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duurzaam naar school
10.260 euro subsidie
In februari diende onze dienst Verkeer bij de Vlaamse Overheid een dos-

sier ‘Duurzaam naar school’ in. Bedoeling van dit project is leerlingen uit

het basisonderwijs aan te zetten om meer te voet (stappen) of met de fiets

(trappen) naar school te gaan. Met die nieuwe aanpak wil de Vlaamse

overheid kinderen op een gezonde en duurzame wijze naar school laten

gaan. Gemeenten die hieraan wilden meewerken, maakten kans op de no-

dige subsidies; als hun dossier werd goedgekeurd.

In de provincie Antwerpen keurde de selectiecommissie acht dossiers

goed, waaronder dat van Zoersel. Wij krijgen in totaal een subsidie van

10.260 euro, die in het kader van dit project geïnvesteerd moet worden in

informatie en sensibilisatie, educatie en organisatie. Welke concrete ac-

ties er zullen genomen worden om de kinderen te voet of met de fiets naar

school te laten gaan, laten we u zeker nog weten.

Met deze GGD maken we 25 jaar GGD rond. Noem het dus gerust het zil-
veren-jubileum-nummer.
Gek, zilver, dat staat voor 25, maar toch ook voor 2.
In onze provincie behaalde Zoersel zilver als tweede aangenaamste ge-
meente. Als je het over heel Vlaanderen bekijkt, is Zoersel de vierde aan-
genaamste gemeente om in te wonen. Daarmee pakte Knack enkele
weken geleden uit.
Het sprong bij heel wat gemeentegenoten in het oog, want ik werd er meer-
maals over aangesproken.
Niet mee uitpakken, gewoon hard verder werken, dat is daarop mijn ant-
woord. De pluim komt overigens iedere Zoerselaar toe die zich inzet voor
een aangename gemeente, in het verenigingsleven, als vrijwilliger, als ver-
zorger, ...
Al geef ik toe, het geeft toch ook wel ’n kick.
Van kick naar kikker, ’t is een kleine stap. Al past bij kikker beter sprong
dan stap. Herinnert u zich nog de nieuwjaarsGGD? Wel, we mààkten de
sprong, de sprong naar het Bethaniënhuis. Gemeente, ocmw, lokale poli-
tie, overal pakten we onze spullen, om ze in een nieuwe omgeving weer
uit te pakken. Met maar één doel voor ogen: jullie als Zoerselaars op de
best mogelijke manier van dienst zijn.
Dat jullie nieuwsgierig waren, bewijst het feit dat velen intussen al eens
een kijkje kwamen nemen naar de ombouw van het ‘moederhuis’.
Inpakken en uitpakken, doet het u ook aan vakantie denken?
Sommigen zoeken het ver, anderen dichtbij. Sommigen komen het ook
van elders in Zoersel zoeken. In de jeugdherberg bijvoorbeeld, of met
EuroZoersel. Is de avond van donderdag 7 augustus nog vrij in uw agen-
da? Dan is een of enkele van onze buitenlandse gasten uitnodigen mis-
schien een leuk idee.
En zoekt u het verder weg, zorg dan dat u uw inpak veilig aanpakt. Zo wordt
u niet door dieven ingepakt! Gepakt en gezakt? Inpakken en wegwezen
dan!
Van harte een prettige vakantie gewenst!

Katrien Schryvers
burgemeester
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OP VAKANTIE?
Verleng uw boeken digitaal
Nog eventjes en dan trekt ook u er
misschien weer op uit, naar de zon, de
zee, de bergen.
Bij een ontspannende vakantie horen
natuurlijk ook een paar zalige boeken:
een stevige thriller, een smachtend
liefdesverhaal of een spannend waar-
gebeurd verhaal. U vindt ze allemaal
in de bib. En meer nog, u kunt het vol-
ledige aanbod raadplegen vanuit uw
luie zetel.  Via internet komt u met een
paar muiskliks in de bib-catalogus te-
recht. Al wat u moet doen, is surfen
naar www.zoersel.be en rechts door-
klikken op bib online. Hier kunt u niet
alleen de bib-catalgos raadplegen,
maar ook uw persoonlijke info opvra-
gen, uw leen bekijken, boeken reser-
veren en zelfs uw uitleentermijn
verlengen - en dit van waar en wan-
neer u maar wilt. 
Dat neemt uiteraard niet weg dat wij u
nog altijd even graag in de bib zelf ver-
welkomen. De hoofdbibliotheek in
Zoersel blijft zelfs de hele zomerva-
kantie open, uitgezonderd op de
feestdagen 11 en 21 juli. De bibliothe-
ken van Sint-Antonius en Halle zijn
gesloten van 16 tot 31 juli.

