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Het schepencollege deed een

hernieuwde aanvraag voor een

dienstuitrit voor hulpdiensten

op de E34 ter hoogte van de

Berkenlaan.

Doel hiervan is de deelge-

meente Halle efficiënter bereik-

baar te maken voor de hulp-

diensten zoals bijvoorbeeld de

brandweer. Elke minuut telt dan

immers. Het is nu wachten op

een antwoord van de adminis-

tratie Wegen en Verkeer.
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Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
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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)

Letters en cijfers. Samen maken zij leesbare tekst.

Zoals deze GGD hier. Doel is u hiermee informatie te geven over

wat er reilt en zeilt in onze gemeente.

Deze maand krijgt u via ons informatieblad heel wat cijfers te ver-

werken. Over de gemeentefinanciën bijvoorbeeld Maar ook over de

politiewerking vorig jaar. Hopen interessante cijfers, van interven-

ties, bekeuringen, inbraken, enz.

Maar hoe exact een cijfer ook is, elk getal is ook relatief en voor

interpretatie vatbaar.

Behalve enkele misschien, bijvoorbeeld dat we met 20.310 Zoersel-

naars waren einde 2002, dat is 175 meer dan een jaar voordien.

En wist u dat 1 van die 20.310 De Kleine Prins is? Weeral iets om

fier op te zijn.

Tellen, cijferen, we doen het ongetwijfeld veel te veel. Willen we niet

alles te veel uitleggen in statistieken? Moeten we niet te veel alles

kunnen meten?

Toch onderscheidt dit ons ook van de dieren: denken. En tellen is

toch een vorm van denken, niet. Kijk maar naar onze Socks: die telt

en cijfert niet. Na een jacht op 2,3 of 4 muizen ligt hij nu hooguit uit-

geteld op de verwarming. Te dromen van die tientallen Zoerselse

kinderhandjes die hem wekelijks aaien. Of van een Kleine Katten-

prinses misschien?

Ach, cijfers zijn heel interesssant. In zoverre we ze gebruiken om te

zorgen dat het in onze gemeente beter om wonen wordt voor iedereen.

Is dat niet wat echt telt?

VO O R W O O R D
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Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod een aantal fietsen. De ver-

koop vindt plaats op donderdag 3 april 2003 om 18 uur aan het poli-

tiecommissariaat aan de Kerkhoflei 14 in de deelgemeente Sint-

Antonius. De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

Dienstuitrit E34Dienstuitrit E34
hernieuwde aanvraag

Te koop bij opbodTe koop bij opbod
fietsen



W E T E N S W A A R D

SURFEN? WA’S DA?

vorming voor starters

Wegens groot succes nogmaals
extra cursussen!! Wees er snel bij.
PC, internet, surfen, zoersel.be...
Ja, u kunt er niet meer omheen.
Maar wie maakt u wegwijs?

De gemeentelijke dienst Vorming
organiseert een specifieke vorming
voor absolute beginners. Het gaat
om een korte initiatie van 2,5 uren
in PC en internetgebruik. De extra
lessen waren snel volgeboekt.

Daarom zijn er nogmaals nieuwe
data voorzien:
- dinsdag 1 april, 20 tot 22u.30,
- donderdag 3 april, 14 tot 16u.30
- maandag 7 april, 20 tot 22u.30
- dinsdag 8 april, 14 tot 16u.30
- donderdag 10 april, 14 tot 16u.30
- maandag 14 april, 20 tot 22u.30
- dinsdag 15 april, 20 tot 22u.30

De prijs bedraagt 6 euro.

Info & inschrijvingen:
gemeentelijke dienst Communicatie,
Marc Bachot, tel. 03/380.13.02.

EXTRA AANKONDIGINGSBORDEN

voor Halle en St.-Antonius

Voor de promotie van verenigings-
activiteiten stelt de gemeente info-
panelen ter beschikking aan alle
Zoerselse verenigingen.

Onlangs werden er in de deelge-
meentes Halle en Sint-Antonius
extra infopanelen bijgeplaatst. In
Halle vindt u het aankondigings-
bord aan de pastorij. Het is zicht-
baar voor wie richting Zandhoven
rijdt. In Sint-Antonius zal het bord
weldra aan de gemeentelijke basis-
school in de Achterstraat staan.

Voortaan kunt u dus ook op deze
plaatsen uw verenigingactiviteiten
aan het ruime publiek kenbaar
maken.

Vergeet vooraf uw infopaneel niet
te reserveren bij de gemeentelijke
dienst Logistieke Dienstverlening,
Veerle Lens of Ingrid Schrauwen,
Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.90.
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TWEE KEER ZOEKEN

jonge mensen

Monnikenheide zoekt geëngageerde
jonge mensen die zich een periode
van 10 dagen willen inzetten tijdens
de zomermaanden.Deze vrijwilligers
werken samen met de vaste teams in
de kortverblijfwoningen. De jongeren
nemen deel aan het dagelijks leven in
de groep.Zij nemen deel aan de
maaltijden en alle activiteiten zoals
spel, knutselen, zwemmen, wande-
len, enz.

Voor meer info kan je je wenden tot
Kris Eilers,
Monnikenheide,
Monnikendreef 3,
tel. 03/311.77.67 of 03/340.42.45,
e-mail: Kris.Eilers@monnikenheide.be

computerfreak

Ludo, een volwassen man met men-
tale handicap,zoekt samen met zijn
begeleiders iemand die hem wil hel-
pen met mogelijke softwareproble-
men van zijn nieuwe spraakcomputer.

Als vastgelopen programma’s, in-
scannen van fotomateriaal en het
downloaden van nieuwigheden voor
jou geen geheimen heeft, dan ben jij
diegene die we zoeken.

Meer info:
telefoneer naar 03/311.77.67
vraag naar Villa Luna.

GEZOCHT

bezoekersvrijwilligers

Verschillende patiënten hebben wei-
nig of geen contact meer met hun
familie of vrienden. Voor hen zoekt
PC Bethanië een vriend(in), zodat zij
weer een gewone relatie met mensen
buiten de instelling kunnen aangaan.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat
hij/zij zich voor een langere periode
engageert en minimum één keer per
maand op bezoek komt. Hoe u het
bezoek invult, bepaalt u samen. Een
snakje gaan eten of iets drinken, naar
een optreden of naar de film, gaan
fietsen, gaan winkelen,…

Info:
Sigrid Bauwens,
PC Bethanië,
Handelslei 167,
deelgemeente St.-Antonius,
tel. 03/280.20.11

SCABAZOE

een korte voorstelling

Scabazoe, Sportclub voor
Aangepaste Bewegings-
activiteiten Zoersel, is
een nieuwe sportvereni-
ging, die sinds eind vorig
jaar actief is.

De vereniging wil door
middel van aangepaste
recreatieve sport- en be-
wegingsactiviteiten op
een verantwoorde wijze
bijdragen tot de lichame-
lijke, sociale en psychi-
sche ontwikkeling van
gehandicapte personen.
Op die manier hoopt de
vereniging een bijdrage
te leveren aan de inte-
gratie van gehandicapten
in onze samenleving.
Niet alleen gehandicap-
ten zijn welkom. Naast
de bewegingsactiviteiten
biedt Scabazoe een soci-
aal verenigingsleven voor
het hele gezin.

Op dit moment organise-
ren zij drie basisactivi-
teiten:
- sportsprinkels:

omni-sport voor kinde-
ren met een handicap,
samen met broers en
zussen vanaf de leeftijd
van zes jaar

- zitvolleybal:
jongeren met een han-
dicap volleyballen sa-
men met familieleden
en vrienden vanaf de
leeftijd van vijftien jaar

- zwemmen:
zwemmen organiseren
zij voor iedereen voor
alle leeftijden.

Een team van gediplo-
meerde sportmonitoren,
opvoeders, één ver-
pleegkundige en tal van
vrijwillige begeleiders
zorgen er voor dat alles
op goede wieltjes draait.
Wilt u meer informatie
over Scabazoe of wilt u
aansluiten? Contacteer
dan Marc Somers,
Zoerselhoek 31,
tel. 03/385.36.62,
e-mail:
scabazoe@vt4.net
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Het Zoerselbos, met zijn 380 ha beschermd bosgebied, kan worden beschouwd als het

kloppend hart van onze gemeente. Door zijn omvang, diversiteit en ligging heeft het

Zoerselbos zowel een grote natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische als recre-

atieve waarde. Het bos was volledig privé-bezit. Sedert 10 jaar koopt het Vlaamse

Gewest (Afdeling Natuur) alle vrijkomende percelen op. Dit geeft als resultaat dat nu

reeds bijna de helft in handen van de Vlaamse overheid is. Op middenlange termijn is

het de bedoeling dat de rest ook in hun handen komt. Het zal dan het statuut van

Vlaams Natuurreservaat krijgen.

BBE H E E R  Z O E R S E L B O S
waarom dit noodzakelijk is...

gemeentelijke dienst
Grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

Info
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Het Vlaams Gewest ijvert er samen met het

gemeentebestuur voor om de kwaliteiten

eigen aan het Zoerselbos te behouden en

te versterken. Dit is niet altijd eenvoudig.

Het Zoerselbos heeft immers een grote

aantrekkingskracht en elke sector tracht

zijn belangen zo goed mogelijk te beharti-

gen: dit kan tot conflicten leiden.

Om voor iedereen tot een aanvaardbare

oplossing te komen is het uittekenen van

een duidelijke beheersstructuur noodzake-

lijk. Een goed beheer moet niet uitsluitend

afgestemd zijn op het Zoerselbos als

natuurgebied, maar moet ook waar moge-

lijk ander gebruik organiseren. Het

Zoerselbos moet daarenboven gekaderd

worden in een ruimere omgeving.

drie verschillende
gangbare visies op natuur

De beheersvisie voor het Zoerselbos werd

opgemaakt door de Vlaamse ge-

meenschap (Aminal, afdeling natuur) in

samenspraak met het gemeentebestuur,

de vzw ‘vrienden van het Zoerselbos’ en

andere betrokken openbare besturen.

Samen vormen zij de beheercommissie

Zoerselbos.

