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Daar is de zomer, daar is de zon.
Laat mij het liedje zo maar aanpassen, want hopelijk brengt de zomer meer
zon dan de lente heeft gedaan.
En mooi weer, dat biedt zoveel meer mogelijkheden voor onze Zoerselse
zomer.
In de vakantiekrant die samen met deze GGD in de bus valt, vindt u alle in-
formatie over het zomeractiviteitenaanbod en bezienswaardigheden. Als
u in eigen regio blijft, tenminste.
Wist u dat Zoersel vroeger een echte molen had? En dat de Zoerselse pas-
torij een heel waardevol Christusbeeld rijk is?
Velen van u zullen er ook op uit trekken. De wereld in, naar zonnige oor-
den, of het avontuurlijke tegemoet.
Sommige Zoerselaars doen het ook helemaal anders. In het interview
maakt u kennis met 2 medebewoners die te voet naar Compostela trok-
ken. Echte vakantie kan je dat natuurlijk niet noemen, wel zoeken, bezin-
nen, . . .
En heeft de lente dan niet veel zon gebracht, nieuw leven kwam er wel. 2
kleine katjes vonden onderdak in ons gemeentehuis. 
Een thuis maken voor alle Zoerselaars, dat is ook de doelstelling van ons
structuurplan. Tijdens de gemeenteraad van mei werd dit plan definitief
goedgekeurd.
Het is resultaat van een moeilijke evenwichtsoefening, waarin we ruimte
proberen te bieden voor wonen, werken en recreëren.
Zo werd er heel bewust gekozen om een aantal bijkomende kavels te creë-
ren, die dan betaalbaar kunnen worden aangeboden aan onze Zoerselse
jongeren.
En met het woon- en zorgcentrum willen we meer mogelijkheden bieden
voor ouderen om als het ware onder de kerktoren te genieten van hun
oude dag.
Zo maken we samen gemeente en gemeenschap. Zo maken we samen
Zoersel.
Ook door mekaar te ontmoeten. Op één van de zomerevenementen
misschien?

VO O R W O O R D
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Daniëlle Goffa, lector plastische opvoeding aan het departe-

ment BLS mocht op zondag 17 april de prestigieuse “médaille

de vermeille”, van arts-sciences-lettres, l’ académie française in ontvangst

nemen.

Deze medaille reikt men uit aan kunstenaars, schrijvers, musici, weten-

schappers... die een bepaalde verdienste verdienen voor hun doorzetting

en resultaat. Daniëlle Goffa kreeg deze onderscheiding omwille van de in-

ternationale uitstraling die zij bereikte met haar exclusieve juwelen. Zij won

al veel nationale en internationale wedstrijden, waaronder de “diamond

high council awards-spin off”. Zij werd ook geselecteerd voor veel natio-

nale en internationale tentoonstellingen, ook door het diamantmuseum

van Antwerpen en de Hoge Raad voor Diamant te Antwerpen. Zij heeft te-

vens een plaats in de boeken “Les meilleurs créateurs du monde” en “Les

joailliers de XXIè siècle”.

Zoerselse Daniëlle Goffa
ontvangt ‘Medaille de vermeille’
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12DE SENIORENSPORTDAG

de rangschikking

Op maandag 9 mei ging de jaarlijk-
se seniorensportdag door in het
park aan het gemeentehuis.
Ondanks het slechte weer waren er
toch 123 deelnemers.
Ze legden de volgende proeven af:
strafschoppen, croquet, kegelen,
ringwerpen, trou madame, hoefijzer
gooien, boogschieten, frisbee gooi-
en en korfbal. Daarnaast konden zij
nog kiezen uit een fotowandelzoek-
tocht en een fietstocht.
- Uitslag bij de dames:

Martha Ruts,
Irène Vandebosch,
Annie Nys,
Rita Adriaensen,
Maria Dufraing,
Mariette Goovaerts,
Joséphine Taeymans,
Maria Smets,
Els Van Dyck,
Louisa Verstrepen.

- Uitslag bij de heren:
Paul Ghielens,
Alfons Eelen,
Jos Van Santvoort,
Adriaan Van Dyck,
Louis Michielsen,
Frans Moelans,
René Mertens,
Leo Van de Peer,
Louis Janssen,
Jacky Naeyaert.
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ZOMER IN DE BIB

Zo dichtbij!

Hitte, drukte, files, dorst, lawaai, ver-
veling?
Geen nood: met een stevige thriller,
een frisse cantate en het recept voor
een heerlijk ijsje komt u dit zo te bo-
ven. Ze staan op u te wachten in de bi-
bliotheek.
Zomer:
vrije tijd, met een boekje onder de ap-
pelboom, een mailtje sturen en af-
spreken met lang-niet-geziene ken-
nissen, fietsen naar het onbekende,
gezellige terrasjes, een zomerlief le-
ren kennen, met je vrienden oever-
loos kletsen.
Het wordt nog beter met de juiste mu-
ziek, het beste boek, de geknipte film,
het mooiste gedicht en de geschikte
fietsroute.
Je moet er niet ver voor gaan, gewoon
even naar de bibliotheek.
In de bib in Zoersel houden we de he-
le zomer de deuren open. De bib’s
van Sint-Antonius en Halle zijn geslo-
ten van 16 tot en met 31 juli.

CHRISTUS AAN HET KRUIS

...op wereldreis

De parochie Sint-Elisabeth blijkt over
een wel erg uniek Christusbeeld te
beschikken. In de archieven van de
parochie vinden we er onder andere
het volgende over terug: “...het kruis
is de grootste schat van Zoersel. Het
beeld is 1,57 m hoog met grote door-
nenkroon op het zijwaarts nijgend
hoofd en geloken ogen. De ribbenkast
is nadrukkelijk aangeduid en de ar-
men ontbreken...
Het is waarschijnlijk vervaardigd in
Antwerpen rond 1500. De beeldhou-
wer is onbekend. Men veronderstelt
dat het deel uitmaakte van het vroe-
gere triomfkruis bij de ingang van het
hoogkoor. Het vertoont gelijkenis met
het beeld van de gekruisigde Christus
“Le Bon Dieu“ van Gembloers.
Ondertussen heeft dit beeld er al een
hele reis opzitten.
Na het Prado in Madrid, kwam het
heel even terug naar Gent. De vol-
gende maanden zal het echter terug
naar Spanje worden overgebracht.
Wij hopen dat het wel terug is tegen
de Open Monumentendag.
(zie ook in de ‘vakantiekrant’ bij de
Grootste Gemene Deler)

GEMEENTELIJK

ONDERWIJS

Inschrijvingen

Basisschool Halle
Vanaf 1 juni tijdens de
schooluren, liefst na af-
spraak in beide vestigin-
gen. 1 en 2 juli van
10u.30 tot 12 uur en op
19 en 26 augustus van 19
tot 20 uur in vestiging
Lindedreef. Op 30 augus-
tus, opendeuravond voor
de kleuters van 18u.30 tot
19u.30 in vestiging Halle-
Velden.

Basisschool Zoersel
Op werkdagen tot en met
8 juli en vanaf 17 augus-
tus op werkdagen, tel-
kens van 10 tot 12 uur, of
na telefonische afspraak
op het telefoonnummer
0477 18 18 64.

Basisschool Sint-Antonius
vrijdag 1 juli
van 10 tot 12 uur
maandag 4 juli
van 10 tot 12 uur
dinsdag 5 juli
van 10 tot 12 uur
maandag 22 augustus
van 18 tot 20 uur
dinsdag 23 augustus
van 18 tot 20 uur
woensdag 24 augustus
van 18 tot 20 uur
donderdag 25 augustus
van 18 tot 20 uur
vrijdag 26 augustus
van 18 tot 20 uur
maandag 29 augustus
van 18 tot 20 uur
Op dinsdag 30 augustus
is er een ‘kennismakings-
dag’ van 18 tot 20 uur
voor al de leerlingen van
de kleuter- en lagere
school en hun ouders.

2005/2 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 3
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In het bijzijn van minister Inge Vervotte werd op 28 januari, samen met een groot aantal

voorzitters en secretarissen van de OCMW’s uit het Antwerpse, het arrondissementeel so-

ciaal huis van Kina pv (Krisis Info Netwerk Antwerpen), plechtig ingehuldigd.

Ook OCMW Zoersel was als mede initiatiefnemer van de partij.

Als beloning voor het vertrouwen van de

OCMW’s in een grensoverschrijdende sa-

menwerking is dit complex ontstaan: kan-

toor, hotel (1 ster) en wijnbar-eetcafé ‘De

bruiloft van Kana’, onder 1 dak; toerisme en

welzijn naast elkaar, het kan…

Deze samenwerking is er gekomen omdat

er effectieve nood was aan eerste opvang

van daklozen of hulpvragenden.

De OCMW’s kunnen nu de hulpvragenden

onderbrengen in dit noodopvang-hotel,

waarbij ze de beschikking hebben over 30

bedden in 16 netjes ingerichte kamers.

Deze staan in de eerste plaats ter beschik-

king van de OCMW’s. De hulpvragenden

worden er ondergebracht in afwachting

van gespecialiseerde opvang en hulp.

Dankzij de realisatie van dit project is het

gedaan met kamers shoppen in private ho-

tels, herbergen en andere logementen.