GOED NIEUWS

Geen forfaitaire huisvuilbelasting meer
Vanaf 2009 zal u in Zoersel geen for-
faitaire huisvuilbelasting meer moe-
ten betalen. Het gaat om 50 euro per
gezin.
Het gemeentebestuur kan deze da-
ling van inkomsten deels compense-
ren omdat het is ingegaan op het
voorstel van de Vlaamse regering om
een lokaal fiscaal pact af te sluiten.
Dat pact bestaat eruit de belastings-
druk voor de burger en de schulden
van de gemeenten te verminderen.
Concreet betekent dit dat de Vlaamse
regering een deel van de schuldenlast
van Zoersel voor haar rekening zal
nemen - zo’n 100 euro per inwoner -,
op voorwaarde dat de forfaitaire huis-
vuilbelasting wordt afgeschaft.
Het wegvallen van de huisvuilbelas-
ting betekent dat de gemeente dan ie-
der jaar over zo’n kleine 400.000 euro
minder zal beschikken.
Ondanks het feit dat de Vlaamse tus-
senkomst - zo’n twee miljoen euro -
slechts éénmalig is (in vergelijking
met een inkomstendaling van
400.000 euro élk jaar), wil het bestuur
zich toch engageren om de gemeen-
tebegroting op deze manier sluitend
te houden.

UNIEK

CHRISTUSBEELD

Halse St.-Martinuskerk
Zondag, 18 mei, werd in
de St.-Martinuskerk in
Halle een bijzonder
Christusbeeld geplaatst
van de hand van Zoersels
kunstenaar en ereburger
Pol Van Esbroeck. Tot
dusver is het beeld altijd
in privé-bezit van de fami-
lie geweest. Enkele
maanden geleden boden
zij echter aan om het in
bruikleen te geven aan
onze gemeente. Het is
dus uniek dat het een pu-
blieke plaats krijgt in de
kerk. 
Wat zo bijzonder is aan
het beeld, is dat Van
Esbroeck het gekapt
heeft zonder dat hij zich
gebaseerd heeft op voor-
af gemaakte tekeningen
of schetsen. Het beeld is
vervaardigd uit kerselaar-
hout en is ongeveer 3
meter hoog.
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PROFICIAT!
Handicar bestaat 20 jaar
1.104.679 km. Dat is de afstand die
de vzw Handicar Zoersel de afgelo-
pen twintig jaar heeft afgelegd - en
daarbij werden maar liefst 53.368
mensen vervoerd.
Twintig jaar geleden kreeg de
Katholieke Vereniging Gehandi-
capten (KVG) van het toenmalige
gemeentebestuur een eenmalige
subsidie, die moest dienen om een
busje aan te kopen - dat dan volle-
dig werd omgebouwd - om haar le-
den rolstoelgebruikers mee te
kunnen vervoeren. Handicar Zoer-
sel vzw was geboren.
En ook twintig jaar later slagen ze
nog steeds in hun opzet: mensen
met een vervoersprobleem, onge-
acht welke handicap, rang of stand,
van punt A naar punt B vervoeren
op een voor hen comfortabele ma-
nier. Handicar wil dan ook iedereen
bedanken die hen de afgelopen
twintig jaar geholpen heeft en is blij-
ven  geloven in de vervoersdienst.
Anderzijds wil het gemeentebe-
stuur ook Handicar bedanken voor
de jarenlange inzet en enthousias-
me!