De beheervisie voor Zoerselbos gaat uit

van drie verschillende gangbare visies op

natuur.

Een eerste is het behoud van het oude cul-

tuurlandschap, als samenspel van natuur

en mens. Het gaat om een kostbare erfenis

uit ons verleden waarin het accent op de

traditionele landbouw wordt gelegd. Het

behoud en herstel van het unieke systeem

van vloeibeemden hoort daarbij.

De functionele natuur ten dienste van de

moderne mens is een tweede visie. Hier

staat het afstemmen van de natuur op de

actuele recreatieve behoeften van de mens

centraal.

Een laatste invalshoek is de ontwikkeling

van natuur, als ‘nieuwe wildernis’ met een

minimum aan menselijke tussenkomst. Aan

deze vorm van beheer wordt de laatste

jaren opnieuw meer aandacht besteed.

Hierbij wordt de nadruk gelegd op het

belang van totale variatie in de natuur,

rekening houdend met de oorspronkelijke

situatie en met spontane processen. Het

bos is eigenlijk een natuurlijke kringloop.

Alles wat wordt opgebouwd, wordt ter

plaatse weer afgebroken. Duizenden dier-

en plantensoorten helpen mee aan de

afbraak en opbouw van het bos. Zo brengt

bijvoorbeeld ‘dood’ hout nieuw leven in het

bos. Het is dan ook van enorm belang voor

het behoud van de biodiversiteit.

In het Zoerselbos wordt er tevens naar ge-

streefd om van nature natte biotopen nat te

houden. Het is echter niet de bedoeling dat

van nature droge bosgedeelten onder

water worden gezet.

inrichtingsplan
ondersteunt beheersplan

Ter ondersteuning van het beheersplan

Zoerselbos werd een inrichtingsplan op-

gesteld waarbij het gebied is verdeeld in

zones, toegangswegen en wegeninfra-

structuur. Zowel het bos als de omgeving

komen hierbij aan bod.

Het beheer bevat een uitwendig en een

inwendig beheer. Met het uitwendig beheer

wil men de invloeden vanuit de omgeving

op het ecosysteem minimaliseren door dit

ecosysteem in bepaalde mate te isoleren

van de omgeving.

Het inwendig beheer is gericht op het be-

houden, bevorderen en indien nodig het her-

stellen van de natuurlijke kwaliteit van het

ecosysteem om het totale ecologische even-

wicht en het voortbestaan van zoveel moge-

lijk plant- en diersoorten te waarborgen.

permanente evaluatie beheersvisie

De drie beschreven visies komen, ruimtelijk

van elkaar gescheiden, in het Zoerselbos

aan bod. Door het behoud van de oude

eikenberkenbossen en de omvorming van

de meeste dennenbossen tot een eiken-

berkenbos hoopt de afdeling Natuur samen

met de gemeente, te komen tot een typisch

Kempisch bos waarin de historische den-

nenbossen (één van de eerste aanplantin-

gen in de Kempen) een voorname plaats

krijgen. In de beemden zal er plaats zijn

voor vloeibeemden, moerasbos, hooilan-

den met houtkanten en beekbegeleidende

broekbossen.

Het beheersplan is geen statisch eindpunt

maar een dynamisch beheersinstrument

dat voortdurend geëvalueerd wordt en

waar nodig aangepast. Dit gebeurt steeds

in samenspraak met alle belanghebbenden

maar zonder afbreuk te doen aan het

hoofddoel: de bescherming van een uniek

stuk natuur en landschap voor onze en de

toekomstige generaties.



Zo heeft de bibliotheek een abonne-

ment op het tijdschrift ‘Sprankel’ van

de Vlaamse Vereniging voor ouders

van normaal begaafde kinderen met

leermoeilijkheden. U kunt het in de

hoofdbibliotheek inkijken en ontlenen.

In de bib vindt u heel wat boeken over

opvoeding en onderwijs. De werk-

groep geeft voor de aankoop van

nieuwe boeken en de afvoer van ver-

ouderde werken advies aan de biblio-

theek. U kunt deze boeken, net zoals

alle andere boeken, gratis ontlenen.

Onze jeugdboeken staan ingedeeld

volgens leeftijd. We beginnen met de

peuters en stoppen bij de adolescen-

ten.

Voor kinderen bij wie het lezen niet zo

vlot gaat, hebben we op de rug van

een aantal boeken een stikkertje met

het AVI-niveau gekleefd. Het AVI-

niveau geeft de leestechnische moei-

lijkheidsgraad van een boek aan. Zo

kan uw kind een boek kiezen dat

geschikt is voor zijn leesniveau (ook

al is dat verschillend van dat van zijn

leeftijdsgenoten), én dat toch inhou-

delijk aan zijn leeftijd is aangepast.

Indien u niet zeker weet welk AVI-ni-

veau uw kind heeft, vraag het dan ge-

rust aan de leerkracht.

Het AVI-niveau staat lang niet in alle

boeken vermeld. Er zijn wel enkele

reeksen waarvan alle boeken een

aanduiding hebben. De werkgroep

Kinderen met Leermoeilijkheden gaf

ons daarover goede tips.

Zo hebben wij de Klipper-reeks. Dit

zijn boeken met verhalen voor ver-

schillende leeftijden (van 6 tot 13

jaar). Bij deze boeken hoort vaak een

cd waarop het boek wordt voorgele-

zen.

In informatieve boeken wordt het AVI-

niveau haast nooit vermeld.

De reeksen ‘De wereld op zak’ en

‘Ooggetuigen’ zijn extra geschikt voor

kinderen met leesmoeilijkheden.

Het grootste gedeelte van deze boe-

ken vindt u in de hoofdbibliotheek in

Zoersel en in het filiaal van Sint-

Antonius.

Via de catalogus kunt u snel opzoe-

ken welke boeken we van die reeksen

hebben en waar ze zich bevinden. Als

u graag een boek uit een van de an-

dere Zoerselse bibliotheken naar uw

deelbibliotheek wilt laten meebren-

gen, dan vraagt u dit maar gewoon

aan de balie.

Wij zorgen ervoor dat het dan zo snel

mogelijk voor u klaar ligt.

Als u vragen hebt of de boeken mis-

schien toch niet kunt vinden, spreek

dan zeker iemand van onze mede-

werkers aan. Daarvoor zijn we er.
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Sinds enkele jaren steken de taakleerkrachten van

de zes Zoerselse basisscholen regelmatig de hoof-

den bij elkaar. Zij bespreken dan de verschillende

didactische mogelijkheden die ze tijdens hun les-

sen kunnen benutten. Samen met de schepen van

sociale zaken, een CLB-medewerker, de maat-

schappelijk assistent van de gemeentelijke sociale

dienst en de bibliotheekverantwoordelijke vormen

ze de werkgroep Kinderen met Leermoeilijkheden.

De methodieken die de taakleerkrachten gebruiken

zijn nogal duur. Daarom heeft de gemeente een

orthotheek aangelegd waar de taakleerkrachten het

nodige materiaal kunnen uitlenen. Zo worden de

kosten gespreid en kan men snel op de bal spelen

als er nieuwe uitgaven en ontwikkelingen komen.

De werkgroep geeft advies over welke werken goed

zijn en voor de orthotheek zouden kunnen aange-

kocht worden. De orthotheek is enkel voor leer-

krachten bedoeld. Ouders kunnen heel wat infor-

matie vinden in de openbare bibliotheek.

LLE E R M O E I L I J K H E D E N
wij helpen u op weg... F

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03/312.94.04
fax 03/312.94.27
bibliotheek@zoersel.be

Info



Sinds juni 2001 stippelt een pro-

grammatiewerkgroep het beleid

van De Bijl, (t) huis voor kunst

en cultuur, uit.

In hun gevarieerd programma

komen traditionele, moderne en

hedendaagse kunstenaars aan

bod. Het voorbije jaar waren er

enkele tentoonstellingen die ten

zeerste werden gewaardeerd

door het Zoerselse kunstliefheb-

berpubliek: de tentoonstellingen

van onze beeldhouwers Jan

Dries en Pol Van Esbroeck, de

expo met werk van onze geken-

de stripauteur en ereburger

Merho, de thema-tentoonstelling

“Oorlogsellende” met werken

over het leed in de twee grote

oorlogen en het werk van de

bewoners van Monnikenheide.

Ook de filmvertoningen, stee-

vast narratieve pareltjes, konden

rekenen op een harde kern van

filmliefhebbers. De concerten

lokten dan weer tussen de 50 en

150 bezoekers. Een mooi resul-

taat om mee te starten…

In april kunt u tussen 12 en 27

april, naar aanleiding van het

erfgoedweeekend, een didacti-

sche tentoonstelling over archi-

tect Jef Huygh bezoeken. Deze

aparte architect uit het Inter-

bellum concipieerde het Oude

Hoofgebouw van Bethaniën in

Sint-Antonius en onder andere

enkele kerken en openbare

gebouwen in en rond het

Antwerpse.

De actieve kunstenaars uit onze

gemeente verklappen we alvast

ook, dat het thema voor de

groepstentoonstelling in decem-

ber 2003 “Water” zal zijn.

Wellicht komen de drie andere

natuurelementen vuur, lucht en

aarde op een later tijdstip nog

aan bod.

Hierbij willen wij de Zoerselse

kunstenaar ook op de hoogte

brengen van een bijsturing in de

tentoonstellingsvoorwaarden.

Voor de organisatie van een ten-

toonstelling betaalt u voortaan

een forfaitair basisbedrag van

250 euro en bijkomend 200 euro

voor de receptie. Eventuele ver-

zekeringskosten moet de kun-

stenaar ook zelf betalen.

Kunstenaars of verenigingen die

zich kandidaat willen stellen

voor een tentoonstelling, sturen

best een CV met enkele foto’s

van recent werk naar de ge-

meentelijke dienst Cultuur.
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gemeentelijke dienst Cultuur
Franky Michielsen
Halle-Dorp 37

tel. 03/380.13.96
fax 03/385.29.09
debijl@zoersel.be

Info
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De Bijl, (t) huis voor kunst en cultuur

F

Op zondag 12 januari reikten het gemeentebestuur en

de gemeentelijke culturele raad in de tentoonstellings-

ruimte De Bijl de cultuurprijs 2002 uit.