Naast kortstondige noodopvang voor dak-

lozen en hulpvragenden biedt het hotel ook

plaats voor toeristen. In de wijnbar-eetcafé

‘De bruiloft van Kana’, serveert de zelfstan-

dige uitbater de meest uiteenlopende ge-

rechten.

Men heeft bewust gekozen voor het open-

stellen van dit hotel voor toeristen in com-

binatie met de privé-exploitatie van een

restaurant en taverne.

Het doel van dit initiatief is welzijn, OCMW

en Vierde Wereld op een niet stigmatise-

rende en opdringerige manier dichterbij de

bevolking brengen.

s o c i a l e  w o n i n g e n

Het is niet eenvoudig voor jonge gezin-

nen, alleenstaande ouders, ouderen,

enz. om een degelijke en betaalbare

woning te vinden in onze gemeente.

Dit zien we ook aan de enorme wacht-

lijsten van kandidaat huurders die er nu

zijn. Momenteel zijn er lang niet genoeg

sociale woningen in Zoersel. De kleine

projecten die de sociale huisvestings-

maatschappij “Helpt Elkander” momen-

teel heeft, voldoen niet.

Er moet dringend een nieuw aanbod ge-

creëerd worden. Daarom wil het ge-

meentebestuur dat er sociale kavels en

sociale huur- en koopwoningen komen.

De bedoeling is dat deze zo dicht moge-

lijk aansluiten bij de dorpskernen.

Via een gepast toewijzingsreglement

zullen enkel mensen van Zoersel en met

een beperkt inkomen, in aanmerking ko-

men. Ook mensen die oorspronkelijk

van Zoersel zijn, maar tijdelijk elders

hebben gewoond, kunnen zich kandi-

daat stellen.

Hierbij doet de gemeente dan ook een

oproep aan u om dit project mee te steu-

nen.

We kiezen voor een gezonde mix van

verschillende woonvormen. Bij de in-

planting wordt aan u, als buurtbewoner

uw mening gevraagd.

Ontneem jonge gezinnen, alleenstaan-

de ouders enz. de kans niet om een

thuis voor zichzelf en hun kinderen in

onze gemeente op te bouwen.

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
secretaris
Kristof Janssens

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

Info

SSAMENWERKING WERKT!
‘De bruiloft van Kana’
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Fiets naar Kyoto  
Zoersel neemt deel aan de campagne “Fiets naar Kyoto”. Deze

campagne, die loopt van 19 september tot 18 november, wil werk-

nemers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Het

gemeentebestuur zal een oproep lanceren bij de eigen perso-

neelsleden om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te rijden.

Bijna 30% van de actieve bevolking in Vlaanderen woont niet ver-

der dan 5 km van het werk, een ideale fietsafstand. Nochtans

neemt maar 13 % de fiets om te gaan werken. De fiets heeft dus

zeker en vast nog een groeipotentieel. “Fiets naar Kyoto” is een

campagne van de Bond Beter Leefmilieu vzw, met de steun van

het Vlaamse Gewest. Fietsende werknemers houden hun kilome-

ters bij en maken op het einde van de campagne kans op mooie

tombolaprijzen.

Meer info: mail naar leefmilieu@zoersel.be of surf eens naar

www.fietsnaarkyoto.be.

Glas in de restafvalzak

De jongste tijd krijgt onze ophaler van restafval te maken met glas

in de bordeaux huisvuilzak.

Met alle gevolgen vandien! Want glas in de zak kan de ophaler

zwaar verwonden. Zware snijwonden in de benen en in de handen

zijn geen alleenstaande incidenten.

Elk soort glas dat we op een andere manier kunnen inzamelen,

wordt NIET aanvaard in de restafvalzak!

Daarom zetten wij voor u nog even op een rijtje waar u met welk ty-

pe glas terecht kunt. Flessen, bokalen en kapotte glazen kunnen

in de glaskrat of op het kringlooppark. Ook vlak glas en gloeilam-

pen worden gratis aangenomen op het kringlooppark.

Enkel glas afkomstig van pyrex, gewapend glas of loodglas mag in

de restafvalzak, maar wikkel het dan in materiaal dat niet kan

scheuren. U deponeert het dan best in het midden van de zak zo-

dat uw zak niet kan openscheuren.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij ons gratis groen

nummer 0800 14 529.

Bij warmer weer moeten onze koeltoestellen extra hard werken

en verbruiken ze dus meer stroom. Nochtans kunnen wij met

enkele eenvoudige maatregelen ook hier onze energiefactuur

in toom houden. Tegelijk verminderen we de uitstoot van broei-

kasgassen die vrijkomen bij de productie van elektriciteit en

dragen we ons steentje bij tot het behalen van de Kyoto-doel-

stellingen.

- Plaats de koelkast en de diepvriezer bij voorkeur op een koe-

le plek en dus niet bij het fornuis, de verwarming of in de zon;

- Open de koelkast en de diepvriezer zo kort mogelijk en zet er

geen warme gerechten in;

- Ontdooi uw diepvries regelmatig. Een rijmlaag van 2 mm is al

verantwoordelijk voor een meerverbruik van 10 %.

Bent u aan een nieuw

toestel toe, denk dan

aan volgende tips:

- Toestellen met een

A-label zijn het zui-

nigst;

- Kies een koelkast of

diepvriezer niet te

groot, maar aangepast

aan uw behoeften. Een

vuistregel voor de juiste

maat is  100 liter voor

één persoon. Voor meer

personen: 50 liter extra

per persoon;

- Beschikt u over een af-

zonderlijke diepvriezer,

overweeg dan een koel-

kast zonder vriesvak. Deze

toestellen zijn veel zuiniger;

- Een diepvrieskist is zuiniger

dan een diepvrieskast.

e n e r g i e  ( g e ) t i p ( t )

2005/2 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 5

DUURZAAM
duurt het langst

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info
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“U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen in het dossier…” Met deze zinsnede

eindigde het laatste artikel over dit project in GGD 2002/4. En belofte maakt schuld. Met dit

artikel werpen we opnieuw een blik op de voortgang van dit nog altijd ambitieuze en om-

vangrijke plan voor Zoersel. Sinds 2002 hebben het OCMW en het gemeentebestuur name-

lijk niet stilgezeten. Gestadig werd er verder gewerkt aan de realisatie van het geplande

woon – en zorgcentrum.

meente is de vzw Emmaüs bekend van het

Psychiatrisch Centrum Bethanië en het AZ

Sint-Jozef te Malle. Het was van bij het be-

gin de bedoeling de samenwerking te ver-

ankeren in de vorm van een samen op te

richten vzw die de projectrealisatie van het

OCMW zou overnemen.

Aangezien de gemeente de benodigde ter-

reinen mee zou aankopen, van in het begin

nauw betrokken was bij het project via de

bovenvermelde stuurgroep en de twee be-

sturen sámen een lokaal sociaal beleid wil-

len voeren, stapte het gemeentebestuur

mee in de vzw Woon- en zorgcentrum

Zoersel. Alzo hielden drie sterke partners

deze vzw op 3 september 2003 boven de

doopvont: het OCMW van Zoersel, het ge-

meentebestuur van Zoersel en de vzw

Emmaüs. De vzw is gehuisvest in het

OCMW-gebouw en wordt bestuurd door af-

gevaardigden van de OCMW-raad, het

schepencollege en mensen van vzw

Emmaüs.

Zonder subsidies gaat het niet
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat

de bouw van een woon- en zorgproject van

dergelijke omvang (u weet het gehele mas-

Samen staan we sterk
Gaandeweg de uitwerking van het project

rees het idee om bij de realisatie een part-

ner te zoeken met ervaring in de zorgsec-

tor. Met zo een partner zouden we immers

over heel wat meer deskundigheid be-

schikken aangaande de uitbating van een

modern en kwaliteitsvol woon- en zorgcen-

trum tegen een aanvaardbare kostprijs.

Onder het mom van ‘samen staan we sterk’

startte het OCMW samen met het gemeen-

tebestuur een marktonderzoek onder alle

ouderenvoorzieningen en zorginstellingen

uit Zoersel en aangrenzende gemeenten.

Vier initiatiefnemers stelden zich kandi-

daat. Eerst diende elke kandidaat een

schriftelijk voorstel tot samenwerking in.

Achteraf kreeg elk van hen de kans het

voorstel mondeling te verdedigen bij de in-

middels opgerichte stuurgroep ouderenbe-

leid. Deze stuurgroep verenigde

vertegenwoordigers van zowel de raad van

het OCMW als van het college. Uiteindelijk

maakten deze beleidsverantwoordelijken

een keuze uit de vier voorstellen.

Gemeentebestuur en OCMW achtten de

vzw Emmaüs de ideale partner voor het

verhaal van de Smissestraat. In onze ge-

terplan bestaat uit 72 rustoordwoongele-

genheden, 8 eenheden kortverblijf, 8 een-

heden dagverzorging, 24 serviceflats en

een dienstencentrum) heel wat centjes

kost. De ramingen variëren nu van

7.500.000 eurotot 9.600.000 euro. Zo een

50% hiervan kan gesubsidieerd worden

door de Vlaamse overheid. Maar dan moet

de vzw Woon- en zorgcentrum Zoersel de

Vlaamse overheid er eerst van overtuigen

dat de toekomstige residenten zich goed

zullen voelen in het woon- en zorghuis en

dat de plannen technisch en financieel

goed in elkaar steken. De Vlaamse budget-

ten zijn immers veel te beperkt om te inves-

VVERDER OP WEG
woon- en zorgcentrum aan de Smissestraat

_ Q / / g
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teren in initiatieven die niet bijdragen tot de

kwaliteitsvolle opvang van onze ouderen!

