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‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’.

Al is het nog geen mei, zoals in Gorter’s gedicht, toch zijn er heel wat inte-

ressante geluiden te horen in Zoersels lenteland.

Bijvoorbeeld van ons muziek- en woordfiliaal ‘De babbelnoot’. Op 23 april

vieren de 310 leerlingen en hun leerkrachten het 5-jarig bestaan. U zal er

‘niet naast kunnen horen’ op de Zoerselse pleinen.

Als alles goedgaat, voegen we in september nog een strofe toe aan ons

DKO-lied met de erkenning van een filiaal van de academie beeldende

kunst. De gemeenteraad zette het licht op groen, en dus kijken we hoop-

vol in de richting van de minister.

Geen écht nieuw geluid, maar zeker wel een positieve noot is de evolutie

van de inbraakcijfers in onze gemeente. Die blijven dalen, maar laat ons

vooral ook alert blijven.

Zoals dat moet voor alle gevaar. Dit bewijst ook het brandweerjaarover-

zicht. En ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om eens de lof-

trompet te blazen voor onze veiligheidsdiensten.

Het gevoeligste lied in ons maart-repertoire is zeker dit van het interview.

Orgaandonatie, hebt u er al eens over gedacht?

Een nieuw geluid, dat zal u binnenkort ook vanuit onze communicatiehoek

horen. Vanaf half april geven we u wekelijks nieuws vanuit gemeente en

OCMW, en dit via onze digitale nieuwsbrief.

En met dat al zijn we nog lang niet uitgezongen. Is dit ook voor u zo, schrijf

u dan in voor ‘Zingen aan tafel’. Op 22 april smeren we de kelen voor de-

ze culinaire cantus. De opbrengst gaat naar Eurozoersel, letterlijk een

‘meerstemmig’ zomerevenement. U komt toch ook?

Colofon
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vrijdag 22 april
z o n n e p u t t e k e
d e e l n a m e p r i j s  1 5  e u r o

inschrijven kan nog tot
vrijdag 15 april

gemeentelijke dienst Cultuur
tel. 03 380 13 93
cultuur@zoersel.be
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W E T E N S W A A R D

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

gasreuk 0800 65 065
Dit nummer is 24 op 24 uur en 7 da-
gen op 7 bereikbaar. Oproepen
worden prioritair behandeld.

storingen/defecten 078 35 35 00
Hier kunt u terecht met meldingen
over storingen of defecten op het
elektriciteitsnet. Het is bereikbaar 7
dagen op 7 en 24 op 24 uur.

meteropneming 078 789 789
Voor al uw vragen over de meterop-
neming. Het is bereikbaar op werk-
dagen van 8 tot 20 uur en op
zaterdag van 9 tot 13 uur.

defecte straatlampen 0800 63 535
Geef de adresgegevens en het
identificatienummer van de paal
door (via de telefoon of de website
www.straatlampen.be) en men her-
stelt het defect wordt zo snel moge-
lijk.

distributienetbeheerders 078 35 35 34
Dit nummer is bereikbaar op werk-
dagen van 8 tot 20 uurvoor:
- vragen over nieuwe aansluitingen
- verzwaren van aansluitingen, ver-

plaatsen en vervangen van me-
ters

- vragen over rationeel energiege-
bruik

- vragen over budgetmeters
- overige vragen
Niet voor stroom- of gaslevering
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VRIJETIJDSPAS

Niet vergeten!

Neem jij in de paasvakantie deel aan
een kamp of maak je een familieuit-
stap? Vraag dan of je korting krijgt met
een Grabbelpas of Swappas.
Deze pasjes en het bijhorende, han-
dige kortingboekje kun je vanaf nu te-
gen de prijs van 2,50 euro aankopen
bij:
- de jeugddienst

Halle-Dorp 37
- loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15
- loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108
In het kortingboekje vind je overigens
inspiratie voor heel wat leuke uitstap-
pen.

info:
gemeentelijke dienst Jeugd,
Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 92
e-mail: jeugd@zoersel.be

DIGITAAL GESTART!

Digitale nieuwsbrief

Wenst u beknopte info over het ge-
meentebeleid? Houdt u van zeer ac-
tueel nieuws? Leest u niet graag
lange verslagen en dikke bundels,
maar wil u wel graag op de hoogte blij-
ven van wat uw gemeentebestuur zo-
al bezighoudt? 
Drie maal ja? Dan is de nieuwe “digi-
tale nieuwsbrief” van het gemeente-
bestuur voor u hét geknipte medium.
Via e-mail krijgt u vanaf 15 april elke
vrijdag een aantal korte berichtjes
mooi verpakt in een nieuwsbrief.
Beknopte info over het gemeentebe-
leid, makkelijk leesbaar op het scherm
van uw computer.
Schrijf u in via www.zoersel.be,
rechts onderaan link “Nieuwsbrief”,
via een mailtje naar communica-
tie@zoersel.be of gewoon even bel-
len naar de dienst communicatie, tel:
03/380.13.02.

OPENBAAR

ONDERZOEK

Fluxys gasleiding

Openbaar onderzoek ge-
westelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan ‘Leidingstraat
tussen Weelde en Zand-
hoven’ - Fluxys gaslei-
ding

Vlaanderen maakte een
ontwerp van gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan
op voor de aanleg van
een nieuwe gasleiding
tussen Weelde en Zand-
hoven. Deze uitbreiding
is nodig om het stijgend
verbruik van aardgas
voor de industrie, KMO’s
en woningen te blijven
verzekeren.
Deze nieuwe leiding-
straat loopt gedeeltelijk
over het grondgebied van
onze gemeente, meer
bepaald ten oosten van
de dorpskern van Zoer-
sel, tussen het ’s Heeren-
bos in Malle en de E 34.

Van 29 maart tot en met
27 mei 2005 wordt hier-
over een openbaar on-
derzoek gehouden.
Tijdens deze periode
kunt u de plannen voor
deze nieuwe gasleiding
komen inkijken in het ge-
meentehuis bij de dienst
Ruimtelijke Ordening.
Eventuele bemerkingen
of bezwaren over het ont-
werp van het ruimtelijk
uitvoeringsplan kunt u
schriftelijk bezorgen aan
het gemeentebestuur of
rechtstreeks via een aan-
getekende brief aan:
de Vlaamse Commissie 
voor Ruimtelijke
Ordening,
Koning Albert II-laan 20
bus 12
1000 Brussel.
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In onze politiezone werd vorig jaar

37 keer een BIN opgestart voor

dringende, verdachte feiten. Daar-

naast nam Eddy Van Tichelt nog

eens 429 keer contact op met de

BIN’s voor niet-dringende meldin-

gen. Tweemaandelijks stelde de

politie per BIN een overzicht op van

zaken die in de BIN-omschrijving

gebeurden. De BIN’s gebruiken de-

ze informatie om er hun BIN-krant

mee te stofferen.

De BIN-werking kunnen we zeker

positief noemen. Niet enkel groeien

er in de wijken meer sociale contac-

ten, ook de contacten met de politie

gaan erop vooruit.

Daarnaast zijn er toch ook heel wat

vaststellingen naar aanleiding van

BIN-meldingen. Zo werden ver-

dachte personen en voertuigen

aangetroffen. Sommige van deze

kwamen in aanmerking voor ge-

pleegde inbraken. Ook daders van

vandalisme werden gevat. Naar

aanleiding van BIN-meldingen wer-

den soms personen of voertuigen

gecontroleerd waar we op dat mo-

ment niets tegen ten laste konden

leggen. Toch is het ook in die geval-

len nuttig dat de buurt weet dat er

controle gebeurd is. 

Wij wensen langs deze weg de ver-

antwoordelijken van alle BIN’s te

bedanken voor hun inzet.

Wenst u meer info over een BIN?
Surf naar of naar www.politie-voor-

kempen.be of naar  www.buurtinfor-

matienetwerken.be. U kunt ook

telefonisch meer informatie vragen

bij hoofdinspecteur Eddy Van

Tichelt van de preventiedienst,

tel. 03 317 09 39.
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BUURTINFORMATIENETWERK
kortweg BIN

In onze politiezone draaien er op dit ogenblik 16 BIN’s. In Brecht en in Zoersel zijn er elk zes,

en in Schilde en Malle elk twee.

In Brecht ligt 20% van de woningen in een BIN, in Malle zijn er dat 12%, in Schilde 8% en

Zoersel neemt de leiding met 37%.

Z

Aantal inbraken daalt opnieuw
De officiële cijfers van de federale politie geven goed nieuws. Het aantal woninginbraken

in de politiezone Voorkempen én Zoersel is verder gezakt. "Elke woninginbraak is er na-

tuurlijk één teveel, maar toch zijn we blij dat de dalende trend zich verder zet.", aldus de

politie. "Dit is het resultaat van intensieve samenwerking op verschillende terreinen: onder

meer woningtoezicht, preventie-advies, subsidie voor beveiliging

woningen, gericht sturen van patrouilles, het vatten van dader-

groeperingen, de Buurtinformatienetwerken (BIN's) en zeker ook

de alertheid

van de inwo-

ners zelf."

woninginbraken en pogingen

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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In Zoersel werden in het verleden al heel

wat fietsen gegraveerd. Belangrijk, want

zo voorkomen we samen fietsdiefstallen.

Ondertussen zijn er nieuwe technieken

op de markt en kwam er meer en meer

kritiek op het graveren : men zou de fiets

kunnen beschadigen en de stevigheid

van het frame verzwakken. Daarom werd

in de zone beslist niet meer te graveren,

maar om een niet-verwijderbare sticker

op de fiets aan te brengen. De regeling

werd dan ook gewijzigd: u kunt hiervoor

contact opnemen met de gemeentelijke

Technische Dienst, tel. 03 312 94 00.