Laureaat van 2002 is Frieda De Ruysser. Frieda is

voorzitter van de Gidsenbond en bestuurslid van de

nieuwe milieu- en natuurvereniging Natuurpunt-

Voorkempen.

Vanaf de stichting van de Zoerselse Gidsenbond in

1990 heeft zij zich ten volle ingezet als gids. Op dit

moment is zij voorzitter. Frieda is een bezige bij in het

Lindepaviljoen, kent als geen ander de gebeeldhouwde

Lindeboom, de Loteling-takken, de wandelingen door

Zoersel,... Ook voor het jaarlijkse kerstspel op Einhoven

is zij steeds op post en organiseert zij alles piekfijn. Als

gedreven gids draagt zij bij tot de uitstraling van

Zoersel. Honderden personen van buiten Zoersel

komen elk jaar in contact met Frieda. Zij is voor velen

dan ook het gezicht van Zoersel.

Naast haar engagement in de Gidsenbond, was Frieda

vele jaren secretaris van de Wielewaal, afdeling Brecht-

se Heide. Daarbij was ze erg begaan met het aspect

educatie. Zo gaf zij zelf verschillende cursussen over

vlinders, orchideeën, vleermuizen, roofvogels,…

Nu de Wielewaal is opgegaan in Natuurpunt blijft ze

zich als bestuurslid van de Natuurpunt-Voorkempen

(Malle-Zoersel) verder inzetten voor de educatieve

aspecten rond milieu- en natuurbehoud.

R I E D A  D E  R U Y S S E R
cultuurprijs 2003
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WWE E T J E S . . .
reispassen, rijbewijzen,...

VERKIEZINGEN 18 MEI 2003

Stemmen bij volmacht

De volgende categorieën kiezers die niet kunnen gaan

stemmen op 18 mei kunnen volmacht geven aan een

ander persoon:

- kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in

staat zijn om zich naar het stembureau te begeven.

Een briefje van de dokter is nodig.

- De kiezers die om beroeps- of dienstredenen in het

buitenland zijn opgehouden.

- De kiezers die om beroeps- of dienstredenen zich de

dag van de stemming in België bevinden, maar niet

kunnen komen stemmen. Een attest van de werkge-

ver is nodig.

- De kiezers die het beroep van schipper, marktkramer

of kermisreiziger uitoefenen en de leden van hun

gezin. Een uittreksel uit het bevolkingsregister met

vermelding beroep is nodig.

- De student die om studieredenen in de onmogelijk-

heid is zich op het stembureau te melden. Een attest

van de onderwijsinstelling is nodig.

Formulieren zijn te verkrijgen op het gemeentehuis

dienst bevolking of op de loketdiensten en dit tot en

met 18 mei.

Op verlof in het buitenland

Kiezers die op 18 mei op verlof zijn in het buitenland,

kunnen eveneens volmacht geven, indien zij hun ver-

blijf in het buitenland kunnen bewijzen.

OPGELET!

Voor deze categorie kiezers moeten de volmachtfor-

mulieren in orde zijn uiterlijk op 2 mei 2003.

Op verlof in het binnenland

Deze personen kunnen geen volmacht geven. Zij wor-

den geacht te kunnen komen stemmen.

DE VAKANTIE
NADERT!

Zorg tijdig voor uw reispas.
De gewone procedure om een reis-

pas aan te vragen duurt 3 weken.

Je kan kiezen voor een reispas van

1 jaar, daarvoor betaal je 22 euro.

Deze reispas kan je niet meer laten

verlengen. Je kan ook 5 jaar nemen, dan is de kostprijs 62 euro 

Indien je niet op de gewone procedure kan wachten, bestaat er

een spoedprocedure. Je reispas is dan klaar op 3 werkdagen. In

deze procedure kan je eveneens kiezen tussen 1 jaar voor de prijs

van 44 euro of voor 5 jaar voor de prijs van 84 euro.

OPGELET!

Vergeet niet een reispas aan te vragen voor uw kinderen. Zij heb-

ben ook een reispas nodig voor de landen waarvoor volwassenen

er een nodig hebben. Een reispas voor kinderen is 2 jaar geldig en

kost in gewone procedure 7 euro en 21 euro in spoedprocedure.

Een reispas moet je persoonlijk aanvragen. Dit kan op het

gemeentehuis, dienst bevolking of op de loketdiensten.

U brengt mee: twee recente pasfoto’s (geen computerprints) met

vooraanzicht en een witte achtergrond, het nodige geld volgens de

duur en de procedure.

BEVOLKINGSCIJFERS
1 januari 2003

geboorten ................................................................159

personen die in de gemeente

zijn komen wonen....................................................1.009

totaal .....................................................................1.168

overlijdens................................................................177

personen die uit de gemeente

zijn vertrokken..........................................................816

totaal ........................................................................993

verschil: 1168 – 993 =  175

aantal inwoners op 1 januari 2003: 20.310

gemeentelijke afdeling
burgerzaken
afdelingshoofd
Liliane Belis

tel. 03/380.13.33
fax 03/380.13.30
bevolking@zoersel.be

Info

P
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Jaarlijks constateren huis-
artsen dat heel wat ouderen al
wel eens vallen. Na onderzoek en
bevraging bij de doelgroep konden we zes risicofac-
toren bepalen, die de mogelijkheid op een val verhogen. De
risico’s kunnen echter beperkt worden als we de volgende
tips in het oog houden.

RISICO 1: verminderde mobiliteit en evenwicht
Tips : - neem voldoende lichaamsbeweging

- gebruik hulpmiddelen, bijvoorbeeld een wandelstok
- slaap regelmatig

RISICO 2: het nemen van vier of meer geneesmiddelen of
bepaalde soorten medicatie die duizeligheid
veroorzaakt

Tip: - overleg met de arts om uw medicatieschema eventu-
eel aan te passen

RISICO 3: verminderd zicht of dieptezicht
Tip: - ga minstens éénmaal per jaar naar de oogarts

RISICO 4: plotse bloeddrukval door te snel op te staan
Tip: - sta rustig op of ga even op de rand van het bed of de

stoel zitten

RISICO 5: onvrijwillig urineverlies
Tips: - plaats een toiletstoel naast het bed

- voorzie een toilet dat makkelijk en veilig bereikbaar is

RISICO 6: onveilige elementen in huis en omgeving en
onveilig gedrag

Tips: - laat geen voorwerpen of draden rondslingeren
- let op voor een gladde ondergrond of een natte vloer
- vraag mensen om de telefoon lang genoeg te laten

rinkelen zodat u zich niet hoeft te haasten 
- overweeg eventueel de aanschaf van een draagbare

telefoon
- leg een antisliplaag onder kleine tapijtjes, in het bad

of in de douche
- doe het licht aan als je ’s nachts moet opstaan

lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

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

Info

vroegtijdige opsporing van groot belang

We kunnen borstkanker nog niet voorkomen.
Vroegtijdige opsporing door mammografie, een foto van
de borsten, is dan ook van groot belang. Hoe vroeger
de behandeling kan starten, hoe hoger de kans op
genezing. Vanaf je vijftigste tot je negenenzestigste laat
je best elke twee jaar een röntgenfoto van je borsten
maken. Op de foto’s zien de dokters of er afwijkingen
zijn die je niet kan voelen. Niet alle afwijkingen die
gevonden worden zijn echter borstkanker. Als er een
afwijking gevonden wordt, moet verder onderzoek
gebeuren. Meestal gaat het om een goedaardige afwij-
king. Door dit onderzoek kan men meer dan 95% van
de borstkankers vroegtijdig opsporen. Het aantal sterf-
gevallen kan dankzij dergelijke opsporingsmethodes
met een derde dalen.

vanaf maart oproep in Zoersel

Sinds juni 2001 kunnen alle vrouwen van 50 tot 69 jaar
zich gratis laten onderzoeken op borstkanker. Vrouwen
in Zoersel die tot deze groep behoren en zich nog niet
hebben laten onderzoeken krijgen vanaf maart een per-
soonlijke uitnodiging in de bus. In totaal gaat het om
2.830 vrouwen waarvan ongeveer 15% al op controle is
geweest.

het kan van levensbelang zijnhet kan van levensbelang zijn

ggggeeeezzzzoooonnnnddddhhhheeeeiiiidddd

PR E V E N T I E  I S  B E L A N G R I J K
borstkanker, valpreventie,...



“Er zijn twee soorten gemachtigde op-

zichters (GO’s),” legt politieagent Hans

Clippeleyr uit, die instaat voor de bege-

leiding en de coördinatie van het GO-

team. “Enerzijds heb je de pure vrijwilli-

gers en anderzijds een kleiner team van

GO’s die eigenlijk tot de technische

dienst van de gemeente Zoersel beho-

ren.”

Aanvaardingsprocedure
Meteen rijst een eerste vraag: hoe word

je opzichter? “De gemeente plaatst een

oproep in een aantal publicaties,” vertel-

len Jef, Anton en Maria in koor. “Elk jaar

staat er een artikeltje in de GGD en in

een aantal kranten,” legt Hans Clippeleyr

uit, “en de leerkrachten en de leerlingen

van het kleuter- en het lager onderwijs

krijgen op school een lesbrief mee.”

“Als je op die oproep ingaat,” verduidelijkt

Guido, “maak je een individuele afspraak

op de gemeente voor een gesprek,

waarin je verneemt wat het allemaal

inhoudt om gemachtigd opzichter te zijn.”

De kandidaten leggen ook een soort

proefje af, “ons examen” noemen ze het,

om te zien of ze alles goed onder de knie

hebben.

“Daarna krijg je van de gemeente een

blad met de handtekening van de burge-

meester erop, dat je meedeelt dat je aan-

vaard bent,” vult Guido nog aan. “De test

bestaat uit een praktisch en een theore-

tisch gedeelte,” aldus Hans Clippeleyr.

“De theorie gaat over het verkeersregle-

ment en het praktische deel gaat dan

over de toepassing op de baan zelf.”

