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Aansluitend op ons editoriaal van juni zouden we deze GGD moeten begin-

nen met de voor de hand liggende vraag: “Hebt u genoten van de vakantie?”.

De waterellende die onze regio trof einde augustus maakt deze vraag spij-

tig genoeg voor een aantal van onze Zoerselnaars totaal misplaatst.

Inderdaad bleef ook onze gemeente niet gespaard en werden een aantal

van onze gezinnen slachtoffer van wateroverlast. Ongetwijfeld zijn de oor-

zaken hiervoor velerlei, en een oplossing is dan ook niet zo gemakkelijk

eenduidig te geven.

Wat wel duidelijk is: elke mogelijkheid om knelpunten weg te werken moe-

ten we aangrijpen: als gemeente, met onze burgers, en met hogere over-

heden en omliggende gemeenten.

We komen hierop in volgende edities zeker nog terug.

Ondanks de regen beleefden we ook veel mooie momenten deze zomer.

Zo laten we u kennis maken met Eurozoersel 2002. Zij die erbij waren, zul-

len het beamen: het was een feest!

Ook de parkavonden waren weer een schot in de roos: een echte ontmoe-

tingsplaats voor velen.

Hopelijk hebt u allen ook tijd kunnen nemen voor wat gezonde ontspan-

ning. Al was het weer er niet altijd naar, onze fietsknooppunten kenden dui-

zenden passanten.

Zelf maakte ik ook nog eens tijd voor enkele boeken. Zoals Minoes. Kom ik

daarin toch zeker wel een Gemeentepoes tegen, die alle -ook de geheime

- zittingen van de raad volgt. Socks-avant-la-lettre dus.

Ons Zoersels kasteel dat blijkbaar soms ook dient als inspiratiebron. Zo

toonde onze oudste dochter mij heel fier een Kiekeboe-strip met daarin ons

gemeentehuis. Alleen de kat ontbrak.

Moet ik zeker aan Merho vertellen, wanneer we hem in november erebur-

ger van Zoersel maken. Dan wordt onze Socks misschien nog écht beroemd.

O O R W O O R D
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W E T E N S W A A R D

TE KOOP BIJ OPBOD

Fietsen

Het gemeentebestuur verkoopt bij
opbod een aantal fietsen. De ver-
koop vindt plaats op donderdag 26
september om 18 uur aan het poli-
tiecommissariaat aan de Kerkhof-
lei 14 in de deelgemeente Sint-
Antonius.
De fietsen kunt u vanaf 17u.45
bezichtigen.

GOED GEDRAG & ZEDEN

Aanvragen gewijzigd

De getuigschriften van goed zede-
lijk gedrag zijn gewijzigd:
- Model 1:

getuigschriften voor activiteiten
die niet onder opvoeding, psy-
cho-medisch-sociale begeleiding,
hulpverlening aan de jeugd, kin-
derbescherming, animatie of
begeleiding van minderjarigen
vallen.

- Model 2:
getuigschriften die wel betrekking
hebben op bovenvermelde activi-
teiten
Het model 2 kan nooit onmiddel-
lijk afgeleverd worden omdat de
dienst verplicht advies moet
inwinnen bij de politie. Indien u
en bewijs van goed zedelijk
gedrag nodig heeft, gelieve eerst
telefonisch contact op te nemen
met de dienst strafregister
03/380.13.23 om verdere afspra-
ken te maken.

W
E

TE
N

S
  W

A
A

R
D

2002/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 3

STRAFREGISTER

Verhuisd!

Sinds 1 juni 2002 is de dienst van
het strafregister verhuisd van het
politiecommissariaat naar het
gemeentehuis, Kasteeldreef 55.

OPROEP VOORDRACHTEN

Cultuurprijs 2002

Elk jaar reikt de culturele raad een
cultuurprijs uit. Deze prijs t.b.v 500
euro wordt geschonken door het
gemeentebestuur. Het ene jaar aan
een vereniging, het andere jaar,
zoals nu het geval zal zijn, aan een
persoon. Deze persoon moet zich
verdienstelijk hebben gemaakt in
één of andere culturele discipline. Dit
kan gaan van schone kunsten, luis-
ter van de taal, culturele animatie,
vorming, toerisme... en veel meer.
Elke inwoner of vereniging van
Zoersel kan iemand voordragen. Het
volstaat een briefje te sturen met de
naam en adres van de persoon die u
wilt voordragen en naam en adres
van uzelf. Wij vewachten uiteraard
ook een goed omschreven motivatie
waarom u aan de desbetreffende
persoon de cultuurprijs wenst toe te
kennen.
Wij verwachten uw voordrachten op
het secretariaat van de culturele
raad, Halle-Dorp 37, 2980 Zoersel,
en dit voor vrijdag 18 oktober 2002.
De verkiezing van de laureaat
gebeurt door de culturele raad. De
plechtige uitreiking van de cultuur-
prijs 2002 zal vervolgens in het
najaar plaatsvinden.

REACTIE VAN HET BESTUUR

Rijbewijzen met attest model 1

Deze rijbewijzen zijn omwille van ge-
zondheidsredenen beperkt in tijd (bv.
diabetespatiënten). Bij het vernieu-
wen van het rijbewijs moeten deze
mensen telkens weer de kosten van
het rijbewijs, onder andere de fiscale
zegels, betalen.
Het schepencollege is van oordeel
dat het niet correct is dat deze men-
sen op die manier om hun ziekte
nog meer op kosten worden
gejaagd. Daarom werd recent een
brief geschreven aan Minister Vogels
met  vraag te zorgen voor kosteloze
afgifte van deze rijbewijzen.

NU AANVRAGEN!

Studietoelagen

De aanvragen moeten
uiterlijk op 31 oktober
2002 volledig ingevuld
toekomen op de desbe-
treffende dienst. Inlich-
tingen en blancoformu-
lieren kunt u bekomen
bij de gemeentelijke
dienst Bevolking in het
gemeentehuis (kasteel)
en bij de gemeentelijke
loketdiensten aan de
Oostmallebaan 15  en
de Handelslei 108.

NIEUWE SITE

Provinciale portaalsite

In het najaar (septem-
ber/oktober) start de
provincie Antwerpen met
een provinciale portaal-
site voor kleine en mid-
delgrote ondernemingen.
Deze site gidst de
ondernemer door de
informatiejungle, en
tracht zo ondernemer-
schap te stimuleren en
de slaagkansen te ver-
hogen. Als u wil dat men
u op de hoogte houdt
over de openingen van
de site, kunt u zich
alvast registreren op
www.prokmo.be.

EER-RIJBEWIJS

VERLOPEN?

Europese
Economische Ruimte

De houder van een
EER-rijbewijs waarvan
de geldigheidsduur ver-
streken is, kan dit voor-
taan nog omwisselen
tegen een Belgisch rijbe-
wijs. Hiervoor moet u
een attest van de uitrei-
kende overheid voorleg-
gen dat de authenticiteit
van het document en het
niet vervallen zijn van
het recht tot sturen
bevestigt.
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In mei 1992 namen

enkele mensen het ini-

tiatief om in Zoersel via

het kanaal van “EER-

LIJKE HANDEL”, door

verkoop van producten

uit het zuiden de solida-

riteit met derde wereld-

landen gestalte te

geven. Zo ontstond

onze wereldwinkel-

groep. We onderschre-

ven de DOELSTELLINGEN van Oxfam

wereldwinkels en werden als stemge-

rechtigde wereldwinkel erkend die deel

uitmaakt van het grotere geheel van

Oxfam-wereldbeweging nationaal. Deze

doelstellingen zijn: informatie en educa-

tie, actie, verkoop, ecologie, vrede en

duurzame ontwikkeling. Door deze vorm

van ontwikkelingshulp wordt de produ-

cent ter plaatse rechtstreeks geholpen

(de bevolking en niet de regering dus) en

krijgt hij de gelegenheid om in z’n eigen

omgeving een menswaardiger bestaan

op te bouwen.

Sinds september 1992 werd er daadwer-

kelijk gestart met de verkoop van voe-

dingsproducten met in elk van de deelge-

meenten één verkooppunt! Meteen ver-

kochten we onze producten ook op de

boerenmarkt, de braderij, de jaarmarkt

enzovoort.

Vanaf maart 1993 waren we elke maand

aanwezig op de markt in Zoersel. Op de

kerstmarkt, de (D… Wereldmarkt) wor-

den er als sinds 1993 ook artisanaat- en

solidariteitsproducten aan de man (en de

vrouw) gebracht!

Sinds 1 september 2001 hebben we een

eigen winkeltje in het schoolmeestershuis

in Sint-Antonius, waar we heel blij mee

zijn. Hier zijn zowel de voedingsproducten

als artisanaat- en solidariteitsproducten

te verkrijgen!

Het is zeker niet alleen de verkoop die

telt, we willen ook graag onze klanten

informeren over de producten en de her-

komst ervan. De klantenkrant is alvast

een belangrijk kanaal hiervoor.

Er wordt ook vaak samengewerkt met de

scholen. Dit gebeurt door middel van een

informatieve tentoonstelling, lesmateriaal,

video’s en dergelijke. Zo kunnen de leer-

lingen op een aangepaste manier kenni-

smaken met Oxfam-Wereldwinkel, z’n

producten en werking.

Via acties trachten we bepaalde thema’s

onder de aandacht van de mensen te

brengen. Zo voerden we actie rond

“schone kleren”, echte cacao in de cho-

colade, respect voor arbeidsrecht overal

ter wereld en tegen kinderarbeid. Dit jaar

staan eerlijke koffieprijzen in de kijker!

Centraal in onze werking staat onze

maandelijkse vergadering waar zowel

organisatorisch als inhoudelijk alles wordt

gecoördineerd.

Al 10 jaar telt onze kerngroep gemiddeld

12 vrijwilligers en nog tientallen randvrij-

willigers waarop we beroep kunnen doen.

Er is nog veel werk aan de winkel en we

hebben nog altijd handen te kort, maar

toch willen we de voorbije 10 jaar vie-

ren met een kleurrijk werelds feest op

12 oktober (zie dag-na-dag-krant).

Bovendien is het die dag ook de klan-

tendag, waarmee de week van de Fair

Trade afgesloten wordt. Over deze

campagne wordt tijdens de tweede

week van oktober onder andere in Het

Nieuwsblad en De Standaard uitge-

breid informatie gegeven.

schoolmeesterhuis,
Handelslei 47 (SA)
tel. 0485/95.34.04

openingsuren: elke
woensdag van 14 tot 17
uur en op zaterdag van
9u.30 tot 17 uur.