Om deze subsidies te bekomen diende de

vzw februari 2004 zijn zorgstrategisch plan

in. Dit plan verwoordde het zorgbeleid van

de vzw en schetste wat voor soort voorzie-

ning de vzw wenst te verwezenlijken in

Zoersel. De vzw kon de Vlaamse overheid

ervan overtuigen een modern, comfortabel

en vooral huiselijk seniorenhuis te willen

optrekken en het geheel ook zo te exploite-

ren. Het plan werd dan ook te Brussel in ju-

ni 2004 over heel de lijn goedgekeurd! Een

eerste opsteker voor de vzw!

De tweede fase van de subsidieaanvraag

betreft het technisch en financieel verhaal.

In een Technisch Financieel Plan gaan we

de Vlaamse overheid nu aantonen dat we

een betaalbaar en degelijk initiatief gaan

neerpoten conform alle normeringen inza-

ke veiligheid, comfort, stedenbouw en zo

meer. Dit plan wordt na de zomer van 2005

ingediend.

En hoe staat het met de grond?
Bouwen zonder grond gaat natuurlijk niet.

Ondertussen kocht het gemeentebestuur

voor het project het terrein aan van 6.054

m2 in de Smissestraat van de kerkfabriek

Sint-Martinus uit Malle. Nu doet het OCMW

een gelijkaardige duit in het zakje. Er lopen

onderhandelingen om het aanpalende ter-

rein, goed voor ongeveer 5.950 m2, aan te

kopen van huisvestingsmaatschappij de

Voorkempen uit Brecht. Samen stellen ge-

meente en OCMW dan 12.000m2 ter be-

schikking van het woon- en zorghuis,

waardoor het initiatief kan gerealiseerd

worden zonder de buurt ruimtelijk en soci-

aal te overbelasten.

Is er al een architect?
Even resumeren… we hebben bijna subsi-

dies en dus een deel van de centen, we

hebben een terrein, we hebben een duide-

lijke visie, we hebben sterke en geënga-

geerde partners, wat is er dan nog nodig

om een aantrekkelijk seniorenhuis voor

Zoersel uit de grond te stampen? Ah, een

ontwerper! Begin dit jaar publiceerde de

vzw de oproep naar ontwerpers voor het

woon- en zorghuis. Maar liefst 16 architec-

tenbureaus uit heel Vlaanderen schreven

in en dienden dikke bundels in. De vzw stel-

de een jury samen en op 17 maart had de-

ze zijn gemotiveerd oordeel klaar.

Zodoende kon de vzw op 27 april 2005 de

keuze laten vallen op architectenbureau

AAPROG uit Wetteren, Oost-Vlaanderen.

Zaakvoerders Marc Verstraeten en Jan De

Vloed tekenden eerder al voor het rusthuis-

project van onze buren, OCMW Malle. Na

doorgedreven gesprekken tussen bouw-

heer en architect de komende maanden

kan de ontwerper na de zomervakantie

starten met de eerste schetsen op basis

van de wensen en visie van de vzw. Beetje

bij beetje worden de plannen zo een stuk

concreter!

En verder….
Eigenlijk eindigt deze berichtgeving op

zelfde wijze als het artikel uit uw GGD

2002/4, met de belofte u verder op de

hoogte te houden. Want na het ontwerp,

het verwerven van de totale 12.000 m2 en

het indienen van het Technisch Financieel

Plan is het wachten, wachten en wachten

op de centjes van de Vlaamse overheid.

Gelet op de budgettaire ruimte die beperkt

is, ook voor de Vlaamse Regering, en de

toenemende vergrijzing en dito aanvragen

voor investeringen in zorgprojecten, kan

dat ‘wachten’ misschien nog wel meerdere

jaren duren. Daarom zijn we waarschijnlijk

genoodzaakt om de optimistische planning

van het OCMW dat het seniorenhuis 2006

zijn deuren zou openen enigszins bij te stu-

ren. Maar… we houden u op de hoogte!

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
secretaris
Kristof Janssens

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

Info
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Momenteel heeft onze gemeente helaas

geen molen meer. Alleen het Molenhuis,

sommige straatnamen en de resten van de

teerlingen van de Kievitsmolen aan het

Bevrijdingskruis herinneren nog aan deze

vergane glorie.

Deze speelde een centrale rol in de lokale

landbouw. Zonder molens: geen brood op

tafel en geen meel als bron van inkomsten.

Bovendien bepaalde de molen als enig

hoog gebouw - samen met de kerk - het

zicht van het dorp en waren het referentie-

punten om zich te oriënteren.

Toch kunnen wij aan de hand van docu-

menten, kaarten en foto’s de geschiedenis

reconstrueren van de ‘Kievitsmolen’.

In 1233 schonk Hendrik I, Hertog van

Brabant, uitgestrekte goederen aan de Abt

van Villers om er een klooster op te richten.

Deze schenking werd op 12 maart 1236

bevestigd door Hertog Hendrik II. Deze

Abdij werd uiteindelijk opgericht in Bornem.

De belangrijke goederen te Zoersel wer-

den beheerd door een provisor vanuit het

Zoerselhof.

De Abt beweerde echter dat de Vrunte

waarop de molen, die door Meier Jan van

Westmalle binnen het dubbel-dorp West-

malle-Zoersel was gebouwd op Zoersels

grondgebied, behoorde tot de schenkingen

van de Hertog. De molen en het recht op

malen zouden dus aan de Abdij toebeho-

ren en niet aan de Meier. Hierover ontstond

een jarenlange twist. In 1260 werd over-

eengekomen dat de molen zou afgebroken

worden. Dit gebeurde niet en in 1262 wer-

den de paters mede-eigenaar van de mo-

len, die toen eigendom geworden was van

In de geschiedenis van de Kempense molens speelt Zoersel geen onbelangrijke rol.

Volgens de Kempense heemkundigen Louis Peeters en Jan Bolckmans was de Zoerselse

molen één van de oudste en de belangrijkste der eenmaal zo talrijke Kempense windmo-

lens. De telling van 1686 geeft aan dat de molen van Zoersel de belangrijkste was van de

12 molens binnen het Kwartier Santhoven.

EMPENSE MOLENS
de KievitsmolenKK
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len gebracht.

In 2005 wordt deze molensite en bevrij-

dingskruis gerestaureerd en gerenoveerd

onder impuls van de Kerkfabriek , het ge-

meentebestuur en de Heemkundige Kring

Zoersel vzw. Met nog steeds gewaardeer-

de dank aan de familie Ceulemans die

sinds 1944 hun grond in eigendom hiervoor

ter beschikking stelt aan de Kerkfabriek.
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Hendrik Van Pulle uit Oostmalle. Hij zou

zijn rechten later overdragen aan Jan Van

Harduemont.

In 1446 verwierven de paters het volledige

eigendomsrecht. De toenmalige mede-ei-

genaar Adrianus Maelens stond uit vrijge-

vigheid zijn rechten af aan de Abdij. Zij

behielden de molen tot aan de Franse

Revolutie.

Het onderhoud van de molen viel ten laste

van de abdij. Rekeningen hiervan vinden

we nog terug in hun archief te Bornem. Zij

stelden ook de molenaarshuurders aan.

Als belangrijke datum kunnen we in deze

periode 28 maart 1606 onthouden. Een

zware storm verwoestte de molen volledig.

Hij werd door de paters terug opgebouwd.

Toen de kloosterlingen bij de Franse

Omwenteling verdreven werden, werden

hun goederen aangeslagen. De molen en

het recht op malen werd Frans nationaal

bezit.

Op 17 juli 1797 werd de molen met het mo-

lenhuis en aanpalende goederen verkocht

bij openbaar opbod en toegewezen aan

Jan Bordinx voor 26.100 gulden. Op 29 de-

cember 1818 verkochten de kinderen

Bordinx, als erfgenamen, de molen aan

Michael Van Nueten, maalder te

Pulderbos. Van Michael ging de molen

over op zijn zoon Jozef. Van Jozef, onge-

huwd, op zijn neef, eveneens Jozef Van

Nueten, welke jarenlang burgemeester van

Zoersel was. Hij verkocht in 1905 de molen

en aanhorigheden aan Edward Ceulemans.

Zijn zoon Hendrik Cuelemans bracht in

1921 zijn bedrijf over naar het dorp en de

molen werd afgebroken. De teerlingen ble-

ven bewaard.

het Bevrijdingskruis

Op 1 oktober 1944, acht dagen na de be-

vrijding van Zoersel, werd in aanwezigheid

van de biddende bevolking op de oude

grondvesten van de molen een kruis opge-

richt. Met dit ‘bevrijdingskruis’ wilde men

god danken omdat Zoersel goed gespaard

was gebleven van de oorlogs- en bevrij-

dingperikelen.

Gans de bevolking, biddend en dankend

geschaard rond het kruis zong ingetogen

en ontroerd “ Het Heilig Kruis” op tekst van

Pastoor Dox en op muziek van Louis Van

der Auwera.

Ook dichter Stan Hodister schreef op de

vooravond van zijn vertrek uit Zoersel het

gedicht “Mijn Zoersel”

“Mijn Zoersel”

Ik min ook het kruis in de heide geplaatst

Het kruis op het puin van uw molen

Het lijkt me een eeuwige bee tot den Heer

Opdat geen van ons zou verdolen.