Attributen
De mensen die in de buurt van de school

passeren, moeten natuurlijk goed weten

wie een GO is en wie niet. Daarom is het

wettelijk verplicht dat de GO’s een arm-

band dragen met erop de vermelding

“gemachtigd opzichter”. Bovendien dra-

gen ze een verkeersbord C3 (witte cirkel

met rode rand) bij zich om auto’s tot stil-
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

DOOR J.H. VERBANCK voor  de  v r i endschap  van  de  k le in t j es

U kent ze wellicht wel, die mensen die in weer

en wind elke dag weer op de gevaarlijke

kruispunten in de buurt van de scholen staan

om de schoolkinderen te helpen de straat

veilig over te steken. We kennen ze wel, van

ziens, zoals dat heet, maar we kennen hen

eigenlijk helemaal niet. Wie zijn die zoge-

naamde ‘gemachtigde opzichters’ eigenlijk?

Hoog tijd toch om hen eens in het zonnetje te

zetten.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

Van de kinderen en van de ouders die hun
wereld kennen, krijg je veel dankbaarheid: een
opgestoken hand, een groet.
Is een mooier compliment denkbaar?



stand te brengen.

“Van de gemeente krijgen we bovendien

van die goed opvallende, fluorescente

oranje jassen voor in de winter en een

lichtere oranje overgooier voor in de

zomer,” verklapt Jef. “Die zijn wettelijk

niet verplicht,” weet Hans Clippeleyr,

“maar ze verhogen wel de veiligheid, net

als het C3-bord met een lamp erop. Die

is ook niet wettelijk verplicht.”

“Misschien niet, maar in december is het

‘s ochtends, wanneer de kinderen naar

school gaan, nog donker en dan helpt

die lamp wel. Je ziet ze redelijk ver, bij-

voorbeeld in de mist,” aldus Jef. “Ja,

maar ik vind ze wel wat zwaar om

omhoog te houden,” pruilt Maria. “De rest

moet je wel zelf kopen,” gromt Guido.

Iedereen lacht: niets dan een jas en een

lamp is maar niks...

Onbetaalde vakantie
De GO’s helpen de schoolkinderen, en

bij uitbreiding ook gehandicapten en

ouden van dagen, bij het oversteken op

gevaarlijke kruispunten. Zij zijn dus voor-

al actief in de ochtenddrukte, wanneer

de scholen opengaan, en ‘s avonds,

wanneer de schoolkinderen huiswaarts

trekken. Ook op woensdagmiddag (12

tot 13 uur) is er een vrijwilliger met GO-

dienst.

Anton legt uit dat hij per maand aan zo’n

twintig uren komt. “Elke vrijwilliger kiest

voor een uur ‘s ochtends, plusminus van

acht tot negen, en/of een uur ‘s avonds,

van drie tot vier, dat hij alle dagen voor

zijn rekening neemt. Maandelijks zijn er

een twintigtal schooldagen.” Erik doet er

vijfendertig, met een ochtend- én een

avondbeurt.

“Soms hebben we ‘onbetaalde vakantie’,”

grapt Guido, “namelijk tijdens de school-

vakanties.” De GO’s werken op een

kruispunt in hun woonbuurt, want de

deelgemeenten liggen erg ver uit elkaar.

“Naast de begeleiding van de school-

gaande jeugd helpen we ook met toe-

zicht bij het nieuwjaarzingen,” licht Maria

toe, “en tweemaal per jaar bij een sport-

dag.”

vervolg zie volgende bladzijde

Vrijwilliger is geen politieagent
De kinderen helpen oversteken op weg naar

school, eenmalig toezicht bij het nieuw-

jaarzingen en tweemaal per jaar bij een sport-

dag: dat zijn de tussenkomsten waartoe de

GO’s gemachtigd zijn. Bij wielerwedstrijden

treedt een hulpgroep van de civiele bescher-

ming op, niet de GO’s. Daarnaast zijn er

natuurlijk de politieagenten zelf.

“Vroeger bemanden wij ‘s ochtends en ‘s

avonds zelf vijf kruispunten,” verklaart po-

litieagent Hans Clippeleyr, “maar sinds de

politiehervorming zijn het er maar twee

meer. We kunnen de hulp van de vrijwilligers

dus zeker en vast goed gebruiken. We zijn

dan ook ontzettend blij dat we hen hebben. In

totaal bemannen ze toch tien kruispunten.”

Af en toe krijgen de vrijwilligers opleidingen

om nog eens op te frissen wat mag en niet

mag. De GO’s moeten immers verantwoord

te werk gaan en niet ondoordacht het verkeer

beginnen te regelen; daartoe zijn ze niet

gemachtigd. Tegen gebeurlijke ongevallen

tijdens de dienst zijn ze natuurlijk wel verze-

kerd.

Hebt u interesse?
Hebt u zelf ook interesse om dagelijks een

uurtje van uw tijd ter beschikking te stellen

van de veiligheid van de schoolgaande jeugd?

Dat kan. U kunt best contact opnemen met

agent Hans Clippeleyr. U vindt hem meestal

‘s ochtends (9 tot 12 uur) in het Lindepavil-

joen (loketdienst Zoersel), Oostmallebaan 15,

tel. 03/312.94.14, fax 03/312.59.44. (JHV)

2003/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 11
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vervolg van vorige bladzijde

Een opgestoken hand
Ze maken soms wat mee, hoor, de

gemachtigde opzichters. Jef vertelt

enkele straffe verhalen; gelukkig zijn

dat toch wel heel uitzonderlijke situ-

aties. “Een chauffeur die ik tegen-

hield, zei: ‘Als je niet opzij gaat, rijd ik

je overhoop!’ en hij deed het nog ook!

Die is door de politie wel aangepakt

achteraf.”

“Ja, de agressie, het gebrek aan

geduld en de brutaliteit is wel toege-

nomen,” weet Guido na een aantal

jaren ervaring als GO. “Echte politio-

nele bevoegdheid, bijvoorbeeld bij

ongevallen, hebben de GO’s niet,

maar ze kunnen ons wel aanwijzin-

gen geven, zodat wij achteraf een pv

opstellen,” licht Hans Clippeleyr toe.

Sommige opzichters, zoals Anton en

Maria zijn er al vanaf het eerste uur

bij, straks vijftien jaar. Waarom blijven

ze het doen? “Van de kinderen en

van ouders die hun wereld kennen,

krijg je veel dankbaarheid: een opge-

stoken hand, een groet. Natuurlijk zijn

er mensen bij wie er zelfs geen goe-

dendag af kan, maar je krijgt toch

meer dank dan ondank.”

Erik getuigt: “Het gevaarlijkst zijn

eigenlijk mensen met weinig tijd, die

hun kinderen gehaast met de auto

aan de school komen afzetten en de

anderen in gevaar brengen.” Hans

Clippeleyr voegt er nog aan toe: “Veel

mensen vertrouwen erop dat de GO’s

er staan; daardoor durven ze hun kin-

deren alleen met de fiets naar school

laten gaan.” Is een mooier compli-

ment denkbaar?

De gemeenteraad gaf op 27 februari groen licht om vanaf september 2003 te starten met

een middelbare graad in het filiaal van de muziek- en woordacademie in Zoersel.

Tot nu toe hadden we alleen een lagere graad in het filiaal van de muziek- en woordaca-

demie in onze gemeente. De eerste leerlingen die inschreven in het filiaal, in 1999, zitten

nu in het vierde jaar, dit is het laatste jaar van de lagere graad.

Vanaf het volgende schooljaar kunnen zij dan naar de middelbare graad overgaan.

Het gemeentebestuur wil voorkomen dat

deze leerlingen naar andere gemeenten

moeten uitwijken.

Een moeilijk begin.
Het gemeentebestuur probeert al sinds 1988

tegemoet te komen aan een vraag van de be-

volking om muziekonderricht te organiseren

binnen de gemeente. Op 26 januari 1995

keurde de gemeenteraad een overeenkomst

goed met het gemeentebestuur van

Wijnegem om in Zoersel een filiaal op te rich-

ten van de gemeentelijke muziek- en woord-

academie. In 1999 stemde de Vlaamse rege-

ring eindelijk toe en op 1 september 1999 kon

de gemeente starten met het eerste jaar van

de lagere graad in de prefablokalen naast de

GSA in de Achterstraat in Sint-Antonius.

Sindsdien is het een succesverhaal: het filiaal

groeide van aanvankelijk 66 leerlingen in

1999 tot 212 leerlingen in dit schooljaar, ge-

spreid over de vier leerjaren van de lagere

graad.

In de afdeling muziek kunnen de kinderen

terecht voor algemene muzikale vorming

(notenleer) en samenzang en leren ze een

instrument te bespelen.

In de afdeling woord krijgen zij een algemene

verbale vorming. Ze werken op een plezierige

manier aan uitspraak en stemplaatsing.

Na de vier jaren van de lagere graad mogen

ze als eindexamen optreden voor een publiek.

Groen licht voor de middelbare graad.
In het vierde jaar zitten er 27 leerlingen mu-

ziek en 47 leerlingen woord. Deze 74 leerlin-

gen zouden naar Schilde of Wijnegem moe-

ten om verder te gaan in de aangevatte stu-

die. Dit betekent vele bijkomende verplaatsin-

gen. Het schepencollege wenst dat deze leer-

lingen ook na het vierde jaar verder les kun-

nen volgen in eigen gemeente. Daarom heeft

de gemeente Zoersel afgesproken met de

gemeente Wijnegem om in het Zoerselse fili-

aal ook met een middelbare graad te starten.

Het is nu nog wel wachten op de toestemming

van de Vlaamse minister van Onderwijs.

filiaal van de muziek en woordacademie
A B B E L N O O TB

vvvvoooorrrrmmmmiiiinnnngggg

G
de Babbelnoot
Ria Van Lier
Achterstraat 70

woensdag van 12 tot 18 uur
vrijdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 12 uur

tel. 03/482.07.13
fax 03/482.09.67
muziek_zoersel@hotmail.com

Info
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U kan deze problemen echter gemakkelijk vermijden! Schaf u een mulchmaaier aan en u hebt

helemaal geen grasmaaisel meer. Een mulchmaaier verpulvert het gemaaide gras volledig en

blaast het terug tussen de grasmat. Het fijngesnipperde maaisel komt tussen de grassprietjes, op

de bodem terecht. Het verteert er ter plaatse en geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem en

aan uw gazon.

