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uitbreiding openingsuren

Enkele dagen geleden overleed Jos Poppeliers. Jos was een graag geziene fi-
guur in Zoersel. Wie kent hem niet als de voormalige bibliothecaris van onze
gemeente of als de verteller in het jaarlijkse kerstspel op Einhoven?

Langs deze weg bieden we de familie onze gemeende deelneming aan en wen-
sen hen veel sterkte toe. In een volgende GGD zullen we de persoon van Jos
uitgebreider belichten.

Intuïtief moest ik ook denken aan de evolutie van onze informatiemaatschappij.
Ik herinner mij Jos, het moet in 1977 geweest zijn, toen na de fusies van ge-
meenten de ‘parochiale boekerij’, die werd gedaan door mijn grootvader zaliger,
werd overgedragen aan ‘de gemeente’. Jos werd bibliothecaris in een biblio-
theek die bestond uit 1 klasje in de gemeenteschool van Zoersel.

Wat is er intussen niet allemaal veranderd?

Van een uitleendienst voor boeken evolueerde de bib naar een volwaardig infor-
matiecentrum. Wie info wil, kan ze krijgen. Vaak zelfs te veel. Zo bent u onge-
twijfeld de laatste weken ook overstelpt met verkiezingsinformatie. In alle
kleuren.

En ook onze GGD belandt regelmatig in uw brievenbus. Goed herkenbaar tus-
sen alle info in, hopen we althans. In alleszins een andere kleur dan alle politie-
ke partijen, of dan welke mix ook.

Wij brengen u gemeentelijke informatie, over tal van onderwerpen. Ook over het
feit dat wij u niet alleen informatie willen brengen, maar ook heel graag info wil-
len terugkrijgen. Over onze dienstverlening bijvoorbeeld.

Gemeentebeleid moet immers tweerichtingsverkeer zijn. Daarom organiseren
we vanaf nu een permanente bevraging. Laat ons uw mening kennen. Zo kun-
nen wij weten waar we moeten bijsturen voor een betere dienstverlening. Want
dat is ons streefdoel.

Intussen denkt u wellicht ook al aan vakantie. Geniet ervan, zou ik zeggen, ver
weg of dichtbij.

Hopelijk ontmoeten we elkaar op een van de komende zomeractiviteiten.

Colofon

Redactiesecretariaat

dienst Communicatie & Voorlichting

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01

fax 03/380.13.30

e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

Secretaris

Nadia Kerschot
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Verantwoordelijk uitgever

College van burgemeester & schepenen

Katrien Schryvers

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

Verspreiding

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

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

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

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (03/380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03/380.13.80)

VO O R W O O R D
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Vanaf 1 september 2004 kunt u makkelijker beroep doen op de ge-

meentelijke administratie. De openingsuren van de gemeentelijke lo-

ketdiensten worden immers gevoelig uitgebreid.

In St.-Antonius blijft de loketdienst op donderdagnamiddag open en

in Zoersel op dinsdagnamiddag. Dit wil zeggen dat de namidag me-

teen aansluit bij de avonddienst en dat de loketdiensten van 13u.30

uur doorlopend open zijn tot 20 uur!

gemeentehuis, Kasteeldreef 55
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30

- op woensdag bijkomend van 13u.30 tot 16 uur

- op donderdag bijkomend van 13u.30 tot 20 uur

loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30

- op woensdag bijkomend van 13u.30 tot 16 uur

- op donderdag bijkomend van 13u.30 tot 20 uur

loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30

- op woensdag bijkomend van 13u.30 tot 16 uur

- op dinsdag bijkomend van 13u.30 tot 20 uur

uitbreiding openingsuren
L O K E T D I E N S T E N
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WIN EEN CD-BON

Politie-website

Stilletjesaan kent u misschien de poli-
tie-website. Alhoewel hij regelmatig
wordt geactualiseerd vragen we ons
af of onze site qua vorm nog steeds
aan uw wensen voldoet. Misschien
ontbreken er nog onderwerpen die u
er toch graag in ziet.
Op onze web-site www.politie-voor-
kempen.be vindt u een link naar een
reactieformulier. Vul dit formulier snel
in zodat wij uw mening kennen over
onze site. Onder de inzendingen ver-
loten wij een cd-aankoopbon, want...
voor wat hoort wat. Alvast bedankt.

IN EEN NIEUW KLEEDJE

Handelsgids

Op zoek naar een loodgieter of nieu-
we sportschoenen, een broodje be-
stellen om de hoek? Met de digitale
handelsgids is dit geen probleem.
Elke onderneming in Zoersel heeft
hier een plaatsje. De digitale handels-
gids werd in een fris kleedje gestoken
met plaats voor speciale promoties
van Zoerselse bedrijven. Neem even
een kijkje op www.zoersel.be.

VRAAG HET UW HUISARTS

Globaal Medisch Dossier

Iedereen kan voortaan een Globaal
Medisch Dossier (GMD) laten aanleg-
gen bij zijn huisarts. Het GMD verza-
melt de relevante medische
geschiedenis van de patiënt, en laat
de uitwisseling van gegevens tussen
verschillende zorgverleners van de
patiënt toe. Op die manier kunnen o.a.
dubbele onderzoeken of tegenstrijdi-
ge behandelingen worden vermeden.
Het laat uw huisarts ook toe om u pre-
ventief toekomstgericht gezondheids-
advies te verstrekken.
Voor het aanleggen van het GMD be-
taalt u € 18,00 aan uw huisarts. Dit be-
drag wordt volledig terugbetaald door
het ziekenfonds. Als patiënt krijgt u
daardoor 30% vermindering op het
remgeld bij een raadpleging bij uw huis-
arts. Vraag er dus naar bij uw eerstko-
mend bezoek aan uw huisarts…

GEZOCHT

Natuurouders

Elk jaar bezoeken een
duizendtal leerlingen van
verschillende - vooral
Zoerselse - basisscholen
het Zoerselbos. Een tien-
tal natuurgidsen hebben
voor deze leerlingen pro-
gramma’s uitgewerkt die
aan de leeftijd zijn aange-
past. De kinderen worden
rechtstreeks in contact
gebracht met de levende
natuur. Deze ervaring is
alleen maar mogelijk als
de kinderen in kleine
groepjes van vier à vijf
kunnen werken.
Daarom willen ‘De
Vrienden van het Bos-
huisje en Zoerselbos’, sa-
men met alle scholen van
Zoersel er de ouders bij
betrekken. Onder leiding
van de natuurgids en in
samenwerking met de
leerkracht, begeleiden
deze NATUURouders
zo’n kleine groep.
Ook grootouders, vrien-
den en belangstellenden
zijn welkom als Natuur-
ouder. Voorkennis over
de natuur is niet vereist.
Na een informatie-avond
geven we nog drie vor-
mingsnamiddagen. De
nadruk ligt hier op ver-
schillende werkvormen
die nauw aansluiten bij de
ervaring van de kinderen.
Alle activiteiten zijn gra-
tis.
Meer info:
Leon Huylebroeck
Jacobslaan 70
tel:03/385.14.50
lhuylebr@worldonline

GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Inschrijvingsdagen

De gemeentelijke basisscholen
schrijven hun nieuwe leerlingen in.

In SINT-ANTONIUS op:
- donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli

van 10 tot 12 uur
- van maandag 5 tot woensdag 7 ju-

li van 10 tot 12 uur
- van woensdag 18 tot vrijdag 20

augustus van 18 tot 20 uur
- van maandag 23 tot vrijdag 27 au-

gustus van 18 tot 20 uur
- maandag 30 augustus en dinsdag

31 augustus van 18 tot 20 uur
- kennismakingsdag voor alle kleu-

ters en leerlingen van het eerste
leerjaar van de lagere school op
zaterdag 28 augustus van 10 tot
12 uur

In HALLE op:
- donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli

van 10u.30 tot 12 uur
- vrijdag 20 augustus en vrijdag 27

augustus van 18u.30 tot 19u.30
- 30 augustus: opendeuravond voor

de kleuters van 18u.30 tot 19u.30

In ZOERSEL:
- van donderdag 1 tot en met vrijdag

9 juli tussen 10 en 12 uur
- van woensdag 18 tot en met dins-

dag 31 augustus alle werkdagen
tussen 10 en 12 uur

- op maandag 23 augustus tussen
18u.30 tot 20 uur

_ j q g
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Eerlijk gezegd, toen ik het boek begon te

lezen, had ik mijn twijfels. 415 bladzijden

over gevangenisbelevenissen, is dat niet

wat te veel van het goede?

Gelukkig is wat tot een loodzwaar verhaal

had kunnen groeien, een vlot leesbaar reis-

verhaal geworden, met een stevige dosis

relativeringsvermogen, een vleugje humor

en veel menselijkheid.

Het is me niet gelukt om het boek in een

keer uit te lezen, kwestie van geen overdo-

sis te krijgen.Maar als je het in verschillen-

de keren leest, dan blijft het best wel

boeien.

De Cock heeft zijn reis grondig voor-

bereid.Tijdens zijn werk in Chili houdt

hij zich steeds meer bezig met gevan-

genen. Uiteindelijk wil hij zelf ervaren

hoe het leven achter de tralies is. Een

jaar op voorhand begint hij contacten te

leggen, ministeries, ambassades en con-

sulaten te schrijven. Hij traint zijn lichaam

voor een verblijf in oncomfortabele omstan-

digheden.

En dan vertrekt hij: van startpunt Kenia

door Afrika, over Noord en Centraal

Europa, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland,

Noord-en Zuid-Amerika tot eindpunt Chili.

Oef!

Het gamma gevangenissen is uitgebreid:

van proper en menselijk tot smerig en kei-

hard. Op de meeste plaatsen mag hij één

of twee nachten in een cel bij gevangenen

verblijven. Hier en daar wordt hem de toe-

gang tot de cellen geweigerd.

De Cock slaagt er op een of andere manier

haast overal in om te praten met gevange-

nen, cipiers, gevangenisdirecteurs, aal-

moezeniers, ex-gevangenen. En dat relaas

is boeiend. Binnen de muren van een cel

vertellen mensen hem over hun gevoelens,

hun leven.

De ene zit gevangen wegens moord, de an-

dere voor drugssmokkel. Elders zitten

vrouwen jaren vast omdat ze eten voor hun

kinderen hebben gestolen.

