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Gemeentehuis
Handelslei 167 (03 2980 0 00)

Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03 2980 0 00)

Loketdienst Halle
Halle-dorp 67 (03 2980 0 00)
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Het was me een zomer, vonden jullie ook niet? Zo warm! Menselijke warm-
te dan, want de échte weergoden lieten ons weer op onze honger zitten. De
warmte van deze zomer, daar zorgden jullie allemaal samen voor.
Eerst was er de opendeurdag in het Bethaniënhuis: massaal maakten jullie
er een echt dorpsfeest van. 1.000 zonnen, fietstochten van het Land van
Playsantiën, leuke buurtbabbels, parkavonden,... het waren allemaal suc-
cesvolle activiteiten. Met Eurozoersel zetten weer heel wat gezinnen hun
deuren wagenwijd open en liet Zoersel zich van zijn gastvrije kant zien.
Klap op de vuurpijl was natuurlijk Fata Morgana. Door jullie inzet en samen-
werking zetten jullie Zoersel weer meer op de kaart. Niet die van Afrika, al
hebben we daar sinds de opdracht van Tom natuurlijk wel wat mee, maar
die van Vlaanderen. Veel belangrijker nog is te zien wat een enthousiasme,
hartelijkheid en solidariteit er tussen onze inwoners bestaat. Zoveel buren
die mekaar leerden kennen, zoveel spontane hulp, zoveel gezelligheid.
Zoveel warmte, het ontroert. Al zal onze milieudienst nu opmerken dat té
warm ook weer niet goed is. Kwestie van daar hoog in de wolken de ozon-
laag niet verder aan te tasten. Maar ook daar kunnen we allemaal een hand-
je toesteken: door wat zuiniger om te springen met energie.
En dan het evenement zelf: een volksfeest zoals Zoersel er nog nooit één
beleefde. Kregen jullie ook kippenvel tijdens het zingen van het slavenlied
Bii Yama? Met jullie akkoord maken we er een blijvend Zoersels lied van.
Fata Morgana: nog dagelijks word ik er over aangesproken. Heel wat inwo-
ners zijn er nog van in de wolken, en dromen nog terug bij de gedachte aan
die onvergetelijke week. Neen, geen dromen over luchtkastelen, wel van
maskers, kroonkurken, boubous en giraffen.
En nu we het over kastelen hebben: het kasteel in Halle krijgt een nieuwe
bestemming, namelijk als natuur- en landschapshuis.
Onze 5 sterren, die hebben we allemaal samen verdiend. Maar ook op an-
dere domeinen lieten zoveel inwoners al vaak zien hoe warm en solidair
Zoersel kan zijn. Eén van die voorbeelden is het project Anders Gewoon, en
dit zetten we in deze GGD even in het zonnetje.
Zoerselaars, ik kan alleen maar ontzettend fier zijn op jullie allemaal! En een
gemeend dankjewel aan al wie, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen
tot deze warme zomer!

Katrien Schryvers
burgemeester

Colofon
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De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij in-

gezonden stukken al dan niet verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Als u na 15 juni nog in
het administratief cen-
trum geweest bent, is
het u ongetwijfeld op-
gevallen: het beeld
‘Lichtbalans’ van de
bekende Zoerselse
kunstenaar Jan Dries
kreeg er tijdens de
opendeurdag op 15 ju-
ni een plaatsje in de
patio.
Het beeld, dat is ge-
maakt uit het Italiaans
marmer ‘ordinario’,
weegt ca. 150 kg en
het heeft een afmeting
van 80 cm diameter.

“Ik heb voor marmer gekozen omdat het een steensoort is die lichtgevoe-
lig is. Licht en transparantie zijn eigenschappen waarmee ik graag werk
omdat zij mee de vorm bepalen”, zo verklaart Jan Dries zijn ontwerp.
Voor heel wat meer achtergrondinfo over dit kunstwerk, kunt u surfen naar
www.zoersel.be.
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<  c o m m u n i c a t i e  >

In een eerste fase neemt enkel de vzw Regionaal Landschap de

Voorkempen haar intrek in het kasteel. Het is echter de bedoeling dat in

een tweede fase ook andere verenigingen actief in de natuursector hier

onderdak zullen vinden. Het voormalige gemeentehuis zal dus na ver-

loop van tijd een overkoepelend provinciaal natuur- en landschapshuis

worden.

historiek

Het Regionaal Landschap de Voorkempen, sinds mei 2008 actief als

vzw, is een samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, de

vijftien gemeenten uit de Voorkempen (Antwerpen, Brasschaat, Brecht,

Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek,

Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel) en di-

verse verenigingen uit de sectoren natuur, landbouw, recreatie en jacht.

Het werd opgericht omdat er nood was aan een bovenlokale aanpak om

de landschaps- en natuurwaarden van de Voorkempen te beschermen

en een recreatief medegebruik van deze gebieden mogelijk te maken.

De kogel is door de kerk: het kasteel in Halle, het voormalige gemeentehuis,

zal vanaf 2009 onderdak bieden aan de vzw Regionaal Landschap de

Voorkempen.

gemeentelijke dienst Secretariaat
diensthoofd -Erwin Dirks

tel. 03 2980 9 22 
fax 03 2980 9 00
communicatie@zoersel.be

info

nieuwe bestemming
provinciaal
natuur- en landschapshuis

Zo staat het Regionaal Landschap onder

meer in voor projecten rond de Antitank-

gracht en de Brechtse Heide - projecten die

een meerwaarde bieden voor de Voor-

kempen. Vanaf 2009 zult u zich voor vragen

of informatie hieromtrent kunnen begeven

naar het voormalige gemeentehuis aan de

Kasteeldreef 55.

opgetogen

Het gemeentebestuur is opgetogen over de-

ze nieuwe bestemming van het kasteel. “De

aanwezigheid van het Regionaal Landschap

de Voorkempen is een duidelijke meerwaar-

de voor de bezoekers van het park”, zo luidt

het. “Het kasteel en het park blijven ge-

meentelijke eigendom. Dat betekent dat de

omgevingsactiviteiten in het park - denken

we onder meer aan Parkmuzaïek, recreatie

voor wandelaars en fietsers, enz. - gegaran-

deerd blijven. We kunnen, als gemeentebe-

stuur, het kasteel ook blijven gebruiken voor

ceremoniële activiteiten, zoals huwelijken en

officiële ontvangsten.”
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<  d i e n s t v e r l e n i n g  >

Net als vroeger, kunt u ook sinds onze ver-

huis naar het administratief centrum in Sint-

Antonius nog steeds op drie locaties in

onze gemeente terecht voor de gemeente-

lijke dienstverlening. We proberen met de-

ze drie locaties zo dicht mogelijk tot bij u te

komen, zodat we voor iedereen zo gemak-

kelijk en vlot mogelijk te bereiken zijn.

Zo kunt u niet alleen in het administratief

centrum aan de Handelslei, maar ook in on-

ze antennes in Halle (zelfde gebouw als bi-

bliotheek) en Zoersel terecht met al uw

vragen, zoals onder andere over uitlenen

van materiaal, huren van lokalen, inschrij-

ven voor allerlei cursussen en activitei-

ten, ... .

Heeft u een nieuwe reispas nodig, bent u

nieuw in de gemeente, heeft u een oproep

gekregen voor een nieuwe identiteitskaart

of is uw voorraad vuilniszakken op? Ook

dan kunt u terecht in één van die antennes. 