Uw grasmaaier is nog helemaal niet aan vervanging toe, en uit milieuoverwegingen ontdoet u zich

niet graag van een toestel dat nog zijn dienst bewijst. Geen nood, onze compostmeesters kunnen

u enkele eenvoudige basistechnieken aanleren om zelf uw GFT-afval én grasmaaisel te compos-

teren. Compost is immers een ideale bodemverbeteraar in uw tuin. Het zorgt voor een betere

bodemstructuur, belemmert de groei van onkruid, zorgt voor een beter bodemfauna en -flora,…

OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij geeft een brochure uit

“Waarheen met je grasmaaisel?” U kunt deze brochure bestellen op het num-

mer 0800/30.201. Hier kunt u ook terecht met vragen rond composteren en

grasmaaisel, of surf naar de website: www.vlaco.be.

waar en wat moet u ermee?
R A S M A A I S E L

Vindt u het ook zo’n karwei om elke week het gras af te maaien? Met de lente in aantocht is

het weer zover... En na deze klus is het nog niet gedaan, u moet uw grasmaaisel ook nog

kwijtgeraken: op het kringlooppark of in de GFT+-container.

1111....666600000000  GGGGFFFFTTTT++++ ----CCCCOOOONNNNTTTTAAAAIIIINNNNEEEERRRRSSSS
AAAALLLL  TTTTEEEERRRRUUUUGGGGGGGGEEEEKKKKOOOOMMMMEEEENNNN

Sinds begin februari hebben jullie massaal de GFT-container ingeleverd of geruild voor een

compostvat. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat u vanaf 1 maart scheurbandjes aan

de container moet kleven en het feit dat er 50 % korting wordt gegeven op de huisvuilbelasting.

Maar toch is dit niet nieuw, want deze actie loopt immers al meer dan 4 jaar. Wij waren dan ook

verwonderd dat er op één maand tijd nog ongeveer 1.000 gezinnen besloten geen GFT+ meer

te laten ophalen. Met de 600 gezinnen die in het verleden hun groene container al inleverden

of ruilden, betekent dit dat de ophaler 1.600 minder adressen moet bezoeken.

Daarmee composteert al iets meer dan 20 % van onze bevolking, al dan niet met een com-

postvat.

Vorig jaar werd er nog 2.745 ton GFT+ aangeleverd. Als we hier het gewicht van 1.000 GFT+-

containers aftrekken, komen we op ongeveer 2.360 ton GFT+. Dat is toch al een verwachte ver-

mindering van 385 ton.

Allemaal goed nieuws, voor u, voor de gemeentekas en zeker ook voor het milieu.

G

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info



Op oudejaarsavond 2002 brak er in het

Verpleegtehuis Joostens brand uit.

Dankzij de snelle reactie van het perso-

neel en de brandweer kon deze brand

vlug geblust worden. Enkel een gedeelte

van het dak van de stookruimte liep

schade op. De rest van dit opmerkelijke

gebouw in neobarok bleef gespaard.

Een aanleiding voor ons om eens dieper

in te gaan op de historie van Verpleeg-

tehuis Joostens, eigendom van het

OCMW van Antwerpen.

De geschiedenis begint in 1390 bij

Bertholomeus van Goerle die een rente

kocht op “goede, huysingen en landen …

geleghen te iucschot onder Brecht”.

Doordat de eigenaar jarenlang verzuim-

de de rente te betalen, kwam het eigen-

dom op 4 april 1475 in handen van

weduwe Juete Mynnebords. Zij verkocht

het door aan Joannes van den Broecke

Peterszone, rentmeester van het Sint-

Elisabethgasthuis. Omdat het gasthuis

deze hoeve en gronden verpachtte, werd

ze algauw de “Gasthuishoeve” genoemd.

Na de oprichting van het Bestuur van de

Burgerlijke Godshuizen in 1796 (later

Commissie van Openbare Onderstand

en nu OCMW) gingen alle eigendommen

van Sint-Elisabeth over naar deze nieuwe

instelling, dus ook de Gasthuishoeve.

Het Bestuur van de Burgerlijke Gods-

huizen van Antwerpen wou al lang op

deze gronden buiten de stad een ge-

sticht bouwen voor de opvang van her-

stellenden uit de ziekenhuizen en ver-

zwakte kinderen uit de weeshuizen. De

middelen hiervoor ontbraken evenwel.

Tot Robert Joostens, achterkleinzoon

van Mathias Joostens uit het gehucht

Einhoven, bij testament een behoorlijke

som naliet aan de stad Antwerpen en

aan het Bestuur van de Burgerlijke

Godshuizen. Eindelijk konden ze begin-

nen aan de bouw.

Het opmaken van de plans en het bestek

van het Gesticht Joostens werd toege-

wezen aan Emile Thielens (1854-1911).

Deze bouwmeester was een Duitser die

zich in Antwerpen vestigde. Hij studeer-

de daar aan de Koninklijke Academie

voor Schone Kunsten.

In 1892 ontwierp hij, als vaste architect

van de Koninklijke Maatschappij voor

Dierkunde van Antwerpen, het gebou-

wencomplex aan het Koningin Astrid-

plein, het aquarium, het reptielenhuis,…

Ook buiten de Zoo liet hij zich niet onbe-

tuigd, getuige daarvan enkele gebouwen

op de Meir, nl. huisnummers 48 en 58.

Weduwe Florent Joostens, moeder van

Robert Joostens, legde honderd jaar

geleden de eerste steen van Verpleeg-

tehuis Joostens op 20 augustus 1903.
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V
Antwerps neobarok in Zoersel

V

De vroegere directeurswoning van het verpleegte-

huis, gebouwd in 1935.

Sinds inwoning niet meer verplicht is, verhuurt het

OCMW van Antwerpen deze woning.



Maar al tijdens de bouw wijzigde de be-

stemming: het zou volledig dienen voor

de opvang van tuberculoselijders, op dat

moment een veel urgenter probleem.

Het gesticht heeft altijd op zichzelf

gestaan, als een Antwerps eilandje in de

Kempen. Dit kwam voornamelijk door het

grote besmettingsgevaar van tuberculo-

se, maar ook omdat er vooral Antwerpse

patiënten werden opgenomen.

Ze hadden een eigen kleermaker, naai-

kamer, wasserij, keuken, schrijnwerkerij,

stokerij, boswachter en tuinlieden. Ze

zorgden zelf voor hun verlichting en hun

water en hadden een eigen boerderij, de

Gasthuishoeve, in 1913 herbouwd tot

Hoeve Jeanne. In 1950 hadden ze zelfs

een eigen waterzuiveringsinstallatie die

nog steeds al het afvalwater van de

inrichting zuivert.

In 1913 besliste het Bestuur van de

Burgerlijke Godshuizen tot uitbreiding

van het Gesticht. Door het uitbreken van

de eerste wereldoorlog duurde het tot

eind 1919 voor de ruwbouw van de pavil-

joenen voltooid was.

Omdat het aantal t.b.c.-patiënten sterk

toenam, plaatste men in 1934 een ver-

dieping bovenop.

Eind jaren 1950 verminderde het aantal

tuberculosepatiënten omdat er eindelijk

een afdoend geneesmiddel was gevon-

den. De laatste t.b.c.-patiënt verliet de

instelling op 1 juli 1962.

De Commissie van Openbare Onder-

stand nam meteen de gelegenheid te

baat om de vrijgekomen ruimte in te rich-

ten voor de opvang van seniele en

demente ouderlingen. Gesticht Joostens

wordt Rustoord Joostens en uiteindelijk

Verpleegtehuis Joostens.

Nu is het Verpleegtehuis Joostens een

open instelling voor iedereen toeganke-

lijk. In de gangen is er zelfs een drie-

maandelijkse tentoonstelling die door

iedereen bezocht kan worden.

hhhhiiiissssttttoooorrrriiiisssscccchhhh

een ziekenzaal in  1950

de keuken van 1950 is nu het onthaal

radiografiekamer in 1950

een algemeen zicht van Joostens in 1950

Met dank aan Alfons Wouters, directeur Verpleegtehuis Joostens.
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Personeel

Op 31 december 2002

telde ons korps 115 geüni-

formeerden (10 vrouwen)

en 20 administratieve per-

soneelsleden (17 vrouwen). Er werden in

2002 twee bijkomende inspecteurs aangewor-

ven en één hoofdinspecteur. Drie personeels-

leden die met pensioen gingen werden ver-

vangen.

Informatica

Een belangrijke stap werd

gezet op 1 juli 2002. Vanaf

die datum werd het infor-

maticasysteem ISLP volle-

dig geïmplementeerd: alle processen-verbaal

worden nu in dit systeem aangemaakt.

Hiervoor hebben we op zes locaties in totaal

60 computers in netwerk staan. Als u weet dat

we verder nog beschikken over stand-alone

computers dan ziet u dat de informatica ook

bij de politie erg belangrijk is. Ons korps

beschikt ook over een eigen website:

http://www.politie-voorkempen.be.

Interventies
DIEFSTAL & INBRAAK

Een groot deel van de

werklading van de politie

betreffen de interventies.

In 2002 waren dit er 9.378.

21% hiervan was het gevolg van een dringen-

de oproep 101. Er werden in totaal 17.167

pv’s opgesteld.

Een overzicht van enkele belangrijke elemen-

ten uit het veiligheidsplan:

Een duidelijke trend die al in het jaar zelf werd
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De Lokale Politie Voorkempen heeft zijn eerste volledige

werkjaar achter de rug. Tijd om een overzicht te maken.

Ook hier wordt vergelijkingen maken moeilijk. Enerzijds

is er een soms gewijzigde registratie, anderzijds zijn er

de gevolgen van de nieuwe organisatie.

ppppoooollll iiii tttt iiiieeee

TTI J D  V O O R  E E N  O V E R Z I C H T
eerste werkjaar bekeken
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waargenomen, is toch wel de opval-

lende daling van het aantal woning-

inbraken. Deze trend zien we in heel

de zone.

