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Wat was dat nu voor een zomer?

Juli was één lange hittegolf. Snakken naar verkoeling en regen. En hij kwam... de

langverwachte regen... heel augustus lang. Veel te veel, hier zaten we nu ook weer

niet op te wachten.

Waar we wel op zaten te wachten, was de bouwvergunning van het

Bethaniënhuis, en gelukkig viel die ook effectief in de bus. Intussen zijn de werken

dan ook definitief van start gegaan.

Niet in de bus, wel in de prijzen vallen, dat overkwam een aantal Zoerselaars:

Martine Jordaens bijvoorbeeld, of NIKé, François Glorieux ook, onze spraakmaker

van de maand, al is dat in de muziekwereld wellicht een contradictio in terminis.

Zeker ook te vermelden, de tweede prijs voor ons dorpsplein in Halle. Dankzij de

stemmen van velen van jullie.

Waar we nog op wachten, is de definitieve goedkeuring van het RUP zonevreem-

de woningen. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad, ligt het dossier

nu op de tafel van de Bestendige Deputatie. Dit dossier moet licht in de duisternis

brengen van alle zonevreemde eigenaars.

Brengt me bij het woord verlichting. Belangrijk met het najaar in het verschiet.

Binnenkort plaatsen we lichtpunten in het Kikkerpadje en komt bij de oversteek ter

hoogte van de Beemdekens een extra aanduiding.

Niet alleen zien, ook gezien worden, is belangrijk. Zeker voor onze schoolkinde-

ren. Daarom kregen alle leerlingen van onze lagere scholen een fluovestje om vei-

lig met de fiets naar school te kunnen.

Om met de fiets te rijden, moet u natuurlijk eerst een tweewieler hebben. In de ac-

tie tegen fietsdiefstallen komen er ook bij evenementen van verenigingen bevei-

ligde fietsenstallingen, zodat de fietsen bij hun rechtmatige eigenaars blijven.

Anders heeft u niks aan gezien worden, dan bént u gewoon gezien. Maar da’s dan

weer wat anders.

VO O R W O O R D
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Danscompagnie Vigelandt, die deel uitmaakt van de Zoerselse ballet- en dansschool NIKé,
behaalde begin juli op het Internationaal Dansfestival in Praag de eerste prijs in de catego-
rie ‘danstheater’.
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SCHRIJF U NOG SNEL IN!
Cursussen opnieuw gestart

U reist veel en zou graag een mondje
Italiaans spreken? Of u wilt uw
Spaanse buurman verrassen met een
‘goedemorgen’ in zijn eigen taal? U
heeft een computer, maar u weet niet
hoe zo’n ding werkt? 
Dan hebben wij de geknipte oplossing
voor u! Het 22ste cursusjaar van de
gemeentelijke dienst Vorming is im-
mers begin deze maand begonnen. U
kunt hier taalcursussen Frans,
Italiaans, Duits, Spaans, Engels en
Nederlands voor anderstaligen vol-
gen, maar ook computercursussen -
zowel voor beginners als voor gevor-
derden. De enige vereiste is dat u ou-
der bent dan 18 jaar.
De meeste cursussen zijn al gestart,
maar als u zich haast, kunt u er onge-
twijfeld nog bij. Voor meer informatie
contacteert u Elsebie Huybrechts,
tel. 03 380 13 99. Alle informatie is ook
terug te vinden in onze brochures, die
u vindt in de bibliotheken of bij de ge-
meentelijke loketdiensten.

BORST VOORUIT IN 2006
Vormingsavond 
Jaarlijks sterven er in Vlaanderen al-
leen al bijna 1.500 vrouwen aan borst-
kanker. Daarom organiseert de
Vlaamse overheid sinds vijf jaar het
gratis bevolkingsonderzoek voor
vrouwen van 50 tot 69 jaar. Veel te
weinig vrouwen blijken daar echter
gebruik van te maken! Logo
Antwerpen Noord wil dit - gratis -
borstkankeronderzoek nieuw leven
inblazen en roept bestuursleden van
vrouwenverenigingen en leden van
gemeentelijke gezondheids- en wel-
zijnsraden op om daaraan mee te
werken.
Voelt u zich aangesproken?
Kom dan naar de vormingsavond op
17 oktober, om 20 uur in het
Zonneputteke in de deelgemeente
Zoersel. Inschrijven is verplicht en kan
via www.logoantwerpennoord.be.

EUROJOVEN 2006
Zoerselse jongeren
naar Mollina

In het kader van Euro-
joven 2006 - een initiatief
dat de banden tussen
jongeren uit zes Euro-
pese steden aanhaalt -
reisden een achttal
Zoerselse jongeren in au-
gustus af naar het
Spaanse Mollina - nabij
Malaga. Bedoeling van
deze bijeenkomst was
dat deze jongeren - van-
uit heel Europa - elkaar,
maar ook elkaars cultuur
en gewoonten beter leer-
den kennen en begrijpen.
Het multiculturele karak-
ter van de groep maakte
dit uiteraard des te boei-
ender. Bovendien wilden
de jongeren ook net aan-
tonen dat deze etnische
diversiteit een hechte en
sterke band niet in de
weg staat, wel integen-
deel! Met heel wat werk-
groepen, daguitstappen
en interculturele avon-
dactiviteiten op het pro-
gramma hebben ze zich
alleszins geen minuut
verveeld.
Na een geslaagde week,
keerde iedereen terug
naar zijn thuisbasis in
Lora del Rio (Spanje),
Laubach en Gräfenhainichen
(Duitsland), Elancourt
(Frankrijk), Cassina de
Pecchi (Italië) en Zoersel!
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MARTINE JORDAENS BRONS

Europese Spelen in Italië

In Napels hadden de 11de Euro-
pese Spelen voor hart- en longge-
transplanteerden plaats. Martine
Jordaens ging er in het badminton
dubbelspel aan de haal met de
bronzen medaille. “Zo’n medaille
winnen doet me wel iets”, bekent de
dertigjarige Martine. “Ik heb er dan
ook hard voor gewerkt, hé!”
Martine was vijftien jaar toen ze in
1991 een hart- en longtransplanta-
tie onderging. Intussen zijn we pre-
cies vijftien jaar verder. “Ik voel me
momenteel beter dan ooit”, glundert
Martine. “De dokters staan versteld
dat het zo goed met me gaat.
Aanvankelijk hadden ze gezegd dat
mijn hart en longen zo’n vier à vijf
jaar zouden meegaan. Het zijn er
intussen al vijftien en ik heb me nog
nooit zo goed gevoeld!” 
Wij wensen Martine alleszins nog
heel veel gezonde en sportieve ja-
ren toe! 

IK BEN VOOR!
Nieuwe rijopleiding

Vanaf 1 september 2006 gelden
nieuwe regels waardoor u sneller,
makkelijker en goedkoper uw rijbe-
wijs kan behalen. Ervaring opdoen
om veiliger te rijden, is daarbij het
uitgangspunt.
In het nieuwe systeem kunt u onder
andere al vanaf zeventien jaar be-
ginnen met de rijopleiding, oefenen
met meerdere begeleiders en heeft
iedereen de kans om op eigen tem-
po het autorijden onder de knie te
krijgen. Wenst u meer informatie
over de nieuwe rijopleiding, surf dan
naar www.bivv.be of www.ikben-
voor.be
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bliotheek een nieuwe voorraad lees- , kijk-

en luisterplezier kunt komen inslaan om de

natte en donkere herfstavonden prettig

door te brengen.

Is de zon van de partij, dan kunt u sinds be-

gin juli in de bibliotheek ook de fiets- en

wandelkaarten van de streek kopen.

Tijdens de zomermaanden kregen we op-

nieuw van heel wat gebruikers de vraag

wanneer we nu eindelijk met onze catalo-

gus op het internet te vinden zullen zijn. Wij

wachten daarvoor op het provinciaal biblio-

theeksysteem. Het gemeentebestuur be-

sliste dat onze bibliotheek kandidaat is om

deel te nemen aan dit project, te weten een

virtueel netwerk van de openbare bibliothe-

ken van de provincie Antwerpen. Jaarlijks

kunnen waarschijnlijk een achttal biblio-

theken zich hierop aansluiten. In november

zal de provincie ons laten weten wanneer

wij vermoedelijk aan de beurt komen. Nog

even geduld dus.

wij hebben de ultieme remedie

<  b i b l i o t h e e k  >

Of de zon nu scheen, of de regen viel met bakken uit de hemel; in de

bibliotheek zaten ze niet stil deze zomer. En ook het najaar belooft de

moeite te worden. Zo brengen onder meer Filip Buekens en nachtburge-

meester van Antwerpen Vitalski een bezoek aan Zoersel. Maar ook tijdens de

Bibliotheekweek zal er heel wat te beleven vallen.
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een drukke zomer
In de bibliotheek van Sint-Antonius werd op het

gelijkvloers het meubilair vervangen. Het is er

nu heel wat aangenamer en lichter. Misschien

ziet u nu - tussen al die literatuur - eindelijk dat

ene boek staan waar u al zo lang naar zocht.

