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Hebt u het ook al terug beet, het normale ritme van werk, school, vereni-

gingen, ...?

Ook in de gemeente zijn wij allen terug aan het werk. En er ligt veel op de

plank voor de volgende maanden.

Zo wordt momenteel een deel van de N12 heraangelegd en staan dit na-

jaar de voet- en fietspaden in Zoerseldorp en Zandstraat nog op de uit-

voeringslijst. In het voorjaar moet dan de 5de fase van Halledorp volgen.

Onze dorpskernen verfraaien, is daarbij de doelstelling.

Maar ook op andere vlakken moet de motor draaien:

Zo moet het dossier voor de integratie van gemeente- en OCMW-diensten

in het Bethaniënhuis dit najaar vorm krijgen, en kijken we uit naar creatie-

ve ideeën van de aangestelde ontwerper voor de gemeenschapsinfra-

structuur in de Achterstraat.

En zo zal de zomer snel vergeten zijn. Het was ook een zomer om te ver-

geten. Want veel zonnige dagen zijn ons niet te beurt gevallen, dit jaar.

Al is alles relatief. Want als je de beelden op TV bekijkt over al het natuur-

geweld, dan mogen wij zeker nog niet klagen. Overstromingen in India,

bosbranden in Zuid-Europa, Katrina die huishield in Amerika, ...

Wervelwinden, die zijn te mijden. Maar wervelend, daar houden we wel

van. Want activiteit, die mag er zijn in een gemeenschap.

En die was er ook de voorbije zomer. Ondermeer met Eurozoersel

En ook de volgende periode staat er heel wat op stapel, zoals Zoersel

(s)tript en de seniorenweek.

Kleine creatievelingen vinden vanaf 1 september hun gading in het filiaal

van de academie voor beeldende kunst. Onze aanvraag werd immers

goedgekeurd!

En zij die het liever rustiger houden, mogen de bibliotheekweek niet ver-

geten.

Bent u er allemaal klaar voor? Want de volgende maanden zal er door

Zoersel een fikse bries waaien… verfrissend zal het alleszins zijn!

VO O R W O O R D
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Het gemeentebestuur droeg 8.000 euro bij voor de aankoop van de nieuwe
ziekenwagen van het Rode Kruis. Op 24 september houdt het rode Kruis
opendeurdag, aan hun lokaal aan de Bethaniëlei. Die dag laten zij u graag
kennis maken met hun nieuwe voertuig. Ga gerust een kijkje nemen.
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W E T E N S W A A R D

NIEUW SKATETERREIN

Deelgemeente Zoersel

Skaters kunnen zich sinds kort ook
in de deelgemeente Zoersel naar
hartelust uitleven op het nieuwe
skateterrein aan De Reiger (speel-
plein Kiekeboe). Het terrein werd
voorzien van een aantal nieuwe
toestellen zoals een quarterpipe en
een flatbank.

TE KOOP BIJ OPBOD!

Fietsen

Het gemeentebestuur verkoopt bij
opbod een aantal fietsen. De ver-
koop vindt plaats op donderdag 22
september om 18 uur bij de ge-
meentelijke dienst Openbare
Werken aan het Zonneputteke in de
deelgemeente Zoersel. De fietsen
kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

ZOERSELSE IN DE PRIJZEN

diploma en nationale gouden medaille

De in Valencia geboren, en al enke-
le jaren in Zoersel op rust gestelde
talenlerares, Filis-Sol Vilanova,
won al verschillende literaire prijzen
in Frankrijk.
Op 29 mei van dit jaar kreeg ze van
de ‘Academie Européenne des
Arts’, gevestigd in België, de ‘me-
daille d’or nationale’ voor de door
haar ingezonden werken. Er namen
schrijvers deel uit in totaal 15 ver-
schillende landen.
Volgend jaar verschijnt de pas
beëindigde nieuwe roman van de
schrijfster, welke zich meestal in
Spanje afspeelt in de wereld van
het stierenvechten.
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NIEUW VERKOZEN

gemeenteraadslid en schepen

Omwille van het overlijden van Wim
van Haegendoren, eerste schepen,
moest er niet alleen in de gemeente-
raad maar ook in het schepencollege
een plaats ingevuld worden. Tijdens
de gemeenteraad van 26 mei legde
Danny Van de Velde (N-VA) uit Halle
als nieuw raadslid de eed af.
De gemeenteraad van 23 juni verkoos
dan Max Scheirs (N-VA) tot nieuwe
schepen.

Max Scheirs (62 jaar) werd gemeen-
teraadslid op 27 november 2003, toen
nog als lid van VU-ID. Als nieuwe
schepen en opvolger van Wim van
Haegendoren wacht hem een belang-
rijke taak in het college.

GEMEENTERAAD VERKIEST...

Nieuwe brandweercommandant

In juni verkoos de gemeenteraad Yves
Sepot tot nieuwe brandweercomman-
dant van ons vrijwillig brandweerkorps.
Yves Sepot (33 jaar) maakt al sinds
1993 deel uit van het brandweerkorps.
Hij bouwde zijn brandweercarrière uit
en bekleedt sinds 1 januari 2002 de
functie van onderluitenant. Vanaf 1 ju-
ni 2005 nam hij al tijdelijk de functie
van officier-dienstchef van het brand-
weerkorps waar, in opvolging van
Ferre Schryvers.

OPENINGSUREN

GEWIJZIGD!

Langer op zaterdag.

Vanaf 1 oktober is het
kringlooppark op zater-
dag geopend van 8u.30
tot 15 uur i.p.vanaf 9 uur.
Meer informatie bij ons
groen nr. 0800 14 529.

EIGEN STEK OP HET NET!

http://jeugdraad.zoersel.be

De gemeentelijke Jeugd-
raad heeft nu ook een ei-
gen website.
U vindt er foto's van de
activiteiten (1-euro-fuif,
Euro-Zoersel,...), een
agenda met alle data
wanneer het jeugdraad
is, info over de Jeugdraad
zelf en over de gemeen-
telijke jeugdverenigingen
en nog veel meer!

BUSJE KOMT ZO!

Hou ze in de gaten.

Vanaf 1 oktober veran-
dert het aanbod van De
Lijn. Zij start voor de ge-
meenten Zoersel, Malle
en Zandhoven met “De
Belbus”.
De belbus is net zo goed
‘openbaar vervoer’, met
dezelfde tarieven en ver-
voerbewijzen als het ge-
wone busvervoer. Het
grote verschil bestaat er-
in dat de belbus enkel
maar rijdt op verzoek. Ze
heeft een aantal mogelij-
ke haltes (met een halte-
bord van De Lijn), maar
rijdt niet volgens een vas-
te route of dienstregeling.
En ze stopt alleen maar
aan haltes die op voor-
hand werden aange-
vraagd.
Hou uw brievenbus in de
gaten. In de tweede helft
van september krijgt u
een uitgebreide folder in
de bus waar u alle nuttige
informatie krijgt over dit
nieuwe initiatief.
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Danny Van de Velde Max Scheirs

Yves Sepot
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800 kandidaten werden volledig willekeu-

rig en anoniem uitgeloot door de onderzoe-

kers. Zij kregen enkel de barcodes van de

lenerskaarten.

385 ingevulde enquêtes werden uiteinde-

lijk verwerkt door de vakgroep TOR van de

Vrije Universiteit Brussel (VUB). Dat bete-

kent dat de resultaten van het onderzoek

gaan over 9.54 % van onze gebruikers bo-

ven de 18 jaar (cijfers van 2004).

Het volledige verslag hier weergeven is on-

mogelijk. Enkele hoofdlijnen kunnen wel

natuurlijk.

De cijfers moet u wel met enig voorbehoud

bekijken, gezien de relatief kleine respons.

Wat is het profiel van onze volwassen
gebruikers volgens het onderzoek?
- De vrouwen vormen een uitgesproken

meerderheid (72,1 %).

- De grootste groep gebruikers (66,4 %) is

tussen de 30 en 60 jaar oud.

- De beroepsactieve groep is het grootst

(55,9 %).

- De meeste gebruikers hebben een diplo-

ma hoger onderwijs (58,8 %) of hoger se-

cundair onderwijs (27.8 %).

- Een zeer groot gedeelte woont samen

In 2004 hielden we een onderzoek bij onze

volwassen gebruikers. Zo’n onderzoek

werd tegelijkertijd in de meeste Vlaamse

openbare bibliotheken gevoerd. Misschien

herinnert u zich hierover wel een van de

krantenartikels.

met een partner (gehuwd of ongehuwd

samenwonend) en heeft kinderen (49 %).

- Slechts 2,5 % heeft een netto gezinsinko-

men onder de 1.000 euro; voor 28,4 %

schommelt dat tussen de 1.000 en 1.999

euro; en 53,7 % geeft een netto gezinsin-

komen tussen de 2.000 en 4.000;eruo

15,4 % zit boven de 4.000 euro. Het gaat

hier om gezinsinkomens. Daarbij weten

we niet hoe groot het gezin is.