In het Lindepaviljoen in de deelgemeente

Zoersel kunt u bovendien nog altijd een be-

zoekje brengen aan de lindeboom, of ande-

re toeristische informatie bekomen. Deze

antenne wordt in het najaar gerenoveerd en

verbouwd, maar ook tijdens de werken blij-

ven wij er steeds tot uw dienst staan.

Elk van deze drie locaties is bovendien op

een andere avond in de week tot 20 uur

open. U kunt sinds kort ook nog vaker bij

ons terecht, want onze openingsuren zijn

sterk uitgebreid.

Dat we een tijdje geleden verhuisd zijn, weet u

ongetwijfeld.

Maar wist u ook dat onze antenne in Zoersel

gebleven is? En dat we een gloednieuwe an-

tenne in Halle hebben geopend?

esta
nu op drie locaties

alle goede dingen bestaan uit drie
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Waar en wanneer kunt u bij ons terecht? 

We zetten het graag even op een rijtje.

administratief centrum Zoersel

Handelslei 167 (Sint-Antonius)

maandag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

dinsdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

woensdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

donderdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur

vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

sociale dienst: namiddag enkel op afspraak.

antenne Halle, Halle-Dorp 67

maandag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur

dinsdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

woensdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

donderdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

antenne Zoersel, Oostmallebaan 15

maandag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

dinsdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur

woensdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

donderdag:

8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Het bestuur is er voor u, als inwoner van Zoersel. Omdat wij uitermate geïnte-

resseerd zijn in uw mening, vragen en interesses willen we starten met een

nieuw initiatief.

Dit nieuwe initiatief krijgt de naam ‘Wijkoverleg’.

Dit betekent concreet dat wij onze gemeente heb-

ben verdeeld in acht verschillende wijken. Het op-

zet is dat een delegatie van het bestuur,

administratie en politie de inwoners van elke wijk

minimum één keer om de twee jaar ontmoet, tij-

dens een wijkoverleg. 

persoonlijke uitnodiging

Elke inwoner zal hiervoor een persoonlijke uitno-

diging krijgen met een concrete agenda.

Aandachtspunten, projecten, nieuwtjes die speci-

fiek zijn voor uw bepaalde wijk zullen in eerste in-

stantie het onderwerp zijn van het overleg.

Uiteraard is er daarnaast ook ruimte voor uw me-

ning, interesses en vragen, die we trachten de

avond zelf zoveel mogelijk te beantwoorden.

Zaken die complexer zijn, zullen nadien verder op-

gevolgd worden.

Het startschot van dit wijkoverleg wordt reeds de-

ze maand gegeven.

dienst Onthaal
afdelingshoofd - Katrin Janssen

tel. 03 2980 0 00
fax 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be

info
wijkoverleg

Kom wat dichter
nieuw initiatief



Het bestrijden van woninginbraken blijft voor de politie in onze zone een prioriteit.

Door gezamenlijke inspanningen van gemeente, politie en inwoners zagen we het

aantal inbraken (effectieve en pogingen) in 2007 nog verder dalen.

<  p o l i t i e  >
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We hopen dat u het nooit hoeft mee te

maken, maar jammer genoeg worden

nog steeds heel wat mensen gecon-

fronteerd met zelfdoding in hun nabije

omgeving. Als nabestaanden blijven zij

dan vaak achter met een diepe leegte,

intense emoties en vele vragen. Zij

worstelen met de ‘waarom?-vraag’ en

vaak ook met schuldgevoelens.

Vijftien jaar geleden werd in Turnhout,

als eerste in Vlaanderen, een Ge-

spreksgroep voor Nabestaanden van

Zelfdoding opgericht. Deze groep be-

staat uit lotgenoten die samen met el-

kaar op weg gaan gedurende tien

gespreksavonden, elkaar ondersteu-

nen en (h)erkenning vinden bij elkaar.

Tijdens de gespreksavonden worden

verschillende thema’s aangehaald,

maar vooral hun eigen verhaal en bele-

ving staan er centraal.

Eind september start in Turnhout de

volgende gespreksgroep.

Inlichtingen bij:

Mathy Paeshuyse, Geert Hulselmans,

0473 75 97 51,

www.werkgroepverder.be

nazelfdoding.turnhout@werkgroepverder.be

gespreks-
groep

nabestaanden van zelfdoding

woninginbraken gedaald

politiejaarverslag

In 2006 werd melding gemaakt van 62 woninginbraken in onze gemeente. In

2007 liep dit aantal verder terug tot 44, zo blijkt uit het politiejaarverslag van

2007. Deze daling is onder meer te danken aan preventieve acties. Op kleine

schaal reden regelmatig politiepatrouilles uit die tijdens de vooravonden en ‘s

nachts een oogje in het zeil hielden. Op grotere schaal werden op regelmatige

tijdstippen alle toegangswegen naar Antwerpen gecontroleerd. Deze Antigoon-

acties konden rekenen op de medewerking van alle politiediensten van het ar-

rondissement Antwerpen. Er werd ook toezicht gehouden op woningen van

afwezige bewoners. Door het grote aantal aanvragen werd prioriteit gegeven

aan de toezichten op woningen bij langdurige afwezigheid. Hoewel het aantal

aanvragen iets lager lag dan in 2006, kende het totaal aantal toezichten een

lichte stijging.

BIN bewijst zijn efficiëntie

Een andere belangrijke conclusie uit het politiejaarverslag van 2007 is dat een

BIN werkelijk werkt. Een BIN is een vereniging van burgers die samenwerkt met

de lokale politie om criminaliteit te bestrijden, sociale controle te bevorderen en

de preventiegedachte te verspreiden. Op het einde van vorig jaar maakte ruim

30 pct. van de woningen in Zoersel deel uit van één van onze zes

BuurtInformatieNetwerken. Procentueel ligt het aantal inbraken in woningen die

gelegen zijn binnen een BIN veel lager dan het aantal inbraken in woningen die

niet zijn opgenomen in een BIN-omschrijving (0,25 pct. tegenover 0,77 pct.).

Intussen heeft onze gemeente ook haar eerste BIN-Z. Hiertoe behoren reeds

een groot deel van de zelfstandige ondernemers van de deelgemeente Sint-

Antonius.



gemeentelijke dienst Communicatie
diensthoofd - Marc Bachot

tel. 03 2980 9 22
fax 03 2980 9 00
communicatie@zoersel.be

info
<  c o m m u n i c a t i e  >

nieuwe actie

bovenste beste buur
Heeft u uitzonderlijke buren die steeds voor u klaar staan en wilt u

hen graag eens - letterlijk en figuurlijk - in de bloemetjes zetten?

Dan is de nieuwe actie van het gemeentebestuur ‘bovenste beste

buur’ daarvoor de ideale gelegenheid.

Heeft u buren die altijd voor u klaar staan, uw kinde-

ren opvangen indien nodig, u komen bezoeken als u

ziek of eenzaam bent, boodschappen voor u doen als

u moeilijk te been bent, uw huis in de gaten houden

als u met vakantie bent, u helpen bij klusjes, u steeds

uit de nood helpen als u melk of eieren te kort komt, of

u op een andere manier ter hulp komen? Dan verdie-

nen zij het ongetwijfeld om eens in de bloemetjes ge-

zet te worden.

Wel, het gemeentebestuur heeft een nieuwe actie op

stapel gezet, getiteld ‘Bovenste beste buur’, die u in

staat stelt uw buren eens op een aparte manier te be-

danken.