Leo Van Rossum,
Zoerseldorp (Z)

Rita Martens,
Halle-Dorp 135 (H)

Info

1 0  J A A R1 0  J A A R
(h)eerlijk winkelen in Zoersel

IIIIPPPPAAAA’’’’ssss
We hebben het al een paar keer gemeld: inbraak-

preventie blijft hoog op onze prioriteitenlijst

staan. In het voorjaar was u massaal aanwezig bij

een uitgebreide informatieavond. Vele

Zoerselnaars maken ook gebruik van het woning-

toezicht, techno-preventieve controle of subsidie.

Ondertussen gaan onze Inbraak-Preventie-Acties

(IPA) verder. Sinds begin juli werken we nog

meer samen met de omliggende zones, namelijk:

Schoten, Zara (Ranst-Zandhoven), Brasschaat,

Grens (Kalmthout-Wuustwezel-Essen) en Noord

(Kapellen-Stabroek) Minstens tweemaal per

maand houden we gezamenlijke acties. Het kan

dan gebeuren dat u gecontroleerd wordt door

iemand van een andere zone, vermits we over de

grenzen van de zones werken.

Bij zulke IPA’s gebruiken we verschillende tech-

nieken. Er wordt afwisselend gewerkt met gerich-

te patrouilles, vaste controleposten, terwijl we ook

experimenteren met voetpatrouilles en fietspa-

trouilles. Verder wordt er regelmatig van stand-

plaats gewisseld. Hiervoor blijven we dag na dag

opvolgen waar de meeste inbraken gebeuren, en

waar dus de risicogebieden zijn.

Voor zover mogelijk doen we voor de

gezamenlijke acties beroep op de heli

van de federale politie. Deze vliegt ’s

nachts dan enkele uren op grote

hoogte boven de risicobuurten, en

kan via warmtedetectie de

patrouilles op de grond

begeleiden. Ook kan hij bij

eventuele achtervolgingen zeer goed

bijstand verlenen. Buiten deze geza-

menlijke IPA’s organiseert politie-

voorkempen nog geregeld identieke

acties, maar dan alleen in onze zone.

ooooxxxxffffaaaammmm
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De problematiek van te snel rijden blijft

uiterst actueel. Daarom even deze overwe-

ging. We moeten gewoon naar een andere

mentaliteit. Een verkeersbord dat er op wijst

dat de maximumsnelheid werd bepaald op bij-

voorbeeld 70 km per uur betekent niet dat u

absoluut 70 km per uur moet rijden. Trager

mag ook… Trouwens, als u de maximum toe-

gelaten snelheid aanhoudt flirt u constant met

een overtreding: een kleine onoplettendheid,

even wat sneller rijden, en u hebt prijs.

Tijdswinst?

Als u door een bebouwde kom rijdt aan 50 km

per uur over een lengte van 5 km dan heeft u

daar 6 minuten voor nodig. Wanneer u dezelf-

de weg aflegt aan 70 km per uur dan heeft u er

4 minuten en 17 seconden voor nodig en

begaat u ook nog eens een zware overtreding.

Een tijdswinst van 1 minuut en 43 seconden,

met een risico op een boete van 156,15 euro

(6.300,- fr.).

U rijdt langs een gewestweg aan 70 km per

uur over een afstand van 10 km. U hebt hier-

voor 8 minuten en 34 seconden nodig. Als u

dezelfde weg aflegt aan 90 km per uur dan

begaat u een zware overtreding en hebt u daar

6 minuten en 40 seconden voor nodig. Dit

betekent een tijdswinst van 1 minuut en 54

seconden, met een risico op een boete van

156,15 euro, terwijl uw rijgedrag vele malen

onveiliger wordt.

AAN U DE KEUZE...

ppppoooollll iiiitttt iiiieeee  

lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

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

SCHOOLKINDEREN & VERKEER

MAXIMUM SNELHEID: EEN VERPLICHTING?

Info

SCHOOLKINDEREN & VERKEER

We zijn begin september en onze straten worden weer bevolkt door heel wat

schoolkinderen. Denk aan hun veiligheid en let extra op. Veel kinderen gaan

voor het eerst met de fiets naar school en hebben nog niet de juiste ervaring.

Hou rekening met eventuele onvoorspelbare manoeuvres en matig uw snelheid

wanneer u schoolkinderen tegenkomt.

Enkele tips:

- De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig en matig uw snel-

heid in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen.

- Vertraag onmiddellijk wanneer u een kind langs de weg opmerkt. Enkele tel-

len later kan het kind zich immers op uw traject bevinden.

- Slaat u af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden

voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken.

- Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Wanneer het

om kinderen gaat, neemt u best wat meer afstand, want zij durven nogal eens

onverwachts uitwijken.

En nog even dit: de fietshelm.

Vorige jaren was dat allemaal een beetje

nieuw en vreemd. Nu wordt het stilaan een

trend. Zorg ervoor dat uw kind een fiets-

helm draagt. De fietshelm draagt in

ieder geval bij tot de veiligheid.

POLITIE-VOORKEMPEN.BE

Tijd voor een beetje reclame.

Mocht u het nog niet weten, de lokale politie

Voorkempen heeft een eigen website. U vindt hem

onder de volgende URL www.politie-voorkempen.be.

Op de site vindt u allerlei informatie over: openings-

uren, adressen, telefoonnummers, wijkagenten, tips

inbraakpreventie, aanvraagformulier woningtoezicht,

Buurt InformatieNet-werken, enz. Er zijn ook een aan-

tal nuttige links.

Laat ons even weten wat u van onze site vindt. Uw op-

of aanmerking mailt u aan politie@politie-voorkem-

pen.be. In de mate van het mogelijke houden we er

rekening mee.

MAXIMUM SNELHEID: EEN VERPLICHTING?



bij uw apotheker of bij
gemeentelijke dienst
Leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

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

Info

Sinds 1 september loopt er een campa-

gne over de inzameling van gebruikte

injectienaalden via de KGA-inzame-

ling. Er belanden immers nog veel te

veel naalden in de grijze zak, wat de

nodige gevaren oplevert voor het per-

soneel van de ophaal- en sorteerbedrij-

ven. Zij kunnen zich hieraan immers

kwetsen, met de nodige gezond-

heidsrisico’s tot gevolg.

De gebruikte injectienaalden

horen thuis bij de KGA-opha-

ling. De patiënten zullen

vanaf september bij de

apotheker een foldertje

krijgen over het ver-

pakken van deze

6 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2002/3
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Ook in onze gemeente kiezen veel mensen ervoor om met stookolie te verwarmen. De veiligheid,

de gunstige prijs en een milieu-bewust systeem zijn hierbij de voornaamste argumenten. In 1995

besliste de Vlaamse regering tot het verplicht nazicht van alle stookoliereservoirs. Daarvoor wer-

den verwarmingsinstallateurs of mazoutverdelers opgeleid tot “erkende technici”. Zij controleren

voornamelijk of uw tank over een overvulbeveiliging (fluitje of sonde) beschikt, of er teveel water

en slib in uw tank zit en of uw tank dicht is.

Een erkende technicus kunt u herkennen aan zijn SV-nummer. De lijst met erkende technici kunt u

vinden op www.informazout.be of bekomen bij de gemeentelijke milieudienst.

TEGEN WANNEER MOET UW TANK EEN NAZICHT* KRIJGEN?

Tegen 1 augustus 2002 moest uw ondergrondse tank nage-

keken zijn. Als dit nog niet gebeurde moet u de tank laten

controleren voor de eerstvolgende levering. Uw leverancier

mag uw tank niet meer vullen als deze geen groene dop

heeft!

Een ondergrondse tank van metaal moet u om de 3 jaar

terug laten controleren, een van polyester om de 4 jaar.

Tegen 1 augustus 2003 moet uw bovengrondse tank nage-

keken zijn. Een bovengrondse tank vraagt slechts om de 5

jaar een nazicht.

WAAROM UW TANK LATEN CONTROLEREN?

1. Een grootschalig onderzoek wijst uit dat 0,85% van de tanks lekt en milieuhinder veroorzaakt.

2. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijke stookolieschade (ook saneringskosten)

wanneer u de wettelijke voorschriften volgt. Kijk hiervoor uw brandpolis (eigen schade) of fami-

liale verzekering (schade bij derden) na.

3. Indien uw verzekeringsmaatschappij niet tussenbeide komt, is er een Fonds voor sanering voor

lekkende tanks in voorbereiding die de niet gedekte schade zal vergoeden. Minimum voorwaar-

den zullen zijn dat u in de toekomst op stookolie blijft verwarmen en dat u uw tank, volgens de

wettelijke regels, steeds heeft laten nazien.

4. Na het verstrijken van de controledata mag een leverancier enkel nog vullen in reservoirs met een

groene dop. Als hij toch nog zou vullen in een tank zonder groene dop is hij daarvoor niet 

meer verzekerd bij een incident.

5. Een tank die u niet meer gebruikt (u schakelt bijvoorbeeld over op een andere brandstof) moet u

altijd verplicht laten reinigen en verwijderen, ook al is de tank in perfecte staat. Als het technisch

onmogelijk is om de tank te verwijderen, moet u deze laten reinigen en vullen met een inert mate-

riaal zoals zand of schuim.

VOOR BIJKOMENDE INLICHTING...

Bel informazout op het nummer 078/15.21.50 of de gemeentelijke dienst Leefmilieu op het num-

mer 0800/14.529. Hier kunt u terecht voor een lijst van erkende technici uit uw omgeving en ande-

re nuttige tips.

* wetgeving van toepassing op bestaande tanks kleiner dan 5.000 liter gebruikt voor woningverwarming 

5 goede redenen5 goede redenen
om uw stookreservoir op “groen” te zetten

i n z a m ei n z a m e
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De Vlaamse regering heeft op 19 juli laatstle-

den haar principiële goedkeuring gehecht aan

het ontwerp van afbakening van de eerste fase

van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Een netwerk van belangrijke natuurgebieden

wordt op de huidige gewestplannen aangeduid.

In deze eerste fase wordt binnen het Vlaams

Gewest, 87.600 ha aangeduid als VEN gebied.

