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Van voorjaar tot najaar, kortom een hele zomer lang, een fris kleurrijk
straatbeeld in Zoersel.

We zijn weer op weg! Naar school, naar het werk... Boekentassen, brood-

dozen,... het nieuwe school- en werkjaar is weer begonnen.

Voor hen die richting Antwerpen moeten is dit de echte test: hoe lang is de

file? Misschien een gelegenheid om de trip naar werk of school eens an-

ders te doen: met openbaar vervoer of ‘carpoolend’.

Eindelijk werd immers werk gemaakt van de lang beloofde carpoolparking,

en De Lijn paste haar diensten aan.

Misschien geeft de trip u zo nog even tijd voor wat ontspanning. Een strip

bijvoorbeeld uit onze eigen Zoerselse stripbibliotheek.

Werk en school. Het najaar geeft u nochtans ook tal van andere redenen

voor een tripje. De architectuurtentoonstelling bijvoorbeeld. De daaraan

verbonden fietstocht loodst u langs heel wat Zoersels moois.

Of ‘Zoersel (s)tript!’. Op zondag 3 oktober zetten heel wat wijkraden ‘de

poorten van hun wijk’ wijd open. De dag start met de onthulling van de

‘Halse pier’ op het dorpsplein in Halle. Zou onze Socks-in-de-verre-katten-

hemel nu jaloers zijn?

Voor hen die hun woning moeilijk kunnen verlaten, zetten we momenteel

het project ‘aandacht voor senioren’ op de rails. Met deze actie hopen we

dat vele Zoerselaars in de seniorenweek eens langslopen bij ouderen of

eenzamen in hun buurt.

U ziet het: heel wat initiatieven die een trip waard zijn. Er mag leven zijn in

de brouwerij, niet? Hoewel, hadden we het niet over ‘trippen in Zoersel’,

da’s nog altijd iets anders dan ‘trippelen’, of misschien ook niet altijd...
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NAAR SCHOOL MET HET WEB

Veilig met de fiets

De scholen in Sint-Antonius werk-
ten samen met het gemeentebe-
stuur een aantal veilige fietsroutes
uit. Vorig schooljaar werd hierover
reeds informatie verspreid door de
scholen in Sint-Antonius. Maar u
kunt de meest veilige fietsroutes
naar school nu ook bekijken op de
website van de gemeente Zoersel
(www.zoersel.be).
En nadien... de fiets op voor een
kleine verkenningstocht!

ZES MAANDEN GARANTIE!

De Cirkel geeft revisielabel

Het Kringloopcentrum De Cirkel
haalt regelmatig afgedankte elektri-
sche en elektronische toestellen op.
Deze toestellen onderwerpen zij
aan een strenge controleprocedu-
re. Enkel de toestellen die de testen
hebben doorstaan, krijgen het revi-
sie®-label.
Deze gelabelde toestellen kunt u in
het kringloopcentrum kopen met
zes maanden garantie. Vermits het
tweedehandstoestellen zijn, zijn de
prijzen ook veel lager alhoewel de
kwaliteit vergelijkbaar is met deze
van een nieuw toestel.
Dankt u weldra een toestel af? Dan
kunt u altijd bij ophaaldienst van De
Cirkel terecht, tel. 03/313.49.66.
En loop er ook eens binnen vóór u
een nieuw toestel koopt.
Voor meer informatie bel ons gratis
nummer 0800 14 529.
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SPEELPLEINWERKING

Verloren voorwerpen

Denk eens diep na of uw kinderen
niets vergeten zijn op het speelplein of
tijdens een grabbelpasactiviteit. Een
jasje, brooddoos, turnpantoffels,...?
Zo ja, neem dan contact op met de ge-
meentelijke dienst Jeugd. Mogelijk
vindt u het verloren voorwerp daar te-
rug. Tot eind september houden we
daar al de verloren voorwerpen bij.
Voor een gedetailleerde lijst kunt u te-
recht op www.zoersel.be
INFO:
gemeentelijke dienst Jeugd,
Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90,
e-mail: jeugd@zoersel.be

GEZOCHT

Receptiepersoneel

U vindt het prettig om tussen de men-
sen te zijn? U wilt samen met een
team instaan voor een vlekkeloos ver-
loop van recepties?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Wenst u meer informatie, bel dan naar
de gemeentelijke dienst Personeel,
tel. 03 380 13 29.

Poetsvrouw/Poetsman

Houdt u van orde en netheid, steekt u
graag de handen uit de mouwen?
Komt u in aanmerking voor een start-
baan? Dan zijn wij op zoek naar u!
Wenst u meer informatie, bel dan naar
de gemeentelijke dienst Secretariaat,
tel. 03 380 13 13.

Stuur uw kandidatuur voor een van
deze vacatures vóór 18 september
aan het College van burgemeester en
schepenen, Kasteeldreef 55.
U kunt uw kandidatuur ook afgeven bij
de gemeentelijke dienst Onthaal in
het gemeentehuis of in één van onze
gemeentelijke loketdiensten of mailen
naar gemeente@zoersel.be. 
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OPEN SCHOOL
NOORD-ANTWERPEN

Nieuw werkjaar

In september start het
nieuwe werkjaar van
‘Open School Noord-Ant-
werpen’. Zij bieden gratis
volgende cursussen aan
voor laaggeschoolde vol-
wassenen: lezen en schrij-
ven, rekenen, Nederlands
voor anderstaligen en
een cursus algemene
vorming.
INFO:
Open School Noord-Antwerpen,
Antwerpsesteenweg 51,
2950 Kapellen,
tel 03 605 00 09.

EEN TWEEDE KANS

Probeer Turnhout eens

Tweedekansonderwijs
Turnhout organiseert
vanaf september een op-
leiding derde graad ASO
menswetenschappen of
BSO Kantooradministra-
tie en gegevensbeheer.
Dankzij deze opleidingen
kunnen volwassenen een
diploma hoger secundair
onderwijs behalen.
INFO:
Tweedekansonderwijs,
De Merodelei 220,
2300 Turnhout,
tel. 014 47 14 36.

U KUNT ER NOG BIJ!

Vormingscursussen

Op 13 september gaan
de cursussen van de ge-
meentelijke vormings-
dienst van start. U kunt
nog steeds inschrijven
voor één van onze ver-
schillende taalcursussen.
Wacht niet te lang, zodat
u onmiddellijk kunt aan-
sluiten.
INFO EN INSCHRIJVINGEN:
Diane Weyten, gemeen-
telijke dienst Vorming,
Halle-Dorp 37,
tel. 03 380 13 81.

GEMEENTELIJKE LOKETDIENSTEN

op dinsdag en donderdag langer open
De openingsuren van de gemeentelijke loketdien-
sten zijn vanaf 1 september uitgebreid.

Sint-Antonius
op donderdag van 8u.30 - 12 uur en van 13u.30 tot 20 uur

Zoersel 
op dinsdag van 8u.30 - 12 uur en van 13u.30 tot 20 uur
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Aan het begin van een nieuw werkjaar, op 9 oktober, nodigt de

Zoerselse jeugdraad alle jongeren uit om kennis te maken met de

werking van de jeugdraad. Van 14 tot 15 uur zijn alle 16- tot 17-jari-

gen welkom, van 16 tot 17 uur zijn de ‘oudere’ jongeren van 18, 19

en 20 jaar van harte welkom.

OOPEN JEUGDRAAD
nieuw werkjaar van start

Wat is de jeugdraad?
Wel, eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. De jeugdraad is een

groep jongeren die hun visie doorgeven aan het gemeentebestuur

in verband met alles wat met jeugd in Zoersel te maken heeft.

Binnen de jeugdraad worden voorstellen en adviezen aan het ge-

meentebestuur geformuleerd.

Op zoek naar steun voor het organiseren van een skatewedstrijd?

Heb je een voorstel om ergens een betere fietsstalling te voorzien?

Wellicht kan je met deze vragen terecht bij de gemeentelijke

Jeugdraad. Iedereen tussen 16 en 35 jaar is welkom.

We zien je op zaterdag 9 oktober! Afgesproken? Kom zeker

langs, je komt er nog veel meer te weten over hoe, wat en waarom.

Sluitstuk

van de opening van het

nieuwe jeugdraadjaar wordt een spet-

terende één-euro-fuif met gratis inkom voor

iedereen die zijn jeugdraadpasje meebrengt.

Dit pasje krijg je toegezonden per post. Enkel nog

even je naam op je pasje zetten (!) en dan kan je jezelf

volwaardig jeugdraadslid noemen!

Geen pasje? Geen nood …

Voor slechts 1 euro kun je ook gewoon binnen.

Vanzelfsprekend verkopen we de drank die avond

ook aan één euro. Vroege vogels hebben

echter meer plezier, want om 21 uur

is er een gratis vat!

Wat wil je nog meer?

sp
et

te
ren

de 1 euro
fuif

info:
G
avin

Mertens,
Beukenlaan43,tel.03383
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Een 50-tal inwoners van onze gemeente waren tijdens de laatste

week van juli present in onze Roemeense jumelagegemeente

Crucea. Zij namen er deel aan de feestweek ter gelegenheid van

onze vierde jumelagereis richting Crucea. De helft ondernam de

reis met eigen wagen, de overigen namen deel aan de georgani-

seerde reis en doorkruisten Roemenië van zuid naar noord met on-

der meer geleide bezoeken aan Boekarest, Sibiu, Sighisoara en

Cluj, en een avontuurlijke tocht per stoomtreintje in het hoge noor-

den van Roemenië.