Denk er aan dat u uw identiteitskaart

meebrengt. Aangezien nog steeds het

rijksregisternummer gebruikt wordt wil

men zekerheid over de identiteit. Als het

kan mag u ook een eigendomsbewijs

meebrengen.

Daarnaast ondernemen we in de politie-

zone ook acties om op grote schaal te ‘la-

belen’, bijvoorbeeld via de middelbare

scholen.

Als voetganger kijkt u best goed uit uw

ogen vóór dat u op een zebrapad over-

steekt. Een recent vonnis dat een vrouw

gedeeltelijk mee verantwoordelijk stelde

maakt de zaken niet eenvoudiger.

Enerzijds roepen we de chauffeurs op om

toch zeker te stoppen wanneer een voet-

ganger zich op een zebrapad begeeft.

Anderzijds zouden we ook de voetgangers

tot grote voorzichtigheid willen aanzetten:

kijk goed uit of een auto wel zal stoppen en

zorg dat u nog weg kan. U bent tenslotte de

zwakke weggebruiker, en met gebroken

EBRAPADEN
toch goed uitkijkenZ

botten in het ziekenhuis liggen is maar

niets, ook al bent u in uw recht.

En nog even dit: het komt misschien

vreemd voor, maar fietsen op een zebrapad
is niet voorzien. Hierover komen meer en

meer klachten. Sommige ouders zetten

hun kinderen aan om via het zebrapad de

straat over te fietsen. Dit is erg onveilig om-

dat de fietser denkt dat hij voorrang heeft.

Anderzijds moet de bestuurder op die

plaats geen overstekende fietser verwach-

ten. Niet doen dus. Met de fiets aan de

hand tevoet oversteken kan natuurlijk wel.

Een bestuurder moet voorrang verlenen aan de voetgangers die zich op een zebrapad be-

vinden of op het punt staan om het te gebruiken. Dat is geen nieuw artikel maar het wordt

zeker niet door iedereen toegepast.

GGRAVEREN
nu labelen

_ q g
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Modern comfort gaat gepaard met het gebruik van heel wat elektri-

sche apparaten, van GSM tot trommeldroger. Door er verstandig

mee om te gaan, bespaart u ook hier op twee fronten: in uw geld-

buidel én op het verbruik van elektrische energie. Tegelijk draagt u

uw steentje bij tot het verminderen van het broeikaseffect waarover

de laatste maanden weer heel wat onheilspellende wetenschappe-

lijke rapporten werden gepubliceerd.

Daarom deze maand de volgende tips:
- Kijk naar het energieverbruik voor u een apparaat koopt. Dikwijls

geeft een energielabel aan hoe zuinig het is: apparaten met een

A label zijn het zuinigst en deze met een G label het minst.

- Gebruik uw toestellen ook efficiënt: doe de was of de afwas met

een volle machine. Met de spaarknop voor een halve lading be-

spaart u toch maar 25 %. Die gebruik je natuurlijk wel als het echt

niet anders kan.

- Op een aantal toestellen (stofzuigers bijvoorbeeld) kunt u het ver-

mogen instellen. Kies voor een laag vermogen bij een kleine klus

of als de stofzak nog leeg is.

- In stand-by of slaapstand verbruiken toestellen toch nog heel wat

energie. Schakel dus uw tv, video, hifi, computer, ... zo veel mo-

gelijk volledig uit als u ze langere tijd niet gebruikt. U kan ze daar-

voor ook aansluiten op een stopcontact met schakelaar.

- Wist u dat een laserprinter in de stand-by stand nog altijd 75 %

gebruikt van wanneer hij werkt. Dat is nodig om de toner ge-

bruiksklaar te houden. Zet hem dus bij langere pauzes en zeker

’s nachts volledig af.

- Laat uw computer automatisch naar stand-by overschakelen

wanneer hij een tiental minuten niet gebruikt wordt. Dat is niet het-

zelfde als een screensaver want daarmee blijft het verbruik lo-

pen.

- Zelfs als de apparaten uit staan verbruiken transformatoren nog

continu stroom. Trek dus de stekker uit het stopcontact als u uw

GSM niet oplaadt. Ook PC’s, printers en externe modems bevat-

ten zo’n transformator.

Wanneer u om één of andere reden ter goeder trouw bent en door

omstandigheden uw inkomstenbelasting niet kunt betalen dan kunt

u een uitstel vragen.

ENERGIE
(ge)tip(t) BELASTINGEN

uitstel van betaling aanvragen

Hiervoor stuurt u een aangetekende brief naar de directeur van de

belastingen, waarin u uw vraag om uitstel motiveert. U kunt even-

tueel bijlagen toevoegen die uw aanvraag extra motiveren.

Van uw aanvraag krijgt u van de belastingen een ontvangstbewijs.

Binnen de zes maanden (te rekenen vanaf de ontvangst) neemt

de directeur een beslissing, die hij u aangetekend verstuurt.

Als u niet akkoord gaat, kunt u binnen de maand beroep aanteke-

nen bij een commissie. Van uw beroep ontvangt u dan ook weer

een ontvangstbewijs.

Binnen de drie maanden doet de commissie uitspraak. Deze be-

slissing ontvangt u met een aangetekende brief.

Een verzoek indienen schorst alle vervolgingen op tot op de dag

dat de beslissing van de directeur definitief is geworden, of in geval

van beroep tot op de dag dat u bericht krijgt van de beslissing van

de commissie.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

- de belastingsplichtigen moet ter goeder trouw zijn

- binnen de vijf jaar mag u geen twee keer om uitstel vragen

- de belastingschuldige betaalt een deel van zijn fiscale schuld

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info

DE
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Vanuit de deelgemeente Zoersel
Met de snelbus naar Antwerpen

Snelbus 417 rijdt de hele dag door.

Op weekdagen tijdens de spits zelfs

om het kwartier. Ze stopt daarbij

aan de Park & Ride (P&R) van

Zoersel. Via de E34/E313 voert De

Lijn u dan op een aparte busbaan

vlot naar het centrum van de stad.

Tijdens de daluren en op zaterdag

rijdt snelbus 417 om het uur.

Buslijn 417 rijdt op weekdagen ook

elk uur naar Turnhout, tijdens de

spitsuren elk kwartier.

Met de stopdienst

naar Wijnegem en Antwerpen

Met buslijn 411 hebt u op weekda-

gen en in het weekend elk uur een

rit naar Wijnegem en Antwerpen.

Vanuit de deelgemeente St.-Antonius
Met buslijn 410 en 411 hebt u op

weekdagen en op zaterdag min-

stens om het half uur een bus naar

Antwerpen en Wijnegem, tijdens de

spitsuren om het kwartier.

Vanuit de deelgemeente Halle
Met buslijn 411 hebt u op weekda-

gen en in het weekend elk uur een

rit naar Wijnegem en Antwerpen.

Van punt A naar punt B
Wilt u weten hoe u met het open-

baar vervoer op uw bestemming ge-

raakt, bel dan naar De LijnInfo op

070 220 200 of surf naar de route-

planner van De Lijn op www.de-

lijn.be. De LijnInfo is bereikbaar op

weekdagen tussen 7 en 19 uur en

op zaterdag, zondag en feestdagen

tussen 10 en 18 uur. Medewerkers

van De Lijn stippelen uw route met

bus of tram voor u uit.

Om hoe laat passeert de bus?
De dienstregelingen van de lijnen in

en rond Antwerpen zijn in handige

Lijnfolders gezet. Hebt u graag zo’n

folder van een bepaalde lijn? Vraag

hem dan vanaf half maart aan bij De

LijnInfo op 070 220 200, of haal

hem op bij de gemeentelijke dien-

sten of in een Lijnwinkel.

bbbbuuuusssssssseeeennnn    oooopppp    eeeeeeeennnn    llll iiii jjjjnnnntttt jjjjeeee
Bus 410
Turnhout - Vosselaar - Beerse - Vlimmeren - Malle -
St.-Antonius - Halle, Eikenlaan - Schilde -
Wijnegem - Deurne - Antwerpen, Fr. Rooseveltplaats

op weekdagen:
spits elke 15 minuten, dal elke 30 minuten, zaterdag
elke 30 minuten, zondag elke 30 minuten

Bus 411
Malle - Zoersel - Zandhoven - Halle - Schilde - Wij-
negem - Deurne - Antwerpen, Fr. Rooseveltplaats

op weekdagen, zaterdag en zondag om het uur

Bus 412
St. Job - Westmalle, A.Z. St.-Jozef - St.-Antonius -
Halle, Eikenlaan - Schilde - Wijnegem - Deurne -
Antwerpen, Fr. Rooseveltplaats

op weekdagen tijdens daluren, op zaterdag en zon-
dag om het uur

Bus 413
Malle - St.-Antonius - Halle, Eikenlaan - Schilde -
Wijnegem - Deurne - Schijnpoort - Antwerpen, Fr.
Rooseveltplaats

enkel op weekdagen tijdens de spitsuren

Bus 414
Zandhoven - Zoersel -  Malle - St.-Antonius - Halle,
Eikenlaan - Schilde - Wijnegem - Deurne -
Antwerpen, Fr. Rooseveltplaats

enkel op weekdagen tijdens de spitsuren.