HHOTEL PRISON
de wereldreis van een tralie-trotter

Hij

luistert, pro-

beert wat moed te geven. Hij

observeert, maar oordeelt of veroordeelt

geen gevangenen. En blijkbaar slaagt hij er

door deze houding in om overal geaccep-

teerd te worden. Zijn verblijf in de gevange-

nis is er natuurlijk telkens een van korte

duur, met de wetenschap dat hij er onmid-

dellijk weer kan vertrekken. Maar mis-

schien is het ook daardoor dat mensen

hem in vertrouwen nemen.

In het reisverslag leer je veel over het sa-

menleven in gevangenissen en over hoe

gevangenen overal ter wereld proberen

psychisch of mentaal te overleven. Ook de

manier waarop gevangenissen worden ge-

organiseerd en gerund, leert veel over een

land en de samenleving.

Hotel Prison:

de wereldreis van een tralietrotter

Jan De Cock - Tielt: Lannoo, 2003. - 415 p.

Een alternatief reisverhaal, dat is wel het minste wat je van dit boek kunt

verwachten. Jan De Cock, een man met Zoerselse connecties, trok geduren-

de een jaar de wereld rond. Op zich is dat in onze tijd niet meer zo heel bijzon-

der. Maar een jaar van de ene gevangenis naar de andere trekken, dat heeft er

voorlopig nog niemand hem nagedaan.

W
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gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

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

Info

stand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKENW

wegenwerken 

PARKING EN TOEGANGSWEG JEUGDHUIS ZOEZEL

Om de geluidsoverlast voor de omwo-

nenden van het jeugdhuis Zoezel zo-

veel mogelijk te beperken werd

besloten om de toegangsweg en par-

king te verplaatsen. De parking komt

voor het hoofdgebouw van de biblio-

theek.De werken vorderen goed en zul-

len voor het bouwverlof beëindigd zijn.

FIETSPAD MEDELAAR

Vorige week is de aannemer gestart

met de aanleg van dit fietspad. De wer-

ken vorderen goed en zullen voor het

bouwverlof beëindigd zijn. Dit fietspad

loopt langs de Medelaar van aan de

Achterstraat tot de Gestelsebaan. Het

verbindt de twee bestaande fietspaden

van de Achterstraat en de Gestelse-

baan. Het wordt langs de rechtse zijde,

de kant van de weide, aangelegd.

Het wordt een vrijliggend fietspad, van

de rijweg gescheiden door een kleine

haag. Deze haag wordt echter pas in

het najaar (plantseizoen) geplant.

GEWESTWEG N14, DOORTOCHT ZOERSEL

Na jaren van geluids- en trillingsover-

last zijn de betonstraatstenen in Zoer-

seldorp eindelijk uitgebroken en ver-

vangen door asfalt.

Tientallen brieven, telefoontjes en mon-

delinge verzoeken hebben uiteindelijk

het Vlaams Gewest kunnen overtuigen

werk te maken van de vernieuwing van

deze wegverharding.

De werken hebben, wegens omleidin-

gen, wel wat overlast bezorgd in ande-

re straten maar anderzijds konden zij

door het totale afsluiten van het dorp op

een zeer korte tijd uitgevoerd worden.

HERAANLEG KAPELSTRAAT EN PARKING

De nutsmaatschappijen zijn gestart

met de voorbereidende werken aan de

ondergrondse leidingen op de parking

en in de Kapelstraat.Voor het bouwver-

lof zullen alle kabels en leidingen op

hun definitieve plaats liggen zodat na

het bouwverlof de aannemer kan star-

ten met de riolerings- en wegenwerken.

De rioleringswerken zullen starten in de

Kapelstraat zodat deze voor 1 septem-

ber, de start van het nieuwe schooljaar,

terug berijdbaar zal zijn. Nadien zal de

parking zelf, in verschillende fases, uit-

gevoerd worden zodat steeds een deel

van de parking in gebruik kan blijven.

andere werken 

SPORTVLOER SPORTHAL GSA

Na jaren van intens gebruik is de belij-

ning van de verschillende sportvelden

in de sporthal aan vernieuwing toe. De

sporthal is sedert 1986 in gebruik.

Omdat ook de toplaag van de sport-

vloer slijtage vertoont werd geopteerd

om deze toplaag volledig te verwijderen

en te vernieuwen. Nadien schildert on-

ze aannemer de lijnen van de verschil-

lende sportvelden. Voor half augustus,

de start van de nieuwe competities,

moeten de werken klaar zijn.

FIETSPAD HERENTALSEBAAN

Door problemen met de ondergrondse

leidingen van laagspanning en telefoon

zijn de werken aan dit fietspad later

kunnen starten dan oorspronkelijk de

bedoeling was. Ondertussen zijn deze

werken aan de nutsleidingen beëindigd

en is onze aannemer bezig met de uit-

voering. Voor het komende bouwverlof

zullen deze werken beëindigd zijn.

Dit fietspaadje loopt vanaf het Dorp tot

aan De Bruelen en wordt vrijliggend

aangelegd. Tussen fietspad en rijweg

wordt in het najaar (plantseizoen) een

kleine haag aangeplant om alleszins

een visuele duidelijke afscheiding te

jcreëren.

_ j q g
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De Vlaamse Stichting verkeerskunde helpt

en ondersteunt scholen die werk maken

van praktijkgerichte verkeers- en mobili-

teitsopvoeding. Naast heel wat educatieve

publicaties werden er zeven verkeersbre-

vetten ontwikkeld. Zo kunnen de kinderen

in de loop van hun basisschoolcarrière evo-

lueren van Meestapper (brevet nr. 1) tot

Superfietser (brevet nr. 7).

In de loop van dit schooljaar werd onze

school aangezocht door de Vlaamse

Stichting verkeerskunde om op korte ter-

mijn de leerlingen voor te bereiden op de

proeven die verbonden zijn aan de brevet-

ten. De GSA nam ook deze uitdaging aan

en begon aan een intensieve, praktijkge-

richte training van de leerlingen met als re-

sultaat dat 300 kinderen hun eerste brevet

mee naar huis konden nemen.

Uiteraard is het niet de bedoeling om elk

schooljaar eventjes vlug een training te or-

ganiseren.

Verkeersdeelnemer word je niet van van-

daag op morgen, het is een groeiproces

van jaren en moet systematisch opge-

bouwd worden.

Zo nemen de kleuters enkel deel aan het

verkeer onder begeleiding van een volwas-

sene. Ze leren dat het verkeer gevaren in-

houdt. Ze kunnen stappen aan de hand,

stoppen aan de stoeprand en ze doen hun

eerste evenwichtsoefeningen op de fiets.

In het eerste, tweede en derde leerjaar ligt

het accent nog steeds op voetgangeracti-

viteiten, maar wordt er ook verder aan fiets-

vaardigheid gewerkt.

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt

er verder gewerkt aan fietsvaardigheid.

We willen het verkeersgedrag van de kin-

deren trainen, zodat zij na het ultieme fiets-

examen in het zesde leerjaar klaar zijn voor

de grote rit naar het secundair!

Via de brevetten willen we ook de ouders

enthousiasmeren om met hun kind te oefe-

nen.

Omdat de verkeersdrukte de laatste jaren

enorm is toegenomen, schrikken veel ou-

ders er voor terug om zich met hun kinde-

ren te voet of met de fiets in het verkeer te

begeven. Toch blijven ouders in de eerste

plaats de belangrijkste verkeersopvoeder

van hun kind.

Kinderen zullen nooit leren stappen of fiet-

sen in het verkeer door op de achterbank

van de auto te zitten. Zij krijgen het juiste

verkeersgedrag alleen maar onder de knie

door een gerichte, intensieve training.

Samen maken we er werk van.Vanaf nu zal

een praktijkgerichte verkeers-en mobili-

teitseducatie deel uit maken van onze wer-

king. Verkeerslessen in de praktijk zullen

als een rode draad doorheen de school-

loopbaan onze leerlingen verweven wor-

den om hen te helpen  “veilig groot” te

worden.

oooonnnnddddeeeerrrrwwwwiiii jjjjssss

EILIG GROOT WORDEN!
praktijkgerichte verkeersopvoeding in de GSAVVV

Op donderdag 13 mei werden in de GSA aan meer dan 300 leerlingen de eerste ver-

keersbrevetten uitgereikt. Op deze manier werden onze jonge verkeersdeelnemers

beloond voor hun inzet, kennis en vaardigheid om zich op een veilige manier in het

verkeer te begeven.

S
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WAT ZEGT DE WET?

1. “Het is verboden vuur te maken op minder

dan 100 meter van huizen of andere ge-

bouwen, bossen, boomgaarden, plantin-

gen, hagen, houtmijten of van alle andere

verzamelingen van brandbare stoffen.”

Vanaf 100 meter kan men inderdaad pas

spreken over een veilige afstand.Een he-

vige windstoot draagt de assen namelijk

verder dan u denkt.

2. ”Het is verboden zaken te doen die iemand

anders kunnen hinderen of bevuilen.”

Vuurtjes stoken kan leiden tot het hinde-

ren van het verkeer en dit is strafbaar.

Ook uw buren waarderen het waarschijn-

lijk niet als hun witte was zwart ziet of

stinkt naar de rook.

3.De VLAREM-wetgeving verbiedt het ver-

branden van afvalstoffen zonder milieu-

vergunning. Dit verbod geldt zowel

binnen als buiten, en zowel in een open

vat als in een zogenoemde ‘allesbrander’.

EN WAT MET ONS LEEFMILIEU?

In huisvuilverbrandingsovens wordt ook af-

val verbrand. Maar dit gebeurt aan zulke

hoge temperaturen en met de nodige filters

waardoor de rook veel minder schadelijk is.

Huisvuilverbrandingsovens zijn slechts

verantwoordelijk voor 0,5 % van de dioxi-

ne-uitstoot, terwijl onze “onschuldige” ille-

gale vuurtjes verantwoordelijk zijn voor 25

% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaan-

deren.

Trouwens, enkel de verbrandingsovens be-

schikken over een vergunning voor het ver-

branden van afval. Brik (drankkartons),

plastiek en keukenafval zijn heel giftig als

ze bij te lage temperaturen verbrand wor-

den. De meest schadelijke stoffen die bij

particuliere afvalverbranding ontstaan zijn

dioxines, PAK’s (poly-aromatische koolwa-

terstoffen), fijn stof en zware metalen.

EN MET UW GEZONDHEID?

Onderzoek heeft aangetoond dat veelvul-

dige blootstelling aan rook de ademha-

lingswegen aantast. Astma, oogirritatie,

kinderen en baby’s aan aërosolapparaten

zijn de gevolgen.

