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Hebt u genoten van de voorbije zomer? Geef toe, het wàs een zo-

mer om van te genieten.

Eén zoals we in geen jaren hebben gekend.

Vroeger op school leerden wij dat België een gematigd klimaat

heeft. Benieuwd of onze kinderen dit nu ook nog leren, met record-

temperaturen als deze zomer.

Vorig jaar was augustus één van de natsten ooit, dit jaar schreeuw-

den we om regen.

'Uitersten', we worden er steeds meer mee geconfronteerd, we zoe-

ken ze ook steeds meer op.

We zijn bijvoorbeeld jong of oud, maar nooit tussenin. Zo zit ik

objectief gezien qua leeftijd zeker in het midden, maar ik haast me

toch steeds om te zeggen dat ik me nog jong voel.

Europa is dichtbij. In Barcelona liep ik deze zomer nog mensen van

hier tegen het lijf.

De rest van de wereld is ver. Vraag maar aan onze Zoerselse jon-

geren die Bagaya in Senegal bezochten. Of lees hoe zij het contrast

arm-rijk hebben ervaren.

Tegenover vakantie staat werk. Om de begeleiding van werkzoe-

kenden te optimaliseren, hebben VDAB, Zoersel, Malle en Zand-

hoven vanaf augustus samen een werkwinkel geopend aan de

Handelslei 136.

Ook Zoersel kent contrasten, en veel ook. Onze opendeurdag op 5

oktober staat helemaal in het teken ervan. U kunt zien hoe het er

vroeger in het gemeentehuis aan toe ging, met oude notulenboe-

ken, en ook kennismaken met ons e-loket. Sedert enkele weken

kunt u immers vanuit uw eigen PC allerlei formulieren of informatie

aanvragen.

Vuil en proper, nog zoiets. Hebt u zich ook steeds zo gestoord aan

de sluikstorten bij de glasbollen? Ondanks alle inspanningen blijven

er mensen halsstarrig denken dat karton, papier, vuilniszakken,

plastic flessen, bij een glasbol mogen worden gedeponeerd.

Binnenkort zal dit tot het verleden behoren, want vanaf oktober

wordt glas aan huis opgehaald.

En wat niet licht is, is donker, zal u zeggen. Maar is dit wel écht zo?

Want er bestaat ook té licht, zoals u kunt opmaken uit ons artikel

over lichtvervuiling.

Zwart-wit, zo denken we allemaal wel eens. Grijs, het klinkt zo

grauw.

Ook in de politiek. Geen enkele partij die het in haar hoofd zou

halen 'grijs' als uithangbord te kiezen. Laat het maar flashy zijn:

blauw, of oranje, of groen of rood, of... Maar toch geen grijs, zeker?

'Gemiddeld' is iets dat we niet meer willen zijn.

Onze Socks zou onze Socks niet zijn als hij niet zwart-wit was. Een

grijze muis, daar kijkt hij al lang niet meer naar om. En weet je wat

mij bij het schrijven nu ineens invalt? Dat er dan toch één blij zal zijn

grijs te zijn . . . De muis, ja.
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DE BABBELNOOT

vijfde jaar gaat van start!

De gemeentelijke Muziek- en Woord-
academie ‘De Babbelnoot’ (Achter-
straat 70), gaat haar vijfde jaar in.
Ondertussen is dit filiaal al uitge-
bouwd met lessen AMV (notenleer),
AVV (dictie), AMC (muziekbeluiste-
ren), piano, viool, klarinet, dwarsfluit,
blokfluit, accordeon, contrabas, saxo-
foon, gitaar, voordracht en dramati-
sche expressie.
Alle kinderen vanaf 8 jaar zijn harte-
lijk welkom!
Inlichtingen en inschrijvingen op
bovenstaand adres en telefonisch:
03/482.07.13 of 03/353.75.41 of mail
aan muziek_zoersel@hotmail.com

OPNIEUW AANGEPAST

decreet ruimtelijke ordening

Op 1 september 2003 wijzigde de
Vlaamse regering haar besluit tot
bepaling van de werken en handelin-
gen vrijgesteld van de medewerking
van een architect. Voor het oprichten
van constructies zoals bijvoorbeeld
veranda's, tot een oppervlakte van 30
m2 (vroeger 21 m

2
) heeft u geen tussen-

komst van een architect meer nodig.
Let wel! U moet nog altijd een ste-
denbouwkundige vergunning aanvra-
gen. Kijk ook eens naar www.ruimte-
lijkeordening.be. Onder ‘belangrijke
besluiten van de Vlaamse regering
inzake vergunningverlening’ vindt u
de volledige lijst van aanpassingen.

OPENBAAR ONDERZOEK

ontwerp uitvoeringsplannen ovam

De openbare afvalstoffenmaatschap-
pij van het Vlaamse gewest (OVAM)
heeft twee uitvoeringsplannen in ont-
werpfase afgewerkt. Het gaat om een
uitvoeringsplan ‘houtafval’, gericht op
het beheersen en voorkomen van
houtafval, en een plan ‘hoog calo-
risch en selectief afval (HCA)’ dat
streeft naar een verwerking van
HCA-stromen volgens de best be-
schikbare technologie.
De ontwerpplannen kunt u vanaf 11
augustus tot en met 10 oktober 2003
inkijken bij de gemeentelijke dienst
Leefmilieu en bij OVAM. In deze
periode kunt u uw bezwaren en/of
opmerkingen ter kennis brengen aan
OVAM, zie ook www.ovam.be.

FIETSEN

te koop bij opbod

Het gemeentebestuur
verkoopt bij opbod een
aantal fietsen. De ver-
koop vindt plaats op don-
derdag 18 december om
18 uur aan het politie-
commissariaat aan de
Kerkhoflei 14 in de deel-
gemeente Sint-Antonius.
De fietsen kunt u vanaf
17u.45 bezichtigen.

BIJNA TEN EINDE

Jaar van de Dienstbaarheid

Het jaar van de dienst-
baarheid loopt naar zijn
einde… Naar aanleiding
hiervan wil de federatie
Malle-Zoersel alle instel-
lingen, groepen en men-
sen, die zich dagelijks
met dienstbaarheid be-
zighouden, uitnodigen
om deel te nemen aan
een afsluitende 'Dag van
de Dienstbaarheid' die
plaats vindt op zaterdag
4 oktober 2003.
Elke instelling of groep,
van welke geloofsover-
tuiging ook, kan haar
opdracht en werking
voorstellen.
Vanaf 20 uur kunnen alle
mensen die in een orga-
nisatie/instelling/groep
actief zijn elkaar ontmoe-
ten en ervaringen uitwis-
selen. Dit geeft de fede-
ratie ook de kans om
iedereen te bedanken
voor de jarenlange inzet.

Meer informatie bij:
- Sint-Antonius,

Jos Schoeters,
K. Uyterhoevenlaan 37,
tel. 03/383.18.61,

- Zoersel,
Bart Huysmans, 
Kluisbaan 5,
gsm 0494/43.42.06

- Halle,
Paul Michielsen,
Halle-Dorp 32,
tel. 03/383.09.56.

NIEUWE OPENINGSUREN

kringloopwinkel De Cirkel

Vanaf 1 april 2003 heeft de kring-
loopwinkel nieuwe openingsuren.
Van maandag tot vrijdag van 9u.30
tot 17u.30 en op zaterdag van
9u.30 tot 16 uur.
U vindt hen in Brecht aan Klein
Veerle 34, tel. 03/313.49.66, fax
03/313.58.71, de.cirkel@skynet.be.

OPGELET!

USA vraagt digitale reispas

Wanneer u naar de Verenigde Sta-
ten van Amerika wilt reizen, be-
schikt u best over een digitale reis-
pas. Als u nog een oude maar gel-
dige reispas (met ingekleefde foto)
heeft, en u wilt deze reispas nog
gebruiken dan moet u een visum
aanvragen.
Let op!
Een nieuwe reispas is  goedkoper
dan een visum voor Amerika.

BENT U IETS VERLOREN?

gevonden voorwerpen

Denk eens diep na
of je niets verge-
ten bent op het
speelplein of tij-
dens een grab-
belpasactiviteit. Een jasje, je brood-
doos, turnpantoffels,...? Zo ja,
neem dan contact op met de
gemeentelijke dienst Jeugd.
Mogelijk vind je het verloren voor-
werp daar terug. Tot eind septem-
ber houdt de jeugddienst al de ver-
loren voorwerpen bij.
Je vindt de gemeentelijke dienst
Jeugd aan Halle-Dorp 37, telefo-
nisch kun je ze bereiken op het
nummer 03/380.13.93, mailen kan
ook naar: jeugd@zoersel.be.
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In vorige edities van de Grootste Gemene Deler hebt u bijdragen kunnen lezen over het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de gemeente Zoersel, samen met het studie-

bureau Igean, opmaakt.