Voor de veertiende keer op rij ondersteunden enkele honderden

gezinnen van Zoersel en omgeving hun ‘adoptiegezin’ in Crucea.

Sinds dit jaar was deze steun enkel nog mogelijk met waardebons

- met een tegenwaarde van 2 euro - waarmee de gezinnen in

Crucea in de plaatselijke winkels voeding, kleding en onderhouds-

producten konden aankopen.

Er werd voor meer dan 12.000 euro aan waardebons onder de ge-

zinnen in Crucea verdeeld.

Dankzij vrije giften konden we ook aan de armste niet-geadopteer-

den een omslag met telkens tien waardebons geven.

Begin september werd in de schoolgebouwen van Crucea begon-

nen met de installatie van een centrale verwarming. Dit project

wordt mee gefinancierd met gelden vanuit Zoersel.

CRUCEA
nieuwsflash

Wekenlang kon u op VTM  de avontuurlijke reis van pool tot pool

in 100 dagen meebeleven van Mathias en Dieter (zoon van co-

mitélid Liliane).

Ze hebben natuurlijk nog veel meer te vertellen over deze reis.

Met beeld , woord en anekdotes gaan ze hun reis nog eens her-

beleven. U kunt erbij zijn op vrijdag 1 oktober om 20 uur in het

Zonneputteke. Voor volwassenen is de toegangsprijs vijf euro,

voor jongeren drie euro.

Mathias en Dieter CoppensMathias en Dieter Coppens
in levende lijve

van pool tot pool van pool tot pool van pool tot
pool van pool tot pool van pool tot pool van pool
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OP 1 NOVEMBER VAN START!

Elektronische identiteitskaart

Wij opteerden om zo snel mogelijk
te starten met de afgifte van de
elektronische identiteitskaart. In de
planning voorzien wij 1 november
als ingangsdatum.
Deze nieuwe identiteitskaart kost
10 euro, dit is de kostprijs die het
gemeentebestuur betaalt voor het
aanmaken van deze kaart.
Binnen de vijf jaar zal iedere inwo-
ner van Zoersel in het bezit zijn van
een elektronische identiteitskaart.
Wij houden u in de volgende editie
op de hoogte van de verdere evolu-
tie.

HEEFT UW HOND
AL EEN PASPOORT ?

Verplicht vanaf 7 juni 2004

Aansluitend op de verplichting tot
identificatie en registratie van alle
honden (geboren na 1 september
1998) moeten vanaf 7 juni 2004 alle
geregistreerde honden voorzien
zijn van een paspoort. Dit paspoort
vervangt het huidige identificatie-
en registratiecertificaat.
Het hondenpaspoort is verplicht
vanaf oktober 2004 voor honden die
in Europa reizen.
Meer informatie vindt u in de folder
“het hondenpaspoort: verplicht”. U
kunt deze folder gratis afhalen in
het gemeentehuis of in de loket-
diensten.
Nog meer weten?
Kijk dan naar de website van de
Belgische Vereniging voor Identifi-
catie- en Registratie van Honden
www.abiec-bvirh.be of bel naar
070 22 24 45.

ZWEMCURSUSSEN

Nog plaatsen vrij !

Elk trimester worden er zwemlessen
georganiseerd in het zwembad van
Pulderbos (Reebergenlaan 4).  Voor
het eerste trimester van het school-
jaar 2004 - 2005 zijn er nog een aan-
tal plaatsen vrij. De verschillende
cursussen starten in de week van 20
september.

KLEUTERZWEMMEN

- donderdag van 18 tot 18u.30:
nog 1 plaats vrij

- donderdag van 18u.30 tot 19 uur:
nog 6 vrije plaatsen

LEREN ZWEMMEN

- zaterdag van 9 tot 9u.30:
nog 6 vrije plaatsen

- zaterdag van 9u.30 tot 10 uur:
nog 2 vrije plaatsen

- zaterdag van 10 tot 10u.30:
nog 1 plaats vrij

- zaterdag van 10u.30 tot 11 uur:
nog 7 vrije plaatsen

- zaterdag van 11u.30 tot 12 uur:
nog 2 vrije plaatsen

ZWEMMEN GEVORDERDEN

- donderdag van 18 tot 18u.30:
nog 4 vrije plaatsen

- donderdag van 18u.30 tot 19 uur:
nog 9 vrije plaatsen

- donderdag van 19 tot 19u.30:
nog 3 vrije plaatsen

- vrijdag van 18 tot 18u.30:
nog 7 vrije plaatsen

- vrijdag van 18u.30 tot 19 uur:
nog 2 vrije plaatsen

INFO EN INSCHRIJVINGEN: 
Clara Deckers, gemeentelijke dienst
Sport, Halle-Dorp 37,
tel. 03 380 13 91,
e-mail: sport@zoersel.be

REISPASSEN

Vanaf nu vijf jaar!

Vanaf 1 september heeft
elke nieuwe reispas een
geldigheidsduur van vijf
jaar. Ook de reispas voor
minderjarigen is voortaan
vijf jaar geldig. Een reis-
pas die u aanvraagt met
de normale procedure
duurt nog steeds vijf
werkdagen vanaf dat hij
wordt opgehaald door de
koerierdienst. De kost-
prijs voor volwassenen
bedraagt 72 euro, voor
minderjarigen 17 euro.
Met een spoedprocedure
hebt u een reispas na 24
uur. De kostprijs voor de-
ze procedure bedraagt
voor volwassenen 243
euro, voor minderjarigen
180 euro. Verder hebt u
twee gekleurde pasfoto’s
nodig met een lichte ega-
le achtergrond en met
vooraanzicht.
Vanaf 1 november 2004
wordt de biometrische
reispas aangemaakt, dit
is een reispas met een
chip. In deze chip worden
de persoonsgegevens,
de handtekening en de
foto opgeslagen.

BELANGRIJK!
De reispassen die nu in
omloop zijn blijven geldig
ook voor de Verenigde
Staten.(reispassen afge-
geven vanaf 2001).
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PRODEDURE GEWIJZIGD!

Voorlopig rijbewijs

U mag voortaan een onbeperkt aantal theoretische examens afleggen, zonder
theorielessen in een erkende rijschool te moeten volgen. De verplichting om
theorielessen te volgen nadat men twee keer mislukte voor het theorie-examen
vervalt dus.
Wanneer u vroeger een voorlopig rijbewijs had, maar u slaagde niet voor het
praktisch examen en uw voorlopig rijbewijs was vervallen, kon u geen tweede
voorlopig rijbewijs krijgen. U kon enkel uw rijbewijs nog behalen met de rijschool.
Nu krijgt u wel een tweede voorlopig rijbewijs maar u moet minstens drie jaar
wachten. Uw theoretisch examen moet u opnieuw doen. Wilt u een model 2 (20
lessen) of een model 1 (10 lessen) dan zult u opnieuw rijlessen moeten volgen in
de rijschool. Wilt u geen drie jaar wachten dan kunt u altijd uw rijbewijs nog ha-
len via de rijschool.    
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Met de winter voor de deur wijst het Vlaamse Griepplatform op het belang van griepvacci-

natie. De Vlaamse Logo’s en de Ondersteuningscel Logo’s, het Vlaams Huisartsen-

parlement, de Algemene Pharmaceutische Bond, Ophaco en Omtrent Gezondheid hebben

de handen in elkaar geslagen om samen de bevolking zo ruim en zo juist mogelijk te infor-

meren over griep.

Wat is griep?
U hebt koorts, er lopen koude rillingen over

uw rug, u voelt zich plots ziek met hoofd-

pijn, spier- en gewrichtspijn, een rauwe

keel, droge hoest... Dan is er kans dat u

griep heeft.

Griep is echter niet zo onschuldig als een

verkoudheid.

Griep wordt veroorzaakt door een virus en

komt jaarlijks terug in de wintermaanden.

Het griepvirus kan een epidemie veroorza-

ken, omdat het heel besmettelijk is. Dicht

bij elkaar praten, hoesten of elkaar een

hand geven kan al voldoende zijn om het

virus door te geven.

De beste manier om griep te voorkomen is

u op tijd te laten vaccineren. 

Voor wie is vaccinatie belangrijk?
Voor gezonde personen brengt een griep-

aanval weinig problemen met zich mee. Na

ongeveer en week uitzieken zijn ze weer

genezen. Personen met een verminderde

weerstand lopen veel meer gevaar om ver-

wikkelingen te krijgen, in sommige geval-

len met een dodelijke afloop.

griepvaccinatie is sterk aan te raden bij:

- 65-plussers

- mensen met een zwakkere gezondheids-

toestand: hart- , long en diabetispatiënten

iedereen die de risicopersonen kan be-

smetten: personeel van verzorgingsinstel-

lingen en rusthuizen, mensen die in nauw

contact komen met de risicopersonen, of

met hen onder hetzelfde dak wonen.

