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Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (03 380 13 00)

Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03 312 94 10)

Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (03 380 13 80)

1.500STE ABONNEE
in de bloemetjes gezet 

Paul Thys, een 48-jarige houtbewerker uit

Lichtaart en hevig Kiekeboe-fan, was eind juni

de 1.500ste inschrijver op onze digitale Nieuwsbrief. In ruil daarvoor kreeg

hij uit handen van onze burgemeester een fles champagne, een mooi boe-

ket bloemen en - als klap op de vuurpijl - een oude publicatie van een in-

terview met Merho overhandigd.

Wilt u ook graag op de hoogte blijven van wat er zoal reilt en zeilt in onze

gemeente? Schrijf u dan, gratis, in op onze wekelijkse digitale Nieuwsbrief.

Dit kan door een mailtje te sturen naar communicatie@zoersel.be of door

op de startpagina van www.zoersel.be rechts te klikken op Nieuwsbrief en

uw gegevens in te geven. Veel leesplezier!
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Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij in-

gezonden stukken al dan niet verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Het is weer zover: voor de meesten viel het doek over de vakantie.

Al kunnen we niet van een zonnige zomer spreken, ik hoop dat de voorbije

periode u toch wat rust en ontspanning heeft gebracht, en dat u er van hebt

genoten.

Waar nog het doek over viel, is het postkantoor in Zoersel. En daar zijn we

als bestuur écht niet over te spreken.

Even verderop viel het doek niet, integendeel, daar werd het gelicht, en

wel van het Kiekeboebeeld op het pleintje naast de kerk in Zoersel. Denk

nu niet aan een standbeeld. Een standbeeld, dat stààt immers. En dat doet

Kiekeboe niet. Dus, noem het gewoon een beeld. Maar wel heel bijzonder:

gewoon zittend op een bankje, levensecht, uitnodigend tot een gezellige

babbel. Rij of loop er zeker ‘ns langs.

En staat u ook in vuur en vlam voor Kiekeboe, dan zal u zeker ook warm

lopen voor de volgende brandweerkalender. We vertellen hoe hij ook in

uw bezit komt. Meteen geeft u onze brandweer een steuntje in de rug.

Bedankt, Merho, voor de medewerking!

In deze GGD lichten we ook weer een tipje van de sluier over de werk-

zaamheden in het Bethaniënhuis. We laten Raymond Ghielens aan het

woord, een Zoerselaar die meewerkt aan de restauratie. En daar zijn we

echt wel fier op.

Verder doen we alles uit de doeken over een aantal RUP’s. Niet te ver-

warren met de eikenprocessierups. Al hadden we er ook in onze gemeen-

te wel last van, intussen zijn die beestjes allemaal uitgevlogen.  Neen, hier

gaat het over ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij moeten het gemeentelijk

ruimtelijk structuurplan concretiseren. 

Voortaan komt de gemeente ook tussen in de kosten die inwoners doen

voor het volgen van een EHBO-cursus. Een ongeval kan immers overal

en op elk moment gebeuren. En dan is soms meer nodig dan alleen een

doekje voor het bloeden.

Katrien Schryvers
burgemeester



W E T E N S W A A R D

FIETSVERKOOP

27 september

Het gemeentebestuur verkoopt op
donderdag 27 september 2007 bij op-
bod een aantal fietsen. U kunt de fiet-
sen vanaf 17.30 uur bezichtigen bij de
gemeentelijke dienst Openbare
Werken aan het Zonneputteke (1E) in
de deelgemeente Zoersel. De eigen-
lijke verkoop start om 18 uur.
Iedereen is van harte welkom.

SENIOREN ‘IN THE PICTURE’…
… tijdens de Seniorenweek

Bent u een actieve senior die graag
onder de mensen komt, eens wat be-
weging neemt of een vleugje cultuur
opsnuift, dan is de Seniorenweek ze-
ker iets voor u. Van 19 tot 23 novem-
ber biedt de seniorenraad u een rijk
gevuld en gevarieerd programma
aan, dat u eind oktober in uw brieven-
bus zult vinden. Reserveer de
S eniorenweek nu alvast in uw agen-
da, zodat u zeker niets moet missen. 
Kunt u wegens ziekte of ouderdom
niet deelnemen aan deze activiteiten,
dan komen wij gewoon tot bij u. De se-
niorenraad organiseert begin novem-
ber namelijk, met de medewerking
van OKRA, gezinsbond en zieken-
zorg, de actie ‘Wij weten elkaar wo-
nen’. In het kader van deze actie
mogen 80-plussers die niet meer zo
goed te been zijn een bezoekje ver-
wachten. Vorig jaar kende deze actie
alleszins veel succes. Sommigen on-
der u zullen dus bekende gezichten
weerzien, voor anderen wordt het on-
getwijfeld een aangename kennisma-
king.

VLAANDEREN

VERZAMELT

U ook?

Van eierdopjes tot voet-
baltruitjes, van koffiemo-
lens tot oldtimers, van
luciferdozen tot Barbie-
poppen, van Pokémon-
kaarten tot koekoeks-
klokken. We verzamelen
allemaal wel iets. Op zol-
der vergeten, pronkend in
vitrinekasten of zorgvul-
dig geordend in oude
schoendozen.. Curieus,
klassiek, knotsgek of uit-
zonderlijk. Van alledaag-
se dingen van vroeger tot
de allernieuwste snufjes. 
Het project ‘Vlaanderen
Verzamelt’, van Project-
huis Tapis plein en
Volkskunde Vlaanderen,
brengt het kleurrijke
Vlaamse verzamelland-
schap in kaart en gaat op
zoek naar de drijfveren
en passies die aan de ba-
sis liggen van verzamel-
woede allerhande.

Bent u een verzamelaar? 
Dan kunt u uw verzame-
ling op www.vlaanderen
verzamelt.be registreren.
Doet u dit voor 30 sep-
tember, dan bestaat de
kans dat uw collectie ge-
selecteerd wordt om, sa-
men met een aantal
andere, het onderwerp
van een boeiend kijkboek
te vormen. Uiteraard kun-
nen nieuwsgierige be-
zoekers op de website
ook gewoon komen snui-
steren in de uiteenlopen-
de collecties.
‘Vlaanderen Verzamelt’
wordt bovendien ook de
basis voor de zinnenprik-
kelende expo ‘Nooit ge-
noeg’, een belevingspar-
cours dat u in de lente
van 2008 door het intrige-
rende fenomeen verza-
melen zal voeren.
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FEESTJE?
Denk aan de billijke vergoeding

Behoort u tot een jeugdbeweging of
een vereniging, of baat u een café
of restaurant uit? Hou er dan reke-
ning mee dat u een vergoeding
moet betalen wanneer u opgeno-
men muziek (buiten de familiekring)
afspeelt. Dit noemt men de billijke
vergoeding, en die is bedoeld voor
de artiesten - vertolkers en de pro-
ducenten van het nummer. Tot voor
1999 werden in België enkel de au-
teurs - componisten vergoed (S a-
bam), terwijl de vertolkers en de
producenten geen frank verdienden
met de publieke verspreiding van
hun muziek. De wet van 30 juni
1994 en de uit voeringsbesluiten
hieromtrent maakten hier een einde
aan door de billijke vergoeding in
het leven te roepen. De uitvoerende
artiesten en producenten kunnen
niet verhinderen dat hun repertoire
in het openbaar wordt afgespeeld,
maar krijgen daarvoor nu in ruil het
recht op een vergoeding.

Voor wie?
De billijke vergoeding moet betaald
worden door al wie opgenomen mu-
ziek afspeelt buiten de familiekring.
Dit gebeurt onder meer in cafés,
discotheken, restaurants, winkels,
jeugdhuizen, openbare besturen,
culturele centra, of tijdens braderij-
en, fuiven, enz.. Op de website
www.bvergoed.be vindt u hierover
meer uitgebreide informatie. U kunt
er alle nodige wettelijke informatie
en tarieven raadplegen, alsook
aangifteformulieren oproepen en
afdrukken.
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<  b u r g e r z a k e n  >
gemeentelijke dienst Bevolking
afdelingshoofd - Liliane Belis

tel. 03 380 13 33
fax 03 380 13 39
bevolking@zoersel.be

neem ook eens een kijkje op
www.diplomatie.be

info

kwaliteit

- genomen in vooraanzicht

- geen hoofddeksel (pet, sjaal of bril in de haren, …), tenzij om

medische of godsdienstige redenen

- beide ogen goed zichtbaar (geen donkere bril, tenzij u visu-

eel gehandicapt bent en daar een medisch attest van kunt

voorleggen)

- lichte, egale achtergrond (niet blauw, rose, grijs, …)

- geen beschadigingen (van papierklemmen of nietjes), vlek-

ken of kreuken

- recente en gelijkende foto 

- een kleuren- of zwartwitfoto voor uw identiteitskaart,

een kleurenfoto voor uw paspoort

afmetingen

- een rechthoekige foto van 35 bij 45 mm (zonder witte rand)

- hoofdhoogte tussen 25 en 40 mm

- het hoofd volledig in het midden van de foto

Een schoolfoto (vaak met gekleurde achtergrond) wordt en-

kel aanvaard voor de identiteitsbewijzen voor kinderen jon-

ger dan 12 jaar (wit kaartje geldig om in Europa te reizen)

aanvraag

U kunt een paspoort of een identiteitsbewijs voor kinderen jon-

ger dan 12 jaar aanvragen in het gemeentehuis of in één van

onze loketdiensten. Wordt u opgeroepen om langs te komen

voor uw nieuwe elektronische identiteitskaart, dan moet u

hiervoor naar de dienst die deze oproep verstuurde (zie stem-

pel op oproepingskaart). Is het voor u gemakkelijker om bij

een andere loketdienst langs te gaan? Neem dan éérst (tele-

fonisch) contact op met deze dienst, dan laten wij uw papie-

ren overbrengen.

reisdocumenten

Let er goed op dat heel uw gezin beschikt over de juiste docu-

menten als u met vakantie gaat. Zo hebben kinderen jonger

dan 12 jaar voor hetzelfde land soms andere reisdocumenten

nodig dan personen ouder dan 12 jaar (bv. S lowakije,

Litouwen, …). Ook kinderen die zonder ouders reizen, heb-

ben voor sommige landen een paspoort nodig (Turkije, …).