Bedoeling is dat u uw buurman of -vrouw nomineert

voor de titel van ‘Bovenste beste buur’ door een brief

of mail te sturen naar de dienst Communicatie. Om de

drie maanden wordt er uit alle genomineerden één

‘laureaat’, één ‘bovenste beste buur’, gekozen. Die

krijgt dan, in het bijzijn van de persoon die hem of haar

genomineerd heeft, het bezoek van burgemeester

en/of schepenen, en krijgt daarbij uiteraard een boe-

ketje bloemen en een oorkonde van ‘bovenste beste

buur’.

Daarnaast zal er ook telkens in onze digitale

Nieuwsbrief een interviewtje verschijnen met de ‘lau-

reaat’ en de persoon die hem of haar genomineerd

heeft (en waarom).

De allereerste ‘Bovenste beste buur’ zal eind novem-

ber verkozen worden. Stuur uw mail of brief dus zeker

voor half november naar communicatie@zoersel.be

of naar dienst communicatie, Handelslei 167. Succes!
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<  o c m w  >

Werken met de computer en internet, het

lijkt iets van niets voor velen onder u. U

hoeft geen techneut te zijn om heel wat

aangename uren achter de computer te

kunnen doorbrengen, of om heel wat ken-

nis en praktische kneepjes onder de knie

te krijgen. Toch zijn er nog heel wat men-

sen die hier niet van overtuigd zijn.

Drempelvrees verhindert hen de stap te

zetten naar de pc. Daar wil men in de

Digidaks iets aan doen. Digidaks zijn laag-

drempelige leeromgevingen voor mensen

die nog weinig of geen kennis van compu-

ters hebben. Zij leren er stap voor stap de

eerste pasjes te zetten op de informatie-

snelweg. Ze kunnen er onder begeleiding

of individueel leren computeren, of deelne-

men aan uiteenlopende initiatielessen.

vrijwilligers gezocht

Half oktober openen er ook in onze ge-

meente twee Digidaks, meer bepaald in de

bibliotheek in de deelgemeente Zoersel en

in het administratief centrum Zoersel. Om

de werking van deze Digidaks mogelijk te

maken, zijn wij momenteel nog op zoek

naar vrijwilligers. Heeft u enkele uurtjes per

week vrij? Wilt u zich inzetten voor iets

waar heel wat mensen u dankbaar voor

zullen zijn? En houdt u van contact met

mensen? Dan is Digidakvrijwilliger zijn mis-

schien wel iets voor u!

We zoeken mensen die hun computerken-

nis willen delen met beginners. We zijn

daarvoor enerzijds op zoek naar mensen

die in de Digidak initiatielessen willen ge-

ven en anderzijds naar begeleiders die

aanwezig willen zijn tijdens de openings-

uren, om de mensen te helpen met hun vra-

Wilt u al lang eens kennis maken met de won-

dere wereld van computers en internet, maar

is de drempel voor u te hoog? Dan is de komst

van twee Digidaks in onze gemeente voor u dé

oplossing.

gen of problemen. U hoeft absoluut geen

computerexpert te zijn om in aanmerking

te komen voor deze twee taken. U krijgt im-

mers een gratis opleiding waarbij u niet al-

leen heel wat computervaardigheden leert,

maar ook hoe u technische problemen op-

lost en hoe u met de aanwezigen omgaat.

geïnteresseerd?

Voelt u zich aangesproken om deel uit te

maken van dit project, dat reeds in heel wat

steden en gemeenten veel succes kent?

Neem dan snel contact op met Kristof

Janssens (via 03 2980 0 00), of neem al

eens een kijkje op www.digidak.be. Kristof

Janssens kan u ook vertellen wanneer de

opleidingssessies voor geïnteresseerde

vrijwilligers zullen doorgaan.

Bent u anderzijds geïnteresseerd om in

één van deze twee Digidaks uw eerste

stapjes op de informatiesnelweg te zetten,

spring dan vanaf half oktober zeker eens

binnen.

ocmw
ocmw-secretaris - Kristof Janssens

tel. 03 2980 0 00
fax 03 2980 9 00
ocmw@zoersel.be

info

binnenkort nieuw

digidaks in zoersel
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De leden van de keurgroep Danscompagnie Vigelandt, van de Zoerselse

ballet- en dansschool Niké, hebben hun twintigjarig bestaan gevierd met het

behalen van een resem prijzen op het bekende ‘New Prague Dance Festival

- competition 2008’, dat doorging in juli.

In 2006, bij de eerste deelname van Danscompagnie

Vigelandt aan dit dansfestival, behaalde deze school een

eerste prijs in de categorie ‘danstheater’. Dit jaar regende

het echter prijzen:

* in de categorie ‘Etnic Dance’ wonnen ze de eerste prijs

met een Afrikaanse choreografie van Seydina Djiba

* in de categorie ‘choreografie’ was de derde prijs voor

danspedagoge Truus Cavens

* in de categorie ‘theaterdans’ behaalden ze met de chore-

ografie ‘Vreemdgaan’ van Truus Cavens de tweede plaats

* Wolf Govaerts kreeg de prijs voor ‘jong talent’

* Elise Rijvers kreeg de prijs voor ‘opmerkelijke artistieke

prestatie’

* de groep ontving tot slot ook één van de twee hoofdprij-

zen geschonken door sponsor Grishko, een Praagse fir-

ma die internationaal bekend staat voor haar danskledij.

Internationale jury

De deelnemers kwamen uit alle hoeken van de wereld:

Rusland, Spanje, Zuid-Korea, Verenigde Staten, Mexico,

Israël, Turkije, Italië, Japan, Slovakije, Zwitserland en uiter-

aard België. Ook de jury was samengesteld uit binnen- en

buitenlandse juryleden. Zo waren er naast leden van de

Praagse Academie voor muziek en dramatische kunsten

(faculteit Dans) ook juryleden van onder meer het Stuttgart

Ballet, Grand Ballet Genève en Theater Mariinsky uit St.

Petersburg.

genoten

De leden van Danscompagnie Vigelandt sleepten in de

Tsjechische hoofdstad niet alleen heel wat prijzen in de

wacht, ze hadden ook de tijd om kennis te maken met de

unieke sfeer van Praag. Kortom, ze hebben ervan genoten.

Het gemeentebestuur wenst hen allen uiteraard een dikke

proficiat!

prijzenregen

proficiat
danscompagnie vigelandt

zondag 5 oktober

zoersel (s)tript
ontdek de verschillende wijken

Net zoals de afgelopen vier jaar kunt u in oktober

deelnemen aan ‘Zoersel (s)tript’. Hieronder vindt u

welke wijkraden er dit jaar deelnemen, zodat u al-

vast een route kunt beginnen uitstippelen.

Voor de vijfde keer treden op zondag 5 ok-

tober een aantal wijkraden en -verenigin-

gen uit onze gemeente gezamenlijk naar

buiten tijdens ‘Zoersel (s)tript’. Samen met

hen hopen we dat vele Zoerselaars de weg

langs de verschillende wijken vinden.

Wie dit wenst, kan tussen 11 en 18 uur met

de fiets, te voet of met de wagen de sfeer

in de verschillende wijken gaan opsnui-

ven. De deelnemende wijken zetten hun

beste beentje voor met een aantal activi-

teiten, en uiteraard voorzien zij ook de no-

dige drank en versnaperingen.