Snelbus 417
Turnhout - Vosselaar - Beerse - Vlimmeren - Malle -
Zoersel - Borgerhout en Antwerpen Fr.
Rooseveltplaats via E34

op weekdagen:
spits elke 15 minuten, dal elke 60 minuten, zaterdag
elke 60 minuten, zondag: enkele ritten

Bus 419
enkel schoolritten naar Malle

Antwerpen blijft bereikbaar, ook tijdens de werken aan de ring rond Antwerpen. Op 26 maart

aanstaande start de tweede fase van de werken. Men verwacht hierbij meer hinder dan tij-

dens de eerste fase.Toen hebben dagelijks meer dan 40.000 mensen de auto laten staan, en

in de plaats daarvan bus en tram genomen. Dat zal ook de volgende maanden meer dan no-

dig zijn. De Lijn staat dan ook klaar om u vlot naar uw bestemming in en rond Antwerpen te

brengen. De Lijn heeft haar aanbod gevoelig uitgebreid: ze biedt meer plaatsen aan, ze rijdt

vaker en ze heeft een aantal nieuwe lijnen ingevoerd.

E LIJN
ook tijdens de tweede fase rijden ze voor u uit!D
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Voor velen onder jullie mag

de zomervakantie dan nog

ver weg lijken, de ge-

meentelijke

dienst Jeugd

smeedt al volop

plannen om tijdens die

vakantie tal van initiatieven te ont-

plooien voor kleuters (workshops), la-

gere-schoolkinderen (speelpleinen en

grabbelpas) en opgroeiende tieners

(swappasaanbod en de tienerhonkwer-

king).

Bij al die plannen die we nu maken, is

het duidelijk dat hiervoor extra man-

kracht meer dan noodzakelijk en wel-

kom is.Voor al deze initiatieven zijn wij

op zoek naar verschillende speelbege-

leiders en één hoofdmonitor. Niet alleen

voor de dienst Jeugd maar ook het

OCMW is op zoek naar extra mankracht.

Je vindt hier een overzicht van al onze

“vacatures” en de manier waarop je je

“kandidaat kunt stellen”.

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 kan je drie jaar relevante ervaring aantonen.

Je beschikt over een goede dosis communicatieve vaardigheden, je staat immers

in voor het onderhouden van contacten met ouders, collega’s-monitoren en kinderen.

Je weet dingen op goede organisatorische wijze aan te pakken en zelfstandig werken in

teamverband schrikt je niet af.

Je hebt beperkte administratieve vaardigheden en je weet bovendien je eigen enthou-

siasme over te brengen op de monitoren-medewerkers en alle kinderen, dan ben jij wel-

licht de persoon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot 31 augustus 2005.

Een bezoldiging die is vastgesteld op het barema van administratief medewerker.

INTERESSE OF VRAGEN, VRAAG HET AAN KRISTIEN

Laat het ons schriftelijk weten voor vrijdag 15 april. Je richt een kort briefje aan de ge-

meentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37 of jeugd@zoersel.be. Hier kan je ook terecht

voor verdere inlichtingen en vragen op het telefoonnummer 03/380.13.92.

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

JOUW PROFIEL

Ben je een sociaal iemand die al 16 jaar (18 jaar voor de tienerhonkbegeleiders) op deze

wereld aan het spelen is en heb je het attest van animator in het jeugdwerk op zak(*) of kan

je in de plaats daarvan drie jaar relevante ervaring aantonen?

Wil je een deel van je zomervakantie spelend doorbrengen en jouw speelplezier als een

vonk doen overslaan bij de Zoerselse kinderen?

Zie je het ook wel zitten om minimum veertien dagen met een groep leeftijdgenoten samen

te werken om een bende kinderen een leuke tijd te geven?

Dan… ben jij iemand die wij zoeken!

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren vragen we dat je wekelijks minstens één eigen

activiteit plant, die we graag samen met je kandidatuur bekomen zodat we ze in het grab-

belpasprogramma kunnen opnemen.
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Zben jij die man of die vrouw?
O E K E N  W I J  J O U ?Z

gemeentelijke dienst
Jeugd
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93
fax 03 385 29 09
jeugd@zoersel.be

Info
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POETS- EN GEZINSHULP
om de thuisdiensten van het OCMW te versterken

JOUW PROFIEL

Voor de poetsdienst, de dienst gezinszorg en de dienst logistiek zoeken

wij gemotiveerde jobstudenten die bij hulpbehoevende mensen thuis de

handen uit de mouwen willen steken. De minimumleeftijd voor de poets-

dienst en de dienst logistiek 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 volgen, hoewel dit geen absolute vereiste is.

Als geïnteresseerde moet je dagonderwijs volgen met volledig leerplan

en in de loop van het voorgaand school-of academiejaar niet verzeke-

ringsplichtig geweest zijn voor de RSZ.

WIJ BIEDEN

Wij bieden een deeltijds of voltijds contract van maximum één maand.

INTERESSE OF VRAGEN

Stuur je kandidatuur voor vrijdag 15 april naar de personeelsdienst van

het OCMW, Oostmallebaan 50 of mail het naar ocmw@zoersel.be

De inschrijvingsformulieren hiervoor kun je ook hier bekomen. Voor

praktische informatie over de functie kan je terecht bij de dienstverant-

woordelijken van het OCMW, tel. 03/312.94.20.

Wijkraden en buurtcomités kunnen voor 2005 opnieuw een

erkenning aanvragen, waardoor ze kunnen genieten van

bepaalde ondersteuningsmaatregelen.

Op deze manier willen we de gemeenschapvorming in on-

ze gemeente verder stimuleren.

Het gemeentebestuur geeft u de keuze
Ofwel opteert de wijkraad/buurtcomité voor een jaarlijkse

basissubsidiëring van 125 euro ofwel kan de vereniging

éénmalig beroep doen op materiaal van de gemeentelijke

uitleendienst voor de organisatie van een activiteit, voor

zover het materiaal nog vrij is, zonder het betalen van de

verschuldigde retributie.

Bent u met uw wijk of buurt dus van plan om een buurt-

feest te organiseren, laat u dan erkennen.

Een aanvraag tot erkenning indienen is niet moeilijk.

Neem hiervoor contact op met de gemeentelijke dienst

Cultuur, Halle-Dorp 37, e-mail: cultuur@zoersel.be en zij

bezorgen u een aanvraagformulier.

Verzekering van activiteiten: nog steeds mogelijk!
Wijkverenigingen en buurtcomités kunnen via het ge-

meentebestuur hun activiteit laten verzekeren. De ge-

meente heeft daarvoor een algemene polis voor

burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke onge-

vallen afgesloten. Voor meer info hierover kunt u ook con-

tact opnemen met de gemeentelijke dienst Cultuur.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij een dagelijkse vrijwilligers-

vergoeding. En waar we nogal zeker van zijn, is dat we jou bovendien veer-

tien dagen speelplezier kunnen garanderen.

INTERESSE OF VRAGEN

Spring dan even binnen bij of bel voor vrijdag 15 april naar Kristien van de

gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.92.

(*) verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk, onder an-

dere: Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

(NDO), tel. 02/269.71.80, Kaderschool Duinen-heide, tel. 03/663.11.98, Jeugd en Stad, tel.

02/411.68.83.

ONDERSTEUND
wijraden en buurtcomités

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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U mag binnenkort een nieuwe uitnodiging voor een baarmoeder-

halsuitstrijkje in uw bus verwachten. Enkel de vrouwen die niet op

vorige oproepen reageerden krijgen nu een uitnodigingsbrief.

Wat wordt er van u verwacht ?
Is uw laatste preventief baarmoederhalskankeronderzoek meer

dan drie jaar geleden? Neem dan het gele formulier mee naar uw

huisarts of gynaecoloog.

Hebt u nu geen uitstrijkje nodig?
Vul dan uw formulier zelf in en deponeer het

in de speciale bussen die u vindt bij de apo-

thekers of in het gemeentehuis, of in de ge-

meentelijke loketdiensten. U kunt het ook

aan uw huisarts bezorgen.

Sommige vrouwen hebben geen uitstrijkje

meer nodig omdat hun baarmoederhals ver-

wijderd werd bij een baarmoederoperatie.

Als u dit op uw formulier invult zult u niet ver-

der uitgenodigd worden.

Al deze formulieren worden op het

Provinciaal Instituut voor Hygiëne ingeza-

meld en verwerkt. Als het terug uw beurt is voor een uitstrijk-

je, krijgt u automatisch een uitnodiging. Een

geheugensteuntje voor uw gezondheid.

Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk vrouwen te

bereiken om het probleem baarmoederhalskanker uit de

wereld te helpen. Dit kan enkel maar gerealiseerd wor-

den als alle vrouwen van 25 tot 65 jaar meewerken. Door

samenwerking tussen de provincie, uw gemeente, de

huisartsenkringen, de apothekers en alle mutualiteiten 

van “LOGO Antwerpen Noord”, willen we dit bereiken.

Kanker bestrijden is een strijd van ieder van ons.

Daarom volharden wij en mag u, als u vorige maal

niet reageerde, een nieuwe oproep verwachten.

Wij rekenen ook op u.

In de jaren 60 werd de vaccinatie tegen tetanus opgestart bij

zuigelingen. Personen geboren vóór 1960 kregen ofwel een

onvolledig vaccinatieschema of met de tijd verminderde hun

weerstand tegen deze ziekte.

Tetanus kunt u oplopen doordat een meestal kleine, onbe-

duidende wonde besmet raakt met microben die in straatvuil

of zand leven. De wonde geneest maar het gif blijft in je li-

chaam en na enkele weken ontwikkelt er

zich een kramp over gans het lichaam tot en

met de ademhalingsspieren. Een hoog per-

centage mensen zal dit niet overleven.

Voorkomen is en blijft dus de boodschap !

Na onderzoek is gebleken dat de weerstand

bij volwassenen dikwijls alarmerend laag is.

Dus hoog tijd dat u bij uw huisarts even in-

formeert naar een herhaling van dit vaccin.