Ook wanneer u een andere chronische

ziekte hebt of een bepaalde behandeling

ondergaat, is het mogelijk dat u meer vat-

baar bent voor griep. Bespreek uw risico

met uw huisarts en apotheker.

Wanneer en hoe vaccineren?
U laat zich best vaccineren tussen half ok-

OGRIEP
wie niet geprikt is, is gezien

tober en half november. Het vaccin be-

schermt pas na twee weken en gedurende

één winterperiode. Elk jaar moet u opnieuw

een vaccin krijgen.

U haalt het vaccin op voorschrift van uw

huisarts bij de apotheker. Bewaar het vac-

cin meteen in de koelkast, anders wordt het

waardeloos. Het griepvaccin kost maxi-

maal 10 euro.

De ziekteverzekering betaalt het griepvac-

cin voor bijna de helft terug wanneer u ou-

der bent dan 65 of lijdt aan een chronische

aandoening.

W
gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
medewerker
Diane Weyten

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

Info
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wegenwerken 

VERBETEREN VAN ASFALTWEGEN. HERAANLEG KAPELSTRAAT EN PARKING.

uitgevoerde werken 

FIETSPAD MEDELAAR

WEGEN- EN ANDERE WERKEN
stand van zakenstand van zaken

FIETSPAD HERENTALSEBAAN

GEWESTWEG N14, DOORTOCHT ZOERSEL

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

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

Info

Volgende wegen staan op het program-

ma van dit jaar voor overlaging:

Meerheideweg, Rodenbachlaan, Schad-

destraat, Hazenpad, Stijn Streuvels-

laan, Felix Timmermanslaan, Hendrik

Conciencelaan, Manderleylaan, Sinjo-

rendreef, Mostheuvelstraat, Einhoven,

parking Antonia, Paddenklank (deel

voorbij Klein Herentals), Sint-Marti-

nusstraat, Lotelinglaan, Kwikaard (van

de Kapellei tot aan de Jozef

Cornelissenlaan), parkeerstrook Ker-

misplein, brandweg rond het KLJ-lo-

kaal, pijpekop in de Kleistraat,

skate-ramp-pleintje op het Kiekeboe-

speelplein en aan den Bremberg, plein-

tje op Konstantinopelspeelplein.

Deze werken zullen starten in de loop

van de maand september en zullen per

straat slechts één of twee dagen in be-

slag nemen. Asfaltwerken zijn sterk af-

hankelijk van de weersgesteldheid: bij

felle regen mag er geen asfalt gelegd

worden. Wij kunnen u als bewoners dus

ook slechts enkele dagen op voorhand

op de hoogte brengen van wanneer de

werken effectief worden uitgevoerd.

Voor het bouwverlof hebben de nuts-

maatschappijen alle kabels en leidin-

gen op hun definitieve plaats gelegd.

Ook de bovengrondse leidingen wer-

den ondergronds gebracht. De over-

koppelingen van de huisaansluitingen

aan deze nieuwe leidingen zijn onder-

tussen ook uitgevoerd zodat onze aan-

nemer kon starten met de riole-

ringswerken. Er wordt een volledig ge-

scheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Het regenwater van de toch wel grote

oppervlaktes van parking en daken van

verenigingslokalen vloeit weg via de

Dorpsloop, een waterloop van 3de ca-

tegorie die de Kapelstraat dwarst. De ri-

ool met afvalwater wordt aangesloten

aan de riolering van de Zandstraat en

wordt zo afgevoerd naar het zuiverings-

station van Pulderbos.

Voor 1 september moeten de Kapel-

straat en het voorste deel van de par-

king terug berijdbaar zijn zodat bij de

start van het nieuwe schooljaar de par-

king (deels) terug kan gebruikt worden.

Verdere afwerking volgt zodat voor de

winter de parking volledig zal klaar zijn.

p q g
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Onze gemeente kent heel wat woonwijken. Wie kent er bij voorbeeld niet de Risschotwijk,

de Bloemetjeswijk, wijk De Gagelaars….?

In heel wat van deze wijken zijn actieve wijkverenigingen en -raden werkzaam. Hun activi-

teiten zijn divers: buren bij elkaar brengen voor een gezellig onderonsje, het beheer op zich

nemen van het plaatselijk speelpleintje, optreden als spreekbuis van de inwoners van de

wijk naar het gemeentebestuur, enz.

Het gemeentebestuur ondersteunt deze wijkwerking actief via logistieke of financiële steun.

Maar we wilden verder gaan: gemeenschapsleven en sociaal weefsel ontstaan maar door

wederzijds contact en begrip. Dit geldt voor directe buren, maar ook voor verenigingen, wijk-

raden, enz.

Vanuit het idee dat het belangrijk is dat Zoerselaars Zoersel kennen, groeide het initiatief

.Op zondag 3 oktober gaat de eerste editie door.

Dan treden een aantal wijkraden en –verenigingen gezamenlijk naar buiten, en hopen we

dat vele Zoerselaars de weg langs de verschillende wijken vinden.

Vanwaar deze benaming?

Kiekeboe
Robert Merhottein, geestelijke vader van

stripheld Kiekeboe, kreeg op 15 november

2002 de titel ‘ereburger’ van Zoersel. Al 25

jaar lang tekent hij de successtrip met de

spannende avonturen van Marcel,

Charlotte, Konstantinopel en Fanny

Kiekeboe. Het gemeentebestuur is terecht

fier dat het Merho tot zijn inwoners mag re-

kenen.

Ter gelegenheid van het ereburgerschap

stelde de jeugdraad voor de benaming van

wijkspeelpleintjes om te dopen in striphel-

den. Al drie wijken gingen hierop in: het

speelplein aan ‘De Reiger’ werd reeds om-

gedoopt tot het Marcel Kiekeboe-

speelplein, het speelplein aan de Melkweg

werd het Konstantinopelspeelplein en be-

gin dit jaar volgde het pleintje aan de

Gagelaars met een naam uit de gekende

stripreeks: het Fannyspeelplein.

Deze wijken zijn uiteraard mee van de par-

tij op zondag 3 oktober.

Maar er is meer… Tijdens ‘Zoersel (s)tript’

krijgen ook de andere deelnemende wijken

alvast voor één dag de naam van een

Kiekeboe-stripfiguur. Zijn dan ook van de

partij: Joeksel, Charlotte, Moemoe en

Goegebuer.

Bedoeling van het project
Op zondag 3 oktober zetten een aantal

wijkverenigingen ‘de poort van hun wijk’

wijd open.

Wie dit wenst, kan , met de fiets, te voet of

met de wagen, de sfeer opsnuiven in de

verschillende wijken. De deelnemende wij-

EEN TRIP LANGS ZOERSELSE WIJKEN
zondag 3 oktober van 11 tot 18 uur

praktische informatie

zondag 3 oktober van 11 tot 18 uur
deelnemende wijken: zie lijst en plannetjes (blz. 10)

informatie:

gemeentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37

tel. 03 380 13 93, e-mail: cultuur@zoersel.be
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ken zetten hun beste beentje voor met een

aantal activiteiten, en uiteraard ook de no-

dige drank en versnaperingen. Honger en

dorst zal u niet hoeven te lijden.

Iedereen die deelneemt aan ‘Zoersel

(s)tript’ ontvangt een deelnemerskaart.

Hierop kan  u stempels verzamelen. Elk be-

zoek aan een bepaalde wijk levert een

stempel op, met daarop uiteraard  de

Kiekeboe-figuur van de desbetreffende

wijk. Heeft u in totaal minimum drie stem-

pels verzameld, dan kunt u uw deelne-

merskaart in een speciale doos depone-

ren, die in elke wijk zal staan. Na afloop zul-

len we uit al de verzamelde kaarten 200

kaarten loten. De winnaars ontvangen een

Kiekeboe-strip. 

De deelnemende wijkraden
De hiernavolgende wijkraden zullen deel-

nemen aan ‘Zoersel (s)tript’. We geven een

overzicht van de plaats waar ze zich voor-

stellen, de animatie die ze ter plaatse voor-

zien en welke hap ze u zullen

voorschotelen.

Deelgemeente Halle:
- wijk Halle-Velden/Vogelzang (JOEKSEL)

plaats: dorpsplein en kiosk Halle

animatie: vertelling van het verhaal ‘De

Pier van Halle’

hapje: pannenkoeken

- wijk Peggerstraat (CHARLOTTE)

plaats: Peggerstraat

animatie: het grote-Peggerfeest-doe-

spel

hapje: haring en worst op de barbecue

Deelgemeente Zoersel
- wijk De Reiger (KIEKEBOE)

plaats: speelplein Kiekeboe (De Reiger)

animatie: werpspel

hapje: paterke van Malle

- wijk Risschot (MOEMOE)

plaats: speelweide Acacialaan

animatie: stripwerpen, een variant op het

paapspel

hapje: pannenkoeken

Deelgemeente Sint-Antonius
- wijk Gagelaars (FANNY)

plaats: speelplein Fanny (Gagelaars)

animatie: petanquespel + springkasteel

hapje: worst op de barbecue

- wijk Krabbershoek

plaats: Achterstraat/Baron de Caterslaan

animatie:- Vlaamse Kermis (klompen-

spel, Schuiftafel, kinderspel)

- demonstratie ‘Chrissy’s  Line

Dancers’

hapje: frikandellen en rijstpap

- wijk Oudstrijderslaan-Melkweg (KON-

STANTINOPEL)

plaats: speelplein Konstantinopel 

(Melkweg)

animatie: kinderattracties

hapje: broodje braadworst

We hopen dat u op 3 oktober de weg vindt

naar de verschillende wijken en stripfiguren.