Het ruimtelijk structuurplan is een plan waarin afspraken worden vastgelegd voor het

toekomstig ruimtegebruik in onze gemeente. Het gaat om ruimte die nodig is voor

woningen, landbouw, bedrijven, sport en recreatie, natuur, wegeninfrastructuur…  Op

deze manier wordt de zogenaamde ‘gewenste ruimtelijke structuur’ voor Zoersel in

kaart gebracht. Deze is bepalend voor het ruimtelijk beleid van de komende jaren.

ontwerp in eindfase
Momenteel wordt de laatste hand gelegd

aan het ontwerp. Het ontwerp van het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

bevat een informatief gedeelte met de

beschrijving van de bestaande structu-

ren, een richtinggevend gedeelte met de

toekomstvisie voor ruimtelijke ontwikke-

lingen, en een aantal bindende bepalin-

gen, die men verplicht moet volgen bij

alle ruimtelijke acties in de toekomst.

Belangrijk gegeven in het pro-

ces is dat de gemeente niet

alles vrij kan beslissen. Het

ruimtelijk structuurplan Vlaan-

deren én het provinciaal

structuurplan van de provin-

cie Antwerpen hebben al  een

aantal bepalingen met betrek-

king tot het ruimtegebruik

vastgelegd, waarnaar het gemeentelijk

ruimtelijk structuurplan zich moet rich-

ten.

inspraak van de bevolking
Als het ontwerp klaar is, volgt nog een

lange goedkeuringsprocedure die wette-

lijk is vastgelegd. Het gaat achtereenvol-

gens om bespreking met de hogere

overheden (provincie en gewest), advi-

sering door de gemeentelijke commissie

voor ruimtelijke ordening (GECORO),

voorlopige goedkeuring van het ontwerp

door de gemeenteraad en een openbaar

onderzoek.

Vooral in deze laatste fase wordt u als

burger nauw betrokken. Tijdens het

openbaar onderzoek kunt u het ontwerp

inkijken en eventuele bezwaren indienen

die mee in overweging zullen worden

genomen naar de definitieve opmaak

van het gemeentelijk structuurplan.

meer info tijdens opendeurdag
Het openbaar onderzoek is gepland voor

eind 2003/begin 2004. Voorafgaand aan

het openbaar onderzoek worden er ook

een aantal informatie- en inspraakverga-

deringen georganiseerd 

U hoeft echter niet te wachten tot het

openbaar onderzoek om al een eerste

kijk op het gemeentelijk structuurplan te

krijgen. Tijdens de gemeentelijke open-

deurdag van zondag 5 oktober organise-

ren we een tentoonstelling over dit struc-

tuurplan.

U komt er meer te weten over de visie,

uitgangshoudingen en doelstellingen van

het gemeentebestuur met betrekking tot

het toekomstig ruimtegebruik binnen

onze gemeente. Vertegenwoordigers van

het studiebureau en het gemeentebe-

stuur staan die dag dan ook ter beschik-

king om op uw vragen met betrekking tot

de structuurplanning te antwoorden.

OOO P M A A K  V O R D E R T
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan RR

gemeentelijke dienst
Grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info



De afdeling Natuur van het ministe-

rie van de Vlaamse Gemeenschap

en de Vlaamse Landmaatschappij

(VLM) starten op het grondgebied

van Zoersel en Zandhoven een

natuurinrichtingsproject op. Het

gebied dat zij onder de loep nemen

is ongeveer 1.000 ha groot. Het

Zoerselbos maakt daar een groot

deel van uit. Daarom kreeg het pro-

ject ook die naam.

Natuurinrichting is een middel om

gebieden op zo'n manier in te rich-

ten dat de natuur er kan herstellen

of voortbestaan, en dat er op som-

mige plaatsen nieuwe natuur kan

ontstaan. Dat natuur spontaan

groeide en bloeide, was lange tijd

iets vanzelfsprekends. Verstede-

lijking, de aanleg van wegen en

ander menselijk ingrijpen maakten

daar een eind aan. De natuur en

het landschap hebben nu vaak een

flinke duw in de rug nodig om zich

te ontwikkelen. Die duw kan gege-

ven worden door een natuurinrich-

tingsproject zoals Zoerselbos.

De realisatie van het project Zoer-

selbos verloopt stap voor stap. Op

dit moment sleutelen de afdeling

Natuur en de VLM aan de eerste

fase van het project. Dat is het

onderzoek naar de haalbaarheid.

Daarin gaan ze na waar precies in

dit grote onderzoeksgebied natuur-

inrichting zin heeft, welke knelpun-

ten moeten aangepakt worden,

waar nog open kansen liggen om

de leefgebieden van dieren en

planten te verbeteren.

Zoerselbos is, als groene long aan

de rand van de stad, echter ook

een trekpleister voor fietsers en

wandelaars. Hoe kunnen zij voluit

van de natuur genieten, zonder

haar tezelfdertijd te verstoren? Op

die vraag wil de afdeling Natuur, via

een inventarisatie-opdracht die

momenteel door het studiebureau

Resource Analysis wordt uitge-

voerd, een antwoord zoeken. Dat

gebeurt niet vanachter het bureau,

maar door te luisteren naar de

ideeën van wie leeft, werkt en zich

ontspant in de streek van Zoersel-

bos.

Daarom wordt er een enquête afge-

nomen in Zoerselbos. Misschien

hebt u al een dergelijk enquêtefor-

mulier ingevuld. Als dat niet zo is

en u wilt uw stem toch laten horen,

dan kunt u de enquête ook via het

internet invullen. Neem eens een

kijkje bij www.resource.be/zoersel-

bos of gebruik een computer die in

het bezoekerscentrum staat. Uw

inbreng kan ervoor zorgen dat de

recreatie in het Zoerselbos zowel

voor natuur als voor de recreant in

goede banen wordt geleid.

Voor meer informatie:

* Mario De Block (afdeling Natuur),

tel 03/224.62.69 of

mario.deblock@lin.vlaanderen.be

* Erik Verhaert (VLM)

tel 014/25.83.00 of

erik.verhaert@vlm.be
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ECREATIE-ENQUÊTE
natuurinrichtingsproject Zoerselbos

Onze gemeente bespaart zich geen moeite om

inwoners en toeristen een mooi natuurbeeld te

geven.

Helaas wordt dat niet door iedereen gerespec-

teerd. Zo wordt er vaak rest- en snoeiafval, groot

huisvuil, fracties voor het kringlooppark en GFT+

gedumpt bij de glasbollen, langs een verlaten weg-

getje, in de grachten of in het bos.

Daarom willen we nog eens verduidelijken dat rest-

afval en GFT+ om de twee weken bij u aan huis

wordt opgehaald, papier en karton wordt maande-

lijks opgehaald, groot huisvuil wordt (na telefoni-

sche afspraak) maandelijks aan huis opgehaald,

snoeihout en steenpuin kan bij grote hoeveelheden

aan huis opgehaald worden of kunt u naar het

kringlooppark brengen, snoeiafval en groenafval

en alles wat recycleerbaar is, wordt op het kring-

looppark aangenomen. KGA kan één keer in de

maand naar Halle en St.-Antonius of kan naar het

kringlooppark en de glasbollen staan op bereikba-

re centrale plaatsen.

Waarom zou u dus uw afval zomaar dumpen op

plaatsen waar dat niet hoort?

Sluikstort is onwettelijk en wordt zwaar beboet.

Hou uw omgeving netjes uit respect voor uw kinde-

ren, elkaar en het milieu!

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

RR ZZWERFVUIL
laat het niet slingeren...

gemeentelijke dienst
leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info



Waar we eigenlijk te weinig bij stilstaan,

is dat overbodige verlichting een nutte-

loos energieverbruik, een hoge energie-

rekening en een extra milieubelasting

met zich meebrengen.

Eén van deze milieubelastingen is onder

andere lichthinder voor mens, dier en

plant. Niemand heeft graag dat kunstlicht

van buiten de woon- en slaapkamer bin-

nenstraalt!

Ook de fotosynthese van planten wordt

gestuurd door licht. Daardoor komt het

dat planten in de buurt van straat-

lantaarns langer groen

blijven en de kans op

vorstschade gro-

ter wordt.

Nachtdieren

schuwen het

licht. Hun

l e e f b a a r -

heid wordt

ve r s t o o r d

door de uit-

gebreide en

ondoe lmat ige

openbare verlich-

ting.

Lichtvervuiling is noch-

tans een problematiek die

makkelijk aan te pakken is: door

juist te verlichten, waar en wanneer

het nodig is, kan veel lichthinder ver-

meden worden!

Voorkom overbodige verlichting door ge-

bruik te maken van bewegingsmelders.

Zo brandt het licht alleen wanneer het

nodig is. Ongewenste bezoekers worden

beter afgeschrikt als de verlichting plot-

seling aanschakelt. Als de buitenverlich-

ting permanent brandt, vergemakkelijkt u

het werk van inbrekers.

Hou het vermogen van de lamp zo laag

mogelijk. Voor tuinverlichting gebruikt u

best laagspanning. Er is nu een uitge-

breid gamma van tuinverlichting op de

markt dat op zonne-energie werkt. Deze

milieuvriendelijke oplossing is decoratief,

energiebesparend, duurzaam, gemakke-

lijk te installeren en veilig voor kinderen.

De verlichting van de oprit kan ook per-

fect vervangen worden door reflectoren.

Bij de verlichting van gebouwen, reclame

of etalages monteert u het verlichtings-

toestel best bovenaan. Zo voorkomt u

dat het licht in de atmosfeer terechtkomt.