Wij wensen u alvast veel (s)trip-plezier!

buurt Zoerselbos

rustplaats Slijkvoort, Zoerselbosdreef 

buurtgroep Risschot

speelweide Moemoe (Acacialaan)

wijk Gagelaars

speelplein Fanny (Gagelaars)

wijk Krabbershoek

hoek Achterstraat - Baron de Caterslaan

wijk Oudstrijderslaan - Melkweg

speelplein Konstantinopel (Melkweg)

wijk Abdijhoek

hoek Abdijlaan - Langebaan



Stel: u zit gezellig in de tuin met een glaasje wijn of u heeft

net propere was op de wasdraad te drogen gehangen, als

uw buur zijn afval begint op te stoken. Zeer vervelend,

niet? Maar bovendien ook slecht voor mens en milieu, en

daardoor ook verboden door de Vlaamse milieuregle-

mentering.

schadelijke stoffen

Als u afval opstookt, veroorzaakt u niet alleen geur- en

rookhinder, maar komen er ook schadelijke stoffen vrij die

milieu- en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Zo draagt kooldioxide bij tot het broeikaseffect. Dioxine is

op haar beurt giftig en hoopt zich op in lichaamsvetten en

in moedermelk. Stof- en roetdeeltjes worden schadelijk bij

langdurige inademing en PAK’s zijn kankerverwekkend.

Afval opstoken is dan ook verboden door de Vlaamse mi-

lieureglementering. Doet u het toch, dan riskeert u een

boete.

uitzondering

Er is een uitzondering op plantaardige afvalstoffen die af-

komstig zijn van het onderhoud van tuinen, de ontbossing

of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkun-

dige werkzaamheden. Let op, deze uitzondering geldt en-

kel als er rond de stookplaats op ten minste honderd

meter afstand geen begroeiingen, huizen, omheiningen,

… aanwezig zijn. Bovendien mogen het verkeer en de

omwonenden geen hinder ondervinden van de rook.

De enige afvalstof die in het Vlaamse Gewest en zonder

milieuvergunning mag verbrand worden, is onbehandeld

hout en dit alleen in houtkachels én indien de warmte

wordt gerecupereerd. Daarnaast mag er maximum 50 kg

per uur gebruikt worden.

kampvuur

Wilt u een

kampvuur or-

ganiseren, dan

neemt u best

contact op met

de brandweer

of met de dienst

Leefmilieu.

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

Zet uw vuilniszakken pas de dag van de ophaling, voor half acht ‘s

morgens, buiten. Is dit niet mogelijk, dan kunt u ze ook de avond

voordien al buiten zetten. Gaat u op vakantie, doe dan een beroep

op uw buren of familie. Ook voor inbraakpreventie is dit beter.

Zet uw zakken bovendien goed in het zicht. Plaats oude grijze zak-

ken met de gele sticker naar de straatzijde. Biedt u uw vuilniszakken

in een bak aan, hang dan een papier op de bak met de boodschap

‘vuilniszakken in deze bak’.

In onze gemeente staan her en der verspreid heel wat

zwerfvuilbakjes waarin u - het woord zegt het zelf - zwerf-

vuil kwijt kunt. We denken daarbij aan kauwgom, een blik-

je dat net leeg is, het papiertje van een snoepje dat u juist

opgegeten heeft, enz. Ondanks de aanwezigheid van de-

ze afvalbakjes, wordt zwerfvuil vaak nonchalant en zon-

der er bij stil te staan op de grond gegooid, en dat is spijtig.

Wat zeker niet in deze zwerfvuilbakjes thuishoort, is huis-

houdelijk afval. Dat wordt hier jammer genoeg wel vaak

mee in gepropt. Zet ook geen afval naast de zwerfvuil-

bakjes, want dan bent u aan het sluikstorten. Onder sluik-

storten verstaan we het meer bewust dumpen van

bepaalde afvalstoffen. Daarbij is er ook vaak sprake van

grotere hoeveelheden.

Al deze - kleine of grote - hoeveelheden vuil verstoren het

straatbeeld en zetten aan tot meer zwerfvuil en sluikstort.

Dit is voor velen een bron van ergernis en het opkuisen

kost veel geld, tijd en middelen.

Afval verdwijnt bovendien niet zomaar uit het straatbeeld.

Om enkele voorbeelden te geven: een blikje heeft vijftig

jaar nodig om te verdwijnen, een sigarettenpeuk twee jaar

en een plastiek fles zelfs tien jaar.

Hou hier rekening mee. Merkt u zelf ergens sluikstort op,

laat het dan zeker weten aan de dienst Leefmilieu of aan

de politie.

zet uw afval niet te vroeg buiten

vroege vogels
afval verbranden

niet meer van deze tijd

weg ermee
zwerfvuil & sluikstort
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gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Evelyne Michiels

tel. 03 2980 9 10
fax 03 2980 9 00
leefmilieu@zoersel.be

info



de bruine rat
preventietips

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

toch meestal als een ongewenste gast beschouwd. Heel wat mensen

grijpen echter té snel naar rattenvergif.

of containers, niet op hopen of in zakken.

- Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst

de oudste voorraad.

- 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.

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 antennes kunt u terecht

voor rattenvergif. Wees uiteraard voorzichtig met ratten-

vergif. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat een hond

of kat sterft door het eten van rattenvergif, dat niet op een

veilige plaats werd neergelegd. Tot slot kunt u ook steeds

beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. U belt hier-

voor naar het onthaal, op het nummer 03 2980 0 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

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

omgeving 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
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<  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

“Het gaat eigenlijk gewoon om begrijpen en leren omgaan met niet

alledaags gedrag,” vertelt Lutgart Van Dongen, stafmedewerkster

algemene directie van PC Bethanië, bevoegd voor kwaliteitszorg

en communicatie. “Wij zitten daarvoor rond de tafel met verant-

woordelijken uit de sector en de gemeentebesturen van Zoersel en

Malle.” – “Met het beeldvormingsproject Anders Gewoon willen wij

in onze regio een dialoog over geestelijke gezondheidszorg op

gang brengen,” vult Marleen Geentjens aan; zij is directrice be-

schut wonen en psychiatrische thuiszorg. Geïntrigreerd willen we

weten hoe een en ander in zijn werk gaat. Luistert u mee?

engagement

Waarom is er eigenlijk nood aan zo’n project?

Lutgart: Er bestaan veel vooroordelen omtrent mensen met psy-

chische problemen. Als we de krachten bundelen, kunnen we de

Een op de negen mensen is in zijn leven op een bepaald moment gees-

telijk ziek. Een op de drie raadplegingen bij de huisarts hebben een psy-

chische dimensie. Het kan iedereen overkomen en het is onmogelijk te

voorspellen wie psychisch ziek wordt. Helaas rust er nog een groot ta-

boe op geestelijk ziek zijn. Nochtans is psychisch ziek zijn echt ‘ziek

zijn’, met pijn en lijden, al is het vaak ook een tijdelijke toestand, die in

veel gevallen met succes behandelbaar is. Het beeldvormingsproject

Anders Gewoon wil de zorg voor de geestelijke gezondheid op een po-

sitieve, constructieve manier onder de aandacht brengen.

anders gewoon
beeldvorming rond geestelijk ziek zijn

“Mensen die kennis maken

met elkaar, krijgen meer begrip

voor elkaars situatie.”

Dit inspirerende beeld in plexiglas staat voor de ingang van een van
de gebouwen van het Psychiatrisch Centrum Bethanië.
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Mensen die het op een of andere manier moeilijk

hebben, vallen in onze alsmaar harder wordende

maatschappij wel eens uit de boot. Wie niet ‘snel’

en ‘sexy’ is, wie om een of andere reden niet mee

kan, heeft veelal met vooroordelen af te rekenen en

raakt uitgesloten. Een extra moeilijkheid voor wie

psychisch ziek is: je ziet zijn of haar handicap niet!