De schadelijke stoffen die vrijkomen bij het

particulier verbranden van afval zijn heel

ongezond. Zij veroorzaken kanker, versto-

ring van het afweersysteem, hebben een

effect op de hormonale huishouding, … U

gelooft toch ook niet dat het inhaleren van

gesmolten plastiek gezond is voor onze

luchtwegen en bloedcellen?

Kortom: “Stoken schaadt de gezondheid

van u en van uw medemens.”

HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID
BIEDT U OPLOSSINGEN

Het gemeentebestuur geeft u veel moge-

lijkheden om uw afval te verwerken of te

verwijderen. Groente-, Fruit - en Tuinafval

wordt om de 14 dagen opgehaald in de

groene container. Bovendien kunt u met

grote takken en grof tuinafval altijd in het

kringlooppark terecht. Als u uw afval dan

toch zelf wil wegwerken, hebben wij nog

een betere oplossing voor u: het compost-

vat. Goedkoop, niet veel werk en het levert

u ook nog compost op. Glas en papier kunt

u sorteren. Het wordt maandelijks aan huis

opgehaald en op het kringlooppark kunt u

er gratis mee terecht. Vanaf juni wordt ook

het PMD (PET en PVC flessen, metalen

verpakkingen en drankkartons) aan huis

ingezameld. Zeg nu zelf: we maken het u

niet moeilijk! Laat u uw afval toch liever in

rook opgaan, dan kan u de politie aan uw

deur verwachten. De eerste maal komt u er

nog met een waarschuwing van af, de

tweede maal stellen zij een proces-verbaal

op. Hardnekkige stokers riskeren hoge

boetes. Leg uw buren dus niet te veel het

vuur aan de schenen. Nog vragen rond het

verbranden van afval? Bel ons groene

nummer: 0800/14.5299.

En toch zijn er nog steeds mensen die het niet kunnen laten.
Er zijn echter voldoende redenen om er mee op te houden.

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

Brik (drankkartons) is heel giftig als u het bij te
lage temperaturen verbrandt.

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
milieuambtenaar
Monique De Feyter

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

Info
TOKEN
verbranden van afval... niet meer van deze tijd!S
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Het is zover, de heraanleg van Antwerpse

Ring is gestart. De Ring is na 35 jaar in-

tensief gebruik totaal versleten. Het weg-

dek, de riolering, de drainage en de

vangrails worden hiervoor heraangelegd.

Na de werken beschikt de Ring rond

Antwerpen over een nieuw wegdek en be-

tere verkeersgeleiding. Dit zal zorgen voor

vlotter verkeer en dus minder files.

De volledige heraanleg van de Ring is een

gigantisch werk en zal onvermijdelijk voor

extra verkeershinder zorgen.Om die hinder

tot een minimum te beperken, worden een

hele reeks Minder Hinder maatregelen ge-

troffen. Zo wordt voor het verkeer van en

naar de binnenstad het gebruik van de fiets

of het openbaar vervoer sterk aangemoe-

digd en bevorderd. Maar ook voor het auto-

en vrachtwagenverkeer zijn de nodige al-

ternatieven voorzien.

Zo garandeert De Lijn de Zoerselaren een

vlotte bereikbaarheid naar de Antwerpse

binnenstad met de invoer van snelbuslijnen

via de Park & Ride parking in Zoersel langs

de E34. Deze sneldienst wordt tijdens de

spitsuren nogmaals versterkt en verhoogd

in frequentie. De sneldiensten worden

eveneens op zaterdag voorzien. Op zon-

dag beperkt het aanbod zich tot de be-

staande ritten. Om te voorkomen dat de

bussen vanaf de Park & Ride parking mee

in de file staan richting binnenstad, krijgen

ze een speciaal voorbehouden rijstrook.

De P&R parking is tevens een uitstekend

alternatief voor mensen die nu nog met de

wagen naar Antwerpen gaan, bijvoorbeeld

om er te werken. De parking maakt het ook

mogelijk om aan carpooling te doen.

De as 41 (Antwerpen – Turnhout) zal ver-

sterkt worden met gelede bussen in plaats

van standaardbussen om in te spelen op de

verwachte toename van de vraag.

Wenst u meer informatie over het aanbod

van De Lijn ga dan even een kijkje nemen

op hun website, www.delijn.be of contac-

teer de infolijn 070/220.200.

De NMBS breidt de zitplaatscapaciteit op

de verbinding Antwerpen-Centraal uit. Ook

geeft ze een brochure uit waarin staat met

Imaatregelen voor Zoersel
N  D E  B A N  VA N  D E  A N T WI

gemeentelijke dienst
verkeer
medewerker
Jeroen Claes

tel. 03/380.13.19
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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welke trein je op weg van of naar je

Antwerpse bestemming het fileleed

op de ring kan vermijden. Deze bro-

chure kunt u gratis bekomen door te

bellen naar 03/204.26.04 of u kunt

ze downloaden van hun website:

www.nmbs.be

De Antwerpse Ring blijft berijdbaar

tijdens de werken.

Het langeafstandsverkeer zal reeds

op aanzienlijke afstand van

Antwerpen omgeleid worden om de

vlotheid van het doorgaande ver-

keer te waarborgen.

Het doorgaand verkeer (dit is het re-

gionale verkeer dat via de Ring rijdt

en niet Antwerpen als bestemming

heeft) zal door verschillende maat-

regelen steeds mogelijk blijven. Als

u bijvoorbeeld van Zoersel (E34)

richting Gent (E17) moet, dan rijdt u

zoals gewoonlijk via de Antwerpse

Ring.

Het bestemmingsverkeer (dit is ver-

keer met bestemming stad of stads-

rand) komt op de ‘Singel’ via directe

toegangen van de autosnelwegen.

Bijvoorbeeld vanaf E34/E313 via af-

rit Borgerhout (3) richting Singel

Zuid en via op- en afrit Borgerhout

(17) richting Singel Noord.

In juli 2004 en 2005, tijdens de wer-

ken in de Kennedytunnel, blijven in

beide richtingen twee sterk ver-

smalde rijstroken beschikbaar.Voor

auto’s geen probleem, maar vracht-

wagens, bussen en andere brede

voertuigen zoals bestelwagens,

mobilhomes en caravans worden

dan omgeleid via de Liefkens-

hoektunnel.

Ten slotte zal de capaciteit van be-

staande randparkings rond de

Antwerpse binnenstad uitgebreid

worden, om automobilisten extra

parkeermogelijkheden te bieden.

Vanop die parkings bestaat de mo-

gelijkheid om via het uitgebouwde

tram- en busnetwerk richting bin-

nenstad te reizen.

Meer informatie over de werken aan

de Antwerpse Ring vindt u op de si-

tes, www.werkenantwerpen.be en

www.minderhinder.be. U kunt er

ook inschrijven op de nieuwsbrief

om op de hoogte te blijven van de

vorderingen en praktische informa-

tie downloaden.

Op zaterdag 11 september start het twaalfde werkjaar van

het kinderatelier. Zij werken met drie leeftijdsgroepen: 5-

tot en met 7-jarigen (laatste kleuterklas + eerste en twee-

de leerjaar), 8- tot en met 12-jarigen (derde tot en met zes-

de leerjaar) en 12- tot en met 18-jarigen (middelbare

studies).

Voor de leeftijdsgroepen van 5- tot en met 7-jarigen en 8-

tot en met 12-jarigen is er een werking op zaterdagvoor-

middag en zaterdagnamiddag. Voor de oudste leeftijdsca-

tegorie is er enkel een werking op zaterdagvoormiddag.

De voormiddagwerking loopt van 09.30 tot 12 uur, de na-

middagwerking van 13.30 tot 16 uur.Het atelier heeft on-

derdak in de prefablokalen aan het omnisportterrein van

Sint-Antonius aan de Bethaniënlei.

Inschrijven:
U kunt nog steeds inschrijven bij de gemeentelijke dienst

Cultuur, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93, e-mail: cul-

tuur@zoersel.be

Let wel:
Kinderen die de voorgaande jaren reeds ingeschreven wa-

ren, kregen een voorrangsrecht om zich in te schrijven

voor het nieuwe werkjaar.

Het inschrijvingsgeld voor een volledig werkjaar bedraagt:

- voor het eerste kind van een gezin: € 75

- voor het tweede kind van een gezin: € 50

- voor het derde en elk volgend kind van een gezin: € 40

U INSCHRIJVEN
volgend werkjaar KinderatelierNT W E R P S E  R I N G
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Stegen bestrijdingsmiddelen
T R I J DS

Wat betekent dit in de praktijk?
Een aantal gemeentelijke groenzones zul-

len op een ecologische en duurzame ma-

nier beheerd worden.Door aanpassing van

de plantkeuze, de groeninrichting en het

onderhoud, worden bestrijdingsmiddelen

vermeden en streven we naar een gezon-

dere leefomgeving.

Ook u kan een steentje bijdragen aan een

milieuvriendelijk groenbeheer.

Voor u pesticiden in de tuin gebruikt, stel u

eerst de vraag of het echt noodzakelijk is.

Is een kruid dat uit zichzelf kiemt echt

schadelijk? Is een rups op uw planten echt

zo hinderlijk? Probeer uw tuin eens op een

andere manier te bekijken door ‘wilde’ krui-

den niet te zien als onkruid maar als plan-

ten met ecologische waarde. Ook de

insecten die op uw planten leven, horen er-

bij. Ze zijn in de meeste gevallen niet

schadelijk en vormen een onderdeel van

de voedselketen voor vogels en andere

kleine dieren.

Nuttige tips!
Hierna geven wij u enkele nuttige tips om

kruiden te mijden uit uw tuin.

- De grond die u onbedekt laat, bedekt

zichzelf met ‘onkruiden’. U vermijdt dit

door bodembedekkers zoals klimop of

maagdenpalm te planten;

- Kruiden hebben zon, een voedingsbo-

dem en water nodig om te groeien.