In een tweede fase zal dit netwerk via ruimte-

lijke uitvoeringsplannen, binnen het ruimtelijk

structuurplan Vlaanderen, vervolledigd wor-

den tot 125.000 ha. 

informatie & inspraak
De afbakeningsplannen liggen gedurende

zestig dagen, van 22 september tot en met 21

november 2002, ter inzage bij de gemeentelij-

ke dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u ook hier terecht.

hoe bezwaren en opmerkingen maken?
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek

kan iedereen schriftelijke of mondelinge

opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur

of aangetekend versturen aan de MiNa-raad

Vlaanderen. De MiNa-raad Vlaanderen bekijkt

alle bezwaren en opmerkingen en formuleert

op basis daarvan een advies. Rekening hou-

dend met dit advies legt de Vlaamse regering

vervolgens de eerste fase van het VEN defini-

tief vast.

Stuur uw opmerkingen dus vóór 21 november

aan:

MiNa-raad, 4de verdieping

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

of

Gemeentebestuur Zoersel,

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

wilt u nog meer informatie
Surf eens naar http://www.ven-ivon.be

Onze huidige productie-, consumptie- en leefpatronen leggen een

zware druk op onze leefomgeving. Daarom werd er, binnen de

OVAM, hard gesleuteld om dit plan op te maken.

Het Huishoudelijk afvalstoffenplan bevat vijf delen.

Deel 1: schetst de achtergrond en formuleert een aantal algemene

beginselen die aan de basis liggen van de in het plan gehan-

teerde strategieën.

Deel 2: bevat een korte samenvatting van de evaluatierapportage

van het vorige plan. Het bevat ook een schets van de situ-

atie in het Brusselse en Waalse gewest en in Nederland.

Deel 3: hierin vindt u de mogelijke scenario’s voor het afvalaanbod.

Deel 4: behandelt de eigenlijke progammering die vooropgesteld

wordt voor het realiseren van de doelstellingen en dit in 

drie luiken: preventie en hergebruik, selectieve inzameling

en recyclage, eindverwerking. Elk onderdeel hanteert

dezelfde indeling: strategie, taakstelling, acties, instrumen-

ten en monitoring.

Deel 5: Tot slot komen hier de financiële effecten, de sociaal-eco-

nomische gevolgen en de milieueffecten van dit plan aan

bod.

informatie & inspraak
Het ontwerpplan ligt gedurende zestig dagen, van 5 augustus tot en

met 4 oktober 2002, ter inzage bij de gemeentelijke dienst

Leefmilieu in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u ook

hier terecht. Over dit plan vindt u in de gemeentelijke loketdienst

beknopte brochures.

hoe bezwaren en opmerkingen maken?
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan iedereen schrifte-

lijke opmerkingen indienen bij de OVAM over de inhoud van het

ontwerpplan. U kunt uiteraard ook aanbevelingen formuleren of

kritiek uiten. Hierbij vermeldt u duidelijk het paginanummer en de

betrokken paragraaf of actie. Alle opmerkingen die OVAM voor 5

oktober bereiken worden onderzocht 

Stuur uw opmerkingen dus vóór 5 oktober aan:

OVAM, Afdeling Projectontwikkeling Afvalstoffen

Stationstraat 110, 2800 Mechelen

of mail aan: afvalplan@ovam.be

wilt u nog meer informatie
Surf eens naar http://www.ovam.be

Afbakening
Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)

Ontwerp
uitvoeringsplan huishoudlijke afvalstoffen
2003-2007

OPENBARE ONDERZOEKEN
e l i n ge l i n g

naalden in speciaal daarvoor

ontworpen naaldcontainers.

Deze naaldcontainers kun-

nen de patiënten van dan af

ook aankopen bij de apothe-

ker. Het voordeel van deze

naaldcontainers is dat ze

heel veilig zijn en niemand

zich aan de naalden kan

kwetsen. De container is

bedoeld voor insulinespui-

ten, bloedlancet en pennaal-

den. Met de volle naaldcon-

tainer kunt u terecht bij de

wijkophalingen van het

KGA of op het kringloop-

park in de KGA-box.



Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke

omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht.

De overlast die mens en dier ondervinden van lichtvervuiling

noemen we lichthinder. Dat kan gaan van het ervaren van licht

als storende factor bij nachtelijke actviteiten tot regelrechte ver-

blinding. Rijen verlichtingspalen aan de kant van de wegen bij-

voorbeeld veroorzaken een lichtbarrière en verstoren sommige

dieren hun habitat met gevolgen voor de voedselbevoorrading

en voortplanting.

Talrijke bronnen kunnen lichthinder veroorzaken: de openbare

verlichting, decoratieve verlichting, klemtoonverlichting van het

cultuurpatrimonium en sportterreinen,… maar ook reclamever-

lichting. De sector handel en diensten vertegenwoordigt met

27,5 % een belangrijk aandeel in de buitenverlichting. De meest

gebruikte lichtbronnen binnen handel en diensten zijn verlichte

reclamepanelen, lichtreclames en verlichte uitstalramen.

De Vlaamse Overheid werkt aan de uitvoering van het lichthin-

derbeleid. De lokale besturen zijn een belangrijke schakel in de

aanpak van lichtverontreiniging.

In Zoersel werd reeds in 1996 een politiereglement goedge-

keurd dat het gebruik van laserstralen verbiedt.

Straatverlichting wordt systematisch aangepakt door het ver-

vangen van de oude energieverslindende armaturen.

Sportverenigingen vragen we om hun sportterreinen zodanig te

verlichten dat er geen diffusie van het licht kan optreden.

Voor winkels, bedrijven en horeca hebben we volgende tips:

- doof de verlichting na een bepaald uur als er geen werk-

zaamheden meer zijn;

- dim de verlichting tot een bepaalde lichtintensiteit;

- let op de wijze van verlichting (van boven naar onder).

We zouden ook willen verwijzen naar het veiligheidsaspect van

verlichting. Ongewenste bezoekers afschrikken met verlichting

helpt uiteraard. Doch hoeft men daarom niet de ganse avond

en nacht het licht te laten branden. “Schrikverlichting” slorpt

minder energie en men schrikt er des te harder van.
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U U R Z A A M H

a f va l k a l e n d e r  2 0 0 2Dwat nodig is
wanneer het nuttig is
met zo weinig mogelijk hinder.

V
MAANDTHEMA AUGUSTUS:

FFFFIIIIEEEETTTTSSSSEEEENNNN
Het juiste ant-

woord is - gezien

de afstand - “b:

met de fiets”.

Een afstand

van enkele

kilometers is

ideaal om

met de fiets

te overbrug-

gen. Hiervoor de auto nemen,

levert helemaal geen tijdswinst op, integendeel 

zelfs. Antwoord “c: te voet” is natuurlijk ook juist 

maar dit is alleen maar voor de

sportievelingen wegge-

legd. Antwoorden “d”

en “e” zijn handige

alternatieven om

files te vermijden,

maar dit is al voor

iets langere afstanden.

Op korte afstanden levert fiet-

sen heel wat voordelen op; het is gezond, het is

milieuvriendelijk, het veroorzaakt geen files en het

levert in vele gevallen tijdswinst op. Ook het

gemeentepersoneel is zich hier van bewust en kwam

op 20 augustus massaal met de fiets naar het werk om

de fiets te promoten.

Sommigen legden

een afstand van

meer dan 15

km af.

Laat dus die

auto ook eens in

de garage en

spring eens op uw

fiets!

Vraag: “woont op 5 km van uwwerk, dagelijks verplaatst u zich:“met de auto
met de fiets

te voet
met het openbaar vervoervia carpooling

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

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

Info

VE R L I C H T E N



Teneinde de snelheid te matigen en zo de

verkeersveiligheid te bevorderen zijn er op de

markt verschillende systemen om de voertui-

gen daar te houden waar ze thuis horen

namelijk op de rijweg. Inderdaad, door het

dikwijls ontbreken van verhoogde boordste-

nen naast de rijweg is de verleiding groot om

de bochten “af te snijden”. De gevolgen zijn

bekend. Putten naast de rijweg en net naast

deze putten rijden de zwakke weggebruikers,

de fietsers. Gevaar dus met tot gevolg een

regelmatig dempen van deze putten door de

gemeentelijke diensten... een straatje zonder

einde.

Er werden verkeersgeleidingssystemen ont-

wikkeld waaronder antiparkeerelementen

zoals paaltjes, pyramideblokken, biggenrug-

gen toepasbaar in een centrum, en paaltjes

(al dan niet overrijdbaar), schampblokken en

halve bollen toepasbaar in buitengebied.

In Zoersel heeft het gemeentebestuur reso-

luut gekozen voor de halve bollen in grijze

kleur. Uitzonderlijk zullen op echt gevaarlijke

punten deze bollen omwille van de veiligheid

wit geschilderd worden. Met een oplopende

hoogte van maximum 26 cm, een diameter

van 52 cm en een totaal gewicht van 172 kg

vormen deze halve bollen een doelmatige

oplossing om de voertuigen te dwingen op

de rijweg te rijden wanneer deze uiteraard

voldoende breed is. Bij lage snelheid en in

korte bochten kunnen deze halve bollen pal

naast de rijweg geplaatst worden. In langere

bochten en bij matige snelheid dienen ze

echter circa 50 cm van de rijweg vandaan

geplaatst te worden vanwege een “obstakel-

vrees” waardoor de rijweg door de bestuur-

der subjectief als versmald ervaren wordt.

Wanneer deze halve bollen tegen matige

snelheid aangereden worden is er normaal

geen schade voor het voertuig.

Even aanpassen dus aan deze nieuwe situ-

atie die de verkeersveiligheid en de verfraai-

ing van onze gemeente tot doel heeft.

gemeentelijke dienst
Grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info

HHA LV E  B O L L E N
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H E I D S T E S T
wat betekent dit?

MAANDTHEMA SEPTEMBER:

SSSSCCCCHHHHOOOOOOOOLLLL----
MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAAAAAALLLL

De juiste antwoor-

den zijn “a:

brooddoos vol

bokes” en “c:

vulpen”. Een

brooddoos is

niet alleen

heel milieu-

v r i e n d e l i j k

(kan elke dag

opnieuw gebruikt worden), maar

het is bovendien ook heel stevig zodat de kindjes niet

met gedeukte bokes aan tafel zitten. Vermijd alles-

zins aluminiumfolie want dat is heel milieuonvrien-

delijk en is een van de zwaarste vervuilers voor het

milieu. Ook brikjes behoren tot de categorie zware

vervuilers. Drankjes kunnen dus maar best in een

herbruikbare beker of drinkbus worden meegegeven.

Ook deze zijn weer steviger en duurzamer.