‘Mager Hal’, Halle dankt zijn bijnaam aan

het verhaal van de Halse pier.

Na de heraanleg van het dorpsplein in

Halle enkele jaren geleden, ontstond de

vraag het Halse pierenverhaal te visualise-

ren in een kunstwerk.

Op 3 oktober, ter gelegenheid van

‘Zoersel(s)tript’ is het zover.

Om 11 uur wordt het kunstwerk van de

Halse pier, van de hand van Zoersels kun-

stenaar Marcel Verheyen, onthuld. Gelijk-

tijdig geven we de symbolische druk op de

knop die het water in de Halse fontein

moet doen stromen.

De tegels die het naastgebouwde muurtje

sieren, zijn een geschenk van onze Spaan-

se zustergemeente Lora del Rio.

En daarmee is het dorpsplein van Halle

eindelijk voltooid.

Reden om te feesten. Enkele Halse vereni-

gingen en het gemeentebestuur staken

daarom de koppen bij elkaar.

Om 11u.30 vertelt wijkraad Hallevelden

in primeur haar versie van het verhaal van

de Halse pier.

Alle aanwezigen zijn uitgenodigd op de

receptie, aangeboden door het gemeente-

bestuur.

Vanaf 18 uur speelt de toneelkring ‘willen

is kunnen’ in de cafés van het centrum van

Halle het verhaal van de pier, begeleid

door een delegatie van de harmonie.

Enkele verenigingen engageerden zich al

bij deze gelegenheid gratis vaten aan te

bieden.

Mogen wij u ook verwachten?

p q g



10 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2004/3

ccccuuuullllttttuuuuuuuurrrr

5

2

telheide

R
onkaartw

eg

p

Ker khofweg

LageWeg

Lind
e-  d

reef

Zonstr.

Brakkebos

Dageraad
str.

Vogelzang

Berkenlaan

Pittinckxl.

H
ooidonkbos

Peggerstr a
at

H
oo

id
on

ke
in

de

Middenstuk

Lage Weg

HeN
ieuw

heid
e

B
rakenberg

V
erscheurd

e

H
oeve

O
ude

Heide

B
ra

ke
nb

er
g

TappelwegV
og

el
za

ng

P
aa

rd
en

m
ar

kt

H
al

m
ol

en
w

eg

H
al

le
V

el
d

en

De Bloks ken

Berke- mei

Lan
d-

we g

Kat
te

nberg

Loteling-    laan

r HALLE

4

1

sdreef

oornlaan

La
ng

e 
ba

an

D
e 

R
oe

rd
om

p

De Reiger

P
as

t o
rij

st
r.

Mie Man
straat

Schoolstr.

Voorste

Hoeven

H
oo

g
ve

ld

M
ee

st
er

 D
e

B
ee

nh
ou

w
er

st
r.

bdijlaan Kapelstr.

D
e 

B
ee

m
d

ek
en

s

Kapel
str.

Biekorf-

straat

H
erentalsebaan

Herentalsebaan

G
raffendonk

BroekstraatD
e W

agen-

m
aker

K
er

m
is

pl
.

Kerkstr.

Smissestraat

BoogstraatPijlstraat

Salphen  s
ebaanZonnepu

De
W

iss
el

DeSter

Br
ue

le
n

D
or

pPa
st

oo
r

D
ox

la
an

D
oe  len

baan

K
em

ps
tra

at

B
re

m K
re

ke
  l

en
- 

la
an

be
rgH

az
en

-
pa

d

Vennenlaan
Bremlaan

at M
olenbaan

D
e

.

N
14

ZOERSEL

-

7

3
6

Essendr.

Krie   ken   dr.

Es  doorn   laan

Lor   ken   laan

No  ten
dr.

Mas  ten
dr.

B
es

  s
en

 la
anW
ilg

en
la

an

A
ca

ci
al

aa
n

Ri
s

sc

hot pl.

Kleist

G
eleg

Mostheuvelstraat

Paul Edwinlaan

F.V. Loo-

verenl.

Si
nt

-
Te

un
isp

lei
n

B
eg

ijnen
    straat

Ges
te

lse
baa

n

Hoge Dreef

G. Gezelle -

Zoersel hoek

Sp
a

Ak
ke

r

Kn
od

se
pl

as
Ju

ks
ch

ot

J.
 C

or
ne

lis
se

ns

Ka
pe

lle
i

oostenslaan

Hey
bleu

ke
ns

tra
at

Heide  h
oeve

n

laan

Zoerselsteenweg Sint-Antoniusbaan

Risschotlei

M
eidoorn-

laan

Doornlaan
W

ithoevelaan

D
is

te
lla

an
Sp

or
ke

nl
aa

n

V
ictoriel.

K. U
yt  roevenlaan

F. Janssenslaan

G
roenlaan

Ach
ter

str
.

Binn
en

weg

Gagelaars

Ter Beuken

Pro.

Sm
.

Bar. de Caterslaan

Zonnebloemlaan

Salvialaan

Korenbloem
laan

Liersebaan

Krokusla T

Violetl.

Er
ic

a

Ruiterslaan
Am

azonelaanDraverslaan

io
le

tla
an

El
ze

n
la

an

F. Tim-

mermans

E. Claeslaan

Rodenbachlaan

Va
n 

D
er

 G
ra

es
en

la
an

Ep
ic

ia
la

an

Pl
at

an
en

la
an Sp

ar
re

n 
 la

an

N
ie

uw
e

dr
ee

f

Jan Jozef-
laan

Valerialaan

Olmenlei

B
eu

ke
nl

aa
n

Si
nj

or
en

dr
ee

f

H
oe

ks
tra

at

G
ou

dv
el

d

Sc
hr

ie
kb

os

H
al

le
ba

an

H
al

le
ba

an

M
id

de
ld

re
efG
ag

el
ho

fla
an

H
. C

on
sc

ie
nc

el
aa

n

Sint - Antoniusbaan

B
oslaan

K
iw

ilaan

P
op

ulierenlaan

M
an

de
rle

yl
aa

n

Ru
be

ns

C
yr

ie
l

V
er

sc
ha

ev
el

aa
n

la
an

Te
nH

al
ve

la
an

Jacobslaan

Grasmusl.

Sm
al

le
st

ra
at

Li
jst

er
be

s
la

an

Hei
m

eu
le

nw
eg

Kas
ta

nje
weg

Bethaniënlei

Fr. H
ens

A. Butsstr.

Bethaniënlei

Stoppelveld
Vrijgeweide Nieuwstr.

Kerkhoflei

A
. Vesaliuslaan

ulenstraat

H
a

n
d

e
l

s
l

e
i

d
el

w
eg

R
oz

en
la

an

ot
er

bl
oe

m
la

an

Boskant

M
elkw

eg

Jacobslaan

Antwerpsedreef

O
ud-

strijders  laan

Het Moer
M

edelaar

Stijn Streuvelsl.

an

bergenstr.

Kliniek 
St.-Jozef

Achterstraatse Loop

E

p q g



2004/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 11

vvvveeeerrrrkkkkeeeeeeeerrrr

Ontbijten doet u wellicht elke dag. Een snelle kop koffie, thee of melk in het beste geval ver-

gezeld van een boterham of een cornflakesvariant. Meestal ergens middenin een race tegen

de tijd tussen het bed en de werkplek. Maar wat is er zaliger dan op een zonnige vakantie-

dag uitgebreid te ontbijten met alles erop en eraan? Veel verschil is er nochtans niet.

U drinkt dezelfde koffie, eet hetzelfde beleg, en toch... U neemt er de tijd voor, u bent ont-

spannen, uw dag begint heel anders.

En zo zijn er wel meer gewoontes die uw

dag bepalen. De rit van en naar uw werk

bijvoorbeeld. Soms letterlijk een race tegen

de tijd, een kilometerslange rush.

Al eens aan alternatieven gedacht?

Carpoolen bijvoorbeeld. Met een minimum

aan afspraken zorgt u ervoor dat u elke dag

op tijd op uw werk en ook weer thuis ge-

raakt. Onderweg is er tijd voor een babbel,

een boek, de krant of, waarom niet, om wat

te werken. U komt relaxed op uw werk of

thuis aan en u kan de dag of de avond ont-

spannen beginnen. De saaie rit van thuis

naar het werk krijgt elke dag een andere

kleur.

Het mobiliteitsvraagstuk wordt met de dag

groter, de files elke week langer, de par-

keerproblemen volgen gedwee in dezelfde

lijn. Carpoolen is niet alleen gezellig en so-

ciaal, u draagt op die manier ook nu al uw

steentje bij aan de oplossing van dit maat-

schappelijk probleem. We zullen er op ter-

mijn niet meer onderuit kunnen om de

verkeersproblemen drastisch aan te pak-

ken. Minder auto’s op de weg komt de ver-

keersveiligheid ten goede, veroorzaakt

minder vervuiling en minder lawaaihinder.