De lantaarn voor het kruis was het werk van

kunstsmid Hermans uit Nijlen.

De site en het kruis raakten echter in ver-

val. Op goede vrijdag, 16 april 1976, werd

een nieuw en huidig kruis geplaatst. Het

werd in processie van de kerk naar de mo-

Het Heilig Kruis
Waar eens Zoersels molen stond,In reeds lang vervlogen tijden,Rijst nu op dezelfde grond,’t zinnebeeld van Jezus lijden.

Molenwieken sloegen fier,Kruistekens naar alle zijden,‘t beeld van Kristus komt nu hier,zég’nend d’armen openspreiden
Langs den steilen molentrap,Steeg de meulder wit bestoven,Langs de kruisweg stap voor stap,Gaan wij naar ’t geluk hierboven.

’t Rijpe graan werd hier gebracht,en gepletterd en gemalen,Jezus eens aan ’t kruis geslacht,Scheen de hel te zegepralen.
Meel geeft ons het lekkere brood,Voedsel voor ons aardse leven,Jezus door zijn bittere dood,Kwam ons de genade geven.

Zoersel’s molen stortte neer,Om niet meer nog op te rijzen,’t beeld van Kristus onze Heerblijv’ ons naar den Hemel wijzen.

Het Streekmuseum, “de Groot Zoerselse Geschiedenis”, is elke der-

de zondag van de maand open van 10 tot 18 uur. Toegang gratis.

Andere dagen mogelijk na afspraak (drie weken vooraf) en 0,75 eu-

ro per persoon  met een minimum van 10 euro.

Wij werken ook mee aan de Davidsfonds Zoektocht “Land van

Playsantien - Antwerpse Kempen” en zijn daarom ook extra open op

3 juli, 7 augustus en 4 september.

Het Heemkundig Documentatiecentrum ’t Heemhuisje is elke don-

derdagavond vanaf 20 uur open voor iedereen voor opzoekingen

…van stamboom tot … schooldocumentatie, of gewoon voor een

Heemkundige babbel.

Info
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Het klinkt allemaal wat “cliché”, maar sinds 1 juni 2005 heeft dit gezegde voor de spuitgas-

ten van Zoersel toch wel een totaal andere dimensie gekregen! Ferdinand Schryvers, hun

brandweercommandant, werd op 22 mei 2005 immers 60 jaar. Met andere woorden... de

pensioengerechtigde leeftijd.

Als jonge kerel van 27 jaar begon de

“Ferre” zijn loopbaan bij de brandweer op 1

januari 1972. Gedurende een 10-tal jaren

deed hij de broodnodige brandweererva-

ring op om zodoende op 19 december

1985 benoemd te worden tot sergeant.

Tijdens de verschillende interventies waar

hij bij betrokken was, werd al vlug duidelijk

dat hij naast zijn brandweerkennis ook heel

wat leiderscapaciteiten in zich had. Voor de

toenmalige commandant, Jef Van Dijck,

werd het al snel duidelijk... deze man

moest en zou zijn opvolger worden.

Na het volgen van de nodige opleidingen

en het slagen in de vele examens en tes-

ten, kreeg hij op 1 maart 1987 de graad van

onderluitenant opgespeld.

En… wat voorspeld was kwam ook uit! Een

tweetal jaren later, op 26 november 1989

werd Ferdinand Schryvers, door de toen-

malige gemeenteraad unaniem (21/21

stemmen) benoemd als luitenant-

dienstchef en als commandant bij het vrij-

willige brandweerkorps van Zoersel.

Ondertussen zijn we 16 jaar verder en als

we even terugblikken op deze voorbije pe-

riode kunnen we enkel maar vaststellen dat

onder zijn leiding heel wat gerealiseerd

werd.

Zo werd in eerste instantie het toenmalige

wagenpark gerenoveerd. Daarna werden

de verouderde wagens stelselmatig ver-

vangen en groeide het wagenpark uit tot

wat het vandaag de dag is, namelijk een

modern en efficiënt geheel, klaar om op te

treden bij de meeste oproepen.

Maar niet alleen het wagenpark werd ge-

moderniseerd. Ook de andere materialen

kwamen aan beurt, denken we hier maar

aan de vernieuwing van het reddingsmate-

riaal voor het bevrijden van slachtoffers bij

ongevallen, de vernieuwing en vervanging

van de persluchttoestellen, de vervanging

van de verouderde interventiekledij, en ga

zo maar verder… Ook was hij zich ervan

bewust dat een modern brandweerkorps

bepaalde specialisaties in huis moest heb-

ben. Dit resulteerde in de oprichting van

verschillende gespecialiseerde teams

waaronder het reanimatieteam, de gaspak-

dragers, de duikploeg, de meetploeg, enz. 

Nu specialiseren is één zaak, maar dit kan

enkel als men hiervoor de nodige opleidin-

gen kan volgen. Ook hierin voerde ‘de

Ferre’ een open beleid. Zijn leuze was im-

mers: “Goede hulpverlening kan enkel als

je goed opgeleide manschappen hebt!”.

Iedereen binnen het korps kreeg dan ook

de kans en kon op zijn volledige steun re-

kenen bij het volgen van de vele opleidin-

gen aan de provinciale brandweerschool.

Ook de infrastructuur van het arsenaal

kwam tijdens zijn beleid aan bod. In zijn be-

TIJD VAN KOMEN EN GAAN
brandweercommandant met pensioen

gemeentelijke brandweer
sergeant
Ludo Peeters

tel. 03 385 13 79
gsm 0476 42 53 07
brandweer@zoersel.be

Info
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ginperiode als commandant werd het arse-

naal volledig vernieuwd en vergroot. Doch

ondanks al deze wijzigingen maar ook om-

wille van de nieuwe methoden bij de hulp-

verlening blijkt het arsenaal de dag van

vandaag niet genoeg meer te voldoen en is

de brandweer aan een nieuw en vooral rui-

mer gebouw toe. Dat dit niet op één, twee,

drie geklaard is weet natuurlijk iedereen

maar onder impuls van ‘de Ferre’ zijn de

gesprekken hieromtrent een tijdje geleden

dan toch opgestart en hopen de Zoerselse

spuitgasten in de nabije toekomst de eer-

ste resultaten te zien.

We zijn er ons van bewust dat dit nog maar

een kleine greep is uit zijn vele realisaties.

Maar als we alles zouden gaan opsommen

zou deze uitgave van de GGD al vlug om-

getoverd worden tot een heuse zaterdag -

editie van een bekende krant uit onze pro-

vincie.

Wij en al diegenen die het korps van

Zoersel beter kennen zijn er nu al zeker van

dat zijn afscheid, het 40-koppige brand-

weerkorps van Zoersel zeker niet onbe-

roerd zal laten. Zijn boute uitspraken, het

oranje koord dat zijn werkbroek sierde, de

truc met het glas op het hoofd, ... al deze

dingen worden nu prachtige herinneringen

aan een prachtige commandant.

Voor alle brandweeermannen van Zoersel

willen we dit artikel dan ook afsluiten met

de volgende mooie tekst: ‘Toon geen spijt

over het verleden en geen vrees voor de

toekomst’ (bron: de Ferre zijn verjaardagkaart van

22 mei 2005).

Ferre, nog vele prachtige jaren toegewenst

en bedankt voor uw inzet en het waken

over de veiligheid van de Zoerselaren.

De gemeentelijke vormingsdienst bestaat 20 jaar! Reden genoeg om de champagne te ont-

kurken! Op 24 mei werd het glas geheven en werden alle lesgevers, cursisten en medewer-

kers uitgenodigd op een receptie.

In 1985 startte de vormingsdienst met 143

deelnemers voor de cursussen Frans,

Engels en naad. Op dit moment hebben we

381 cursisten. We bieden een heel gamma

cursussen aan: Frans, Duits, Spaans,

Engels, Italiaans, Nederlands voor anders-

taligen en computer.

U gaat graag op reis en u heeft moeite met

de taal? U weet niet waarover uw kinderen

of kleinkinderen het hebben als ze over

computers spreken? U zoekt een gezellige

en nuttige bezigheid?

Dit is een ideale gelegenheid om mensen

te leren kennen met dezelfde interesse en

passie. De gemeente biedt u deze moge-

lijkheid aan een democratische prijs.

U kan computercursussen volgen of talen

leren zoals Spaans, Italiaans, Engels. Of u

heeft bijvoorbeeld een au pairmeisje in

dienst dat Nederlands zou willen volgen of

een levenspartner gevonden in het buiten-

land die graag Nederlands zou willen le-

ren? Het gemeentebestuur organiseert ook

Nederlands voor anderstaligen.

Hebt u een anderstalige werkne(e)m(st)er

of levenspartner die Nederlands wil leren?

Ook voor hen biedt het cursusaanbod van

onze vormingsdienst een oplossing.

Wegens afscheid van een lesgever zoeken

wij intussen voor volgend cursusjaar een

lesgever Frans conversatie, liefst iemand

opgegroeid in die taal of met voldoende er-

varing. Zo vlug mogelijk een seintje naar

Diane Weyten tel. 03 380 13 94 of

diane.weyten@zoersel.be.