Alle publiekspc’s kregen een stevi-

ge onderhoudsbeurt. U kunt

dus weer voluit surfen,

mailen, solliciteren,

brieven schrijven,

persberichten of

boekbesprekingen

opzoeken, excel-

bestanden maken,

uw vakantiefoto’s

bekijken of uw vol-

gende reis uit-

stippelen.

Uiteraard hebben

we er ook voor ge-

zorgd dat u in de bi-
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<  diefstalprevent ie >

Na alle andere acties ter preventie van fietsdiefstal wilde het gemeentebestuur hiermee

nog een stap verder gaan en alle fietsende muziekliefhebbers met een gerust hart laten

genieten van de optredens tijdens Parkmuzaïek. In juli bleek reeds dat de bewaakte fiet-

senstalling een enorm succes was. We moesten ze zelfs tot twee maal toe verruimen om

alle fietsen erin te kunnen onderbrengen.

Gezien het succes - en het feit dat het ook praktisch haalbaar is - kunnen verenigingen

vanaf nu ook zo’n bewaakte fietsenstalling aanvragen voor hun activiteiten. Het systeem

blijft hetzelfde: bij het afgeven van uw fiets, krijgt u een polsbandje met afscheurstrook.

Zowel op het polsbandje als op de afscheurstrook

staat hetzelfde nummer. De afscheurstrook

wordt aan uw fiets bevestigd en het pols-

bandje krijgt u mee. Wanneer u uw

fiets terug oppikt, moet u dan uw

polsbandje laten zien. Op die

manier kan er niemand an-

ders met uw fiets aan de

haal gaan. Het gemeente-

bestuur hoopt dat dit ini-

tiatief enerzijds de

inwoners er toe aanzet

vaker op hun fiets te stap-

pen en anderzijds fietsen-

dieven afschrikt en zo het

aantal fietsdiefstallen in on-

ze gemeente doet dalen.

gemeentelijke Openbare Bibliotheek
bibliothecaris - Janne Verstrepen

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

info
gemeentelijke dienst Openbare Werken
medewerker - Dirk Mertens

tel. 03 312 94 00
fax 03 312 94 26
openbare.werken@zoersel.be

info

Sinds begin juli kon u, naar jaarlijkse gewoonte, elke vrijdagavond afzakken naar het ge-

meentepark voor de befaamde openluchtconcerten. Op vraag van het gemeentebestuur

werd er dit jaar tijdens Parkmuzaïek een nieuw initiatief in het leven geroepen, namelijk de

bewaakte fietsenstalling.

een boeiend najaar
Bent u ook zo’n lezer die elke maand zijn 2

en 5 cent stukken in de bibliotheek depo-

neert omdat hij zijn boeken te laat terug bin-

nenbrengt? Kijk dan in september naar het

nieuwe programma van Woestijnvis.

Misschien staat er u wel een verrassing te

wachten. Meer kunnen we op dit moment

nog niet zeggen.

In oktober nodigen we u alvast uit om eens

langs te komen tijdens de Bibliotheekweek.

Noteer zeker zaterdag 14 oktober in uw

agenda. Dan valt er op onze jaarlijkse ver-

wendag beslist vanalles te beleven: mu-

ziek in elke bib, animatie in Zoersel,

kalligrafie in Sint-Antonius, een fotograaf

en onze traditionele boekenverkoop in

Halle. Bovendien zorgt het provinciaal

Bibliotheekcentrum die week voor een

wedstrijd, waarin tal van prijzen te winnen

zijn.

Op 27 oktober ontvangen we, om 20 uur,

Filip Buekens in De Bijl. Filip Buekens

woont in Zoersel, is hoogleraar aan de

Universiteit van Tilburg (NL) en publiceert

in oktober een boek over Sigmund Freud

en de psychoanalyse. U krijgt dus zo onge-

veer een primeur en bovendien de kans om

tijdens een heldere uiteenzetting meer te

weten te komen over Freud en over zin en

onzin.

Op 24 november nodigen we, samen met

De Bijl, Vitalski, de nachtburgemeester van

Antwerpen, uit om zijn nieuwe voorstelling

‘Blauwbaard’ te brengen. U hoeft er dus

niet voor naar de Arenbergschouwburg in

Antwerpen.

Meer nieuws krijgt u binnenkort via onze

website: www.zoersel.be, doorklikken op

vrije tijd, cultuur, bibliotheek.

vanaf nu ook voor uw vereniging

2006/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 5
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werken van start

Op 28 juni heeft de gemeenteraad de samenwerking met de privé-part-

ner, de nv Administratief en Cultureel Centrum Bethaniën, goedge-

keurd. Samen met deze partner, waarin de aannemer Vanhout uit Geel,

het Antwerps architectenbureau Driesen-Meersman-Thomaes en de finan-

cier Dexia Bank zich hebben geëngageerd, zal de integratie van gemeente- en

ocmw-diensten vorm gegeven worden. Deze overeenkomst - die geldt tot twintig jaar

na het einde van de werken - omvat heel wat meer dan enkel de verbouwing van het

Bethaniënhuis tot administratief en cultureel centrum. De begeleiding van het verande-

ringsproces om van gemeente en ocmw één organisatie te maken maakt eveneens deel uit

van de overeenkomst. Verder is ook nog voorzien in een ICT-platform en het beheer ervan.

Ook de financiering van het project maakt deel uit van de overeenkomst, evenals de exploi-

tatie van het cultureel centrum in nauw overleg met de gemeente.

van bouwwerf naar nieuw leven
We hebben tot 16 augustus moeten

wachten vooraleer we de stedenbouw-

kundige vergunning ontvingen voor de

verbouwing van het Bethaniënhuis tot

administratief en cultureel centrum.

Voordien werd er echter ook niet stilge-

zeten. De aannemer, nv Vanhout, start-

te onmiddellijk na de bouwvakantie met

de voorbereiding van de werken. Met

de stedenbouwkundige vergunning op

zak kon de werf echt starten en blijft

een nieuw leven voor het

Bethaniënhuis vanaf begin 2008 het

engagement.

verbouwing wordt sluitstuk van een
heel veranderingsproces
De verbouwing van het kloosterge-

bouw naar een administratief en cultu-

reel centrum is geen doel op zich.

Samen met de privé-partner maken we

van gemeente en ocmw één organisa-

tie. Zo willen we de dienstverlening aan

onze klanten verder verbeteren en aan-

passen aan de evoluerende noden.

Een mensvriendelijke organisatie waar

u op een kwaliteitsvolle manier gehol-

pen wordt, is de doelstelling van dit ver-

anderingsproces. Ervaringen over het

kastje en de muur zijn verleden tijd. De

tevredenheid van de klant en van de

medewerkers is de ambitie. Integreren

houdt niet alleen in dat we de organisa-

ties van gemeente en ocmw op elkaar

zullen afstemmen, maar ook dat de

dienstverlening integraal wordt bena-

derd. De samenwerking met privé-part-

ners biedt daartoe een belangrijke

meerwaarde waarbij u als klant zult

winnen.

uitbouw ICT
De aanpak om tot een efficiënt werken-

de organisatie te komen, veronderstelt

ook een foutloze communicatiestruc-

<  i n t e g r a t i e  g e m e e n t e  e n  o c m w  >
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tuur. Een gepast ICT-platform biedt hiervoor een doel-

treffend communicatiekanaal en is hiervan het sluitstuk.

Ook dit maakt deel uit van de doorgedreven samenwer-

king met de privé-partner.

kostprijs in een keurslijf
In de overeenkomst met de nv Administratief en Cultureel

Centrum Bethaniën werd ook overeengekomen dat deze

vennootschap zal instaan voor de exploitatie van het

Bethaniënhuis. Dat betekent dat de vennootschap niet al-

leen moet waken over de kostprijs bij de installatie van de

technische installaties, het ICT-platform, de gebruikte

materialen maar ook dat er van meet af aan rekening

wordt gehouden met duurzaamheid, energiebeheer, on-

derhoud, ondersteuning en schoonmaak. Zo zijn we ze-

ker dat de kostprijs ook op lange termijn beheerst wordt.

Naast de kostenbesparingen voor de exploitatie van het

Bethaniënhuis worden nog andere kostenbesparende maat-

regelen genomen. Een aantal ondersteunende diensten, on-

der andere de diensten  Financiën, Personeel, .... worden

samengebracht. Gemeente en ocmw zullen een gezamenlijk

aankoopbeleid voeren. En tenslotte verhoogt het samen-

brengen van diensten ook de efficiëntie en valt de versnippe-

ring van diensten over verschillende gebouwen weg.