Gebruik ook een tijdschakelaar: na 23

uur zijn er nog maar weinig mensen op

de baan.

Maak gebruik van lichtbronnen die ont-

worpen en geïnstalleerd zijn om zo wei-

nig mogelijk licht in horizontale richting

uit te zenden. Zo kunt u uw tuin voldoen-

de verlichten zonder uw buren of wegge-

bruikers overbodig te hinderen.

Op zaterdag 8 november 2003 organise-

ren de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en

de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS)

de zevende Nacht van de Duisternis. Op

deze avond staat de problematiek van

lichtvervuiling centraal.

Als bewoner van onze gemeente kunt u

de actie ondersteunen door op 8 novem-

ber zoveel mogelijk oprit- en tuinverlich-

ting te doven. Middenstanders kunnen

een steentje bijdragen door etalage- en

reclameverlichting te doven.

Meer info over de nacht van de duisternis

kunt u krijgen bij BBL op 02/282.17.20 of

via www.bondbeterleefmilieu.be.

Verlichting is in onze maatschappij niet meer

weg te denken.Thuis hebben we in elke ruim-

te wel minimaal één lichtschakelaar. Een tuin

met verlichting is bijna vanzelfsprekend en

om de dieven buiten te houden, hebben we

schrikverlichting. Onze oprit is

vaak ook verlicht om te

voorkomen dat we

ergens tegen zou-

den rijden.

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

ZZ

gemeentelijke dienst
leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info
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rioleringswerken 

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

Wanneer u dit leest zijn de werken in de

Groenlaan en de Frans Janssenslaan

praktisch beëindigd. De aannemer legt

de laatste hand aan de opritten en de

verkeersremmende maatregelen zoals

de asverschuivingen, de wegvernau-

wingen, de verkeersplateaus. Alleen de

aanplanting van de laanbomen wordt

pas in het komende plantseizoen, eind

dit jaar, uitgevoerd.

wegenwerken 

OLMENLEI EN LINDEDREEF

De aanpassingswerken aan de ver-

keersplateaus in de Lindedreef zijn

klaar. Onze aannemer werkt nu de laat-

ste plateaus in de Olmenlei af. De oprit-

ten van de verkeersplateaus waren te

steil en moesten aangepast worden

aan de nieuwe omzendbrief van het

Vlaams Gewest.

Bij deze werken zijn kleine plaatselijke

omleidingen noodzakelijk. In samen-

spraak met de politie zijn de omleidin-

gen, door de aannemer, duidelijk gesi-

gnaleerd.

andere werken 

RESTAURATIE SINT-ANTONIUSKERK

Eind augustus startte onze aannemer

met de restauratie van de Sint-Anto-

niuskerk.

In hoofdzaak zijn het werken die op zol-

der of aan de buitenzijde van de kerk

uitgevoerd worden. Men kan de kerk

dus blijven gebruiken.

Volgende werken worden er uitgevoerd:

- de versteviging van de kruisribgewel-

ven in pleisterwerk,

- de behandeling van de gebinten, ke-

pers en schalieberd tegen de kleine

klopkever;

- de herstelling van metselwerk aan

steunberen en parament;

- vervangen van beschadigde natuurlei-

en;

- vernieuwen van de zinken dak- en kil-

goten;

- vervangen van de verouderde blik-

semafleider.

Na deze restauratiewerken gaan de

schilders aan het werk. Zij zullen de

hele binnenzijde van de kerk onder

handen nemen.

beëindigde werken 

- rioleringswerken in de Smissestraat,

Pastoor Doxlaan, Doelen, Pijlstraat en

Boogstraat: klaar sedert begin juli.

- herstelling aan de N14, de Oostmal-

lebaan: eveneens klaar sedert begin

juli.

- aanleg van een tweede fietspad langs

de Oostmallebaan, van de Voetbal-

straat tot aan De Schaaf: afgewerkt

sedert begin september.

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.44
technische.dienst@zoersel.be

Info

Wstand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKEN
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Onze zomergasten hebben vast gemerkt dat

in de hoofdbibliotheek DVD's worden uitge-

leend.

Sinds begin juli kunt u er ook permanent voor

een prikje afgevoerde boeken kopen (€ 0,5

voor een kinderboek; € 1 voor een boek voor

volwassenen).

En er ligt voor al onze bezoekers voortaan

een bibliotheeknieuwsbrief klaar. Bizoe: gratis

te verkrijgen in de bibliotheek en binnenkort

ook op www.zoersel.be.

Het is al eventjes geleden dat we nog een

auteur uitnodigden. Tijd dus voor een duik in

de literatuur. Op 26 september om 20 uur

kunt u in De Bijl kennismaken met Kristien

Hemmerechts. Hemmerechts is een van de

meest productieve actuele

Vlaamse auteurs. Haar boeken

hebben vaak een biografische

achtergrond. Omdat ze de contro-

versie niet schuwt, krijgt ze ook

heel wat media-aandacht. Tijdens

deze avond vertelt ze over haar

werk en leest ze er stukjes uit

voor.

Een unieke gelegenheid om haar aan het

woord te horen en ook om vragen te stellen.

Enkele boeken: Een zuil van zout, Brede heu-

pen, Donderdagmiddag half vier, De kinderen

van Arthur, Taal zonder mij, Een jaar als geen

ander.

Voor deze gelegenheid nemen De Bijl, de

Openbare Bibliotheek en het Davidsfonds

samen het initiatief. De toegang is gratis.

Tijdens de gemeentelijke opendeurdag op

zondag 5 oktober hebben we een Zoerselse

getalenteerde dame op bezoek: Erika Raven.

Ook zij is niet onder één noemer te vatten. Ze

schildert, tekent, maakt stripverhalen, publi-

ceerde digitale en gedrukte romans.

Als u haar nog niet kent, kunt u virtueel met

haar kennismaken op www.studioraven.com.

En in de bib kunt u haar boeken ontlenen.

Tijdens de maand oktober staat de biblio-

theekweek in het teken van 'Ontmoeting'. Op

18 oktober, de nationale 'verwendag' nodigen

wij u dus met plezier uit in de bibliotheek.

In het cafetaria De Praatpaal naast de hoofd-

bibliotheek is er een geanimeerde brunch van

10 tot 14 uur (€ 5 voor een volwassene, € 3

voor een kind van 6-12, gratis voor de ukkies.

1 drankje is in de prijs inbegrepen.) Vanaf 1

september kunt u in de bibliotheek inschrijven

voor de brunch.

In de hoodfbibliotheek brengen kinderen van

de muziek- en woordacademie gedichten.

En u kunt er vanaf 9u.30 gratis uw nek laten

masseren door een echte deskundige

(Wijzelf achten ons daarin niet voldoende

onderlegd.)

Dus vanuit uw bed naar de bib voor een boek,

een gedicht, wat muziek, een korte massage

en een brunch.

(Veel leuker dan naar de winkel, de carwash

en de kapper!) 

Ook in bibliotheken van Sint-Antonius en

Halle zullen we zorgen voor een attentie.

Boeken, literatuur, toneel…: het hoort bij

elkaar.

Op 18 november zijn alle senioren van harte

uitgenodigd op de voorstelling Leopold den

Twiede, van theater Paljas. De Kempische

auteur Frans Depeuter schreef dit ondeugend

stuk over onze tweede Belgische vorst. Het

wordt gebracht door acteur Erik Goris en

accordeonist Jos Evenepoel.

De Seniorenraad, de openbare bibliotheek en

het OCMW verwachten u om 14 uur in het

Zonneputteke, in de zaal boven de biblio-

theek. De toegang is gratis.

En daarna? Dan wordt het waarschijnlijk

weer donker,nat en koud en dus tijd om nieu-

we boeken te lezen. Onze allernieuwste boe-

ken vindt u in elke deelbibliotheek in het aan-

winstenrek.
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NNA Z O M E R E N  I N  D E  B I B
warm en warmer...

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

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

Info

Het was soms heet deze zomer. Zo heet

dat veel mensen enkel nog fut genoeg

hadden om een boek uit de bibliotheek

te halen en er mee onder hun parasol in

slaap te vallen.

En het wordt nog warm in het najaar.Toch

zeker in de bibliotheek. Want we zijn niet

van plan om stil te zitten.



de start
Op initiatief van Wivina Demeester open-

de Monnikenheide op 1 april 1973 het

eerste Kortverblijfcentrum in Vlaanderen

voor personen met een men-

tale handicap. Er was plaats

voor 35 cliënten. Met dit pro-

ject werd ernaar gestreefd om

ouders te ondersteunen bij de

opvoeding van hun kind met

een mentale handicap. Het

project werd in de pioniersja-

ren gedragen door een ge-

dreven groep van stichtende

leden, vrijwilligers en mede-

werkers. Het initiatief kon van

start gaan dank zij de finan-

ciële en materiële steun van

ontelbare mensen.

vandaag
Naarmate de kinderen en ook

de ouders een dagje ouder

werden, groeide de vraag

naar een permanente

opvang. Monnikenheide heeft

steeds getracht op deze en

andere vragen van cliënten

een gepast antwoord te bieden. Tijdens

de voorbije dertig jaar heeft Monniken-

heide dan ook heel wat gerealiseerd.