JUBILEUM
20 jaar vormingsdienst

gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
medewerker
Diane Weyten

tel. 03 380 13 81
fax 03 385 29 09
sociale.zaken@zoersel.be

Info
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Op 26 mei 2005 gaf de gemeenteraad zijn

definitieve goedkeuring aan het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Dit plan zet de krijtlijnen uit voor het

toekomstig gebruik van de ruimte binnen

de gemeente. Het bevat een visie op lange

termijn en een aantal concrete

beleidsacties op kortere termijn.

Visie
De visie voor Zoersel is gebaseerd op vier

peilers:

- de rol van leefbaar woongebied in een

groene en agrarische omgeving,

- een pool voor de gezondheidssector,

- een functie als natuurgericht passief-re-

creatief ontspanningsgebied binnen een

groter natuurgericht toeristisch-recreatief

netwerk,

- de nodige ruimte voorzien voor lokale be-

drijven om werkgelegenheid voor de loka-

le bevolking te creëren.

Beleidsdoelstellingen op korte termijn
De visie werd vertaald naar een aantal con-

crete beleidsacties op het gebied van wo-

nen, recreatie, werken, verkeer en natuur.

Wij lichten de belangrijkste acties toe.

Wonen
Sociale kavels en koop- en huurwoningen

Gronden worden almaar schaarser en

duurder. Vele (vooral jonge) mensen kun-

nen zich niet veroorloven een eigen stukje

grond aan te kopen en moeten noodge-

dwongen onze gemeente verlaten. De ho-

ge huur- en koopprijzen van bestaande

woningen werken deze tendens nog meer

in de hand. De gemeente wil hier graag ver-

andering in brengen en wil betaalbare

gronden aanbieden aan haar inwoners.

Daarnaast moet ook het aantal sociale

koop- en huurwoningen stijgen. Daarom

werden voor elke deelgemeente zones

voor sociale kavels aangeduid. Bij de keu-

ze van deze zones werd vooral rekening

gehouden met hun vrij centrale ligging,

vlakbij de verschillende dorpskernen. Het

DEFINITIEF GOEDGEKEURD
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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gaat om het gebied tussen Hallevelden en

Halmolenweg waar ruimte werd gecreërd

voor ongeveer 15 kavels, het gebied tus-

sen de Achterstraat en het Klooster waar

plannen zijn voor 35 kavels en het gebied

aan de Bremlaan waar eveneens ruimte

voor 35 kavels werd voorzien. Toewijzings-

criteria moeten zorgen dat deze gronden

ten goede komen aan de Zoerselse bevol-

king.

Voor wat betreft de sociale huur- en koop-

woningen wordt er samengewerkt met de

sociale huisvestingsmaatschappij ‘De

Voorkempen Helpt Elkander’. Zij bereiden

momenteel een aantal projecten voor aan

de Berkenlaan (seniorenwoningen), het

dorp van Zoersel (vroeger supermarkt

Cash), de driehoek Oostmallebaan/Sal-

phensebaan/Graffendonk, aan de hoek

Oostmallebaan/Herentalsebaan (vroeger

Meestershoeve) en aan de hoek Hoge

Dreef/Achterstraat (vroegere supermarkt).

Nog even geduld oefenen

Het is de bedoeling om de sociale kavels

tegen 2007 effectief te realiseren. Vooral-

eer de gronden kunnen aangesneden wor-

den, moeten er immers nog ruimtelijke

uitvoeringsplannen worden opgemaakt om

de nieuwe bestemming van de gronden de-

finitief vast te leggen. Daarna zal de ge-

meenteraad een aantal criteria goed-

keuren waaraan geïnteresseerde kopers

van een sociale kavel moeten voldoen, zo-

als bijvoorbeeld in Zoersel wonen of er een

aantal jaren gewoond hebben.

Zonevreemde woningen

De eigenaars van zonevreemde woningen

willen wij in de toekomst meer rechtszeker-

heid geven. Een voorontwerp rond een

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde

woningen’ zullen wij na de zomervakantie

voorleggen aan de hogere overheid.

Werken
Ruimte voor lokale bedrijven

De bestemming van een aantal minder ge-

lukkig gelegen en nog niet ontwikkelde

KMO-gronden (ondermeer aan de Oost-

mallebaan en R. Delbekestraat) zal wor-

den gewijzigd. De ruimte die op die manier

voor bedrijvigheid verloren gaat, zal wor-

den gecompenseerd door de aanleg van

een nieuw bedrijventerrein op de grens met

het industrieterrein van Malle, naast de ter-

reinen van KFC De Eendracht. Het is de

bedoeling dat deze terreinen worden ge-

bruikt voor de herlokalisatie van een aantal

zonevreemde bedrijven.

Bestaande bedrijven die goed zijn geïnte-

greerd in het woongebied kunnen daar be-

houden blijven. Onder diezelfde voorwaar-

de zijn ook nieuwe bedrijfsgebouwen mo-

gelijk in het woongebied (meestal

weliswaar in beperkte vorm).

Ook hier randvoorwaarden

Voor het nieuwe bedrijventerrein is eerst

een bestemmingswijziging nodig.

Bovendien wordt de ontsluiting van de

nieuwe KMO-zone voorzien langs het ver-

lengde van de nog aan te leggen omlei-

dingsweg rond Zoersel. Het gemeentebe-

stuur blijft er voor ijveren om zo vlug moge-

lijk tot aanleg van deze weg te komen, mét

aansluiting op het industrieterrein Malle. 

Recreatie
Perrons

Op een aantal strategische plekken in de

gemeente werden toeristische ‘perrons’

aangeduid. Deze plekken fungeren als ver-

trek-, rust- of eindpunt in het toeristisch re-

creatief netwerk. Het gaat om bestaande

gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info
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infrastructuur die gelegen is langs fiets- en

wandelroutes. Deze perrons werden on-

derverdeeld in verschillende types.

Indeling in types volgens dynamiek

Type I zijn de zogenaamde poorten tot het

recreatief netwerk. Ze worden beschouwd

als start- of eindpunt en hebben uitgebrei-

de parkeergelegenheid (de dorpen van

Halle, Sint-Antonius en Zoersel en Den

Haan aan de op- en afrit van de snelweg

E34).

Type II-perrons zijn te omschrijven als rust-

gebieden in het recreatief netwerk. Ze wor-

den gekenmerkt door de aanwezige

horeca en (beperkter) parkeervoorzienin-

gen. Het gaat ondermeer om het Boshuis-

je, In de wandeling en Sint-Martinushoeve.

Type III wordt gekenmerkt door kleinscha-

lige horeca en recreatieve activiteit binnen

de bestaande bebouwing. Parkeermoge-

lijkheden zijn er zeer beperkt tot onbe-

staande. Voorbeelden zijn Villa Quinta en

de Arizonaranch.

Natuur en open ruimte.
Ecologische verbindingen

Zoersel wil ook in de toekomst een leefbaar

woongebied in een groene omgeving blij-

ven. Daarom is het belangrijk dat de sa-

menhang tussen verschillende groenstruc-

turen - zowel lokaal als bovenlokaal - be-

houden en versterkt wordt. In het gemeen-

telijk ruimtelijk structuurplan werden de

verbindingen gelegen tussen Rodendijk en

Zoersel-dorp, tussen Drengel en het traject

van de omleidingsweg en ten zuiden van

Drengel-Einhoven als strategische project-

zones aangeduid. Er zal onderzocht wor-

den met welke middelen hier een effectieve

natuurlijke verbinding tot stand kan komen.

Agrarische gebieden

Voor de landbouwgebieden streven we

naar de verweving van de agrarische func-

tie met andere in dit gebied aanwezige

functies (woningen, bedrijven). Voor het

gebied Berkemei-Hooidonckeinde zal hier-

voor een ruimtelijk uitvoeringsplan worden

opgemaakt.

Verkeer
Streven naar een optimale verkeersveiligheid

Er wordt verder gewerkt aan het aange-

naam en leefbaar maken van straten en

pleinen door toepassing van de juiste typo-

logie (omleidingsweg, doortocht, hoofd-

straat, zone 30, woonstraat) en het vermin-

deren van ongewenst verkeer op en in lo-

kale wegen en straten.

Duurzame mobiliteit

Om te komen tot een duurzame mobiliteit

is een groter gebruik van alternatieve ver-

voersmogelijkheden zoals openbaar ver-

voer en fiets een cruciale factor. Een

verbetering van de halte-accommodatie,

het beveiligen van fietsoversteken en het

(her)aanleggen van fiets- en voetpaden

zijn hierbij prioritair.

Meer weten
Wie meer wil weten over de inhoud van het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan

het volledige plan raadplegen op onze

website www.zoersel.be. U kan het plan

ook steeds inkijken op de gemeentelijke

dienst Ruimtelijke Ordening. Voor telefoni-

sche inlichtingen kunt u terecht op het num-

mer 03 380 13 97.

Het bureau Indigov, een spin-off van de

Katholieke Universiteit Leuven, heeft in

maart alle 327 Vlaamse en Brusselse ge-

meentelijke websites onderzocht.

Zoersel.be belandde in de top-tien van de

gemeentelijke websites!

In de top 10 van beste websites vinden we

volgende steden en gemeenten (in volgor-

de): Evergem, Olen, Zomergem, Leuven,

Kampenhout, Antwerpen, Zoersel, Gent,

Oostende en Harelbeke.

Zoersel bekleedt een mooie zevende

plaats, net na Antwerpen en nog voor ste-

den als Gent en Oostende.

“De meeste websites kunnen heel wat be-

ter”, aldus de onderzoekers. “Uit het onder-

zoek blijkt dat de Vlaamse gemeenten niet

voluit de mogelijkheden van ICT benutten.