Het antwoord “c: een vulpen” klinkt mis-

schien ouderwets maar is nog altijd de

beste pen. Ze gaan jaren mee en bovendien

kunnen de kinderen hiermee hun mooiste

geschrift boventoveren.

In plaats van antwoord “d: een plastie-

ken meetlat”, geeft u uw kinderen beter

een houten of metalen meetlat, ze bre-

ken niet snel en zijn recycleerbaar.

Vraag: “de eerste schooldag, een

nieuweboekentas met daarin een:“

brooddoos vol bokes

sampje in een brik

een vulpen

plastieken meetlat

koek in aluminiumfolie



rrrruuuuiiiimmmmtttteeeellll iiii jjjjkkkkeeee  oooorrrrddddeeeennnniiiinnnngggg

Wat en waarom?
Dagelijks ondervinden we in Vlaanderen

problemen als gevolg van ondoordachte

ruimtelijke ordening. Door een jarenlange

traditie van lintbebouwing, verspreide in-

planting van woningen, bedrijven en han-

delszaken, is de hoeveelheid aan “open ruim-

te” sterk afgenomen.

Om de ruimtelijke problemen enigszins in te

dijken is het van belang in de toekomst op

een zorgvuldige en duurzame manier met

ruimte om te springen.

De overheid - zowel op Vlaams, provinciaal

als gemeentelijk niveau - heeft hierin een

belangrijke rol. Elk bestuursniveau kan een

eigen visie over de gewenste ruimtelijke

structuur van het betrokken grondgebied uit-

werken. Deze moet wel passen binnen de

beleidslijnen van het hoger niveau.

Zo moet het gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan van Zoersel rekening houden met de

bepalingen van het structuurplan op Vlaams

niveau (het ruimtelijk structuurplan Vlaan-

deren) en op provinciaal niveau (het provin-

ciaal ruimtelijk structuurplan). Hiervan af-

wijken is slechts in beperkte mate mogelijk

en mits zeer sterke motivatie.

Het uiteindelijke Zoersels structuurplan zal

bestaan uit drie grote delen: een informatief

deel met een beschrijving van de bestaande

ruimtelijke structuren; een richtinggevend

deel met de toekomstvisie voor ruimtelijke

ontwikkelingen; een deel met “bindende

bepalingen” die men verplicht moet volgen

bij alle ruimtelijke acties in de toekomst.

Hoever staat het met
het structuurplan voor Zoersel?
De gemeente Zoersel is - samen met het stu-

diebureau Igean - al geruime tijd bezig met

de opmaak van het gemeentelijk structuur-

plan. Die opmaak gebeurt in verschillende

stappen.

Een eerste fase is de opmaak van de startno-

ta. Hierin wordt een inventarisatie en analyse

gemaakt van de bestaande ruimtelijke struc-

tuur (bijvoorbeeld waar situeren zich de

woongebieden en hoe zijn die ingevuld, waar

kan er nog gebouwd worden, waar situeren

zich de zones met gesloten bebouwing, open

bebouwing, residentiële wijken…?). Alle

bestaande beleidsplannen en -documenten

zoals de woonbehoeftestudie, het gemeente-

lijk natuurontwikkelingsplan en de oriënta-

tienota van het mobiliteitsplan worden hier

samengebracht en afgewogen.

Op basis van de bestaande ruimtelijke struc-

tuur, wordt er ook al een eerste - zeer alge-

mene - visie gegeven over hoe de toekomsti-

ge indeling van het grondgebied er zou kun-

nen uitzien, de zogenaamde gewenste ruim-

telijke structuur. Zij vormen de aanzet tot de

tweede fase van het structuurplanningspro-

ces: het voorontwerp.

Op 31 mei vond een structureel overleg

plaats over de startnota van het gemeentelijk

structuurplan Zoersel. Aan deze vergadering

werd deelgenomen door vertegenwoordigers

van het gemeentebestuur, de provincie, de

afdeling ruimtelijke planning (ministerie van

de Vlaamse gemeenschap), de gewestelijk

planologisch ambtenaar en het studiebureau

Igean.

De startnota werd - mits enkele aanvullingen

worden aangebracht - positief beoordeeld en

vormt dus een goede algemene aanzet naar

de opmaak van het gemeentelijk structuur-

plan voor Zoersel. De eerste fase kan in feite

als afgehandeld beschouwd worden.

Hoe moet het verder?
Vanaf september wordt de tweede fase in het

structuurplanningsproces aangevat. Deze

fase wordt onderworpen aan een lange goed-
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gemeentelijk
ruimtelijk

structuurplan



U gaat wel eens op reis en dan

komt u tot de ontdekking dat men

niet overal Nederlands spreekt.

U hebt vrienden in het buitenland

maar de conversatie wil niet altijd

zo goed lukken.

U surft veel op het internet en

“chat” af en toe eens, maar uw

Engels is niet voldoende.

Hoe kunt u dit oplossen?

Door de taal te leren natuurlijk!

Gaat u geregeld naar Spanje, of

wilt u uw kind bezoeken dat

ergens aan de andere kant van de

wereld woont?

Engels, Spaans, Italiaans, Duits,

Frans, het kan allemaal.

U wilt nu eindelijk wel eens kun-

nen meepraten met uw kinderen

over computers.

We hebben voor u de oplossing,

computerlessen!

Wilt u zelf wat bijleren over hoe u

zelf uw kleding kunt maken?

Kom dan gerust eens naar onze

naadlessen.

Of wilt u als anderstalige het Ne-

derlands onder de knie krijgen?

Ook hiervoor hebben wij een cursus.

Al deze cursussen worden door

de gemeentelijke vormingsdienst

georganiseerd.

Het zijn dagcursussen en ze gaan

door op de Campus “Ter Beuken”,

aan de Achterstraat in de deelge-

meente Sint-Antonius. De voor-

middagcursussen lopen van

9u.30 tot 11u.30. De namiddag-

cursussen van 13u.30 tot 15u.30.

De cursussen zijn al gestart op 9

september, maar als u vlug bent

dan kunt u bij de meeste cursus-

sen nog aansluiten.

De cursussen zijn bedoeld voor

volwassenen: huismoeders, wer-

kenden, werkzoekenden, brugge-

pensioneerden of zij die al een

rustpensioen genieten. Iedereen

die ouder is dan 18 jaar komt in

aanmerking.

Wanneer u de conversatielessen

wilt volgen dan moet u het laatste

jaar van het desbetreffende vak

hebben gevolgd.

Al onze cursussen werden

gegroepeerd in een overzichtelij-

ke brochure. Deze kunt u aanvra-

gen bij Diane Weyten van de

gemeentelijke Vormingsdienst.

Veel leergenot.

C

keuringsprocedure die wettelijk is vastgelegd.

Vanuit de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur

worden dan concrete toekomstperspectieven aangegeven.

Dit moet resulteren in een gewenste ruimtelijke structuur.

Deze zal in Zoersel de komende jaren bepalend zijn voor

het ruimtelijk beleid. Verwacht wordt dat dit proces begin

2003 afgerond zal zijn. Daarna volgt opnieuw een bespre-

king met de hogere overheden.

Na aanpassing - op basis van bemerkingen uit die plenaire

vergadering - wordt het voorontwerp voor advies voorge-

legd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke orde-

ning (GECORO). Daarna kan de gemeenteraad het ontwerp

voorlopig goedkeuren (+ medio 2003).

Vervolgens wordt het ontwerp van het structuurplan onder-

worpen aan een openbaar onderzoek (najaar 2003). Tijdens

deze periode kan elke burger het ontwerp van structuurplan

inzien en hiertegen bezwaren indienen. Voorafgaand aan

het openbaar onderzoek zullen ook een aantal informatie-

en inspraakvergaderingen voor de bevolking georganiseerd

worden.

Na verwerking van de bezwaarschriften kan de gemeente-

raad het gemeentelijk structuurplan definitief goedkeuren

(voorjaar 2004). Daarna volgt nog de goedkeuring door de

hogere overheid en de bekendmaking in het Belgisch staats-

blad. Als alles goed gaat moet de goedkeuring van het

Zoersels gemeentelijk structuurplan tegen einde 2004 een

feit zijn.

gemeentelijke
Vormingsdienst
verantwoordelijke

Diane Weyten

tel. 03/380.13.81
fax 03/385.29.09

sociale.zaken@zoersel.be

Info

U R S U S S E N
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gemeentelijke dienst
Grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info

ook gemeentelijk georganiseerd
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We staan voor de antieke toog in zijn ont-

vangstruimte, waarboven allerlei oude

bierreclames de wand versieren. “Have a

Guinness when your’re tired” hangt er

boven een caféspel van destijds.

Daar kijken we echter niet naar, want

Merho geeft volop commentaar bij een

andere wand, vol tekeningen van collega-

striptekenaars.

“Vaak zijn het geruilde prenten. Dat doen

we wel eens. Daar, die plaat van Willy

Vandersteen is nooit gepubliceerd

geweest. Een uniek stuk.” Ik wijs naar een

karikatuur. “Ja, ik, maar dan zeventien,

achttien jaar geleden,” lacht Merho harte-

lijk. We zetten ons bij een kopje koffie in

de lage, kleurrijke zeteltjes en Merho

steekt van wal.

Een grote kale met een snor

Een wat vreemd pseudoniem toch,

Merho? Niet als je weet dat op de deurbel

voluit Merhotein staat. Een afkorting dus.

“Ja, zo’n zeldzame naam, daar was onmo-

gelijk mee te werken. Hij werd ook altijd

fout gespeld. Daarom heb ik hem gehal-

veerd. Merhotein zou afkomstig zijn van

het Franse ‘mer hautaine’, maar zeker
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Wist u dat Kiekeboe in
de bossen tussen Halle
en Sint-Antonius gete-
kend en ingekleurd
wordt? Daar woont
immers striptekenaar
Merho, die net nu met
zijn successtrip zijn
vijfentwintigjarig
jubileum viert. Dat
heuglijke feit plus
het ereburgerschap dat
Merho van de gemeente
Zoersel in 2002 ont-
vangt, leiden in het
najaar tot een ten-
toonstelling rond
Merho in De Bijl.
Bovendien is Merho een
vlotte, aangename pra-
ter. Welaan dan!

SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

S T R I P T E K E N A A R

DE MAN ACHTER STRIPREEKS KIEKEBOEDOOR J.H. VERBANCK

Merho, ontspannen genietend van zijn groene
woonomgeving, is een man die gemakkelijk en
graag lacht. Ook in Kiekeboe speelt humor een
prominente rol.

fo
to

:S
te

fa
n 

D
ew
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ke

re



weet ik dat helemaal niet, hoor.”