Steeds meer mensen brengen zelfgemaakte computerfoto’s

mee voor de aanvraag van hun nieuwe identiteitskaart of pas-

poort. Op zich is daar niets op tegen, maar heel wat van die

foto’s worden teruggestuurd door het productiecentrum om-

dat ze niet voldoen aan de vereisten.
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say “cheeeese”
vereisten voor uw pasfoto



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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<  a d v i e s r a d e n  >

Enkele maanden geleden lanceerden we een oproep naar kandidaten voor een aantal gemeen-

telijke adviesraden. In het gemeentedecreet is bepaald dat in deze adviesraden maximum twee

derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. We ontvingen heel wat reacties op onze op-

roep, maar voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de

Milieuraad ontvingen we nagenoeg enkel mannelijke kandidaturen, zodat we voor deze advies-

raden niet aan de vooropgestelde twee derderegel voldoen. Dat betekent dat we de procedure

voor het oproepen van kandidaten voor de GECORO en de Milieuraad opnieuw moeten starten.

We willen hierbij vooral ook vrouwen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

gecoro

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De GECORO is samengesteld uit verte-

genwoordigers van de verschillende maat-

schappelijke geledingen - zoals bv.

natuurverenigingen, verenigingen van zelf-

standigen, handelaars, werkgevers of

werknemers - en uit een aantal deskundi-

gen op het gebied van ruimtelijke ordening.

De GECORO adviseert onder meer over

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en

het gemeentelijk structuurplan. Daarnaast

kan de commissie ook adviezen geven of

voorstellen doen over alle zaken die tot de

gemeentelijke ruimtelijke ordening beho-

ren. Ze doet dit op eigen initiatief of op

vraag van het gemeentebestuur of van de

gemeentelijke stedenbouwkundige ambte-

naar. De GECORO heeft als doel het ge-

meentebestuur te adviseren over het

gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke or-

milieuraad

Onze gemeente sloot in 2002 een samen-

werkingsovereenkomst af met het Vlaam-

se Gewest. Deze overeenkomst kreeg de

naam ‘Milieu als opstap naar duurzame

ontwikkeling’ en houdt in dat de gemeente

subsidies ontvangt voor een aantal inspan-

ningen die zij levert ten gunste van het leef-

milieu. Zo moet de gemeente onder meer

beschikken over een milieuraad, bestaan-

de uit milieu- en natuurverenigingen, on-

derwijsinstellingen, sociaal-culturele orga-

nisaties, vormingsorganisaties, beroeps-

groepen en/of -organisaties en erkende

wildbeheereenheden. De milieuraad geeft

verplicht advies over het ontwerp van ge-

meentelijk milieujaarprogramma, het ont-

werp gemeentelijk milieubeleidsplan, de

implementatie van het actieprogramma

van het gemeentelijk natuurontwikkelings-

plan (GNOP), de gemeentelijke plannen

die van belang zijn voor het behoud en de

ontwikkeling van de natuurlijke structuur en

de algemene natuurkwaliteit in de gemeen-

te en de DuLo-waterplannen.

Naast het verlenen van adviezen aan het

gemeentebestuur, werkt de milieuraad

mee aan de realisatie van natuur- en mi-

lieuvriendelijke initiatieven en draagt bij tot

sensibilisering i.v.m. het leefmilieu.

Behoort u tot een van de genoemde leden

en voelt u zich geroepen om uw stem te la-

ten gelden in het gemeentelijke milieube-

leid, dan kunt u zich voor 15 oktober

kandidaat stellen bij het college van burge-

meester en schepenen, Kasteeldreef 55.

op zoek naar

vrouwelijke kandidaten
gecoro & milieuraad

dening, om op die manier de ruimtelijke

kwaliteit in de gemeente te waarborgen.

Wilt u zetelen in de GECORO, en voldoet

u aan onderstaande voorwaarden?

Heeft u voeling met wat leeft in de ge-

meente; bent u onafhankelijk, zowel van

politiek als van drukkingsgroepen; heeft u

inzicht in ruimtelijke ordening of bent u er

mee vertrouwd; kunt u snel ambtelijke rap-

porten doornemen, kunt u zich een inhou-

delijk beeld vormen van de ruimtelijke pro-

blematiek en kunt u erover vergaderen om

tot een advies te komen; bent u communi-

catie- en luistervaardig zonder vooringeno-

menheid; laat u bij elk advies het algemene

belang primeren boven het private belang?

Bezorg uw kandidatuur dan voor 15 okto-

ber bij het College van burgemeester en

schepenen, Kasteeldreef 55. Geef ook aan

waarom u in de GECORO wilt zetelen.
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U kon er de laatste maanden niet naast kijken: dit jaar viert de

Kiekeboe-strip zijn dertigste verjaardag! Onze gemeente, thuis-

haven van Kiekeboes geestelijke vader Merho, bleef uiteraard

niet achter tijdens de verjaardagsfestiviteiten. Zo kon u deze zo-

mer onder meer een bezoekje brengen aan een uitgebreide

Kiekeboe-tentoonstelling in De Bijl of deelnemen aan een grote

Kiekeboe-fietsrally in en rond Zoersel. Als kers op de taart werd

zondag 26 augustus een levensgroot Marcel Kiekeboe-stand-

beeld onthuld, gevolgd door een heuse Kiekeboe-fandag voor

jong én oud. En dat het een succes was, bewijst dit fotoverslag.

Om een blijvende herinnering te hebben aan de dertigste

verjaardag van Kiekeboe ontstond bij het gemeentebe-

stuur een tijdje geleden de idee om een Kiekeboe-stand-

beeld te laten maken: een levensgrote, bronzen Marcel

Kiekeboe, rustig kuierend op een bankje.

Beeldhouwer Valère Peirsman uit Temse nam deze op-

dracht met veel plezier aan. Het Kiekeboe-standbeeld

werd zondag 26 augustus plechtig onthuld - door Merho,

burgemeester Katrien Schryvers, de kunstenaar zelf en

acteur Ludo Hellinckx, die de rol van Kiekeboe speelt in

de musical ‘Baas boven baas’. De jonge Kiekeboe-lezer-

tjes kunnen vanaf nu dus steeds even plaatsnemen naast

hun held, op het aangelegde pleintje tussen de S int-

E lisabethkerk en de gemeentelijke basisschool van

Zoersel.

<  k i e k e b o e  >

een succes
kiekeboe-fandag op 26 augustus



Het gemeentepark in Halle stond die dag eveneens volledig in het teken van de

sympathieke stripheld tijdens de ‘Grote Kiekeboe-dag’. Op deze doe-dag konden

alle jonge Kiekeboe-fans deelnemen aan tal van werkwinkels, maar ze konden zich

ook uitleven op verscheidene springkastelen of een handtekening trachten te be-

machtigen van Merho of van de Kiekeboe-cast van ‘Baas boven baas’. De dag

werd in schoonheid afgesloten met een spetterend optreden van de Ketnetband.

De vrijwillige brandweer van Zoersel maakte meteen van de gelegenheid ge-

bruik om tijdens deze Kiekeboe-dag hun brandweerkalender 2008 voor te

stellen. Zij hadden namelijk de idee om deze kalender te illustreren met pren-

ten uit Kiekeboe-albums, meer bepaald scènes die met vuur, brand of

brandweermannen te maken hebben. “Toen ik op zoek ging naar ge-

schikte tekeningen, bleek er in de Kiekeboe-verhalen meer vuur te zit-

ten dan ik aanvankelijk dacht”, zegt geestelijke vader Merho, die hielp

bij de selectie van de prenten. “Met als resultaat een vurige kalender,

die ik iedereen warm aanbeveel.”

Kon u op 26 au-
gustus nog geen ka-

lender op de kop tikken?

Geen paniek, u kunt hem

nog bij onze brandweer bestellen.

Stuur  een mailtje naar

brandweerkalender@gmail.com.