Volgens de cijfers uit onze lenersadministratie was in

2004 van onze +18-gebruikers 33,51% man en 66,49

vrouw. Het kan dus niet anders dan dat er ofwel  bij

toeval in verhouding ook meer vrouwen dan mannen

werden uitgeloot, of dat er meer vrouwen dan mannen

de moeite hebben genomen om het uitgebreide for-

mulier in te vullen.

Besluit

Een zeer groot gedeelte van onze volwas-

sen leners is vrouw, hooggeschoold, heeft

een partner en kinderen, een job en be-

schikt over een behoorlijk gezinsinkomen.

Mannen maken minder gebruik van de bi-

bliotheek dan vrouwen. (Volgens onze ei-

gen lenersadministratie is enkel de

leeftijdsgroep 60-70 jaar een uitzondering.

In deze groep komen er meer mannen dan

vrouwen voor.)

Laaggeschoolden en mensen met een

echt klein gezinsinkomen komen minder

naar de bibliotheek dan de andere groe-

pen.

Wanneer gaat men naar de bibliotheek?
- De meeste gebruikers kwamen al naar

een openbare bibliotheek van in hun kin-

dertijd of als jongere (samen 79,4 %).

- 4/5 is enkel lid van de bibliotheek in onze

gemeente. 1/5 gaat ook naar een biblio-

theek elders. Als belangrijkste reden ge-

ven zij daarvoor op dat het aanbod daar

groter is, ze het kunnen combineren met

werk, school en boodschappen, die an-

dere bibliotheek gemakkelijker bereik-

baar is, of de dienstverlening er beter is.

- De meeste gebruikers komen regelmatig

(maandelijks) tot vaak naar de biblio-

theek.

- De meeste volwassenen gaan naar de bi-

bliotheek voor ontspanning (goed boek,

cd, dvd), informatie over hobby’s, voor de

kinderen, informatie voor studie of werk.

Senioren geven aan dat ze ook vaak ko-

men om iets bij te leren en om de kranten

en tijdschriften te lezen.

- Als volwassenen met kinderen naar de

GE B R U I K E R S  O N D E R Z O C H T
het mysterie ontrafeld of... wie zijn ze, waarom komen ze en wat willen ze?

gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
bibliothecaris
Janne Verstrepen

tel. 03 312 94 04
fax 03 312 94 27
bibliotheek@zoersel.be

Info
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7.149 GEBRUIKERS

daar doen we iets voor!

Kom tijdens de bibliotheekweek van 15 tot 23 oktober in uw bibliotheek genieten van

een kopje koffie en proef er van de aanbiedingen: fijne leeswaren, kruidige romans, ver-

se filmpjes en droge cd’s. Met onderstaande bon kunt u bovendien tijdens de biblio-

theekweek gratis 1 cd of dvd lenen.

Op zaterdag 15 oktober verwennen we onze bezoekers extra:

IN ZOERSEL

Leescafe met live-muziek. En misschien wordt u dan wel persoonlijk op uw wenken

bediend door een knotsgekke ober (van 9 tot 12 uur).

IN SINT-ANTONIUS

Laat u fotograferen met uw lievelingsboek. Dat wordt dan meteen een intellectuele

prent voor uw fotoalbum. Een vleugje muziek zorgt voor uw prettig humeur zodat de

foto niet mislukt (van 9 tot 12 uur).

IN HALLE

Schoon schrijven, we hebben het allemaal ooit lang geleden geleerd. Vandaag hebt u

de gelegenheid om een unieke bladwijzer te laten maken. Een echte kalligraaf, ofte-

wel schoonschrijver, schrijft uw naam erop in prachtige letters (van 10 tot 12 uur).

En omdat we onze collectie regelmatig aanpassen aan het nieuwe seizoen, kunt u op

15 oktober artikelen uit onze oude stock aan dumpingprijzen kopen.

Op het gelijkvloers van de oude bibliotheek in Halle (naast de nieuwe) hebt u de gele-

genheid om te snuisteren tussen onze oude boeken. Voor maximum 1 euro wordt u ei-

genaar van zo’n uniek exemplaar. En met onderstaande bon krijgt u er nog eentje

bovenop.

Bent u nog nooit in de openbare bibliotheek geweest? Kom dan zeker eens kennisma-

ken tijdens de bibliotheekweek! Meer info over de bibliotheek op www.zoersel.be/vrije

tijd/bibliotheek.

bibliotheek komen, is dat vaak op woens-

dagnamiddag of zaterdagvoormiddag.

Zonder kinderen komen ze ook vooral op

zaterdagvoormiddag en tijdens de avond-

uitleningen.

- Een kwart van de deelnemers geeft aan

dat ze graag zouden hebben dat de

bibliotheek ook op zaterdagnamiddag

open is.

Wat zoekt men in de bibliotheek?
In de eerste plaats komt men nog steeds

voor boeken. Daarna volgen tijdschriften,

cd’s en dvd’s.

Wie zoekt die vindt.
Veel mensen maken op voorhand een

plan, maar eens ter plaatse wijken ze er

van af.

Ze zoeken vooral door tussen de rekken te

lopen, ofwel rechtstreeks naar het onder-

werp van hun keuze te gaan.

Tevredenheid 
De uitleentermijnen, catalogus, algemene

dienstverlening scoren goed.

Veel gebruikers geven aan dat ze graag

meer de nieuwste boeken, cd’s en dvd’s

zouden kunnen uitlenen. Ook is er vraag

naar meer spannende boeken en oorlogs-

romans, science-fiction en fantasy, hobby-

boeken, reisgidsen en boeken over

gezondheid en opvoeding. In het alge-

meen zijn onze gebruikers tevreden over

de bibliotheek.

Met de resultaten van het volledige gebrui-

kersonderzoek kunnen we aan de slag om

onze dienstverlening aan te passen.

7.149 GEBRUIKERS

daar doen we iets voor!

15 tot 23 oktober

gratis 1 cd of dvd

lenen van
15 tot 23 oktober

in één van de
bibliotheken van Zoersel

zaterdag 15 oktober

gratis 1 boek

boekenverkoop
in de oude bibliotheek

van Halle
van 9 tot 12 uur
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pad ligt er erbarmelijk bij. Oorspronkelijk was de bedoeling van

het bestuur om deze werken pas aan te vatten nadat de omlei-

dingweg van Zoersel zou gerealiseerd zijn. Deze werken laten

echter zo lang op zich wachten dat het onverantwoord is om

voet- en fietspaden niet eerder aan te pakken.

Het fietspad, dat nu juist naast de rijbaan gelegen is, is heel on-

veilig en wordt daarom verplaatst tot naast het voetpad. De par-

keerstrook komt juist naast de rijbaan te liggen en vormt een

buffer tussen het autoverkeer en de zwakke weggebruikers, de

fietsers en de voetgangers.

Het nieuwe fietspad wordt verhoogd aangelegd naast het voet-

pad en wordt uitgevoerd in rode dubbele betonstraatstenen.

Het voetpad zal bestaan uit grijze dubbele betonstraatstenen.

De werken starten eind september rijrichting Zandhoven. De

andere zijde, rijrichting Dorp, komt later aan de beurt, nadat

Netmanagement/Iveka het laagspanningsnet ondergronds

heeft gebracht.

stand van zaken
E G E N -  E N  A N D E R E  W E R K E NW

wegenwerken

HERAANLEG N 12: KAPELLEI

Na fase 1, de heraanleg van het kruispunt Kapellei/Eikenlaan

en fase 2, de aanleg van een vrijliggend fietspad richting Ant-

werpen, is nu fase 3 aan de beurt: de heraanleg van de rijweg

en de aanleg van een vrijliggend fietspad richting Turnhout, van

aan rusthuis Joostens tot aan de gemeentegrens met Schilde.

De rijbaan, die vroeger uit drie rijstroken bestond, wordt nu te-

ruggebracht naar twee rijstroken. Op de vrijgekomen ruimte

wordt een nieuw, breder fietspad aangelegd richting Turnhout. 

Om de veiligheid van de fietsers nog te verhogen en om het ge-

heel mooier te maken investeert het gemeentebestuur onge-

veer 11.000 euro voor het planten van een haag tussen de

rijweg en het vrijliggende fietspad richting Sint-Antonius.

Tijdens deze werken is er voor het doorgaand verkeer een om-

leiding via de Raymond Delbekestraat en de Bethaniënlei voor-

zien. Het plaatselijk verkeer blijft toegelaten; de handelaars

blijven bereikbaar.

De omleiding voor de bussen van De Lijn gebeurt via de

Kwikaard en de Raymond Delbekestraat zodat de haltes in het

centrum van Sint-Antonius nog kunnen bediend worden.

De werken aan deze fase 3 zijn begin september gestart en zul-

len eind oktober voltooid zijn.

HERAANLEG VAN DORP EN ZANDSTRAAT

Het Dorp en de Zandstraat zijn reeds lang aan een grondige

opknapbeurt toe. Het fietspad is levensgevaarlijk en het voet-

PARKING LOTELINGLAAN.