Zo blijft de gebruiker geconfronteerd met

technologische anachronismen aan de ge-

meentelijke internetbalie, zoals pdf-formu-

lieren die uiteindelijk enkel via de post

kunnen worden verstuurd. Zo heeft maar

een op twee een uitgebouwde producten-

catalogus en publiceren slechts drie op vijf

de agenda en de verslagen van de ge-

meenteraad. Nog niet de helft heeft een

elektronisch loket. Volgens de onderzoe-

kers ligt het probleem niet zozeer bij de in-

dividuele gemeenten maar wel bij een

gebrek aan onderlinge samenwerking én

aan een ondersteunend beleid vanwege

de Vlaamse en de federale overheid.”

Het volledige rapport is beschikbaar op

www.indigov.be.

ZOERSEL.BE
in top tien
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De vakantietijd breekt aan.Tijd om even stil te staan bij de risico’s.We hebben het al ver-

schillende keren gehad over uw woning. Laat ons nu eens kijken naar verre reisbestem-

mingen. Elk jaar doen er weer heel wat verhalen de ronde over problemen die toeristen

tegenkwamen. Daarom hier alvast enkele tips.

Zorg ervoor dat je steeds een lijst bij je hebt

met de gegevens van de mensen die je ter

hulp wil roepen als er iets gebeurt. Houd

hiervan kopieën bij op verschillende plaat-

sen. Het zal je maar gebeuren dat al je te-

lefoonnummers in die reiskoffer zitten die

zojuist gestolen is.

in de wagen
Parkeer uw wagen zoveel mogelijk op be-

veiligde parkings. Laat uw voertuig slotvast

achter, activeer het stuurslot, ook als u

maar even de benen strekt of gaat eten op

een parking. Op sommige plaatsen is het

best bij stilstaand of traag verkeer de ra-

men te sluiten zodat men niets uit de wa-

gen kan wegritsen. Laat u niet zomaar uit

uw voertuig lokken. Wees ook attent als u

op een parking van een autosnelweg een

platte band heeft.

geld, kredietkaarten
Neem slechts zoveel cash geld mee als

strikt nodig is. Op veel plaatsen kan u geld

opnemen via een geldautomaat. Noteer

wie u moet contacteren indien u uw bank-

kaart verliest.

Een geldbeugel of portefeuille in een gewo-

ne binnenzak dragen is risicovol. Vermijd

zeker deze zaken in de achterzak van je

broek te steken. Dat is om problemen vra-

gen. Beter is een gesloten heuptasje te ge-

bruiken, gehecht aan een gordel rond het

middel. Hou je handtas goed onder contro-

le, ook als je op een markt allerlei spullen

vastneemt. In sommige steden loop je best

op het voetpad in de andere richting dan dat

de auto’s rijden. Draag een tas dan ook niet

langs de straatzijde.

GSM-toestel
Uw GSM-toestel heeft een geheugen. Dat

is gemakkelijk want daar hebt u uiteraard

alle nuttige telefoonnummers in opgesla-

gen. Maar wat gaat u nu doen als uw GSM

gestolen wordt, of als u hem verliest? Dan

bent u alle gegevens meteen kwijt en hoe

ga je die in het buitenland vinden? Schrijf

dus toch maar best alle nummers nog er-

gens op zodat u tenminste iemand kan op-

bellen wanneer u hulp nodig heeft.

de bagage
Berg waardevolle zaken indien mogelijk op

in uw handbagage. Draag het geld op uzelf

en verdeel het over verschillende personen

indien mogelijk. Hou een lijstje bij van wat

in uw koffer zit. Breng duidelijk etiketten

aan met uw persoonlijke gegevens.

Misschien helpen deze tips om een onbe-

kommerde vakantie in een ver en warm

oord niet te laten ontaarden in een nacht-

merrie. Wij wensen u alvast ‘goede reis’!

VEILIG TIJDENS DE VAKANTIE
thuis en op verplaatsing

zomer ≠ nachtlawaai...?
Er staat ons hopelijk weer een mooie tijd

te wachten. Lange warme zomeravon-

den, ramen en deuren open, rustig in de

tuin nagenieten na een stresserende

werkdag.

Alhoewel.

In die periode, wanneer het echt goed

weer is, krijgt de politie telkens weer een

heel pak meldingen over storend nacht-

lawaai. Buren krijgen al of niet bezoek,

zetten hun muziekinstallatie open, heb-

ben de ramen en deuren openstaan.

Dat kan best gezellig zijn. Maar denk er

dan aan dat dat misschien voor uw bu-

ren niet zo gezellig is.

Als u van plan bent een tuinfeestje te ge-

ven en u verwacht enige hinder voor de

buren, verwittig hen dan op voorhand.

Steek eventueel een briefje in de bus en

verontschuldig u voor eventuele hinder.

Zorg er ook voor dat u op een schappe-

lijk uur stopt met eventuele geluidshin-

der. Dat komt veel vriendelijker over, en

men zal wellicht minder snel klagen. En

in de andere gevallen: temper de mu-

ziek. Als u toch naar luidere muziek wil

luisteren, doe dat dan binnen en sluit ra-

men en deuren.

Op een warme zomerse dag van een

heerlijke stille rust genieten in de tuin:

het moet kunnen. 

Info
lokale politie Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02
fax 03 385 15 52
politie@politie.voorkemepen.be
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

DOOR J.H. VERBANCK

El camino, te voet naar Compostella

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww

Als u deze reeks volgt, weet u

al langer dan vandaag dat Zoersel

onder zijn inwoners wel meer mensen telt 

die tot buitengewone dingen in staat zijn.

Voor deze bijdrage viel mij eens te meer 

het geluk te beurt twee merkwaardige

mensen te mogen ontmoeten:

Jan Vekemans en Michel Viskens

legden de afstand Zoersel-Compostela

namelijk te voet af.

Elk van beiden had zijn redenen en heeft

zijn anekdotes van onderweg. Vragen stel-

len hoefde niet, aandachtig luisteren was

onvermijdelijk. Zelfs al krijg ik drie pagina’s

om te vullen, dan nog kan ik enkel maar wat

bloemlezen uit de vele, pakkende en be-

klijvende, interessante en onderhoudende

verhalen die de beide mannen mij vol over-

gave en onstuitbaar verteld hebben, over

El Camino (De Weg naar Compostela) te

voet, over stappen en onderweg zijn als

doel.

Een heel eindje stappen!
“Jan had geen ervaring met zo’n onderne-

ming, toen hij eraan begon,” zegt Michel.

“Ik had wel al veel lange tochten onderno-

men en ik was met mijn vrouw al eens naar

Compostela gegaan. Ik wist dus wat je zo-

al moet meenemen, hoe je een rugzak

moet laden en dergelijke meer. We hebben

samen, om Jan voor te bereiden, enkele

tochten ondernomen.”

Jan zit erbij te glimlachen. “Kaartlezen kon

ik anders wel goed, hoor, maar Michel

heeft groot gelijk: zonder hem was ik niet

“Ik trok opzettelijk niet met anderen op, om mezelf tegen te komen,” zegt Michel Viskens.
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Een zieke Canadees
Jan zorgde een stuk van zijn tocht voor een zieke
Canadees van zeventig jaar, die zonder hem niet
in Compostela zou zijn geraakt. Ook voor Jan was
die ontmoeting een hele ervaring. “Ik heb hem op
een bepaald moment moeten achterlaten, omdat
ik er anders zelf ook niet geraakt zou zijn. Dat was
een heel emotioneel moment. Uiteindelijk is hij
toch ook tot in Compostela geraakt, hoor! Hij heeft
me al gevraagd om hem in Canada te komen op-
zoeken.”

Voorbereiding
Een aparte, intensieve voorbereiding hebben geen
van beide mannen gedaan. “Ik stap wel al van in
1992,” zegt Jan. Militaire marsen van soms wel
140 km, zoals Bornem, de vierdaagse van
Vielsalm of aan de IJzer... Toen ik nog werkte, had
ik te weinig tijd om elk weekend te gaan wandelen,
maar de uitdaging was er wel. Dankzij Michel ben
ik dan gericht begonnen, om te zien of ik het zou
aankunnen, en om materiaal aan te schaffen.”
Michel was altijd al een ervaren stapper, zo blijkt.
“Als postbode was ik altijd vroeg op en met mijn
zak op stap. Ik ging sowieso al veel en van het een
is het ander gekomen. Soms stapte ik ‘s morgens
met mijn rugzak buiten en kwam mijn vrouw mij ‘s
avonds 70 km verder, in Diest of zo, ophalen. Later
werden dat Grandes Routes, de Trans-Ardenaise,
de West Highland Way in Schotland of de Dingle
Way in Ierland...”
Oké, maar drie maanden na elkaar elke dag dertig
kilometer! “Ja, maar dat doe ik hier ook, hoor! Ik
trek er regelmatig ‘s avonds op uit voor een wan-
deling van tien, vijftien kilometer in de natuur.” Wat
extra fitness om de schouderspieren te versterken,
met het oog op het torsen van de rugzak (20 kg!),
is wel aangewezen

eens vertrokken geraakt. Mijn rugzak was een ramp! Ik was wel een er-

varen stapper, maar om mijn jongensdroom te realiseren, was duidelijk

meer nodig. Toen ik bij Belgacom met prepensioen ging, dacht ik: nu of

nooit.”