Kiekeboe is alleszins veel beter ingebur-

gerd geraakt dan Merho(tein). In die mate

zelfs dat veel jongeren bij dat woord eerst

aan de strip denken en pas in tweede

instantie aan de uitroep om iemand aan

het schrikken te brengen. “Ik heb dat pers-

onage niet zelf bedacht,” biecht hij groot-

moedig op. “Het komt uit het poppenspel

van mijn oudere broer.”

Op een bepaald moment had die voor zijn

poppenspel een grote kale met een snor

nodig. “Ik tekende al wel, maar nog geen

strips. Later heb ik het personage opge-

pikt en er voor de strips een hele familie

van tien vaste nevenpersonages bij

bedacht.” Je kunt je haast niet voorstellen

dat er een tijd geweest is zonder die olij-

ke, avontuurlijke bende.

Krantenstrip? Slavenwerk!

Hoe begin je daar eigenlijk aan? “Toen ik

twaalf was, wist ik dat ik een bekend

striptekenaar wilde worden. Na de mid-

delbare school ben ik dan ook naar de

tekenschool gegaan en daarna heb ik vijf

jaar bij Willy Vandersteen gewerkt.” Een

betere leerschool lijkt moeilijk denkbaar,

maar het avontuur om het zelf te proberen

wenkte.

“Dat kranten een eigen stripreeks in dag-

afleveringen publiceren, is typisch

Vlaams. Na de Tweede Wereldoorlog

begon het; nu mindert het wat. Alle kran-

ten hadden er een, behalve Het Laatste

Nieuws; die had de boot gemist. Pas in de

jaren zeventig begonnen ze ermee, eerst

met Bakelandt, later met Kiekeboe.”

Hoste, de uitgever van Het Laatste

Nieuws, gaf ook de eerste dertien albums

van Kiekeboe uit. In 1990 stapte Merho

over naar De Standaard, een uitgeverij

met een grote traditie op het vlak van

strips. “Die vijfentwintig jaar zijn voor-

bijgevlogen!” verzucht Merho. In de jaren

tachtig werkte ik nog helemaal alleen en

dan is een krantenstrip slavenwerk.”

Krassend pennetje

Nu heeft Merho twee medewerkers. Zelf

beleeft hij het meeste plezier aan het be-

denken van het verhaal zelf en de dialo-

gen. Ook de pagina-indeling en de ruwe

compositieschets doet hij zelf, maar dan

neemt een medewerker de verdere uitwer-

king van hem over. Zijn vrouw scant de

geïnkte tekeningen in en kleurt ze met de

computer in.

In tekenen op de computer gelooft Merho

niet zo erg. “Wel voor animatiefilms,

hoor, en wie weet, misschien evolueert de

technologie zo, dat het in de toekomst wel

kan. Al zie ik toch dat jonge tekenaars nog

altijd naar potlood en papier grijpen. Dat

krassende pennetje, dat is toch wel onver-

vangbaar, hoor,” glimlacht Merho verte-

derd.

Rond 1990 kwam de grote doorbraak. De

Standaard was gespecialiseerd in strips en

wist een reeks in de markt te plaatsen.

Intussen zijn er 94 Kiekeboe-albums uit,

maar de oude blijven lopen. Vooral

twaalf- tot vijftienjarigen vormen het suc-

cespubliek. “Kiekeboe lees je na Jommeke

en Suske en Wiske, hé,” weet Merho. “Het

is iets ‘hardere stuff’,” lacht hij.

Geen man van de streek
Merho is geen geboren en getogen
Zoerselnaar. “Ik woon hier nu acht
jaar en met heel veel plezier, maar
voordien heb ik in Merksem en
Schoten gewoond,” biecht hij op. Nu
hij toch met ontboezemingen bezig
is: “Ik heb Zoersel leren kennen,
omdat de ouders van mijn latere
vrouw hier een buitenverblijf had-
den. Ik kwam dus vrijen in Zoersel!”
lacht Merho.
Nu hij er woont en werkt, want dat
gebeurt op dezelfde plaats, blijkt
Zoersel wel helemaal een omge-
ving voor hem te zijn. “Ik fiets ont-
zettend graag en dit is daarvoor een
prachtige streek. Je moet niet eerst
kilometers rijden om uit de bebouw-
de omgeving te komen en er zijn
veel bewegwijzerde fietspaden.
Schitterend gewoon.”
Zijn uitvalsbasis in het groen ver-
schaft hem de rust die hij op prijs
stelt. In de omgeving trekt hij rond
met zijn fotoapparaat, op zoek naar
inspiratie voor locaties in de strip.
“Het huis van Nonkel Vital staat hier
ergens op de steenweg en het
gemeentehuis is eens opgedoken
als kasteel in de Ardennen.” Een en
ander zal op de tentoonstelling in
De Bijl te zien zijn!

vervolg zie blz. 20 
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De echte Merho en de getekende versie van een kleine twintig jaar geleden, tussen tekenwerk van tal van collega’s.
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“geschoold werkman” (m/v)
voltijds, in vast dienstverband

voor de afdeling logistiek en voor het team thuiszorg

In deze functie verzorgt u de bedeling

van de warme maaltijden en verricht u

kleine herstellings- en onderhoudswer-

ken bij mensen thuis. Daarnaast bent u

bode voor het OCMW en herstelt en

onderhoudt u mee het  patrimonium van

het OCMW. Tenslotte organiseert u mee

de werkzaamheden van de afdeling

logistiek.

Als u graag zelfstandig, maar toch in

teamverband werkt, als u leiding kunt

geven en organiseren, als u verantwoor-

delijkheidszin hebt en sociaal voelend

bent en van contact met mensen houdt,

dan is deze betrekking misschien wel

iets voor u.

kandidaten voor de werfreserve

“ongeschoold werkman” (m/v)

In deze voltijdse functie bedeelt u warme

maaltijden en verricht u kleine herstel-

lings- en onderhoudswerken bij mensen

thuis. Daarnaast bent u bode voor het

OCMW en onderhoudt u mee het  patri-

monium van het OCMW.

Geïnteresseerd?

Wilt u zich kandidaat stellen voor één

van deze functies? Neem dan contact

op met Kristof Janssens, de secretaris

van het OCMW.

U kunt hem elke werkdag tussen 9 en

12 uur bereiken via het telefoonnummer

03/312.94.20 of u kunt hem ook mailen

op volgend adres: ocmw@zoersel.be

EEEE VVVV EEEE NNNN   VVVV OOOO OOOO RRRR SSSS TTTT EEEE LLLL LLLL EEEE NNNN
de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale!

Deze mensen staan dagelijks paraat om personen met

vervoersproblemen uit de nood te helpen.

Van links naar rechts ziet u hier Anita Gijsberts,

Karina Ceulemans, Gerda Cools, Marleen

Verschueren, Ermine Vermeulen, Guido Moens,

Annick Bartels, Rudolf Claes, Stan Van Dyck, Gerda

Van Ermen en Stan Leirs. Niet op deze foto, maar

eveneens vrijwilliger zijn Philip Schoenmaekers, Jan

Van Kasteren, en Frans Buts.

De Minder Mobielen Centrale zorgt voor het vervoer

van mensen met vervoersmoeilijkheden die een

beperkt inkomen hebben. Het inkomen mag niet

hoger liggen dan twee maal het bestaansminimum.

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u steeds con-

tact opnemen met de centrale zelf.

De MMC kan voor uw vervoer zorgen voor allerhan-

de activiteiten zoals bijeenkomsten, bezoeken, enz.

Wilt u lid worden van onze centrale dan

kan dit tegen betaling van een jaarlijks lid-

maatschap van 7 euro; een rit kost u dan

0,25 euro per kilometer. In dit lidmaat-

schap zit ook de verzekering burgerlijke

aansprakelijkheid.

Geïnteresseerd?

Aarzel niet en contacteer ons!
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Minder Mobiele Centrale
verantwoordelijke
Annick Bartels

tel. 03/312.94.20
elke maandag, woens-
dag en vrijdag van 9 tot
12 uur.

Info

WWI S T  U  D AT. . .

ooooccccmmmmwwww

Om de dienstverlening te ver-

beteren werden de openings-

uren van de sociale dienst van

het OCMW aangepast.

De sociale dienst is elke werk-

dag van 9 tot 12 uur geopend,

in de namiddag kunt u ons

enkel op afspraak bereiken.

Elke donderdag van 16 tot 17

uur kunt u bij ons nog altijd

terecht voor gratis juridisch

advies.

Voor dringende situaties voor-

zien wij een permanentie. Bel

even aan en wij staan u graag

te woord.

Telefonisch blijven wij bereik-

baar op het nummer

03/312.94.20 of via de gratis

sociale lijn 0800/12.113 telkens

van 9 tot 12 uur en van 13 tot

16 uur, op vrijdag tot 15 uur.

Werken op afspraak heeft als

voordeel dat de maatschappe-

lijk werker voor u de nodige tijd

vrijmaakt zodat u op een rusti-

ge en ongestoorde manier uw

verhaal kunt doen. Met deze

aanpassing kan het OCMW u

dan ook een betere dienstverle-

ning aanbieden.

W



rioleringswerken 

DRENGEL EN (DEEL) HERENTALSEBAAN

Zijn beëindigd

ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS

Is sedert begin augustus in werking

SCHRIEKBOS

De rioleringswerken zelf zijn in de
hele wijk klaar. Tussen de Voorne en
de Antwerpsedreef is ook de straat
volledig heraangelegd. De straat oogt
mooi, alle opritten zijn klaar en alle
woningen zijn aangesloten aan het
rioleringsnet. Het rioolwater wordt
gezuiverd in het gloednieuwe zuive-
ringsstation aan de Antwerpsedreef.
De stalen van het gezuiverde water
worden nu onderzocht. Wij wachten
vol ongeduld op de resultaten van
deze analyse.
In de lus van het Schriekbos moeten
de wegverharding, de opritten en de
grachten nog afgewerkt worden.
Zodra dit gebeurd is, kunnen we ook
dit werk afsluiten.

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN,

DE DOELEN, PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

Na de voorbereidende werken aan
de water-, de gas- en elektriciteitslei-
dingen is de aannemer van start
gegaan met de echte rioleringswer-
ken.
De werken starten vanaf het kruis-
punt Smissestraat/Krekelenberg
omdat dit het laagste punt van de
werken is. Nadien komen de Pastoor
Doxlaan, De Doelen, de Pijlstraat en
de Boogstraat aan de beurt.