Tijdens de zomermaanden werd de car-

poolzone aan de E34 in Zoersel gereali-

seerd. Eindelijk, zoals u wellicht al weet

was Zoersel hiervoor al lang vragende par-

tij. Met de invoering van snelbuslijnen via

de carpoolparking garandeert de Lijn een

vlotte bereikbaarheid van de Antwerpse

binnenstad. De sneldiensten worden ook

op zaterdag voorzien. Op zondag beperkt

het aanbod zich tot de bestaande ritten.

Om te voorkomen dat de bussen van De

Lijn vanaf de Park & Ride-parking mee in

de file staan tijdens de werken aan de

Antwerpse Ring krijgen de bussen een

voorbehouden rijstrook op de autosnel-

weg.

De gevreesde files zal u dan zo in de toe-

komst kunnen vermijden.

E EN BAANBREKENDE TIP
park & ride-parking Zoersel

gemeentelijke dienst
verkeer
medewerker
Jeroen Claes

tel. 03/380.13.19
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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Zoersel herbergt heel wat interessante archi-

tectuur. Het huis De Vijlder van META, opgeno-

men in het jaarboek architectuur Vlaanderen

94-95, het Seppenshuis van bOb Van Reeth in

het jaarboek 96-97, en het Huis aan de Voorne

van Huiswerk in het jaarboek 02-03.

Kunst in Zoersel vzw en het Davids-

fonds besloten samen met de gemeen-

telijke dienst Toerisme een initiatief te

nemen dat die architectuur in de kijker

plaatst.

De tentoonstelling Van Architectuur

tot Zoersel laat de bezoeker kennis

maken met kwalitatieve architectuur en

wil bijdragen tot de bewustmaking van

het belang en de mogelijkheden van

duurzame architectuur.

Deze tentoonstelling sluit aan bij de

Dag van de Architectuur, die op 10 ok-

tober 2004 wordt georganiseerd door

het Vlaams Architectuur Instituut, het

VAI.

Deze 'Dag' is in Vlaanderen het meest

grootschalige evenement rond kwali-

teitsvolle hedendaagse architectuur

dat zich richt tot een breed publiek. Het

thema, 'Publieke ruimte, openbare ge-

bouwen' richt zijn aandacht op het cul-

turele, maatschappelijke en collectieve

aspect van architectuur.

In Zoersel worden tien architectuurpro-

jecten voorgesteld, waaronder zeven

gebouwen met een publieke functie. De

tentoonstelling in het Seppenshuis laat

de bezoeker kennismaken met de pro-

jecten. Op de Dag van de Architectuur

zijn, aansluitend bij het thema, de pro-

jecten Huize Monnikenheide, Huis aan

de Voorne, Huis aan de kerk en

Bethanieënhuis te bezoeken.

Een nieuw uitgestippelde fietstocht ver-

bindt de verschillende projecten, zodat

de bezoeker de ruimtelijke inbedding

van deze architectuur in onze gemeen-

te kan ervaren. De fietstocht geeft uiter-

aard ook de gelegenheid landelijk Zoersel

beter te leren kennen.

De opgenomen projecten bieden een grote

variatie. Zo is het minst bekende project,

het Huis Schillemans, toch een vooruitstre-

vende verwezenlijking geweest: bij het huis

werd in de eerste helft van vorige eeuw al

een energietoren gebouwd. Het Betha-

niënhuis van architect Jef Huygh is een

deel van het vertrouwde straatbeeld van

Sint-Antonius en getuige van duurzame ar-

chitectuur onder andere door de verschil-

lende functies die het in de loop van de tijd

vervulde. In de nabije toekomst krijgt het

waarschijnlijk weer een nieuwe en totaal

andere functie.

De renovatie van De Bijl door de architec-

ten De Winter en Van Hunsel bezorgde

Zoersel een tentoonstellingsruimte. De ge-

bouwen van Monnikenheide werden volle-

dig hernieuwd. Vooral de moderne archi-

tectuur van Jo Peeters is opmerkelijk.

En het huis aan de Voorne is volgens zijn

architect Dirk Somers een gebouw dat na-

drukkelijk een huis wil zijn net als alle an-

dere huizen, het huis van een kinder-

tekening, met een raam, een deur en een

schoorsteen. Maar tegelijk is dit huis, net

als zijn bewoners, erg bijzonder. Het Huis

aan de Kerk van architect Johan de Coster

is een nieuw project voor beschermd wo-

nen van Monnikenheide.

Samen met het Seppenshuis (architect

bOb Van Reeth), de privéwoningen Villa V

(architect Stephane Beel) en Huis de

Vijlder (META), en het project uitbreiding

Kasteel Halle worden deze projecten opge-

nomen in de brochure die bij de tentoon-

stelling hoort.

VVAN ARCHITECTUUR TOT ZOERSEL
tentoonstelling in het Seppenshuis D

gemeentelijke dienst
Cultuur
Joke Vangheluwe

tel. 03/380.13.99
fax 03/385.29.09
cultuur@zoersel.be

praktisch
tentoonstelling Seppenshuis
Monnikendreef 7
De tentoonstelling loopt van
18/9 tot en met 10/10
elke werkdag en zaterdag
van 13 tot 18 uur
op zondag van 11 tot 18 uur

Info
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De plannen om in de nabije toekomst tramlijnen 10 en 12 te ver-

lengen, nemen stilaan concrete vormen aan. 

Die verlengingen zullen tal van nieuwe verplaatsingsmogelijkhe-

den bieden. Samen met de tramlijnverlengingen wil De Lijn haar

aanbod van buslijnen aanpassen in Deurne, Wijnegem, Schilde,

Oelegem en Zoersel, net zoals dat voorheen zo succesvol gebeur-

de bij de verlengingen van tramlijn 3 op Linkeroever en in

Merksem. Sedertdien rijden daar meer bussen, soms over nieuwe

reiswegen, en er kwamen zelfs nieuwe lijnen bij! 

Om de reorganisatie in de vijf gemeenten zo goed mogelijk door te

voeren, moet De Lijn vooraf weten wat er bij de bevolking leeft op

het vlak buslijnen: Hoe verplaatst u zich nu? Welke nieuwe verbin-

dingen wenst u?. Daarom voert De Lijn in samenwerking met het

gemeentebestuur een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag

van de inwoners.

Samen met deze GGD ontvangt u een pochette met 3 enquêtefor-

mulieren en een briefomslag, waarmee u de ingevulde formulie-

ren zonder kosten kunt terugsturen.

Alleen met uw medewerking krijgt De Lijn een juist beeld van

de huidige verplaatsingen en uw wensen. Alleen zo kunnen

voor de bewoners de beste aanpassingen van de buslijnen

doorgevoerd worden.

Indien uw gezin uit meer dan drie personen bestaat, kunt u bijko-

mende exemplaren verkrijgen bij de gemeentelijke dienst Onthaal

in het gemeentehuis of in één van onze loketdiensten aan de

Oostmallebaan 15 of de Handelslei 108.

Vul uw vragenlijst dadelijk na ontvangst in.

tekst uitgesproken door Frieda De Ruysser op begrafenis Jos

“Vier kaarsen op een groene band,

het groen van dennenbomen.

Advent, wij bieden onze hand

nu kan het kindje komen.”

Zo heeft Jos heel wat jaren het kerstspel ingeleid. De laatste jaren

zat je er op een bussel stro ,in sjovele kleren en met schaarse ver-

lichting vertellend aan duizenden bezoekers hoe het er vroeger in

onze streek aan toe ging.

Jos was een literair en belezen man. Het respect en de manier

waarmee hij met taal omging was kenmerkend voor zijn persoon-

lijkheid, correct en hartelijk.

Jos hield ook van de natuur, vooral van de vogels. Geregeld reed

hij naar de omgeving van het containerpark en dan kwam hij fier

vertellen dat hij daar de nachtegaal gehoord had.

Je warme aanwezigheid op onze bestuursvergaderingen, met veel

gelach, was steeds een aangenaam samenzijn. De lindeboom lag

je nauw aan het hart. Zelfs tot in de kliniek vroeg je om folders, om

zo voor Zoersel reklame te maken.

Jos, je was na Frans en Marcel zo’n beetje een vaderfiguur gewor-

den, iemand waar we konden op rekenen. Nu kunnen we geen be-

roep meer op je doen. Niet op je talenknobbel, noch op je gezellige

aanwezigheid.

Tijdens de midzomernacht vorig jaar zagen we je genieten en zin-

gen rond het vuur, dat moeten we nu zaterdag missen.We zullen

het dan even stilmaken in onszelf en aan je denken…

En hoe zullen we ons voelen met het kerstspel einde van dit jaar.

De laatste jaren zijn vele leden van de Gidsenbond heengegaan.

Frans en Marcel Van Peer, onlangs Fons Peeters en nu Jos. Er

wordt nog altijd over hen gesproken, we zijn ze nog niet vergeten…

het waren echte Kempenaars en daar waren ze fier op.