De afstand van Zoersel naar Compostela bedraagt zo’n 2.500 à 2.700

km, afhankelijk van hoe je precies gaat. “Ik kon korter,” weet Jan, “maar

ik ben rondgegaan via Namen en Dinant, om een van de originele rou-

tes vanuit Brugge te volgen.” Ook Michel houdt al eens van een om-

wegje: “Je wilt onderweg ook wat zien, hé: voor abdijen, kerkjes of

kloosters durf ik best een stapje ‘te veel’ zetten...”

Drie maanden hebben de mannen erover gedaan. Als je 2.700 km deelt

door drie maanden en dan door zo’n dertig dagen per maand, kom je uit

op een niet onaardig gemiddelde van 30 km per dag, elke dag opnieuw.
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“Ik kon korter,” weet Jan Vekemans, “maar ik ben rondgegaan via Namen en Dinant, om een van de
originele routes vanuit Brugge te volgen.”
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eerste keer was als uitdaging be-

doeld voor de stappers die we zijn,

mijn vrouw en ik. We maakten veel

grote tochten, altijd iets meer, ver-

der, anders, en dan kom je er uit-

eindelijk bij uit. Ik had erover

gelezen en zo, maar de ervaring

zelf wijzigt hoe dan ook je kijk op de

dingen.”

De tweede keer ging hij alleen. “Ik

vond het de eerste keer nog te luxu-

eus. We overnachtten in ‘gîtes’ en

‘chambres d’hôtes’, maar ik wilde

dieper gaan, de essentie zoeken.

Intussen was Jan geweest, die ook

alleen vertrokken was, en dat wilde

ik ook wel: met andere waarden te-

rugkeren, na van kerk tot kerk te zijn

getrokken.”

Tijd om na te denken
De eenzaamheid zoeken én vinden

kan soms hard zijn. “Je ervaart dat

je niet zo groot bent als je soms wel

denkt,” oordeelt Michel genadeloos

over zichzelf. “Alles achterlaten is

echt niet zo gemakkelijk als het lijkt,

maar tevens besef je dat slechte

momenten ook wel iets te bieden

hebben en inzicht over jezelf ver-

schaffen.”

Jan treedt hem bij: “Je leert vooral

relativeren, hé. Vandaag is van-

daag, morgen zien we wel. Je blijft

ook niet hangen bij vroeger: wat

voorbij is, dat is gedaan, daar kun je

toch niets meer aan veranderen.

Dan moet je er ook niet meer over

zeuren of bij stil blijven staan. Zo’n

tocht laat je toe je verleden te ver-

werken, want je hebt veel tijd om na

te denken.”

De pelgrims van weleer onderna-

men de tocht om boete te doen en

hun eventueel niet zo fraaie verle-

den los te laten. Symbolisch droe-

gen ze een steen met zich mee, die

ze dan uiteindelijk in Foncebadón

(Cruz de Ferro) achterlieten. Zo ook

de hedendaagse pelgrims: “Een

Toch is een goede basisconditie

volgens hen voldoende; veel meer

aandacht moet uitgaan naar een

goede uitrusting: rugzak, stap-

schoenen... dat soort dingen.

Een dak boven je hoofd
“In viersterrenhotels logeren is niet

de bedoeling van een pelgrimstocht

naar Compostela, hé,” zeggen de

beide avonturiers eensgezind,

maar hun tentje hebben ze eigenlijk

ook maar heel zelden gebruikt. “Met

de gastvrijheid van de mensen on-

derweg kom je al een heel eind, ze-

ker als je zegt dat je op pelgrims-

tocht bent naar Compostela,” weet

Michel.

Het contact leidt tot boeiende, soms

onvergetelijke ontmoetingen, maar

het merendeel van de tijd kom je on-

derweg hoe dan ook vooral jezelf

tegen. Daar deden ze het allebei

ook voor. “Ik wilde mezelf terugvin-

den, geconfronteerd worden met

overleven en je plan trekken, om

mijn kijk op het leven op de proef te

stellen,” getuigt Jan.

Michel is al twee keer geweest. “De

“Je leert vooral relativeren,” aldus Jan Vekemans. “Vandaag is vandaag, en morgen zien we wel.
Aan wat voorbij is, kun je toch niets meer veranderen. Zeur er dan ook niet meer over.”
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is dicht, je hebt honger en hebt eten

en drinken nodig... Ik kan je verze-

keren, dat werkt op je ‘moral’. Niets

is nog goed, ik had een afslag ge-

mist, mijn route klopte niet meer...

Je panikeert, je loopt achter jezelf

aan. Dan kan een frappante ont-

moeting soms wonderen doen.”

Hoe vluchtig en voorbijgaand ook,

het menselijke contact overkomt je.

“Soms had je wel eens een fijne

avond met iemand, maar daar hield

het voor mij dan op,” zegt Michel. “Ik

trok niet met anderen op, opzette-

lijk, om mezelf tegen te komen. Een

tiental dagen heb ik toch met Rudolf

doorgebracht, tot de wrijvingen

kwamen. Je moet je teveel aan el-

kaar aanpassen.”

emotioneel moment, hoor, waarbij

je je de vraag stelt: waarom doe ik

dit allemaal?”

Weer is Jan het helemaal met

Michel eens: “Mensen reageren

verschillend op dat moment. Ik heb

er uitgebreid mijn tijd voor genomen

en er wel anderhalf uur over ge-

daan. Die steen heb je zoveel kilo-

meters meegedragen... Je laat

letterlijk en figuurlijk een gewicht

achter, dat van je schouders valt.”

Er valt even een stilte, bijna een ge-

wijd moment.

Veel ontmoetingen
Het is onmiskenbaar een hoogte-

punt. Jan verwoordt het zo: “De last

van het onherroepelijke, onherstel-

bare verleden blijft daar; je laat het

rusten, zodat je ermee kunt leren le-

ven. Heel wat mensen vragen on-

derweg trouwens om ginder een

gebed voor hen te doen of iets van

hen mee te nemen en daar achter

te laten. Dat heb ik meermaals ook

gedaan.”

Een hoogtepunt dus, maar toch ook

maar een van de vele topmomenten

op de tocht, want veel ontmoetin-

gen met mensen, pelgrims of zij die

gastvrijheid bieden, zijn eveneens

een immense rijkdom gebleken.

“Tijdens mijn tweede reis zocht ik

het contact anders helemaal niet,

hoor,” vertelt Michel. “Ik ging na-

drukkelijk voor de eenzaamheid.”

Jan kan ervan meespreken. “Je

komt ‘s avonds in een dorpje, alles

Je komt altijd op je pootjes terecht
“Als je jezelf vanalles oplegt, neem je een stuk weg
van wat de tocht in wezen is,” zegt Jan. “Je moet
uiteindelijk helemaal niets, hé, terwijl verwachtin-
gen en prestaties druk opleveren. Het komt erop-
aan erop te vertrouwen dat alles altijd wel opgelost
geraakt.”
Michel geeft daar een goed voorbeeld van. “Op
een dag had ik mij laten verleiden om een afspraak

te maken om ‘s avonds
in een camping te ko-
men slapen. Mensen
bieden je dat aan en je
wilt die geste niet be-
schamen en het niet af-
slaan, maar ineens zit
je met de druk: ik moet
daar geraken, of an-
ders ontgoochel ik die
mensen en neem ik ie-
mand anders een bed
af, dat ze voor mij vrij-
houden. Als je dan
nog verkeerd loopt
ook, geraak je echt
onder druk.”
“Het gaat om geven
en nemen,” heeft Jan
geleerd. “Iedereen

laat voor elkaar dingetjes achter. Als jij dat niet
doet, ben je een profiteur. Zo werkt het niet. Je druk
maken in hoe een ander het aanpakt, heeft dan
ook weer geen zin. Iedereen doet het op zijn ma-
nier. Vooral de Spaanse manier van leven is wel
aantrekkelijk: geen stress, “tranquila” (rustig aan)
en “mañana” (we zien morgen wel weer) zijn de or-
dewoorden en het leven is een “fiesta” (feest),
waaraan iedereen mag meedoen.” 
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“Met de gastvrijheid van de mensen onderweg kom je al een heel eind, zeker als
je zegt dat je op pelgrimstocht bent naar Compostela,” heeft Michel Viskens on-
dervonden.
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Nieuw!!! Bijafdeling in Zoersel
Gemeentelijke basisschool

Kerkstraat 7, deelgemeente Zoersel

De Gemeentelijke Muziek- en Woordaca-

demie ‘De Babbelnoot’ start haar lessen te-

rug op vrijdag 2 september 2005.

Graag geven wij u wat meer uitleg over on-

ze school.

AFDELING MUZIEK
Jongeren kunnen zich inschrijven vanaf 8

jaar. De eerste vier jaren is er een basisop-

leiding ‘Algemene Muzikale Vorming’

(AMV) en ‘Samenzang’ (SZ), dit 2,5 uur per

week. Vanaf het tweede jaar komt er één

uur instrumentles bij.

In het filiaal St.-Antonius geven wij volgen-

de instrumenten; piano, viool, cello, contra-

bas, gitaar, accordeon, blokfluit, dwarsfluit,

klarinet en saxofoon. Andere instrumenten

kunt u in Schilde of in de hoofdschool vol-

gen.