Anno 2003 bestaat Monnikenheide der-

tig jaar en begeleiden we 48 cliënten die

permanent verblijven in ons ‘Tehuis niet

werkenden’, bieden we 17 cliënten zin-

volle activiteiten in het Dagcentrum,

geven we aan 8 cliënten de kans om

relatief zelfstandig in het dorp in een stu-

dio van het Huis aan de Voorne te wonen

en vangen we doorheen het jaar onge-

veer 200 kinderen en volwassenen op in

het Kortverblijfcentrum.

Zoals u leest, gebruiken we steeds de

term cliënt en spreken we niet meer over

opvoeden, maar over begeleiden. Het is

een terminologie die poogt de realiteit te

weerspiegelen. We kijken immers naar

onze cliënten als gelijkwaardige burgers

in de maatschappij. Zij hebben weliswaar

minder mentale mogelijkheden, maar dit

maakt hen niet minderwaardig. Net als u

en ik hebben ze hun mogelijkheden en

gebreken, kunnen ze heel wat beteke-

nen voor de anderen en hebben ze recht

op een goede huisvesting, ontplooiings-

kansen,… Deze woorden trachten we in

daden om te zetten binnen al onze werk-

vormen en voor al onze cliënten.

wensen van cliënten
Cliënten uiten volgende wensen, waar-

mee we rekening willen houden.

Ik wil gewoon iemand zijn.

Ik wil geen etiket. Ik wil een naam.

Ik wil geen dienstverlening. Ik wil hulp en

steun.

Ik wil geen residentiële plaatsing. Ik wil

een huis.

Ik wil geen dagactiviteiten. Ik wil zinvolle,

produktieve dingen doen.

Ik wil niet mijn hele leven gestuurd wor-

den en zorg ondergaan.

Ik wil dingen leren die ik fijn vind en gaan

naar plaatsen waar ik het fijn vind.

Ik wil plezier hebben, van het leven ge-

nieten en vrienden krijgen.

Ik wil dezelfde kansen als jullie allemaal.

Ik wil gelukkig zijn.

toekomst
Vanuit de grote vraag naar plaatsen,

waar cliënten op een vrij zelfstandige

basis in de dorpsgemeenschap kunnen

wonen en vanuit de positieve ervaringen

van de cliënten van het Huis aan de

Voorne, besloten we een nieuwe project

beschermd wonen te realiseren voor 7

cliënten. Dit Huis aan de kerk in de

Kerkstraat zal eind 2004 in gebruik geno-

men kunnen worden.

Daarnaast willen we onze ingeslagen

weg van emancipatie en integratie ver-

der bewandelen. Dag na dag trachten we

samen met de cliënten te werken aan

een kwaliteitsvol leven. We streven er-

naar hen een volwaardige plaats in de

samenleving te geven ondanks hun per-

soonlijke beperkingen en mentale en

eventueel fysieke moeilijkheden.

huize Monnikenheide vzw
financieel & administratief
directeur
Kris De Koninck

tel. 03/311.77.67
kris.de.koninck@monni-
kenheide.be

Info
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D
Waarschijnlijk heeft u al gehoord van Monnikenheide. Misschien heeft u al kennisge-

maakt met één van de cliënten van Monnikenheide of misschien heeft u al eens lekker

gesmuld van de producten die we op de markt verkopen.

Onze cliënten nemen volop deel aan de woongemeenschap van Zoersel: acht cliënten

wonen in het dorp in Het Huis aan De Voorne, enkele van hen werken mee in de

gemeentelijke diensten (in de bibliotheek, bij de groendienst,…), sommige cliënten

gaan op regelmatige basis glas ophalen bij inwoners van Zoersel en vele cliënten zie je

regelmatig in de winkel, bij de kapper, in de kerk,...

Monnikenheide blaast 30 kaarsjes uit
E R T I G  J A A R



Ze zijn er allemaal, behalve Leen, want

die is ziek vandaag. Charlotte, Karolien,

Roselien, Anke en Karin zitten al snel

onder elkaar herinneringen uit te wisse-

len, terwijl begeleidster Gaby aanrukt

met 'apenbrood'. Dat blijkt bij nader

inzien een inheems drankje uit Senegal

te zijn dat sterk doet denken aan een

milkshake met kauwgomsmaak. Het

recept is eenvoudig: witte korreltjes

opgelost in water. Vreemd, maar best

genietbaar. De ontdekkingsreis begint.

De wereld zien
Voor mij althans, want de vijf aanwezige

meisjes en Gaby (alle Zoerselse deel-

gemeenten zijn vertegenwoordigd) be-

leven het allemaal opnieuw, alsof ze

pas gisteren zijn teruggekeerd. Eén

ding is meteen duidelijk: het is voor alle

deelnemers een ogenopenende beleve-

nis geweest. Het begon allemaal met

een reeks djembélessen.

Karolien: Roselien en ik leerden Gaby

kennen op de djembécursus van de

derdewereldraad. Er waren eerder al in-

leefreizen voor volwassenen, maar niet

voor jongeren. We hebben dus ge-

zaagd, tot het ook eens voor jongeren

ingericht kon worden.

Roselien: Mijn vader was vorig jaar

mee geweest. Ik kende dus de verhalen

van ginder en dat sprak me wel aan. Je

wilt wat van de wereld zien en kennis

van een andere cultuur opdoen, op een

minder toeristische manier reizen en bij

de mensen zelf terechtkomen.

Charlotte: Anders zou ik niet gewild

hebben. Die inleving in de cultuur, daar

doe je het voor.

Gaby: Veertien dagen zijn we wegge-

weest, één week Bagaya en één in

Dakar, de hoofdstad en de omgeving;

zo bezochten we ondermeer het sla-

veneiland en Lac Rose.

Karin: Dakar was vooral druk en ont-

zettend lawaaierig! Overal zand en vuil

ook. Het leek wel of de kindjes er over-
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS

DOOR J.H. VERBANCK op  ve rkenn ing  in  een  to taa l  andere  were

Zes Zoerselse jongeren en vier volwassen

begeleiders trokken in de voorbije Paasva-

kantie naar Bagaya in het zuiden van Sene-

gal, in het grensgebied tussen Gambia en

Guinnee Bissau. Bagaya en Zoersel liggen

duizenden kilometers van elkaar verwijderd,

maar zijn met elkaar verbonden dankzij een

ontwikkelingssamenwerkingsproject. Voor

de Zoerselse jongeren ging evenwel letter-

lijk en figuurlijk een heel nieuwe wereld

open.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
SPRAAKMAKENDE ZOERSELNAARS
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al uit de grond gekropen kwamen. Het

zag er letterlijk en figuurlijk zwart van

het volk, en veel auto's, vieze beesten,

katten, honden, paarden... Op een dag

heb ik er eens iets verkeerds gegeten

en ik was dus ziek; wel, het leek wel

alsof ik in de hel lag! Door het lawaai op

straat was er immers nergens rust.

Alles op zijn tijd
Anke: Het contrast met Bagaya was

groot. De mensen hebben er niets en

toch waan je je in het aardsparadijs: de

rust, helemaal niet vuil, de mensen

lachen, maken plezier, tonen zich tevre-

den. Alleen stiptheid in afspraken is iets

wat ze totaal niet kennen.

Charlotte: Als we om negen uur 's och-

tends een afspraak hadden bijvoor-

beeld, mocht je blij zijn als iedereen er

rond elf uur uiteindelijk was. Het uur van

afspraak is het moment waarop ze hun

voorbereidselen beginnen te treffen.

Karolien: Creatief zijn de mensen er

anders wel genoeg, hoor. Ze gebruiken

er alles letterlijk tot het totaal versleten

is. Emmers, zelfs een scheur in het bad

zijn genaaid, zodat het nog zou kunnen

dienen. Ze doen veel met eenvoudige

middelen en nemen daar ook de tijd

voor, soms tot onze frustratie...

Karin: Wij waren anders ook regelmatig

serieus te laat, hoor, omdat onze bege-

leiders op zich lieten wachten!

Roselien: De mensen daar hebben

echt heel veel moeite voor ons gedaan.

Soms vertrokken ze al een halfuur na

het afgesproken uur naar een afspraak!

Gaby: We waren per twee in verschil-

lende gezinnen gelogeerd, in verschil-

lende 'wijken' ook van het dorp. In groep

kon ook, maar zo'n logé op bezoek heb-

ben is voor hen een prestigieuze aan-

gelegenheid en als bezoeker maak je

meer mee, als je bij de mensen thuis

verblijft.

Anke: Het was wel beter dat je niet

alleen was in een gastgezin, zodat je

onder elkaar wat kon praten en indruk-

ken kon uitwisselen. Zij kennen niet zo

goed Frans en wij ook niet, dus...

Best overweldigend
Anke: Je krijgt wel moeilijk hoogte van

wat de mensen echt denken. Ze gedra-

"Je wilt wat van de wereld zien, op een

minder toeristische manier reizen en bij

de mensen zelf terechtkomen. Die inle-

ving in de cultuur, daar doe je het voor."
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De Zoerselse meisjes hebben van hun verblijf in

Bagaya gebruikgemaakt om het plaatselijke

moederhuis te helpen opknappen. Eenvoudig

was dat niet altijd. Het duurde lang voor de verf

ter plaatse was en voor ze dan uiteindelijk bezig

waren... De gesprekken op de vergaderingen

kwamen niet altijd even vlot los en de verloska-

mer was voor de mannen van Bagaya helemaal

verboden terrein! Maar het was hen toch vooral

om de onvergetelijke ervaring te doen. (JHV)
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gen zich minder als individuen

dan wij; de mensen leven er in ruim

familieverband samen, met de dieren

erbij. Gehoorzaam zijn en doen wat van

je verlangd wordt, is er heel belangrijk.