Met de projectvennootschap werd een strikt uitgewerkt fi-

nancieel plan opgesteld met een businessplan en een ex-

ploitatierekening waaruit de financiële draagkracht van de

vennootschap blijkt. Ook voor de financiering werd een

voordelig tarief bedongen. 

een nieuw leven voor het Bethaniënhuis
Met de start van de verbouwingswerken in het

Bethaniënhuis is een eerste belangrijke stap gezet naar

het nieuwe leven van dit unieke gebouw dat voorkomt in

de inventaris van ‘Bouwen door de eeuwen heen’. Het

herbestemmingsproject werd bij de beoordeling voor de

stedenbouwkundige vergunning toegejuicht omwille van

het respect voor het oorspronkelijk ontwerp van architect

Jef Huygh. Om het ambitieuze tijdschema te kunnen aan-

houden werken de diensten tegelijkertijd ook verder met

de privé-partners voor de uitbouw van het ICT-platform,

de technieken en het veranderingsproces.

gemeentelijke dienst Secretariaat
projectbegeleider - Erwin Dirks

tel. 03 380 13 13
fax 03 380 13 30
secretariaat@zoersel.be

info
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loketdiensten worden antennes
Professionele en klantgerichte kwali-

teitsvolle dienstverlening betekent dat u bij

de medewerker waar u zich aanmeldt ook effec-

tief geholpen wordt. Tot nog toe werkten de medewerkers in de

loketdiensten vooral voor de dienst Bevolking. Ook in de toe-

komst zult u in de loketdiensten terecht kunnen voor documen-

ten als uw identiteitskaart en reispas, of voor het aanvragen van

een rijbewijs of het melden van een verhuis, enz. ...  Met de inte-

grale klantenbenadering willen we er echter ook voor zorgen dat

u niet alleen in het Bethaniënhuis, maar ook in de deelgemeen-

ten terecht kunt voor alle andere informatie en dienstverlening

door gemeente en ocmw. U zult dus in deze antennes, de uitge-

bouwde loketdiensten, eenvoudige documenten kunnen beko-

men waarvoor u tot nu toe speciaal naar het gemeentehuis moest

komen. U vindt er ook hulp bij het invullen van documenten voor

andere overheden, enz.

In de loketdiensten van Zoersel en Sint-Antonius starten we nu

al met de uitbouw van deze dienstverlening. De opleiding voor

deze multifunctionele medewerkers werd al gestart.

Na de verhuis naar het Bethaniënhuis, begin 2008, zullen zowel

in Halle (naast de bibliotheek) als in het Lindepaviljoen in Zoersel,

de lokale antennes voor dienstverlening volledig zijn uitgebouwd.

Banners, zoals u links ziet, kondigen nu al ter plaatse de komst

van deze uitgebreide antennes reeds aan.

In volgende GGD-edities houden we u verder op de hoogte van

deze evolutie.

ook
nieuw leven
in Halle
& Zoersel

begin 2008
zullen de lokale

antennes in Halle &
Zoersel volledig
zijn uitgebouwd
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Zoals beloofd bundelde het gemeentebestuur heel wat klachten van inwoners met

betrekking tot de diensten van De Lijn en legde deze tijdens een evaluatievergade-

ring aan de vervoersmaatschappij voor. Daaruit vloeiden heel wat beloftes voort.

te leggen op trajecten die de

meeste passagiers lokken. Zo is

er op de sneldienst van Zoersel

naar Antwerpen, bijvoorbeeld ’s

ochtends op schooldagen, zeer

geregeld onvoldoende plaats

om te zitten. De Lijn probeert dit

probleem - aan de hand van tel-

lingen - zo goed mogelijk op te

vangen, onder meer door gele-

de bussen in te leggen.

toegankelijkheid
rolstoelgebruikers
Tot slot ontvingen wij ook klach-

ten over de toegankelijkheid voor

rolstoelgebruikers, zowel op de

belbus als op de gewone lijn-

dienst. Maar opnieuw is De Lijn

zich ervan bewust dat dit op een

aantal bussen inderdaad nog een

probleem is. Ze raadt minderva-

liden aan, zowel bij gebruik van de

belbus als de gewone lijndienst, de

centrale van De Lijn op voorhand op

de hoogte te brengen van zijn/haar

komst. Die zou dan, in de mate van

het mogelijke, een bus inleggen die

toegankelijk is voor mindervaliden en

de chauffeur verwittigen van de komst

van de rolstoelgebruiker.

Wij volgen de problematiek alleszins ver-

der op.

belbus
In oktober vorig jaar besliste vervoers-

maatschappij De Lijn om de vaste buslijn

41.1, op het trajectgedeelte Zandhoven-

Malle, tijdens de daluren te vervangen door

een belbus. Dat had tot gevolg dat u, wilde

u gebruik maken van deze bus, uw reis mi-

nimum twee uur op voorhand moest reser-

veren. Begin februari werd die reser-

vatietijd echter plots verlengd tot 24 uur.

Heel wat inwoners kloegen hier - terecht -

over. De Lijn heeft ons nu verzekerd dat er

binnenkort, dankzij een nieuw softwaresys-

teem, opnieuw zal kunnen overgestapt

worden op een reservatietijd van twee uur.

Een concrete datum konden ze daar ech-

ter nog niet op plakken. Verder bleek wel

dat de belbus op dit traject toch een van de

meest gebruikte belbussen is van de pro-

vincie Antwerpen. Ze wordt zeer frequent

genomen in dorpscentra en aan rusthui-

zen.

bediening van Zoersel ondermaats
Tijdens de evaluatievergadering werd me-

teen ook de ondermaatse bediening van

Zoersel aangekaart. Zo geraakt u als reizi-

ger bijvoorbeeld vanuit Antwerpen niet

meer in Zoerseldorp na 20u.40. De Lijn is

zich daarvan bewust en wil dit probleem

opnemen in de planning en er op korte ter-

mijn iets aan doen. Daarnaast belooft De

Lijn ook zoveel mogelijk gelede bussen in

reservatietijd belbus binnenkort opnieuw twee uur op voorhand

<  v e r k e e r  >

gemeentelijke dienst Verkeer
medewerker - Jeroen Claes

tel. 03 380 13 46
fax 03 380 13 30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info
2006/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 9
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Het OCMW biedt heel wat uiteenlopende diensten aan. Om een

beeld te krijgen over de werking van en de tevredenheid over deze

diensten, wordt er binnen enkele diensten geregeld een evaluatief

onderzoek gedaan. Daaruit blijkt nu dat de Minder Mobielen

Centrale heel wat leden telt, en dat het cliënteel van de poetsdienst

tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening.

<  o p e n b a a r  c e n t r u m  m a a t s c h a p p e l i j k  w e l z i j n  >

Minder Mobielen Centrale kent groot succes
Onze gemeentelijke Minder Mobielen Centrale zit in de

lift. Reeds sinds 1995 vervoeren een aantal vrijwillige

chauffeurs onze minder mobiele inwoners - die niet

meer op eigen kracht op hun bestemming kunnen ge-

raken. Aanvankelijk telde de MMC 28 leden. Intussen

zijn dat er 125. De MMC kan dagelijks rekenen op het

enthousiasme van tien vrijwillige chauffeurs om deze

leden thuis op te pikken, naar hun bestemming te bren-

gen en weer thuis af te zetten. Vorig jaar werden er zo

43.077 kilometers afgelegd, goed voor 1.364 ritten.

U komt in aanmerking om lid te worden van de centrale

als u minder mobiel bent en uw inkomen niet meer is

dan een dubbel leefloon. Lidmaatschap bedraagt 7 eu-

ro per jaar. Daarnaast betaalt u 0,25 euro per kilome-

ter.

Wenst u lid te worden van onze centrale of wenst u zich

kandidaat te stellen als vrijwilliger?

Dan kunt u contact opnemen met Annick Bartels, de

verantwoordelijke van de MMC of met Karina

Ceulemans, de onthaalbediende van het ocmw.