Vermeld daarin zeker uw naam,

adres, e-mail, telefoonnummer en

het aantal kalenders dat u wilt be-

stellen. U betaalt vier euro per ka-

lender, bij levering in Zoersel.

U kunt uiteraard ook wachten op

de huis-aan-huisverkoop, die eind

september start.
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Volgens recente cijfers waren er in 2003 32.639 ni euwe

kankergevallen in Vlaanderen. Dat betekent dat elke dag

gemiddeld 90 Vlamingen horen dat ze kanker hebben.

Jammer genoeg kent quasi iedereen wel iemand die in

behandeling is (geweest) voor kanker. “Een vaak gehoor-

de en terechte klacht van kankerpatiënten is dat de be-

handeling echter te sterk wordt herleid tot een puur

medisch-technische aangelegenheid”, aldus de Vlaamse

Liga tegen Kanker (VLK). “De laatste decennia is de over-

tuiging gegroeid dat de behandeling van kanker zich niet

mag beperken tot de bestrijding ervan. Het is essentieel

dat we ook aan de psychosociale noden van elke kanker-

patiënt tegemoetkomen. In die zin gaat het niet alleen om

behoeften, maar ook om rechten.”

charter

Daarom stelde de VLK in 2001 het ‘C harter van de psy-

chosociale rechten van de kankerpatiënt’ op. “Enkele

rechten uit het Charter zijn intussen wettelijk geregeld, en

ook op het terrein doen hulpverleners lovenswaardige in-

spanningen om kankerpatiënten de zorg te geven waar

ze recht op hebben. Het ontbreekt hen echter vaak aan

mensen en middelen om de vele noden van de kankerpa-

tiënt goed op te vangen. Hierdoor blijven veel problemen

waarmee die laatste geconfronteerd wordt, nog onopge-

lost. Op heel wat vlakken blijft het charter dus een na te

streven ideaal, denken we maar aan het recht op gelijke

behandeling, op psychosociale zorg op maat, op informa-

tie, op sociaal welzijn, op bescherming van de persoonlij-

ke levenssfeer, enz.

Wij roepen beleidsmakers, mensen uit de gezondheids-

zorg, werkgevers, verzekeraars en het brede publiek dan

ook op dit charter te ondertekenen en mee te werken aan

de realisatie ervan.”

Burgemeester Katrien Schryvers heeft het charter alvast,

in naam van het gemeentebestuur, op 8 september - Dag

tegen Kanker - officieel ondertekend. Op die manier en-

gageert onze gemeente zich voor een betere psychoso-

ciale zorg voor kankerpatiënten en mensen uit hun

omgeving, en geven we een krachtig signaal aan alle be-

trokken instanties om werk te maken van deze psychoso-

ciale rechten.

<  g e z o n d h e i d  >
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Uw kind krijgt een pot kokend water over zich, u bent op

straat getuige van een ongeluk. Hopelijk overkomt het u

nooit, maar stel dat het toch gebeurt: wat doet u dan?

Met een EHBO-diploma op zak, bent u in staat de - vaak

levensnoodzakelijke - eerste hulp toe te dienen. Daar-

om vinden het gemeentebestuur en het Zoerselse Rode

Kruis het ook belangrijk dat zo veel mogelijk mensen

zo’n EHBO-diploma hebben. Met die kennis kunt u im-

mers in geval van nood veel voor iemand betekenen. “In

het verleden was die EHBO-cursus gratis”, vertelt het

Rode Kruis, “maar dat is recent gewijzigd. Bovendien

bestaat de cursus tegenwoordig uit twee delen. De cur-

sisten starten sowieso met de cursus Eerste Hulp (12

uren + examen) en betalen daarvoor 25 euro. Het staat

hen vrij nadien ook de cursus Helper nog te volgen (12

uren + examen). Die kost 35 euro. Wie voor beide cur-

sussen geslaagd is, krijgt het brevet ‘Helper’.”

Omdat het financiële aspect geen rem mag zijn voor

mensen die deze cursussen willen volgen, besliste het

schepencollege dat het gemeentebestuur zal tussenko-

men in de kosten. Voor elke cursus betaalt zij meer be-

paald de helft van de kostprijs. Dit geldt echter wel enkel

op voorwaarde dat de cursist 12 uren les gevolgd heeft

én geslaagd is.

volgende cursus

“De richtlijnen van de cursus Eerste hulp veranderen in

september drastisch”, weet het Rode Kruis nog. “Dat be-

tekent dat wij onze lesgevers eerst de kans willen geven

hun lessen hieraan aan te passen, en dat de eerstvol-

gende lessenreeks pas in januari zal doorgaan.” Waar

en wanneer u zich hiervoor kunt inschrijven, delen we u

alleszins tijdig mee.

ehbo-diploma?
gemeentebestuur deelt in kosten

lokaal engagement
psychosociale rechten van de kankerpatiënt



Zoals elk jaar, mogen we ons ook dit najaar

verwachten aan het griepvirus. Het duikt

immers elke winter terug op en kan tot een

kwart van de bevolking ziek maken. Voor

de meeste mensen volstaat het om een

weekje uit te zieken, maar behoort u tot de

risicogroep, dan laat u zich best vaccineren

wilt u beschermd zijn tegen de ziekte en

haar complicaties. Die risicogroep bestaat

uit mensen met diabetes, hart-, long-, le-

ver- of nierziekten en ook alle 65-plussers.

Iedereen die nauw contact heeft met men-

sen uit de risicogroep of er beroepshalve

dikwijls mee omgaat, doet er ook goed aan

zich te laten inenten.

Wat veel mensen niet weten, is dat griep

ook bij jonge gezonde mensen met diabe-

tes verwikkelingen uitlokt. Griep kan uw

diabetesregeling immers danig in de war

sturen, ook als u geen insuline gebruikt.

Een jaarlijkse griepvaccinatie biedt dan

ook de beste garantie om het griepseizoen

zonder kleerscheuren door te komen.

Zo’n griepvaccinatie betekent niet dat u

niet meer ziek kunt worden, maar de kans

op griep wordt wel aanzienlijk kleiner en ze-

ker de kans op complicaties neemt dras-

tisch af. Let op: een griepvaccin werkt pas

na twee weken. Ga dus tijdig, in oktober of

november, langs bij uw huisarts voor een

voorschrift. Behoort u tot de risicogroep,

dan wordt het vaccin voor de helft, of bij

sommige mutualiteiten volledig, terugbe-

taald.

Kijk of bel eens naar www.griepvaccina-

tie.be of de Diabetes infolijn: 0800 96 333
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Het provinciebestuur van Antwerpen biedt sinds 1 juli een gratis verzekering aan voor

vrijwilligerswerk. “Recent nog zorgde de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk voor een

betere bescherming van de vrijwilliger”, zo luidt het.

“Volgens deze nieuwe wet worden organisaties die met vrijwilligers wer-

ken aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorza-

ken én worden ze tegelijkertijd verplicht om hiervoor een verzekering te

nemen. Deze nieuwe aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht

geldt echter alleen voor vrijwilligersorganisaties met  rechtspersoonlijk-

heid (vzw’s en openbare besturen) en voor feitelijke verenigingen die

deel uitmaken van een koepel (zoals een plaatselijke afdeling van de

Chiro, S couts, Gezinsbond, Willemsfonds, enz.) of die personeel te-

werkstellen (zoals de vakbonden). Vrijwilligers die actief zijn in een ge-

wone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, blijven

dus persoonlijk aansprakelijk. Daarom wil de provincie ook die vrijwilli-

gers, en zo zijn er heel wat, een specifieke gratis vrijwilligersverzekering

aanbieden, zodat ook zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te

draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.

Het provinciebestuur kan deze verzekering aanbieden dankzij middelen

van de Nationale Loterij. Naar aanleiding van de nieuwe wet op het vrij-

willigerswerk maakte staatsecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno

Tuybens deze middelen vrij. Op basis van zijn aanbevelingen werkten

de provincies een collectieve polis uit.

wat houdt deze verzekering in?

Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilli-

gersactiviteiten kunnen beschouwd worden. Het gaat zowel om burger-

rechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen.

De polis dekt maximaal 100 vrijw illigersdagen en is vooral bedoeld voor

occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de gewone wet-

telijke verzekering vallen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzeke-

ring van één vrijwilliger voor één dag. De organisaties kunnen op een

eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen aanvra-

gen bij het provinciebestuur.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilli-

gers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden

bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilli-

gers.

Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties worden volgens het

reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

voor vrijwilligers

goed nieuws
gratis verzekering sinds 1 juli 2007

gemeentelijke afdeling Welzijn
afdelingshoofd - Bart Van Santvliet

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

info



< v e r k e e r  >
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cijfergegevens

In de periode 1997 - 2001 gebeurden op dit

kruispunt 25 ongevallen, waarvan vijf met

fietsers, zo blijkt uit gegevens van de poli-

tie en het Nationaal Instituut voor de

S tatistiek (NIS ). De conclusie van het

Vlaamse Gewest was dan ook dat dit kruis-

punt op de lijst van ‘zwarte punten’ in

Vlaanderen behoort.