Ter hoogte van het nieuwe lokaal van de Harmonie Sint-

Martinus aan de Lotelinglaan wordt een parking voor een 14-

tal wagens aangelegd. De parking wordt aangelegd achter de

rooilijn, in zwarte betonstraatstenen met witte betonstraatste-

nen als belijning. De strook tussen parking en rijbaan krijgt met

grijze betonstraatstenen. Het geheel wordt verder afgeboord

met aanplantingen.

gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

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

Info
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De gemeentelijke informatiebrochure is voor u waarschijnlijk geen onbekende: bij velen is

het de trouwe bondgenoot van de telefoon. Deze uitgave van het gemeentebestuur in sa-

menwerking met de lokale middenstand is een handig boekje boordevol informatie over

de gemeentelijke dienstverlening. U vindt er ook informatie over alle ondernemers in onze

gemeente, over diverse openbare diensten, over de Zoerselse verenigingen, enz.

IN F O R M AT I E B R O C H U R E  2 0 0 6 - 2 0 0 8
met gedrukte én digitale gids

Achteraan in de gemeentelijke informatie-

brochure vindt u een lijst met lokale zelf-

standigen. Hier vermelden wij gratis alle

zelfstandigen met een vestiging in Zoersel.

De gemeentelijke informatiebrochure be-

zorgen wij gratis bij alle inwoners thuis.

Elke nieuwe inwoner krijgt er één overhan-

digd bij zijn/haar inschrijving in onze ge-

meente.

Het gemeentebestuur werkt aan een nieu-

we uitgave van de informatiebrochure, edi-

tie 2006-2008. Deze editie valt rond de

jaarwisseling bij iedereen in de brievenbus. 

adverteer in de informatiebrochure!
Samen met de nieuwe informatiebrochure

wordt ook de digitale handelsgids op

www.zoersel.be aangepast.

Als u adverteert in de gedrukte brochure

krijgt u automatisch een uitgebreide fiche

in de online-gids. U beheert uw eigen ge-

gevens en kunt hier heel wat informatie

kwijt over uw activiteiten, uw openings-

uren, de merken die u voert, tijdelijke acties

en promoties,...

Bovendien zorgen wij voor een link op het

stratenplan zodat mensen u makkelijk we-

ten te vinden. Geïnteresseerden kunnen u

ook makkelijk contacteren via een invulfor-

mulier.

Het gemeentebestuur werkt samen met de

firma ‘End2End’ om dit project te realise-

ren. Alle bij ons gekende middenstanders

en vrije beroepen kregen een brief met

concrete informatie en een intekenstrook.

Ook op onze website verschijnt deze infor-

matie met een intekenformulier.

meld wijzigingen!
Maar voor we met deze nieuwe uitgave

starten, kijken we alle coördinaten (adres-

sen, telefoon- en faxnummers, e-mail-

adressen,...) van middenstanders, vrije

beroepen, verenigingen, politieke partijen,

enz… na. Ook onze gedrukte Handelsgids

controleren we grondig. U kunt ons hierbij

helpen door uw gegevens in de brochure

na te kijken.

Fouten en eventuele wijzigingen kunt u

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 bro-

chure kunt u zich melden. Wij hopen dat u

ook deze keer dit initiatief ten volle steunt

zodat de informatiebrochure 2004-2006

opnieuw een onmisbare gids wordt in elk

huisgezin.

2005/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 7

Soms werven mensen zogezegd in naam van het gemeentebestuur publiciteit.

Officieel gedelegeerden van het gemeentebestuur hebben altijd een “aanbeve-

ling”. Op deze aanbeveling staat altijd het gemeentezegel en ze is altijd ge-

handtekend door de burgemeester en de secretaris. Op uw vraag moet de

publiciteitswerver deze aanbeveling voorleggen of ze u bezorgen.

Als u twijfelt, contacteer dan onmiddellijk de gemeentelijke dienst Commu-

nicatie & Voorlichting, tel. 03 380 13 02, 03 380 13 09 of 03 380 13 01.

waarschuwing

gemeentelijke dienst
Communicatie & Voorlichting
communicatieambtenaar
Marc Bachot

tel. 03 380 13 02
fax 03 380 13 30
communicatie@zoersel.be

Info
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Staat uw naam in de onderstaande lijst dan

ontvangt u in september een uitnodiging

om uw prijs in ontvangst te nemen! De prij-

zen overhandigen we plechtig tijdens een

receptie die doorgaat in het gemeentehuis.

De datum van de prijsuitreiking delen we u

ook nog per brief mee.

Wij danken u voor uw inzet en we hopen

dat een goede fietsgewoonte ook zonder

deze actie blijft doorgaan!

De Clippeleir Jan, Michielsen Liliana, Leurs

Mieke, Guldentops Francois, Pelgrims

Maria, Hermans Marina, Michiels Michel,

Van Dyck Joanna, Hoet Annie, Van

Wynsberge Yannick, De Laet Herman, Nuyts

Suzanna, Sleeuwaert-Marien, Vermeulen

Maria, Verhaert Catharina, Van Den Bergh

Rita, Van Hooghten Maria, Hofkens Karel,

Hillen Josée, Oorts Lutgard, De Jongh

Annemie, Duchene Christel, Willems Maria,

Janssens Francois, Meeusen Francois,

Geysels Glen, Quirijnen Cindy, Bastiaensen

Monique, Lamot Fanny, Vermeulen Karl,

Van Hauwaert Marie Louise, Somers Marc,

Wilmssen Paula, Deckers Joanna,

Lambrechts Nathalie, Kienen Marina, Van

der Schoot Yvonne, Vinck Hermina, De

Wree Werner, De Schutter Karen, Van

Hofstraeten-Peeters, Diels Dirk, Bluekens

Gust, Geysen Karin, Vekemans Julienne,

Keysers René, Van Camp Magda, Moens

Ann, Van Peer Leo, Peeters Nadine, Aerts

Ann, Van den Langenbergh Cyriel, Maes

Gerda, Felix Irena, Duhoux Martha, Somers-

Morreel, Geysen Jan, Ongena-Jossels,

Verheyen Marcel, Denie-Janssens,

Roelants Monica, Andries Marie Louise,

Denie Pierre, Rouwvoet Flora, Gyles Paula,

Meersman Luc, Gaetane Van Gastel, Van

den Bosch Anny, Van Mullem Marina, Van

Wesenbeeck Maria, Van Tichelt Jos,

Somers Maria, Justens Maria, Marranes

Maria, Lodewijckx Christiane, Kampers

Lucienne, Sebreghts, Geerinckx-Budts, Van

Overloop Patrick, Breugelmans Louisa,

Verellen Andrea, Peeters-De Ruysser,

Poppe Francois, Scheers Quinten, De

Groote Ann, Vermeersch Quintus,

Vangenechten-Gabriels, Wouters Albert,

Verboven Frans, Bloemen-Willems, De

Block Brigitte, Budts Christiane, Raeves Lut,

Van Camp Magda, Renard Yves, Grootjans

Gerda, Wouters Frans, Govers Gustaaf,

Peeters Danny, Laenen Maria, Huygen Ria,

Van de Mier Lodewijk, Oorts Aloysia, De

Moor-Hermans.

Deze tombola werd mee mogelijk gemaakt

door de sponsoring van: Bakkerij Max,

Bakkerij Bethanië, Bvba Bakkerij Leo

Frans, Krantenwinkel Vandael, Hugo en

Rita dagbladhandel, Kapsalon Forrest,

Friendie’s Boetiek, Zen Power, Fraro, CM,

Bond Beter Leefmilieu en het gemeentebe-

stuur van Zoersel.

Inmiddels is de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ afgelopen, de spaarkaarten zijn in-

gezameld en de trekking van de tombola is gebeurd. Hieronder vindt u de lijst van de win-

naars van de tombola. Helaas valt niet iedereen in de prijzen maar hoe dan ook hebben we

allemaal gewonnen! Immers het leefmilieu en uw gezondheid zijn hierbij gebaat!

BE L G E R I N K E L
prijsuitreiking

energie (ge)tip(t)
Nu de energieprijzen weer flink stijgen, loont

het zeker de moeite om een aantal bespa-

ringstips in de praktijk te brengen. Zeker als

u bedenkt dat met elke kWh of elke m3 aard-

gas die u niet verbruikt er ook minder CO2,

het voornaamste broeikasgas, in de atmo-

sfeer komt. Dat dit niet onbelangrijk is, wordt

weer aangetoond door de recente berichten

dat de temperatuur in de West-Europese

steden de laatste jaren met 1 à 2 °C steeg.

Op het eerste gezicht lijkt dat leuk, maar als

het gepaard gaat met hevigere onweersbui-

en en de bijhorende wateroverlast verandert

het plaatje. Of met drogere perioden in het

zuiden van Europa die bijdragen tot groot-

schalige bosbranden die mens en natuur

bedreigen.

Dit maal sommen we enkele tips op die zich

in de ‘keukensfeer’ bevinden.

- Koken op aardgas of met (elektrische) in-

ductiekookplaten verbruikt het minste

energie;

- Zorg bij elektrisch koken voor kookpannen

met een vlakke onvervormbare bodem;

- Met een snelkookpan kookt u sneller en

bespaart u 40 tot 70 % energie, terwijl de

voedingswaren meer smaak en vitamines

behouden;

- Kook zoveel mogelijk met een deksel.