Aangezien de ziekte difterie - een ernstige

keelontsteking waartegen ook van kleins-

af wordt ingeënt - in hetzelfde schuitje 

zit van verminderde immuniteit bij vol-

wassenen, raadt men aan de tetanus

en de difterie in één en hetzelfde 

spuitje te herhalen!

Dus bent u meer dan 10 jaar

geleden gevaccineerd tegen

tetanus, ga dan dit jaar nog

langs bij uw huisarts zodat hij

dit in orde kan brengen 

en eventueel ook uw an-

dere vaccinaties eens

kan bespreken. Het vac-

cin is gratis, u betaalt en-

kel de consultatie bij uw arts.

TIJD VOOR EEN UITSTRIJKJE
alleen voor vrouwen van 25 tot 65 jaar

ERINNERING
vaccinatie tegen klem of tetanusH

borstkankerscreening
Alle vrouwen tussen de 50 en 69 jaar

krijgen voor de zomer een uitnodiging

voor een borstkankerscreening.

Als al deze vrouwen zich zouden la-

ten screenen en op tijd zouden kun-

nen behandeld worden, zou dit het

sterftecijfer aan borstkanker met 75%

kunnen doen dalen.

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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Na een lange opmaakprocedure

keurde de gemeenteraad van 24 fe-

bruari 2005 het gemeentelijk mobi-

liteitsplan goed. In dit beleidsplan

worden een aantal concrete be-

leidsmaatregelen gekoppeld aan

de krachtlijnen voor duurzame mo-

biliteit. Per vervoerswijze werden

een aantal maatregelen voorge-

steld die in de toekomst de mobili-

teit en verkeersveiligheid ten goede

moeten komen.

Hierna volgen per vervoerswijze de

belangrijkste actiepunten:

- voetgangers:

inrichten zones 30 in schoolomge-

vingen en een aantal woonstraten,

herinrichting van het openbaar do-

mein in de dorpscentra en beveili-

ging van oversteekplaatsen voor

voetgangers;

- fietsers:

schoolomgevingen en schoolrou-

tes voor fietsers beveiligen, over-

steekpunten en kruispunten be-

veiligen;

- openbaar vervoer:

verbeteren van halte-accommo-

datie, kwalitatieve verbinding tus-

sen Sint-Antonius en het geplande

HST-station in Brecht;

- auto- en vrachtverkeer:

realisatie van de omleidingsweg

rond de kern van Zoersel, herin-

richting gevaarlijke kruispunten,

doorgedreven snelheidscontro-

les, poorten of wegversmallingen

om het inrijden van de dorpscen-

tra te accentueren, parkeerduur-

beperking in de dorpscentra.

Het hoeft geen betoog dat het ver-

der uitwerken en invullen van het

MOBILITEITSPLAN GOEDGEKEURD
negatieve effecten beperkt en/of omgebogen

Mobiliteit wordt steeds belangrijker in onze samenleving en de problemen errond zijn talrijk. Denken we maar aan de

dagelijkse files, de verkeersonveiligheid en de milieuvervuiling. De Vlaamse regering wil dat gemeenten hun ruimte-

lijk en mobiliteitsbeleid beter op elkaar afstemmen om aan de gestelde problemen een oplossing te bieden. Het beleid

moet gericht worden op het beper-

ken van de negatieve effecten van de

automobiliteit en het ombuigen van

de negatieve tendenzen inzake mo-

biliteit.

voorgenomen beleid een lang vol-

gehouden inspanning vereist. Als

gevolg van onder meer de grote in-

vesteringen die met de voorgestel-

de maatregelen gepaard gaan,

zullen de voorgestelde ingrepen

niet van vandaag op morgen zicht-

baar worden in het straatbeeld.

Bovendien is het zo dat het effect

van maatregelen die een verschui-

ving van de auto naar andere ver-

voersmiddelen beogen, zich soms

pas jaren na realisatie van de maat-

regel ten volle laten gevoelen.

Door een gefaseerde uitvoering van

het beleidsplan, waarbij de belang-

rijkste knelpunten prioriteit krijgen,

hopen we op relatief korte termijn

een belangrijke bijdrage te leveren

aan een verkeersveiliger en -leef-

baarder Zoersel.

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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The discovery Jeroen Krabbé verfilmde het boek “De ont

of heaven dekking van de hemel” van Harry Mulish.

Uit de driehoeksrelatie van bolleboos

Onno, vrouwenverslinder Max en de mooie

verlegen Ada, wordt Quinten geboren.

Quinten, de uitverkorene, moet de Stenen

Tafelen met de Tien geboden terug naar de

hemel brengen.

12 angry men Een absolute filmklassieker uit 1957 van

Sidney Lumet (zwart/wit)

Een 16-jarige jongen staat terecht voor de

moord op zijn vader. Alles wijst er op dat hij

de schuldige is en dus de doodstraf ver-

dient. De jury lijkt eensgezind tot één van

hen (Henry Fonda) begint te twijfelen en

het bewijsmateriaal nog eens wil doorne-

men. De meeste juryleden willen eigenlijk

het proces kunnen afsluiten.

L’innocento De basis van deze laatste film van Luchino

Visconti is een roman van Gabriele

d’Annuncio.

Een 19de-eeuwse libertijn kan het niet ver-

dragen dat zijn echtgenote ook een buiten-

echtelijke relatie heeft.

Volgens sommige besprekingen is deze

film een poging om de liefde te verfilmen.

The silence Een thriller van Jonathan Demme, geba-

of the lambs seerd op een cultroman van Thomas

Harris, met Antony Hopkins en Jodie

Foster in de hoofdrollen.

De in een kooi opgesloten psychopaat

“Hannibal” at destijds zijn slachtoffers op.

FBI-agente Foster probeert van hem infor-

matie te krijgen om een andere seriemoor-

denaar te kunnen arresteren.

Central Dora, een oud-lerares, probeert rond te ko-

do Brasil men door in de buurt van het centraal sta-

(Walter Salles) tion van Rio de Janeiro voor analfabeten

brieven te schijven. Zo leert ze Josué ken-

nen. Josué is het zoontje van Ana, een van

haar klanten. Ana sterft bij een verkeerson-

geluk. Josué blijft alleen achter. Dora heeft

het zelf ook niet eenvoudig om te overle-

ven, maar uiteindelijk volgt ze haar hart en

trekt ze met Josué door Brazilië, op zoek

naar zijn vader.

Een heel mooie film met een vleugje Zuid-

Amerikaanse magie.

Daens Stijn Coninx verfilmde het boek van Louis

Paul Boon ‘Pieter Daens, of Hoe in de 19de

eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen

armoede en onrecht’.

Het leven van de meeste textielarbeiders,

seizoenarbeiders en kleine Vlaamse boe-

ren, zag erin de 19de-eeuw niet bepaald

rooskleurig uit. Priester Daens trekt zich

hun lot aan. Omdat hij vindt dat de heer-

sende politieke klasse niets doet om aan

de sociale wantoestanden te verhelpen,

richt hij zelf een politieke partij, de

Christene Volkspartij op.

De paus veroordeelt het daensisme en

Wist u dat u bij ons ook dvd’s kunt uitlenen? In 2003 zijn we

gestart met een kleine collectie verfilmde literatuur. Onder-

tussen zitten er ook klassiekers, cultfilms, enkele kinderfilms,

muziekdvd’s en informatieve dvd’s bij. Het is niet onze bedoe-

ling om met de commerciële videotheken te concurreren. Dat

laat ons aankoopbudget ook niet toe. We proberen wel uit het

grote marktaanbod de “betere” film te selecteren.

VVvoor slechts 1,5 euro heeft u aan avond filmplezier
ANAVOND WEL SCHAT, MAAR EERST DEZE FILM NOG
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Van donderdag 4 tot en met zondag 7 augustus vindt dit jaar voor

de vijfde maal Eurozoersel plaats. Tientallen buitenlanders, uit ver-

schillende Europese landen, zijn weer te gast in onze gemeente.

Dit jaar wordt het een heuse jubileumviering, want we vieren een

aantal zaken: 20 jaar jumelage met Lora del Rio, 15 jaar jumelage

met Crucea, 10 jaar jumelage met Laubach en voor de vijfde maal

Eurozoersel.

Voor een aantal gasten uit de verschillende landen zijn de organi-

satoren nog op zoek naar gastgezinnen. Een gastgezin moet be-

reid zijn om gedurende vier dagen de gasten thuis te ontvangen.

Een unieke gelegenheid om niet enkel uw gastvrijheid te concreti-

seren, maar tevens om bij voorbeeld uw talenkennis wat op te fris-

sen of bij te schaven.

Als gastgezin wordt u uiteraard ook automatisch betrokken bij het

hele programma van Eurozoersel. U krijgt een unieke kans om u

uw Europese medemens wat nauwer te leren kennen.

Zegt u het wel iets om op te treden als gastgezin? Heeft u tijd en in-

teresse? Geef dan zo snel mogelijk een seintje aan Eurozoersel,

via Jef Joosten tel. 0477 27 93 11 of Mia Nieberg tel. 03 312 16 78.

Daens wordt uit zijn priesterambt ontsla-

gen. Een mooie film met in de hoofdrollen

Jan Decleir, Michael Pas en Antje De

Boeck.

Vengo Muziek is er volop in dit zigeunerdrama. 

Een aanrader voor liefhebbers van Anda-

lusische Flamenco

Geschiedenis zit er in de uitgaven van het

Nederlandse Filmmuseum en Canvas.