Leerlingen van de middelbare graad kun-

nen in St.-Antonius terecht voor bovenver-

noemde instrumenten en samenspel,

begeleidingspraktijk en Algemene Muziek-

cultuur.

Nieuw voor volgend schooljaar!!!
Zoerselse leerlingen kunnen voor het eer-

ste jaar ook algemene muzikale vormings-

lessen volgen in de gemeentelijke

basisschool aan de Kerkstraat.

Let wel:

Het secretariaat blijft in de Achterstraat.

Voor inschrijvingen en informatie kunt u

daar terecht.

Het 1ste jaar AMV gaat volgend jaar door in:

- Zoersel (Kerkstraat)

op dinsdag van 15u.45 tot 17u.15

op vrijdag van 15u.45 tot 16u.45,

- Sint-Antonius (Achterstraat)

op woensdag van 13 tot 14u.30

op zaterdag van 8u.30 tot 9u.30.

Ook volwassenen kunnen bij ons terecht

voor alle muziekvakken. Deze cursussen

gaan door in Schilde en Wijnegem.

AFDELING WOORD
Een kernachtige omschrijving van de afde-

ling ‘Woord’ is “spelen met een ander

Nederlands”. Naast een perfecte uitspraak

leren we de leerlingen ook hoe boeiend on-

ze taal kan zijn. Iemand blij maken, ontroe-

ren... Hoe luister ik naar iemand? Verraadt

onze lichaamstaal ook een heleboel?

Theater, gedichten, improvisaties... wij

doen het allemaal. Taalvaardigheid is in de

wereld van vandaag erg belangrijk.

Omgaan met woorden, met tekst kan even

virtuoos klinken en evenveel impact heb-

ben als een mooi muziekstuk. Wij spelen

niet met noten maar met woorden!!!

Vanaf 8 jaar kunt u hiervoor inschrijven.

Volwassenen kunnen ook woord volgen in

Wijnegem. Naast de cursus voordracht en

drama bestaat er ook het vak ‘welspre-

kendheid’.

Dit is een zeer interessante cursus voor

mensen die in het openbaar moeten spre-

ken. Naast gesprekstechnieken (inter-

views, debatten, discussietrucs) leert men

ook een goed opgebouwde redevoering

brengen.

Inschrijvingen
De laatste week van augustus elke dag van

18 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur.

In september op maandag en dinsdag

van16 tot 19 uur, op woensdag van 14 tot

17 uur, op vrijdag van 17 tot 20 uur en op

zaterdag van 9 tot 12 uur.

BABBELNOOT
muziek- en woordacademie

Filiaal Zoersel

Achterstraat 70, deelgemeente Sint-Antonius

tel. 03 482 07 13, academie.zoersel@gmail.com

Hoofdschool Wijnegem

Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem

tel. 03 353 75 41, academie.wijnegem@skynet.be
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Quiévrain wachten, Noyon wachten,

Bethaniënhuis ook nog wachten. Het lijkt

wat op de duivenberichten van zondag-

morgen. We waren er echter klaar voor. De

aankoopakte zou kunnen verleden worden

op maandag 6 juni. Zou, want het inmiddels

lang verwachte bodemattest is niet tijdig

klaar geraakt. Het blijft dus wachten op

OVAM voor we de definitieve handtekenin-

gen kunnen zetten.

Dit alles staat echter niet in de weg dat we

het Bethaniënhuis nu en dan al wel eens

zullen gebruiken. Zo kun je er vijf week-

ends terecht voor een bezoekje aan de ten-

toonstelling ✰✰✰✰✰ deluxe, een festival

van licht vanaf zaterdag 13 augustus tot

zondag 11 september. Misschien is dit de

ideale gelegenheid om uw Bethaniënhuis

als toekomstig mede-eigenaar van boven

tot onder te verkennen. De deuren zullen

althans wagenwijd openstaan zodat deze

kennismaking met het gebouw een eerste

aanzet kan zijn naar het “open huis” dat we

wensen te creëren.

Intussen onderhandelen we wel verder met

het uitgekozen team over de nieuwe organi-

satiestructuur en de nodige verbouwingen.

We komen nog even terug op het weekend van 11 en 12 december van vorig jaar.

Misschien was je er ook wel bij en heb je kunnen genieten van de vele lekkere hapjes en

drankjes, kocht je er een kerstboom, een kerststalletje of wat eindejaarsgeschenken.

Keuze was er immers in overvloed.

Zoals elk jaar stonden de deelnemers aan de kerstmarkt minimum 20 % van de opbrengst

af aan een centraal project.

Op 6 juni overhandigde de burgemeester een cheque van 2.250 euro aan de vertegen-

woordigers van Hogar Para Todos. Het geld zal gebruikt worden voor de inrichting van

een schooltje in midden-Ecuador.

Een tweede cheque van 2.250 euro ontvingen de mensen van de werkgroep OTRA, een

steungroep voor begeleiding van gevangenen in Bolivië.

De burgemeester dankte in de eerste plaats alle deelnemers aan de kerstmarkt, die het

door hun inzet mogelijk maakten om deze Zoerselse steentjes bij te dragen in beide lo-

venswaardige projecten.

Op hun beurt uitten Wim De Groof van werkgroep Otra en Monique De Temmerman van

Hogar Para Todos hun dank en gaven ze nog een korte toelichting over hun werking.

Monique De Temmerman had trouwens nog een aangename verrassing voor de aanwe-

zigen. Ze las een reactie voor vanuit Salasaca (Ecuador), waarin de directeur en de le-

raars van de school waarvoor het geld bestemd is, dankten voor de steun en verzekerden

dat het zo nodige schoolmeubilair nu kan worden aangekocht.

Nadien werd bij een glaasje nog wat nagekaart en werd al vooruitgekeken naar de vol-

gende editie van de kerstmarkt. Noteer alvast dat deze doorgaat op 10 en 11 december

2005.

BETHANIËN
nog even wachtenOOPBRENGSTEN 2004

overhandigd
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stand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKENW

wegenwerken 

VERBETEREN VAN ASFALTWEGEN.

Ook dit jaar staan er weer verschillen-

de straten op het programma voor een

nieuwe asfaltlaag. De werken zijn op 6

juni gestart. Het stratenpakket is inge-

deeld in drie groepen:

groep 1

straten met een nieuwe slijtlaag:

Kluisbaan, Hallebaan, Van der Grae-

senlaan, Ronkaartweg, Einhovense-

baan, D’Eike, Pannenhuisstraat,

Hertendreef, Reeboklaan, Baron de

Borrekenslaan, Boerenkrijglaan, Veld-

straat en Korte Maalstraat.

groep 2

oude slijtlaag affrezen en aanbren-

gen van een nieuw slijtlaag:

De Langebaan, Zoerselsteenweg en

Victorielaan hebben betonnen boord-

stenen zodat een gewone overlaging

niet mogelijk is. Eerst moet de oude

slijtlaag weggeschraapt worden vooral-

eer de nieuwe slijtlaag kan aange-

bracht worden.

groep 3

versteviging van de randen door be-

tonnen boordstenen:

Antwerpsedreef (deel St.-Antonius-

baan-Manderleylaan), Kerkhoflei (deel

Oase-Raymond Delbekestraat), Mede-

laar (deel Achterstraat-Heidehoeven)

en de Salfensebaan (deel De Ster-

grens Malle) worden eerst betonnen

boordstenen gegoten ter versteviging

van de asfaltrand. Nadien komt hier ook

een nieuwe toplaag.

De werken in de straten van groep 1 en

2 nemen slechts enkele uren in beslag

en zullen een minimale verkeershinder

geven. Het verkeer zal slechts enkele

uren omgeleid worden.

Voor de uitvoering van de straten van

groep 3 zullen de wegomleggingen lan-

ger duren. Ook het uitharden van de

betonnen randstroken is nodig waar-

door de aangelanden één of twee da-

gen hun eigendom niet zullen kunnen

oprijden.

De bewoners van de straten waar ge-

werkt wordt zullen enkele dagen op

voorhand verwittigd worden zodat zij de

passende maatregelen kunnen nemen:

door bijvoorbeeld hun wagen in een an-

dere straat te parkeren.

Momenteel zijn al een groot gedeelte

van deze werken uitgevoerd.

uitgevoerde werken 

ROTONDES E34/N14 EN CARPOOLPARKING. NIEUW PLEINTJE AAN DE KERK TE ZOERSEL. BEBLOEMING VAN GEMEENTEGEBOUWEN.

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

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

Info
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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.
Eerstvolgende gemeenteraad: donderdag 25 augustus.

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

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
Henri en Marie-Louise CRAENEN – MAES

Albertus en Mariette BELLOY – GEERAERTS

Frans en Francine CROMBE – KORTHOUDT

Raymondus en Elisa VAN DEN PLAS – VAN DYCK

Franciscus en Maria GEYSELS – WILLEMS

Gummarus en Germaine ROELANTS – MARIEN

Jozef en Jozefa SIMONS – POELS

Julien en Hilda VAN ACKER – DUPONT

Charles en Lea PRINSEN – CRAUWELS

Frans en Veronica VANBUSSEL – VERSCHAEREN

Emiel en Maria LAURIJSSEN – WOUTERS

6 0  J A A R  S A M E N
Gustaaf en Josephina DAEMS – JACOPS

Josephus en Irmgard VAN GIEL – WAGNER

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: september 2005

artikels binnen: 16/08/2005
periode: 15/09/2005 - 21/12/2005

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

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

_ Q / / g