Koken zonder deksel verbruikt driemaal

meer energie;

- Kook met zo weinig mogelijk water;

De kookpot moet aangepast zijn aan de

grootte van de kookplaat. Dit geldt ook

voor gas;

- Aangezien elektrische kookplaten nog een

tijdje warm blijven, schakelt u ze best even

voor het einde van de bereidingstijd uit;

- De opwarmtijd van de oven kan bij de

meeste gerechten korter dan het recept

vermeldt, of zelfs overgeslagen worden;

- Schakel de oven enkele minuten voor het

einde van de bereiding uit;

- De microgolfoven is circa de helft zuiniger

dan de klassieke oven of het klassieke

fornuis, behalve voor grote hoeveelheden.

Bekijk onze vorige tips via www.zoersel.be.

Klik rechtsonderaan op “gemeenteblad” en

u kunt de vorige GGD’s en GGD-flitsen

downloaden.

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

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

Info
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BBO S G R O E P  A N T W E R P E N - N O O R D
eigenaars werken samen

Op 14 februari 2005 werd de bosgroep Antwerpen Noord in het leven geroepen.

Een bosgroep streeft een vrijwillig samenwerkingsverband na tussen alle boseige-

naars, zowel openbare als privé. In deze samenwerking staat de beheersvrijheid

van de eigenaar centraal en heeft elke partner een gelijkwaardige inbreng.

Waarom bosgroepen?
Het bosareaal in Vlaanderen is beperkt en bovendien enorm versnipperd.

Boseigendommen kleiner dan 1ha zijn geen uitzondering. Het beheer van deze

bossen is voor veel eigenaars en beheerders financieel onrendabel. Vaak ont-

breekt ook informatie over bosbeheer en de huidige wetgeving. Dit alles maakt dat

er in de praktijk weinig aan bosbeheer wordt gedaan. Samenwerking tussen ver-

schillende eigenaars kan leiden tot een gezamenlijk beheer en/of houtverkoop.

Bovendien wordt ook de uitwisseling van informatie bevorderd.

Meerwaarde van de bosgroep?
Naast gratis advies en informatie rond duurzaam bosbeheer heeft de bosgroep nog

andere mogelijkheden:

- Hulp bij het aanduiden van dunningen, bij de aanvraag van kapmachtigingen en

subsidies en bij het opstellen van een beheersplan.

- Uitvoeren van onrendabele beheerwerken zoals de bestrijding van Amerikaanse

vogelkers, vrijstellingen, onrendabele dunningen.

- Organisatie van wandelingen en cursussen.

- Optreden als organisator van gezamenlijke beheerwerken en houtverkoop.

- Overlegforum tussen verschillende boseigenaars en bosgebruikers waarbij de

bosgroep een neutrale positie inneemt tussen overheid, eigenaars en recrean-

ten.

Elke boseigenaar is vrij om al dan niet beroep te doen op deze diensten. Iedere ei-

genaar behoudt de volledige zeggenschap over het beheer van zijn eigendom.

Meer informatie bekomt u bij Karolien Devriendt van Bosgroep Antwerpen Noord,

Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne, tel. 03 360 52 10, e-mail: karolien.de-

vriendt@admin.provant.be, website: www.bosgroepen.be.

SSE N I O R E N W E E K
21 tot 25 november

gemeentelijke dienst
Leefmilieu
milieuambtenaar
Monique De Feyter

tel. 03 380 13 43
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

Info

Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn
seniorenconsulente
Rarenne Boyen

tel. 03 312 94 20
fax 03 312 94 25
ocmw@zoersel.be

Info

Het is weer zover, de jaarlijkse seniorenweek komt

eraan. Traditiegetrouw bieden wij u een erg geva-

rieerde week aan. Neem dus nu alvast uw agenda

en kies uw favoriete activiteit uit ons rijk gevuld

programma uit.

Nog beter. Reserveer gewoon de ganse week in

uw agenda en mis niets van hetgeen wij u aanbie-

den!

U vindt ons volledig aanbod in de speciaal daar-

voor uitgegeven folder die u in oktober in uw brie-

venbus vindt.

Dit jaar nemen we natuurlijk weer de draad op van

onze actie ’Wij weten elkaar wonen‘. Begin no-

vember gaan we weer op bezoek bij de 80-plus-

sers uit onze leefgemeenschap.

Deze actie loopt met medewerking van KBG, zie-

kenzorg, de gezelschapsdienst en de senioren-

raad. Samen willen we de senioren die

zorgbehoevend of minder mobiel zijn uit hun isole-

ment halen door hen een bezoekje te brengen. Op

deze manier zijn we met zijn allen betrokken bij het

seniorengebeuren in onze gemeente.

Voor velen wordt het een blij weerzien en voor an-

dere een aangename kennismaking.
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met kleurpotloden of stiften, maar ook met

plakkaatverf, ecoline of pen en inkt, met

hout, stof of papier. Uiteenlopende thema’s

vormen het onderwerp van de creatieve

opdrachten in het jeugdatelier.

Doel van het jeugdatelier is zeker niet om

‘kunstenaars’ te vormen (als dat al moge-

lijk zou zijn), doch om ieder die daaraan be-

hoefte voelt, op een vakkundige en

stijlvolle manier te begeleiden in zijn of haar

creatieve ontplooiing. Uiteraard doet ieder-

een dat op zijn eigen manier, op zijn eigen

tempo en met zijn eigen verbeelding.

Voor wie?
Het jeugdatelier Zoersel start met  6- en 7-

jarigen. Praktisch betekent dit dat alle kin-

deren die het eerste leerjaar of het tweede

leerjaar in het gewone dagonderwijs vol-

gen, zich kunnen inschrijven.

BBE E L D E N D E  K U N S T
filiaal van start

Een aantal jaren geleden werd aansluiting

gezocht bij de kunstacademie in Hoog-

straten. Maar Zoersel greep naast het ge-

droomde filiaal. Er werd naarstig gezocht

naar een andere partner. Nieuwe gesprek-

ken met de stad Turnhout wierpen dit keer

wel vruchten af. De gemeenteraad keurde

in februari reeds unaniem de overeen-

komst met de stad Turnhout goed.

Op 25 april kreeg Zoersel bezoek van de

inspecteur van de Vlaamse overheid.

Zoersel had een sterk dossier klaarliggen

en kon goede vooruitzichten meedelen

voor nieuwe infrastructuur. Nu de Vlaamse

overheid het licht op groen heeft gezet kan

Zoersel volgend schooljaar starten met

een volwaardig filiaal beeldende kunst. 

Een voorstelling
In het jeugdatelier van het Filiaal

Beeldende Kunst Zoersel kunnen kinderen

op creatieve ontdekkingstocht gaan. In het

jeugdatelier kunnen ze al tekenend hun

fantasie helemaal de vrije loop laten gaan,

mogen ze in schilderijen alles opnieuw uit-

vinden. Natuurlijk leren ze ook echt teke-

nen, tekenen zoals de dingen er in het echt

uitzien. Of ze maken een beeldje in klei,

een robotje in papier-maché of wegwerp-

materialen. Er wordt met heel veel verschil-

lende tekenmaterialen gewerkt. Niet alleen

gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

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

Secretariaat Academie voor
Schone Kunsten Turnhout
tel. 014 41 41 85

Info

Het gemeentebestuur kreeg einde juli van de Vlaamse overheid officieel toelating voor de

oprichting van een filiaal beeldende kunst.

Dit is bijzonder heuglijk nieuws. Het gemeentebestuur ijverde hier immers al jaren voor. Zo

is de muziek- en woordacademie Babbelnoot reeds een filiaal van Wijnegem. Maar het kin-

deratelier werd tot nog toe door de gemeente zelf georganiseerd.
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VVO R M I N G
schrijf u nog snel in

U gaat wel eens op reis en dan blijkt dat men niet overal Nederlands spreekt?

U heeft vrienden in het buitenland maar de conversatie wil niet altijd zo goed lukken?

U zit veel op het internet en “chat” af en toe eens, maar uw Engels is niet voldoende?

Wat kunt u daar aan doen? De taal leren bijvoorbeeld.

Zo wilt u eindelijk eens kunnen meepraten met uw kinderen over computers.

Wij hebben dan de oplossing voor u.Volg onze computerlessen!

Als anderstalige wilt u het Nederlands onder de knie krijgen.

Ook hiervoor hebben wij de juiste cursus.

Wanneer?
U kunt inschrijven voor één van de twee

werkgroepen op:

woensdagnamiddag van 13 tot 14.40 uur

zaterdagvoormiddag van 10.20 tot 12 uur

Het schooljaar loopt van 1 september 2005

tot en met 30 juni 2006.

Waar vinden de lessen plaats?
De lessen vinden plaats in de prefabloka-

len aan het omni-sportterrein in Sint-

Antonius aan de Bethaniënlei 108.