TV3V (Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer

Vlaanderen), opgericht door het Vlaamse

Gewest, moet deze zwarte punten weg-

werken. Het krijgt daarvoor, gedurende vijf

jaar, 100 m iljoen euro per jaar.

voorstel TV3V

TV3V wil al een hele tijd het betreffende

kruispunt in Zoerseldorp aanpakken. Het

stelde daar immers problemen vast met de

verkeersafhandeling - met files tot gevolg -

en met de verkeersveiligheid - met onge-

vallen tot gevolg. Het schepencollege is

zich bewust van het feit dat de verkeersaf-

wikkeling op die plaats een probleem vormt

en wil ook meewerken aan het veiliger ma-

ken ervan. TV3V lanceerde het voorstel om

een links-afslagstrook te voorzien op de

N14 (komende van Zandhoven, richting

Kerkstraat) en verkeerslichten te plaatsen

op dit kruispunt. Die zouden werken in twee

fases: 1. groen licht voor al het verkeer op

de N14 - inclusief de wagens die op de

links-afslagstrook staan, 2. gevolgd door

groen licht voor de voertuigen die uit de

Kerkstraat komen.

Het nadeel aan deze opstelling, en zeker

aan de afslagstrook, is dat hierdoor de par-

keerplaatsen aan beide kanten van de N14

zouden verdwijnen. Het schepencollege

wil de plaatselijke middenstand echter be-

schermen en wil daarom verhinderen dat

er parkeerplaatsen verloren gaan.

Het is u ongetwijfeld al opgevallen: aan het

kruispunt van de N14 Zandstraat met de

Kerkstraat in Zoerseldorp staat sinds be-

gin september een proefopstelling van

verkeerslichten.

Deze proefopstelling, die nog niet defini-

tief is, kent een lange voorgeschiedenis,

die we hierbij even kort voor u schetsen.

proefopstelling

verkeerslichten
kruispunt
zandstraat - kerkstraat
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voorstel gemeentebestuur

Ons voorstel luidde dan ook om geen af-

slagstrook te voorzien, en de verkeerslich-

ten te laten werken in drie, in plaats van

twee, fases. Dat wilt zeggen dat het afwis-

selend groen licht is voor: 1. het verkeer op

de N14 dat van Zandhoven richting Zoersel

rijdt, 2. het verkeer op de N14 dat van

Zoersel richting Zandhoven rijdt, 3. het ver-

keer dat uit de Kerkstraat komt.

proefopstelling

TV3V wenste de heraanleg te doen op ba-

sis van haar voorstel (zie boven), behalve

als de gemeente kan aantonen dat het door

haar voorgestelde systeem met drie fases

kan werken.

We willen nu dus aan de hand van een

proefopstelling nagaan of ons voorstel mo-

gelijk is, én goed werkt. Vandaar dat er

sinds begin september, gedurende vier tot

zes weken, verkeerslichten staan op het

kruispunt N14 Zandstraat - Kerkstraat. Wij

zullen zowel tijdens als na deze proefperio-

de metingen doen. Zo zullen we nagaan

hoe lang de eventuele files zijn, hoe lang

automobilisten moeten wachten vooraleer

ze de baan op of af kunnen en hoeveel

weggebruikers er aanwezig zijn. Nadien

volgt een evaluatie, die we dan zullen voor-

leggen en bespreken met TV3V en het

Vlaamse Gewest. Vervolgens zal er door

de hogere overheden beslist worden of de

links-afslagstrook er al dan niet moet ko-

men. Wij houden u alleszins verder op de

hoogte van de stand van zaken en danken

u alvast voor uw begrip.

Tijdens de werkzaamheden aan de ring rond Antwerpen enkele jaren

geleden was één van de ‘Minder Hinder-maatregelen’ het invoeren van

een vrije busbaan op de E34. In die periode begon deze vrije busbaan

ter hoogte van op- en afrittencomplex Zoersel. Dankzij deze maatregel

stapten heel wat van onze bewoners over op het openbaar vervoer, in

plaats van met de wagen in de file te gaan staan. De sneldienst van

Zoersel richting Antwerpen werd in die periode opvallend vaker gebruikt.

Na de werken werd de vrije busbaan echter ingekort tot het op- en afrit-

tencomplex Ranst. Heel wat mensen namen daardoor opnieuw de wa-

gen, en stonden dagelijks tijdens de spits in de file vanaf Zoersel, richting

Antwerpen.

Het gemeentebestuur is dan ook al lange tijd vragende partij, net als De

Lijn zelf, om de vrije busbaan terug uit te breiden tot Zoersel. Wij zijn er

immers van overtuigd dat dit het gebruik van het openbaar vervoer op-

nieuw zal doen toenemen, en tegelijkertijd het fileprobleem zal aanpak-

ken.

Na lang aandringen bij het Vlaamse Gewest, wegbeheerder van de au-

tosnelweg, zijn we in ons opzet geslaagd: de vrije busbaan op de E34

richting Antwerpen start sinds kort opnieuw bovenaan de oprit van

Zoersel. Wij hopen alleszins dat dit u zal aanzetten om opnieuw de bus

te nemen.

gemeentelijke dienst Openbare Werken
afdelingshoofd - Rudy Reynders

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

info

sneldienst

naar antwerpen
sneldienst

naar antwerpen
aparte busrijstrook
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“De strakke gevel
van het Bethaniënhuis is authentieke Art Nouveau
met architecturale waarde.”

“De strakke gevel
van het Bethaniënhuis is authentieke Art Nouveau
met architecturale waarde.”
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Raymond is zaakvoerder van Restauratie-

werken Ghielens, dat als Zoersels bedrijf

betrokken is bij de werkzaamheden aan

het Bethaniënhuis, meer bepaald voor het

reinigen van de buitengevels, die na de rei-

niging een beschermlaag krijgen met een

heel specifiek Keim-product (zie kader-

tekst). Ook al is Raymond lang niet aan zijn

proefstuk toe, toch is hij apetrots dat hij pre-

cies deze opdracht mag uitvoeren.

vier generaties

Het Bethaniënhuis heeft voor veel

Zoerselaars en Kempenaars een spe-

ciale betekenis...

Raymond : Zeker en vast! Het

Bethaniënhuis is zo’n beetje hét moeder-

huis van de Kempen, hé, waar tal van

streekbewoners het levenslicht hebben ge-

zien. Bovendien is het strakke uitzicht van

<  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

Raymond Ghielens is een telg van het bekende Ghielens-geslacht uit Sint-

Antonius. De zeer streekgebonden familie heeft in verschillende generaties

banden met het inmiddels tachtig jaar oude Bethaniënhuis, dat het

Psychiatrisch Centrum Bethanië herbergt, een van de belangrijkste gebou-

wencomplexen op het Zoerselse grondgebied. Onze gesprekspartner,

Raymond Ghielens, die bij de restauratie van het historische Art Nouveau-

gebouw betrokken is, getuigt enthousiast uit de eerste hand van een stukje

Zoerselse geschiedenis ‘pur sang’.

historisch belang, omdat het een authen-

tieke Art Nouveau-gevel betreft met archi-

tecturale waarde. Redenen te over dus om

het gebouw niet teloor te laten gaan, maar

in zijn volle glorie te herstellen. Het is een

referentiepunt in de streek, dat veel men-

sen een warm hart vol herinneringen toe-

dragen. Ook in mijn familie is de

emotionele band met het Bethaniënhuis al

generaties lang aanwezig. Veel mensen in

de streek zijn er dus blij mee dat de ge-

meente Zoersel een deel van het gebouw

met haar administratieve diensten wil be-

trekken en het geheel in dat licht laat op-

knappen, ook het stuk voorgevel dat in

handen blijft van de zusters Norbertienen

uit Duffel, die het Bethaniënhuis al zolang

onder hun hoede hebben.

Op welke manier is de familie Ghielens

emotioneel met het Bethaniënhuis ver-

bonden?

Raymond: Wij zijn van Sint-Antonius af-

komstig en zijn er geboren en getogen, hé.

Mijn grootmoeder Net was eigenaar van

het hotel Moeder Net, dat onlangs is afge-

raymond ghielens
de gevelrenovatie van het bethaniënhuis

“In mijn familie is de emotionele band met het
Bethaniënhuis al generaties lang aanwezig.”



broken en dat op dorpsgezichten van Sint-

Antonius te zien is, onder meer in het foto-

boek van Nenufar, de fotoclub van

Sint-Antonius. Het café lag tegenover het

Bethaniënhuis en is er in overleg met de

zusters gekomen om mensen die er in psy-

chiatrische behandeling waren, toe te laten

tegenover de deur een pintje te gaan drin-

ken. In de jaren twintig was het ook een ho-

tel, met 120 gastenkamers in de buurt, voor

vakantiegangers uit Antwerpen. Mijn groot-

vader Aloïs en mijn twee ooms hebben in

1936 ook geholpen bij de herstelling van

het dak van het Bethaniënhuis na de brand

van dat jaar en hij is medeschenker van het

glasraam in de kapel.