In onze gemeente werden 89 wo-

ninginbraken of pogingen geregis-

treerd ten opzichte van 227 in 2002.

Diverse factoren spelen hierin mee:

verhoogde controles (onder andere

IPA en Antigoon-acties), de werking

van de buurtinformatienetwerken,

betere beveiliging van de woningen,

enz. Alert blijven is echter de bood-

schap.

Tot en met 2001 gebeurde er geen

systematische registratie van het

aantal fietsdiefstallen, vanaf 2002

gebeurt dit wel. In Zoersel werden in

2002 104 fietsdiefstallen opgete-

kend. Dit is toch wel onrustwekkend.

Dergelijke criminaliteit is immers

uitermate storend. En de fiets van

zoon- of dochterlief heeft meestal

ook heel wat centen gekost. Daarom

worden aan de fietsenstallingen ver-

scherpte controles uitgevoerd. Vanuit

de politie wordt daarenboven een bij-

zonder project opgezet.

Drugs

In 2002 waren er weinig vaststellin-

gen inzake druggebruik. De reden

daarvoor is het

g e w i j z i g d e

gerechtelijke kli-

maat. Wat wel

zeer opvallend is,

is dat er een aantal cannabisplanta-

ges werden ontdekt. Waar er in 2001

nog maar één plantage werd ontdekt

(Zoersel, 2.000 planten), waren dat

er in 2002 in onze zone vier (alle-

maal in Brecht, totaal 4.800 planten).

Verkeer

Het aantal controles werd in heel de

zone opgedreven. Dit gebeurt voor-

namelijk op basis

van de classifica-

tie van ‘zwarte

punten’, dit wil

zeggen plaatsen

waar meermaals

ongevallen met lichamelijk letsel

gebeurden. In heel de zone werden

4.972 snelheidsovertredingen vast-

gesteld.

1.454 maal gingen de bestuurders

voor andere feiten inzake verkeer op

de bon (voornamelijk gsm’en, niet

dragen van de gordel of parkeerin-

breuken).

Bij negen WODCA-acties werden

1.779 bestuurders gecontroleerd,

waarbij 512 ademtesten werden

afgenomen. 30 resultaten waren

positief.

In heel de zone werden 1.042 aanrij-

dingen geregistreerd, waaronder

217 in Zoersel. Van deze 217 waren

en 64 met lichamelijk letsel en twee

met dodelijke afloop. In totaal vielen

in de zone zes verkeersdoden te

betreuren (ten opzichte van 14 in

2001).

Antigoon

Begin februari werd er een actie

Antigoon gehouden. Dit is een grote

actie tegen inbrekers. Ze werd in heel

het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen gehouden. In de voornacht

leverde politie Antwerpen bijstand aan

de “buitenzones”. Hierdoor konden tege-

lijkertijd verschillende vaste controlepun-

ten worden opgericht. In de nanacht

werden de controles gecentraliseerd in

een kleine kring rond Antwerpen. Al het

verkeer dat de stad in wou rijden werd

gecontroleerd. De reden hiervoor is dat

nogal wat inbrekers die ook in onze con-

treien inbreken, zich achteraf met hun

buit naar de stad begeven.

RESULTATEN

Er werden 2.794 voertuigen en 849 per-

sonen gecontroleerd. In onze regio wer-

den twee “Oostblokkers” onderschept

met een gestolen voertuig. Zij komen in

aanmerking voor verschillende ramkra-

ken. Het onderzoek wordt verdergezet.

Verder werd een gestolen vrachtwagen

teruggevonden, en werd een geseinde

persoon aangetroffen.

In de regio ten zuiden van Antwerpen

troffen we vijf geseinde personen aan.

In de regio Antwerpen-centrum werden

eveneens vijf geseinde personen aange-

troffen, waaronder twee met een bevel

tot aanhouding.

lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

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

Info



Vrijdag 9 mei zal  de jaarlijkse seniorensportdag
plaatsvinden in en rond het Koetshuis in het ge-
meentepark.

De seniorensportdag, een gezamenlijk initiatief
van de sportdienst en de seniorenraad, is een
volkssportendag in de vorm van een gezellige
sportprijskamp.Volgende proeven zijn onder ande-
re voorzien: kegelen, paapgooien, boogschieten,
golf, fietszoektochtje,… Je merkt
het, niet echt zo’n moeilijke proe-
ven. Mits een dosis geluk kan
iedereen winnen

Inschrijven voor de seniorensport-
dag kan je nog tot 2 mei bij de
gemeentelijke dienst Sport. Voor
het luttele bedrag van 2,5 euro kan
je dan deelnemen aan alle sport-
activiteiten, ontvang je een consumptiebon, zor-
gen wij voor een slotoptreden (met gratis gebakje)
en kan je een keuze doen uit de prijzentafel.

Aangezien wij voor 9 mei goed weer hebben
besteld, kan deze dag zeker niet meer stuk. Er
staat onze senioren dus maar één ding te doen: zo
snel als mogelijk inschrijven voor de senioren-
sportdag!

sssseeeennnniiiioooorrrreeeennnn
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Huisnummers:
denk aan uw veiligheid

Het politiereglement van de gemeente

vermeldt duidelijk dat aan uw woning

een huisnummer moet bevestigd zijn.

Dat is niet zo maar.

Dikwijls hebben de politie en de zieken-

wagens na een dringende oproep de

grootste moeite om een bepaalde wo-

ning te vinden omdat er geen huisnum-

mer aangebracht is. Hierbij gaat kost-

bare tijd verloren.

Denk aan uw eigen veiligheid en zorg

ervoor dat uw huisnummer wordt aan-

gebracht op een plaats die duidelijk

zichtbaar is van op de openbare weg.

Inbraak Preventie Acties

U hebt ongetwijfeld al gehoord van de

Inbraak Preventie Acties.

Hierbij een overzicht van het jaar 2002.

Er werden 17 acties gehouden, samen

met de omliggende zones. Hierbij wer-

den 2.885 voertuigen gecontroleerd en

1.521 personen. Daarbij hebben we in

onze zone nog 19 bijkomende IPA’s

georganiseerd, waarbij nog eens 885

voertuigen en 209 personen werden

gecontroleerd.

De IPA-patrouilles leverden regelmatig

bijstand aan de interventieploegen,

vooral bij meldingen inzake inbraken en

verdachte feiten.

Volgende vaststellingen werden onder-

meer gedaan: 14 geseinden opgepakt -

3 gestolen voertuigen aangetroffen - 3

daders van autodiefstallen gevat -

enkele personen met inbrekersmateri-

aal - 16 personen met drugs - twee ver-

boden wapens - 3 personen uit

Oostblok die dienden gerepatrieerd te

worden - één persoon op heterdaad bij

inklimming -  bijstand aan een gijzeling

in Schoten.

Ook inzake verkeer werden enkele

vaststellingen gedaan: 5 personen zon-

der verzekering, 4 dronken voerders.

Techno Preventie Advies

We stellen vast dat veel sloten van

woningen in onze zone nog steeds niet

voldoende veilig zijn. Blijkbaar zijn heel

wat mensen zich nog steeds niet

bewust van de risico’s, of gaan ze er

nog steeds van uit dat de inbrekers toch

niet bij hen zullen komen.

Binnen het politiekorps zijn er mensen

die opgeleid zijn om technisch advies

te geven om uw woning te beveiligen

tegen inbraken. U kan zulk advies tele-

fonisch aanvragen op uw lokaal com-

missariaat.

Er komt dan een personeelslid ter

plaatse dat samen met u een rondgang

langs de woning maakt. Er wordt geke-

ken of uw sloten veilig zijn, maar ook

naar deuren en vensters wordt geke-

ken. Uiteraard is dit advies volledig vrij-

blijvend en doet u er achteraf mee wat

u wilt.

Ondanks de daling van het aantal

inbraken in 2002, moet u zeker alert

blijven. Goede sloten hebben, hoort

daarbij.

schrijf dan in!

gemeentelijke dienst Sport
sportfunctionaris
Paul Somers

tel. 03/380.13.92
fax 03/385.29.09
sport@zoersel.be

Info



het gemeentefonds
Gemeenten voeren een aantal taken uit

voor de hogere overheden. Hiervoor

bekomen zij middelen uit het gemeente-

fonds. Dit is geld dat vanuit de Vlaamse

overheid ter beschikking gesteld wordt

aan de gemeenten. De Vlaamse regering

verdeelt dit geld nu op een andere manier

dan vroeger. Er gaan nu veel meer mid-

delen naar steden en armere gemeenten

ten koste van gemeenten zoals Zoersel.

Belangrijke parameter is immers de

waarde van 1% personenbelasting en 1

opcentiem onroerende voorheffing, de

‘draagkracht’ van de bevolking dus. Dit

effect wordt voor ons jaar na jaar nega-

tiever. Tegen het einde van deze legisla-

tuur is dit verlies al opgelopen tot meer

dan 500.000 euro op jaarbasis, wat bijna

1% personenbelasting vertegenwoordigt.

de politiehervorming
De gemeentepolitie is samen met de

vroegere rijkswacht opgenomen in poli-

tiezones. Deze zone krijgt een dotatie

van de federale overheid. Het tekort

wordt gefinancieerd door de gemeenten.

De totale kost bedraagt echter heel wat

meer dan vroeger. Dit is ook mee het

gevolg van een aantal beleidskeuzes.

90% van de uitgaven zijn vaste perso-

neelskosten, waardoor de financiële

bewegingsruimte zeer beperkt is.

Zoersel betaalt nu zo’n 100.000 meer

voor zijn politie.

belastingshervorming
De grootste inkomstenbron voor de ge-

meente is de aanvullende personenbe-

lasting (6,5% in Zoersel, 7,14% gemid-

deld in Vlaanderen). Dit is een percenta-

ge op wat je federaal aan belastingen

betaalt. Wanneer de federale overheid

haar belastingen verlaagt, worden hier-

mee ook de inkomsten voor de gemeen-

ten beperkter. Een gelijk percentage

aanhouden is dus een daadwerkelijke

belastingsverlaging voor elke Zoerselse

inwoner. Zodra de belastingsverlaging op

kruissnelheid is, heeft de gemeente

Zoersel nog eens 500.000 euro minder

inkomsten.