Van de kolonie niets dan goeds:
Nederlands-Indië in beeld, 1912-1942

Ook onze noorderburen hadden hun kolo-

nie. Deze dvd bevat filmmateriaal uit de stil-

le filmperiode van de vorige eeuw (maar

nadien van muzikale begeleiding voor-

zien): voorlichtingfilms over het leven in de

kolonie en home movies die een positief

beeld proberen te geven van het leven on-

der Nederlands koloniaal bewind.

(’t moet niet altijd de Congo zijn.)

Van D-day tot Berlijn: de bevrijding in kleur
met amateurfilmpjes uit 1944 over de be-

vrijding van het Vlaamse landsgedeelte

Deze documentaire werd eerder al op

Canvas uitgezonden.

Voor de jongeren onder ons hebben we  voorlopig nog niet

veel. We richten ons vooral naar de volwassenen. Maar wel-

ke bibliotheek kan weerstaan aan de smekende gezichtjes

van jeugdige lezers? En zijn Marc de Bel, Roald Dahl en J.K

Rowling  tenslotte toch ook geen monumenten geworden?

Dus: Blinker (en het bagbag-juweel), Sjakie (en de chocoladefa-

briek) en Harry (Potter) vergezellen in onze rekken Dustin Hofman,

John Malkovich, Gérard Depardieu en andere beroemdheden.

GGASTGEZINNEN GEZOCHT
eurozoersel 2005

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03 312 94 04
fax 03 312 94 27
bibliotheek@zoersel.be

Info
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

DOOR J.H. VERBANCK

pioniers
inzake

orgaantransplantatie
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Aangezien minister Demotte 2005 ziet als

een jaar in het teken van de orgaandonatie,

leek het ons een goed idee om onder uw

aandacht te brengen dat onze gemeente en-

kele pioniers op dat vlak in haar midden telt.

We trokken eropuit om te gaan praten met

Martine Jordaens en Stan Smits, die beiden,

elk op hun manier, hun betekenis hebben in

de geschiedenis van het wegnemen en in-

planten van organen in België. Allebei heb-

ben zij hun leven al jarenlang te danken aan

de bereidwillige terbeschikkingstelling van

anderen.

“Mensen beseffen te weinig dat ze levens

kunnen redden door hun organen af te

staan voor transplantatie. Er is ook te wei-

nig aandacht voor de problematiek,” zegt

Stan Smits, “en dan is Zoersel nog een be-

voorrechte gemeente. De minister die alles

qua wetgeving in gang zette en op die ma-

nier baanbrekend werk verrichtte, is name-

lijk eveneens een inwoner van Zoersel:

Wivina Demeester. Zij is ermee begonnen,

net op het ogenblik dat ik ziek was. Ik heb

mijn transplantatie ondergaan, toen de wet

nog niet gestemd was.”

Snel handelen
Martine Jordaens is de eerste in Leuven die

tegelijk een long- en een harttransplantatie

heeft ondergaan. “Ik was twaalf, dertien

jaar en het ging almaar slechter met me.

Niets hielp nog. Na de vooronderzoeken

voor transplantatie begon het lange wach-

ten. Elf maanden heb ik gewacht, terwijl het

zuurstofgebrek steeds acuter werd.”

Op een dag kwam het verlossende tele-

foontje. Martine kon nog amper zelfstandig

ademen, laat staan fysieke inspanningen

leveren, maar ze perste alle kracht uit haar

Martine Jordaens zat jarenlang in een rolstoel, omdat ze op eigen kracht weinig of niets meer kon. Zowel

haar hart als haar longen lieten haar als jonge tiener in de steek.
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Transplantation Games
“Voor de transplantatie was elke kleine in-
spanning er teveel aan, maar nadien voel
je je als herboren,” vertelt Stan Smits. “Mijn
vrouw zei: nu heb je precies een tijger in je
lijf, grappend verwijzend naar het Esso-re-
clamezinnetje, maar zo is het ook. Je bloeit
open en je wilt ook lichamelijk bewijzen dat
je er weer bent, er weer bij hoort.”
Stan was als deelnemer aanwezig op de
eerste Europese Spelen voor Getransplan-
teerden in het Oostenrijkse Innsbruck. “Als
orgaanontvanger heb je een grote verant-
woordelijkheid: je moet aan je gezondheid
werken, door je pillen op tijd te nemen,
maar ook door actief te zijn. Dat ben je
schuldig aan de donor, vind ik.”
Vorig jaar nam Martine ook deel aan de
Spelen, die aan hun tiende editie toe wa-
ren, in het Ierse Dublin. “Het was voor mij
de eerste keer dat ik vloog. Ik heb er dub-
belspel badminton gespeeld en deelgeno-
men aan de 100 meter en de estafette.
Door te trainen en te oefenen, maak je je
longen sterken en ga je je nog beter voe-
len,” besluit ze. (JHV)lichaam en spurtte naar de garage: “Naar

Leuven!” De ambulance reed eerst nog

voorbij, want men verwachtte niet dat

Martine op straat zou staan wachten.

Voor een ontsmettingsbad, zoals voorge-

schreven, had Martine geen krachten meer

over. Een hartoperatie moet bovendien

snel gebeuren, nadat het orgaan beschik-

baar is gekomen. Haar moeder haalt ook

even herinneringen op: “Ons Martine is met

een hartafwijking geboren. Haar longen

zijn erdoor kapot gedrukt. Ze zou niet eens

één jaar worden, dacht men...”
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Lang wachten
“In mijn tijd dacht ik dat ik naar Londen of

de Verenigde Staten zou moeten,” vertelt

Stan. “Halfweg en eind jaren tachtig, dat

was wel twintig jaar na het wereldnieuws

eind jaren zestig dat dr. Christian Barnhard

in het Groote Schuurziekenhuis (Kaapstad,

Zuid-Afrika) de eerste harttransplantatie

had uitgevoerd, maar afstoting was nog al-

tijd een probleem.”

Voor mensen tot vijfenvijftig jaar nam men

het risico, maar wie ouder was...“ Ik was de

eerste van zestig jaar. Gelukkig had ik nooit

Toen de eerste Europese Transplantation Games in het Oostenrijkse Innsbruck gehouden werden, was Stan

Smits erbij om als hartgetransplanteerde zestigplusser te bewijzen tot wat je als herboren mens in staat bent.

_ q g
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dag van de transplantatie vieren we

nog steeds als een tweede verjaar-

dag,” zegt ze, en Stan knikt glimla-

chend: hij ook, hij herkent het

gevoel.

“Na mijn operatie ben ik mij mee

landelijk gaan inzetten voor de

Nationale Vereniging van Hart- en

Longgetransplanteerden,” voegt

Stan eraantoe, “om te getuigen en

te sensibiliseren. We kunnen men-

sen niet genoeg vragen om zich te

laten registreren. Elke moment dat

in een operatiezaal geaarzeld

wordt, is er immers één teveel.”

Stan leeft al achttien jaar met zijn

nieuw hart, Martine al veertien jaar

met het hare, al bijna even lang als

ervoor! “De prof vroeg me na de ope-

ratie: klopt het nu beter? Ik zei: Nu

voel ik het niet meer kloppen de he-

le tijd, is dat beter? Voordien klopte

het vaak tegen tweehonderd slagen

per minuut! Zo rustig kloppend was

ik mijn hart niet gewoon.”

Veel onbegrip
Martine leerde weer de straat over-

steken zonder rolstoel, met geld

omgaan (haar ouders deden alles

voor haar)... allemaal dagelijkse

dingen, maar voor haar waren ze

nieuw, uitdagend. “Op school heb ik

wel veel problemen gekend,” legt ze

uit. “Het ziekenhuis was zowat een

tweede thuis en mijn schooltijd was

vooral ziekenhuistijd.”

Die enorme achterstand kreeg ze

niet meer opgehaald. “Ik heb nog

veel bijgeleerd nadien, hoor, maar

het begrip van de buitenwereld is

ook niet altijd optimaal...” Ze kwam

in het buso (buitengewoon secun-

dair onderwijs), bij kinderen met

een mentale handicap, waar ze to-

taal niet bij hoorde. Het heeft haar

evenwel niet verhinderd van hele-

maal open te bloeien.

“Soms voel ik me wat gegeneerd

om erover te praten,” zegt Stan,

“omdat het net is alsof je profiteert

van andermans ongeluk, zoals ik

gerookt, waardoor mijn longen oké

waren, want om te mogen ontvan-

gen, moet je door allerlei proeven,

waarbij alle organen worden gecon-

troleerd. Ik was terminaal, had ver-

schillende hartstilstanden...”

Ook Stan herinnert zich het lange,

slopende wachten. Dan het verlos-

sende “Het is zover!” Na eerst nog

naar het verkeerde ziekenhuis te

zijn gestoven, hoorde Stan na nog

enkele uren in de Brusselse Eras-

muskliniek dan toch de bevrijdende

woorden: “Ik denk dat we een op-

lossing voor u hebben.” Er ging een

rilling door hem heen; hij had zich al

overgegeven...

Als herboren
“Het is een moeilijke beslissing,

maar achteraf ben je de donor on-

eindig dankbaar,” verzucht Martine.

“Na vijftien jaar in een rolstoel en

niets kunnen, was het na de opera-

tie alsof je weer geboren wordt. De

Vandaag, veertien jaar na haar gecombineerde hart- en longtransplantatie, is Martine Jordaens een le-

venslustige jonge vrouw, die de toekomst als een boeiende uitdaging tegemoet treedt.
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diend wordt, dat er in organen com-

mercieel gehandeld wordt. Anders

dan nieren bijvoorbeeld kun je hart

en longen evenwel niet van een le-

vende krijgen, enkel van iemand die

minstens hersendood is, en de wet-

geving is zeer strikt.