Jos , we zullen je missen , bedankt voor alles.”

DOE MEE MET DE ENQÛETE!
‘de lijn’ weet graag wat u wenst

iiiinnnn    mmmmeeeemmmmoooorrrriiiiaaaammmm
JJJJoooossss    PPPPooooppppppppeeeellll iiiieeeerrrrssss
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iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

Wie in strips geïnteresseerd is, wordt in

Zoersel echt wel verwend. Misschien is

Stripbibliotheek Flater dan wel geen uni-

cum in Vlaanderen, veel dermate gespe-

cialiseerde bibliotheken van die kwaliteit

zul je in Vlaanderen toch niet vinden,

hoor. Precies twintig jaar geleden namen

enkele jeugdige pioniers het voortouw;

twee decennia later zijn Luc ,Gie, Bart en

Joris nog altijd van de partij.

Twee teamleden ontbreken helaas op de

groepsfoto, maar de Schoolmeesterswoning

aan de Handelslei 47 in Sint-Antonius, waar

stripbibliotheek Flater momenteel gehuisvest

is, staat er wel netjes op.

Rond hen zijn er velen gekomen en ge-

gaan, zeker een tiental. Sinds geruime

tijd maken ook David Plompen, Erik

Fühlbrugge, Johan Helssen en enig

vrouwelijk lid Mieke Gommeren deel uit

van het vaste Flater-team, naast pioniers

Bart Van Santvliet, Gie Helderweert,

Joris Helssen en Luc Janssens. Na om-

zwervingen langs verschillende locaties

vond de stripbibliotheek haar huidige

stek zo’n drie jaar geleden: de School-

meesterswoning aan de Handelslei 47 in

Sint-Antonius, net voor de wat achterin

gelegen openbare bibliotheek.

De Wurm
“Het begon destijds in 1984 allemaal in

Buurthuis De Wurm in Halle,” vertelt Luc,

“waar zo het een en ander voor de jeugd

gebeurde: café, ontmoetingsplaats, cul-

turele activiteiten... Met enkele stripfana-

ten zijn we daar toen begonnen met

strips uit eigen bezit op zolder op een

pingpongtafel en enkele houten rekjes uit

te stallen en aan te bieden.”

Gaandeweg gaven leden van wat lange

tijd eerst de Strip-o-theek heette, ook hun

eigen strips in bruikleen, zodat het aan-

bod verruimde. Met het leengeld kocht de

feitelijke vereniging zelf een collectie bij

elkaar; ze nam de privé-collecties over of

gaf ze terug. De 800 strips die op vrijwilli-

ge basis in het begin samengebracht wa-

ren, werden er stilaan... 8.000!

“De Wurm was als buurthuis toen erg be-

langrijk vanwege de dynamiek die er

heerste,” weet Joris zich te herinneren.

“Er gebeurde veel: het kinderatelier, de

werkgroep film... Toch ging De Wurm fail-

liet en daardoor kwam het Koetshuis in

Halle in beeld als nieuwe locatie voor de

stripbibliotheek. Ze is het enige restant

van de werking in Buurthuis De Wurm.”

DOOR J.H. VERBANCK

twintig jaar pionierswerktwintig jaar pionierswerk
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Uitbouw
Het Koetshuis ligt in het park in Halle,

naast het kasteel dat de gemeentelijke

administratie herbergt. Op de bovenver-

dieping nam de Strip-o-theek van toen

een ruimte in, waar de rekken en bakken

met strips opgesteld konden blijven

staan. In de pionierstijd in De Wurm

moesten die telkens in dozen aan de

kant, wanneer er een andere activiteit

doorging.

De jaren van uitbouw van de stripbiblio-

theek braken aan. “Jaarlijks kopen we

gemiddeld zo’n driehonderd strips aan,”

legt Joris uit. “De rest van de inkomsten

uit leengelden gaat dan naar infrastruc-

tuur (bakken, naambordjes...), een retri-

butie aan de gemeente, werkingskos-

ten... Hoe meer strips, hoe interessanter

natuurlijk voor de bezoekers.”

Op een bepaald moment had de Strip-o-

theek zo’n driehonderd leden, maar niet

iedereen vernieuwde jaarlijks zijn lid-

maatschap. Er zaten veel ‘slapende’ le-

den bij; momenteel zijn er een zeventigtal

regelmatig bezoekende leden. Die zijn

onmisbaar voor de inkomsten. Na de ver-

huis naar de Schoolmeesterwoning in

Sint-Antonius in 2001 is het aantal stabiel

gebleven.

Flater
De naam Strip-o-theek was niet voor ie-

dereen even duidelijk, zo bleek, en dus

werd de naam officieel Stripbibliotheek

Flater, genoemd naar het bekende strip-

personage. “Er zijn nogal wat afhakers

onder de leden, ja,” geeft Gie toe, “maar

er komen er gelukkig ook veel bij. De

kern zijn vooral kinderen, maar er zijn ook

heel wat volwassen bij, hoor.”

Opvallend is dat er nauwelijks adoles-

centen bij zijn. Omdat het publiek dus zo

duidelijk in twee segmenten uiteenvalt,

hanteert de stripbibliotheek als advies

aan de ouders twee kleuren: roos = +16,

blauw= -16 of ‘alle leeftijden’. Ooit was er

een schemerzone voor 12-16 jaar, maar

dat bleek in de praktijk niet vol te houden.

“Die schemerzone diende aanvankelijk

om ons in te dekken tegen kritiek op be-

paalde strips in de collectie, die sommige

mensen ongeschikt vonden voor een

jong publiek,” glimlacht Luc, “maar eigen-

lijk hebben we daar heel weinig moeilijk-

heden mee. De twee collecties zijn goed

gescheiden en kinderen weten best wat

echt niet voor hen geschikt is.”

Aanstoot
“Als we kinderen in de volwassenenbak-

ken zien rommelen, leggen we hen even

uit hoe een en ander in elkaar steekt,”

zegt Joris, “en dat snappen ze best,

hoor.” Zoals ‘kinderen niet toegelaten’ bij

films? “Zoiets, ja, al is film ongetwijfeld in-

vasiever dan strip.” Luc voegt eraan toe:

“Met gezond verstand los je veel op. Het

blijft immers arbitrair. Op welke basis ga

je de strips beoordelen en indelen: bloot,

geweld, moeilijke verhaalstructuren...?”

Een constante worsteling die het team

van de stripbibliotheek ervaart, is: hoe

blijf je bij in het enorme aanbod? “Dat is

een voortdurende interne discussie,”

zegt Joris. “Focus je volgens de wetten

van vraag en aanbod vooral op de popu-

laire reeksen, of ga je voor andere?

Prioriteit is momenteel de informatisering:

alle strips moeten keurig in de computer in-

gebracht worden. Huidig voorzitter Joris

toont even hoe je dat doet.

Weinig plaats...

Stripbibliotheek Flater is tweemaal

per week toegankelijk voor het pu-

bliek: op donderdag van 19 tot 20 uur

en op zaterdag van 10 tot 12 uur. De

teamleden lossen elkaar in een beurt-

rol af. Prioriteit in de huidige wer-

king is de informatisering. Het is een

hele klus om alle gekochte strips te

identificeren, in de computer in te

brengen en te labellen.

Omdat de beschikbare ruimte in de

Schoolmeesterswoning met de huidige

collectie al zowat vol zit, staan er al

rijdende bakken onder de bakken op de

tafels. Voor een leeshoekje, een sor-

teerkarretje of een computer waarop

het publiek de collectie digitaal kan

raadplegen, is er helaas geen plaats

meer... (JHV)

2004/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 15
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In de praktijk is het een mix van beide.

Manga’s en Amerikaanse comics zitten er

niet tussen, bloot en geweld hier en daar

zeker wel, maar pure porno dan weer niet.

Kiezen is dansen op een slappe koord.

Intussen worden de initiatiefnemers zelf

ook ouder, zijn hun leesgewoonten veran-

derd en zijn ze misschien niet meer repre-

sentatief voor het lezerspubliek...

Kleinschalig
“Ongetwijfeld niet,” geeft Luc toe, “maar er

zijn ook nog wel andere medewerkers dan

de oorspronkelijke initiatiefnemers en je

hebt ook de reacties van het publiek nog

natuurlijk.” Joris vult aan: “We hebben ei-

genlijk te weinig tijd om te lezen, strips in-

houdelijk te bekijken en te bespreken. Veel

energie gaat naar de praktische organisa-

tie.”

De grootste stripfanaat van het ogenblik

blijkt de enige vrouw in het team te zijn.

Vroeger was het enthousiasme zo groot

dat het team een heus striptijdschrift had,

Spoor 9, met interviews en recensies. Later

werd dat Kartoen, in samenwerking met

het Vlaams Stripcentrum in Wilrijk. “De af-

zetmarkt in Vlaanderen is te klein,” weet

Gie, “waardoor professionaliseren er nooit

echt in zit.” Zo verging het ook het blad.