Hoe pas jij in het historische plaatje,

Raymond? Wat is jouw band met het

Bethaniënhuis?

Raymond: Onze kinderen zijn in het

Bethaniënhuis geboren en we zijn nu pro-

fessioneel betrokken bij de renovatiewer-

ken! Toch merkwaardig, niet? De vierde

generatie - mijn dochter en mijn schoon-

zoon Michel - zullen het gaandeweg van

mij overnemen. Mijn vader Louis, die de

mensen in Sint-Antonius kennen als de

masseur van de voetbalclub, heeft het

voegbedrijf Ghielens in

1925 opgericht. Mijn

broer Paul is verder

gegaan met de voeg-

werken, terwijl ik mij in

gevelrenovatie heb

gespecialiseerd.

gevelrenovatie,

een passie

De liefde voor je

vak en voor je dorp

en dit gebouw ko-

men op een unie-

ke wijze samen.

Raymond:

Inderdaad, dat kun

je wel stellen. Het

is een uitzonderlijke

kans om aan dit ge-

bouw te mogen en te

kunnen werken. Door de leeftijd en de his-

torisch-architecturale waarde van het ge-

bouw is de renovatie bovendien vakwerk,

waarvoor niet iedereen in aanmerking kon

komen. De ambachtelijke invalshoek van

de renovatie heeft ervoor gezorgd dat wij,

als gespecialiseerd bedrijf, een rol kunnen

spelen, en daar zijn we best fier op. Het

aannemersbedrijf Vanhout

uit Geel, dat de renovatie uit-

voert, heeft ons aangezocht

om een oplossing uit te dok-

teren voor de afwerking van

de buitengevels, waarbij als

doelstelling voorop stond

dat het historische karak-

ter van het gebouw behou-

den moest blijven.

Wat was dan specifiek het

probleem met die gevel,

dat ambachtelijk vakwerk

nodig is?

Raymond: Wel, de specifie-

ke manier waarop het voeg-

werk in de jaren twintig

uitgevoerd is, bepaalt mee

het karakteristieke uitzicht

van de gevel. Een klassieke
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kalkmortellaag (kaleilaag) op de gevel aan-

brengen, zou de gevelstructuur te ingrij-

pend veranderen. Om de

baksteenstructuur en de egale kleur te be-

houden, moesten we een Duits silicaatsys-

teem inroepen, waarmee wij al jaren

werken en dat sinds 1878 bestaat. Het is

een vloeibaar kaliewaterglassysteem met

natuurpigmenten. Het is al vaak met over-

weldigend succes toegepast in belangrijke

gebouwen overal ter wereld, onder meer in

het Witte Huis in Washington, en zelf wer-

ken we er momenteel ook volop mee voor

gevelrenovaties in de beroemde Cogels-

Osylei in Antwerpen, die eveneens uit de

Art Nouveau-periode dateert.

Hoe verlopen de werkzaamheden aan

het Bethaniënhuis en wat is de stand

van zaken?

Raymond: De werken zijn in april 2007 ge-

start met het reinigen en met kalkwerk af-

werken van de 4000 m2 kelders. Daarna

kwamen de 1500 m2 metselwerk en 1500

m2 bepleistering van de gevel aan de beurt.

In november 2007 moet de gevelrenovatie

helemaal klaar zijn, en dat is perfect haal-

baar.

de gevelrestauratie

Over de restauratiewerken aan de gevel

zijn wel enkele interessante dingen te vertel-

len, zonder dat we al te technisch moeten wor-

den. Vroeger werden voegen platvol opgevoegd

en dan met een trekker terug blootgelegd, waardoor

de cementkleur van de voeg naar boven kwam. Die tech-

niek is door Ghielens op de gevel van het Bethaniënhuis toege-

past, om een gelijkwaardig resultaat te bereiken als bij het

oorspronkelijke voegwerk van destijds.

Voor de overschildering gebruikten ze een speciaal verfsysteem

uit 1878, namelijk de Keim-silicaattechniek, het oerproduct van

Keim, waaruit verder alle verftechnieken zijn ontwikkeld. De ba-

sis van de mineraalverf zijn natuurlijke grondstoffen. Door ver-

kiezeling ontstaat een vaste, minerale en onoplosbare ver-

binding met de ondergrond. De verf is in hoge mate waterdamp-

doorlatend en vermijdt schimmelvorming. De verf is bovendien

onbrandbaar, temperatuurregulerend, lichtecht, zuurbestendig

en bestand tegen luchtvervuiling. Zelf is het product milieuvrien-

delijk en in honderden standaardkleuren beschikbaar.

Van de samenstelling van het product dat voor het

Bethaniënhuis gebruikt wordt, gaat een staal naar Keim in

Duitsland. Het wordt er bewaard in een databank met zo’n 30.

000 stalen van belangrijke restauraties, zoals van het Witte Huis

in Washington, het koninklijk Paleis in Oslo en het Nobelpaleis.

Zo is steeds terug te vinden welke materialen bij die restauraties

zijn gebruikt.

Colloquium op 14 september
Dat de restauratie grote belang-stelling wekt in de wereld van de re-novatie en de architectuur, blijkt uit hetfeit dat op 14 september in het Betha-niënhuis zelf een studiedag plaatsvindt met alsthema: “Ademen uw monumenten nog voldoende?”Monumentenzorg (Vlaamse Gewest) en de vzwEucora (Europees centrum voor opleiding in kunst-ambachten en historische restauratie - meer infor-matie op de website www.eucora.be) staan metEU-subsidies in voor de organisatie van de gratisstudiedag ter bevordering van oude architectoni-sche ambachten, die steevast op een werf in uit-voering plaatsvindt en deze keer dus in hetBethaniënhuis. Een zeventigtal mensen nemen er-aan deel, waaronder architecten, werfleiders, be-heerders van gebouwen, verschillende grote stedenen gemeenten, de Regie der Gebouwen, Monu-mentenzorg enzovoort. Later kan een verslag vande bijeenkomst op de werf in het onderwijs dienstigzijn. Zo’n evenement zet Zoersel met het Betha-niënhuis meteen op de Europese kaart inzake ar-chitectonische ambachten.
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De vakantieperiode is voor velen onder ons een adem-

pauze. Voor de werklui in het Bethaniënhuis was die va-

kantie echter maar van korte duur. Begin augustus vlogen

ze er opnieuw in en startten ze onder meer met het over-

koepelen van de patio - een ware facelift voor het gebouw.

De patio wordt in de toekomst de centrale ontmoetings-

ruimte waar u als bezoeker terecht zal kunnen voor bijna

elke dienstverlening vanuit gemeente of ocmw.

Niet alleen de patio, maar ook de gevels kregen een

nieuw uitzicht - zonder dat hierbij afbreuk werd gedaan

aan het unieke concept van architect Huygh. Zoals u in

het interview met Raymond Ghielens kunt lezen, kregen

de gevels een bijzondere behandeling - uitgevoerd door

gespecialiseerde ambachtslieden uit onze streek.

Ook alle ramen werden vervangen. Er werd geopteerd

voor ramen die niet alleen een hedendaags uitzicht ge-

ven aan het gebouw, maar ook zorgen voor veel meer

lichtinval dan vroeger. Zo besparen we op de kosten van

verlichting zonder te raken aan het comfort

van onze medewerkers.

De ramen zijn ook belangrijk voor de pas-

sieve ventilatie. Het Bethaniënhuis zal het

eerste gebouw in België zijn waar deze in-

genieuze techniek wordt toegepast.

Zonder airconditioning wordt het gebouw ’s

nachts gekoeld en wordt de lucht overdag

continu ververst.

In de kelder werden overbodige oude lei-

dingen en diverse ‘obstakels’ verwijderd

zodat er ruimte is voor een uitgebouwd ar-

chief. De komende maanden gaan we ter

voorbereiding van de verhuis de bestaan-

de archieven uitzuiveren en opnieuw klasseren volgens

een uniform systeem. Aan de hand van een zoekrobot en

trefwoorden zullen we de juiste archiefdoos makkelijk

kunnen terugvinden.

Naast deze grootse bouwkundige ingrepen, werken we

nu ook tal van andere technieken uit die allen tot doel heb-

ben een efficiënte dienstverlening mogelijk te maken en

de kosten op termijn zo beperkt mogelijk te houden. Er zal

slechts één computernetwerk zijn, samen voor gemeente

en ocmw, we zullen telefoneren over ons datanetwerk, lo-

kalen worden enkel verlicht, verlucht en verwarmd wan-

neer we ze gebruiken, het sanitair maakt gebruik van

regenwater, enz.

patio krijgt stilaan vorm
opvolging werkzaamheden bethaniënhuis
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<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

RUP ‘toeristische perrons’

Het RUP ‘toeristische perrons’ wordt opgemaakt om de toegankelijkheid van de recreatieve

gebieden beter te organiseren. In een eerste fase wordt in dit RUP gefocust op de perrons die

in relatie staan met de toegang tot het Zoerselbos en de Halse bossen. Dit leidde tot de

opmaak van een RUP voor de perrons Zoerselbos-west (“In de wandeling”), Halse

Bossen (“taverne Stroopop”) en Zoerselbos-oost (“Villa Quinta”).