Preventief optreden tegen deze drie fac-

toren voorkomt kruidgroei;

- Door een dikke laag houtsnippers tussen

de gewenste planten te leggen, jute of an-

der materiaal rond stammetjes te bevesti-

gen of een worteldoek te leggen, belet u

dat onkruid kan ontkiemen;

- Kruiden zoals kweekgras, brandnetel,

distel, heermoes en zevenblad verdwij-

nen door een intensief maaibeheer toe te

passen;

- Laat het grasmaaisel liggen om de con-

currentiestrijd van het gras tegen het

kweekgras te verhogen. Bovendien ver-

rijkt het de bodem;

- Verwijder mos door te harken of te verti-

cuteren. Mos zal gras altijd overheersen

op schaduwrijke plaatsen. Een preventie-

ve maatregel is het aanplanten van bo-

dembedekkers zoals klimop en

maagdenpalm);

- Probeer verhardingen met voegen zoveel

mogelijk te mijden;

- Tracht zoveel mogelijk te wieden en te

schoffelen;

- Pas ook in uw groentetuin milieuvriende-

lijke principes toe: gebruik compost, ver-

kies inheemse rassen met een goede

resistentie en pas vruchtwisseling toe;

- Plaats planten zodanig dat ze optimaal

kunnen groeien (juiste plaats, bodem, kli-

maat en temperatuur).

Sinds enkele tijd geldt in Vlaanderen een zogenaamd “pesticidenreductiedecreet”. Alle openbare

besturen, dus ook onze gemeente, zijn verplicht om het uit te voeren. Het decreet legt de ge-

meenten op om minder tot geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Vanaf 2015 zal het verboden

zijn om pesticiden te gebruiken in parken en plantsoenen, dicht bij waterlopen en vijvers, op weg-

randen en bermen, in natuur- en bosgebieden en op terreinen van openbare gebouwen.

Enkel bij plagen die een gevaar inhouden voor mens- en/of milieu wordt een uitzondering toege-

staan.

Daarom heeft Zoersel in juni 2003 een afbouwplan opgesteld met als streefdoel om in 2015 geen

pesticiden meer te gebruiken.Vanaf januari 2004 bakent de gemeente een deelproject af dat moet

aantonen hoe het groen ook zonder bestrijdingsmiddelen kan beheerd worden.

_ j q g
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afdeling muziek
Jongeren kunnen zich hiervoor inschrijven

vanaf 8 jaar. De eerste 4 jaren is er een ba-

sisopleiding ‘Algemene Muzikale Vorming’

en ‘Samen-zang’ (A.M.V./SZ), dit 2,5 uur

per week.

Vanaf het 2de jaar komt er één uur instru-

mentles bij.

In het filiaal Zoersel worden volgende in-

strumenten gegeven: piano, viool, contra-

bas, gitaar, accordeon, blokfluit, dwarsfluit,

klarinet en saxofoon. Andere instrumenten

kunnen in Schilde of de hoofdschool ge-

volgd worden.

Leerlingen van de middelbare graad kun-

nen in Zoersel terecht voor bovengenoem-

de instrumenten en samenspel, begelei-

dingspraktijk en Algemene Muziek Cultuur

(AMC).

afdeling woord
De kernachtigste omschrijving van de af-

deling Woord is “spelen met een ander

Nederlands”.

Naast een perfecte uitspraak leren we de

leerlingen ook hoe boeiend onze taal kan

zijn. Iemand blij maken, kwetsen, ontroe-

ren… wat kunt u al niet doen met onze

woorden. Hoe luister ik naar iemand?

Verraad onze lichaamshouding ook een

heleboel? Hoe kan ik vlot omgaan met on-

ze taal?

Taalvaardigheid is in de wereld van van-

daag erg belangrijk.Omgaan met woorden,

met tekst, kan even virtuoos klinken en

evenveel impact hebben als een mooi mu-

ziekstuk. Wij spelen niet met noten maar

met woorden!!!

Vanaf 8 jaar kunt u hier voor inschrijven.

Filiaal Zoersel:

Achterstraat 70

2980 St Antonius Zoersel

tel. 03/482.07.13

muziek_zoersel@hotmail.com

Hoofdschool Wijnegem:

Bergenstraat 2

2110 Wijnegem

tel. 03/353.75.41

academie.wijnegem@skynet.be

muziek & woordBABBELNOOT

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

tel. 0800/14.529
fax 03/380.13.44
leefmilieu@zoersel.be

Info

De Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie ‘De Babbelnoot’start haar lessen terug op

woensdag 1 september 2004. Hier volgt een woordje informatie over de school.

Zijn bestrijdingsmiddelen niet te vermijden

- Kies dan voor producten die het minst

schade kunnen aanbrengen aan het mi-

lieu (snel afbrekende producten);

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing;

- Doseer je hoeveelheid;

- Gebruik de producten niet bij hoge tem-

peratuur of bij regen (dan zijn ze niet effi-

ciënt);

- Zorg ervoor dat de producten niet afvloei-

en naar waterlopen;

- Giet het overtollig product niet weg in de

wc of de riool;

- Sorteer de lege verpakking als KGA.

- Gebruik zeker geen bestrijdingsmiddelen

op openbare bermen!

Onze arbeiders doen hun best om het

openbaar groen op een milieuvriendelijke

manier te beheren.

Het gevolg van

het gebruik van schadelijke producten …

- De producten die u gebruikt, komen op de

grond en in het water terecht zodat de

drinkwaterputten verontreinigd en on-

bruikbaar raken;

- Schadelijke organismen raken resistent

aan de gebruikte middelen zodat steeds

hogere dosissen of sterkere producten

moeten worden gebruikt;

- Insecteneters zoals vogels vinden veel

minder voedsel;

- Vlinders die gebonden zijn aan bepaalde

kruiden, verdwijnen;

- Andere onschadelijke of nuttige soorten

sterven af samen met de te bestrijden

plant.

Voor meer informatie over alternatieve be-

strijdingsmiddelen kunt u terecht op de

website http://www.zonderisgezonder.be.
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Als volleerde causeurs nemen onze drie

gesprekspartners het woord regelmatig

van elkaar over om elk vanuit hun eigen

invalshoek interessante duiten in het zak-

je te doen. Lode Carlier is in 2004 net ook

vijf jaar pastoor van de parochie Sint-

Antonius; hij kwam in 1999 naar de

Kempen, na jaren onderwijservaring (als

lesgever in Kongo en zestien jaar als di-

recteur van Sint-Edmondus) en na tien

jaar als pastoor van de Antwerpse Sint-

Paulusparochie. Leo Van Wuytswinkel is

secretaris van de kerkfabriek van Sint-

Antonius en Staf Willemsen tenslotte is

een lokale amateur-schilder en -beeld-

houwer die in ruime mate verantwoorde-

lijk was voor de restauratie van het

kerkinterieur. Luistert u mee?

Houtkever
“De meest ingrijpende restauratiewerken

hebben buiten plaatsgevonden, maar

daar zie je in de kerk zelf niet veel van,”

verduidelijkt Leo Van Wuytswinkel. “Het

vermolmde dakgebinte was de aanlei-

ding voor de werken.” Het dak, de leien,

de zolder, de bliksembeveiliging... ze kre-

gen allemaal een beurt.

Tien jaar geleden al kwam bij een inspec-

tie van monumentenwacht aan het licht

dat in het dak een houtkever lelijk huis

aan het houden was. De gemeente werd

aangesproken, een begroting werd opge-

steld, maar... er gebeurde niets. “Het

sleepte aan en de vorige behandeling da-

teerde al van 1980,” weet secretaris Van

Wuytsinkel.

Er moest iets gebeuren en de viering van

150 jaar parochiekerk Sint-Antonius was

12 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2004/3

SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

DOOR J.H.VERBANCK

parochie & kerk vieren 150 jaar

In 2004 bestaat de kerk van Sint-Antonius 150

jaar; ze is ingewijd in 1854, nadat men er in

1850 aan was beginnen bouwen. De parochie

is nog honderd jaar ouder: die is al in 1750

opgericht. Een en ander wordt middels aller-

lei activiteiten behoorlijk luisterrijk gevierd.

Een van de fraaie hoogtepunten is de restau-

ratie van de parochiekerk, die begin 2004 vol-

tooid is. We zochten de drijvende krachten

achter de restauratie en de viering op voor

een babbel. Het werd meteen een leuke, boei-

ende rondleiding in de opgeknapte kerk.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

Staf Willemsen (links) haalt in het gerestaureerde

decor van de Sint-Antoniuskerk moeiteloos herinne-

ringen op aan de intensieve verfraaiingswerken die

hij er heeft uitgevoerd. Leo Van Wuytswinkel, secre-

taris van de kerkfabriek (midden), en pastoor Lode

Carlier (rechts) verlenen hem een welwillend oor.
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een mooie aanleiding om de plannen ten

uitvoer te brengen. “Een oppervlaktebe-

handeling van

het hout zorgt

ervoor dat de

kever in het hout

opgesloten ge-

raakt en sterft,”

legt hij uit.

“Eigenlijk zou

dertien graden

ideaal zijn tegen

de kever en voor

het hout, maar dat is wat frisjes, hé!”

Zo zwart als negertjes
De hoofdbrok van de interieurrestauratie

waren de drie altaarretabels. “Ze waren

echt serieus onderkomen,” herinnert Staf

Willemsen zich levendig. “Overal waren

handjes en vingertjes, zwaarden en spe-

ren afgebroken, en de figuurtjes zagen er

zo zwart als negertjes uit; ze waren niet

meer te herkennen.”

Tot nu toe zijn er in die retabels al een

150-tal werkdagen gekropen en Staf

Willemsen vindt altijd nog laatste fines-

ses die hij kan,

wil en moet bij-

schaven. Het

hele interieur

van de kerk is

bovendien door

een bedrijf her-

schilderd, terwijl

Staf Willemsen

alle schilderijen

en beelden een

beurt gaf. Het is wel Lode Carlier die het

allemaal moet vertellen, want op zijn stre-

pen staat Staf niet.

“Klaar zijn tegen Kerstmis 2003 was het

streefdoel en dat is gelukt ook, al is een

perfectionist als Staf nooit helemaal klaar

natuurlijk. De werken zijn al in 2002 ge-

start en met pauzes en onderbrekingen is

er dus dik en jaar aan gewerkt. Staf helpt

al jaren in de kerk, met de kaarsen en zo.

Op een keer raakten we aan de babbel

over de restauratie...”

Een gul cadeau
“De pastoor zat eens in de kerk te medi-

teren. Ik ga naast hem zitten en hij zegt:

Staf, we gaan de kerk herschilderen,

maar voor een restauratie van de altaars

is er geen geld...” Leo roept even het ver-

leden op: “Bij de vorige restauratie in

1980 zijn de altaars niet gedaan; dat was

toen ook al te duur.” Staf weer: “Ik zeg te-

gen mijn vrouw: als ik dat eens deed...”