Karolien: Alles is eigenlijk anders, wei-

nig is echt herkenbaar. De mensen

doen veel moeite opdat wij ons op ons

gemak zouden voelen, door de dingen

na te bootsen zoals wij ze kennen.

Rosalien: Sommige dingen zijn moeilijk

bespreekbaar en worden dus ontwe-

ken, bijvoorbeeld uithuwelijken. Op

straat vroeg een oud, vies opaatje me

eens of ik niet te koop was, maar ik

vond 1.500,00 euro (60.000,- oude Bel-

gische franken) toch wat weinig, al moet

dat voor hem een heus fortuin geweest

zijn!

Karin: In de om-

gang met kinderen zijn de mensen

in Senegal dan weer veel hartelijker

dan wij hier. Ze zijn er constant bezig

met de kleintjes, al is niet altijd duidelijk

welk kind nu bij wie hoort. De mensen

wonen er met twintig, dertig mensen in

redelijk kleine huisjes samen.

Charlotte: De avond van onze aan-

komst troepte de hele gemeenschap

samen! Dat was best overweldigend.

Alleen verwachtten ze dat je hen de dag

nadien ook nog zou herkennen, maar in

andere kleren was dat lang niet evident!

Gaby: Zij herkennen ons meteen na-

tuurlijk: tien blanke Belgen op een be-

volking van zo'n vijftienhonderd dorpe-

lingen in het broussedorpje Bagaya. Er

wonen trouwens meer inwoners van

Bagaya in het buitenland en in Dakar

dan in het dorp zelf.

Andere kijk op de dingen
Charlotte: De mensen in Bagaya heb-

ben echt geen benul van hoe wij in het

Westen leven. Toen we de mensen in

Bagaya een diareportage lieten zien van

hoe het bij ons toegaat, drong dat niet

echt tot hen door. Ze stelden vragen als:

Hebben jullie dan geen geiten of kippen

thuis? of: Wanneer is het bij jullie het

mangoseizoen? Van de dioxinecrisis

hadden ze wel gehoord! De studenten in

Dakar begrepen dat wel beter.

Karolien: Eten doe je er samen uit één

schotel en restjes gooi je gewoon op de

grond in plaats van ze op de zijkant van

je bord te leggen. In het begin vraag je je

af: zou ik dat wel durven?

Gaby: Afval dat we in een pastic zakje

hadden laten staan, kwamen ze ons

achterna dragen, omdat ze dachten dat

we iets vergeten hadden. Vuilnisbakken

kennen ze immers niet! Het vuil zwerft er

overal rond, ze gooien het gewoon over

de omheining. Batterijen gooien ze mee

op de afvalberg; als wij duidelijk maak-

ten dat zulks bij ons niet kan, zien ze het

probleem niet in.

Karin: Je vraagt je af: waarom zijn wij

hier zo met het milieu bezig? Daar doen

ze maar op!

Charlotte: Al recycleren ze veel dingen

wel op hun manier, verwerkt in mandjes

of hoedjes.

Anke: Als je hier nu een douche neemt,

denk je wel twee keer na, voor je het

water onbeperkt laat lopen, als je enke-

le weken spaarzaam moest zijn met wa-

ter en douchte met een emmer.

Gaby: Hun kijk op de wereld is heel

anders. Radio is er wel, maar tv hebben

er maar enkelen en dan kijken ze vooral

naar Braziliaanse soaps van twintig jaar

geleden, waaruit de intiemere momen-

ten tussen mannen en vrouwen wegge-

knipt zijn. Wereldnieuws is minder

belangrijk, behalve dan het voetbal; in

Dakar zijn de regering en de president

wel dagelijks op tv. Dat geeft de mensen

wel een eenzijdig beeld; ze weten

amper wat er in de wereld gebeurt.

Inleefreis naar Zuid-Senegal

Vijftien jaar geleden startte in

Bagaya een landbouwproject met

geld van 11.11.11/Broederlijk De-

len. Het gaat om een gesofisti-

keerde irrigatie-installatie.

Van daaruit kwamen destijds de

eerste contacten tot stand. Intus-

sen kun je van een heuse traditie

spreken. Voor de plaatselijke ge-

meenschap betekent het ontzet-

tend veel. Dat was bijvoorbeeld te

merken aan het afscheid: als dank

voor het werk aan het moederhuis

kregen de meisjes immers een

goed doorvoede geit voorgescho-

teld!

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww



Achteraan in de gemeentelijke informa-

tiebrochure vindt u een lijst met lokale

zelfstandigen. Hier worden alle zelfstan-

digen die een vestiging in Zoersel heb-

ben gratis vermeld. De gemeentelijke

informatiebrochure wordt bij alle inwo-

ners gratis thuis bezorgd. Elke nieuwe

inwoner krijgt er één overhandigd bij

zijn/haar inschrijving in onze gemeente.

Het gemeentebestuur werkt aan een

nieuwe uitgave van de informatiebrochu-

re, editie 2004-2006. Deze editie valt

rond de jaarwisseling bij iedereen in de

brievenbus.

Tegelijk pakt het gemeentebestuur uit

met een primeur! Samen met de nieuwe

informatiebrochure komt ook de nieuwe

digitale handelsgids op de website,

www.zoersel.be.

Als u adverteert in de gedrukte brochure

krijgt u automatisch een aantal uitgebrei-

de fiches in de online gids.

U beheert uw

e i g e n

g e g e -

vens

e n

kunt

hier heel wat informatie kwijt over uw

activiteiten, uw openingsuren, de mer-

ken die u voert, tijdelijke acties en pro-

moties,... Bovendien zorgen we voor een

link op het stratenplan zodat mensen u

makkelijk weten te vinden. Geïnte-

resseerden kunnen u ook rechtstreeks

contacteren via een invulformulier.

Het gemeentebestuur doet een beroep

op een externe firma om dit project vorm

te geven. Alle bij ons gekende midden-

standers, vrije beroepen, verenigingen,

enz… ontvangen de komende weken

een brief met concrete informatie en een

intekenstrook. Ook op onze website ver-

schijnt deze informatie met een inteken-

formulier.

Meteen verneemt u dan ook het aan-

spreekpunt voor als u wilt adverteren.

B E L A N G R I J K
Voor we met deze nieuwe uitgave star-

ten, kijken we alle coördinaten (adres-

sen, telefoon- en faxnummers, e-mail-

adressen,...) van middenstanders, vrije

beroepen, verenigingen, politieke partij-

en,… na. Ook de lokale aankoopgids

controleren we grondig. U kunt ons hier-

bij helpen door uw gegevens in de bro-

chure na te kijken. Fouten en eventuele

wijzigingen kunt u dan doorgeven aan de

gemeentelijke dienst Communicatie &

Voorlichting, tel. 03/380.13.02, 03/380.13.09

of 03/380.13.01.

Ook als u nog niet vermeld staat in de

brochure kunt u zich melden.

Wij hopen dat u ook deze keer dit initia-

tief ten volle steunt zodat de informatie-

brochure 2004-2006 opnieuw een

onmisbare gids wordt in elk huisgezin.

mmmmiiiiddddddddeeeennnnssssttttaaaannnndddd
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Igedrukte èn digitale handelsgids
I N F O R M AT I E B R O C H U R E  2 0 0 4 - 2 0 0 6

De gemeentelijke informatiebrochure is voor

u waarschijnlijk geen onbekende: bij heel wat

mensen is het de trouwe bondgenoot van de

telefoon. Deze uitgave van het ge-

meentebestuur in samenwerking met de lo-

kale middenstand is een handig boekje boor-

devol informatie over de gemeentelijke

dienstverlening. U vindt er ook informatie

over instellingen van openbaar nut, vereni-

gingen, en anderen in.

Het gemeentebestuur wil u
ook waarschuwen voor perso-
nen die zogezegd in naam van het
gemeentebestuur publiciteit werven.
Officieel gedelegeerden van het
gemeentebestuur hebben altijd een
"aanbeveling".

Op deze aanbeveling staat altijd het gemeentezegel en
ze is altijd gehandtekend door de burgemeester en de secreta-
ris. Op uw vraag moet de publiciteitswerver deze aanbeveling
voorleggen of ze u bezorgen.

Als u twijfelt contacteer dan onmiddellijk de gemeen-
telijke dienst Communicatie & Voorlichting, tel.

03/380.13.02, 03/380.13.09 of 03/380.13.01.

dienst Communicatie
& Voorlichting
communicatieambtenaar
Marc Bachot

tel. 03/380.13.02
fax 03/380.13.30
communicatie@zoersel.be

Info



Onze dienst Jeugd & Gezin behan-

delt voornamelijk drie soorten dos-

siers:

- minderjarigen en hun ouders,

- problematische gezinssituaties,

- slachtofferzorg.

minderjarige jongeren
en ouders

Wanneer minderjarige jongeren

problemen hebben met hun

ouders, en omgekeerd, dan pro-

beert de dienst Jeugd & Gezin

hiervoor een oplossing te zoeken.