RUP KFC ‘Sint-Martinus’

Het RUP ‘KFC Sint-Martinus’ wordt opgemaakt omwille van de nood die

de vereniging heeft aan een beperkte uitbreiding van de huidige ter-

reinen aan de Brakenberg. Omdat voor de uitbreiding een perceel

landbouwgrond moet worden omgevormd naar een zone voor dag-

recreatie is de opmaak van een RUP noodzakelijk.

RUP ‘residentie Halmolen’

Het RUP ‘residentie Halmolen’ wordt opgemaakt om renovatie

en uitbreiding van het woon- en zorgcentrum ‘residentie

Halmolen’ aan de Halmolenweg mogelijk te maken. De bestaan-

de gebouwen zijn volgens het gewestplan deels gelegen in een

zone voor gemeenschapsvoorzieningen en deels in bosgebied.

Rekening houdend met deze zonering is de opmaak van een RUP

noodzakelijk om de renovatie en uitbreiding mogelijk te maken.

Voor deze drie ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt van 6 september

2007 tot en met 4 november 2007 een openbaar onderzoek gehouden.

De ontwerpen van deze RUP’s - bestaande uit de memorie van toelichting,

de stedenbouwkundige voorschriften, bijhorende grafische plannen en voor

KFC Sint-Martinus een onteigeningsplan - liggen ter inzage bij de gemeentelijke

dienst Ruimtelijke Ordening, Kasteeldreef 55, en dit elke werkdag van 8.30 uur tot

12.30 uur, woensdag van 13.30 uur tot 16 uur en donderdag van 13.30 uur tot 20 uur.

Als u bij één van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt

formuleren, moet u die uiterlijk op 4 november 2007, per aangetekende brief of tegen ont-

vangstbewijs overmaken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECO-

RO), Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

Op 27 augustus stelde de gemeenteraad de ontwerpen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

‘toeristische perrons’, ‘KFC Sint-Martinus’ en ‘residentie Halmolen’ voorlopig vast.

openbare onderzoeken
ruimtelijke uitvoeringsplannen



zoneringsplan

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

heeft het ontwerp van zoneringsplan met

betrekking tot de gemeentelijke riolerings-

infrastructuur goedgekeurd. Dit zone-

ringsplan is naast de investeringen in

collectoren, waterzuiverings- en pomp-

stations een belangrijke pijler van het wa-

terzuiveringsbeleid. Het bepaalt immers

hoe het afvalwater van alle huizen in on-

ze gemeente zal gezuiverd worden. Dit

kan gebeuren door ofwel aan te sluiten

op de reeds bestaande infrastructuur, of-

wel op een nog aan te leggen riolering,

ofwel - als waar u woont geen riolering

wordt voorzien - door het water te zuive-

ren via een individuele waterzuivering.

Voor het ontwerp van zoneringsplan

wordt van 16 augustus 2007 tot en met

14 oktober 2007 een openbaar onder-

zoek gehouden. Het dossier ligt tijdens

deze periode ter inzage bij de gemeen-

telijke Technische Dienst in het ge-

meentehuis, Kasteeldreef 55, en dit

elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30

uur, woensdag van 13.30 uur tot 16

uur en donderdag van 13.30 uur tot 20

uur. Als u bij het plan adviezen, op-

merkingen of bezwaren wilt formule-

ren, moet u die uiterlijk op 14 oktober

schriftelijk overmaken aan het colle-

ge van burgemeester en schepenen,

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

Sinds maart vorig jaar is een lacune in de brandverzeke-ring weggewerkt. Sindsdien bent u namelijk ook verze-kerd tegen overstromingen en natuurrampen, en dit viaeen bijkomende premie binnen uw brandverzekering. Ditbetekent dus dat iedereen moet meebetalen, ook wie nognooit wateroverlast heeft gehad. Voor alle hernieuwde ofnieuwe verzekeringen geldt deze maatregel sinds 1 maart2006, maar sinds eind februari 2007 betaalt effectief élkeburger mee voor natuurrampen. Het probleem is echterdat een verzekeringsmaatschappij zelf kan kiezen hoe zedie premie int. “Rondvraag leert dat de helft van de verze-keringsmaatschappijen voor al zijn verzekerden eenzelf-de extra premie aanrekent”, aldus Philippe Colle,adviseur verzekeringen van minister van Economie MarcVerwilghen. “Die premie varieert gemiddeld tussen 2,60en 3,76 euro per 25.000 euro verzekerd kapitaal. Andereverzekeringsmaatschappijen laten de premies echter va-riëren volgens de ligging van de grond -al dan niet in ge-bieden met verhoogd risico op overstroming ofgrondverschuiving-, volgens eventuele schade in het ver-leden of volgens de franchise -hoe hoger de franchise,hoe lager de premie.” Het kan dus van belang zijn te we-ten in welk gebied uw woning ligt. Twijfelt u aan de premiedie uw verzekeringsmaatschappij u aanrekent, of wilt umet zekerheid weten of uw woning al dan niet in overstro-mingsgebied ligt, neem dan zeker contact op met onzedienst Ruimtelijke Ordening, op het telefoonnummer03 380 13 41. Zij kijken dan na in welk gebied uw perceelligt, en of de hogere bijkomende premie terecht is.
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gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd - Jan Koninkx

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

info natuurrampen
bijkomende verzekeringspremie



Jammer genoeg zijn er nog steeds heel wat

mensen die daar anders over denken en

hierdoor niet alleen het milieu maar ook hun

gezondheid en die van anderen schaden.

Onderzoek heeft immers aangetoond dat

veelvuldige blootstelling aan rook de adem-

halings- en luchtwegen aantast. Bovendien

kunnen de schadelijke stoffen die vrijkomen

bij het particulier verbranden van afval - zo-

als  dioxines, poliaromatische koolwaterstof-

fen, fijn stof en zware metalen - kanker

veroorzaken, het afweersysteem verstoren,

enz.

Particuliere afvalverbranding, of ‘illegale

vuurtjes’, is immers verantwoordelijk voor 25

pct. van de totale dioxine-uitstoot in

Vlaanderen, terwijl dit voor huisvuilverbran-

dingsovens slechts 0,5 pct. is. Die laatste -

bovendien de enige met een vergunning

voor het verbranden van afval - werken im-

mers met de nodige filters en aan zulke ho-

ge temperaturen, dat de rook die vrijkomt

veel minder schadelijk is. Brik (drankkar-

tons), plastiek en keukenafval zijn heel giftig

als ze bij te lage temperaturen verbrand wor-

den.

uitzondering

Een vuurtje is enkel toegestaan met plant-

aardig materiaal (vb. aardappelloof) als er

binnen een straal van 100 meter geen hui-

zen of andere gebouwen, bossen, boom-

gaarden, beplantingen, hagen, houtmijten of

andere verzamelingen van brandbare stof-

fen staan. Bovendien wordt dit enkel toege-

staan als de rookvorming het verkeer of de

buren niet hindert.

De enige afvalstof die in het Vlaamse

Gewest binnenshuis en zonder milieuver-

gunning mag verbrand worden, is onbehan-

deld hout (alleen in houtkachels én indien de

warmte wordt gerecupereerd én de capaci-

teit kleiner is dan 50kg/u).

<  l e e f m i l i e u  >
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Wij hebben goed nieuws voor al wie wil leren composteren. In oktober

organiseert de intercommunale Igean milieu & veiligheid, in samenwer-

king met Vlaco, opnieuw een compostcursus. Deze gratis cursus be-

staat uit drie sessies van telkens drie uur. Naast een theoretische en een

praktische les, bezoekt u ook een demonstratieplaats.

geïnteresseerd? 

Geef dan - vóór eind september - uw naam, adres en telefoonnummer

op bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, op het nummer

03 380 13 19/46, of rechtstreeks bij Igean milieu & veiligheid, op het

nummer 03 350 08 13. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

Het koude seizoen is er nog niet, maar het komt er onvermijdelijk

aan. Tijd dus om te denken aan isolatie, zeker als u in een ouder

huis woont. Isoleren vermindert immers het warmteverlies langs

de buitenwanden van uw woning. En warmteverlies verminderen

betekent dat u ook minder moet verwarmen.

Doeltreffend isoleren is niet eens zo moeilijk en levert meteen re-

sultaat op. U krijgt meer comfort voor een lagere prijs en boven-

dien is isoleren nog goed voor het milieu ook. U helpt er namelijk

de CO2-uitstoot mee te verminderen. Voor nieuwbouwwoningen

legt de overheid nu trouwens minimale vereisten op voor het iso-

latiepeil.

eenvoudige maatregelen

Eenvoudige maatregelen zijn: het plaatsen van radiatorfolie en

isolatie van de buizen van de centrale verwarming. Ook dakiso-

latie behoort tot de mogelijkheden van de doe-het-zelver. Voor

de vervanging van enkel glas door hoogrendements-dubbelglas

moet u bij de vakman zijn, net zoals voor spouwmuurisolatie.