Zoersel bespaart
Het is voornamelijk de combinatie van

deze effecten (gelijk aan zo’n 200 euro

per gezin per jaar) die het bijzonder

zwaar maken voor de gemeenten. Deze

hebben we kunnen ondervangen met

besparingen op onze dagdagelijkse uit-

gaven. Het vergt echter een continue in-

spanning en aandacht van iedereen.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat ver-

spillingen en onnuttige uitgaven worden

uitgeroeid. De vraag: ‘Kan het ook niet

anders?’ komt vaak aan bod. Een gratis-

beleid waarbij ‘de gemeenschap’ alles

maar betaalt, past niet in deze visie. De

centen van de gemeente zijn immers de

centen van iedereen.

dividenden
Een laatste belangrijk element zijn de

dividenden uit de energiesector. De ge-

meenten organiseren momenteel samen

de verkoop van energie (gas, electrici-

teit). De verkoopprijs is vrij hoog. De win-

sten uit deze verkoop kwamen voor een

groot deel toe aan de gemeenten. Hoe-

wel dit een verdoken belasting is, is het

ook wel een eerlijk systeem. Grote ener-

gieverbruikers hebben vaak sterkere

schouders en dragen zo dan ook wat

meer bij.

Nu de energiemarkt wordt geliberali-

seerd vallen deze inkomsten weg en zul-

len ze op de ene of de andere manier

moeten gecompenseerd worden. De

Vlaamse en de federale regering maken

zich sterk dat ze dit zullen doen. Maar

garanties bekomen we niet. Wij wachten

nog steeds om een afdoend antwoord

van de bevoegde minister. Wetende dat

dit over twee miljoen euro per jaar zou

kunnen gaan, begrijp je dat dit essentieel

is voor de financiële situatie van de

komende jaren.

uitdaging
De uitdaging om meer met minder te

doen zal de komende jaren dus steeds

groter worden. Maar misschien heb jij

nog een briljant idee waarmee we onze

kosten verder kunnen drukken?

Laat het ons weten, we kunnen er alle-

maal wel bij varen!

DB
ffffiiiinnnnaaaannnncccciiiieeeeeeeellll
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E Ï N V L O E D
de invloed van procenten op onze centen gemeentelijke dienst

Financiën
afdelingshoofd
Rob Belmans

tel. 03/380.13.25
fax 03/380.13.30
financien@zoersel.be

Info

Regelmatig lees je in kranten of nieuwsberichten dat de gemeenten het

financieel zwaar te verduren krijgen. Hoe komt dit eigenlijk? Welk effect

heeft dit op Zoersel? Wat doet het gemeentebestuur eraan?

We overlopen even de belangrijkste.



rioleringswerken 

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN,

DE DOELEN, PIJSTRAAT EN BOOGSTRAAT

De rioleringswerken zijn volop aan de

gang. De Smissestraat, Pastoor Dox-

laan en Pijlstraat zijn volledig gerio-

leerd. Ondertussen is ook de asfaltver-

harding aangebracht. Nu wordt werk

gemaakt van de aanleg van het fiets-

pad/voetpad in de Smissestraat en de

heraanleg van de opritten tussen rijweg

en rooilijn. In principe met getrommelde

donkere betonstraatstenen. Wilt u toch

hetzelfde materiaal als de oprit op uw

eigendom, stel dan dit materiaal ter be-

schikking van de aannemer.

Nu worden de rioleringswerken in de

Doelen en de Boogstraat aangevat zo-

dat binnen enkele maanden deze wer-

ken in zijn geheel zullen beëindigd zijn.

Het gemeentebestuur doet extra in-

spanningen om een volledig geschei-

den rioleringsstelsel aan te leggen met

twee rioolbuizen: één voor het vuile

water (DWA = Droog Weer Afvoer), één

voor het regenwater (RWA = Regen

Weer Afvoer). Deze afkortingen staan

in de gietijzeren dekseltjes gegoten van

de aansluitputjes zodat niemand zich

kan vergissen bij het aansluiten van zijn

riool- en regenwater. Wij verwachten

van de bewoners dat zij hiervan zoveel

mogelijk gebruik maken door het riole-

ringsstelsel op hun eigendom ook volle-

dig te scheiden.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

De start van deze rioleringswerken is

enkele weken opgeschoven. Door de

toch wel strenge winter heeft de aanne-

mer vertraging opgelopen op verschil-

lende van zijn andere werven. In de

Groenlaan en de Frans Janssenslaan

zullen de rioleringswerken pas einde

maart van start gaan.

Ondertussen zijn wel al het laagspan-

ningsnet, de T.V.-distributie en de voe-

ding van het openbaar verlichtingsnet

ondergronds gebracht. Ook het gaslei-

dingsnet, waterleiding en de openbare

verlichting zijn volledig vernieuwd en

overgekoppeld.

De zware betonpalen van de vroegere

bovengrondse netten, die het straat-

beeld ontsierden, zijn weggehaald.

Ook in deze twee straten wordt een vol-

ledig gescheiden rioleringsnet aange-

legd door middel van twee betonbuizen.

In het gedeelte van de Groenlaan waar

de waterloop zich bevindt wordt uiter-

aard géén regenwaterriool geplaatst.

Hier wordt het regenwater van de

woningen rechtstreeks afgevoerd naar

de Zoerselse loop.

De vuilwaterriool wordt aangesloten

aan de collector van de Karel Uytroe-

venlaan en verder via de Achterstraat,

Liersebaan en Lemmekensbaan afge-

voerd naar het pompstation aan de

Lemmekensbaan. Dat stuwt het vuile

water verder naar het zuiveringsstation

van Pulderbos.

Van de bewoners van beide bovenge-

noemde projecten wordt verwacht dat

zij het rioleringsstelsel op hun eigen-

dom zoveel mogelijk ontdubbelen.Ook

hier krijgt elke woning twee aansluitput-

jes: DWA (Droog Weer Afvoer) en RWA

(Regen Weer Afvoer).

Via deze twee aansluitputjes kan er

steeds gecontroleerd worden.
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Wstand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKEN JJ

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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O B W I J Z E R

Voor velen onder jullie mag de zomervakantie dan nog ver weg lijken, bij de gemeentelijke dien-
sten smeden we al volop plannen om tijdens die vakantie tal van initiatieven te ontplooien voor
verschillende doelgroepen.
Bij al dat plannen maken wordt het duidelijk dat hiervoor extra mankracht meer dan noodzakelijk
en welkom is. Hierna geven we een overzicht van alle “vacatures” en de manier waarop je je “kan-
didaat kunt stellen”.
De gemeentelijke dienst Jeugd zoekt voor al z’n initiatieven verschillende speelbegeleiders en
één hoofdmonitor. Het ocmw daarentegen zoekt jobstudenten om de thuisdiensten te versterken.

Voor de dienst gezinszorg, de

poetsdienst en de dienst warme

maaltijden zoeken wij gemoti-

veerde jobstudenten die bij hulp-

behoevende mensen thuis de

handen uit de mouwen willen

steken.

Wij bieden een deeltijds con-

tract van maximum één maand.

De minimumleeftijd voor de

poetsdienst en de warme maal-

tijden is 16 jaar en voor de dienst

gezinszorg 17 jaar.

Voor de dienst gezinszorg geven

wij de voorkeur aan kandidaten

die studies in deze richting vol-

gen, hoewel dit geen absolute

vereiste is.

Als geïnteresseerde moet je

dagonderwijs volgen met volle-

dig leerplan en in de loop van het

voorgaand school- of academie-

jaar niet verzekeringsplichtig

geweest zijn voor de RSZ.

Stuur je kandidatuur vóór zater-

dag 3 mei naar de personeels-

dienst van het OCMW, Oostmal-

lebaan 50. De inschrijvingsfor-

mulieren hiervoor kun je ook hier

bekomen.

Voor praktische informatie of vra-

gen over de functies zelf kun je

terecht bij de sociale dienst van

het OCMW, tel. 03/312.94.20.

(*) Verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk:
Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (NDO),
tel. 02/269.71.80, Kaderschool Duinenheide, tel. 03/663.11.98, Jeugd en Stad, tel. 02/411.68.83

GEMOTIVEERDE
JOBSTUDENTEN

om de thuisdiensten
van het ocmw te versterken

HOOFDMONITOR
voor speelplein- en grabbelpaswerking

Jouw profiel
Je bent 18 jaar of ouder en je beschikt minimum
over een diploma Hoger Secundair Onderwijs of
gelijkwaardig. Bovendien beschik je over een attest
van animator in het jeugdwerk of kun je 3 jaar rele-
vante ervaring aantonen.
Je beschikt over een goede dosis communicatieve
vaardigheden, je staat immers in voor het onder-

houden van contacten met ouders, collega’s-
monitoren en kinderen.

Je pakt dingen op goede organisatorische
wijze aan en zelfstandig werken in team-
verband schrikt je niet af.
Je hebt beperkte administratieve vaar-
digheden en je weet bovendien je
eigen enthousiasme over te brengen
op de monitoren-medewerkers en alle
kinderen, dan ben jij wellicht de per-
soon die wij zoeken.

Wij bieden
Een tijdelijk contract dat loopt van

1 juni tot 31 augustus 2003.
Een bezoldiging die is vastge-
steld op het barema van admini-
stratief medewerker.
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JJ ben jij de gast of de griet die wij zoeken?

SPEELBEGELEIDERS
voor speelplein-, grabbelpas-, swappas- en tienerhonkwerking

Jouw profiel
Je bent een sociaal iemand, je bent 16 jaar (18 jaar
voor de tienerhonkbegeleiders) en je hebt het attest
van animator in het jeugdwerk op zak(*) of je kunt in
de plaats daarvan drie jaar relevante ervaring aan-
tonen.
Je wilt een deel van je zomervakantie spelend door-
brengen en jouw speelplezier als een vonk doen
overslaan bij de Zoerselse kinderen.
Je ziet het wel zitten om minimum veer-
tien dagen met een groep leeftijdgeno-
ten samen te werken om een bende
kinderen een leuke tijd te geven.
Dan… ben jij iemand die we zoeken!