Verder leven
Niet alleen degene die het donoror-

gaan krijgt, leeft als herboren ver-

der. Voor veel mensen betekent het

ook iets dat een dierbare die over-

lijdt, ergens nog voortleeft in ie-

mand anders. Mensen weten van

elkaar geen details, iedereen heeft

z’n privacy, en dat is maar beter

ook, maar als ouder van een kind of

achterblijvende partner van een ge-

liefde kan het een geruststellende

gedachte zijn dat ondanks het ver-

driet iemand anders er een levens-

kans door krijgt.

Belangrijk is wel dat mensen zich

als bereidwillige donor laten regis-

treren, zodat in de acute verwarring

bij een overlijden niet nog discussie

ontstaat over het al of niet wegne-

men van één of meer organen. Als

je als donor een briefje op zak hebt

dat je ertoe bereid bent, kan de fa-

milie niet weigeren. Als eerst nog

een rondvraag nodig is, gaat veel

kostbare tijd verloren. Bij steeds

meer overlijdens maakt men trou-

wens melding van dat teken van

naastenliefde: “Overledene heeft

zijn organen afgestaan.” Een intens

mooi gebaar, toch? Wat u?
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Na zijn operatie is Stan Smits zich landelijk gaan inzetten voor de Nationale Vereniging van Hart- en Longge-

transplanteerden, om te getuigen en de mensen zo te sensibiliseren om zich als orgaandonor te laten registreren.

ooit heb moeten horen. Zo is het na-

tuurlijk niet, maar het geeft je soms

schuldgevoelens. Tegelijk ben je

immens dankbaar om de enorme

vooruitgang van de medische we-

tenschap. Iedereen houdt immers

vast aan zijn leven!”

Meer ruchtbaarheid
Allebei zijn Martine Jordaens en

Stan Smits ervan overtuigd dat de

problematiek van de orgaantrans-

plantaties en het donorschap meer

bekend zouden moeten zijn. Er zijn

wel tal van vriendenkringen van ge-

transplanteerden in alle centra die

de operaties uitvoeren, en ook zelf-

hulpgroepen, maar wie er niet mee

te maken krijgt, weet er weinig van.

Organisaties als de Nationale Vere-

niging van Hart- en Longgetrans-

planteerden (website: www.nvhl.be)

of Re-Born To Be Alive (www.re-

borntobealive.tk) verstrekken wel

informatie en gaat naar scholen om

er te getuigen, maar ook politiek zou

er wat in beweging mogen komen.

Er is een voortdurend nijpend tekort

aan donoren en contact met iemand

die een donororgaan heeft en ero-

ver getuigt, kan betrokkenheid wak-

ker maken.

Er zijn ook nog veel misverstanden.

Niet iedereen kan zomaar iedereen

helpen: er zijn immers uiteenlopen-

de bloedgroepen, celstructuren, ge-

wichtscategorieën...

Soms denken mensen zelfs wel

eens dat aan donorschap geld ver-

_ q g



18 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2005/1

bbbbrrrraaaannnnddddwwwweeeeeeeerrrr

Opvallend blijft het aantal oproepen voor

wespenverdelging. Er waren in totaal 72

oproepen voor de verdelging. Daarbij wer-

den 220 wespennesten meer vernietigd

dan in 2003, in totaal 590.

In juli moesten er 288 wespennesten aan

geloven.

Frequent moest ook tussengekomen wor-

den naar aanleiding van reinigen van de

openbare weg (36 maal), een verkeerson-

geval (8 maal), overstromingen (4 maal),

ledigingswerken (4 maal) en redden van

dieren (4 maal). Opmerkelijk was de tus-

senkomst van de brandweer waarbij twee

vastgeketende honden uit een waterput

werden bevrijd. Ook waren er enkele ver-

keersongevallen waarbij in totaal vier do-

delijke slachtoffers te betreuren vielen.

De merkwaardigste oproep was ongetwij-

feld de bijstand die de brandweer heeft ge-

leverd bij het evacueren van een psychia-

trisch patiënt die op het dak was gevlucht.

Meer en meer moet de brandweer ook uit-

rukken om bijstand te verlenen aan naburi-

ge korpsen. Vorig jaar was dat voor

Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Lier en

Zandhoven.

In 2004 rukte het brandweerkorps 41 maal

uit voor het bestrijden van een brand. De

meest voorkomende brand blijft een

schouwbrand (13 maal). De opmerkelijkste

branden waren de brand in een autobus in

de Kerkstraat, een caravanbrand in Graf-

fendonk, een keukenbrand en een brand in

een groentezaak.

Vorig jaar werd een nieuwe brandweerwa-

gen aangekocht. Laat ons nu hopen dat de-

ze zo weinig mogelijk moet uitrukken. Zo

houden we een brandveilig Zoersel.

Naar jaarlijkse gewoonte gaf  de burge-

meester aan de gemeenteraad een over-

zicht van de werking van het brandweer-

korps in 2004.

Hoewel 2004 voor de brandweer van

Zoersel een ‘gemiddeld’ jaar was qua aantal

interventies, toch heeft de brandweer heel

wat werk verzet.

BBRANDWEERKORPS WERKT HARD MEE
samen voor een veilig Zoersel

gemeentelijke brandweer
sergeant
Ludo Peeters

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

Info
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De gemeentelijke muziek- en woord-

academie, beter bekend onder de

naam ‘De Babbelnoot’ viert feest.

Een terecht feestje, want dit jaar

bestaan ze vijf jaar.

In het laatste jaar van de vori-

ge eeuw werd gestart met 62

leerlingen. Nu, vijf jaar later,

volgen er al 310 leerlingen les

in de muziek- en woordacade-

mie. Dankzij de steun van het ge-

meentebestuur kon ‘De Babbel-

noot’, jaar na jaar groeien.

In de muziekafdeling komen noten tot

leven in de wondere wereld van de muziek.

Vanaf 8 jaar volgen kinderen eerst een jaartje

notenleer, om nadien een muziekinstrument te leren

bespelen.

In de woordafdeling, ook mogelijk vanaf 8 jaar, krijgen kinderen een uur les per week.

Bedoeling is om op een toffe en leuke manier mooi te leren praten, wat wil zeggen dat de

kinderen duidelijk, luid en levendig leren spreken zonder dialectische klanken.

Om Zoersel te laten zien waar de muziek- en woordacademie mee bezig is, en uiteraard

ook om het vijfjarig bestaan te vieren, komen ze met z’n allen op straat. Ze treden op met

muziek, woord en zang.

zaterdag 23 april
aan de kiosk in de deelgemeente Halle

tussen 11 en 12 uur

aan de bibliotheek in de deelgemeente St.-Antonius
tussen 13 en 14 uur

op het plein in de deelgemeente Zoersel
tussen 15 en 16 uur

Dus, blijf die zaterdag niet voor de tv zitten maar laat uw hond uit, ga winkelen of haal een

frisse neus en ondertussen kunt u dan kijken naar straattoneel en luisteren naar muziek.

U zult versteld staan van al het aanwezige talent.

Hiernaast kon u lezen dat het gemeentelijk

muziek- en woordfiliaal ‘De Babbelnoot’ vijf

jaar bestaat. 

Wij hopen dat vanaf volgend schooljaar,

dat start in september 2005, Zoerselse kin-

deren ook terecht kunnen in een filiaal

‘beeldende kunst’. In zo’n filiaal kunnen ze

naar hartelust tekenen, knutselen, schilde-

ren, boetseren,… Al doende leren ze er

hun eigen expressieve mogelijkheden te

ontdekken.

Het zou ook betekenen dat we een lange

wens eindelijk in vervulling zien gaan: het

eigen gemeentelijk kinderatelier, dat on-

dertussen al twaalf jaar bestaat, geleidelijk

aan omvormen tot een volwaardige kunst-

academie.

Om de oprichting mogelijk te maken keur-

de de gemeenteraad van februari een

overeenkomst met de stad Turnhout una-

niem goed. In de overeenkomst is afge-

sproken dat de stad Turnhout in Zoersel

een filiaal wil helpen uitbouwen van haar

Stedelijke Academie voor Schone Kun-

sten.

Nu duimen wij met z’n allen dat de Vlaamse

Gemeenschap het dossier ook zal

goedkeuren. Hopelijk kun-

nen we dan tegen het

begin van de zo-

mervakantie het

heugelijke

nieuws ver-

kondigen van

de geboorte

van het Zoer-

selse filiaal

‘beeldende

kunst’.

G2005/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 19

EELDENDE KUNSTEELDENDE KUNST
een nieuw filiaal geboren?BB

de Babbelnoot
Ria Van Lier
Ter Beuken 1

tel. 03 482 07 13

Info
oooonnnnddddeeeerrrrwwwwiiii jjjjssss

BABBELNOOT
vijfjarig jubileum
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Een eerste keuze is gemaakt om

bijkomende voorwaardenschep-

pende initiatieven te nemen naar de

verschillende culturele actoren in

onze gemeente. We richten ons

daarbij in eerste instantie op het rij-

ke aanbod aan verenigingen, die in

onze gemeente actief zijn. We ho-

pen dat we hen kunnen motiveren

om drie prioritaire doelstellingen

van het cultuurbeleidsplan waar te

maken. Zo willen we:

1.bijkomende initiatieven nemen

naar specifieke doelgroepen (jon-

geren, senioren, mensen met een

handicap),

2.de samenwerking tussen de ver-

schillende culturele veldspelers

bevorderen,

We beperken ons daarbij niet alleen

tot de bestaande en bekende initia-

tieven zoals Open Monumenten-

dag, Week van de Amateurkunsten,

verenigingendag,… enz. Er staan

ook een aantal vernieuwende en

bijzondere initiatieven op stapel.