“Op een bescheiden manier proberen we

al eens een of ander maatschappelijk de-

bat rond of vanuit strips aan te zwengelen

door rond een thema te werken of een mini-

tentoonstelling op te zetten,” aldus Joris,

“maar daar blijft het wel bij.” “Ja, de nood-

gedwongen kleinschaligheid is soms wel

een frustratie,” voegt Luc eraan toe.

Fietsdiefstallen

Ondanks het project dat bij de politie loopt,

blijft het aantal fietsdiefstallen hoog: denk aan

de borden met Fanny. We stellen vast dat de

meeste fietsen nu inderdaad op slot zijn, maar

dikwijls is dit slot niet toereikend. Vele sloten

kunnen zeer gemakkelijk met een tang wor-

den doorgeknipt. Zorg er dus voor dat u een

degelijk en stevig fietsslot koopt (gehard

staal).

Als het enigszins kan, maak uw fiets dan vast

aan de fietsenstalling. We hebben inderdaad

vastgesteld dat men sommige fietsen met slot

en al meeneemt (en bijvoorbeeld inlaadt in

een camionette). De fiets vastmaken “aan de

aarde” is dus zeker een voordeel.

Als u verdachte gedragingen ziet aan fietsen-

stallingen, bel dan even naar de politie, liefst

met een kleine persoonsbeschrijving of een

nummerplaat van een voertuig. Uw telefoon-

tje kan er toe bijdragen om het aantal fiets-

diefstallen te verminde-

ren. We zouden

graag zien dat

een aantal van

die fietsendie-

ven tegen de

lamp lopen.

Nu er bij het begin

van het nieuwe

schooljaar waarschijn-

lijk heel wat nieuwe fietsen

in de stallingen staan is extra

aandacht gewenst.

Wil u nog wat lectuur inzake fietsen?

Surf dan misschien eens naar

www.fietsersbond.be

Overlapping?

Na twintig jaar en enkele omzwervingen is de huidige locatie, de Schoolmeesterswoning

in Sint-Antonius, nabij de openbare bibliotheek, zeker niet ongunstig. Als privé-ini-

tiatief maakt Stripbibliotheek Flater evenwel geen deel uit van de Openbare Bibliotheek

Zoersel. Er zijn zelfs nauwelijks contacten, laat staan samenwerkingsverbanden.

Is de overlapping niet spijtig? “Misschien wel, maar zeker bij de pioniers leeft ook

een zekere hang naar vrijheid en onafhankelijkheid,” zegt Luc. “We hebben nooit echt

samen gezeten en misschien moesten we dat ooit maar eens doen, want er is zeker meer

openheid nu dan in het verleden vanuit de Zoerselse bibliotheek zelf.”

Joris voegt eraan toe: “Mensen denken wel eens dat wij een aanhangsel zijn van de open-

bare bibliotheek en dan schrikken ze, als ze bij ons leengeld en lidgeld moeten beta-

len, al is het nog zo weinig: voor amper de prijs van één nieuwe strip mag je er bij

ons maar liefst vijftien meenemen! Het geld vragen we echt puur om praktische redenen,

voor de werking.” (JHV)

Twintig jaar

Met recht en reden zijn de vrienden

van weleer, die nog altijd een hecht

team vormen, fier op wat ze tot stand

gebracht hebben. Die vriendschap en

het amusement samen is trouwens een

expliciete doelstelling van

Stripbibliotheek Flater, naast de

promotie van de strip.

Hoe ze het jubileum van twintig jaar

Stripbibliotheek Flater gaan vieren?

Daar zijn ze nog niet uit, zo blijkt.

“Wij zijn niet zo’n feestvierders,”

lacht huidige voorzitter Joris, die in

de beurtrol voor het voorzitterschap

nu het roer in handen heeft. Het uit-

leensysteem professionaliseren is ze-

ker een hoofdbekommernis. En een

striptentoonstelling in De Bijl?

“Ach, misschien, maar dat is niet zo

eenvoudig, hoor...” Een artikeltje in

de GGD? Daar is al voor gezorgd! (JHV)

ppppoooollll iiii tttt iiiieeee

OPNIEUW NAAR SCHO
politieweetjesOverdreven veel plaats is er niet in de ruimte

die stripbibliotheek Flater ter beschikking heeft,
alleszins niet om de toch wel zeer rijke collectie
echt tot haar recht te laten komen, maar een
hoekje voor de nieuwste aanwinsten moet kun-
nen, niet?
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Veilig terug naar school

Deze periode van het jaar vraagt om dit artikel. In september gaan weer duizenden kin-

deren en jongeren naar school, sommigen onder hen voor het eerst. Anderen onder hen

zullen voor de eerste keer alleen het traject afleggen met hun fiets.

Als autobestuurders moeten we daar zeker aan denken. Even wat minder hard op het

gaspedaal drukken, een minuutje later op de bestemming zijn (of

een minuutje vroeger doorgaan), het kan allemaal helpen om de

veiligheid van onze kinderen te verhogen.

Ook de gemachtigde opzichters zullen opnieuw hun opwachting

maken. We houden er aan deze mensen nu reeds te bedanken

voor hun inzet. Ze doen het toch maar: dagelijks in weer en wind

belangeloos op straat gaan staan. Wij vragen aan iedereen

dan ook respect voor hetgeen deze mensen

doen. Als ze je vragen iets langzamer te

rijden of te stoppen voor overstekende

kinderen, doe dit dan ook zon-

der mopperen.

Verlies inschrijvingsbewijs

Nog wat administratie die er niet gemakkelijker op wordt. Onlangs kregen wij nieuwe onderrichtingen van

de overheid in verband met het afleveren van een ‘attest bij aangifte van verlies van het inschrijvingsbe-

wijs’.

Een attest mag enkel aan de houder van het inschrijvingsbewijs afgegeven worden: in eigen naam, als

erfgenaam, als vertegenwoordiger van om medische redenen verhinderde houder, wettelijk gemachtig-

de van het bedrijf.

De politie moet een grondig nazicht doen: nummerplaat op het voertuig, chassisnummer, nazicht van de

persoon die het attest aanvraagt, nazicht van de voorgelegde documenten.  Ook moet duidelijk zijn om

welk merk, type of model voertuig het gaat, en de datum van de eerste in ebruikstelling.

TIP: Bewaar thuis fotokopies van uw boorddocumenten.
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Attest verlies identiteitskaart

Een verwittigd persoon is er twee waard.

Vanaf nu zal ook de politie vragen dat u een

recente pasfoto bij heeft wanneer u een attest

van verlies van uw identiteitskaart komt vra-

gen. Zonder foto zal het attest niet meer wor-

den meegegeven (er werden teveel

misbruiken vastgesteld).

Om nutteloze verplaatsingen en irritatie te

vermijden: denk er dus steeds aan een pas-

foto mee te nemen wanneer u zo’n attest gaat

aanvragen. Of beter nog: zorg ervoor dat u uw

identiteitskaart niet verliest. We stellen toch

wel vast dat er heel veel aangiftes van verlies

van identiteitskaarten worden gedaan: een

beetje onoplettendheid? (en waar blijven al

die verloren identiteitskaarten?)

SCHOOL, IDENTITEITSKAARTEN,...

lokale politie
Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

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

Info
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ken, auteursportretten van jeugdboeken-

schrijvers en 70 beknopte snuffelteksten.

www.knipselkranten.nl/juittreksels

www.bibliotheek.be (Bibnet)
Bibnet geeft toegang tot de catalogus van

de zes grootste Vlaamse openbare biblio-

theken. Een werk dat niet in Zoersel te vin-

den is, maar wel in een van die biblio-

theken, kunt u in uw lokale bibliotheek aan-

vragen.

De Webwijzer geeft een kwalitatieve selec-

tie van Nederlandstalige websites.

Als u op uw pc thuis naar deze adressen

surft, geraakt u niet veel verder dan een

startpagina. Om volledige toegang tot de

databanken te hebben, moet u beschikken

over betalende abonnementen. De biblio-

theek heeft zo’n abonnementen. Op onze

internetpc’s kunt u dus wel gratis deze be-

standen raadplegen.

Bibnet (www.bibliotheek.be), de gemeen-

schappelijke website van de Vlaamse

openbare bibliotheken is wel volledig gratis

toegankelijk voor iedereen, ook bij u thuis.

Proberen dus!

Mediargus databank
Een digitale persdatabank met het archief

van de Vlaamse kranten, de publicaties

van de Roularta Media Group en de be-

richten van het persagentschap Belga.

www.mediargus.be

Actuele Documentatiebank
Met ruim 150 actuele thema’s per jaar is

deze persdatabank een uitstekend digitaal

naslagwerk voor werkstukken en spreek-

beurten. De databank bevat per thema een

zorgvuldige selectie krantenartikelen, fo-

to’s, verwijzingen naar relevante boeken

en tijdschriften en links naar websites

www.knipselkranten.nl/adbank

JeugdLiteRom
De eerste fulltext databank over Neder-

landstalige jeugdliteratuur, met ruim 6.500

recensies over oorspronkelijk Nederlands-

talige jeugdboeken en vertaalde klassie-

kers vanaf 1900.

www.knipselkranten.nl/jliterom

LiteRom
Grote verzameling literaire recensies van

Nederlandstalige werken. In het bestand

zijn inmiddels meer dan 60.000 artikels

over Nederlandse en Nederlandstalige lite-

ratuur opgenomen. Voorlopig is deze data-

bank nog sterk op Nederland gericht. Aan

een inhaalbeweging voor de Vlaamse

Nederlandstalige literatuur wordt hard ge-

werkt.

www.knipselkranten.nl/literom

Uittrekselbank
De grootste verzameling uittreksels en au-

teursportretten van de Nederlandstalige li-

teratuur.