U vindt hen aan de Oostmallebaan 50. Telefonisch zijn

ze te bereiken op het nummer 03 312 94 20, en dit van

9 tot 12 uur.
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Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
hoofd Sociale Dienst - Patrick Vervecken

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

info

overgrote meerderheid klanten van poetsdienst zeer tevreden
In de zomer van 2004 hield de poetsdienst een grootschalig ‘tevredenheidson-

derzoek’ onder haar cliënten (206 personen/gezinnen) en poetsvrouwen (25 per-

sonen). Het heeft eventjes geduurd, maar de onderzoeksresultaten werden

intussen verwerkt en besproken door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 94 procent van het cliënteel tevreden tot

zeer tevreden is over de poetsdienst. 96 procent zegt ook (zeer) tevreden te zijn

over zijn of haar eigen poetsvrouw. Een overgrote meerderheid noemt de dienst-

verantwoordelijken (zeer) vriendelijk (98,5 procent) en (zeer) behulpzaam (95,5

procent) en 78 procent van de cliënten is tevreden tot zeer tevreden over het

ocmw in het algemeen.

Ook de poetsvrouwen zelf voelen zich blijkbaar goed in hun job. 80 procent is

(zeer) tevreden over hun dienstverantwoordelijke, die door de meerderheid

(zeer) vriendelijk (92 procent) en (zeer) behulpzaam (96 procent) wordt ge-

noemd. Het contact met haar verloopt volgens 96 procent van de poetsvrouwen

dan ook zeer goed. Vier op vijf poetsvrouwen is daarnaast ook (zeer) tevreden

over de werking van de personeelsdienst en over de bereikbaarheid van haar

medewerkers. 60 procent zegt tevreden te zijn over de werking van de dienst,

terwijl 84 procent (zeer) tevreden is over de algemene werking van het ocmw.

Wilt u graag meer weten over dit onderzoek - of over de werking van de poets-

dienst -, neem dan contact op met Karine Demuylder of Abigail Smet. U kunt hen

bereiken op het nummer 03 312 94 20, op het gratis nummer 0800 12 113 of per

e-mail naar thuiszorg.ocmw@zoersel.be.

nieuw ocmw-raadslid

Paul Waterloos vervangt Noëlla Couwels

Noëlla Couwels (SPIRIT) nam ontslag

uit de ocmw-raad omwille van gezond-

heidsredenen. Het ocmw betreurt dit ten

zeerste maar verwelkomde begin juli de

nieuwe kracht Paul Waterloos (SPIRIT).

Paul legde op dinsdag 18 juli in de han-

den van de burgemeester de eed af.

Meteen daarna, om 18u.30, nam hij als

kersvers raadslid deel aan de vergade-

ring van de ocmw-raad.

Paul Waterloos is 60 jaar, woont in de

Spartalaan in Sint-Antonius en is brug-

gepensioneerd vertegenwoordiger. “Ik

neem dit mandaat graag op en wil tij-

dens de korte bestuursperiode die nog

rest toch mijn steentje bijdragen aan de

werking van één van de belangrijkste

sociale voorzieningen in onze gemeen-

te”, zo verklaarde hij tijdens zijn eerste

raadszitting.

De agenda’s van de OCMW-raad kunt u

vinden op www.zoersel.be.
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de Bijl viert vijfde verjaardag

Hoe kunnen we ons vijfjarig bestaan

samen met u vieren?

Voor de adviescommissie was het

antwoord op deze vraag eenvoudig.

Door een reeks voorstellingen te pro-

grammeren die voor zich spreken. Op

20 oktober komt één van onze be-

kendste Belgische componisten,

François Glorieux, naar De Bijl. ‘Wat

een fenomeen, wat een talent’ blokte

La Presse in Canada na een optre-

den. Glorieux brengt ons het impres-

sionisme van Debussy en Ravel. Er

bevinden zich elementen van jazz,

bleus en zelfs Latijns-Amerikaanse

ritmes in zijn muziek. Op andere mo-

menten hoort u dan weer populaire

De Bijl, (t)huis voor kunst en cultuur, werd in juni 2001 in het leven geroepen. Sindsdien kunt u er

steeds terecht voor een gevarieerd programma, waarin zowel lokale als niet lokale kun-

stenaars aan bod komen. Enkele blikvangers van de voorbije jaren waren onder

meer de tentoonstellingen van onze Zoerselse beeldhouwers Jan Dries en

Pol Van Esbroeck, de expo van stripauteur en ereburger Merho, en re-

center de fototentoonstellingen van ‘Lieve Blanquaert’ en ‘Stephan

Vanfleteren’. Ook de filmvertoningen, steevast narratieve pareltjes,

konden rekenen op een harde kern van liefhebbers. De concerten

lokten tussen de 70 en 130 bezoekers.

gemeentelijke dienst Cultuur
medewerker - Franky Michielsen

tel. 03 380 13 96
fax 03 385 29 09
cultuur@zoersel.be

info

<  c u l t u u r  >

deuntjes opduiken.

De nachtburgemeester van Antwer-

pen, Vitalski, brengt op zijn beurt op

24 november een bezoekje aan De

Bijl. Vitalski, performer, schrijver, hu-

morist, punk’n roller en bekende

Vlaming brengt er zijn gloednieuwe

vertelling ‘Blauwbaard’.

Op 20 januari brengt Mec Yec zigeu-

nermuziek uit Oost-Europa en de

Balkan. Gevoelsgeladen ballades

wisselen elkaar af met de opzwepen-

de ritmes van de zigeunerfestijnen.

Het zijn in oorsprong evergreens met

teksten uit de zigeunerrealiteit, die on-

der meer gaan over de schrik voor het

racisme, de harde levensomstandig-

heden van de zigeuners en - uiteraard

- de liefde.

Verder staan er nog twee films - ‘Wall

Street’ en ‘de Fietsendief’ -  en een le-

zing over Freud van Filip Buekens op

het programma. 

Al onze activiteiten vindt u terug op

www.zoersel.be, onder de rubriek cul-

tuur of in onze nieuwe programma-

brochure, die u kunt bekomen bij de

gemeentelijke loketdiensten en in De

Bijl (gelegen aan Dorp 1-3 in de deel-

gemeente Zoersel). 

Tentoonstellingen zijn gratis toegan-

kelijk, op zaterdag van 13u.30 tot 18

uur en op zondag van 11 tot 18 uur.
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We willen ook de mensen van buiten deze wijken laten kennis maken met deze sfeer van

samenhorigheid en gezelligheid. Vanuit het idee dat het belangrijk is dat Zoerselaars hun

eigen gemeente kennen, groeide drie jaar geleden het initiatief ‘Zoersel (s)tript’. Een aan-

tal wijkraden en -verenigingen treden dan gezamenlijk naar buiten en organiseren tal van

activiteiten. Bedoeling is dan dat u, als Zoerselaar, uw weg zoekt langs de verschillende

wijken en er de sfeer komt opsnuiven. We kunnen u verzekeren dat u honger, noch dorst

zult lijden. 

<  c u l t u u r  > 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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Kiekeboe-buurt
plaats: speelplein Kiekeboe (De Reiger)

animatie: Kiekeboe werpen, patatjepik,

rondrit per tractor voor de klein-

sten

hapje:paterke van Malle & hot dogs

een trip langs Zoerselse wijken

zondag 1 oktober
van 11 tot 18 uur

Onze gemeente kent heel wat woonwijken.

Denken we bijvoorbeeld aan de Risschot-

wijk, de Bloemetjeswijk, wijk De Gagelaars.

In heel wat van deze wijken zijn actieve wijk-

verenigingen en -raden werkzaam. Hun ac-

tiviteiten zijn divers: buren bij elkaar

brengen voor een gezellig onderonsje, het

beheer van het plaatselijk speelpleintje, op-

treden als spreekbuis van de wijkinwoners

naar het gemeentebestuur toe - een ge-

meentebestuur dat deze wijkwerking trou-

wens actief ondersteunt via logistieke of

financiële steun.

Maar we willen verder gaan.

buurtgroep Risschot 
plaats: speelweide Moemoe (Acacialaan)

animatie: behendigheidsspel 

hapje:pannenkoeken

wijk Gagelaars 
plaats: speelplein Fanny (Gagelaars)

animatie: petanque

hapje:worst op de barbecue

wijk Krabbershoek
plaats: hoek Achterstraat en

Baron de Caterslaan

animatie: verschillende volksspelen + 

tentoonstelling ‘Drank in de 

stripverhalen’

hapje: frikadellen en rijstpap

wijk Oudstrijderslaan - Melkweg
plaats: speelplein Konstantinopel

(Melkweg)

animatie: kinderattracties, petanque,

kegelspel

hapje:broodje braadworst & vlaai
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Om de verkeersveiligheid te verhogen, worden

er in onze gemeente - in opdracht van het ge-

meentebestuur - geregeld bijkomende verlich-

tingspalen geplaatst.