Hierbij geven we in het kort een

overzicht van welke keuzes we voor

2005 hebben genomen.
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3. het bestaande promotie- en com-

municatiebeleid verder uitbouwen.

De bijkomende initiatieven krijgen

in hoofdzaak een vertaling in een

aantal bijkomende subsidiereglemen-

ten voor het verenigingsleven. In 2005

kunnen verenigingen aanspraak

maken op projectsubsidies, wan-

neer ze specifieke jongereninitiatie-

ven nemen. Er komt een aangepast

reglement dat ‘bijzondere culturele

initiatieven’ ondersteunt. Daarnaast

nemen we ook een aantal initiatieven

om deze doelstellingen te bereiken.

Iedereen moet op die manier de

kans krijgen om aan het culturele le-

ven in onze gemeente te participe-

ren. Zo zal er van 20 tot 28 mei voor

de eerste keer een ‘Culturele Week’

plaatsvinden, waarbij we verschil-

lende culturele activiteiten in en van

de gemeente extra in de kijker zul-

len plaatsen. Voor u als deelnemer

voorzien we een bijkomende stimu-

lans om aan deze culturele activitei-

ten deel te nemen, iets in de trend

van ‘drie voor de prijs van één’.

De apotheose volgt op zondag 29

mei in het gemeentepark, tevens

Dag van het Park, met een cultureel

slotspektakel.

CULTUURBELEIDSPLAN...
we maken actie!

Na een volledig jaar informeren, vergaderen en vele gesprekken… is de kogel

eindelijk door de kerk: minister van cultuur Bert Anciaux keurde eind vorig

jaar het gemeentelijk cultuurbeleidsplan goed. Vanaf dit jaar kunnen we dan

ook actie maken om het beleid concreet gestalte te geven.

Andere initiatieven die we in de loop van 2005 zullen realiseren
- drie-maandelijkse cultuuraffiche

- herkenbare culturele informatiepunten realiseren

We wensen ook een aantal nieuwe initiatieven te realiseren, waarbij een

eerder projectmatige aanpak voorop staat. We verwijzen hierbij naar:

- initiatieven in het kader van het algemeen erfgoedbeleid

- de jaarlijkse cultuurdag in het onderwijs

- stimuleren van het gebruik van de publieke ruimtes (dorpskiosk Halle)

gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93
fax 03 385 29 09
cultuur@zoersel.be

Info

B
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ne-Dorp, een mooie aanvulling voor de

haikufietsroute van 2002.

Bredene is demografisch één van de

snelst groeiende gemeenten van

Vlaanderen en telt heel wat jonge inwo-

ners. Om hierop in te spelen zijn er

vaak dynamiek en verfrissende ideeën

noodzakelijk. Nu en dan worden er ini-

tiatieven gelanceerd die zelfs nationaal

weerklank vinden. Het naaktstrand is

genoegzaam bekend, maar Bredene

was ook één van de eerste gemeenten

in Vlaanderen die een systeem van in-

wonersparticipatie uitbouwde. Vorig

jaar werd hier het 20-jarig bestaan van

de wijkraden gevierd. Ludieke projec-

ten als bijvoorbeeld “politici in de verf”

(een eenmalige tentoonstelling met

kunst en literatuur van Vlaamse politici)

of “Latent Talent” (een muziek-CD van

Bredense rockgroepen) zorgen dan

weer voor een finishing touch.

Meer informatie over deze badplaats

kunt u ook vinden op www.bredene.be.

BREDENE IN HET KORT
culturele & toeristische uitwisseling

Na 11 jaar organiseren Bredene en Zoersel nog eens een gezamenlijke culturele en

toeristische uitwisseling. De bedoeling is simpel: dit jaar maakt een delegatie

Bredenaars kennis met de pracht van Zoersel, terwijl volgend jaar de rollen worden

omgedraaid. Daarnaast wordt aan lokale Bredense kunstenaars de mogelijkheid ge-

geven om in  onze gemeente een groepstentoonstelling op te zetten. Deze tentoon-

stelling met werk van Bredense kunstenaars vindt plaats in het Zonneputteke en

heeft als toepasselijk thema “de zee”. De expositie is te bezichtigen tussen 2 en 24

april eerstkomend en is een bezoekje meer dan waard. Ontdek hoe deze “kunste-

naars van de zee” zelf aankijken tegen dit thema en maak meteen ook kans op een

weekendarrangement in hotel Aura Maris te Bredene.

Bredene is als kustgemeente waar-

schijnlijk het meest bekend voor haar

naaktstrand. Toch heeft de gemeente

nog heel wat andere en evenzeer unie-

ke troeven in huis. Bredene gaat bij-

voorbeeld prat op haar volledig intact

gebleven duinengordel en een groen

hinterland. De gemeente telt zoals de

meeste kustgemeenten weinig echt

historisch erfgoed, maar compenseert

dit ruimschoots met natuurlijk erfgoed

en aandacht voor hedendaagsheid. Zo

werd in de loop van 2002 een samen-

werkingsovereenkomst gesloten met

het SMAK van Gent om een quasi con-

tinu aanbod aan hedendaagse kunst te

kunnen aanbieden aan inwoners en

toeristen. Bredene profileert zich ook

sterk aan de hand van een zomers eve-

nementenaanbod en muziekfestivals,

zoals het Afro Caribbean Festival, The

Village goes crazy en Duynerock.

Sedert vorig jaar werd ook een gevel-

kunstroute uitgewerkt in de wijk Brede-

opendeur Lindepaviljoen
Zondag 24 april wordt op verschillende plaat-

sen in de Kempen het officiële startsein gege-

ven voor het nieuwe toeristische seizoen.

Daarbij willen we u laten kennismaken met het

toeristisch aanbod in de Kempen in al zijn as-

pecten.

Ook in onze gemeente kunt u op 24 april bij de

gemeentelijke dienst Toerisme, meer bekend

als het Lindepaviljoen, tussen 13 en 18 uur te-

recht voor een kennismaking met het vernieuw-

de aanbod.

info:
Marianne Vanerwegen, gemeentelijke dienst

Toerisme, Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10,

e-mail: toerisme@zoersel.be.

tentoonstelling ‘De Zee’
van zaterdag 2 april

tot en met zondag 24 april

in de inkomhal van het Zonneputteke

gemeentelijke dienst
Toerisme
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93
fax 03 385 29 09
cultuur@zoersel.be

Info
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Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er

weer aan. En dus is er opnieuw Vlaanderen

Feest! Ter gelegenheid van 11 juli nodigt de

actie zoveel mogelijk organisatoren uit om

11 dagen lang initiatieven te nemen die

mensen bij elkaar brengen.

Vlaanderen Feest! heeft voor alle gangma-

kers van dergelijke activiteiten, die plaats-

vinden tussen 1 en 11 juli, een feestelijke

attentie.

Per initiatief stelt ‘Vlaanderen Feest!’ één

feestcheque van 200,5 euro ter beschik-

king. Uw initiatief moet wel uitnodigend

openstaan voor alle bewoners op het ni-

veau van een straat, buurt of wijk.

Als u geïnteresseerd bent, graag feest

en haalt u de banden in uw omgeving graag

wat nauwer aan naar aanleiding van het

Feest van de Vlaamse Gemeenschap,

dan kunt u uw aanvragen indienen bij vzw

Vlaanderen-Europa, Baron Dhanislaan 20

bus 5, 2000 Antwerpen, en dit tot 11 mei.

Inschrijvingsformulieren kunt u bekomen

bij de gemeentelijke dienst Cultuur, Halle-

Dorp 37, tel. 03 380 13 93, e-mail: cul-

tuur@zoersel.be of downloaden van

www.vlaanderenfeest.be

Er vlug bij wezen is de boodschap, want het

aantal cheques is beperkt! Wie eerst komt,

eerst maalt.

Sinds begin 2004 behoort Zoersel tot het toeristisch samenwerkingsverband ‘Land van

Playsantiën’, waar ook de buurgemeenten Lille, Malle, Ranst, Vorselaar en Zandhoven toe

behoren. De naam verwijst naar VROEGER en NU.

VROEGER
Er waren heel wat “Hoven van Playsantiën” in onze regio, de vroegere buitengoederen

van de stedelijke burgerij en de kastelen van de plaatselijke landadel.

NU
Het is in onze regio wel echt plezant! Er is veel te beleven en te genieten.

Tussen 4 juni en 25 september 2005 zal het Land van Playsantiën gastregio zijn voor de

jaarlijkse Nationale Zoektocht van het Davidsfonds. Het is een extra reden om tijdens de

komende vakantie een dagje (of meer kan natuurlijk ook) te plannen dichtbij huis bij het

uitstippelen van je vakantie! Bossen en weiden, kronkelende riviertjes en heerlijke stille

plekjes… abdijen en kastelen, hoeves en molens… musea en kapelletjes … met de zo-

mertocht kunt u die vele groene blikvangers en gezellige smaakmakers ontdekken.

Deelnemers aan deze zoektocht ontvangen gratis een unieke cultuurhistorische gids over

onze streek en vele andere voordelen. En misschien wint u ook één van de vele prijzen uit

een pakket ter waarde van meer dan 30.000 euro.

Een deelnemingspakket kost 16 euro (13 euro voor DF-leden). U kunt het vanaf zaterdag

4 juni dagelijks aankopen bij Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246, Westmalle van 9

tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

noteer nu al in uw zomeragenda

Speelse Zomerzoektocht Davidsfonds

in het Land van Playsantiën

VLAANDEREN FEEST
actie ‘buren feesten’ SPEELSE ZOMERZOEKTOCHT

nationale zoektocht Davidsfonds

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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W E T E N S W A A R D

HERDENKINGSBOEK 1940-1945

Hoe bekomen?