Er wordt een volledig gescheiden rio-
leringsstelsel aangelegd met twee
rioolbuizen: één voor het vuile water,
één voor het regenwater. Het vuile
water wordt via de collector van de
Krekelenberg/De Reiger/Zandstraat
afgevoerd naar het zuiveringsstation
van Pulderbos. De regenwaterriool
wordt ter hoogte van de St.-Jozefs-
kapel aan de Krekelenberg aange-
sloten aan de Monnikenloop.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

Weldra starten ook deze riolerings-
werken. Ook hier leggen we een vol-
ledig gescheiden rioleringsstelsel
aan door middel van twee rioolbui-
zen. In het gedeelte van de Groen-
laan waar de waterloop zich bevindt,
wordt uiteraard géén regenwaterriool
geplaatst; hier wordt het regenwater
van de woningen rechtstreeks afge-
voerd naar de Zoerselse loop.
De vuilwaterriool wordt aangesloten
aan de collector van de Karel Uytroe-
venlaan en verder via de
Achterstraat, de Liersebaan en de
Lemmekensbaan afgevoerd naar het
pompstation aan de Lemmekens-
baan. Dat stuwt het vuile water ver-
der naar het zuiveringsstation van
Pulderbos.
Hier moeten de bewoners hun riole-
ringsstelsel op hun eigendom zoveel
mogelijk ontdubbelen. Voor de nieu-
we woningen vanaf 1991 werd dit al
opgelegd in de bouwvergunning.
Elke woning krijgt dus twee aansluit-
putjes: één putje met de vermelding
DWA (Droog Weer Afvoer - vuil water
dus) en één putje met het opschrift
RWA (Regen Weer Afvoer).

Via deze twee aansluitputjes kan er
altijd gecontroleerd worden.

verkeer 

VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN

In verschillende straten worden op dit
ogenblik verkeersremmende ingre-
pen uitgevoerd.

- De  kruispunten Wandelweg/Heide-
hoeven en Ketelheide/ Kattenberg
worden zo heraangelegd dat de
bocht niet meer in snelheid kan
genomen worden. Ook het afsnij-
den van de bochten zal verhinderd
worden door stevige ronde beton-
nen bollen (zie blz. 9).

- In de Emiel Vermeulenstraat wor-
den zes versmallingen in combina-
tie met drempels gebouwd. Aan
weerszijden van deze drempels zal
een groenaanplanting een poortef-
fect creëeren dat de snelheid moet
afremmen.

- In de Medelaar moeten binnenkort
gewone verkeersdrempels het ver-
keer afremmen.

- In de Dennenlaan zullen verkeers-
drempels én de heraanleg van de
kruispunten met Beverdreef, Otter-
dreef en Marterdreef het verkeer
langzamer moeten
doen verlopen.

- In augustus beslis-
te de gemeente-
raad om de be-
staande drempels
waar nodig aan te
passen aan de hui-
dige wettelijke nor-
men.

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.30
technische.dienst@zoersel.be

Info
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Wat is koolstofmonoxide of CO?

CO is een bijzonder gevaarlijk gas omdat u

het niet kunt ruiken, niet kunt zien, niet kunt

proeven en niet kunt voelen. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat men in vakkringen 

CO “de Stille Moordenaar” noemt.

Gas, kolen, hout, mazout, petroleum,… heb-

ben veel zuurstof nodig om goed te branden.

Als er te weinig zuurstof in de kamer is, ver-

branden deze brandstoffen slecht en wordt er

koolstofmonoxide of CO gevormd dat zich in

de kamer ophoopt.

Alle typen van gasgeisers en verwarmings-

toestellen (kolen-, hout-, mazout-, gas-,

petroleumkachels en centrale verwarmings-

toestellen) kunnen CO-vergiftiging veroorza-

ken.

Hoe kunt u CO-vergiftiging voorkomen?

- zorg voor voldoende verluchting in elke

kamer waar een toestel brandt,

- plak niet alle kieren van ramen

en deuren dicht,

- verlucht kleine kamers goed,

- in badkamers waar een gasgeiser

of een verwarmingstoestel staat,

is een rooster van minimum 150

cm2 (bv. 10 cm bij 15 cm) onder-

aan in de deur en bovenaan in de

muur wettelijk verplicht

- zorg dat uw schoorsteen goed

trekt want als de verbrandings-

gassen niet weg kunnen via de

schoorsteen, komt de CO

onherroepelijk in de kamer.

Wist u dat…

door een slechte verluch-

ting uw toestel minder

goed brandt en daarom

meer verbruikt!

Hoe gebruikt u uw toestellen?

Laat uw toestellen plaatsen door een vakman

en onderhoud ze regelmatig. Gebruik ze

steeds op de juiste manier. Vraag hierover

ook raad aan uw installateur.

Gasgeisers

Ongeveer de helft van de CO-vergiftigin-

gen worden veroorzaakt door de kleine

(5 liter) gasgeisers welke meestal zijn

aangesloten op een douche of een bad.

Eigenlijk mag u deze 5 liter gasgeisers

enkel gebruiken voor een gootsteen of

een wastafel.

Voor een douche hebt u minimaal een 10

liter gasgeiser nodig met een schoorsteen

of een rookafvoerpijp.

Voor een bad hebt u minimaal een 13

liter gasgeiser nodig, uiteraard ook met

een schoorsteen of rookafvoerpijp.

Wist u dat…

nieuwe toestellen tegen-

woordig een beveiliging

hebben. Deze beveili-

ging schakelt het toe-

stel uit van zodra er

te weinig zuurstof in

de lucht aanwezig is

of wanneer uw

schoorsteen niet

goed trekt. Zulke toestel-

len zijn daarom veel veiliger.

Sinds 1996 mogen enkel nog gekeurde

toestellen verkocht worden. Zij dragen het

zogenaamde CE-keurmerk of mogelijk

ook de vermelding CAT. I2e+

Verwarming

Kachels en ketels voor centrale verwar-

ming vragen een juiste aansluiting op een

schoorsteen en een regelmatig onder-

houd door een bekwaam vakman.

Een kachel op een lage stand is gevaar-

lijk. Dit vermindert de “trek” in de

schoorsteen. Plaats daarom nooit een te

grote kachel in een kleine ruimte. U zal

het dan vlug warm krijgen en de neiging

hebben om uw kachel op een lage stand

te plaatsen.

Laat de zuurstofklep van een kolen- en

houtkachel voldoende open, zo kan er

genoeg zuurstof bij de vlammen.
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brandweer Zoersel
sergeant
Ludo Peeters

tel. 03/385.13.79
gsm 0476/42.53.07
ludo.peeters@wanadoo.be

Info

COCO...
Nu de winter bijna voor de deur staat en de vele kachels de huiskamers

weer gezellig zullen verwarmen, is de kans op vergiftiging door koolstof-

monoxide of CO meer dan reëel. Het beste bewijs hiervan zijn de vele

artikels die u hierover terugvindt in de dagbladen. In het hierna volgende

artikel geven wij graag wat meer tekst en uitleg.
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Bijverwarming

Verplaatsbare toestellen op petroleum,

kerosine of gas hebben geen schoorsteen.

Ze verbruiken de zuurstof uit de kamer

en de verbrandingsgassen komen daarna

in dezelfde kamer terecht.

- laat daarom deze toestellen maximum

1 uur aan één stuk door branden,

- gebruik ze nooit terwijl u slaapt,

- verlucht steeds de kamer waarin deze

toestellen staan tijdens het gebruik.

De schoorsteen

Zorg er steeds voor dat uw schoorsteen goed

“trekt”!

Schoorstenen moeten daarom:

- hoog genoeg boven de dakrand uitsteken,

- niet gehinderd worden door bomen of hoge

gebouwen,

- zo recht mogelijk zijn,

- zonder barsten zijn,

- niet vochtig zijn,

- binnenin proper zijn,

- goed geïsoleerd zijn.

Wist u dat…

u in het begin uw kachel best goed laat

doorbranden. Uw schoorsteen kan zo

goed opdrogen en zal zo beter “trekken”.

Bij mist, wanneer er geen wind is of bij

zacht weer zorgt u best voor een goede

verluchting. Bij zo’n weer trekt uw schoor-

steen minder goed. In het weerbericht

meldt men dit steeds.

Wanneer een schoorsteen vegen?

Bij centrale verwarming met mazout

moet u jaarlijks uw schoorsteen laten

vegen en de brander laten afstellen.

Ook bij kachels met kolen, mazout of

hout moet u jaarlijks uw schoorsteen

laten vegen (roetafzetting).

Goed onderhouden gastoestellen in een

nieuwe schoorsteen geven geen roetaf-

zetting. U hoeft uw schoorsteen dus niet

te vegen. Ga wel regelmatig de goede

werking van de schoorsteen na. Vogel-

nesten, stenen of bladeren in de schoor-

steen kunnen de trek verminderen.

Als u gastoestellen aansluit op een oude

schoorsteen moet u hem wel eerst vegen.

Doe dit twee jaar later nog eens.

Wist u dat…

u zelfs als huurder de schoorsteen

moet laten vegen en de toestellen moet

laten onderhouden. De huisbaas moet

zorgen voor goede toestellen, die cor-

rect geplaatst en aangesloten zijn en

die goed trekken.

Toestellen met muurtoevoer

Er bestaan gasgeisers, gaskachels en gas-

branders met muurdoorvoer (ventouse-sys-

teem). Enkel deze toestellen hebben geen

schoorsteen nodig. Zij zuigen de nodige

zuurstof direct van buiten aan en drijven de

verbrandingsgassen direct weer naar buiten.

Het zijn zeer veilige toestellen maar wel iets

duurder bij aankoop.

Hoe herkent u een CO-vergiftiging?

Let op de volgende alarmsignalen:

- klachten bij verschillende personen of huis-

dieren die raar doen,

- klachten op bepaalde tijdstippen (bijvoor-

beeld bij of na het douchen, het nemen van

een bad, tijdens de afwas),

- klachten die verminderen door veel frisse

lucht in de kamer te laten of wanneer u bui-

ten gaat,

- roetafzetting op de muren rond de gasgei-

sers of op kookpotten (bij gasfornuizen),

- let op de vlammen bij aardgas, propaan of

mazout, gele vlammen wijzen op een slech-

te verbranding,

- abnormale hoge vochtigheid en condensa-

tie in huis.