Problemen zijn bij-

voorbeeld: onenigheid

met de ouders, proble-

men op school, drug-

gebruik,...

Onze mensen zijn

altijd bereid naar de

jongeren en hun

ouders te luisteren.

Samen zoeken zij

naar een geschikte oplossing of

gaan ze bemiddelen tussen de

beide partijen.

problematische
gezinssituaties

Bij problematische gezinssituaties

zoals bij  echtelijke moeilijkheden,

hoede- en bezoekrecht, intra-fami-

liaal geweld,... tracht de dienst

Jeugd en Gezin tussen te komen.

slachtofferzorg

Wanneer u slachtoffer bent van

een crimineel feit (inbraak, over-

val,...) of nabestaande bent van

een droevige gebeurtenis (moord,

zelfdoding, dodelijk ongeval,...)

vangt de dienst Jeugd & Gezin u

op. Zij bieden u de eerste hulp,

geven u informatie en verwijzen u

mogelijk door naar een meerge-

specialiseerde dienst.

waar en wie?

De dienst Jeugd & Gezin bestaat

uit drie vaste leden: commissaris

Juul Claessens, inspecteur Dirk

Geens en inspecteur Elke

Goossens.

U kunt één van hen elke werkdag

bereiken van 8 tot 16u.30.
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De dienst Jeugd & Gezin probeert de drempel te verlagen voor ieder-

een die het moeilijk vindt om met zijn problemen naar buiten te komen.

Zij proberen, door hun sociaal gerichte instelling, de politie een stapje

dichter bij de bevolking te brengen en zo een kwaliteitsvolle dienstver-

lening aan te bieden.

ppppoooollll iiii tttt iiiieeee

DD

lokale politie Voorkempen
dienst Jeugd & Gezin
Kapelstraat 10, Schilde
Juul Claessens
Dirk Geens
Elke Goossens

tel. 03/380.16.16
politie@politie-voorkempen.be

Info

Veilig schoolbegin
Sinds begin september zijn de wegen tijdens de spits-

uren weer erg druk. Heel wat nieuwe fietsertjes bege-

ven zich sinds 1 september op die drukke banen.

Houdt u daar als chauffeur rekening mee en heeft u

hiervoor extra aandacht?

RIJ VEILIG 

Onze nieuwe borden, met deze voor u

bekende figuren, maken u er al

enkele dagen op attent dat

opnieuw veel kinderen op

weg naar

s c h o o l

gaan.

IENST JEUGD & GEZIN
een stapje dichter bij u M

Project fietsdiefstallen
De aanbevelingen van de projectgroep fietsdiefstallen

worden verder uitgewerkt. Op het ogenblik dat u dit

leest zullen de affiches met "Fanny" klaar zijn, alsook

de informatiebrochures. De volgende dagen zullen de

fietshandelaren van de zone bezocht worden, om hun

medewerking te vragen. De administratieve afhande-

ling en registratie van de fietsdiefstallen werd verder

op punt gezet. Inzake het verbeteren van

de bestaande fietsenstallingen werden

voorstellen overgemaakt aan de

gemeentebesturen. Ook hebben al

enkele verenigingen bij evenementen

in afspraak met burgemeester en

politie een beveiligde fietsstalling

ingericht. Eerstdaags zullen de

eerste infoborden met de afbeel-

ding van Fanny verschijnen aan de fiet-

senstallingen. Vanaf dan zal de uitvoe-

ring van het project ook effectief

zichtbaar worden.



M

mos
MOS betekent Milieuzorg op School en is een

initiatief van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, de vijf Vlaamse provincies en

de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Milieu-

problemen zijn vooral grote-mensen-problemen.

Toch worden kinderen, onder andere via de

media, dagelijks met deze problemen

geconfronteerd. Het is de taak van de

school om mét de kinderen het thema leef-

milieu te ver-

k e n n e n

en oplos-

singen te

zoeken. Zo

leren kinde-

ren in de klas

bewust en ver-

antwoord omsprin-

gen met het milieu.

in de praktijk
Leerlingen uit de verschillende klassen maken deel uit van de

MOS-werking doordat zij verantwoordelijkheden krijgen. In elke

klas, refter, op de speelplaats zijn zogenaamde "milieustraat-

jes". Alle kleuters selecteren. Ze rapen papiertjes op de speel-

plaats en zamelen na elke speeltijd de resten in voor het com-

postvat. Zij doen dit in speciale, groene 'appelemmertjes'.

In de lagere school zijn de vierde leerjaren verantwoordelijk

voor het papiertjes rapen op de speelplaats. Zij motiveren ook

de andere kinderen om de speelplaats schoon te houden. De

leerlingen van het derde leerjaar beheren samen met de leer-

kracht en een compostmeester van de gemeente het com-

postvat.

De MOS-werking van de school gaat verder dan de leerlingen.

Zo hergebruiken directie, leerkrachten en administratief perso-

neel zoveel mogelijk papier voor hun interne werking. Ook de

inzet van het onderhoudspersoneel is belangrijk: onderhoud

van de milieustraatjes, toezicht op het selecteren van afval,

gebruik van eigen compost uit het compostvat,… En ouders

worden aangesproken om mee te denken en acties te onder-

steunen.

In het kader van MOS werkt de school ook samen met externe

organisaties: de school zamelt batterijen in via Bebat en ook

toners en cartridges via Natuurpunt.

Langzaam maar zeker krijgt MOS een plaats in de schoolcul-

tuur. Zo zijn er regels op school in verband met de MOS-wer-

king: het gebruik van brooddozen en drinkbussen wordt aan-

gemoedigd. Brikjes en blikjes zijn verboden. De school be-

steedt een deel van haar middelen aan milieuzorgmaatrege-

len: zo gebruikt ze onder andere milieuvriendelijk papier en

wordt een deel van de nascholingsgelden besteed aan de vor-

ming rond milieuzorg.

we zullen doorgaan
Het eerste deel van het behaalde logo is een stimulans voor de

school om op de ingeslagen weg verder te gaan. Omdat de

jongeren van nu de verantwoordelijken zijn voor later...
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gemeentelijke basisschool
Sint-Antonius (GSA)
directrice
Annemie Roovers

tel. 03/383.13.59
fax 03/3385.35.202
gsa@zoersel.be

Info
oooonnnnddddeeeerrrrwwwwiiii jjjjssss

"Proficiat, u bent geslaagd. De jury is van oordeel dat jullie dit

schooljaar inspanningen hebben geleverd om in de school aan-

dacht te besteden aan milieuzorg. Jullie zijn bereid de komende

schooljaren milieuzorg nog meer in de kijker te plaatsen en wil-

len een afvalarme school worden. Positief is dat jullie hiervoor

al verschillende stappen ondernomen hebben. Alle participan-

ten zijn van bij de start betrokken bij MOS."

Met deze brief beloonde de jury de inspanningen geleverd door de

gemeentelijke basisschool Sint-Antonius (GSA) om het eerste luik

van het MOS-logo te behalen.

samen

gaan wij er

voor en zullen we

doorgaan

Mproficiat
OS GROEIT!
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Toch wel, maar het "virtuele gemeentehuis" is altijd open.

Heeft u onlangs onze gemeentelijke website nog bezocht?

www.zoersel.be
Tijdens de vakantie is ons e-loket volwassen geworden.

Documenten raadplegen of afdrukken?
Dit gaat nu heel eenvoudig en

overzichtelijk. Er zijn verslagen

van gemeenteraad, schepen-

college en adviesraden, regle-

menten, beleidsnota's en plan-

nen, folders en brochures, de

GGD's en Flitsen (gemeentebla-

den),... Vindt u niet meteen wat

u zoekt, probeer dan de zoek-

functies eens. Onze krachtige

zoekrobot haalt er alle docu-

menten uit waar het ingegeven

trefwoord in voorkomt. Hou er

wel rekening mee dat verslagen

pas op de website kunnen als

ze formeel goedgekeurd zijn.

Iets aanvragen of reserveren?
U kunt meer dan 38 webformu-

lieren op het scherm invullen en

onmiddellijk naar het gemeente-

bestuur zenden. Een uittreksel

uit het bevolkingsbestand (be-

wijs van woonst, nationaliteit, …),

aangifte van beroepswijziging,

aangifte van adreswijziging, re-

servatie gemeentelokaal, aan-

vraag ophaling groot huisvuil,

aanvraag gravering fiets, aan-

vraag opname in de evenemen-

tenkrant, noem maar op. Heel

wat diensten kunt u nu dag en

nacht bereiken via ons e-loket.

U krijgt daarna bericht over de

verdere afhandeling. Sommige

documenten krijgt u gewoon

thuis gestuurd, anderen liggen

voor u klaar in het gemeente-

huis.

Uw mening is belangrijk!
Wat vindt u van ons nieuwe e-

loket? Graag uw mening!

Zo kunnen wij tijdig bijsturen en

onze dienstverlening nog verbe-

teren.