Wanneer en hoe inschrijven?
U kunt telefonisch of ter plaatse inschrijven

bij de: gemeentelijke dienst Cultuur

Halle-Dorp 37

tel. 03 380 13 93

e-mail: cultuur@zoersel.be

en dit tot en met 30 september 2005.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor een volledig

werkjaar bedraagt:

normaal tarief: 51 euro

verminderd tarief (*): 33 euro

Bij de inschrijving ontvangt u een stortings-

formulier, waarmee u het verschuldigde in-

schrijvingsgeld kunt overmaken.

(*) het verminderd tarief geldt voor volgende groepen,
mits voorlegging van een bewijsstuk:
uitkeringsgerechtigde werklozen of persoon daarvan
ten laste, bestaansminimumtrekkers of persoon
daarvan ten laste, gehandicapten/mindervaliden
+ 65 %, residentegezinsvervangend tehuis, statuut
erkend politiek vluchteling of persoon daarvan ten
laste, jonger dan 18 jaar en ander gezinslid betaalde
reeds (= in teken- of muziekacademie in DKO), jon-
ger dan 18 jaar en bijkomende inschrijving in een an-
dere studierichting (muziek, woord, dans in DKO)

Al onze cursussen zijn dagcursussen. In ons aanbod vindt u:

- 4 jaar Frans en aansluitend 2 jaar conversatie op maandagnamiddag,

- 4 jaar Spaans en 2 jaar conversatie deels op woensdagvoormiddag, deels op vrijdag-

voormiddag,

- 4 jaar Engels en 2 jaar conversatie op donderdagnamiddag,

- 4 jaar Italiaans met aansluitend 1 jaar conversatie op dinsdag voor- of namiddag,

- 3 jaar Nederlands voor anderstaligen. Hier is de dag afhankelijk van het niveau.

- Bovendien organiseren wij nog cursussen ‘computer voor beginners’ en een vervolgcur-

sus Word en Exell.

De taalcursussen gaan door op de Campus Ter Beuken aan de Achterstraat in Sint-

Antonius, de computercursussen in het informaticalokaal van domeinBethaniën.

Iedereen boven de 18 jaar komt in aanmerking. Om in te stappen bij de conversatielessen

moet u het laatste jaar van de desbetreffende taal hebben gevolgd.

Onze lespakketten kosten 75 euro voor inwoners van Zoersel en 112,5 euro voor mensen

die niet in Zoersel wonen. De computercursus kost respectievelijk 100 en 150 euro.

Onze taalcursussen zijn al gestart op 12 september, maar als u snel bent dan kunt u er

nog gemakkelijk bij. De eerstvolgende computercursussen starten in november.

Heeft u interesse? Contacteer dan snel onze gemeentelijke Vormingsdienst.

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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In onze vorige uitgave publiceerden wij een artikel in verband met de definitieve goedkeu-

ring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. U kon daarin ook lezen dat het gemeen-

tebestuur in de toekomst wil ijveren voor betaalbare gronden voor haar inwoners. Met dit

doel voor ogen werden in elke deelgemeente zones aangeduid waar in de toekomst socia-

le kavels zullen gerealiseerd worden.

Hoe lang nog wachten?
Aan het aantal reacties en vragen af

te leiden, zijn er heel wat mensen

geïnteresseerd in de aankoop van

een sociale kavel. Er is op dit mo-

ment echter nog niets concreet uit-

gewerkt rond het project van de

sociale kavels. Er werden enkel een

aantal zones aangeduid waar deze

in de toekomst gecreëerd kunnen

worden. Een concrete uitwerking

moet gebeuren in zogenaamd ruim-

telijke uitvoeringsplannen, waarbij

een nieuwe bestemming voor de

aangeduide zones wordt vastge-

legd.

Binnenkort kan met de opmaak van

de eerste ruimtelijk uitvoeringsplan-

nen worden begonnen. De provincie

heeft immers op 11 augustus 2005

het gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan Zoersel goedgekeurd. De

opmaak van zo’n ruimtelijk uitvoe-

ringsplan zal ook de nodige tijd in

beslag nemen zodat ten vroegste in

2007 de sociale kavels effectief kun-

nen gerealiseerd worden.

Kunt u zich al kandidaat stellen?
De voorwaarden waaraan u moet

voldoen om in aanmerking te komen

SSO C I A L E  K AV E L S
wij houden u op de hoogte

voor een sociale kavel moeten door

de gemeenteraad nog worden op-

gesteld. Dit zal pas gebeuren nadat

de gronden effectief een nieuwe be-

stemming hebben gekregen, dus na

goedkeuring van de ruimtelijke uit-

voeringsplannen.

Op dit moment bestaan er dus nog

geen toewijzingscriteria, noch plan-

nen met indeling of oppervlakte van

de percelen.

Ook de aankoopprijs van de perce-

len is niet gekend.

Er bestaat ook geen wachtlijst waar-

op u zich al kunt laten registreren.

Wij houden u op de hoogte!
Van zodra er meer concrete gege-

vens zijn over de effectieve realisa-

tie van de kavels, de toewijzings-

criteria, de prijs van de kavels of het

openen van een kandidatenlijst

waarop kunt inschrijven, zult u hier-

over via de lokale media en het ge-

meentelijk infoblad onmiddellijk op

de hoogte worden gebracht. Ook

onze website www.zoersel.be en

onze digitale nieuwsbrief - waarvoor

u zich via onze website kunt inschrij-

ven - zal hierover de nodige infor-

matie verstrekken.

openbaar onderzoek
Op 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad

het ontwerp van het Bijzonder Plan van

Aanleg (BPA) “Gemeenschapsvoor-

zieningen Achterstraat” voorlopig goed-

gekeurd. De opmaak van dit BPA kadert

in het zoeken naar een gewenste be-

stemming en ordening van het woonuit-

breidingsgebied. Bedoeling is om in het

plangebied begrensd door Achterstraat,

Medelaar, Gestelsebaan en Hoge Dreef

een project voor gemeenschapsvoor-

zieningen en openbare nutsuitrusting te

realiseren. De toekomstige samenhang

van deze nieuwe functies met de aan-

palende woonstraten, de aanwezige

school en de nabijgelegen dorpskern

zijn hierbij van groot belang.

Voor dit BPA wordt nu een openbaar on-

derzoek georganiseerd. Vanaf 14 sep-

tember tot en met 14 oktober 2005 ligt

het ontwerp-BPA - bestaande uit het

plan met de bestaande en juridische

toestand, het bestemmingsplan, de ste-

denbouwkundige voorschriften en de

memorie van toelichting met de verant-

woording van de afwijking ten opzichte

van het gewestplan - ter inzage op het

gemeentehuis aan de Kasteeldreef 55

bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

U kunt er terecht: elke werkdag van 8.30

uur tot 12.30 uur, woensdag van 13.30

uur tot 16 uur en donderdag van 13.30

uur tot 20 uur.

Als u bij het plan adviezen, opmerkingen

of bezwaren wilt formuleren, moet u die

uiterlijk op 14 oktober 2005, schrifte-

lijk overmaken aan het College van bur-

gemeester en schepenen, Kasteeldreef

55, 2980 Zoersel.

gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

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

Info



veilig én milieuvriendelijk
naar school
Vorig jaar werd in St.-Antonius het project

“veilig én milieuvriendelijk naar school”

ingehuldigd. Na een positieve evaluatie

was het niet moeilijk om ook de scholen

in de deelgemeente Zoersel hiervoor

warm te maken. De oudercomités en de

directies van de twee scholen, het ge-

meentebestuur en de politie sloegen de

handen dan ook in elkaar en stippelden

ook in Zoersel de meest veilige fietsrou-

tes naar school uit.

Hiermee willen we afrekenen met de be-

kende vicieuze cirkel: omdat de school-

omgeving niet veilig is omwille van het

autoverkeer brengen steeds maar méér

ouders hun kinderen met de wagen naar

school, met de welgekende gevolgen...

Routes werden uitgetest, beveiligd waar

nodig en aangeduid met speciale bordjes.

Tijdens de inhuldiging krijgt elk kind een

mooi mapje mee, met per school de ver-

schillende routes. Ouders en kinderen

kunnen zo probleemloos de meest veilige

weg naar school nemen.

Ook ons leefmilieu is gebaat met minder

vervuilende uitlaatgassen. En onze kinde-

ren zullen na een dagje op de schoolban-

vvveeerrrkkkeeeeeerrr

Het begin van een nieuw schooljaar vraagt altijd extra voorzichtigheid en aandacht.

Kinderen vertoeven nog helemaal in vakantiestemming. Ze hebben een hele vakantie kun-

nen spelen en zijn dus minder oplettend. Iedereen die in de schoolomgeving komt, moet

hiermee rekening houden en zijn rijgedrag aanpassen. Elk kind heeft immers het recht om

de weg van huis naar school op een veilige en zelfstandige manier af te leggen.

Aandacht voor verkeersveiligheid mag zich echter niet beperken tot één moment.

schoolomgeving: zone-30
Opgepast: vanaf september worden er in

de verschillende gemeenten nieuwe zo-

nes-30 ingevoerd, en dat in de schoolom-

gevingen. Het is dus opletten geblazen.