Binnenkort zijn De Beemdekens en het

Kikkerpadje aan de beurt.

oversteek Zandstraat
ter hoogte van De Beemdekens
weldra extra verlicht
Er steken geregeld heel wat voetgan-

gers en fietsers de Zandstraat over ter

hoogte van De Beemdekens. Om de

veiligheid van deze zwakke weggebrui-

kers niet in het gedrang te brengen,

vroeg het gemeentebestuur aan het

Vlaamse Gewest - eigenaar van deze

baan - om daar een fietsoversteek met

puntverlichting te voorzien. Het

Vlaamse Gewest ging daar echter niet

op in. Het gemeentebestuur heeft dan

besloten hier weldra zelf bijkomende

verlichting te plaatsen, meer bepaald

op de bestaande betonnen laagspan-

ningspaal. Op die manier wordt het

kruispunt toch extra verlicht en wordt de

veiligheid verhoogd.

<  o p e n b a r e  w e r k e n  >

minder schemerzones langs Zoerselse wegen

ook het Kikkerpadje niet langer in
het donker
Ook het Kikkerpadje in Halle - het

veelgebruikte fietspadje tussen de

Wandelweg en de Vorse Beemden

- zal binnenkort volledig verlicht

worden. Het Kikkerpadje was dit tot

nu toe niet, wat het voor fietsers en

voetgangers ‘s avonds vaak moei-

lijk maakte hun weg te vinden. Het

gemeentebestuur heeft er dan ook

voor geopteerd hier een achttal lan-

taarnpalen te laten plaatsen. Dat

betekent dat er om de zestig meter

een lantaarnpaal komt.

Netbeheerder Eandis heeft deze

opdracht reeds mee opgenomen in

de planning, maar kan er voor de re-

alisatie nog geen concrete datum

opprikken.
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gemeentelijke dienst Openbare Werken
afdelingshoofd - Tarci Verbelen

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

info
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gemeentelijke dienst Sociale Zaken
medewerker - Anke Smolders

tel. 03 380 13 81
fax 03 312 94 25
sociale.zaken@zoersel.be

info

Goed nieuws voor personen

met een handicap die een tege-

moetkoming krijgen, maar daarnaast

ook nog iets bijverdienen.Vanaf 1 juli 2006 wordt uw

tegemoetkoming berekend op een kleiner deel van uw beroepsinkomsten.

Dat betekent dat u, om eenzelfde tegemoet-

koming te behouden, nu meer mag bijver-

dienen. In het kader van tewerkstelling werd

er immers een nieuwe maatregel getroffen,

die het mogelijk maakt meer beroepsinkom-

sten te combineren met de tegemoetko-

ming.

Tot voor kort werd de tegemoetkoming be-

rekend op 90 procent van de beroepsinkom-

sten - of gold er dus een vrijstellingsper-

centage van 10 procent. Nu is dit vrijstel-

lingspercentage echter opgetrokken tot 50

procent van de beroepsinkomsten - als die

tussen 0 euro en 4.000 euro liggen. Verdient

u bijvoorbeeld 2.000 euro, dan gaat men er

bij de berekening van uw tegemoetkoming

van uit dat u slechts 1.000 euro verdient. Bij

beroepsinkomsten tussen 4.000,01 euro en

6.000 euro is het vrijstellingspercentage 25

procent en boven de 6.000,01 euro geldt er

geen vrijstelling meer.

Een te hoog beroepsinkomen geeft echter

geen recht meer op een inkomensvervan-

gende tegemoetkoming.

<  s o c i a a l  >
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De maximale bedragen zijn voor:

- categorie A (samenwonende): 7 507,36 euro,

- categorie B (alleenstaande): 10 011,03 euro,

- categorie C (met persoon ten laste): 12 514,07 euro.

Hoe gebruikt u de nieuwe maatregel?

Indien u al een beroepsinkomen heeft of heeft ge-

had in de voorbije 3 maanden, kunt u bij de Sociale

dienst van de gemeente een aanvraag indienen

om van de nieuwe vrijstellingspercentages te kun-

nen genieten. Wanneer uw beroepsinkomen wij-

zigt, moet u dit steeds doorgeven aan de directie

generaal ‘personen met een handicap’. Dit kan

eveneens via de Sociale dienst van de gemeente.

Indien u vroeger een aanvraag voor een tege-

moetkoming heeft gedaan en uw beroepsinkom-

sten waren te hoog, kunt u nu een nieuwe

aanvraag indienen als uw beroepsinkomsten de

maximale bedragen niet overschrijden.

Indien u nog vragen moest hebben, kunt u steeds

terecht bij de Sociale dienst van de gemeente op

het nummer 03 380 13 94, of bij het contact center

van de directie generaal ‘personen met een handi-

cap’ op het nummer 02 507 87 99.

meer verdienen
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<  l e e f m i l i e u  >

alles heeft zijn eigen plaats...

van 6 naar 5 meter

gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

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

info
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Door de toenemende bebouwing worden nogal wat

grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt echter op

heel wat plaatsen verdroging of elders overstroming -

door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater. In

het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het

Vlaams Gewest volgt het gemeentebestuur de beleids-

keuze voor het Integraal Waterbeheer en verdient het her-

waarderen van het grachtenstelsel dan ook bijzondere

aandacht.

Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie te-

rug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw

op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpe-

len. Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook

onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd,

met een optimalere zuivering tot gevolg. Herwaardering

van het grachtenstelsel betekent op termijn ook dat afwa-

teringsgrachten opnieuw hun belangrijke ecologische

functie kunnen vervullen. Ze spelen immers een rol bij de

nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een

belangrijke lokale landschapswaarde. 

Omdat het dempen, inbuizen of overwelven van baan-

grachten niet te verwaarlozen afvoerings- en infiltratie-

problemen veroorzaakt en het lokale waterbeheerstelsel

verstoort, wil het gemeentebestuur deze activiteiten zo-

veel mogelijk beperken. Daarom besliste het schepencol-

lege om de principebeslissing voor het overwelven van

baangrachten terug te schroeven van 6 naar 5 meter. De

overwelving heeft dan een maximale breedte van 5 me-

ter, eventueel opgesplitst in twee delen. Het overwel-

vingselement heeft een minimale diameter van 400 mm.

Let op, hiervoor moet u altijd vooraf een stedenbouwkun-

dige vergunning aanvragen.

U kunt via het kringlooppark een container bestellen om

uw steenpuin of groenafval in te deponeren. Bel hier-

voor - tijdens de openingsuren - naar het kringlooppark,

tel. 03 309 16 62. Men komt dan de container plaatsen

en ophalen wanneer u wenst. U betaalt hiervoor 100 eu-

ro per container.

Er worden echter geregeld verkeerde materialen in de-

ze containers gedeponeerd, wat verhoogde verwer-

kingskosten met zich meebrengt. In de toekomst wordt

deze meerkost aangerekend aan de gebruiker. In on-

derstaand tabelletje zetten we nog even op een rijtje wat

wel en niet toegestaan is in de steenpuin- en groenaf-

valcontainers. Hou hiermee rekening.

steenpuin
wel zuiver puin

niet vreemde materialen zoals organisch materiaal

(bladeren), hout, papier, karton, plastic, gips,

grond, enz., asbestcement, teerasfalt

Minder dan 10% andere steenachtige materialen zoals

keramisch materiaal (tegels, wc-potten, lavabo’s, bid-

ets, enz.), cellenbeton (ytong), glas, … toegestaan

groenafval
wel grasmaaisel, plantenresten, bladeren, afval van

wieden, haagsnoeisel, takken, boomstronken

(hanteerbare afmetingen)

niet kluiten, grond, zand, steenachtige materialen
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Uw sorteergedrag is heel belangrijk. U bent immers

de eerste schakel in een lange keten van verwer-

king en recyclage.

oktober = maand van de energiebesparing

Sorteert u volgens de regels, dan verge-

makkelijkt u het werk van de mensen en

machines die het PMD verder verwer-

ken.

Sommige inwoners hebben echter de -

slechte - gewoonte om verpakkingen aan

de buitenkant van de blauwe PMD zak

vast te maken. Dit gebeurt vooral met

grote plastic bidons, van bijvoorbeeld ge-

destilleerd water of wasverzachter. Dit

zorgt voor problemen bij de verwerking

van het PMD, zelfs als het gaat om toe-

gelaten fracties. Na de huis-aan-huis in-

zameling komt de PMD zak immers in het

sorteercentrum terecht. Aan het begin

van de sorteerlijn scheurt een automa-

tisch openingssysteem de zak open om

de inhoud vrij te maken. De PMD verpak-

kingen die aan de buitenkant van de zak

zijn vastgemaakt, worden niet van de

PMD zak losgemaakt en kunnen dus

jammer genoeg niet correct worden ge-

sorteerd. Ze komen terecht bij het fout

gesorteerd afval of in de container van

gebruikte blauwe zakken. Ze kunnen hun

recyclageweg dus niet verder zetten. Dat

is spijtig. Bovendien kost het handenvol

geld aan de gemeenschap. Een handige

tip om plaats te besparen in de PMD zak

is de verpakkingen leeg te maken en plat

te drukken.