Staf heeft al verschillende accidenten

meegemaakt, waar hij altijd doorgespar-

teld is; hij wilde iets terugdoen voor de

kerk. “Ik ging akkoord,” vervolgt Lode

Carlier, “maar vroeg wat het zou kosten.

Het antwoord van Staf was kort en bon-

dig: niets!” “Zelfs de verf en het bladgoud

die gebruikt zijn, komen van Staf, als een

welgekomen, gul cadeau!” weet Leo.

Hij voegt eraan toe: “Op zolder heb ik een

schrijn gevonden uit het begin van de

19de eeuw, met een relikwie van Sint-

Antonius erin. Dat heeft Staf ook geres-

taureerd.” Het staat nu in de kerk

opgesteld. De retabels zijn van iets later,

van rond 1860, samen met het altaar; de

twee zijaltaren die er oorspronkelijk wa-

ren, moesten wijken omwille van het glas-

raam.
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Tien jaar geleden kwam bij

een inspectie van monu-

mentenwacht aan het licht

dat in het dak een houtkever

lelijk huis aan het houden

was. De viering van 150 jaar

parochiekerk Sint-Antonius

was een mooie aanleiding

om daar wat aan te doen.

De restauratiewerken waar-

over we het met onze drie

gesprekspartners uitgebreid

hadden, zijn lang niet de eni-

ge tekenen van de

luisterrijke viering: tal van

activiteiten staan op het

programma of hebben hun

beslag al gekend.

De meest ingrijpende restauratiewerken hebben bui-
ten plaatsgevonden. Het vermolmde dakgebinte van
de kerk was de aanleiding voor de werken. Het dak,
de leien, de zolder, de bliksembeveiliging... ze kregen
allemaal een beurt

Het moeilijkste was het herstellen van de kleuren van
de fijne zoompjes en kledingdecoraties," zegt restau-
rateur Staf Willemsen, "Dat was een heel prutswerk,
maar gelukkig heb ik een vaste hand." De verf en het
bladgoud dat hij gebruikt heeft, zijn een cadeau van
hem aan de parochiekerk!

vervolg zie blz. 20

_ j q g



14 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2004/3

Het Heemhuisje, het Kempens boerderij-

tje van de Heemkundige Kring Zoersel

achter de Sint-Elisabeth kerk in Zoersel,

is sinds 24 april meer dan ooit een huis

over en voor alle Zoerselaars. Die zater-

dag opende burgemeester Katrien

Schryvers er het nieuwe museum ‘De

Groot Zoerselse Geschiedenis’, een

langverwacht moment dat feestelijk werd

gevierd. Deze gloednieuwe en perma-

nente tentoonstelling kan voortaan elke

derde zondag van de maand gratis wor-

den bezocht van 10 tot 18 uur.

Jawel, u leest het goed: gratis!

Alle aspecten van het dagelijks dorpsleven

komen in dit museum aan bod. Een hele

kamer is gewijd aan de lokale landbouw,

die sinds de eerste bewoning van onze

streek (rond de vijfde eeuw) tot de helft van

de twintigste eeuw het reilen en zeilen in de

Kempen bepaalde. Deze vervlogen tijd

wordt in beeld gebracht dankzij foto’s, teke-

ningen, kaarten en vooral oude gereed-

schappen van landbouwers en aanver-

wante ambachtslui, zoals de smid en de

molenaar.

In dat dagelijks dorpsleven van vroeger

speelden de kerk en het geloof een centra-

le rol. Daarom wordt ook aan ontstaan en

evolutie van onze kerken en aan hun mooi-

ste kerkschatten uitgebreid aandacht be-

steed. Wist u dat de kerk van Zoersel een

uniek orgel heeft? Kent u de prachtige, ou-

de schilderijen in de kerk van Halle? Of

heeft u de vorige torentjes van de kerk van

Sint-Antonius al gezien?

De kerken brengen ons automatisch bij de

scholen, want het waren abdijen en pas-

toors die in de late Middeleeuwen onder-

wijs in onze dorpen brachten. In 1878

werden in heel België, dus ook in Halle,

Zoersel en Sint-Antonius, gemeentescho-

len opgericht, zodat sindsdien kon gekozen

worden dus het vrije en het officiële onder-

Iedere inwoner - jong of oud en inwijkeling

of geboren Zoerselaar - kan er een fascine-

rende duik nemen in de markante geschie-

denis van onze gemeente.

Eigenlijk komen er drie geschiedenissen

aan bod, want tot de fusie in 1977 leidden

Zoersel, Halle en Sint-Antonius een apart

bestaan. Elke deelgemeente heeft dus zijn

eigen historie: Zoersel als dubbeldorp met

West-Malle, Halle als eeuwenoude heer-

lijkheid en Sint-Antonius als gehuchtje van

Brecht. Zowel de verscheidenheid als een-

heid van de drie deelgemeenten vormen

de charme van de fusiegemeente.

de Groot Zoerselse gesc
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een bezoek brengen aan het museum over

‘De Groot Zoerselse Geschiedenis’ in het

Heemhuisje van onze Heemkundige Kring

in de Schoolstraat nr. 9 in de deelgemeen-

te Zoersel. Ga zeker eens kijken, wij weten

zeker dat u iets nieuws ontdekt! En hebben

we al verteld dat dit gratis is?

Groepen, scholen of verenigingen kunnen

ook op andere momenten een bezoek

brengen, mits een kleine vergoeding en na

afspraak met Bruno Verhavert, de secreta-

ris van de Heemkundige Kring, tel.

03/312.31.35.

Het Heemhuis in op volgende dagen geo-

pend, telkens tussen 10 en 18 uur.

20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september,

17 oktober, 1 november, 21 november ,19

december 2004.

Op alle andere dagen is een bezoek

slechts mogelijk op aanvraag. Neem hier-

voor even contact op met Bruno Verhavert

tel 03/312.31.35 of Jan Denissen tel.

03/312.20.00 of mail naar:

heemkundige.kring.zoersel@busmail.net

(JD)

hhhhiiiissssttttoooorrrriiiisssscccchhhh
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wijs. De toenmalige schoolgebouwen zijn

inmiddels verdwenen, maar de Heemkun-

dige Kring wist uniek fotomateriaal te vin-

den.Voor onze jeugd is het een openbaring

te zien in welke armzalige omstandigheden

en met welk primitief schoolgerief jongeren

ooit de lessen moesten volgen. Anderzijds

zal dit alles ongetwijfeld herinneringen op-

roepen bij onze oudste inwoners.

Zoals de eerste scholen zijn ook andere

belangrijke gebouwen en markante monu-

menten verdwenen uit onze dorpen: het

klein maar fijn gemeentehuisje op het

pleintje van Zoersel, de legendarische

want eeuwenoude lindeboom van dit dorp,

het afgebroken kasteel van Halle (waar nu

het gemeentehuis van de fusiegemeente

staat), de pittoreske tramstatie in Sint-

Antonius,… Ook deze verdwenen pracht

valt te bewonderen in het Heemhuisje.

Andere getuigen uit vroegere tijd zijn de ty-

pische Kempense boerderijen, gelukkig

momenteel her en der nog terug te vinden

in het straatbeeld. Maar ook vele van deze

huisjes annex stal zijn afgebroken. U raadt

het al: de permanente tentoonstelling in de

Heemhuisje weet ook hierover een mooi

overzicht te bieden. Dat geldt ook voor de

tientallen cafés, die lange tijd - toen koning

Televisie nog niet regeerde - een unieke

plaats voor volks vertier waren.

Elke geschiedenis heeft zijn scharniermo-

menten gekend, en ook die komen in dit

museum over ‘De Groot Zoerselse Ge-

schiedenis’ aan bod. Bijzondere aandacht

gaat naar de Tweede Wereldoorlog, een

periode waarover de Heemkundige Kring

trouwens komend najaar nog een speciale

thematentoonstelling houdt, naar aanlei-

ding van de bevrijding die dit jaar precies

zestig jaar is geleden.

Last but not least is er nog het kloppend

hart van elk dorp: de dorpelingen zelf. Elk

dorp had zijn dorpsfiguren: de vorige bur-

gemeesters, de veldwachters, de mensen

die onze fanfares, voetbalclubs of andere

verenigingen hebben opgericht,… Ze zijn

al lang niet meer onder ons, maar in het

Heemhuisje worden ze opnieuw tot leven

gebracht.

Kortom, al wie het verleden van onze ge-

meente beter wil leren kennen, moet zeker

eens op een derde zondag van een maand

eschiedeinis
_ j q g



Samenwerking tussen gemeente en
OCMW in het Bethaniënhuis

In elke gemeente is er een gemeente- en

een OCMW-bestuur. Elk hebben ze een

aparte administratie, een apart bestuur,

een aparte organisatie. We willen beiden

beter op mekaar afstemmen. Immers, elke

Zoerselaar, elke vereniging, elke Zoerselse

ondernemer, enz. is onze klant. En onze

klant heeft er geen boodschap aan om voor

het éne naar het OCMW-gebouw in

Zoersel te gaan, voor een andere dienst

naar het Zusterhuis in Halle of voor een

derde dienst naar het kasteel in het park.

In een moderne organisatie kunnen we dit

alles veel beter integreren en op elkaar af-

stemmen, echter met respect voor ieders

behoefte en eigenheid. We krijgen nu een

unieke gelegenheid om al deze diensten

samen te brengen op een centrale plaats

te Sint-Antonius. Binnenkort zullen de zus-

De gemeenteraad van mei heeft met een grote meerderheid het startschot gegeven

voor heel ambitieuze plannen in Zoersel. Samen met het  O.C.M.W.-bestuur willen we

de dienstverlening voor onze klanten gevoelig verbeteren. Hiervoor gaan we van start

met een veranderingsproces zowel op vlak van organisatie, als op vlak van infra-

structuur.

Samen met deze oefening hebben we ook met vertegenwoordigers uit de diverse ad-

viesraden de behoefte aan infrastructuur in de verschillende beleidsdomeinen onder-

zocht. Dit alles hebben we samengebracht in een ruimere visie over hoe we de

dienstverlening aan de klant willen organiseren en over de functies die we aan ver-

schillende gebouwen in onze gemeente willen geven.
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ters van het Convent van Bethlehem

(Covabe) het hoofdgebouw van het Betha-

niënhuis verlaten. Daarom onderhandelt

het gemeentebestuur momenteel met

Covabe om dit karakteristieke gebouw, dat

reeds tientallen jaren het dorpsgezicht van

Sint-Antonius mee bepaalt, in gebruik te

nemen en op termijn te verwerven.