Zowel op gemeentewegen als op ge-

westwegen zullen nieuwe verkeersbor-

den verschijnen. Op sommige plaatsen

zal de zone-30 permanent zijn. Op ande-

re plaatsen zal een onderbordje aandui-

den tussen welke uren de snelheids-

beperking geldt. Op andere plaatsen zul-

len dan weer de zogenaamde “led-bor-

den” verschijnen. Die lichten pas op

wanneer het nodig is. Hier geldt de zone-

30 dus enkel wanneer u het bord door

middel van de lichtjes op het bord ziet

verschijnen. De lokale politie zal bij aan-

vang en einde van de scholen toezien of

u deze nieuwe verkeersregels naleeft.

Een verwittigd man is…  verwittigd!

fietsen labelen
In onze politiezone stopten we met het

graveren van fietsen en schakelden we

naar het labelen van fietsen. Labelen wil

zeggen dat we uw rijksregisternummer

op een kleine sticker afprinten en op uw

fiets kleven. Deze sticker is gemaakt uit

speciaal materiaal en is heel moeilijk te

verwijderen. Aan de hand van het rijks-

registernummer kan men in het ganse

land terugvinden van wie een gevonden

fiets is.

De gemeentelijke Technische Dienst la-

belt de fietsen elke eerste woensdag

van de maand. Op 5 oktober doen zij dit

in de deelgemeente Sint-Antonius, 9 no-

vember in Halle en 7 december in

Zoersel. U kan met hen ook een af-

spraak maken via het nummer

03 312 94 00 of via het daarvoor be-

stemde formulier op onze website.

De meeste fietsen die nu gevonden wor-

den kunnen niet aan de eigenaar terug-

gegeven worden, simpelweg omdat we

niet weten van wie hij is. Wanneer er

een label zou ophangen zou dit pro-

bleem opgelost zijn. Als u uw fiets bent

kwijtgespeeld kunt u best ook eens con-

tact opnemen met de gemeentelijke

Technische Dienst. Misschien werd hij

daar wel binnengebracht. 

Alhoewel het labelen van de fietsen ge-

beurt door de gemeentelijke Technische

Dienst op vaste data of na afspraak

voorzien we ook specifieke acties om de

fietsen van de schoolkinderen te labe-

len.

Plant u ook een manifestatie?

Wenst u een label-initiatief nemen in uw

wijk? Neem gerust contact op met de lo-

kale politie. Dan kunnen we samen de

mogelijkheden bekijken. Hoe meer fiet-

sen er gelabeld worden, hoe beter.

2005/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 15

VVE I L I G H E I D
goed begonnen is...

gemeentelijke dienst
Verkeer
medewerker
Jeroen Claes

tel. 03 380 13 19
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

DOOR J.H. VERBANCK

een toekomst vol uitdagingen

iiinnnttteeerrrvvviiieeewww

Een verjaardag

is altijd een geschikte gelegenheid

om terug te blikken op het verleden

en vooruit te kijken naar de toekomst,

nietwaar?

Welaan dan,

want de Derde Wereldraad Zoersel

mag dit jaar

twintig kaarsjes uitblazen!

In die twintig jaar hebben verschillende op-

eenvolgende schepenen en voorzitters

zich het lot van de Derde Wereldraad

Zoersel (DWZ) aangetrokken. Een aantal

onder hen ging in op onze uitnodiging om

samen de geschiedenis een beetje te re-

construeren. Bob Peeters is op dit ogenblik

schepen van Ontwikkelingssamenwerking;

in de periode 1983-1994, waarin de DWZ

uit de grond is gestampt, nam Stan

Bartholomeeussen die functie waar.

Naast hen zat ook Erik Fuhlbrügge mee

aan de interviewtafel. Als gemeentelijk

ambtenaar begeleidt hij de werking van de

DWZ; hij is overigens de eerste in zijn

soort. Verder spraken we ook met twee

oud-voorzitters, namelijk de eerste in de rij,

Guido Van den Bulck, en de (voorlopig)

laatste, Katrien Seynaeve.

Zonder stuurman?
Guido: Vanuit Broederlijk Delen ben ik de

Zoerselse werking rond de Derde Wereld

altijd blijven volgen, nadat ik enkele jaren

de eerste voorzitter van de DWZ was ge-

weest. Sommige trouwe medewerkers van

het eerste uur zijn er nog altijd bij, zonder

functies te bekleden, maar in de loop der

jaren hebben ze heel wat op poten gezet.

Daar moet je bewondering en respect voor

hebben. Het geeft zin aan datgene waar we

twintig jaar terug mee van start zijn gegaan.

Stan: Er waaide halfweg de jaren tachtig

een frisse wind in de Zoerselse politieke

wereld. Er was een totaal nieuwe coalitie

aangetreden en die vond ontwikkelingsa-

menwerking over de partijgrenzen heen

echt heel belangrijk. Het politieke draag-

vlak en de stellige wil waren in het sche-

pencollege en in de meerderheid aanwezig

om terzake iets te realiseren. Als schepen

die verantwoordelijkheid droeg voor de uit-

voering van het beleid, stond ik dan ook ab-

soluut niet alleen om dingen op gang te

trekken. De voedingsbodem was aanwezig

en het college stelde middelen ter beschik-

king, zodat we duurzaamheid in het beleid

konden nastreven.

Katrien: Momenteel werkt de DWZ zonder

voorzitter, maar het enthousiasme van de

eerste jaren leeft nog altijd bij de groep me-
Bob Peeters, huidig Zoersels schepen van Ontwikkelingssamenwerking: “Er is veel vraag

van de Zoerselse scholen om met de Derdewereldraad samen te werken.”
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Stan Bartholomeeussen, de eerste Zoersels schepen van Ontwikkelingssamenwerking:
“Ontwikkelingsamenwerking vonden we halfweg de jaren tachtig over de partijgrenzen heen
heel belangrijk.”

dewerkers. Er is alleen niet iemand opgestaan met de ambitie om het voortouw te

nemen, toen ik na vijf jaar voorzitterschap in 2003 om aflossing van de wacht vroeg.

In afwezigheid van één figuur om de lijnen uit te zetten, is het werk over een aantal

werkgroepen verdeeld, rond 11.11.11, de scholenwerking, de voorjaarsactie...

Erik: Het ontbreken van een voorzitter verstoort het functioneren van de DWZ ei-

genlijk niet. Oké, je hebt niet één officiële spreekbuis naar de buitenwereld, maar er

is bijvoorbeeld een beurtrol om de vergaderingen voor te zitten. Als gemeentelijk

ambtenaar kun je ook wel een en ander opvangen en helpen sturen.

Bruggen bouwen
Stan: In de pioniersjaren, toen er weinig of geen derdewereldwerking bestond, leid-

de het enthousiasme om dingen te realiseren tot tal van initiatieven en nieuwighe-

den. Ik herinner me nog goed dat het een hele gebeurtenis was dat we op

gemeentelijke vergaderingen plots koffie van de Wereldwinkel begonnen te drin-

ken! Dat was nieuw toen, maar door het elan kregen dat soort initiatieven ook snel

een soort vanzelfsprekendheid.

in de Zoerselse ontwikkelingssamenwerking

16.07.1983: eerste officiële vergadering
onder impuls van Stan Bartholomeeussen
met acht geïnteresseerde Zoerselaars -1984: eerste lessenreeks (vier avonden
over Centraal Amerika); wordt vanaf dan
jaarlijks georganiseerd. Zo komen onder
andere Afrika, het Midden-Oosten, Milieu
en Derde Wereld, fundamentalisme,... aan
bod. Wordt vanaf 1999 vervangen door het“voorjaarsproject” - oktober 1984: eerste
“D-W-dag” in de gemeenteschool Zoersel
met meer dan 1.000 bezoekers; wordt van-
af dan tweejaarlijks herhaald als “D-W-
beurs”, vanaf 1999 als onderdeel van de
kerstmarkt - 26.10.1985: statuten door de
gemeenteraad goedgekeurd - goedkeuring
principebeslissing de gemeentelijke toela-
ge jaarlijks te laten stijgen tot 0,7 % - okto-ber 1986: scholenwerking opgestart: in
scholen die interesse hebben, wordt gratis
het tijdschrift Sam Sam en de NCOS-ka-
lender met lessenpakket aangeboden. De
Zoerselse basisscholen doen geregeld be-
roep op de DWZ bij organisatie van (les)ac-
tiviteiten in verband met Derde Wereld,
gelijkheid ... december 1988: informatieve
inbreng vanuit de DWZ bij de oprichting
van een DW te Kalmthout en Schilde; in de
daarop volgende jaren verstrekken mede-
werkers van de DWZ nog in 15 andere
Vlaamse gemeenten informatie - april1989: onder impuls van de DWZ beslist het
schepencollege geen tropisch hardhout
meer te gebruiken voor gemeentelijke wer-
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Tervuren. Het voorjaarsproject, dat jaarlijks ook een

zeshonderdtal Zoerselse schoolkinderen bereikt,

heeft al enkele jaren een structuur gevonden, met

tentoonstellingen, dia- en filmavonden; het project

trekt elk jaar heel wat belangstellenden en heeft zijn

deugdelijkheid bewezen. Kwamen ondermeer al

aan bod: Mongolië, Brazilië, Cuba, Mali, Tibet...