Ben je een geïnteresseerde grabbel-
pasmonitor, dan plan je voor elke
week minstens één eigen activiteit. Die
activiteit nemen we dan op in het grab-
belpasprogramma.

Wij bieden
In ruil voor je enthousiaste inzet bie-
den we een dagelijkse vrijwilligers-
vergoeding en garanderen we jou
minstens veertien dagen speelple-
zier.e-mail: jeugd@zoersel.be

Spring even binnen bij of bel vóór vrijdag 18 april naar
Kristien Schryvers, gemeentelijke dienst Jeugd,
Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.92, e-mail: jeugd@zoersel.be

I n t e r e s s e ?



Velen in Zoersel zijn gedreven door kunst.
Zij hebben er hun hart aan verloren.Tijdens
de kunstenaarsroute krijgt u als bezoeker
de kans de wereld van een kunstenaar te
verkennen. Hoe en waar gaat hij/zij te
werk? Speciaal voor u zetten zij hun cre-
atieve werkomgeving open.
U kunt bij de hierna volgende kunstenaars
terecht op zaterdag 26 en zondag 27 april,
telkens van 11 tot 18 uur.

deelgemeente Halle
Lydia Verdonck, aquarelschilderen
Halle-Velden 67, tel. 03/383.49.46

Bernard Gentils, keramiek
Boterbloemlaan 79, tel. 03/384.24.61

deelgemeente Zoersel
Sabrina en Serge Van Camp, keramiek,
D2, video
Zoerselhoek 40, tel. 03/383.15.93

L. Inga, aquarel- en zijdeschilderen,
keramiek (kleine beeldjes in porselein en gips)

Esdoornlaan 11, tel. 03/383.28.47

Werner De Wree, aquarel- en olieverf
schilderen, tekenen, glaskunst
Olmenlei 129, tel. 03/384.19.88

Ingrid Geudens, aquarel-, olieverf- en 
zijde-aquarelschilderen, beeldhouwkunst
Hallebaan 90, tel. 03/383.46.45

Cor Van Der Waal - Stan Bresseleers,
tekenen, installaties
Hertendreef 39, tel. 03/312.27.20 

Mariette Cop, textiel- en draadschilderen
Krekelenberg 4, tel. 03/309.00.66

Erwin Gijbels, olieverfschilderen,
fotografie, stripverhalen
De Schaaf 7, tel. 03/311.68.43

U kunt tijdens hetzelfde weekend ook nog
terecht op de volgende plaatsen om uw
kunsthonger te stillen:
- tentoonstelling 'Senioren & Kunst' in het

Zonneputteke, Zonneputteke 1B
- tentoonstelling over leven en werk van Jef

Huygh in 'De Bijl', Dorp 1-3
- Tibet-tentoonstelling met tangka's bij

Kunstgalerij Charles Pauwels, Sint-Anto-
niusbaan 118

Andere activiteiten in het kader van de
Week van de Amateurkunsten

SENIOREN & KUNST

Voor de derde maal organiseren de culture-
le raad en seniorenraad de tentoonstelling
Senioren en Kunst. Achttien +55 jarige kun-
stenaars uit onze gemeente tonen hun cre-

atieve resultaten aan een breed publiek. De
tentoonstelling kadert mee in de Kunste-
naarsroute, die hetzelfde weekend plaats-
vindt: zaterdag 26 april van 11 tot 20 uur

zondag 27 april van 10 tot 19 uur
plaats: Zonneputteke

MUZIEK OP 'T PLEIN

Harmonie Sint-Martinus Halle, fanfare De
Lindekring en Volksdansgroep Jan en Trien
slaan de handen in mekaar om een spette-
rend 1 mei-optreden ten beste te geven

donderdag 1 mei van 14u.30 tot 17u.30
plaats: dorpsplein Halle 

VAN BEELD NAAR BEWEGING LANGS MUZIEK

Dansers van Ballet- en dansschool Niké en
enkele muzikanten van de plaatselijke mu-
ziekschool laten zich inspireren door het
beeldend werk van kunstenaar Wim
Coppieters.

zaterdag 3 mei om 20u.30
plaats: De Bijl, Dorp 1-3

SS
ccccuuuullllttttuuuuuuuurrrr

U N S T E N A A R S R O U T E
week van de amateurkunstenKK

Van vrijdag 25 april tot en met 4 mei 2003 wordt in heel Vlaanderen opnieuw de Week van
de Amateurkunsten georganiseerd. Onder het motto 'Stop met broeden… Verbaas hen' wor-
den gedurende een week zoveel mogelijk  creatieve talenten en artistieke zielen aange-
spoord om hun kunstzinnige vruchten aan het grote publiek te tonen. In het kader van de
Week van de Amateurkunsten organiseert de culturele raad voor de vierde maal een kun-
stenaarsroute.
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gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03/380.13.93
fax 03/385.29.09
cultuur@zoersel.be

Info
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O L I D A R I T E I T
jumelagecomité Zoersel-Crucea

Sinds meer dan 10 jaar bestaat er een

heel persoonlijke hulpverlening tussen

gezinnen en alleenstaanden van hier

met gezinnen en alleenstaanden in

Crucea. We noemden dit een vrijblijven-

de ‘adoptie’: eens per jaar wordt het uit-

gekozen gezin of de bejaarde alleen-

staande materieel of financieel gehol-

pen. Spijtig genoeg vallen telkens enkele

tientallen gezinnen en vooral alleen-

staande bejaarden uit deze boot.

En nochtans is het voor u, inwoner van

onze gemeente, niet onoverkomelijk en

alvast niet moeilijk om u ook eens te

engageren voor iemand uit Crucea.

Hoe werkt deze hulp ?

We geven de voorkeur aan een financië-

le hulp via de aankoop van ‘waardebons’

voor uw uitgekozen gezin of alleenstaan-

de. Hiermee kunnen de mensen van

Crucea in de plaatselijke winkels voe-

dingswaren en kleding kopen of zelfs

hun achterstallige schulden vereffenen.

Waarschijnlijk kunnen ettelijke gezinnen

dank zij deze hulp eindelijk terug vlees

kopen en hun kinderen een evenwichtige

voeding geven.

Het voordeel van dit systeem is dat de

mensen zelf kunnen uitmaken wat ze

nodig hebben en dat we de plaatselijke

economie steunen.

Vorig jaar werd door de gezinnen van

Zoersel meer dan 11.000 euro aan

waardebons gegeven aan hun ‘geadop-

teerd’ gezin in Crucea.

De hulp kan ook bestaan uit het vullen

van een ‘adoptiedoos’ met voeding, kle-

ding en hygiënische producten.

Weliswaar zijn er hier beperkingen door

douanereglementen.

We doen nogmaals een dringende

oproep tot elke medeburger met een

warm hart.

Engageer u ook om een overgebleven

gezin of alleenstaande een bijzonder

welgekomen financieel of materieel

steuntje te geven.

Vanzelfsprekend hopen we dat eenieder

die al een gezin uit Crucea heeft ‘geadop-

teerd’, ook dit jaar die hulp zal verderzet-

ten.

Vanaf zaterdag 5 april starten we

opnieuw: u bent welkom in de school-

meesterswoning, Handelslei 47, elke

zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur,

om uw hulp voor dit jaar te bevestigen of

u mee te engageren in deze vorm van

solidariteit.

jjjjuuuummmmeeeellllaaaaggggeeee

SS
Solidariteit met gezinnen en ouderlingen van onze Roemeense zustergemeente

Crucea: voor sommigen een ver-van-mijn-bed-gebeurtenis, voor vele anderen geluk-

kig ook niet. De voorbije jaren immers engageerden zich al enkele honderden gezin-

nen uit Zoersel en omgeving. En daar zijn we blij om. In onze zustergemeente, amper

2.100 km van hier, kennen de mensen immers nog grote armoede en is er een toren-

hoge werkloosheid.

Zodra de fietsen uitgepakt waren,
werd er gekoerst!

Proficiat met jullie huwelijk!

Zoersel-Crucea vzw

Paul Smets

St.-Antoniusbaan 230

tel. 03/383.54.18

Info



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

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 728 als u wilt weten welke

huisarts van wacht is.

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

wilt weten welke tandarts van wacht is.

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

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wil weten welke

apotheker van wacht is.

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

naast het gemeentehuis.

donderdag 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 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.

Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer

dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

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

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

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

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

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

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

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

welzijnsraad...........Diane Weyten, tel. 03-380.13.81
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W A C H T D I E N S T E N

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

5 0  J A A R  S A M E N

Carolus en Rosa

DIERCKX-DIERCKX

6 0  J A A R  S A M E N
Petrus en Maria

PEETERS - NOELANTS

Gustavus en Augusta

DE VOS - VERMEIREN

Paul en Simonne

BEECKX - CASTEELS

6 5  J A A R  S A M E N
Julius en Agnes

VERREPT - COENEN

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: juni 2003

artikels binnen: 23/05/2003
periode: 26/06/2003 - 11/09/2003

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

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

Dag van het ParkDag van het Park
z o n d a g  2 5  m e i
Het schepencollege besliste in 2003 terug deel te ne-

men aan de Dag van het Park. Op 25 mei aanstaande

is het weer zover. Dit jaar is het thema “Het park voor

iedereen”. Hierbij staat de relatie tussen de mens en

het park centraal.

Steeds meer krijgt de burger een stem bij de inrichting

en het beheer van het openbaar groen. Door deze

“stem” krijgt het openbaar groen en het park in het bij-

zonder, een grotere waardering.

De Dag van het Park is bedoeld voor alle mogelijke

doelgroepen: jeugdbewegingen, natuurverenigingen,

culturele verenigingen, bejaarden,…. In samenspraak

met de milieuraad, waar deze doelgroepen vertegen-

woordigd zijn, wordt een programma uitgewerkt.

We hopen u op 25 mei te mogen verwelkomen.


