst Cultuur,

Franky Michielsen, Halle-Dorp 37, tel 03/380.13.96, e-mail: debijl@zoersel.be

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
HULPDIENST ZOERSEL EN MALLE

De Hulpdienst bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij garanderen de

(verkeers)veiligheid tijdens verschillende activiteiten georgan-

iseerd in de gemeenten Zoersel en Malle.

Elke vereniging kan, via het gemeentebestuur, beroep doen op hun

diensten.

Wil u meewerken aan de veiligheid in onze gemeente? 

Het gemeentebestuur zorgt voor 

- een degelijke zomer- en winteruitrusting

- een machtiging van de burgemeester

- een goede verzekering

- een kleine vergoeding.

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!

Heeft u interesse? Bel dan Cois Keysers, verantwoordelijke van 

de Hulpdienst, op het nummer 0478/38.69.48.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
OCMW ZOERSEL

Heeft u interesse voor verschillende culturen? Lijkt het u wat om

sportactiviteiten te organiseren of mee te begeleiden? Wilt u kan-

didaat-vluchtelingen wegwijs maken in de gemeente?

OCMW Zoersel biedt materiële opvang aan kandidaat-vluchtelin-

gen tijdens de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure.

De asielzoekers worden opgevangen in een LOI (Lokaal Opvang-

Initiatief). Dit kan gezien worden als een kleinschalig opvangcen-

trum op het grondgebied van onze gemeente. Op dit ogenblik

beschikt OCMW Zoersel over drie woningen waarin maximaal 24

personen opgevangen worden.

De gemiddelde verblijfsduur van deze kandidaat-vluchtelingen is

zes maanden. Deze periode is te kort om aan een echte integratie

te werken. Toch lijkt het ons zinvol om samen met enkele enthou-

siaste vrijwilligers een aanbod van activiteiten uit te werken.

Om deze reden willen wij een beroep op u doen!

Interesse?

Contacteer dan Karen Van Dyck, OCMW-Zoersel.  Zij geeft u

meer informatie, beantwoordt al uw vragen en maakt met u

verdere afspraken.

Karen Van Dyck, OCMW Zoersel, Oostmallebaan 50,

tel. 0800/12.113, e-mail: karen.vandyck@zoersel.be

FIETSEN TE KOOP BIJ OPBOD
Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod een aantal fietsen. De ver-

koop vindt plaats op donderdag 25 september om 18 uur aan het

politiecommissariaat aan de Kerkhoflei 14 in de deelgemeente Sint-

Antonius. De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.
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ONTHAALMOEDERS EN -VADERS
EINDELIJK EIGEN SOCIAAL STATUUT

Vanaf 1 april 2003 hebben onthaalouders die aangesloten zijn bij een Dienst

Opvanggezinnen een eigen sociaal statuut. Een onthaalouder heeft vanaf nu

recht op een tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging, een uitkering bij

ziekte, bij arbeidsongeschiktheid, bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Hij krijgt kinderbijslag en bouwt pensioenrechten op. Bovendien is er een 

vergoeding wanneer de kinderen buiten de wil van de onthaalouder niet

komen. Heb je een kindvriendelijk huis, hart en gezin en zie je thuis werken

wel zitten? Misschien ben jij dan wel de geschikte onthaalouder waarnaar wij

op zoek zijn.

Ons aanbod :

- een belastingvrije kostenvergoeding,

- een startvergoeding voor installatiekosten,

- de zekerheid van het sociaal statuut maakt het beroep toegankelijker voor

kandidaten die vroeger afhaakten omwille van de onzekere werksituatie,

- een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid,

- ondersteuning door de Dienst Opvanggezinnen voor alle administratieve en

financiële regelingen,

- individuele begeleiding door een dienstverantwoordelijke 

- een permanente vorming,

- vrije keuze op welke dagen en uren je kinderen opvangt,

- de verbondenheid met een hele groep collega’s.

Wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met onze

dienst voor meer informatie. Samen bekijken we dan welke

mogelijkheden er in uw situatie weggelegd zijn als

onthaalouder.

Mattie Jaspers & Liesbeth Laurijssen,

Dienst Opvanggezinnen, Kerkhoflei 16,

tel. 03/385.16.61.