Katrien: Als voorzitter wilde ik wel eens nieuw bloed

bij het vaste team van medewerkers, maar dat is niet

altijd evident. Met een beperkte kern van mensen

kun je ook maar een zekere hoeveelheid activiteiten

en initiatieven bolwerken. Al moeten we de taak van

een adviesraad ook niet overschatten: het moet niet

zozeer een vereniging zijn die zelf dingen organi-

seert, maar veeleer een bruggenbouwer tussen be-

staande organisaties die activiteiten opzetten. De

DWZ kan initiatieven effectief ondersteunen met zijn

financiële middelen voor sensibilisatie.

Stedenband
Bob: Net als in de beginperiode laat het Zoerselse

schepencollege ook nu weer zijn hart zien voor de

derdewereldwerking en ontwikkelingssamenwer-

king, door de overheidsconvenant terzake te onder-

schrijven. In een eerste fase is onze kandidatuur om

in het overheidsproject te stappen nog niet aan-

vaard, maar in het najaar stellen we ons opnieuw

kandidaat. De overheid wil stedenbanden stimule-

ren tussen lokale overheden bij ons en in ontwikke-

lingslanden, van bestuur tot bestuur, zodat zij van

onze knowhow op bestuurlijk vlak gebruik kunnen

maken en we de bestuurskracht en de lokale demo-

cratie in het Zuiden aanmoedigen en ondersteunen.

Stan: Het mag natuurlijk niet bij alleen maar goede

intenties blijven. Ook als de overheid je gemeente

niet in het project opneemt, waardoor je dus over-

heidssubsidies misloopt, kun je in dezelfde geest,

waarin je je inschrijft door de convenant te onderte-

kenen, ook zelf initiatieven ontwikkelen. Dat zal wel

heel wat creativiteit en pro-activiteit vergen van alle

betrokkenen.

Guido: We mogen niet uit het oog verliezen dat

Zoersel twintig jaar geleden al een soort pilootge-

meente was in Vlaanderen. Het was uitzonderlijk dat

je uit je gemeentelijk budget de beoogde 0,7 % vrij-

maakte voor ontwikkelingssamenwerking, maar

Zoersel is erin geslaagd! Bovendien is creativiteit

één ding, maar standvastigheid is toch ook belang-

rijk als je aan een overheidsproject wilt deelnemen.

Bob: Ook vandaag gebeurt er heel veel, al is de nood

minder groot om voortdurend met totaal nieuwe ini-

tiatieven voor de dag te komen, vanwege een stuk

traditie waarop we voortbouwen. Zo is er veel vraag

van de scholen om samen te werken. Ze schrijven

gretig in op ons aanbod en vragen financiële steun

voor uitstappen naar bijvoorbeeld het museum in

In de voorbije twintig jaar trokken enkele opeenvolgende schepenen en voorzitters zich
het lot van de Derde Wereldraad Zoersel (DWZ) aan. Een aantal onder hen ging in op on-
ze uitnodiging om samen een stuk geschiedenis te reconstrueren.
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De DWZ-initiatieven getuigen vaak van

heel wat efficiëntie.

Katrien: Om zo’n stedenband te kunnen

creëren, moet het initiatief echt wel van de

overheid komen. Daarna kan de DWZ erop

inspelen en meewerken aan de concrete

realisatie ervan. Er zijn trouwens links en

rechts al wel wat initiatieven, waarbij

Zoerselse mensen samenwerken met loka-

le gemeenschappen in derdewereldlanden,

bijvoorbeeld Bagaya in Senegal. Zo’n con-

crete projecten spreken jongeren meer aan

dan lange vergaderanalyses om tot structure-

le samenwerking te komen. Het zal wellicht

eerder een kwestie zijn van en/en dan van

of/of.

Mensen betrekken
Erik: Ook zonder de convenant is het nadenken

rond ontwikkelingssamenwerking zinvol. Het kan

leiden tot nieuwe impulsen, meer creativiteit en

bijbehorende initiatieven. Zo moeten we mis-

schien de verdeelsleutel van de subsidies af en

toe herbekijken om versnippering in veel uiteen-

lopende Zoerselse projecten, hoe waardevol ze

elk op zich ook zijn, enigszins tegen te gaan.

Misschien kan de gemeente op termijn dan wel

voor 1 % van haar budget gaan in plaats van

0,7 %, om aan ontwikkelingssamenwerking te

besteden. Daar staat dan weer tegenover dat

die kleinere initiatieven soms nieuwe kringen

van Zoerselaars weten te bereiken en tot en-

gagement weten aan te zetten, waar de ge-

meentelijke overheid moeilijker bij komt. 

Guido: De kern van mensen in een gemeente

die gevoelig is voor de problematiek van de

Derde Wereld en die ingaat op het aanbod in

ken; Zoersel wordt hiermee de eerste
tropisch-houtvrije gemeente in
Vlaanderen - oktober 1992: mee on-
der impuls van de leden van de DWZ
wordt de plaatselijke Oxfam-we-
reldwinkel opgestart - augustus
1995: in het kader van Jazz in ’t
Groen, later bij de Parkavonden
neemt DWZ een avond met exoti-
sche muziek voor zijn rekening -
1996: onder impuls van de DWZ
wordt Zoersel lid van het kli-
maatverbond - 1997: DWZ
werkt actief mee rond het asiel-
beleid in Zoersel - 1998: de

DWZ wordt ondersteund door
een gemeentelijk ambtenaar voor ontwik-
kelingssamenwerking - 1999: eerste
“Voorjaarsproject”: Mongolië - 0.7 % van
de begroting voor ontwikkelingssamenwer-

king wordt bereikt - 2001:
De verdeelsleutel wordt
aangepast, er wordt een
budget voorzien voor
noodhulp - er komt een
permanente Oxfam we-
reldwinkel in de
Schoolmeesterswoning -
2002: de DWZ krijgt een
plaats op de Zoerselse
website - 2004: de eerste
Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelings_samen-
werking Zoersel (GROZ)
vindt plaats - 2005: de
DWZ bestaat officieel 20
jaar - De gemeente bereidt
de noord-zuidconvenant
met de Vlaamse overheid
voor.

Katrien Seynaeve, oud-voorzitster van de Zoerselse

Derdewereldraad en voorlopig de laatste in de rij: “Als voor-

zitter wilde ik wel eens nieuw bloed bij het vaste team van

medewerkers, maar dat is niet altijd evident.”

Erik Fuhlbrügge, de gemeentelijke ambtenaar die de wer-
king van de DWZ begeleidt, overigens de eerste in zijn
soort: “Kleinere initiatieven weten soms nieuwe kringen van
Zoerselaars te bereiken, waar de gemeentelijke overheid er
bij komt.”
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Stan: Ontwikkelingssamenwerking vergt

voortdurend intern debat, op bestuursni-

veau, onder het politiek en gemeentelijk

personeel, met de bevolking... Het kan een

rol van de DWZ zijn om de ‘vertaling’ daar-

van op zich te nemen. Decentralisatie van

de informatie en uitwisseling met de burger

kan dynamiek genereren, doordat groepen

uit de samenleving betrokken raken.

Bob: In die twintig jaar zijn er in onze ge-

meente op het vlak van derdewereldwer-

king al tal van initiatieven gegroeid, en dat

is goed. Er zal altijd ruimte zijn voor verbe-

tering, verfijning, andere invulling...

Sensibilisatie van de bevolking blijft een

belangrijke opdracht, waar we de nodige

budgettaire ruimte voor moeten vrijmaken.

De DWZ hoeft niet persé zelf veel acties op

te zetten; het is de rol van de overheid en

haar adviesraad om daartoe wel mogelijk-

heden te creëren en het maatschappelijk

draagvlak voor de problematiek maximaal

te verbreden.

die thematiek, is hoe dan ook beperkt.

Dat is in Zoersel niet anders dan elders.

Toch trekt de kerstmarkt elk jaar veel

volk en brengt een actie als 11.11.11

elk jaar meer op, dankzij de naambe-

kendheid natuurlijk, maar ook door

de inzet van almaar meer actieve

vrijwilligers toch wel. Het aspect

‘mondiale bekommernis’ dat in

ontwikkelingssamenwerking ver-

vat zit, spreekt blijkbaar vooral

veertigplussers aan, terwijl jon-

gere mensen meer lijken te

voelen voor milieuproblematiek.

De Derde Wereldraad Zoersel vergadert

maandelijks en werkt onder meer deze ac-

ties en projecten uit: voorjaarsproject,

Kerst-markt, 11.11.11-actie, scholenwer-

king, noord-zuid convenant met de

Vlaamse Gemeenschap,... In opdracht van

het gemeentebestuur beheert hij een deel

van de financiële middelen die Zoersel

voor ontwikkelingssamenwerking voorziet.

Daarnaast worden op de Gemeentelijke

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Zoersel (tweemaal per jaar) alle

Zoerselaars, verenigingen en raden geïn-

formeerd over dit aanbod van de DWZ. Zij

kunnen er ook hun eigen initiatieven voor-

stellen en onderling coördineren en daarbij

beroep doen op de ervaring van de DWZ.