De symptomen

- snel hoofdpijn krijgen,

- braken,

- flauw vallen.

Eerste hulp

Wat kunt u doen wanneer u denkt dat iemand

een CO-vergiftiging heeft?

- open onmiddellijk ramen en duren,

- schakel het verdachte toestel uit,

- verwijder de persoon uit de kamer,

- is de persoon niet bewusteloos: bel de huis-

arts,

- is de persoon wel bewusteloos: bel de 100.

Meer informatie & nuttige adressen

Vlaams Instituut voor Gezondheidpromotie (VIG)

Dienst Ongevallenpreventie in de privé-sfeer,

G. Schildknechtstraat 9, Brussel,

tel. 02-422.49.49

fax: 02-422.49.59

Antigifcentrum

tel. 070-245.245

CO-Foon

tel. 0800-97.77
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bij regen en ontij

CONSCIOUS RAGGA 3

Sta op en dans!

Een collectie van de beste,

nieuwe generatie reggae,

rechtsreeks uit Jamaïca.

ESSENTIAL SONGS:

SIMPLY THE BEST

SINGER-SONGWRITERS

Jeugdsentiment voor bijna-

grootouders met onder

anderen: Van Morrison, Lou

Reed, Eric Clapton, Billy

Joel, Bob Dylan, Randy

Newman, Ricky Lee Jones,

Elton John, Crowded House

en Elvis Costello.

MY WAY: THE HITS

In juli 2001 overleed

Herman Brood: voor de ene

beroemd als Hollands

grootste rocktalent en voor

de andere berucht omwille

van zijn extravagante le-

venswandel. Deze cd bevat

hits van Brood zelf én een

aantal van zijn persoonlijke

favorieten. Een aanrader

voor post-achtenzestigers.

TOM IS DOING GREAT

De tweede cd van Tom

Helsen, jong talent van

eigen bodem.

Nestel u in uw luie zetel,

vergeet dat u morgen nog

10 klussen moet afwerken

en geniet van de songs van

deze jonge Keerbergse

gitarist en liedjesschrijver.

FALSTAFF

Meer dan één al dan niet

deftige drankgelegenheid

draagt deze naam. Wij

bedoelen hier enkel de laat-

ste opera van Verdi mee.

Falstaff (1893) is een ko-

medie die zich afspeelt in

Windsor, tijdens de rege-

ring van Henry IV.

De opera is gebaseerd op

werk van Shakespeare.

Laat u 2 cd’s lang, meesle-

pen met de amoureuze lis-

ten van een twijfelachtig

heerschap.

MMU Z I E K
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Sfinks, Torhout-Werchter, Dranouter, Open-Tropen: de verbrande schouders en

het slijk zijn ondertussen allang vergeten.

Het muziekgebeuren speelt zich weer af in echte operagebouwen, concerthal-

len, parochiezalen en jeugdhuizen. En in uw woonkamer natuurlijk, met een cd

uit de bibliotheek! Onze muziekcollectie, gestart in 1997, is ondertussen een

flinke verzameling geworden. Er zit van alles in: pop, volksmuziek, klassiek,

blues, opera, wereldmuziek, jazz, dieren, kinderliedjes, …

Een kleine selectie uit de nieuwe aankopen.

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

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

Info

vervolg van blz. 13

Voorlopig geen oscar voor Kiekeboe

Als ik de verfilming van Kiekeboe ter sprake

breng, die enkele jaren geleden gemaakt is,

heb ik daar gauw spijt van. “Dat was een vre-

selijke ervaring, een regelrechte ramp, de erg-

ste uit die vijfentwintig jaar.” Zijn blik ver-

sombert en zijn eeuwige lach sterft op zijn

gelaat. “Ik heb mij ook openlijk van die film

gedistantieerd.”

Oorspronkelijk was Merho wel enthousiast

over de filmplannen. Hij was ook betrokken bij

de bewerking tot een scenario, maar op een

bepaald moment is de regisseur achter zijn rug

zaken beginnen veranderen, waar Merho zich

niet meer in kon vinden. “Die man had geen

voeling met het gegeven en hield zelfs niet van

mijn personages.”

De producer had een en ander niet meer in de

hand, speelde onder één hoedje met de regis-

seur en Merho bleef in de kou staan. Hij voel-

de zich bedrogen en zijn personages waren

misbruikt. Omdat ze onvoldoende herkenbaar

waren, haakte het publiek trouwens massaal af

en de film ging aan de kassa en bij de pers

behoorlijk de mist in.

Niet dat Merho de droom definitief begraven

heeft, dat er ooit eens een goede adaptatie

komt, maar dan zal het toch helemaal anders

moeten lopen. “Nu houden ze hun handen

ervan af,” zegt Merho

gedecideerd. “Dit

overkomt me geen

tweede keer.”

Maar waar-

om geen

tekenfilm of

een musical? 

“Er zijn geen con-

crete plannen...”

Een ideetje mis-

schien?
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Wat is ouderen mis(be)handeling?
Zowel thuis als in een rusthuis kunt u

mis(be)handeld worden en deze behan-

deling kan verschillende vormen aanne-

men:

- u krijgt geen hulp, aandacht, genegen-

heid of begrip;

- men doet alsof u niet bestaat;

- u krijgt regelmatig te horen dat u niet

deugt of u wordt afgeblaft;

- niemand doet nog moeite om u te be-

grijpen, ze behandelen u koel en af-

standelijk;

- u wordt aan uw lot overgelaten als u

ziek bent;

- u mag niet kiezen met welke mensen u

wil praten;

- iemand is uit op uw pensioen of op uw

persoonlijke bezittingen.

De mis(be)handeling
kan zich ook lichamelijk uiten.
- Slaan, bruut door elkaar schudden;

- verplicht worden tot seksuele hande-

lingen.

In een rusthuis
kan het volgende u kwetsen.
- Het gevoel dat er niet altijd hulp is,

wanneer u die nodig hebt;

- u wordt opgejaagd, of zelfs vastgebon-

den of opgesloten;

- u hebt te weinig privacy als men u ver-

zorgt of als er bezoek komt;

- de verzorging is koel en afstandelijk;

- men is nooit beleefd of u wordt ge-

kleineerd;

- u mag niets meer zelf doen of beslis-

sen;

- zelf naar het toilet gaan duurt te lang,

daarom moet u pampers dragen;

- het personeel of de medebewoners

raken u op een onaangename manier

aan, slaan u of luisteren niet;

- op financieel gebied: de facturen zijn

niet duidelijk of te hoog of u wordt

bestolen.

De hierboven opgesomde situaties kun-

nen voorkomen, maar dat betekent zeker

niet dat elke oudere dit ondergaat.

In onze maatschappij is het algemeen aanvaard dat iedereen recht heeft op

waardigheid, bescherming en verzorging.

We zijn ervan overtuigd dat we het privé-leven, de autonomie en de

mening van iedereen moeten respecteren.

Iedereen heeft daar recht op, zeker ouderen die hun sporen al hebben ver-

diend in onze maatschappij, ook als u in een zwakkere positie terecht bent

gekomen..

sssseeeennnniiiioooorrrreeeennnn
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Enkele cijfers
Aan de hand van enkele cijfers over

ouderen(mis)behandeling kunnen we

verduidelijken hoeveel mensen met der-

gelijke situaties worden geconfronteerd.

* Ervaringen in de thuissituatie:

- 1 op 5 nog thuiswonende oudere

wordt na de 60ste verjaardag gecon-

fronteerd met één of andere vorm

van geweld;

- 1 op 10 ouderen heeft na 60 jaar te

maken met psychisch geweld of met

financieel misbruik;

- meer dan 3 personen op 100 zijn na

60 jaar het slachtoffer van fysiek

geweld of seksueel misbruik.

In ongeveer 7 op de 10 geval-

len van ouderenmishandeling

kent de oudere de dader; het

is een persoon uit zijn of haar

directe omgeving; het kan de

partner zijn of één van de 

kinderen, een ander familie-

lid, een vriend of vriendin of

een kennis, een buur.

* Ervaringen in de rusthuizen.

- voor 22,7% is de overgang naar een

rusthuis een moeilijke overgang;

- voor 12,7% is er sprake van een

gedwongen opname;

- 22% van de zorgbehoevenden voelt

zich beschaamd in een rusthuis door

gebrek aan privacy bij de verzorging;

- 22,7% ondervindt gedragingen die

hen niet bevallen zoals: beledigen en

afgesnauwd of uitgescholden wor-

den, obsceniteiten en in kleine mate

betreft het aanrakingen;

- 14% van de ouderen vindt dat men

hen als kinderen behandelt;

- 10,5% vermeldt een vorm van ver-

waarlozing.

Dit zijn sprekende cijfers. Daarnaast

heeft 80% van de ouderen met geen

enkele vorm van geweld te maken.

Het is dus mogelijk dat u nooit zelf met

geweld, verwaarlozing of mis(be)hande-

ling te maken hebt gehad of te maken

zult krijgen Maar misschien ziet u het

wel bij uw buren.

Hoe reageren ouderen
op mis(be)handeling?
De meeste ouderen reageren zelden

omdat zij anderen niet willen kwetsen

om uit angst de situatie zo te verergeren.

U hoeft geen enkelen vorm van

mis(be)handeling te aanvaarden. Praat

erover, het is moeilijk maar het helpt.

Zoek iemand in uw eigen omgeving die

u vertrouwt, iemand met wie u uw pro-

bleem kan bespreken, uw huisarts of

andere hulpverleners. U kan ook profes-

sionele hulp inroepen van een centrum

voor slachtofferhulp of een gespeciali-

seerd centrum.

Voor de provincie Antwerpen belt u het

nummer 03/247.88.30.

Kan men dit voorkomen
in de thuissituatie?
U kan u wapenen tegen dergelijke han-

delingen door ervoor te zorgen dat u niet

te afhankelijk wordt van bepaalde perso-

nen. Onderhoud daarom contacten met

familieleden en vrienden, leg nieuwe

contacten. Probeer open te zijn over dat-

gene wat voor u belangrijk is. Zeg het

meteen als mensen anders met u omgaan

dan u echt zou willen.

Denk goed na over het beheer van uw

financiën. Behoud in de mate van het

mogelijke uw financiële onafhankelijk-

heid. Indien dit niet meer kan, zoek tij-

dig een vertrouwenspersoon die samen

met u uw zaken kan regelen, ook wan-

neer u zwaar zorgbehoevend wordt. Op

die manier kunt u vermijden dat er din-

gen met u gebeuren die u niet wilt of dat

anderen beslissingen moeten nemen in

uw plaats.