Van maandag tot en met donderdag van 10 tot 12 uur en

elke eerste dinsdag van de maand van 19 tot 20 uur.

THEMATENTOONSTELLING “WATER”
KUNSTENAARS GEZOCHT



WEGEN- EN ANDERE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

VRIJMAKING ENERGIEMARKT
LEVERANCIER ZELF KIEZEN

Vanaf 1 juli 2003 kunt u uw energieleverancier vrij kie-

zen. Tot op heden leverde Iveka uw elektriciteit en

IGAO uw aardgas. U kon niet anders vermits deze

maatschappijen het monopolie bezaten en de enigen op

de markt waren.

Ondertussen zijn er verschillende maatschappijen

opgericht die stroom en gas kunnen leveren zodat vanaf

1 juli iedereen zelf zijn leverancier(s) kan kiezen. Als u

niets onderneemt zult u uiteraard niet zonder stroom of

gas vallen maar blijft de levering gewaarborgd door uw

huidige leveranciers.

Meer info zie www.zoersel.be of www.vreg.be

VORMINGSDIENST
INSCHRIJVINGSDAG

U gaat wel eens op reis en dan blijkt dat ze niet overal

Nederlands spreken? U heeft vrienden in het buitenland

maar de conversatie wil niet altijd zo goed lukken? U

zit veel op het internet en “chat” af en toe, maar uw

Engels is niet voldoende? U wilt eindelijk wel eens

kunnen meepraten met uw kinderen over computers?

Zelf uw eigen kleren maken is een oude droom?...

Vele vragen, waarop u misschien het antwoord vindt bij

de gemeentelijke vormingsdienst. Binnen de gemeen-

telijke vormingsdienst kunt u namelijk terecht voor een

uitgebreid aanbod aan verschillende cursussen. Het

betreft dagcursussen waaraan iedereen, die de leeftijd

van 18 jaar heeft bereikt, kan deelnemen.

Welke cursussen wanneer worden gegeven, hoe u kunt

inschrijven,… enz. vindt u allemaal terug in een handi-

ge brochure. De gratis brochure kunt u verkrijgen op de

verschillende gemeentelijke diensten (gemeentehuis,

loketdiensten Zoersel en Sint-Antonius of Zusterhuis)

of wij sturen ze voor u op. De brochure aanvragen kunt

u bij de gemeentelijke Sociale Dienst, Halle-Dorp 37,

tel. 03/380.13.95 of e-mail: sociale.zaken@zoersel.be.

rioleringswerken 

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN,

DE DOELEN, PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

Wanneer u dit nummer leest, zijn de wer-

ken in de Smissestraat, Pastoor Doxlaan,

De Doelen, Pijl- en Boogstraat praktisch

beëindigd. De aannemer legt de laatste

hand aan de opritten en de verkeersrem-

mende maatregelen zoals asverschuivin-

gen, wegvernauwingen en de verkeerspla-

teaus. De aanplanting van de laanbomen

wordt uitgesteld tot het volgende plantsei-

zoen, eind dit jaar.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

Ook in Groenlaan en Frans Janssenslaan

zitten alle riolen in de grond en is de aan-

nemer gestart met de heraanleg van de

weg. De planning van de resterende wer-

ken is als volgt (als het weer geen roet in 't

eten gooit):

- de laatste week van juni worden de

betonnen boordstenen gegoten,

- de eerste week van juli, de fundering,

- de week daarop wordt de asfaltverharding

gelegd en de opritten naar de woningen.

Het gemeentebestuur doet extra inspanningen

om een volledig gescheiden rioleringsstelsel

aan te leggen met twee rioolbuizen: één voor

het vuile water (DWA = Droog Weer Afvoer),

één voor het regenwater (R.W.A = Regen Weer

Afvoer). Deze afkortingen staan in de gietijze-

ren dekseltjes gegoten van de aansluitputjes.

Zo kunt u zich niet vergissen wanneer u uw

aansluitingen van riool- en regenwater maakt.

Van de bewoners van beide projecten ver-

wachten we dat zij het rioleringsstelsel op hun

eigendom zoveel mogelijk ontdubbelen. Voor

de nieuwe woningen vanaf 1991 werd dit al

opgelegd in de bouwvergunning.

wegenwerken 

OOSTMALLEBAAN - N14

Ook deze herstellingswerken lopen op zijn

einde. Het gedreun van de vrachtwagens op

de oude betonbaan hoort tot het verleden.