Waarmee mensen te kampen hebben, ontdek je ei-

genlijk pas als je de moeite doet ze te ontmoeten

en naar hen te luisteren. Dan krijg je oog voor gra-

daties in de kwetsbaarheid: niet iedereen is le-

venslang psychisch ziek, niet iedereen lijdt op

dezelfde manier of in dezelfde mate. Voor velen

kan een snelle, gerichte behandeling, gevolgd door

een goede sociale omkadering ervoor zorgen dat

ze minder lang opgenomen moeten worden en zich

sneller weer in het gewone leven (studies, werk-

kring, hobby of sport) kunnen integreren.
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mensen ertoe brengen om anders aan te kijken tegen de geestelijke ge-

zondheidszorg. Vandaar dat Anders Gewoon gedragen wordt door zo-

veel mogelijk partners in de geestelijke gezondheidszorg: de

verschillende koepelorganisaties, familieverenigingen, patiëntenvereni-

gingen, ... Als sponsor is Cera actief, en dat betekent in dit geval echt

wel meer dan alleen geld ter beschikking stellen.

Hoe gaat het project in de praktijk in zijn werk?

Marleen: We gaan uit van het gunstige effect van ontmoetingen en di-

rect menselijk contact, ook al is het een werk van lange adem. Hoe meer

mensen kennis met elkaar maken, hoe meer begrip ze voor elkaars si-

tuatie hebben. Ontmoetingen zijn ook gelegenheden om informatie en

ervaringen uit te wisselen. Dat speelt zich vanzelfsprekend best op lo-

kaal niveau af. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de lokale

overheid zich mee engageert. In onze regio zetten de gemeenten

Zoersel en Malle zich voluit mee achter Anders Gewoon, samen met het

PC Bethanië en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de

regio.

Met Bethanië is de situatie in Zoersel wat apart.

Lutgart: Wellicht wel, omdat de instelling een bepaalde concentratie

aantrekt van mensen met psychische problemen, maar het gaat toch

wel om een algemene situatie, hoor. Los van Bethanië worstelt in

Vlaanderen gemiddeld een op de vijf mensen met psychische proble-

men en 64.000 mensen zijn er arbeidsongeschikt door. Een op de vijf in-

woners van Zoersel die ouder zijn dan vijftien jaar, dat betekent al snel

zo’n slordige drie- à vierduizend mensen. Het hoeft niet te gaan om men-

sen met extra zware psychische problemen; ze hoeven er ook niet hun

hele leven mee te kampen te hebben. Mensen kunnen in een bepaalde

fase in hun leven hulpzoekend zijn, en in veel gevallen zijn ze perfect

behandelbaar.

tolerantie

Tegen welke vooroordelen gaat Anders Gewoon in?

Lutgart: Op psychische problemen rust nog vaak het stigma dat, eens

je ermee af te rekenen hebt, dat ook voor altijd is. Dat hoeft zeker niet zo

te zijn. Mensen die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg

zijn mensen zoals jij en ik. Het hardnekkige vooroordeel blijft helaas be-

staan dat mensen met psychische problemen gek, gevaarlijk, lui of

“We willen wie psychisch

ziek is, zoveel mogelijk

in het gewone leven

integreren.”



drugsverslaafd zijn. Tot voor enkele decennia had de maat-

schappij de reflex om mensen die psychisch ziek zijn in asielen

of psychiatrische ziekenhuizen te stoppen, zo ver mogelijk van

de ‘bewoonde’ wereld. Vandaag willen we hen juist zoveel mo-

gelijk in het gewone leven integreren of hen er zo snel mogelijk in

laten terugkeren, wat niet altijd even vanzelfsprekend is.

Soms kunnen mensen het reguliere tempo niet aan?

Marleen: Dat kan, maar ook dan zijn er geschikte oplossingen

denkbaar. Bijvoorbeeld beschut wonen laat mensen toe een le-

vensvorm te vinden die bij hun situatie past, terwijl ze toch aan

het gewone maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Dat

zorgt er natuurlijk wel voor dat de bevolking vaak geconfronteerd

wordt met mensen die anders zijn. Hoe ga je daar als bevolking

mee om? Dat is een bekommernis voor Anders Gewoon.

Welke adviezen geeft u de bevolking dan zoal mee?

Marleen: Mensen met psychische problemen kunnen door hun

situatie gehinderd of beperkt zijn in hun mogelijkheden, maar

daarnaast blijft hoe dan ook een heel menselijk potentieel intact.

Het komt erop aan dat positieve aspect te benadrukken: het ziek

zijn kaderen en begeleiden, maar tegelijkertijd de mogelijkheden

die mensen wel hebben, benutten en aan bod laten komen. We

ervaren dat mensen met psychische problemen vragende partij

zijn om gewoon behandeld en benaderd te worden. Tolerantie is

daarbij een sleutelbegrip.

integratie

Heeft Zoersel op dat punt een tolerante bevol-

king?

Lutgart: In Zoersel is de tolerantie ten aanzien van

mensen met psychische problemen vanuit een zeke-

re traditie hoger dan gemiddeld. Op het Zoerselse

grondgebied is sinds 1924 een psychiatrisch zieken-

huis gevestigd, wat maakt dat mensen er vanzelf al

meer ontmoetingen en direct contact hebben met

mensen in psychische nood: op de bus, bij de bakker,

noem maar op. De bevreemde blikken die er in het

begin soms zijn, gaan over in meer gewenning en

openheid. Zoersel werpt zich bestuurlijk ook op als

een zorgende gemeente en Bethanië is altijd een in-

stelling geweest met een open karakter. Die openheid bij alle be-

trokken partners en de nadrukkelijke samenwerking met de

gemeente bevordert zeker de integratie.

Wat kan Anders Gewoon concreet allemaal doen?

Lutgart: We laten de mandatarissen en de dienstverleners van

de gemeente kennismaken met de hulpverlening. Uit de dialoog

tussen loketmedewerkers van de gemeenten en hulpverleners

in de geestelijke gezondheidszorg groeit begrip voor elkaars con-

frontatie met de medemens, en de gelijkaardige vaardigheden
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Op 16 oktober 2008 organiseert Anders Gewoon in

samenwerking met de dienst vrije tijd van het PC

Bethanië en Psylos, een sportorganisatie voor

mensen met psychische problemen, een wande-

ling, waaraan iedereen kan deelnemen.

Op 25 april 2008 had de eerste publieksdag van

Anders Gewoon plaats. Het event in Gent trok vijf-

duizend bezoekers. Het aanbod was zeer geva-

rieerd, met onder meer sessies over mindfulness,

muziektherapie, de borderlinekenmerken van on-

ze maatschappij en ethiek.

Meer info: www.andersgewoon.be
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Lutgart Van Dongen, stafmede-
werkster algemene directie van
PC Bethanië, bevoegd voor kwali-
teitszorg en communicatie, en
haar collega Marleen Geentjens,
directrice beschut wonen en psy-
chiatrische thuiszorg.



Naar aanleiding van onze verhuis, werd er bij alle ge-

meentelijke diensten heel wat opgerommeld en geklas-

seerd. Eén van de dingen die daarbij tevoorschijn zijn

gekomen, zijn deze gezinsfoto’s. Het gaat om een twin-

tigtal foto’s, waarbij telkens een man en vrouw te zien

zijn, met vermoedelijk hun drie zonen - van baby’s tot tie-

ners. Op één van de foto’s staat de tekst “Aan mijn liefste

tante Emma en tante Leneke, van Koen - Deurne 8 no-

vember 1957.”