Naast een samenvatting wordt ook een in-

terpretatie van elk werk gegeven. Daarbij

wordt ingegaan op thematiek, structuur,

personages en stijl.

www.knipselkranten.nl/uittreksels

FictieRom
Een databank met bibliografische gege-

vens van romans en verhalen, gerang-

schikt naar ruim 2.000 thema’s. Bij elk van

de 65.000 titels zijn een beknopte beschrij-

ving en een korte recensie opgenomen.

www.knipselkranten.nl/fictierom

Uittrekselbank Jeugd
Deze databank bevat speciaal voor jonge-

ren geschreven uittreksels van jeugdboe-

Ga dan eens naar de openbare bibliotheek.

In de hoofdbibliotheek vindt u de papieren versie van zes kranten, een aantal literaire tijd-

schriften en naslagwerken met boekbesprekingen.

Maar u kunt ook de digitale toer op gaan. Op de internetpc’s in onze drie deelbibliotheken

hebt u toegang tot verschillende databanken die samen een massa informatie bevatten.

We zetten ze hier voor u op een rij.

OOP ZOEK NAAR...
krantenartikels, auteursportretten, literaire uittreksels, boekbesprekingen,...

18 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2004/3

OA
gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

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

Info
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Met het project “Aandacht voor Senioren” dat gelanceerd wordt tijdens de seniorenweek

van 15 tot 19 november, leggen gemeente en OCMW de vinger op een pijnlijk maatschappe-

lijk probleem: sociaal isolement en vereenzaming bij senioren. De seniorenraad was on-

middellijk bereid enthousiast mee aan de kar te trekken, en ook talrijke verenigingen, KBG

en Ziekenzorg werken mee.

Twee initiatieven staan centraal en moeten het nieuwe project definitief op de sporen zet-

ten: een bezoek aan alle 80-plussers, de grootste risicogroep, en de actie “Wij weten elkaar

wonen”.

Deze actie met bijhorende affiche en prentbriefkaart roept iedereen op om

door middel van een bezoekje eenzame ouderen uit hun isolement

te halen. Uiteraard mag het niet bij één bezoekje blijven. Het

project “Aandacht voor senioren” wil dat waar mogelijk dit

eerste bezoekje uitgroeit tot een regelmatig contact.

Vereenzaming moet meer aandacht krijgen
“Vereenzaming, en niet alleen bij senioren,

moet meer aandacht krijgen”, zo vinden de

initiatiefnemers. “Nochtans zijn het vooral

de senioren die hiervoor het meest kwets-

baar zijn. Senioren hebben het nog nooit zo

goed gehad als vandaag. De levensver-

wachting bij geboorte is fors gestegen,

mannen worden gemiddeld 76,1 jaar oud

en vrouwen 82,2. Gemiddeld is ook het in-

komen flink toegenomen. En bijna 2 op 3

ouderen verklaren nooit eenzaam te zijn.

Maar er is een derde dat zich wel eenzaam

voelt. Het risico van eenzaamheid is groter

bij ouderen die alleen wonen, bij ouderen

met gezondheidsproblemen of handicap,

bij vrouwen en bij hoogbejaarden. De kring

van geliefde leeftijdsgenoten die bij hoge

leeftijd steeds kleiner wordt speelt hier een

belangrijke rol. Maar ook het gebrek aan

solidariteit en

sa-menhorigheid in

onze maatschappij wordt door ouderen

dikwijls het meest scherp aangevoeld.“

Bezoek aan alle 80-plussers
Tijdens de seniorenweek zullen actieve se-

nioren een bezoekje brengen aan alle 80-

plussers. Verschillende verenigingen, de

seniorenraad, KBG, Ziekenzorg, enz. heb-

ben hiervoor talrijke vrijwilligers klaar

staan. Zij maken een praatje en geven bij

het bezoek ook informatie over dienstver-

lening en socio-culturele activiteiten. Het

project “Aandacht voor eenzame senioren”

verzamelt de opmerkingen en vragen uit

deze bezoeken en zorgt voor de opvolging.

Actie “Wij weten elkaar wonen”
De actie “Wij weten elkaar wonen” richt

zich naar iedereen, jong en oud. Met z’n al-

len kunnen we iets aan vereenzaming en

sociaal isolement doen! Misschien hebt u

ook wel iemand in de straat wonen waar-

van u weet dat hij of zij weinig contacten

heeft of niet zelf de woning kan verla-

ten?

Bedoeling is dat u hier eens bin-

nenloopt en een kaartje afgeeft

of in de bus steekt. Deze

kaarten zullen op een aantal

plaatsen in onze gemeente

ter beschikking liggen.

De actie “Wij weten elkaar wo-

nen” met bijhorende affiche, sti-

muleert de samenhorigheid en de

solidariteit in de woonwijken.

De ondersteuning die het gemeentebe-

stuur al enige tijd geeft aan de BIN’s en de

buurtcomités in verschillende wijken sluit

hier precies bij aan. Met al deze initiatieven

willen gemeentebestuur en OCMW het ge-

meenschapsleven en de solidariteit in de

woonwijken stimuleren.

Centraal meldpunt 0800 12 113
“Aandacht voor eenzame senioren” heeft

een centraal meldpunt: 0800 12 113. Dit is

de gratis sociale lijn van OCMW en het ge-

meentebestuur waar iedereen terecht kan

voor meer informatie, meehelpen aan de

actie, vragen en problemen.

OAANDACHT VOOR EENZAME SENIOREN
seniorenweek legt accent

wwww iiii jjjj wwww eeee tttt eeee nnnn eeee llll kkkk aaaa aaaa rrrr
wwww

oooonnnn
eeeennnn

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
seniorenconsulente
Rarenne Boyen

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

Info
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst als u wil
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 
wil weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900-10500 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 23 september,28 oktober, 25 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.
Wil u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

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

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

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03/380.13.93

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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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
BASTAENS-WOUTERS
Franciscus en Maria

MARIEN-BAARENDSE
Alphonsus en Marie

NIJNS-JANSSEN
Jozef en Ludovica

DE GREEF-VERHEYEN
Leo en Ludoviva

VERMEULEN-OVERSTEYNS
Gaston en Jeanne

HUYGE-DELATIN
Karel en Adrienne

VAN DEN LANGENBERGH-
VERBOVEN
Roger en Maria

VAN EYNDE –VAN DEN PLAS
Laurentius en Liliane

SCHOOFS-VERMEULEN
Augustinus en Maria

JACOBS-WOUTERS
Josephus en Anna

SMETS-SCHOENMAEKERS
Augustinus en Hilde

VAN DEN BOSSCHE-
CAUTREELS
Gustaaf en Rachel

LENAERTS-LODEWYCKX
Roger en Lea

VAN BAEL-DONCKERS
Raymond en Rosa

HUYSMANS-SEGERS
Josephus en Alberta

DE COCK-VAN HOUDT
Jean en Carolina

DE HOUWER-COOLS
Carolus en René

MEEUWS-VAN DER KUYLEN
Victor en Hilda

SMITS-SOMERS-PAUWELS
Jules en Maria

VAN DEN BOGAERT-
VEBELEN
Julius en Alsonsine

VAN LOOVEREN-
VAN WESENBEECK
Alfons en Joanna

VAN SANTVOORT-
VAN DEN BOSCH
Jozef en Josephina

VAN STRAATEN-
SCHUMACHER
Johannes  en Margarita

VERWILT-JANSEN

Ludovicus en Anna

6 0  J A A R  S A M E N
NIJNS-JANSSENS
Jozef en Ludovica
TRUYEN-VERRYCKT
Ludovicus en Paula

VERELST-
VAN DER SCHRAELEN
Adrianus en Theresia

VERWILT-JANSEN
Ludovicus en Anna

6 5  J A A R  S A M E N
STERKENS-TAEYMANS
August en Maria

PROFICIATJUBILARISSEN
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Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan
Begin september viel de gemeentelijke info-

brochure rond de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan (GRS) bij u in de bus. Hierin werd een open-

baar onderzoek aangekondigd van 13 september tot en met

11 december.

Tijdens dit onderzoek kunt u uw opmerkingen formuleren.

We willen u herinneren aan de info- en inspraakvergaderin-

gen die bij de start van het openbaar onderzoek worden ge-

organiseerd:

- dinsdag 14 september om 20 uur

in het koetshuis aan het gemeentehuis in Halle

- woensdag 15 september om 20 uur

in de refter van de gemeentelijke basisschool Sint-Antonius

- donderdag 16 september om 20 uur

in zaal Zonneputteke in Zoersel

Het ontwerp van het structuurplan ligt vanaf 13 september ter

inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, de

loketdiensten en de vestigingen van de openbare bibliotheek.

U kunt het plan ook raadplegen via www.zoersel.be.
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