Heeft u zin om mee te werken aan een

rechtvaardiger wereld? Contacteer Erik

Fuhlbrügge.
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In het gemeentelijk structuurplan wordt al

duidelijk geopteerd voor een centrale zone

voor gemeenschapsvoorzieningen aan de

Achterstraat. Het bijzonder plan van aan-

leg dat voor deze zone werd opgesteld,

werd dan ook op de gemeenteraad van ju-

ni voorlopig goedgekeurd. Hiermee wordt

een kader afgebakend van hoe deze zone

op termijn kan worden ingevuld, met ruim-

te om te wonen en te sporten, ruimte voor

gebouwen en groene zones, enz. (zie blz. 14).

Eind vorig jaar werd ook de financiering op-

gestart van een volgende concrete invul-

ling van deze zone, met sport- en

jeugdinfrastructuur. In februari werd Dexia

Bank aangesteld voor het financieren en

opbouwen van deze infrastructuur. Een

eerste stap in dit proces is de keuze en de

aanstelling van een ontwerper. Een jury

heeft de verschillende kandidaturen beoor-

deeld en uiteindelijk gekozen voor Achiles

uit Geel. Deze ontwerper tekende ook het

ontwerp voor de kleuterschool die enkele

jaren geleden aan de Achterstraat ge-

bouwd is.

De komende weken kunnen we dit project

concretiseren en kunnen we in overleg met

de gebruikers, de omwonenden en de ex-

ploitanten tot een eerste schetsontwerp ko-

men. Voldoende aandacht voor samen-

spraak zal in dit project immers de sleutel zijn

om tot een mooie realisatie te komen, die ge-

dragen worden door ieder die erbij betrokken

is. We rekenen op ieders medewerking!

AAC H T E R S T R A AT
architect aangesteld

iiinnnttteeerrrvvviiieeewww
Wij kunnen het ons niet meer voorstellen: kleu-

ters die van honger omkomen. We leven im-

mers in 2005 en in deze tijden van overvloed

komt honger toch niet meer voor.
In het West-Afrikaanse stadje Maradi (Niger)

overleden in één week ongeveer 1.300 kinde-

ren... aan ondervoeding. Een slechte oogst,

een sprinkhanenplaag, een hard klimaat, het

ligt allemaal aan de basis van dergelijke ram-

pen. Een ramp die grote delen van West-Afrika

teistert en in totaal ongeveer acht miljoen men-

sen bedreigt.In samenspraak met het schepencollege be-

sliste de Derde Wereldraad Zoersel dan ook om

1.000 euro noodhulp te storten en zo een steen-

tje bij te dragen om deze hongersnood te be-

strijden.
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Afgelopen weken was het Bethaniënhuis de locatie voor *****De

Lux, een kunstenfestival met LICHT als centrale thema. Het was een

unieke gelegenheid tot kennismaking met het gebouw, dat nu leeg staat, terwijl we volop

bezig zijn met een veranderingstraject waarin we samen de dienstverlening aan onze klan-

ten verder verbeteren en aanpassen aan evoluerende noden.

De komende maanden trachten we

elk facet van het project rond het

Bethaniënhuis in de GGD of in de

GGD-flits toe te lichten.

Zo kunt u de vooruitgang van kortbij vol-

gen.

Een eerste luik is het veranderingstraject.

Gemeente en OCMW hebben samen een

visie en missie uitgeschreven. Momenteel

worden concrete doelstellingen voor onze

organisatie opgesteld. Op basis hiervan

gaan we samen een nieuw organisatiemo-

del creëren waarin klanten centraal staan.

Klanten zijn dan individuele burgers, gezin-

nen, verenigingen, instellingen en onder-

nemers. Zoersel wil in elk geval een crea-

ZI TA  B E G E L E I D T  P R O J E C T
sprankelend, maar ook zorgend

tieve, dynamische en zorgende gemeen-

schap vormen waarin mensen graag sa-

men leven en werken.

Maar niet alleen het Bethaniënhuis wordt

onder handen genomen. We streven naar

een dienstverlening die heel toegankelijk is

voor de burger. Ook uitgebouwde 'anten-

nes', ruimer dan de vroegere loketdien-

sten, aan de bibliotheek in Halle en in het

Lindepaviljoen en huisbezoeken zijn deel

van dit veranderingstraject.

Dit traject bouwen we samen met al onze

medewerkers uit. Want om de dienstverle-

ning verder te verbeteren is het belangrijk

dat zij mee bouwen aan dit proces, dat ie-

dereen betrokken is en zich betrokken

voelt. Binnenkort worden heel wat mede-

werkers geïnterviewd. Zo krijgen ze de

kans om aan te geven hoe ze de processen

zouden zien evolueren. De interne commu-

nicatie zal immers heel belangrijk zijn.

Daarom ook is Zita gecreëerd. Zita is het "en-

geltje" dat in het Bethaniënhuis rondwaart.

Het kijkt van op afstand hoe het traject ver-

loopt, het luistert naar wat onze klanten, maar

ook onze medewerkers ervaren. Zita zal dan

ook een centrale rol vervullen om ons project

op een goede manier mee te begeleiden.



22 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2005/3

cccuuullltttuuuuuurrr

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,

wijkraden, enz.

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

.Na de eerste succesvolle editie van vorig jaar volgt er een tweede edi-

tie op zondag 2 oktober.

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

dat vele Zoerselaars de weg langs de verschillende wijken vinden.

Bedoeling van het project
Op zondag 2 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-

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.

Om het aangename aan het leuke te kop-

pelen, zal er een fietsrally worden georga-

niseerd, die de verschillende wijken met

elkaar verbindt. Voor de deelnemers aan

de rally hebben we een aantal leuke prijzen

voorzien.

De deelnemende wijkraden
De hiernavolgende wijkraden zullen deel-

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

overzicht van de plaats waar ze zich aan u

voorstellen, de animatie die ze ter plaatse

voorzien en welke hap ze u voorschotelen.

- wijk De Reiger (KIEKEBOE)

plaats: speelplein Kiekeboe, De Reiger

animatie: werpspel

hapje: paterke van Malle

- wijk Risschot (MOEMOE)

plaats: speelweide Acacialaan

animatie: behendigheidsspel ‘Rij een ei

stuk met de fiets’

hapje: pannenkoeken

- wijk Gagelaars (FANNY)

plaats: speelplein Fanny, Gagelaars

animatie: petanquespel

hapje: worst op de barbecue

EEN TRIP LANGS ZOERSELSE WIJKEN
zondag 2 oktober van 11 tot 18 uur

praktische informatie

zondag 2 oktober van 11 tot 18 uur
deelnemende wijken: zie lijst en plannetjes

informatie:

gemeentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37

tel. 03 380 13 93, e-mail: cultuur@zoersel.be
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- wijk Krabbershoek

plaats: Achterstraat/Baron de Caterslaan

animatie:- humoristische terugblik op de Krabbershoek

- verschillende volksspelen

hapje: frikadellen en rijstpap

- wijk Oudstrijderslaan-Melkweg

(KONSTANTINOPEL)

plaats: speelplein Konstantinopel, Melkweg

animatie: kinderattracties, petanque

hapje: broodje braadworst of hamburger

We hopen dat u op 2 oktober de weg vindt naar de verschillende

wijken en stripfiguren.

gemeentelijke dienst
Cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

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

Info



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
Eerstvolgende gemeenteraden: woensdag 28 september, woensdag
26 oktober, woensdag 23 november en woensdag 21 december.

A D V I E S R A D E N
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers.
Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties
hebben hier enkel een adviserende stem. De vergaderingen van
alle erkende adviesraden zijn openbaar.
Wil u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

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

milieuraad...........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

W A C H T D I E N S T E N

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

5 0  J A A R  S A M E N
Henri en Rosa STAES - DE CLERCQ
Alfons en Denise VAN DE WIELE - MARIEN
François en Albertina SCHELKENS - VAN BERGEN
Charles en Paule SLUYTS - BEURMS
Josephus en Joanna GEYS - MATHYSSEN
Jan en Nelly BOETS - MONTEYNE
Franciscus en Esther VERBRUGGEN - FRANS
Jan en Godelieve JANSSENS - VAN DEN EYNDE
Louis en Coleta VAN BAMBEKE - PEETERS
Leo en Octavie WILLEMS - SEBREGHTS
Josephus en Amelia LAURYSSEN - ANTHONISSEN
Carolus en Maria VAN DEN BROECK - MAMPUYS
John en Helena DENIE - SEBRECHTS

6 0  J A A R  S A M E N
Remigius en Philomena OOSTVOGELS - VAN DEN BULCK
Louis en Louisa KETS - DE VOGEL
Ludovicus en Anna DE MEUTTER - LEGA
Edgard en Agnès DE NOEL - WENDELEN
Bert en Jacques VERWILLIGEN - JACQUES

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: december 2005

artikels binnen: 22/11/2005
periode: 22/12/2005 - 20/01/2006

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01, fax 03/380.13.30
e-mail nadia.kerschot@zoersel.be
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