Dit boek is een naslagwerk met alle namen van
de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog
uit onze provincie.
Naast een voorstelling van de wapenschilden
van de verschillende gemeenten, krijgt u in het
boek enkele wetenswaardigheden over elke ge-
meente, zoals de toponymische gegevens.
Daarna volgen, per gemeente van de Provincie,
de namen van de 2.700 gesneuvelden, overle-
den politiek gevangenen en gefusilleerden (met
vermelding van plaats en datum van overlijden).
U kunt het “Herdenkingsboek 1940-1945” beko-
men door:
- torting van 15 euro (inclusief 5 euro verzen-

dingskosten) op rekeningnummer 737-
0127406-88 van KVBOK vzw, Elsdonklaan 5,
2610 Wilrijk met vermelding “Uitgifte Herdenk-
ingsboek 1940-1945”;

- het zelf af te halen, na telefonische afspraak en
mits contante betaling van 10 euro op volgend
adres:
Lode Mertens, Victor Driessensstraat 19, 2018
Antwerpen, tel. 03 237 95 66

WEES GEZIEN

Gebruik uw fietsverlichting!

We blijven het herhalen, tot vervelens toe... steek
uw fietslicht aan bij duisternis.
Kort na de kerstvakantie controleerde de lokale
politie fietsende schoolkinderen. 8,5% van alle
gecontroleerden was met z’n fiets niet in orde. Bij
sommigen was de verlichting stuk en anderen
vonden het gewoon niet nodig om z’n verlichting
aan te steken.
Denk er aan dat de autovoerders, ook al hebben
zij hun lichten wél aan, u veel te laat zien.
Het is niet omdat u de auto ziet komen dat de
chauffeur u ook ziet rijden…

“Toen 2004 langzaam wegdeemsterde vertrok ook ere-

burgemeester Jef Schryvers. Hij was burgemeester van

Zoersel voor de fusie. Met zijn 'Heren van Zoersel' kwam

hij bij de fusie vanuit het oude Zoersel op een onnavolg-

bare wijze in het nieuwe binnen met de vaste wil van het

nieuwe een betere versie te maken. Jef was meteen ‘er-

varingsdeskundige’. Weinig was nog vergelijkbaar met de

tijd er voor. Wat bekend was, bleek ineens verleden tijd.

Om uitzicht te krijgen op hoe het moest, hoe het kon, en

vooral hoe het beter kon, was eerst inzicht nodig. Immers

ook de problemen bleken nieuw door de schaalvergro-

ting. Weinig was nog bruikbaar. Ervaring en inzicht, ontle-

dings- en inlevingsvermogen waren belangrijk. De

bijdrage van Jef was groot.

Zijn vorming in combinatie met kennis en bestuurserva-

ring, waren een enorme meerwaarde. Zijn persoonlijkheid

was anders binnen het college dan erbuiten. In vergade-

ring was er de autoriteit die de kennis en bestuurervaring

gestalte gaf. Ze stonden mee borg voor het welslagen van

de fusie. Buiten de vergadering was Jef de graag geziene

gast in Zoersel. Zowel binnen als buiten de vergadering

bruiste hij van leven.

De bijdrage van ereburgemeester Schryvers in het wel-

slagen van de fusie ‘Zoersel’ is substantieel. Met hem

verloor Zoersel een belangrijk figuur.”

Jef Schryvers
door Hugo Sebreghts
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Ondertussen zijn de verschillende

nutsmaatschappijen reeds gestart met

de verplaatsing van de nutsleidingen.

Verkeer in beide richtingen mogelijk
Het verkeer van Halle naar de N12

(Antwerpen en Turnhout), wordt omge-

leid via de Leeuwerikendreef en

Driehoekdreef naar de N12 (meubel-

winkel Van Ende).

Het verkeer in de andere richting van

de N12 (Turnhout en Antwerpen) naar

Halle,  moet via datzelfde kruispunt

N12/Driehoekdreef, maar dan verder

via de Uilendreef.

Aan het kruispunt Driehoekdreef/ N12

(meubelwinkel Van Ende), komen tijde-

lijk verkeerslichten.

Het verkeer op de N12 zal in beide rich-

tingen steeds mogelijk blijven.

Heraanleg kruispunt Toverfluit
Eind april 2005 start het Vlaamse ge-

west met de heraanleg van het kruis-

punt van de gewestweg N12

(Antwerpen-Turnhout) en de

Eikenlaan, beter gekend als het kruis-

punt aan de Toverfluit”.

Dit is eerste fase van de heraanleg van

de N12 tussen het verpleegtehuis

Joostens en de gemeentegrens met

Schilde.

De voornaamste ingrepen zijn:

- een volledige vernieuwing van de

fietspaden rond en over het kruispunt;

- komende van Antwerpen komt er een

afslagstrook voor het verkeer naar

Halle;

- de aansluiting van de Kasteeldreef op

de Eikenlaan wordt verder van het

grote kruispunt gerealiseerd.

Eind november twee rijstroken
De tweede fase start eind november,

nadat de werken aan de ring van

Antwerpen beëindigd zijn.

Deze werken, tussen de Eikenlaan en

verpleegtehuis Joostens, zijn in hoofd-

zaak de volgende:

- twee in plaats van drie rijstroken voor

het autoverkeer;

- aanleg van twee vrijliggende fietspa-

den.

De N12 wordt teruggebracht van drie

naar twee rijstroken. Daardoor kan op

de vrijgekomen ruimte een vrijliggend

fietspad richting Sint-Antonius aange-

legd worden.

Het vrijliggend fietspad richting Schilde

wordt achter de gracht aangelegd op

een onteigende strook grond.

HERAANLEG N12
tussen verpleegtehuis Joostens en Schilde

E
ik

e
n

la
a
n

K
asteeldreef

 N12 Kapellei

Kasteeldreef

Bestaande situatie 

Toekomstige situatie
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Meer infor-

matie over deze

tweede fase vindt u alles-

zins terug in onze

Grootste Gemene Deler

van juni en/of sep-

tember.
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HERAANLEG AANSLUITING N14/E34.

Half februari startte de laatste fase van

de herinrichting van de gewestweg,

N14 Zandhoven-Zoersel. Deze fase

behelst de aanleg van twee ronde pun-

ten die de op- en afritten van de E34

aansluiten aan de N14. Ook de car-

poolparking is praktisch klaar en men

maakt er al volop gebruik van.

Alhoewel de onverwachte sneeuw van

begin maart deze werken sterk heeft

vertraagd, zijn deze goed gevorderd.

Als de weergoden niet nog meer roet in

het eten gooien, zullen ze binnenkort

beëindigd worden.

VERBETERING VAN VERSCHILLENDE ASFALTWEGEN.

Ook dit jaar staan weer verschillende

wegen op het programma om een nieu-

we asfaltlaag te krijgen.

In volgende straten worden werken uit-

gevoerd:

- overlaging met een asfaltlaag van 3

cm. dikte: Guido Gezellelaan, Kluis-

baan, Hallebaan, Van Der Graesen-

laan, Ronkaartweg, Einhovensebaan,

D’Eike, Pannenhuisstraat, Herten-

dreef, Reeboklaan, Baron de Borre-

kenslaan, Boerenkrijglaan en Veld-

straat.

- de parking aan de begraafplaats van

Halle krijgt een nieuwe asfaltlaag, ty-

pe asfaltbeton met een dikte van 5

cm, opnieuw aan te leggen grindfun-

dering 20 cm. (15 cm + 5 cm afwerk-

laag)

- afschrapen van de asfaltlaag en aan-

leggen van een nieuwe slijtlaag van 3

cm. dikte: Langebaan, Zoerselsteen-

weg en Victorielaan

- betonnen boordsteen in glijbekisting

én overlaging met een asfaltlaag van

3 cm. dikte: Antwerpsedreef (deel St.-

Antoniusbaan/Manderleylaan), Kerk-

hoflei (deel Oase/R.Delbekestraat) en

de Medelaar (deel Achterstraat/ Hei-

dehoeven).

- watergreppel in glijbekisting naast de

Sint-Antoniusbaan (deel Medelaar/

Antwerpsedreef) met inbegrip van het

plaatsen en aansluiten van 20 nieuwe

straatkolken aan de ingebuisde

gracht.

De asfaltwerken werden al aanbesteed

en toegewezen aan een aannemer. Nu

wachten we nog op iets warmer weer

zodat ook deze werken kunnen starten.

EGEN- EN ANDERE WERKEN
stand van zakenW

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

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

Info

_ q g



26 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2004/4

dag-na-dag-krant,
wordt ingelast bij Lithos

dag-na-dag-krant paginanummer,
nummer zelf in volgorde, dus blz. 26
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dag-na-dag-krant paginanummer,
nummer zelf in volgorde, dus blz. 27

dag-na-dag-krant,
wordt ingelast bij Lithos
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst als u wil
weten welke huisarts van wacht is.

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

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

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het Koetshuis
naast het gemeentehuis.
donderdag 23 december, 27 januari, 24 februari, 24 maart

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
Marc en Susanne LEEMAN - VAN CAILLIE

Antoon en Leonia DE WACHTER - VAN GEENHOVEN

Hans en Ingeborg BREUER - STEINHAUSER

Jacques en Lucienne ELEWAUT - KLEYSMAN

Gerard en Maria BICKX - BROECKS

Louis en Julia MARIEN - VAN DE VEL

Alfons en Joanna DONCKERS - DE ROOVER

Joannes en Elisabeth SERVAES - LIESENBORGHS

6 0  J A A R  S A M E N
Petrus en Florentina FESKENS - LEIRS 

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: juni 2005

artikels binnen: 31/05/2005
periode: 30/06/2005 - 15/09/2005

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

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