Kent u deze mensen, of herkent u misschien uzelf op één

van deze foto’s? Laat dit dan zeker weten aan de dienst

Communicatie, op het nummer 03 2980 5 33 of via com-

municatie@zoersel.be. Dan bezorgen wij de foto’s zo

spoedig mogelijk terug aan de rechtmatige eigenaar.
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die in dat contact nodig en behulpzaam zijn. Ook

hebben een aantal Zoerselse wijken zich tijdens

‘Zoersel (s)tript’ opengesteld voor ontmoetingen

met patiënten en hulpverleners in de geestelijke

gezondheidszorg. Het gaat om kleinschalige ini-

tiatieven, die op zich niet veel lijken voor te stellen,

maar die toch de nodige impact hebben. Belangrijk

daarbij is dat het geen inrichtingsverkeer is vanuit

de geestelijke gezondheidszorg, maar dat de te-

gemoetkoming en de openheid wel degelijk actief

van twee kanten komt.

Er is daarbij ook een informatief luik, neem ik

aan?

Marleen: Mensen stellen zich tal van vragen over

hoe het in psychiatrische ziekenhuizen zoal toe-

gaat, en wat beschut wonen precies is: hoe zit dat

in elkaar, welke vaardigheden hebben de begelei-

ders nodig, wat is psychisch ziek zijn eigenlijk? Als

we hen daarover informeren, staan ze meestal

versteld van de grote diversiteit in de problema-

tiek: er zijn tal van uiteenlopende ziektebeelden en

de afdelingen van een psychiatrisch ziekenhuis

zijn even divers als die van een algemeen zieken-

huis. Daarnaast is er de hele problematiek van de

integratie van mensen met beperkte mogelijkhe-

den, die gebaat zijn bij arbeidsgerichte initiatieven:

aanpassingen aan de duur of aard van het werk,

een zinvolle dagindeling, kansen in de regio, ... Zo

hebben we een experiment met een peterschaps-

formule voor verenigingen, die patiënten met be-

perktere mogelijkheden kunnen helpen om hen via

hun interesses en inzet in het verenigingsleven

over de drempel te helpen naar integratie, door

hen net dat duwtje te geven dat ze nodig hebben

om het aan te kunnen. Psychisch ziek zijn bete-

kent niet per se niet meekunnen; zo iemand kan

best een gedreven sporter zijn en zo, door deel te

nemen, gewoon een van de anderen zijn.

foto’s gevonden

herkent u deze?
laat het ons weten

“Zoersel werpt zich

bestuurlijk nadrukkelijk

op als een zorgende

gemeente.”
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eurozoersel
herinnering aan 5 dagen internationale verbroedering
met Duitse, Spaanse, Franse en Roemeense vrienden
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<  b i b l i o t h e e k  >

de bib rolt de rode loper uit

bibliotheekweek
In de week van 11 tot 19 oktober kunt u in de bib terecht voor een hapje en een drankje tijdens de

jaarlijkse bibliotheekweek.

Bekijk echter voor u vertrekt eerst even de nieuwe openingsuren van onze drie bibliotheekfilialen.

Op zaterdag 11 oktober is het weer ver-

wennen geblazen in de bib. Met een hapje

en een drankje, en een heleboel leuke ac-

tiviteiten voor de hele familie.

wat staat er zoal op het programma?

- Sien signeert! Sien De Clerck, gekend

van het VTM-programma ‘Schoon en

Meedogenloos’, signeert in de bib in

Zoersel haar splinternieuwe boek ‘Mijn

methode voor een opgeruimd leven’.

- Kalligrafie: laat uw naam op een bladwij-

zer kalligraferen of maak er een prachtig

cadeautje van (bib Zoersel).

- Prijzenrad: iedere klant mag aan het rad

draaien - altijd prijs (bib Sint-Antonius).

- De muziek- en woordacademie zorgt in

de drie filialen voor sfeervolle muziek.

- Boekenverkoop: in het Zonneputteke. 

Bent u nog geen lid van de bib, dan krijgt u

een unieke bib-agenda cadeau als u zich

op 11 oktober inschrijft.

overtuigd?

We verwelkomen u en uw familie, vrienden

en kennissen graag op zaterdag 11 okto-

ber, van 9.30 uur tot 12.30 uur in de biblio-

theken in Zoersel, Sint-Antonius en Halle. 

(Voor het volledige programma en de juis-

te uren: surf naar www.zoersel.be - bib on-

line).

de bib schenkt u tijd

De Verwendag luidt het begin in van de

Bibliotheekweek. Van 11 tot 19 oktober rolt

onze bib, samen met alle Vlaamse en

Brusselse bibliotheken, weer de rode loper

uit voor onze trouwe en nieuwe bezoekers.

Gans de week staat er een drankje en een

knabbel voor u klaar - ga er maar even ge-

zellig bij zitten. Want de bib is een plek

waar u even kunt stilstaan. Waar u kunt

ontsnappen aan de dagelijkse realiteit door

een meeslepend verhaal, een boeiende

film of een rustgevend muziekje. De bib

schenkt u in zekere zin tijd. Het hele gezin

gemeentelijke Openbare Bibliotheek
bibliothecaris - Erik Breuls

tel. 03 2980 7 22
fax 03 2980 9 00
bibliotheek@zoersel.be

info

telefoonnummers & openingsuren

bib Zoersel, 03 2980 7 22

maandag 13 - 20 uur

dinsdag 13 - 16 uur

woensdag 13 - 20 uur

donderdag 13 - 20 uur

vrijdag 13 - 16 uur

zaterdag 9.30 - 12.30 uur

bib St.-Antonius, 03 2980 7 21

maandag 13 - 17 uur

woensdag 13 - 17 uur

donderdag 17 - 20 uur

zaterdag 9.30 - 12.30 uur

bib Halle, 03 2980 7 20

maandag 13 - 20 uur

woensdag 13 - 17 uur

zaterdag 10 - 12 uur

vindt er iets naar zijn gading, niemand ver-

doet er zijn tijd. U gaat er zo vaak u wilt, u

neemt wat u wilt en leest, luistert of kijkt

wanneer u dat uitkomt.

Bib-tijd is ‘kwali-tijd’ om samen met het he-

le gezin van te genieten.
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<  c u l t u u r  >

doe mee met onze fotoactie

kotencultuur
Fotografeert u graag? Dan is de fotoactie ‘Kotencultuur in

Zoersel’ misschien iets voor u. In Cultuurhuis De Bijl gaat vol-

gend jaar namelijk een fototentoonstelling door over duiven-

koten, koeienstallen en creatieve achterbouwsels in onze

gemeente. Daarvoor zijn wij nu echter nog volop op zoek naar

bruikbare foto’s. 

van Jukschot tot Rodendijk

Al fietsend door het landelijke Zoersel, van het Jukschot

tot de Rodendijk, komt men allerlei bouwsels tegen, va-

riërend van het klassieke koeienstalletje tot het luxe paar-

denhok, vaak vergezeld van een afgedankt ligbad. Deze

‘sporen in het landschap’ kunt u lelijk of mooi vinden, ze

zijn vooral boeiend. Dit fenomeen zegt veel over onze

volksaard.

In juni 2009 worden de beste foto’s van deze bouwsels

geëxposeerd in De Bijl. Doel is om een boeiende expo te

bekomen met de nadruk op het interessante, ludieke of

inventieve karakter van creatieve bouwsels allerhande.

fotografeert u mee?