Maar voor het zover is, willen we eerst, en

dat is steeds het uitgangspunt, ervoor zor-

gen dat we een nieuw modern organisatie-

model uitwerken, waarin de klant centraal

staat. Dit model willen we ondersteunen

met een degelijke infrastructuur zodat we

efficiënt kunnen werken en onze dagdage-

lijkse kost kunnen verlagen.

Een visie op korte en lange termijn

Het Bethaniënhuis is een groot gebouw,

met heel wat mogelijkheden. Daarom heb-

ben we een kader gecreëerd waarin zowel

onze visie op korte als op lange termijn aan

bod komt. Kort overlopen we enkele gevol-

gen die geleid hebben tot een nieuw mas-

terplan voor Zoersel. In dit masterplan

proberen we zoveel mogelijk aspecten op

te nemen. De realisatie wordt uiteraard ge-

spreid over heel wat jaren. Hierbij geven we

geen volledig overzicht, maar wel de be-

langrijkste deelaspecten:

Een nieuwe “antenne” in Halle,

de loketdienst te Sint-Antonius verdwijnt.

Wanneer het administratief centrum van

Halle verhuist naar Sint-Antonius willen we

in het centrum van Halle een antenne reali-

seren waarin we een dienstverlening kun-

nen aanbieden zowel van het OCMW als

van het gemeentebestuur. En deze combi-

natie willen we tevens in Zoersel uitbou-

wen. Deze van Sint-Antonius wordt dan

uiteraard mee in het Bethaniënhuis geïnte-

greerd.

De werkwinkel in het Bethaniënhuis

Momenteel huren we de locatie van de

Werkwinkel Zoersel-Malle-Zandhoven, die

gelegen is aan de Handelslei. Deze dienst-

verlening kunnen we integreren in het Be-

thaniënhuis zodat we de huurlast niet

langer moeten dragen.

Het OCMW-gebouw

Dit gebouw komt vrij en biedt dus nieuwe

mogelijkheden.We kunnen dit te gelde ma-

ken, een sociaal project realiseren of ge-

bruiken als lokale antenne in combinatie

met de administratie van de Technische

Dienst. Momenteel zijn we de verschillen-

de scenario’s nog aan het afwegen.

_ j q g
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De Woord- en Muziekacademie

en de vormingsdienst

Reeds heel wat jaren doen de prefabloka-

len in de Achterstraat dienst als tijdelijke

oplossing, eerst voor de kleuterschool en

later voor de Woord- en Muziekacademie

en de vormingsdienst. Deze zijn echter al

heel wat jaren oud, zijn niet zo geschikt en

zijn zeer duur in verwarming en onderhoud.

In het Bethaniënhuis is voldoende ruimte

om al deze klassen onder te brengen.

Nadien kunnen deze prefabs verdwijnen en

kan de verkeersproblematiek in de omge-

ving van de GSA fietsvriendelijk en structu-

reel aangepakt worden.

ling en zijn ervan overtuigd dat we tot een

evenwichtige oplossing kunnen komen

waarin we zoeken naar een duidelijke

meerwaarde voor Zoersel.

Als er gevolgen zouden zijn voor verenigin-

gen die nu bijvoorbeeld gebruik maken van

het koetshuis, dan engageren we ons voor

een goed alternatief.

Ruimte voor socio-culturele activiteiten

in het Bethaniënhuis

In Sint-Antonius is er geen gemeentelijke

ruimte voor vergaderingen of voor socio-

culturele activiteiten van verenigingen. In

het Bethaniënhuis is er niet alleen de ka-

Het kasteel, het koetshuis en het park

Een van de moeilijke aspecten was wat de

functie van het kasteel zou worden. Hierbij

hebben we twee uitgangspunten: ten eer-

ste willen we dat het park zijn openbare

functie behoudt en dat de activiteiten die er

nu georganiseerd worden er ook in de toe-

komst zullen plaatsvinden; ten tweede be-

seffen we dat de kost om dit gebouw in

eigen beheer te houden enorm groot is.

Daarom zoeken we nu naar een nieuwe in-

vulling waarin we de verschillende gebou-

wen in extern beheer geven, zonder dat dit

impact heeft op het openbare karakter van

het park. We zijn nog in volle onderhande-

gemeentesecretaris
Ivo Van den Bulck

tel. 03/380.13.11
fax 03/380.13.30
ivo.vandenbulck@zoersel.be

ocmw-secretaris
Kristof Janssens

tel. 03/312.94.21
fax 03/312.94.25
kristof.janssens@zoersel.be

Info
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pel, maar zullen er tal van ruimtes zijn die

overdag zullen dienst doen voor de admini-

stratie, maar die buiten de kantooruren

kunnen voldoen aan de grote behoefte van

de verschillende verenigingen.

Het hoofdcommissariaat van de politiezone

Zoersel heeft er steeds voor geijverd dat

het hoofdcommissariaat van de politiezone

op termijn centraal in de zone, dus in onze

gemeente wordt gevestigd. Binnen enkele

jaren zouden we de aanbouw aan het

Bethaniënhuis en enkele bijgebouwen

vooraan op het domein kunnen verwerven.

Deze zouden, gelegen aan de N12, ideaal

zijn voor het nieuwe commissariaat, niet al-

leen door zijn ligging, maar ook om deze or-

ganisatie mee te integreren in ons nieuw

organisatiemodel: de politie, samen met

gemeente én OCMW als één geïntegreerd

geheel.

En verder ….

Woon- en zorgcentrum.

In Zoersel aan de Smissestraat plannen we

een nieuw Woon- en Zorgcentrum. Deze

realisatie is een samenwerking tussen

OCMW, gemeente en Emmaüs vzw. Het

zorgstrategisch plan is ingediend bij de

Vlaamse overheid. Nu is het wachten op de

goedkeuring zodat we op maximale subsi-

dies kunnen rekenen.

Sport- en jeugdinfrastructuur aan de Achter-

straat, samen een geïntegreerde kinderopvang

Aan de Achterstraat willen we ruimte creë-

ren voor nieuwe sportinfrastructuur. De

werkgroep die zich vanuit de sportraad

hiermee bezighoudt, is heel concreet bezig

met een formule van privaat-publieke sa-

menwerking. Binnenkort gaan ook werk-

groepen van start op vlak van jeugdinfra-

structuur en voor de kinderopvang.Voor dit

laatste willen we het allemaal ook wat effi-

ciënter aanpakken door, wat nu op ver-

schillende plaatsen in Sint-Antonius wordt

georganiseerd, te integreren (Stekelbees,

Teuntje, …) op één locatie.

Brandweerarsenaal:

aanpassen in functie van de veiligheid

In afwachting van de verdere vorming van

grotere brandweerzones vinden we dat on-

ze lokale vrijwillige brandweer optimaal

moet kunnen functioneren. Daarom zullen

er op korte termijn een aantal beperkte

aanpassingen nodig zijn aan het huidige

arsenaal. Deze willen we zeker opnemen,

want op vlak van veiligheid mogen we geen

risico’s nemen.

Hoe pakken we dit plan concreet aan:
privaat-publieke samenwerking

Het veranderingsproces zal ingrijpend zijn,

op maat van Zoersel en steeds met oog

voor elke Zoerselaar.

Dit willen we samen met privé-partners re-

aliseren. We doen hiervoor dus beroep op

de creativiteit en de know-how van derden.

Met een team van partners gaan we samen

instaan voor de planning en realisatie van

het globale project: de begeleiding van de

reorganisatie van de gemeente- en

OCMW-administratie, de conceptie van de

verbouwing, de verbouwing zelf, de finan-

ciering en exploitatie van een nieuw admi-

nistratief centrum en het herbestemmen

van het oude gemeentehuis en de bijho-

rende gebouwen.

Nu hebben we het algemeen kader ge-

creëerd. Samen met de raadsleden en on-

ze medewerkers gaan we in detail

beschrijven wat we van het project ver-

wachten. Deze detailbeschrijving gaan we

begin september aan verschillende moge-

lijke teams voorleggen. Begin 2005 zullen

we dan een definitieve oplossing kiezen en

beginnen uitvoeren.

Het zal één van de boeiendste projecten in

de geschiedenis van Zoersel zijn. Het re-

sultaat moet duidelijk zijn: een betere

dienstverlening die op een efficiëntere ma-

nier wordt geleverd en goede infrastructuur

voor de verschillende doelgroepen en be-

leidsdomeinen!!
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W E T E N S W A A R D

UW MENING BOEIT ONS

Dienstverlening

Het gemeentebestuur wil z’n dienst-
verlening verbeteren. Uw mening
hierover is voor ons belangrijk! Bij
de administratieve diensten ligt een
eenvoudig formuliertje. Hiermee
peilen wij naar uw oordeel over on-
ze dienstverlening: Zijn de openin-
gsuren voldoende? Werd u vlot
geholpen? Bent u tevreden over de
dienstverlening? … Vul bij een vol-
gend bezoek dit formuliertje even
in, zo weten wij precies hoe wij on-
ze dienstverlening kunnen verbete-
ren.

NIET MEER NAAR GEMEENTEHUIS

Aangifte adreswijziging

Als u verhuist moet u dit aangeven
bij het gemeentebestuur van uw
nieuwe woonplaats. Maar hiervoor
hoeft u zich niet meer persoonlijk te
melden. Dit kan gewoon via brief,
fax of e-mail.
Enige voorwaarde is dat u zich vol-
doende identificeert door uw rijksre-
gisternummer te vermelden en het
rijksregisternummer van de gezins-
leden die mee verhuizen.
Wie in Zoersel komt wonen of bin-
nen onze gemeente verhuist, kan
gebruik maken van het e-loket op
www.zoersel.be . Dit gaat snel en
makkelijk. Nadien krijgt u nog wel
een uitnodiging om uw identiteits-
kaart te laten aanpassen. Maar met
deze nieuwe werkwijze moet u al-
vast één keer minder naar het ge-
meentehuis of de loketdienst.

W
E

TE
N

S
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A
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R
D
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ANTI-RECLAMESTICKER

Haal hem gratis af

Ergert u zich ook aan de reclame die
uw brievenbus overstelpt en die vaak
recht voor de papierophaling bestemd
is? Wil u een steentje bijdragen aan
het beperken van overtollig papierver-
bruik, kleef dan een anti-reclamesti-
cker op uw brievenbus. U kan hem
gratis bekomen bij de gemeentelijke
loketdiensten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
het gratis nummer 0800/14-529.