U kunt ons schrijven of mailen:

gemeentelijke dienst Communicatie,

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,

e-mail: communicatie@zoersel.be.

U kunt ook gewoon op de web-

site het webformuliertje "Uw

mening over ons e-loket" invul-

len en doorsturen.

VDAB en PWA-Zoersel hebben

hun intrek genomen in de nieu-

we werkwinkel, aan de Han-

delslei 136 in de deelgemeente

Sint-Antonius. Vanaf augustus

houdt de gemeentelijke sociale

dienst er zijn wekelijkse zitdag.

Ook PC Bethanië, Arbeids

Traject Begeleiding (ATB) en

OCMW-Zoersel maken van de

werkwinkel gebruik voor bege-

leiding van werkzoekenden.

Samen sterk in werk.
Zoersel, Malle en Zandhoven

slaan samen met de VDAB de

handen in elkaar voor een lokaal

werkgelegenheidsbeleid. Eén lo-

kale werkwinkel voor deze regio

moet werkzoekenden meer kan-

sen geven op een job. De ver-

schillende diensten die op dat ter-

rein actief zijn krijgen nu een

onderdak in de werkwinkel.

Een speurtocht naar een ge-

schikte locatie leverde het vroege-

re ASLK-kantoor op de hoek van

de Handelslei en de Begijnen-

straat op. Hier worden de krachten

gebundeld om werkzoekenden

aan een baan te helpen en bieden

we de werkgevers een forum om

geschikte werkkrachten te vinden.

Opendeurdag op 5 oktober!
Hoewel de meeste diensten nu al

klaarstaan in het nieuwe kantoor

wordt het feest nog even uitge-

steld tot na de vakantieperiode.

De officiële opening voor genodig-

den voorzien we op 3 oktober.

Twee dagen later, op 5 oktober,

volgt dan de opendeur voor het

grote publiek. Iedereen kan dan

een kijkje komen nemen.

Praktisch + openingsuren:
Werkwinkel Zoersel-Malle-Zandhoven,

Handelslei 136,

tel. 03/320.98.10, fax 03/320.98.19

- VDAB

geopend elke werkdag van

8u.30 tot 12 uur en van 13u.15

tot 16 uur,

op donderdagnamiddag: gesloten

- PWA

tel. 03/320 98 14,

geopend elke werkdag van

8u.30 tot 12 uur,

op maandag en dinsdag van

13u.15 tot 16 uur,

op donderdag van 18 tot 20 uur.

- GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

tel. 03/320.98.15

geopend op woensdag van

8u.30 tot 12u.30,

op donderdag van 8u.30 tot

12u.30 en van 18 tot 20 uur.

WWE R K W I N K E L
al van start! Hhet gemeentehuis sluit niet meer?het gemeentehuis sluit niet meer?

O E Z O ? ? G

Info
dienst Communicatie
& Voorlichting
communicatieambtenaar
Marc Bachot

tel. 03/380.13.02
fax 03/380.13.30
communicatie@zoersel.be
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Samen met uw krat ontvangt u van ons een brief

met praktische informatie en een sticker met

richtlijnen. De sticker kleeft u best op uw krat. Zo

heeft u altijd de juiste informatie bij de hand.

Wanneer start de ophaling?
De ophalingen gebeuren per deelgemeente.

- deelgemeente Zoersel:

donderdag 16 oktober,

donderdag 20 november,

donderdag 18 december.

- deelgemeente Halle:

vrijdag 17 oktober,

vrijdag 21 november,

vrijdag 19 december.

- deelgemeente Sint-Antonius:

zaterdag 18 oktober,

zaterdag 22 november,

zaterdag 20 december.

Zorg er voor dat uw glaskrat vóór 7u.30 buiten

staat!

De glas-aan-huis-ophaling gebeurt altijd in

dezelfde week als de ophaling van het papier en

karton. De ophaling is ook altijd op dezelfde dag.

Dus op donderdag voor Zoersel, op vrijdag voor

Halle en op zaterdag voor Sint-Antonius.

Voor 2004 vindt u de data terug in onze nieuwe

afvalkalender die u eind dit jaar in uw brievenbus

mag verwachten.

Wat mag er in uw glaskrat?
Uw glaskrat is enkel bestemd voor ‘hol glas’.

Onder hol glas verstaan we witte en gekleurde

flessen, bokalen, glazen...

Andere glazen voorwerpen worden niet aan-

vaard. Sommige van deze producten: een

asbak, autoruiten, gewapend glas, spiegelglas,

vuurvast glas (pyrex), porselein,... horen thuis bij

het grof vuil. Met andere glassoorten zoals: ven-

sterglas, lampen, aardewerk,... kunt u terecht op

het kringlooppark.

Wist u dat een bord of tas in porselein een

ganse container glas onbruikbaar maakt voor

recyclage?

Zeer belangrijk is dat u de bokalen en flessen

uitspoelt en dat u eventuele deksels of stoppen

verwijdert!

De ophalers ledigen geen glaskratten die niet

aan de gestelde eisen voldoen. U kunt ook

steeds terecht in de glasbollen op het kringloop-

park. Deze blijven wel staan en zijn eveneens

gratis beschikbaar.

Gemeentelijke Opendeurdag
Op zondag 5 oktober, tijdens de gemeentelijke

opendeurdag, geven wij meer uitleg over het

systeem met de glaskratten.

Wat mag er in mijn krat en wat niet? Hoe gebeurt

de ophaling? Vlak en hol glas?...

Op al uw vragen geven wij u tijdens de gemeen-

telijke opendeurdag graag een antwoord.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en contacteer

onze gemeentelijke dienst Leefmilieu.

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

G Ghuis-aan-huis-ophaling van start
LAS AAN HUIS

De oude trouwe glasbollen verdwijnen weldra uit het

straatbeeld. Vanaf oktober halen wij uw glas immers

aan huis op.

Voor de ophaling van uw glas krijgt u van ons een

glaskrat. Deze bordeaux kratten worden op 25, 26 en

27 september door de firma LMG in heel onze

gemeente uitgezet.

Op één van deze drie dagen wordt dus ook uw krat

bij u thuis geleverd.

gemeentelijke dienst
leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info
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Wordt ons Zoersels naar achter

geduwd, in een klein hoekje gestoten

door nieuwerwetse twijfeltaal? Dat

probeer ik te weten te komen door

eerst een veel concretere vraag te stel-

len: Hoe worden de inwoners van de

fusiegemeente Zoersel genoemd? De

Grootste Gemene Deler (of GGD)

noemt ons: de inwoners, alle inwoners

van onze gemeente, alle inwoners van

Groot-Zoersel, de bevolking, de

Zoerselse bevolking, de mensen, elke

lezer, de GGD-lezer, het Zoerselse

publiek, iedere burger, onze gemeen-

schap. Maar hoe heten we écht? Als u

er een rondje mee kon winnen in

Blokken, Quix of Tien voor Taal, zou u

het dan weten? "Inwoner van Zoersel

(1 woord)." We gaan op zoektocht. Van

bij mij thuis, via de GGD naar een

vrouw met stijl.

Vertrekpunt bij mij thuis. Mijn vrouw, ikzelf en

de kinderen, wij wonen met ons vieren sinds

vier jaar in Halle. Wij zijn dus Hallenaars. Voor

Vlamingen die onze streek niet genoeg ken-

nen komen wij uit Halle bij Zoersel. Voor

belangstellende Nederlanders komen wij uit

Halle bij de trappistenbrouwerij van

Westmalle. In de buurt wonen er

Westmallenaars, Schildenaars, Oelegemme-

naars, Zandhovenaars en Pulderbossenaars.

Dit zijn hun correcte, authentiek Kempense

namen. Tegen vriendelijke Nederlanders

spreken we wel eens van bijv. Hallenaren,

Westmallenaren en Schildenaren. Dit zijn hun

correcte, wat Noord-Nederlands klinkende

namen.

U heeft natuurlijk al gemerkt dat er twee

inwonersnamen ontbreken in mijn rijtjes: een

voor de mensen van Zoersel en een voor de

inwoners van Sint-Antonius. In de GGD

1990/6 wordt deze tweede groep inwoners

"Sint-Teuners" genoemd, maar de aanha-

lingstekens van de redacteur laten vermoe-

den dat die er niet zeker van is of dit een

goeie naam is. Mij lijkt hij te veel op Sint-

Teunus om duidelijk te zijn. ('Sint-Teunus'

geeft het best de uitspraak weer in onze

streek waarin de laatste lettergreep een doffe

E - een ü - heeft.) Ik denk dat de inwoners

van Sint-Antonius zich goed weten te redden

met 'Ik ben/zij is van Sint-Antonius', 'Ik ben er

een van Sint-Antonius' en 'Zij is er een(tje) van

Sint-Antonius'.

gemeentelijke teksten
Nu op zoek naar een inwonersnaam voor

iemand van Zoersel, de deelgemeente waar

ik van mijn geboorte tot 1974 - dat is achttien

jaar - heb gewoond. Mijn taalgevoel, mijn vak-

kennis en mijn herinnering zeggen dat een

inwoner van Zoersel een ZoerselAAR is.