Om te voorkomen dat u aangewezen

bent op één persoon wat hulpverlening

betreft, kan u hulp vragen aan verschil-

lende mensen.

Kan men dit voorkomen
in een rusthuis?
Door het verblijf in een rusthuis beter

voor te bereiden en door uw rusthuis zelf

te kiezen kan u veel voorkomen. Houd

er echter rekening mee dat de keuze van

een instelling een subjectieve keuze is,

elke individu is uniek en de éne instel-

ling is de andere niet.

Informeer u op voorhand:
- over de zakelijke verzorging, zeker in

geval u totaal afhankelijk zou worden

of wanneer u revalidatie moet hebben;

- over het financieel aspect: hoeveel

bedraagt de totale kost per maand, zijn

er nog bijkomende kosten?

- over het bestaan van een bewoners-

raad.

Enkele belangrijke telefoonnummers
- Rusthuis info-foon,

078/15.25.25,

elke werkdag van 9 tot 12 uur.

- Home-info Antwerpen,

03/231.66.15.

- Home-telefoon Antwerpen,

03/232.58.94.

uit de brochure van de minister voor het
gelijke kansen beleid, tewerkstelling en
arbeid.

22 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2002/3

sssseeeennnniiiioooorrrreeeennnn

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
verantwoordelijke
Rarenne Boyen

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be

Info
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Van zaterdag 22 juni tot en met zondag 14 juli kon u bij een aantal Zoerselse middenstan-

ders deelnemen aan een wedstrijdtombola rond Eurozoersel. Elke deelnemende midden-

stander verlootte één of meerdere produktmanden onder zijn cliënteel. Na afloop van de

actie verzamelden wij alle lotjes. Uit deze massale berg trokken wij tijdens de verbroede-

ringsavond op zaterdag 10 augustus drie hoofdprijzen. Hierna geven wij een overzicht van

alle winnaars. Tevens willen wij alle deelnemende middenstanders nogmaals van harte dan-

ken voor hun medewerking aan de actie.

WINNEN EEN PRODUKTMAND
deelgemeente Halle

Slagerij De Feyter: Louis Dries, Lotelinglaan 8, Zoersel

Kapsalon Freddy Van der Elst: familie Hermans, De Bergen 21, Zoersel

Pagadder: familie Op ’t Eynde, Sint-Bernardsesteenweg 969, Hoboken

Schilderwerken Jean Mertens: Louis Huygen, Lindedreef 42, Zoersel

Dagbladhandel Michel: Roland Detavernier, Vlasgaard 17, Zoersel

Spar Ludo Janssens: Stan Adriaensen, Halle-Dop 16, Zoersel

deelgemeente Zoersel:

Multiflora: familie Vansant, Herentalsebaan 17, Zoersel

Selfmade NV: Frans Van Giel, Molenheide 45, Pulderbos

Modecenter Rommens: Ann Vanspringel, Lichtaartseweg 71/bus 6, Olen

deelgemeente Sint-Antonius

Fietshandel Smits: familie Van Overloop, Paul Edwinlaan 30, Zoersel

Bakkerij Max: familie Verdesseldonk, Kapellei 38, Zoersel

familie Van den Bulck, Violetlaan 24, Zoersel

Dagbladhandel Hugo en Rita: Roza Sebrechts, Heidehoeven 39, Zoersel

Bakkerij Bethaniën: familie Clymans, Salvialaan 39, Zoersel

Mister Drinks Leirs: John Olthof, Zoerselsesteenweg 70, Zoersel

Gert Boen, Zandstraat 82, Zoersel

Bakkerij Guy Verellen: Eric Janssens, Kapellei 32, Zoersel

Vermeulen Tweewielers: familie Deketelaere, De Rentfort 8, Schilde

Fijnkost Breughel: familie Wouters, Eekhoornlaan 32, Zoersel

Kapsalon Josephine: familie Bulkens, Nieuwdreef 9, Zoersel

Tio-Pepe: familie Melis-Van Hauwe, Handelslei 105, Zoersel

WINNEN EEN REISJE
Reis naar Crucea (Roemenië): Thierry Verholleman, Berkemei 22, Zoersel

(lotje afkomstig van dagbladhandel Michel)

Reis naar Laubach (Duitsland): Jan Jacobs, Meester de Beenhouwerstraat 41, Zoersel

(lotje afkomstig van Selfmade Zoersel)

Reis naar Lora del Rio (Spanje): M. Janssens, Frans Hensbergenstraat 41, Zoersel

(lotje afkomstig van dagbladhandel Hugo en Rita)

Iedereen weet dat de échte griep niet om te lachen is.

Een volle week zwaar ziek en wekenlang erna voelt u

zich nog slapjes… En elke winter opnieuw kan dit

gevaarlijk griepvirus u treffen. Vooral suikerzieken,

65-plussers en mensen met hart- of longproblemen

zijn vatbaar voor ernstige verwikkelingen. Toch is er

een simpele oplossing: voor een prikje kunt u gezond

blijven.

Het griepvirus komt als een wolf in een schapen-

vacht. Elk jaar vermomt het virus zich anders waar-

door onze afweer (van vorig jaar) die nieuwe griep

niet herkent. Zo kan het griepvirus ons jaar na jaar

besmetten.

Wie niet sterk is, moet slim zijn. We kunnen het

griepvirus te vlug af zijn. Elk jaar wordt wereldwijd

het nieuwe griepvirus opgespoord, maanden vóór het

ons land bereikt. Bepaalde delen van dat virus wor-

den  nagemaakt en zullen bij inspuiting onze afweer

stimuleren. Als het nieuwe griepvirus dan weken later

in ons land toekomt, herkent ons lichaam het direct.

We zijn veel beter beschermd mét het griepvaccin 

dan zonder.

De huidige griepvaccins zijn veilig. Niet het hele

virus wordt ingespoten, maar slechts een klein

gedeelte dat uw weerstand stimuleert. Door het vac-

cin zélf kunt u dus nooit de echte griep krijgen, hoog-

uit ondervindt u wat kleine ongemakken van de

inspuiting. Met een doktersvoorschrift kunt u bij de

apotheker op voorhand al een vaccin bestellen.

Tussen half oktober en half november is het de ideale

tijd om uw griepspuit te laten zetten. Een griepspuit

kost maar een prikje. Voor de prijs moet u het niet

laten, want een fles hoestsiroop kost al snel evenveel.

Het vaccin wordt zelfs (gedeeltelijk) terugbetaald

voor risicogroepen: suikerzieken, hart- of longpatiën-

ten en alle 65-plussers.

Blijft u deze winter mee

gezond ?

Steeds meer mensen laten zich

tegen griep vaccineren. Zij

willen geen onnodig risico

lopen met hun gezondheid.

Hun keuze is duidelijk: voor-

komen is beter dan genezen.

gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

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

Info

RIEP
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is geen grap PROFICIAT
middenstandsactie Euro-Zoersel

gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
verantwoordelijke
Diane Weyten

tel. 03/380.13.81
fax 03/385.29.09
sociale.zaken@zoersel.b

Info
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 728 als u wilt weten welke
huisarts van wacht is.

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

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900-10500 of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wil weten welke
apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het
Koetshuis naast het gemeentehuis.
donderdag 26 september, 24 oktober, 28 november en 19 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 afge-
vaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een advise-
rende stem. De vergaderingen van alle erkende adviesraden
zijn openbaar.
Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contac-
teer dan de secretaris van de betrokken adviesraad of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 717.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 0  J A A R  S A M E N
François en Maria STALENS-VERBOVEN

Franciscus en Maria DE BIE-DIELS

Eligius en Godelieva FRANS-LAURIJSSEN

Marcel en Monique
VAN LERBERGHE-VANHONSEBROUCK

Victor en Germaine
MANNAERTS-BEERTENS

Joannes en Paula
MOEYERSOMS-VAN DE ELST

Constant en Julienne
BASTAENS-VAN TILLO

Roger en Maria DUQUE-FESKENS

Renatus en Maria VERRYCKT-GEENS

6 0  J A A R  S A M E N
Joris en Eugenia LEYSEN-HERREMAN

Jan en Irène DE WIEUW-AUDENAERT

Petrus en Leonia HERTOGHS-VAN DE VELDE

Jozef en Hortense PEYS-LAUREYS

Frans en Maria VERHEYEN-BUYLINCKX

Ludovicus en Ivonna MINTJENS-VAN ROMPAEY

6 5  J A A R  S A M E N
Renatus en Magdalena VAN CAMP-NAEGELS

+ 1 0 0  J A A R
Hortentia CALUS = 103 jaar 

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE

december 2002

artikels binnen: 14/11/2002

periode: 19/12/2002 - 25/03/2003

dienst Communicatie & Voorlichting

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03-380.13.01

fax 03-380.13.30

e-mail communicatie@zoersel.be

Wa t e r o v e r l a s t
a u g u s t u s
Naar aanleiding van de wateroverlast in onze regio tij-

dens het weekend van 24 en 25 augustus laatstleden,

vroeg Zoersel erkenning als rampgebied aan.

Aan alle getroffenen raden wij ten zeerste aan een zo

gedetailleerd mogelijke raming te maken van hun

schade, en die waar mogelijk te stofferen met een

aantal foto's.

Dit kan later zeker helpen betwistingen omtrent de

schade te voorkomen.

Het gemeentebestuur neemt de coördinatie van de

schadedossiers op zich. De schadelijders die ons

bekend zijn (onder andere op basis van de interven-

ties van de brandweer) zullen gecontacteerd worden.

U kunt ook altijd zelf contact opnemen met Vera

Janssen, dienst Secretariaat, 03/380.13.14.

Constant en Josepha PEETERS-DE BECKER

Marcellus en Maria BOENDERS-NUYTS

Joseph en Marie-Jeanne WEYNS-DE WOLF

Leo en Veronica CAVENS-DYKMANS

Carolus en Denise ROTEN-BRUYERE

Augustinus en Elisa GOVAERTS-DECK

Lodewijk en Beatrice BEECKMANS-CORNELIS

Carolus en Lisette VAN DYCK-OUDERMANS

Roger en Hilda TITS-VERBEECK

Philip en Irma DE BOEL-SCHEIRS

Julius en Henriette QUIRYNEN-VAN KUYCK

Armand en Maria Theresia VERMEIREN-FAES