Dan kunt u het fotoreglement afhalen: 

- in het administratief centrum (Handelslei 167), in de an-

tennes van Halle (Halle-Dorp 67) en Zoersel (Oostmalle-

baan 15), in de hoofdbibliotheek van Zoersel of de

filialen van Halle en St.-Antonius

- op de website www.zoersel.be 

- bij de dienst cultuur, administratief centrum, Handelslei

167, tel. 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be.

<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

PRUP Risschotseloop

openbaar onderzoek
Om het gevaar op wateroverlast, veroorzaakt door de

Risschotseloop, in de omgeving van de woonwijk

‘Goudveld’ in te dijken, wil de provincie - die de beheerder

is van de waterloop - de Risschotseloop via de Hallebaan

omleiden. Deze ingreep gaat gepaard met de aanleg van

een retentiezone of uiterwaard op een weiland langs de

Sint-Antoniusbaan.

Om deze plannen te kunnen realiseren, is een wijzi-

ging van het gewestplan nodig. Hiervoor is de opmaak

van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)

noodzakelijk. Het ontwerp van dit PRUP ‘Risschot-

seloop’ ligt van maandag 4 augustus tot en met don-

derdag 2 oktober 2008 ter inzage in het provinciehuis

van Antwerpen aan de Koningin Elisabethlei 22.

Een exemplaar van dit ontwerp kunt u ook inzien in het

administratief centrum Zoersel, dienst ruimtelijke or-

dening, Handelslei 167. U kunt het plan ook raadple-

gen via www.provant.be (ruimtelijke ordening -

openbare onderzoeken).

bezwaren of bemerkingen

Als u bezwaren of bemerkingen met betrekking tot dit

ontwerp van het PRUP heeft, dan kunt u die tegen ui-

terlijk 2 oktober 2008 door middel van een aangete-

kende brief overmaken aan de Provinciale Commissie

voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22,

2018 Antwerpen. U kunt uw bemerkingen of bezwa-

ren ook tegen ontvangstbewijs bezorgen in het admi-

nistratief centrum Zoersel, dienst ruimtelijke ordening.



CO2 is een gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Deze gassen

vormen een soort deken om de aarde, waardoor de warmte wordt

vastgehouden. Hoe meer gassen, hoe sneller de aarde opwarmt. 

klimaatwijken

Bij dit project gaat u een weddenschap aan met de gemeente. U

probeert van 1 november 2008 tot en met 30 april 2009 om 8 pct.

energie te besparen en dit zonder comfortverlies. U doet dit echter

niet alleen. Er wordt  namelijk gewerkt met klimaatwijken. Eén wijk

omvat zo’n tien à vijftien personen. U kunt zelf proberen mensen te

werven om een wijk samen te stellen, of u geeft u op als

kandidaat en wij zorgen dat u bij een wijk kunt

aansluiten. Daarnaast zal er ie-

mand uit uw wijk als ener-

giemeester fungeren.

Deze persoon krijgt dan

een energiemeesteroplei-

ding, waardoor hij anderen

heel wat tips kan geven.

kyotocode

Houdt u niet van het groepsgebeuren of heeft u niet veel tijd? Dan

kunt u deelnemen aan de Kyotocode. Dit project loopt van 1 no-

vember 2008 tot en met 1 februari 2009. Gedurende deze drie

maanden probeert u via kleine tips, die u vindt op www.kyotoco-

de.be, uw energieverbruik en CO2-uitstoot te doen dalen. Dit pro-

ject loopt volledig via internet. Voor meer informatie, surf naar

www.kyotocode.be.
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<  l e e f m i l i e u  >

Iedereen is het er over eens. Energie verbruiken kost veel geld. Maar

geen nood: dit najaar starten er in onze gemeente twee projecten waar

u aan kunt deelnemen om uw energieverbruik te doen dalen. Doe mee

en u slaat twee vliegen in één klap: uw factuur én uw CO2-uitstoot da-

len, wat dan weer het milieu ten goede komt.

energieverbruik
door mee te doen laat u het dalen

Meer info en/of inschrijving:

leefmilieu@zoersel.be

03 2980 9 10.

Inschrijven voor 26 september 2008.
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gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Evelyne Michiels

tel. 03 2980 9 10
fax 03 2980 9 00
leefmilieu@zoersel.be

info

Om te weten waar u thuis kunt bespa-

ren, kunt u ook een gratis energiescan

aanvragen.

Zo’n energiescan omvat een inventari-

satie van het energiegebruik in uw wo-

ning. Alle toestellen, installaties en

materialen die direct of indirect een in-

vloed hebben op het energiegebruik

worden geïnventariseerd, en het gedrag

van u als bewoners wordt bevraagd. Op

basis daarvan zal dan, op uw maat, een

rapport met tips opgemaakt worden

waarmee u energie kunt besparen.

Daarnaast voert de energieadviseur tij-

dens de scan al een aantal kleine ener-

giebesparende maatregelen uit. Zo zal

hij uw gloeilampen vervangen door

spaarlampen, uw warmwaterbuizen iso-

leren, folie achter uw radiatoren plaat-

sen of uw gewone douchekop door een

spaardouchekop vervangen.

Bent u geïnteresseerd in een energies-

can, wees dan snel (Zoersel heeft 75

scans ter beschikking) en geef u op als

kandidaat bij de dienst leefmilieu.

Bel of mail naar Evelyne Michiels, tel.

03 2980 8 46, evelyne.michiels@zoer-

sel.be of leefmilieu@zoersel.be.

GAS EN ELEKTRICITEIT

Sociale maximumprijzen uitgebreid
Sinds 1 juli van dit jaar is de groep mensen die recht heb-

ben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en gas,

vroeger bekend als het sociaal tarief, uitgebreid. Mensen

met een jaarlijks belastbaar netto-inkomen van maximum

23.282 euro komen hiervoor nu ook in aanmerking. Zij zul-

len vanaf 1 juli op hun regularisatiefactuur 75 euro (indien

ze met gas verwarmen) of 50 euro (indien ze met elektrici-

teit verwarmen) korting krijgen.

hoe aanvragen?

U vindt bij uw eindafrekening van gas en/of elektriciteit een

formulier, dat u ingevuld mag terugsturen als u voldoet aan

volgende voorwaarden: 

- u moet hoofdzakelijk aardgas of elektriciteit gebruiken

voor de verwarming van uw huis

- uzelf of iemand anders van uw gezin mag niet reeds ge-

bruik maken van het sociaal tarief

- het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van uw gezin mag

niet hoger zijn dan 23.282 euro (op basis van het aan-

slagbiljet van de inkomensbelastingen voor aanslagjaar

2007 - inkomsten 2006)

Indien u in aanmerking komt voor deze korting, vult u het

formulier in en bezorgt u dit terug aan het adres dat er op

vermeld staat. Heeft u nog vragen of graag wat hulp bij het

invullen van het formulier, dan kunt u altijd contact opne-

men met Anke Smolders van onze sociale dienst via het al-

gemeen nummer 03 2980 0 00.

PLEEGOUDERS GEZOCHT

vzw ‘Jeugdzorg in gezin’

Sommige kinderen wonen om de één of de andere reden

niet meer bij hun ouders. Een pleeggezin biedt deze kinde-

ren dan nieuwe perspectieven. Omdat pleegzorg ‘zorg op

maat’ is, zoekt men telkens naar een pleeggezin dat het

best inspeelt op de specifieke noden van het pleegkind.