Toch zijn deze ingrepen dikwijls zo efficiënt dat u ze in één à drie

jaar tijd terugverdiend hebt. U wordt daarbij geholpen door tal van

premies van overheden en energieverdelers. Voor een volledig

overzicht en meer informatie kunt u www.energiesparen.be raad-

plegen.

energie besparen

nu inschrijven

leren composteren

afval verbranden
niet meer van deze tijd



Landschapspark de Voorkempen werkt samen

met de gemeenten uit de Voorkempen, waar-

onder Zoersel, aan het herstel van trage we-

gen - dit zijn verbindingen of paden, in de

eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fiet-

sers.

Om zich een duidelijk beeld te kunnen vormen

van de toestand van de trage wegen in onze

gemeente - in een eerste fase die in de deel-

gemeente Halle - riep Landschapspark de

Voorkempen begin mei op om deel te nemen

aan de inventarisatie ervan. Aan de hand daar-

van wordt een plan opgemaakt om een aantal

trage wegen opnieuw in ere te herstellen, en in

de toekomst nog aantrekkelijker en veiliger te

maken.  Intussen zijn we een aantal maanden

verder en willen we u graag informeren over de

stand van zaken. U bent dan ook van harte uit-

genodigd op een eerste informatieavond over

de toestand in Halle op 10 oktober, om 20 uur

in het Koetshuis (naast gemeentehuis). U krijgt

er een ruime toelichting over de inventarisatie,

het herstelproject, en ook een vragenlijst mét

kaartje zodat u zelf de trage wegen in uw buurt

eens kunt aflopen om de situatie terplekke te

evalueren. Nadien worden alle opmerkingen

en suggesties gebundeld en op een tweede

overlegavond, vermoedelijk 13 december,

voorgelegd en besproken. Na deze eerste fa-

se zullen uiteraard ook de twee andere deel-

gemeenten aan bod komen. Het eindresultaat

wordt nadien voorgesteld aan het gemeente-

bestuur, dat er op zijn beurt concreet mee aan

de slag kan voor een opknapbeurt van de tra-

ge wegen in onze gemeente.
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alternatieven

Onze gemeente biedt u heel wat alternatieven om afval te verwerken of

te verwijderen.

- Groente-, fruit - en tuinafval wordt om de 14 dagen opgehaald in de

groene container. Bovendien kunt u met grote takken en grof tuinafval

altijd op het kringlooppark terecht.

- Als u uw afval toch liever zelf wilt wegwerken, dan kunt u dit doen in

een compostvat: goedkoop, weinig werk en het levert u ook nog com-

post op. (Voor informatie over een compostcursus, zie pagina 14).

- Ook PMD (PET en PVC flessen, metalen verpakkingen en drankkar-

tons), glas, papier en textiel worden aan huis ingezameld of kunt u naar

het kringlooppark brengen.

Zeg nu zelf: we maken het u toch gemakkelijk, niet?

Diegenen die hun afval toch liever in rook laten opgaan, mogen de poli-

tie aan de deur verwachten. De eerste maal komen zij er misschien nog

met een waarschuwing van af, de tweede maal wordt er een proces-ver-

baal opgesteld. Hardnekkige stokers riskeren hoge boetes. Leggen uw

buren u letterlijk het vuur aan de schenen, dan kunt u dit melden bij de

gemeentepolitie op het nummer 03 385 16 16.

gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

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

info

infoavond 10 oktober

trage wegen



<  p o s t k a n t o o r  z o e r s e l  >

U heeft het misschien ook gelezen in de Gazet Van Antwerpen van vrijdag 22

juni. De Post heeft, in het kader van haar reorganisatie, besloten om eind sep-

tember ook het postkantoor in de deelgemeente Zoersel te sluiten.

Ook het gemeentebestuur heeft dit nieuws via de pers moeten vernemen. Het

wist hier niets van af! Meer nog, De Post verzekerde vorig jaar zowel schrifte-

lijk als mondeling dat er geen wijzigingen in het kantorennetwerk in Zoersel

gepland waren, en dat - mocht dat in de toekomst wel het geval zijn - ze al

haar initiatieven eerst aan het gemeentebestuur zou voorleggen. Dit gebeur-

de niet.
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Op 25 juni, drie dagen nadat de informatie te lezen

was in de krant, ontving het gemeentebestuur een

brief van De Post. Té laat, en met een gewone me-

dedeling van sluiting. Na een verontwaardigde brief

vanuit het gemeentebestuur, kwam er in juli opnieuw

een brief van De Post waarin Johnny Thijs, gedele-

geerd bestuurder, zich verontschuldigt voor deze

gang van zaken.

het échte probleem

Maar eigenlijk is heel deze discussie secundair aan

het échte probleem, namelijk dat het gemeentebe-

stuur niet op voorhand werd geraadpleegd over de-

ze sluiting. Mocht dat wel gebeurd zijn, dan had het

bestuur De Post nogmaals duidelijk kunnen maken

dat het in de deelgemeente Zoersel een volwaardig

postkantoor, met volwaardige dienstverlening, wil

behouden. Bovendien diende het bestuur ook reeds

de nodige aanvraagformulieren in voor een Postpunt

in Halle en Sint-Antonius. Wat doet De Post? Ze

opent een Postpunt in Zoersel en wil daar het vol-

waardig postkantoor sluiten. Met andere woorden,

net het tegenovergestelde van wat het gemeentebe-

stuur vroeg.

In zijn brief zegt Johnny Thijs nog dat “hij niet kan in-

gaan op ons verzoek om het postkantoor in Zoersel

niet te sluiten, maar dat we tijdens de werkvergade-

ring die hij binnenkort plant, onze bezorgdheden

naar voren kunnen brengen.” Nu de beslissingen ge-

nomen zijn -en het kwaad is geschied- wordt het ge-

meentebestuur wél gehoord. Veel te laat uiteraard.

Het bestuur zal er alleszins alles aan doen om De

Post alsnog op andere ideeën te brengen, zodat het

een volwaardige dienstverlening kan blijven garan-

deren, en waar nodig verbeteren.

Daarnaast hoopt het bestuur dat het u in de toekomst

zelf, via gemeentelijke kanalen, kan inlichten over

eventuele veranderingen, in de plaats van dat u - en

het bestuur zelf - het moet vernemen via de pers.

nakende sluiting
buiten wil van gemeentebestuur om
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Eind juli waren 65 Zoerselaars in het

Roemeense Crucea te gast om er 15 jaar of-

ficiële jumelage Zoersel - Crucea (1992-

2007) te vieren. Het werd een onvergetelijke

twaalfdaagse, met prachtig zomerweer en

een zeer gevarieerd programma. Het plaat-

selijke gemeentebestuur en het vriend-

schapscomité hadden onder meer gezorgd

voor een traditionele ontvangst, een bezoek

aan de ondergrondse mijnkapel, een uitstap

naar de wereldberoemde kloosters van

Voronet en Suceavita en een heus dorps-

feest met Vlaamse tombola.

Daarnaast stond ook de officiële inhuldiging

van de nieuwe sanitaire lokalen in de school

- volledig gefinancierd met geld vanuit

Zoersel - op het programma. Ook de plaatse-

lijke jeugd deed zijn duit in het zakje en ver-

raste met spetterende optredens in het

cultureel centrum.

<  j u m e l a g e s  >
gemeentelijke dienst Cultuur
afdelingshoofd - Bart Van Santvliet

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

info

te gast in

zonovergoten crucea
15 jaar verzustering

Cultuurbeleidscoördinator Bart Van Santvliet

en zijn echtgenote Katrien, die de meer dan

2500 km van Zoersel naar Crucea per fiets

hadden afgelegd, kregen van de jongeren

een aangrijpende verwelkoming.

Als afsluiter schoven alle aanwezige

Vlamingen en Roemeense gastgezinnen aan

tafel aan voor een heuse afscheidsmaaltijd.

Op de terugweg werd nog een uitgebreid be-

zoek gebracht aan Sibiu, culturele hoofdstad

van Europa 2007.

“Twaalf onvergetelijke dagen
met prachtig zomerweer en
een zeer gevarieerd programma.”



de bruine rat
preventietips
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Hoewel de bruine rat voor sommigen een geliefd huisdier is, wordt ze

toch meestal als een ongewenste gast beschouwd. Dat blijkt uit de

overvloedige vraag naar rattenvergif waarmee onze loketdiensten de

laatste maanden geconfronteerd worden.

- Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.

- Ruim geregeld op in en rond gebouwen, zo worden schuil-

en nestplaatsen voorkomen en behoudt u een goed over-

zicht om eventuele sporen van ratten snel op te merken.

- Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.

- Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor

dat de ratten niet meer naar boven kunnen kruipen.