NU INSCHRIJVEN

Cursussen

Het twintigste cursusjaar van de ge-
meentelijke dienst Vorming start in de
week van 13 september. U kunt er
Frans, Engels, Italiaans, Spaans en
Nederlands voor anderstaligen vol-
gen. Indien er genoeg inschrijvingen
zijn gaan we dit jaar terug van start
met Duits.
We hebben ook cursussen computer,
zowel voor beginners als voor gevor-
derden.Deze cursussen omvatten
slechts zes lessen.
In de gemeentelijke loketdiensten
vindt u brochures over ons cursus-
aanbod. U kunt ook eens een kijkje
nemen op www.zoersel.be.
Voor meer info belt u de gemeentelij-
ke Sociale Dienst, tel. 03/380.13.94.

GEEN POEPJE OP HET STOEPJE...

Haal uw poepzakjes

Baasjes, zorg ervoor dat de plaats
waar uw hond zijn behoefte heeft ge-
daan steeds proper achterblijft. Poep
op de stoep leidt tot ergernis bij uw bu-
ren en is niet hygiënisch. Poepzakjes
zijn verkrijgbaar in supermarkten en
dierenspeciaalzaken.
Bij de gemeentelijke loketdiensten in
Zoersel, St.-Antonius en Halle kunt u
ze zelfs gratis afhalen!
Hou het proper op de grond,
en neem een zakje voor het kakje
van uw lieve, trouwe hond!
Voor meer informatie kunt u terecht bij
het gratis nummer 0800/14-529

NIEUW

Dienstenwijzer

U zoekt een dienst die
maaltijden aan huis be-
zorgt, u zoekt kinderop-
vang, u zoekt vervoer
voor andersvaliden, u
zoekt vrijwilligerswerk, u
zoekt een job, u biedt een
job aan, …
Gedaan met rondbellen
en het doorsnuffelen van
allerlei boekjes. U kunt
het nu vinden op
www.dienstenwijzer.be.
Vanaf 1 juli zal u op deze
site ook Zoersel terugvin-
den. Heeft u vragen, bel
dan gerust naar de ge-
meentelijke Sociale Dienst
03/380 13 95.

TE KOOP

Fietsen

Het gemeentebestuur
verkoopt bij opbod een
aantal fietsen.
De verkoop vindt plaats
op donderdag 23 sep-
tember om 18 uur bij de
gemeentelijke dienst
Openbare Werken aan
het Zonneputteke in de
deelgemeente Zoersel.
De fietsen kunt u vanaf
17u.45 bezichtigen.
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Vijf jaar pastoor in Sint-Antonius

“In deze kerk en parochie is 150 jaar ge-

leefd door een gemeenschap, door men-

sen die elkaar veel te bieden hebben. Het

moeilijkste moet evenwel altijd nog ko-

men: hoe gaan we verder? Uit alle activi-

teiten en denkoefeningen in het kader van

het feestjaar willen we een werkgroep

overhouden, die nadenkt over de toe-

komst van en in onze parochie.”

Aan het woord is Lode Carlier, die in 1999

naar Sint-Antonius kwam om er pastoor

van de parochie te worden, na tien jaar als

pastoor in Sint-Paulus in Antwerpen.

Daar maakte hij ook al een restauratiepe-

riode mee, namelijk na de fameuze brand

die de kerk grotendeels in de as legde.

Lode Carlier is een door de wol geverfde

zielsherder, zeg maar.

“Sint-Antonius is een levendige gemeen-

schap,” getuigt hij, “wat in 2004 lang niet

evident is.” Het verenigingsleven bloeit, op

feestjes van Ziekenzorg komen meer dan

honderd mensen af. Jongeren vinden om

de fakkel over te nemen, is niet altijd even

vanzelfsprekend. Nog een vaststelling:

“Het kerkbezoek verbetert niet, maar gaat

ook niet meer achteruit!” (JHV)
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Met vaste hand
Het oudste stuk van allemaal is de ma-

donna met kind, uit de 16de eeuw. Het

behoort tot de Mechelse school. Ernstige

problemen heeft Staf bij de restauratie

niet gekend. Het moeilijkste was wellicht

het herstellen van de kleuren van de fijne

zoompjes en kledingdecoraties.“Dat was

een heel prutswerk, ja, maar ik heb ge-

lukkig een vaste hand.”

Staf geniet duidelijk nog van na van de

vele lange uren hard werken.Van werken

met olieverf tot lassen... Staf heeft het al-

lemaal gedaan. “Ik mocht zowat mijn

goesting doen, hé,” lacht hij, “maar pas

op, met het goud hebben we niet ges-

most, hé!” bezweert hij, vooraleer de

mensen zouden gaan denken dat er ver-

spilling in het spel zou zijn...

Het resultaat mag er zeker zijn. Een pa-

rochiekerk viert ook niet om de haverklap

zoiets als een 150ste verjaardag! De res-

tauratiewerken, waarover we het met on-

ze drie gesprekspartners uitgebreid

hadden, zijn trouwens lang niet de enige

veruiterlijking van de luisterrijke viering:

tal van activiteiten staan op het program-

ma of hebben hun beslag al gekend.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww

De feestelijkheden

Begin mei had al een foto- en videoten-

toonstelling plaats, waar ondermeer beel-

den te zien waren van processies uit de

jaren vijftig en zestig, tot en met het huidi-

ge Sint-Antonius. In het pinksterweekend

was er in de kerk zelf een kunsttentoon-

stelling te zien met werk van artistiek dui-

zendpoot Staf Willemsen.

Ook andere lokale kunstenaars, mevrouw

Venken-Bamps en Jan Keustermans,

stelden in dat weekend tentoon in Sint-

Antonius. Daarnaast zijn ook al drie the-

ma-avonden in de parochie doorgegaan.

Die avonden gingen dieper in op wat

‘christen zijn’ vandaag en morgen bete-

kent. Ook het parochieleven vandaag en

morgen kwam daarbij aan bod.

Half augustus komt er nog een jubieum-

boek uit van Jos Sleeckx, waarin hij de

geschiedenis van Sint-Antoniuskerk en -

parochie uiteenzet. Op 26 en 27 juni is er

een verenigingendag ter gelegenheid van

de viering, een opendeurdag met een ral-

ly, die samenvalt met de tweejaarlijkse

parochiedag Op 29 augustus is de apo-

theose gepland: een viering in de kerk

met een receptie. (JHV)

Svervolg van blz. 13
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GeDIS (Gemeentelijk Samenwerkingsver-
band voor Distributienetbeheer) premie
voor:
- dakisolatie in woningen gebouwd voor

2002 (1,25 euro/m2);
- vervanging van enkele beglazing door su-

perisolerende beglazing (10 euro/m2);
- muurisolatie in woningen gebouwd voor

2002 (5 euro/m2);
- condensatieketel (125 euro);
- de vervanging van een oude verwar-

mingsketel door een HR+-ketel (50 euro);
- ventilatiesysteem met warmterecupere-

ratie (150 euro);
- warmtepomp (250 à 2.112,07 euro, af-

hankelijk van geïnstalleerd vermogen);
- zonneboiler (minstens 625 euro, voor

zwembaden gelden andere regels);
- planadvies (75 euro);
- huishoudelijke energieaudit;
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
netbeheerder GeDIS 078/35.34.34.

federale steunmaatregelen:
- BTW-tarief van6 % bij renovatie van wo-

ningen ouder dan 5 jaar.
- installatie van een nieuwe open (100 eu-

ro) of gesloten gaskachel (150 euro) met
HR+-label (premie te krijgen bij KVBG);

Volgende investeringen komen in aan-
merking voor belastingvermindering:

- vervanging van een oude stookketel
(15% met max. 600 euro/jaar);

- installatie van een zonneboiler (15% met
max. 600 euro/jaar);

- installatie van fotovoltaïsche zonnepane-
len (15% met max. 600 euro/jaar);

- plaatsing van hoogrendementsbeglazing
(40% met max. 600 euro/jaar);

- plaatsing van dakisolatie (40% met max.
600 euro/jaar);

- plaatsing van thermostatische kranen op
radiatoren of een kamerthermostaat met
tijdsinschakeling (40% met max. 600 eu-
ro/jaar);

Voor meer informatie kunt u terecht bij het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling natuurlijke rijkdommen en energie,
tel. 02/553.46.00 of de Vlaamse infolijn
0800/302.01.

van het Vlaams Gewest
Bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonne-
panelen (50% van de investeringkosten).
Voor meer informatie kunt u terecht bij het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling natuurlijke rijkdommen en energie,
tel. 02/553.46.00 of de Vlaamse infolijn
0800/30.201.

van de gemeente Zoersel
- premie voor de plaatsing van fotovoltaï-

sche zonnepanelen (15% van de investe-
ringen met een maximum van 750 euro);

- premie voor de plaatsing van zonneboi-
lers (15% van de investeringen met een
maximum van 750 euro).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
gemeentelijke dienst Leefmilieu, gratis
nummer 0800/14.529 of bij de gemeentelij-
ke Technische Dienst, Danny Lenaerts, tel.
03/380.13.49.
Meer informatie over al deze mogelijkhe-
den kunt u ook vinden op de zeer interes-
sante website www.energiesparen.be.

voor duurzaam waterbeheer
U wil bewuster omspringen met water zo-
dat uw verbruik op termijn daalt en dus ook
uw factuur? De gemeente moedigt het
duurzaam waterverbruik sterk aan en ver-
leent er daarom subsidies voor. Misschien
helpen deze tegemoetkomingen u wel om
de juiste beslissing te nemen.
De gemeente voorziet een toelage voor de
aanleg van een voorbehandelingsinstalla-
tie, een hemelwaterput met minstens één
aansluiting in de woning (toilet en/of was-
machine) en een infiltratievoorziening. De
toelage bedraagt 50% van de bewezen
kosten, met een maximum van 248 euro
voor de plaatsing van een voorbehande-
lingsinstallatie met een bijkomende (biolo-
gische) zuivering. Voor het plaatsen van
een hemelwaterput met een aansluiting
van minstens één toilet of de wasmachine
of meerdere bijkomende aftappunten an-
dere dan deze voor de tuin, en voor de aan-
leg van een infiltratievoorziening is een
toelage voorzien van 50% van de bewezen
kosten met een maximum van 186 euro. U
vraagt deze toelage aan bij de gemeentelij-
ke dienst Leefmilieu. Voor meer informatie
kunt u steeds terecht op ons gratis nummer
0800/14-529 of via e-mail leefmilieu@zoer-
sel.be.
Eenzelfde toelage kunt u verkrijgen van het
Vlaams Gewest.Voor meer informatie over
toelagen van het Vlaams Gewest bel
0800/30.201.

voor duurzaam energiebeheer
Niemand heeft er baat bij wanneer kostba-
re energie nutteloos verloren gaat. Uw jaar-
lijkse factuur schiet de hoogte in en er
wordt meer CO2 geproduceerd.
Besparen op energie is dus goed voor óns
leefmilieu en voor úw portemonnee.
De grootste energieverbruikers in uw huis
zijn de verwarming en de bereiding van
warm water.Net daarvoor bestaan heel wat
subsidies om u te helpen bij een besparen-
de investering.
Hierna zetten we ze voor u even allemaal
op een rijtje.