Plaats uw PMD zak voor 7.30 uur op een

zichtbare plaats buiten.
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Met de winter voor de deur geven

we u graag wat tips om uw energie-

factuur te verlagen.

Drie belangrijke investeringen om

uw energiefactuur drastisch te ver-

minderen, zijn:

Is uw oude CV-ketel ouder dan 20

jaar, overweeg dan zeker om hem

te vervangen door een moderne la-

getemperatuurketel of een conden-

satieketel op aardgas of stookolie.

Na 5 à 6 jaar heeft u - dankzij een

besparing op uw factuur van 20 tot

30 % - deze investering volledig te-

rugverdiend. Bovendien krijgt u tal

van premies én een fiscaal voordeel

als u nu uw oude cv-ketel vervangt.

Een flink deel van de warmte gaat

verloren via een slecht geïsoleerd
dak. De handige doe-het-zelver kan

dakisolatie zelf plaatsen - een in-

vestering die u bovendien op enke-

le jaren tijd terugverdient. Zorg er

daarbij vooral voor dat u het damp-

scherm op een nauwkeurige en cor-

recte manier plaatst. Wie werkt met

een geregistreerde aannemer kan

genieten van een fiscaal voordeel.

Ook de distributienetbeheerders

geven een flinke premie, ook wan-

neer u zelf uw isolatie plaatst.

Nog 28 % van de Vlaamse ramen

hebben enkele beglazing. 1m2 en-

kel glas vervangen door isolerende

beglazing levert een jaarlijkse winst

op van ongeveer 16 tot 25 euro. De

kostprijs voor 1m2 isolerend glas be-

draagt zo’n 75 tot 100 euro. U kunt

genieten van een fiscaal voordeel

en een premie van de netbeheerder

van 10 euro per m2. Indien de oude

ramen nog in goede staat zijn, heeft

u deze investering volledig terug-

verdiend na 2 à 3 jaar.

fiscaal voordeel
Voor deze drie investeringen geldt

een fiscaal voordeel van 40 % van

de investering met een maximum

van 1.280 euro.

overvloed aan premies
In Vlaanderen worden er via zeer

veel kanalen premies verschaft voor

wie energiebesparende investerin-

gen wil doen, onder meer van de fis-

cus, de netbeheerder, het Vlaams

Gewest, de provincie, de gemeen-

te. Wie grondig zijn investeringen

plant en maximaal gebruik maakt

van de premies ziet zijn investerin-

gen op korte termijn terugverdiend.

Een handig zoekinstrument hier-

voor is de energiewebsite van de

Vlaamse overheid: www.energie-

sparen.be (rubriek subsidies). Als u

uw postcode invult, krijgt u onmid-

dellijk de energiepremies te zien die

in uw gemeente van toepassing zijn.

_ gg _ p q p / / g



“Ter herdenking van de overleden jazzle-

gende Stan Kenton, aan wie ik warme her-

inneringen bewaar, is een dubbel-cd

uitgebracht. Ik sta erop als enige niet-

Amerikaan, met drie van mijn eigen com-

posities. Dat ik deel mag uitmaken van zo’n

evenement in de jazzgeschiedenis vind ik

een mooie erkenning, die me waarachtig

deugd doet.” Dat zijn geboortestad Kortrijk

zijn jubileum niet aangrijpt om hem in de

bloemetjes te zetten, grieft François

Glorieux dan weer. Roem en vergetelheid,

vreugde en verdriet... Zo is het leven, en

zeker dat van onnavolgbaar verteller

François Glorieux. Ziehier een korte versie

van een lange, begeesterende ontmoeting.

sant in eigen land
Op vrijdag 20 oktober 2006 treedt François

Glorieux op in De Bijl, want in Zoersel gaat

wel de nodige aandacht uit naar een halve

eeuw muziekcarrière. “Ik heb de affiche

nog van mijn eerste concert, op zes juli

1956. Het was mijn eerste belangrijk klas-

siek concert in het Casino Kursaal van

50-jarig jubileum op het podium

<  s p r a a k m a k e n d e  Z o e r s e l a a r s  >

DOOR J.H. VERBANCK

“België is een klein

land met een mentaliteit

waarin geen plaats is voor

iemand die erbovenuit steekt.

De middelmaat viert hoogtij,

wie braaf met de kudde

meeloopt, kent geen

problemen.”

18 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2006/3

Wat is dat toch met Vlaanderen – en bij uitbreiding België – dat wij onze toppers soms zo

weinig koesteren? Jacques Brel,Toots Thielemans... enkele van de Grootste Belgen zijn ve-

le malen groter in het verre buitenland dan bij ons. Zo ook de onvergelijkelijke Vlaamse mu-

sicus François Glorieux: internationaal erkend om zijn kwaliteiten als pianist, componist en

dirigent, maar geen sant in eigen land...Weet u wat? Hij woont in Zoersel!
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Oostende. Als pianist, al was het altijd mijn passie om dirigent te

worden. De piano is hoe dan ook het mooiste instrument, zeker

voor een componist.”

François heeft meer dan driehonderd composities geschreven in

tal van muziekgenres. De meeste zijn in België nooit of bijna nooit

uitgevoerd, in het buitenland wel. “In welk land bent u geboren,”

vragen mensen hem soms verontwaardigd, als hij vertelt dat de

feestelijkheden, de concertreeks en de cd-opnamen ter gelegen-

heid van zijn jubileum zonder veel toelichting gewoon niet door-

gaan. Hij kan niet verbergen hoezeer het hem grieft.

“Kunstenaars zijn gevoelige mensen,” mijmert François met ge-

dempte stem. “Ik heb nooit om beloftes gevraagd, maar als ze veel

niet worden nagekomen, kan dat een mens op de duur wel bre-

ken.” Hij zwijgt even en denkt terug aan de ronduit depressieve pe-

riode in zijn leven, zoals die ook in de biografie François Glorieux,

een leven voor de muziek van de betreurde Henri Bultynck be-

schreven staat. In Zoersel heeft hij die depressie achter zich kun-

nen laten!

eenvoudig man
“Destijds wilde ik weggaan uit België, al heb ik me hier altijd thuis

en goed gevoeld,” legt François uit. “Ik kon op een bepaald mo-

ment docent worden aan de befaamde universiteit van Yale in de

Verenigde Staten, de snobuniversiteit van de dikke nekken! Na

een test van één week kon ik blijven, maar ik sliep liever in de stad

New York dan op de campus. Het was niet mijn mentaliteit, ik ben

altijd een eenvoudig man gebleven.”

Jaren later vraagt hij zich nog steeds af of het misschien toch niet

de verkeerde beslissing was. Het had zijn carrière een totaal an-

dere wending kunnen geven, maar goed, hij is teruggekeerd.

Vooral zijn samenwerking met André Cluytens, van wie hij als jon-

ge pianist de protégé was, roept bij François mooie herinneringen

op, maar het maakte hem in België niet echt geliefd. In die jaren

was hij nochtans een gevierd musicus en entertainer.

“Wat men van mij vooral niet begrijpt, denk ik, is dat ik niet meedoe

aan het hokjesdenken, in de zin van: ‘jazz is zwarte muziek, dat

kan een blanke niet spelen’ of ‘speelt u geen barok?’ of voert u

Chopin uit of de Russische school?’ Ik ben geen purist, ik wil in de

muziek net als in de gastronomie van alles proeven. Je eet toch

ook niet alle dagen steak met frieten en mayonaise? Ik heb alles

gedaan, als het maar muziek was.”

postmodern avant la lettre
Wat spijtig dat u niet dichter bij het nu geboren bent en vandaag

kunt doorbreken, in een tijd waarin mixen en combineren in de mu-

ziek schering en inslag is, François... “Ja, maar in de jaren zestig

deed ik dat al: The Beatles spelen à la Chopin of Bach bijvoorbeeld.

Ik zag het als een manier om de klassieke muziek bij de jeugd te

brengen. In die geest was ik ook betrokken bij de eerste Night of

the Proms in het Antwerpse Sportpaleis, die ik gedirigeerd heb.

Later ben ik om commerciële redenen aan de kant geschoven.”

Jarenlang heeft François Glorieux in België en in het buitenland,
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“Bij een bombarde-

ment in de oorlog

hebben we destijds,

toen ik in Kortrijk kind was,

alles verloren. Ik heb mijn

eigen piano zien branden.

Dankzij mijn ongehoor-

zaamheid leef ik nog.”

“De muziek is gewoon 

in mij, altijd geweest.

Daarnaast hebben kermis,

foor en circus mij ook altijd

mateloos gefascineerd.