Daarom moet de vzw over een voldoende ruim aanbod van

kandidaat-pleeggezinnen beschikken. En net dat is mo-

menteel zeker niet het geval. De vzw ‘Jeugdzorg in Gezin’

doet daarom een warme oproep naar mensen die voor kor-

te of langere tijd een kind of jongere in hun gezin willen op-

nemen. Voor meer info belt u naar 015 44 00 60 of surf naar

www.pleegzorg.be of www.jeugdzorgingezin.be.
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Het is ons gelukt: Zoersel mag zichzelf sinds zaterdag 16 augustus een vijfster-

ren-gemeente noemen! Meer dan 8.800 aanwezigen waren er getuige van hoe

een ontroerde Sandrine ons tijdens Fata Morgana de vijf sterren toekende. Het

gemeentebestuur wil dan ook graag - eveneens in naam van de vijf sleutelfigu-

ren - iedereen die hier op de één of de andere manier toe bijgedragen heeft,

enorm bedanken. Zonder uw helpende handen, vrijgevigheid, creativiteit, en-

thousiasme en - niet te vergeten - uw komst zaterdag was dit nooit gelukt. Dankzij

u is aangetoond dat het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente nog heel erg

leeft, en daar zijn we zeer blij om. Hartelijk dank.

Niet alleen het gemeentebestuur, maar ook sleutelfiguren Ann, Dorien, Hilde,

Karen en Tom willen via deze weg heel graag al hun sponsors bedanken, die hen

de ganse Fata Morgana-week hebben voorzien van gratis materiaal, eten en drin-

ken, enz. Zonder deze hulp, was het hen nooit gelukt. Bedankt iedereen!

Hieronder vindt u een lijst van deze sponsors, van binnen en buiten Zoersel. Ook

een welgemeende dankjewel aan wie wegens vergetelheid eventueel niet wordt

genoemd.

Ageres, Alken-Maes brouwerijen, Antiek Brocant

Centrale bvba, Apotheker Sollie, AVEVE-tuin-

centrum Halle-Zoersel, AVEVE Zoersel Van

Rossum, Autoparts De Keyzer, AZ Sint-Jozef,

Bakkerij Bethanië, Bakkerij De Proost-Segers,

Bakkerij Geert Verellen, Bakkerij Leo Frans,

Bakkerij Max, Bakkerij Melis, Bakkerij St.

Martinus, Better Food, Bouwmaterialen

Janssens St.-Lenaarts, Brandweer Zoersel,

Brantano Zoersel, Broodjeszaak La Luna,

Broodjeszaak Zandwich, Brouwerij De Koninck,

Brouwerij Duvel, Brouwerij Haacht, Brouwerij

Palm, Brouwerij Trappisten West-Malle, Café

Rio, Charel Meeusen, Colruyt Zoersel,

Dakwerken Fons Verijckt, Dansers van Aleide

Lagrou, De Chinese Muur, Decorama, Decoratie

een succes
zaterdag 16 augustus
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Eyskens, De Groene Vogel Zoersel, De

Heidebloem, De Keyser Schilde, De

Klompenmaker Massenhoven, Delhaize,

Den Tieter, De Vos St.-Lenaarts, Dirk

Kennis Verzekeringen, Dirk Verbraecken

Zoersel, DJ Benny, Djembé groep Zoersel,

Domein Martinus, Drankenhandel Mister

Drinks Leirs Ludo, Drankenhandel Rob

Vissers Zoersel, Driesens Brecht, Drive In,

Eandis, Eurostock Zoersel, Expo Z

Westmalle, Familie Van Ussel, Friswit

Hoogstraten, Frituur De Grote Goesting,

Frituur Jos & Gerda, Frituur ’t Dorp, Frituur

’t Keverke, Frituur ’t Smullerke, Fun, GB,

gemeente Zoersel, Gordijnhuis, Groenten

en fruit Leenaerts, Grondwerken

Adriaenssen, Hippo Shop, Hoogtewerkers

Maes, Houthandel Segers, Hubo Schilde,

In de melkkit, Isomobil, Izi Meal Zoersel,

JBC, Joris & Co Werrebroeck (veiling-

meester), Kemisol, Keurslagerij Bart,

Kleding Valéro, Kringwinkel, Makro, Miko,

Monnikenheide, More & Less, Motorzaak

Van der Wangen-De Winter, Multi Home

Vermeiren, Nagelleveranciers, Neon-light,

Oxfam winkel Antwerpen, Patisserie

Michiels Westmalle, Patrick Nelis, Peeters

& Zonen, Pittapanneke, Pizzeria Buon

Gusto, Proclima nv, Radio Zoe,

Rijmenants Zandhoven, Sabine, S.A.

Coca-Cola services N.V., SB-printing.be

Loenhout, SB-printing Wuustwezel,

Schilderwerken Werner Backx, Schrijn-

werker De Beuckeleer, Schrijnwerken Dirk

Pemen, Schrijnwerkerij Lauryssen St.-

Lenaarts, Schrijnwerkerij Leo Maes,

Schrijnwerker Steven Martens,

Schrijnwerkerij Meeussen Charel, Schrijn-

werken Mertens, Selfmade Ekeren,

Selfmade Zoersel, Serge Van den Brande,

Slagerij Hillen, Soudal Turnhout, Stock

2001 Zoersel, Strijkatelier, Taverne

Lindehoeve, The Picture Shop Wijnegem,

Tuinaanleg Tom Peeters, Van Daele

schoenen, Van Pelt Bouwmaterialen,

Vervloet Houtzagerij, Verwaest Turnhout,

Walter Denie Zoersel, Wereldmissiehulp

Boechout.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:

maandag 22 september, 20 oktober, 24 november, 22 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 2980 8 41

milieuraad...........Evelyne Michiels, tel. 03 2980 8 46

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 2980 7 13

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 2980 7 18

jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03 2980 7 17

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03 2980 9 58

derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 2980 9 59

welzijnsraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 2980 9 59

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

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE

GGD-Flits: november 2008

GGD: januari 2009

dienst Communicatie & Voorlichting
Handelslei 167, 2980 Zoersel

tel. 03 2980 5 33, fax 03 2980 9 00
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.

5 0  J A A R  S A M E N
Peter en Pauline RAUS – GEUKENS
Franciscus en Maria GOOSSENS – EELEN
Willem en Joanna OLIESLAGERS – NYS
Walter en Nadine DE BELDER – DIELS
Jacob en Maria LAURYSSEN – VAN DER ELST
Louis en Eddy Josée BASTIJNS – VAN LOOVEREN
Willem en Inanora HOEKE – DIJKSTRA
Robert en Bernadette SEBRECHTS – KEYSERS
Alfons en Mariette MAEGH – LETEN
Maurits en Eliane MASSY – DUPONT
Franciscus en Maria WOUTERS – VAN HOOF
Josephus en Irma SCHRAUWEN – VANDEPUTTE
Gustaaf en Hilda VAN LOOVEREN – VAN LOMMEL
Paul en Paula VAN PELT – VAN LOMMEL
Jozef en Irena BOSSCHAERTS – SNEYERS
Peter en Paula LANGERS-TORREMANS
Pieter en Maria KERMANS – PAULUSSEN
Gustaaf en Angelina VAN DEN LANGENBERGH – DIERCKX
Karel en Maria NAULAERS – STUYTS
Carolus en Maria VERMUYTEN – FRANCKX

6 0  J A A R  S A M E N
Marcellus en Yvonne MAES – SOL

7 0  J A A R  S A M E N
Emiel en Maria DYCKMANS - BUYLE