UBSIDIESS
lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

tel. 03/380.13.19
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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BBresultaten enquête
I N  B L O E M E N W I J K

Samen sterk
De successen die sindsdien geboekt wor-

den binnen deze BIN’s, vertalen zich ten

eerste in een merkbaar dalend aantal in-

braken en andere feiten, alsook in een ver-

hoging van het subjectieve veiligheidsge-

voel bij de burger.

De rol van de burger

Tot dit alles dragen de verhoogde sociale

controle binnen het BIN, en een beter

meldgedrag van de burger aan de politie

bij, en helpt tevens de actieve preventie die

binnen het BIN wordt gevoerd (o.a. door te-

lefonische BIN’foon berichten, het krantje

BIN-flits, een occasionele enquête).

De rol van de politie

De BIN’s hebben het structureel mogelijk

gemaakt, dat er in Zoersel en uiteraard ook

in andere gemeenten van de Politiezone,

een uitstekende samenwerking is ontstaan

tussen de inwoners van een wijk en de

Lokale Politie. Deze samenwerking berust

op een goede tweezijdige communicatie en

ook op goede persoonlijke contacten tus-

sen de politie en het BIN.

“De politie is mijn vriend” is in Zoersel ze-

ker geen ijdel begrip.

Enquête: meten is weten
Op school leerden we al: meten is weten.

Daarom hebben we in februari 2004 in de

ganse Bloemenwijk een grote Enquête ge-

houden bij méér dan 1.000 gezinnen.

Nadat begin 2001 het eerste Buurt Informatie Netwerk (BIN) te Zoersel werd opgericht,

namelijk het BIN-Bloemenwijk, volgden nog een 5-tal andere BIN’s in deze voetsporen

en ondertussen zijn er zelfs plannen in nóg andere wijken om BIN’s op te starten.

Met de 28,1% antwoorden die we ontvin-

gen van BIN-leden zowel als niet-leden,

kunnen we spreken van een ware triomf!

Opvallend is dat er minder “echte slacht-

offers” zijn: waar in onze vorige enquête in

2001 nog 11% van de mensen vermeldden

recent slachtoffer geweest te zijn van een

misdrijf, halveert dit cijfer naar ongeveer

5% in 2004! Dit is natuurlijk nog altijd vijf

procent te veel.

Van welke thema’s is men erg bang?
40% is erg bang van inbraak

10% erg bang van gewone diefstal, fiets-

diefstal & verkeersagressie

15% van autodiefstal

Maar als we dan polsen naar de evolutie

van het veiligheidsgevoel sinds het ont-

staan van het BIN, dan blijkt dit te stijgen

van 45% (2001) naar 76 % (2004).

Een opmerkelijke vooruitgang is ook waar

te nemen in de grote tevredenheid over de

Politiediensten.

Waar in 2001 slechts 46% volmondig JA zei

en er 40% blanco’s waren en 14% NEEN’s,

is in 2004 wel degelijk 69% van de mensen

WEL tevreden over de politie, heeft maar

27% geen uitgesproken mening, en is

slechts 4% NIET tevreden.

De wijkagent raakt bekender: een verho-

ging van 16% (2001) naar 40% (2004).

Dit alles is wis en zeker een opsteker voor

ons ganse politiekorps! En van onze kant

dan ook: een welgemeend merci!

Dat onze wijkbewoners het BIN Bloe-

menwijk nuttig vinden, lijdt geen twijfel:

92% van de antwoorden luidt JA, 6% heeft

geen uitgesproken mening, en slechts 2%

heeft twijfels.

Het BIN zèlf wordt (in volgorde) vooral ge-

waardeerd omwille van: sociale controle,

BIN-foon, preventie, veiligheidsgevoel, af-

schrikking.

Het woningtoezicht door onze politie bij af-

wezigheid raakt bekender: 71% JA’s in

2001, naar 78% JA’s in 2004.

Slechts 50% van de mensen kent de ge-

meentelijke toelage ter verbetering van

hang- en sluitwerk. Dit is echt wel te weinig! 

De voorbije jaren plaatsten de mensen

vooral extra verlichting, en beter hang- en

sluitwerk. Dat is uiteraard goed.

En dat men graag meer en betere openba-

re verlichting zou zien, is ons en het ge-

meentebestuur zeker en vast niet

ontgaan… 30% van de burgers vermeld-

den dit in hun antwoord!

Wij wensen U alvast een mooie en veilige

zomer.

Walter Spyers, BIN Bloemenwijk

S
lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

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

Info
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TAT I S T I E K E N

Bent u een van onze trouwe bezoekers?

Dan zit u hier ergens mee in de volgende

statistieken.

Na het ronde jaar 2003 hebben we de ba-

lans opgemaakt van een jaar bibliotheek-

werking. Soms vragen leners ons exacte

gegevens over aantallen boeken, leners en

uitleningen. De cijfers voor 2003 staan in

onderstaande tabel.

Dit zijn natuurlijk gortdroge cijfers. Veel be-

langrijker voor u is

waarschijnlijk wat

al deze cijfers in-

houden.

Het betekent dat

we een behoorlijke

collectie aan het

uitbouwen zijn. Niet alleen van boeken

maar ook van tijdschriften, cd’s en dvd’s.

Daarbij proberen we een grote variatie op

te bouwen zodat er voor iedereen iets te

vinden is.

Eén op drie Zoerselaars weet dat en maakt

gebruik van de openbare bibliotheek.

Misschien bent u wel een van onze vaste

klanten.

Zoersel St.-Antonius Halle totaal

aantal jeugdboeken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.151 . . . . . . . . . .8.784 . . . . . . . . . .6.675 . . . . . . . . .29.610

aantal boeken voor volwassenen  . . . . . . . .25.544 . . . . . . . . .12.598 . . . . . . . . . .7.893 . . . . . . . . .46.035

totaal aantal boeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.695 . . . . . . . . .21.382 . . . . . . . . .14.568 . . . . . . . . .75.645

aantal tijdschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130  . . . . . . . . . . . .38  . . . . . . . . . . . .19  . . . . . . . . . . .187

aantal cd’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.046  . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . .5.046

aantal cd-roms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419  . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . .419

aantal dvd’s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225  . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . .225

aantal ontleningen van jeugd-

boeken en tijdschriftnummers  . . . . . . . . . . .38.742 . . . . . . . . .28.979 . . . . . . . . .12.933 . . . . . . . . .80.654

aantal ontleningen van boeken

en tijdschriften voor volwassenen  . . . . . . . .56.705 . . . . . . . . .31.452 . . . . . . . . . .9.691 . . . . . . . . .97.848

aantal ontleningen van cd’s  . . . . . . . . . . . . .11.030  . . . . . . . . . . .176  . . . . . . . . . . . .57 . . . . . . . . .11.263

aantal ontleningen van cd-rom’s  . . . . . . . . . .1.096  . . . . . . . . . . . .57  . . . . . . . . . . . . .8 . . . . . . . . . .1.161

aantal ontleningen van dvd’s  . . . . . . . . . . . . . .761  . . . . . . . . . . . .10  . . . . . . . . . . . . .8  . . . . . . . . . . .779

totaal aantal uitleningen . . . . . . . . . . . . . . .108.334 . . . . . . . . .60.674 . . . . . . . . .22.697 . . . . . . . .191.705

aantal jeugdleners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712  . . . . . . . . . . .866  . . . . . . . . . . .215 . . . . . . . . . .1.793

aantal volwassen leners  . . . . . . . . . . . . . . . .2.627 . . . . . . . . . .1.937  . . . . . . . . . . .542 . . . . . . . . . .5.106

totaal aantal leners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.339 . . . . . . . . . .2.803  . . . . . . . . . . .757 . . . . . . . . . .6.899

Als dat niet zo is, kom dan eens langs deze

zomer. ’t Is de moeite en het kost u niets tot

zeer weinig.

De hoofdbibliotheek in het Zonneputteke is

de hele grote vakantie open. Daar vindt u

de grootste hoeveelheid boeken, tijdschrif-

ten, kranten, cd’s, cd-rom’s en dvd’s. Er

staan 4 pc’s om gratis op te internetten. En

wij blijven op post om u verder te helpen.

De bibliotheken in Sint-Antonius en Halle

sluiten van 16 tot

en met 31 juli.

Vanaf 2 augustus

staat ook daar de

deur weer open.

Meer info vindt u op

www.zoersel.be.

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

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

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

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het Koetshuis
naast het gemeentehuis.
donderdag 22 april, 27 mei en 24 juni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

welzijnsraad...........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
Alfons en Henriette Henricus en Maria
MOREAUX - VAN DEN BROECK VAN LOOVEREN – BRASPENNING
Ferdinandus en Hilda Adriaan en Maria
LAUWERS – VANDENBROECK VAN DER PLUYM – MERTENS
Ludovicus en Marie Emiel en Leonia
DE FEYTER- BOSSCHAERTS DE PEUTER – DE VOGHT
Alfons en Marguerte August en Melania
GRIJP – MAILLIARD HUYGEN – VAN BEIRENDONCK
Frans en Mathildis Jan en Anna
VAN ROMPAEY – DE CORDT BAKHUISEN – VAN WONTERGHEM
Michel en Joanna Ludovicus en Maria
OUDERMANS – WOUTERS FRANKEN – JACOBS
Jozef en Mathilda Franciscus en Josephina
VAN HOFSTRAETEN – BOECKX VERLINDEN – HESBEENS
Hendrik en Maria
VAN PEER – SCHEYNEN

6 0  J A A R  S A M E N
Jozef en Maria Albert en Maria
GEENS – PEETERS VAN HOUDT – DE BEUKELAER

PROFICIATJUBILARISSEN

thema van de maand maart

R E G E N WAT E R
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