Als jongen heb ik nog een

tijdlang fooraankondigin-

gen gedaan.”
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vooral

in

Canada,

zijn improvi-

satietalent to-

meloos ingezet om

jongeren enthousiast te

maken voor klassieke muziek

en hen de grondbeginselen van de

muziektaal bij te brengen. De meest uiteenlopende

dingen staan op zijn palmares. “Ik heb nog de mu-

ziek verzorgd voor een driekoningenavond met Luc

Philips, die in Zoersel woonde, en Martin Van

Zundert,” herinnert hij zich.Zoersel. Zes jaar gele-

den is François er neergestreken, gecharmeerd

door de rust in de natuur, waar hij verliefd op is. Na

vele omzwervingen langs ondermeer Stabroek en

Antwerpen-stad is Zoersel een thuishaven gewor-

den. “Hier, in mijn wat afgelegen huis, dat ik huur bij

een prima eigenaar, kan ik laat ‘s nachts nog muziek

op niveau opzetten – niet pianissimo, hé! – zonder

dat ik de buren lastigval. Als grote dierenliefhebber

heb ik verschillende poezen, en die zijn hier gelukkig.”

Hopen maar dat hijzelf in Zoersel ook de vredige rust

vindt.

Praha
We hebben urenlang in-

tens gepraat, François en

ik, maar we zijn op ver-

schillende momenten

ook heel stil geweest.

Toen hij zich aan de

piano zette bijvoorbeeld,

om mij met een gemak dat

onvoorstelbaar is, enkele

staaltjes van zijn kunnen te

tonen. Helemaal stil werd ik

echter, toen hij mij op zijn ge-

luidsinstallatie enkele fragmen-

ten liet horen van composities die

hij heel recent heeft uitgewerkt.

François stopt namelijk helemaal niet.

“Momenteel ben ik helemaal in de ban van

de stad Praag! Het is mijn tweede thuis gewor-

den. Ik wist dat de stad mooi was, maar ik heb ze nu

pas echt ontdekt. Ik heb er een recital gegeven en een staan-

de ovatie gekregen... Ik herleefde helemaal! Die stad heeft mijn hart

veroverd en ik ben een reeks werken aan het schrijven als hommage

aan de stad Praag (n.v.d.r.: ‘Praha’ in het Tsjechisch). Daar ga ik mo-

menteel totaal in op,” floreert François.

Rasverteller
Ooit is hem gevraagd: Welke drugs gebruikt u om altijd zo enthousiast

te blijven? Vandaag is François Glorieux niet meer die jonge, hecti-

sche entertainer van weleer, maar het vuur is er zeker nog, en dat hij

altijd zijn lichaam goed verzorgd heeft en nog dagelijks aan fitness

doet, is goed te zien. We lopen naar een aanpalende kamer en bekij-

ken een wand vol foto’s. Zonder enige moeite vertelt François de ene

anekdote na de andere, stof voor een hele GGD vol. Over zijn jeugd,

de schitterende ontmoetingen, de vele reizen... Je moest erbij ge-

weest zijn!
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Op vrijdag 20 oktober 2006 treedt François Glorieux op in De Bijl, ter ge-

legenheid van zijn vijftigjarig jubileum als musicus.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

U kunt ze bestellen via onze gemeentelijke dienst Cultuur, 03 380 13 96.

(t)huis voor kunst en cultuur

François Glorieux, een leven voor de muziek van Henri Bultynck is uitgegeven bij Cyclus,
Antwerpen/Apeldoorn, 2005, 215 blz., ISBN 90 8575 003 2.
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W E T E N S W A A R D

DE HEGTE HEYDE

eindelijk officieel erkend

De Hegte Heyde - een 9ha groot na-
tuurgebied aan de rand van Sint-
Antonius - wordt reeds heel wat
jaren beheerd door Natuurpunt
Voorkempen. Zij kregen in decem-
ber 2005 te horen dat het gebied -
eindelijk - werd erkend als reser-
vaat. “Het is onze bedoeling de na-
tuurwaarde van dit gebied - dat is op
te delen in een typisch heischraal
landschap en een bosgedeelte - te
beschermen en uit te breiden en de
wandelaars er maximaal van te la-
ten genieten”, aldus Natuurpunt
Voorkempen. “De officiële erken-
ning als natuurgebied is een be-
langrijke stap in die richting.”
Op zondag 20 augustus werd de
Hegte Heyde officieel als natuurre-
servaat ingehuldigd. De aanwezi-
gen konden die dag bovendien als
eersten een stapje zetten op het
nieuwe wandelpad, dat langs de on-
langs aangekochte percelen loopt. 

OPENBAAR ONDERZOEK

16 augustus - 15 oktober

Het ontwerp voor een ‘uitvoerings-
plan milieuverantwoord materiaal-
gebruik en afvalbeheer in de bouw’
ligt vanaf 16 augustus tot en met 15
oktober ter inzage bij de gemeente-
lijke dienst Leefmilieu in het ge-
meentehuis, Kasteeldreef 55.
Tijdens deze periode kunt u schrif-
telijke opmerkingen over de inhoud
van de ontwerpplannen indienen bij
de OVAM. Stuur uw opmerkingen
dus voor 15 oktober aan: OVAM,
Stationstraat 110, 2800 Mechelen
of eventueel per e-mail naar materi-
aalbeheer.bouw@ovam.be.
Voor meer informatie, kunt u terecht
op: www.ovam.be
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PASTORIJTUIN SINT-ANTONIUS

Binnenkort open voor publiek

Nu pastoor Lode Carlier met pensioen
is - en zijn opvolger pastoor Paul
Michielsen in de pastorij van Halle
verblijft - was de toekomst van de pas-
torij van Sint-Antonius eventjes ondui-
delijk. De gemeenteraad heeft echter
beslist dat de pastorij ter beschikking
blijft van de Kerkfabriek. Dat betekent
meteen ook dat de parochieverenigin-
gen er gebruik van kunnen blijven ma-
ken. Bovendien is sinds kort ook het
parochiesecretariaat - dat eerder aan
de overkant van de straat gelegen
was - gevestigd in de pastorij.
Los daarvan heeft het schepencolle-
ge er ook voor geopteerd de pastorij-
tuin binnenkort volledig open te
stellen voor het publiek. Concreet be-
tekent dit dat de dienst Openbare
Werken onder meer de afsluiting
langs de Kerkhoflei en tussen de
Kerkhoflei en de boomgaard zal ver-
wijderen. Verder zal ook de houten
schutting met klimop, die achter de
boomgaard staat, verdwijnen. De
beukenhaag die daar nu staat zal op
haar beurt - in het plantseizoen - ver-
plaatst worden tot voor de betonaf-
sluiting achteraan links. De betonnen
garages zullen afgebroken worden,
terwijl de origineel gemetste garage
een opknapbeurt krijgt.  In de voortuin
zal alle overbodige lagenbeplanting
zoveel mogelijk opgesnoeid worden,
zodat de pastorij meer in het oog
springt. Dit alles zal gebeuren in de
maand september, zodanig dat de
tuin begin oktober toegankelijk moet
zijn voor het publiek.
In een latere fase zal er bovendien
een tuinarchitect onder de arm wor-
den genomen om het achterste ge-
deelte van de pastorijtuin te
herbekijken.

VERDIEND TWEEDE

Pleintjeswedstrijd

Het scheelde geen haar
of het dorpspleintje van
Halle mocht zichzelf het
‘leukste en gezelligste
dorpsplein in de provincie
Antwerpen’ noemen. Met
nog geen twintig stem-
men verschil kwam het
kleurrijke dorpsplein van
Meerhout echter woens-
dagavond 16 augustus
als winnaar uit de bus.
Het dorpspleintje van
Halle eindigde verdiend
tweede en onze burge-
meester mocht daar don-
derdag 17 augustus een
mooi getuigschrift voor in
ontvangst nemen.
“Wij zijn heel blij én fier
met deze tweede plaats”,
aldus een zeer tevreden
burgemeester. “Het doet
ons veel plezier dat zo
veel mensen het groene
en gemoedelijke karakter
van het pleintje van Halle
weten te appreciëren. Wij
zijn dus terecht fier op het
dorpsplein van Halle!
Zéker ook omdat het niet
door een professioneel
en groot ontwerpbureau
werd uitgedacht, maar
wel door onze eigen
Hallenaars en gemeente-
lijke diensten, die het bo-
vendien ook eigenhandig
hebben aangelegd. Het
pleintje is voor tal van
mensen een ontmoe-
tingsplaats, waar heel
wat activiteiten worden
georganiseerd. Wij ho-
pen dat het daar nu - met
deze mooie tweede
plaats - alleen nog maar
meer toe uitnodigt!”
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van een stemvak. U stemt nu door met de

lichtpen de naam van de kandidaat of kandi-

daten van uw keuze aan te wijzen - en niet

door een bolletje vóór de naam van de kandi-

daat aan te duiden. U kunt natuurlijk ook een

lijststem geven door het vakje bovenaan de

lijst aan te wijzen. Vanaf 18 september kunt u

in het gemeentehuis en in de loketdiensten al

eens komen oefenen op zo’n stemcomputer.