Tegelijk merk ik dat er mensen zijn die den-

ken dat het een ZoerselNAAR is. Voor zover

mij bekend, wonen die mensen allemaal in de

fusiegemeente Zoersel; overal elders zegt

men dat het 'iemand van Zoersel' is. Het is

duidelijk dat ZoerselNAAR een jonger woord

is dan ZoerselAAR. Het is voor het eerst

gezégd ergens in een Zoerselse verkaveling

en daarna stilaan overgenomen in de oudere

buurten. Wie het het eerst geschréven heeft,

weten we ook: een bewindspersoon of amb-

tenaar van de gemeente Zoersel of een

medewerker van de GGD.

Ik ben niet in de beleidsdocumenten en

bewonersbrieven gaan snuffelen. Wel heb ik

de complete jaargangen van de GGD uitge-

vlooid. De GGD werd gesticht in 1983; het Z-

woord duikt voor het eerst op in 1985. Maar

ook na dat jaar wordt het Z-woord zelden

gebruikt. Vanaf 1985 verschijnen er in de

GGD geschreven portretten ("profielen") en

interviews. Alleen daarin wordt het Z-woord

gebruikt. Niet door de geportretteerde of de

geïnterviewde zelf, die doorgaans een oude-

re man is, maar door de schrijver van de

GGD. Die schrijver, altijd jonger dan de

geportretteerde of geïnterviewde, zegt soms

DOOR JOS ROMBOUTS
HOGESCHOOL ANTWERPEN (HA)

Zoerselaar Jos Rombouts zond ons een artikel. Aanleiding was

dat wij het blijkbaar de voorbije jaren foutief hadden over Zoersel-

naar en Zoerselaar. Wat volgt zal menig Zoerselaar verbazen...
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dat de ander een Zoerselnaar is. Ik overloop niet

alle teksten waarin dit wordt gezegd, maar ik pik

er twee uit die voor taalliefhebbers interessant

zijn. In de GGD 1987/5 staat een interview met

Jan Dries, die al heel lang in Zoersel woont,

maar die wel in Mol is geboren en meer dan

twintig jaar in Antwerpen heeft gewerkt. Toch wil

je zo'n gereputeerde kunstenaar graag met je

eigen gemeente verbinden. Dat levert een bij-

zonder fraaie slotzin op. Ik citeer hem voluit (in

de cursivering van de interviewer): "Jan, een

gepriviligieerde, internationaal bekende

Zoerselnaar... Kempenaar." Zo krijgen Mol en

Zoersel allebei wat hun toekomt. Wat ik u ook

niet wil onthouden, is een zin uit een portret uit

1995 van de toen debuterende burgemeester

Katrien Schryvers. "Geboren op 11 januari 1964

in Zoersel, kunnen we rustig stellen dat Katrien

een echte Zoerselnarin is", aldus de intervie-

wers. Deze keer een zin met een lelijke fout

tegen de grammatica. Haal ik die eruit, dan krijg

ik iets als "Geboren op 11 januari 1964 in

Zoersel, is Katrien een echte Zoerselnarin, zo

kunnen we gerust stellen." Voorlopig laten we

de grammaticale fout voor wat ze is, om naar de

woordkeuze te kijken. In de twee geciteerde tek-

sten staat ZoerselNAAR of ZoerselNARIN, mét

een N. Sterker nog, in twintig jaar GGD lezen we

geen enkele keer ZoerselAAR, zonder N! En

toch is het woord mét een N even gek als bijv.

*BrusselNAAR.

taalkundige regels
De gelijkenis tussen ZoerselAAR en Zoersel-

NAAR is opvallender dan het verschil. Het gaat

hier om twee varianten van hetzelfde vormele-

ment. Dit vormelement heeft, gevallen als

Zoerselnaar meegerekend, drie varianten: -aar,

-naar en -enaar. Het vormelement in kwestie is

een achtervoegsel of suffix. Er kunnen zaakna-

men mee gemaakt worden zoals schakelaar en

lessenaar. Meestal echter worden er persoons-

namen mee gevormd. In die gevallen spreken

we van een persoonsvormend suffix. In deze

functie kan het suffix aan drie types woorden

worden gehecht:

1. type wandelaar (werkwoord + aar)

2. type schuldenaar (zelfstandig naamwoord +

aar) en eigenaar (bijvoeglijk naamwoord + aar)

3. type Texelaar (spreek uit 'Tesselaar'; de naam

van het Waddeneiland wordt 'Tessel' uitge-

sproken) Het persoonsvormende suffix wordt

hier gebruikt om uit plaatsnamen geografi-

sche persoonsnamen af te leiden. Dit is het

type waartoe Zoerselaar en Zoerselnaar

behoren. De vormvariant AAR wordt gehecht

aan een plaatsnaam die eindigt op een doffe

E (ü) + N, R of L en de vormvariant ENAAR

aan plaatsnamen die voor AAR in aanmer-

king komen, maar die niet op de voorge-

schreven wijze eindigen. Voorbeelden zijn

onder andere:

a1Essenaar, Leuvenaar, Schotenaar, Zand-

hovenaar, Aalteraar, Oostakkeraar, Werch-

teraar, Bazelaar, Brakelaar, Brusselaar,

Duffelaar, Lommelaar, Poppelaar, Wemme-

laar, Kesselaar (uit Kessel of uit Kessel-Lo),

Koerselaar, Mortselaar, Zoerselaar

b1Brechtenaar, Berchemmenaar, Gentenaar,

Herentalsenaar, Lierenaar, Wijnegemme-

naar, Mollenaar, Pulderbossenaar, Oele-

gemmenaar

Het verschil tussen bv. Essenaar en Brechte-

naar bestaat erin dat het eerste woord de

optelsom is van Essen+aar en het tweede de

optelsom van Brecht+enaar. De dubbele S in

Pulderbossenaar, de dubbele M in Berchem-

menaar, Merksemmenaar en Oelegemme-

naar en de dubbele L in Mollenaar zijn een

kwestie van spelling waaruit nooit kan worden

afgeleid dat er vormvarianten -senaar, -lenaar

of -menaar bestaan. Lier verdient hier nog

een speciale vermelding: dit woord eindigt wel

op een R, maar toch bestaat *Lieraar niet,

omdat aan de eind-r van Lier geen doffe E

voorafgaat.

Wie in gedachten nog enkele plaatsen en

inwonersnamen overloopt, ontdekt waar-

schijnlijk dat we er nog niet zijn. Er blijven nog

gevallen over die niet passen in de regels.

Daarom voegen we een regel a2 toe die zegt,

dat wanneer de laatste twee lettergrepen van

de plaatsnaam elk een doffe E (ü) bevatten,

de laatste lettergreep van de plaatsnaam

wegvalt. Dit levert woorden op zoals

a2Mechelaar (en niet *Mechelenaar), Ekeraar

en Vlimmeraar.

Ik kan me voorstellen dat de lezers die zich-

zelf Zoerselnaar noemen, zich afvragen wan-

neer ze nu daar wat meer over horen. En over

inwonersnamen zoals Hallenaar. Wat die laat-

ste betreft: zonder de N zou er een klinker-

botsing ontstaan tussen de doffe E (ü) en de

AA van AAR. *Halleaar zou moeten worden

uitgesproken met een pauze tussen de

plaatsnaam en het suffix. Dat bekt niet lekker,

en daarom voorzien de regels in een wellui-

dendheids-n. Zo komen we aan

a3Beersenaar, Hallenaar, Schildenaar, West-

mallenaar.

Zoerselnaar staat er niet bij. De N van Zoer-

selnaar is namelijk niet nodig om een klinker-

botsing te vermijden. Vlak voor de N staat

immers een L en dat is geen klinker. Volgens

de regels van het Algemeen Nederlands

bestaat ZoerselNAAR helemaal niet. Zoersel-

AAR bestaat wel: zie a1 vanaf Bazelaar.

Tot zover het eerste deel van dit artikel. Het

mooiste heeft u nog van mij te goed: het vol-

gende deel begint met de vraag of die van

Zoersel zo dom zijn ("zoe loemp") als in de buur-

dorpen wordt beweerd en het eindigt met stijl-

volle vrouwen. Wordt vervolgd.
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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 25 september, 23 oktober, 27 november

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.
Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

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

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

sportraad...........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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5 0  J A A R  S A M E N

6 0  J A A R  S A M E N
Josephus en Augusta
VAN UFFEL - VAN DEN KIEBOOM

6 5  J A A R  S A M E N

G E L U K K I G E  V E R J A A R D A G
mevrouw Hortentia Calus met haar 104-de verjaardag
de heer Franciscus Selderslaghs met zijn 100-ste verjaardag
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Eduard en Margaretha
GIEBENS - LAENEN
Frans en Margaretha
CLAESSEN - MERTENS
Marcel en Albertina
AERTS - DE GROOF
Mario en Irène
VERBEEK - BALEMANS
Ludovicus en Maria

MEEUSEN - VAN WINCKEL
Alphonsus en Maria
HENS - STERKENS
Josephus en Emma
TRUYEN - JANSSENS
Jozef en Germaine
VAN ELSACKER - WILLEMS
Josephus en Julia
VAN ESCH - HESBEENS

Henricus en Maria
KENNIS - HERMANS
Franciscus en Joanna
SMETS - GOOVAERTS

Emiel en Maria
DYCKMANS - BUYLE
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