Deze en nog veel meer tips vindt u ook in de brochure

'Bruine rat. Bestrijding in de provincie Antwerpen', die u aan

het Onthaal in het gemeentehuis of in onze twee loketdien-

sten gratis kunt verkrijgen.

mechanische bestrijding

Is er ondanks deze preventieve maatregelen toch een rat-

tenoverlast, dan kunt u de ratten proberen te vangen. Als u

een klem of kooi met lokaas gebruikt, zorg dan voor aan-

trekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de klem op

een plaats waar de ratten zeker langskomen. Klemmen of

kooien zonder lokaas plaatst u beter op een vluchtroute,

zodat de rat geen alternatief heeft.

chemische bestrijding

Ook klemmen zijn echter soms onvoldoende om het pro-

bleem op te lossen. Gif leggen of een rattenvanger inscha-

kelen zijn dan de laatste alternatieven. Aan het Onthaal in

het gemeentehuis of bij onze twee loketdiensten kunt u te-

recht voor rattenvergif. Wees uiteraard voorzichtig met rat-

tenvergif in de buurt van kinderen en huisdieren! Tot slot

kunt u ook steeds beroep doen op de gemeentelijke ratten-

vanger. U belt hiervoor naar de Technische Dienst, op het

nummer 03 312 94 00, en zij sturen de rattenvanger dan zo

snel mogelijk ter plaatse.

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

de bruine rat
preventietips

Heel wat mensen grijpen echter té snel naar rattenvergif. U

ziet er in eerste instantie best op toe dat u geen ideale om-

geving voor deze beesten creëert. Bruine ratten voelen

zich namelijk in hun nopjes als er voedsel, water en be-

schutting aanwezig is. De beste manier om hen te bestrij-

den is dan ook door te vermijden dat ze deze dingen

vinden. Het heeft immers geen zin om gif te leggen als er

volop ander én lekkerder voedsel aanwezig is. De ratten

zullen dan zelfs niet uit nieuwsgierigheid van het gif komen

proeven.

Vooraleer u naar klemmen of rattenvergif grijpt, raden wij u

aan eerst deze tips op te volgen:

- Laat geen etensresten rondslingeren.

- Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgeslo-

ten tonnen en dozen gemaakt uit harde, duurzame mate-

rialen.

- Voeder huisdieren 's morgens niet te veel, zodat het

meeste voedsel 's avonds op is. Ratten zijn immers het

actiefst vlak na zonsondergang en vlak voor zonsopgang.

Neem eventueel voedseloverschot 's avonds weg.

- Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken

of containers, niet op hopen of in zakken.

- Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst

de oudste voorraad.



W E T E N S W A A R D

ZOERSEL (S)TRIPT… 
Wees erbij voor de 4de editie!

Zondag 7 oktober vindt voor de vier-
de maal ‘Zoersel (s)tript… een trip
langs Zoerselse wijken’ plaats. Het
principe is u intussen ongetwijfeld
gekend. U kunt die dag van 11 tot
18 uur - met de fiets, te voet of met
de wagen - de sfeer gaan opsnui-
ven in de verschillende Zoerselse
wijken. Het is immers toch belang-
rijk dat u als Zoerselaar uw eigen
gemeente kent, niet? Grijp dus ze-
ker de kans om de verschillende
wijkverenigingen en -raden te leren
kennen, bij te praten met uw buren
of deel te nemen aan uiteenlopen-
de activiteiten. Uiteraard zult u hier-
bij geen honger of dorst moeten
lijden.

Onderstaande wijkraden nemen
deel aan ‘Zoersel (s)tript’.
- buurt Monnikenheide

(Monnikenheide, Monnikendreef)
- buurtschap Meerheide

(einde Schaddestraat)
- buurtschap Zoerselbos 

rustplaats Slijkvoort (Zoerselbos-
dreef)

- buurtgroep Risschot 
(speelweide Moemoe - Acacia-
laan)

- wijk Gagelaars
(speelplein Fanny - Gagelaars)

- wijk Krabbershoek
(hoek Achterstraat - Baron de Ca-
terslaan)

- wijk Oudstrijderslaan - Melkweg
(speelplein Konstantinopel - Melk-
weg)

- wijk Bethaniën
(zaal Waterweg - A.Vesaliuslaan)

HERIJKEN MEETWERKTUIGEN

Op 26 en 27 september

Alle meetwerktuigen moeten jaarlijks
herijkt worden. Voor de makkelijk ver-
voerbare toestellen (zoals gewichten,
decimale bascules, roberval-balan-
sen, lengtematen en inhoudsmaten)
gebeurt dit in een tijdelijk ijkkantoor,
dat dit jaar op 26 en 27 september
wordt opgesteld in het Koetshuis
(naast het gemeentehuis, Kasteel-
dreef 55). In principe is elke belang-
hebbende hiervan op de hoogte
gebracht door de Federale Over-
heidsdienst Economie. Indien dit niet
het geval is, bent u uiteraard ook wel-
kom op 26 en 27 september, telkens
van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

DAT VERDIENT EEN…
Pluim!

Kent u ook zo iemand in uw omgeving
die zich steeds belangeloos inzet voor
anderen en voor de samenleving?
Dan krijgt u nu de kans om eens iets
terug te doen voor hem of haar. Op 10
september lanceerden de tien regio-
nale tv-omroepen, in samenwerking
met de Koning Boudewijnstichting,
immers de gezamenlijke oproep ‘De
Pluim’. De bedoeling van dit initiatief
is burgers te nomineren van wie u het
engagement bewondert. Dit kan gaan
om één persoon of om een groep
mensen.
Wilt u iemand voordragen om ‘de
pluim’, en meteen ook 2.000 eu-
ro, te winnen? Dan kunt u dit,
vóór 8 oktober, doen door op
www.depluim.be het daarvoor
bestemde nominatieformu-
lier in te vullen. U moet er
wel voor zorgen dat u het
ingevulde formulier aan uw
eigen regionale tv-om-
roep, voor Zoersel ATV
(depluim@atv.be,
Rijnkaai 104, 2000
Antwerpen), bezorgt. In
elk zendgebied selec-
teert een onafhankelij-
ke jury vervolgens vijf
laureaten, die via re-
portages aan de kijker
zullen voorgesteld
worden. Daarna is het
dan aan u om uw stem
uit te brengen. In het
weekend van 15 en 16
december worden de
winnaars bekendge-
maakt.

OP ONTDEKKING

De veiligheidsmaand

Van 14 september tot 19
oktober zullen alle leerlin-
gen van het lager onder-
wijs en de laatste kleuter-
klas kennis kunnen ma-
ken met de politie, de
brandweer en het Rode
Kruis. Deze drie groepen
organiseren namelijk, in
samenwerking met het
gemeentebestuur, in die
periode een veiligheids-
maand. 
Tijdens deze maand
staat er heel wat op het
programma. Zo zullen de
kleuters een heuse ver-
keerswandeling maken,
terwijl de leerlingen van
de eerste graad hun fiets-
vaardigheid zullen mo-
gen trainen.

De leerlingen van de
tweede graad brengen
een bezoekje aan het po-
litiecommissariaat, terwijl
die van de derde graad
een kijkje mogen nemen
in een Wodkavoertuig en
in de Mobibuzz. Boven-
dien wordt er in elke
school ook een fietscon-
trole gepland.
De brandweer zal de leer-
lingen kennis laten ma-
ken met spuitwagens, en
zal hen leren hoe ze moe-
ten reageren als er bij-
voorbeeld een kamer vol
rook hangt.
Het Rode Kruis zal tot slot
een ambulance ter be-
schikking stellen, met
daarin heel wat materiaal
dat de leerlingen mogen
‘uittesten’. Zo kunnen ze
bv. hun bloeddruk laten
meten, of eens plaatsne-
men op een draagberrie.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:
maandag 24 september, 22 oktober, 26 november en 17 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...........Jeroen Claes, tel. 03 380 13 19

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 380 13 93

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

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
Omer en Maria FRANSEN - ABEL
Amfons en Joanna LEIRS - VAN BERGEN
Guy en Suzanne PEETERS - DAEMS
Frans en Carolina COOLS - DEGIN
Leonard en Maria VERBOVEN - DUFRAING
Joseph en Maria APERS - VAN DYCK
Alfons en Nelly NELIS - PEETERS
August en Clara GHIELENS - VERHOEVEN
Wilhelmus en Lucia DE FEYTER - ROELANTS
Joannes en Josepha PEETERS - BOLLANSÉE
Jozef en José BOSCH - VAN LEUFFELEN
Alphonsus en Lisette DE LEEUW - JANSSENS
Josephus en Yvonne HOFMANS - VERHEYEN
André en Maria JANSSENS - VAN WESENBEECK
Roland en Jeannine TYTGAT - COSAERT
Hendrik en Julia VAN DER LINDEN - NAGELS

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: december 2007

artikels binnen: 13/11/2007
periode: 19/12/2007 - 21/03/2007

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 06, fax 03 380 13 30
e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N
U kunt bellen naar het centraal oproepnummer

0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht is tij-
dens 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.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903 99 591 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.

6 0  J A A R  S A M E N
Alfons en Maria CARIDON - DE BELSER
Ludovicus en Gusta SEBREGHTS - SEBRECHTS
François en lice GYSEN - HOLSBEKE

6 5  J A A R  S A M E N
Jan en Irène DE WIEUW - AUDENAERT
Petrus en Leonia HERTOGHS - VAN DE VELDE

1 0 0 - J A R I G E
Maria VAN RYSSEN
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