Ik ben mijn oproepingsbrief kwijt!
Haal dan een kopie van uw oproepingsbrief

afhalen in het gemeentehuis, dienst

Bevolking. Op 8 oktober kunt u hier terecht

van 8 tot 13 uur. U kunt ook tot de stemming

worden toegelaten zonder oproepingsbrief

als het stembureau uw identiteit en uw stem-

bevoegdheid erkent. U moet dan uiteraard

wel het nummer en het adres van het stem-

bureau kennen waarbij u bent ingedeeld.

Volg op 8 oktober de verkiezingsuitslagen
Wilt u zo snel mogelijk het resultaat van de

verkiezingsuitslagen kennen? Surf dan naar

www.vlaanderenkiest.be. Alle uitslagen die

gekend zijn, worden hier meteen gepubli-

ceerd.

Op 8 oktober 2006 kiezen we een nieuwe gemeenteraad en provincieraad. De informa-

tiecampagnes van de verschillende partijen lopen intussen op kruissnelheid. In de loop

van deze maand krijgt u een oproepingsbrief om op 8 oktober richting stembus te trek-

ken.We blikken alvast eens vooruit naar deze verkiezingsdag.

Hoe stemmen?
Zoerselaars stemmen al verschillende jaren elektronisch,

dit wil zeggen met magneetkaart, leespen en computer.

Hoe gaat dit in z’n werk? Op 8 oktober meldt u zich - in het

bezit van uw oproepingsbrief en identiteitskaart - tussen 8

en 16 uur aan in het stembureau waarbij u bent ingedeeld

(zie oproepingsbrief). Daar krijgt u vervolgens een mag-

neetkaart, waarmee u naar een stemhokje gaat. U steekt

de kaart in de gleuf van de stemcomputer en volgt dan ge-

woon de boodschappen die op het scherm verschijnen. U

kunt eerst een stem uitbrengen voor de gemeenteraad,

nadien voor de provincieraad. Er zijn twee mogelijkheden

om geldig te stemmen:

- ofwel een lijststem (vakje bovenaan de lijst)

- ofwel een naamstem voor één of meer kandidaten op

dezelfde lijst.

Vergeet niet telkens uw keuze te bevestigen. Na de laat-

ste bevestiging komt uw magneetkaart vanzelf uit de com-

puter. U verlaat het stemhokje en steekt uw magneetkaart

in de urne. U krijgt uw identiteitskaart en uw oproepings-

brief, afgestempeld, terug. De oproepingsbrief moet u nog

even bewaren tot de verkiezingen zijn goedgekeurd. 

Stembrief op computer ziet er anders uit
De opmaak van de stembrief die op de computer ver-

schijnt, is veranderd ten opzichte van de vorige verkiezin-

gen. Elke kandidaat krijgt nu een volgnummer in de plaats

provincie- en gemeenteraadsverkiezingen - 8 oktober

<  v e r k i e z i n g e n  >

info

gemeentelijke dienst Bevolking
afdelingshoofd - Liliane Belis

gemeentehuis: tel. 03 380 13 33
loketdienst Sint-Antonius: tel. 03 380 13 80
loketdienst Zoersel: 03 312 94 10

www.vlaanderenkiest.be
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wat zijn zonevreemde woningen?
Het begrip ‘zonevreemde woning’ is

ontstaan bij de opmaak van de ge-

westplannen in de jaren zeventig.

Die plannen legden vast welke zo-

nes voor wonen werden bestemd.

Alle woningen die buiten die zones

lagen, werden als ‘zonevreemd’ be-

schouwd. Zonevreemd is dus zeker

geen synoniem voor illegaal.

Zolang zonevreemde woningen

met de vereiste vergunning zijn

gebouwd en geen bijzonder

probleem vormen voor de

onmiddellijke omgeving

kunnen ze ook gewoon

blijven (be)staan.

rechtszekerheid
voor eigenaars
Het probleem is

echter dat eige-

naars of huurders

van een dergelijke

woning momenteel

weinig rechtszekerheid

hebben. Zo zijn er voor

zonevreemde woningen in de

zogenaamde kwetsbare gebie-
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RUP zonevreemde woningen

info

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd - Jan Koninkx

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

Op 30 augustus 2006 stelde de gemeenteraad - als één van de eersten in Vlaanderen

- het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde woningen’ definitief vast.

den (natuurgebied, bosgebied, agrarisch

gebied met ecologische waarde) op dit mo-

ment geen mogelijkheden tot uitbreiden of

herbouwen.

Met de opmaak van een RUP wil het ge-

meentebestuur iets aan deze situatie ver-

helpen. Daarom werden voor alle zone-

vreemde woningen - rekening houdend

met de omgeving waarin ze gelegen zijn -

een aantal ontwikkelingsperspectieven

(uitbreidings- en verbouwingsmogelijkhe-

den) uitgewerkt. Eigenaars weten daar-

door precies wat de mogelijkheden en

beperkingen van hun eigendom zijn.

Bovendien, en zeker zo belangrijk, krijgt ie-

dere eigenaar de zekerheid dat hij zijn wo-

ning kan herbouwen als deze - buiten zijn

wil om - zou worden vernield door een plot-

se ramp.

verder verloop van de procedure
Voor het RUP werd intussen een openbaar

onderzoek gehouden. Alle eigenaars heb-

ben tijdens de periode van dit openbaar on-

derzoek de gelegenheid gekregen om het

RUP in te kijken en eventueel bemerkingen

of bezwaren te formuleren. Het plan werd

naar aanleiding van het openbaar onder-

zoek op een aantal punten bijgestuurd. De

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

ordening (GECORO) heeft het plan vervol-

gens gunstig geadviseerd, waarop de ge-

meenteraad het dus definitief vaststelde.

De laatste stap in de procedure rond de op-

maak van dit RUP is de goedkeuring door

de bestendige deputatie van de provincie.

Als alles zijn normale verloop kent, moet in

het najaar de problematiek rond zone-

vreemde woningen en de daarbij horende

rechtsonzekerheid van de eigenaars tot

het verleden behoren.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden: woensdag 18 oktober, woensdag 15
november en woensdag 20 december.

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...........Elsebie Huybrechts, tel. 03 380 13 99
sportraad...........Clara Deckers, 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...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

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
Eduard en Simonne MARIEN - LENS
Josephus en Maria ASSELBERGHS - VERBEECK
Eduard en Maria CORNET - WILLEMS
Constantinus en Martha GEUDENS - MARTENS
Gaston en Maria VIDAL - VAN GELDER
Marcel en Marie-Josée VERHEYEN - PITTOORS
Alfons en Maria VAN HOFSTRAETEN - DRIESKENS
Walter en Armandine VAN DEN HOUDT - BALS
Frans en Mariette PHILIPSEN - COX
Renatus en Maria JANSSENS-WILMSSEN
René en Joanna HOSKENS - VAN DE WALLE
Camiel en Elisabeth DE COCK - WILLEMS
Frans en Mariette BOSMANS - SEBREGHTS
Joseph en Maria APERS - VAN DYCK
Eduardus en Joanna WILLEMS - VERVOORT
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H U I S A R T S E N
Vanaf juli 2006 kunt u bellen naar het centraal oproepnum-
mer 0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht
is tijdens het weekend.
De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en
eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-
terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.
De maandelijkse wachtlijst van huisartsen op onze gemeente-
lijke website zal ook vervangen worden door het bovenstaande
centrale oproepnummer.

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 10 500 als u wil
weten welke apotheker van wacht is.

Marcel en Agnes PANDELAERS - DEBOEL
Marcellus en Angela VERWILT - BREUGELMANS
Julius en Josephina VAN OVERVELD - TAEYMANS
Gustavus en Ludovica VAN DEN LANGENBERGH - KEN-
NIS
Clément en Augusta STERKENS - KEYSERS
Jozef en Yvonne CLAESSENS - VAN BERGEN
Jan en Renée HOPPENBROUWERS - VERBOVEN
Paul en Marie-José GANJE - HERMANS

6 0  J A A R  S A M E N
Jan en Irma CLEIREN - THEYS
Dyonisius en Maria VAN WEMMEL - VAN GERWEN
Constantinus en Joanna VAN AEL - VAN ROY
Augustinus en Irma DIERCKX - GEENTJENS
Ludovicus en Margaretha VERRIJKT - SEBRECHTS
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