De asfaltverharding is aangelegd en nu

worden de opritten van de woningen aan-

gepast aan de nieuwe weg. Voor het bouw-

verlof zal ook dit werk volledig afgewerkt

zijn.

NIEUW FIETSPAD OOSTMALLEBAAN

Na het bouwverlof wordt gestart met de

aanleg van een fietspad langs de

Oostmallebaan langs de onpare huisnum-

mers. Na lang aandringen bij het Vlaams

Gewest, beheerder van deze weg, wordt

eindelijk werk gemaakt van dit belangrijk

fietspad. Op de plaats waar lang geleden de

tram reed wordt nu een fietspad aangelegd.

Dit fietspad loopt van de Voetbalstraat tot

aan De Schaaf, dé fietsroute voor school-

gaande jeugd van en naar Oostmalle.

Komende van Oostmalle zullen de ver-

plichte oversteekbewegingen met de druk-

ke gewestweg aan De Schaaf en aan de

Voetbalstraat binnenkort tot het verleden

behoren.

OLMENLEI - LINDEDREEF

Na het bouwverlof worden de verkeerspla-

teaus in de Olmenlei en de Lindedreef aan-

gepast aan de nieuwe omzendbrief. 

Bij deze werken zullen kleine plaatselijke

omleidingen noodzakelijk zijn. Deze

omleidingen worden, in samenspraak met

de politie, duidelijk door de aannemer

gesignaleerd.

Voor deze werken zijn in totaal 30 werkda-

gen voorzien.

6 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2003/2

KANKER
BLIJF ER NIET MEE ZITTEN

Bel de hulp- en infolijn van de Vlaamse Liga tegen

Kanker, elke werkdag van 9 tot 17 uur.

De Vlaamse Kankertelefoon kunt u voortaan bereiken

op het nummer 078/15.01.51. Dit 078-nummer kost

4,96 eurocent per minuut.

Of mail naar e-kankerlijn@tegenkanker.be.
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EEN BLIK OP...
SENIORENSPORTDAG & SENIOREN EN KUNST



H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst of zie

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 728 als u wilt weten welke

huisarts van wacht is.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 03-448.02.20 als u 

wilt weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900-10500 of zie

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wil weten welke

apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het Koetshuis

naast het gemeentehuis.

donderdag 28 augustus, 25 september en 23 oktober

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.

Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer

dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

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

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

sportraad...........Paul Somers, tel. 03-380.13.91

jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03-380.13.92

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03-312.94.20

derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03-380.13.95

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

welzijnsraad...........Diane Weyten, tel. 03-380.13.81
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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
Arthur en Joanna
BASSTANIE-SOMERS

Gaston en Georgette
DE VOS-VAN BELLE

Carolus en Stephania
RENDERS-PROOST

Florentien en Dymphna
BERTELS-PEETERS

Henri en Ludovica
MENEER-MERCKX

Paulus en Josephine
GEETS-SCHIPPERS

Josephus en Maria
THEELEN-SMETS

Lodewijk en Maria
BOELEN-JANS

VOLGENDE EDITIE: september 2003

artikels binnen: 08/08/2003
periode: 11/09/2003 - 18/12/2003

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03-380.13.01, fax 03-380.13.30
e-mail communicatie@zoersel.be

Gemeentelijke OpendeurdagGemeentelijke Opendeurdag

Bruno en Edwig
FRANS-GOVERS

Louis en Maria
GABRIELS-VAN GINCKEL

Franciscus en Maria
VAN HULLEBUSCH-VAN
LOOVEREN

Ernst en Jean
SMIT-HUNTER

Julius en Maria
VERSTAPPEN-WOUTERS

Cornelius en Maria
DE GROOF-DAEMS

Norbertus en Irena
PFLEIDERER-FONTYN

6 0  J A A R  S A M E N
Josephus en Julia
DE VOS-GEYS

Augustinus en Bertha
JACOBS-DE KAESTECKER

Albert en Julia
GOOSSENS-BAUWENS

6 5  J A A R  S A M E N
Jan en Maria
KEUSTERMANS-AERTS

PROFICIATJUBILARISSEN