ZOERSELPLEIN

Officieel ingehuldigd
Begin mei werd in het Duitse
Ruppertsburg - deelgemeente van
onze zustergemeente Laubach -
een pleintje ingehuldigd met de
naam 'Zoerselplein'. Dit pleintje,
zo'n 10 m2 groot, werd mee ontwor-
pen en aangelegd door mensen van
bij ons, met ook streekgebonden
beplanting van bij ons.
In het midden van het pleintje staat
een bank, die het bestuur vorig jaar
in september als blijk van het we-
derzijdse engagement aan onze
zustergemeente cadeau deed, en
dit naar aanleiding van de tienjarige
jumelage 'Zoersel - Laubach'.
Maar dat was nog maar het begin.
Dankzij het 'Zoerselplein' wordt on-
ze gemeente in Laubach nu voor ie-
dereen zichtbaar als jumelage-
gemeente.
"Deze bank en het aangelegde
pleintje zijn inderdaad een blijvend
symbool van de verbondenheid tus-
sen Laubach en onze vrienden en
vriendinnen uit Zoersel', zo besloot
het Laubachse gemeentebestuur.
Eén ding is duidelijk: beide ge-
meenten willen deze vriendschaps-
band nog heel lang verder zetten!
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< c u l t u u r  >

muziek- en woordacademie

‘De Babbelnoot’

De gemeentelijke Muziek- en Woord-aca-

demie ‘De Babbelnoot’ start terug op

maandag 1 september. Inschrijven kan

vanaf 25 augustus elke dag van 18 tot 20

uur en zaterdag van 10 tot 12 uur. Vanaf

september kan dit op maandag en dinsdag

van 16 tot 19 uur, op woensdag van 14 tot

17 uur, op vrijdag van 17 tot 20 uur en op

zaterdag van 9 tot 12 uur.

- filiaal St.-Antonius (inschrijvingen en info),

Achterstraat 70, deelgemeente Sint-

Antonius, 03 482 07 13,

academie.zoersel@gmail.com

- bijafdeling Zoersel

gemeentelijke basisschool,

Kerkstraat 7, deelgemeente Zoersel

- hoofdschool Wijnegem:

Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem,

03 353 75 41,

academie.wijnegem@skynet.be

afdeling muziek

Inschrijven kan vanaf acht jaar. De eerste

vier jaar bestaan uit een basisopleiding

Algemene Muzikale Vorming (AMV) en

Samenzang (SZ), 2,5 uur per week. Vanaf

het tweede jaar komt er één uur instru-

mentles bij. In het filiaal Sint-Antonius kunt

u lessen piano, cello, contrabas, viool, gi-

taar, accordeon, blokfluit, dwarsfluit, hobo,

klarinet en saxofoon volgen. Voor andere

instrumentlessen kunt u in Schilde of in de

hoofdschool in Wijnegem terecht. 

Lesuren van het eerste leerjaar AMV:

filiaal St.-Antonius:

- op woensdag van 13 tot 14.30 uur

- op zaterdag van 8.30 tot 9.30 uur

bijafdeling Zoersel:

- op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur

- op vrijdag van 15.45 tot 17.15 uur

Leerlingen van de middelbare graad kun-

nen in Sint-Antonius terecht voor boven-

creatieve kriebels?
schrijf tijdig in!

U heeft altijd al gitaar willen leren spelen?

Is uw zoon of dochter een tekentalent?

Schrijf uzelf, of uw kinderen, dan tijdig in in de

Muziek- en Woordacademie of het Jeugdate-

lier.

_ _j q p g
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vernoemde instrumenten en samenspel,

begeleidingspraktijk en Algemene Mu-

ziekcultuur (AMC).

afdeling woord

Een kernachtige omschrijving van de afde-

ling ‘Woord’ is ‘spelen met een ander

Nederlands’. Naast een perfecte uitspraak

leren de leerlingen, die zich vanaf acht jaar

kunnen inschrijven, ook hoe boeiend onze

taal kan zijn. Hoe luister ik naar iemand?

Verraadt onze lichaamstaal ook een hele-

boel? Ze maken ook kennis met theater,

gedichten, improvisaties, … . Er wordt niet

gespeeld met noten, maar met woorden.

Het eerste jaar Woord (AVV) gaat door in

het filiaal in Sint-Antonius op maandag, van

16.30 tot 17.30 uur.

Ook volwassenen kunnen ‘Woord’ volgen

in Wijnegem. Naast de cursus ‘Voordracht

en drama’, kunnen zij ook het vak

‘Welsprekendheid’ volgen - een zeer inte-

ressante cursus voor mensen die in het

openbaar moeten spreken. Naast ge-

sprekstechnieken (interviews, debatten,

discussietrucs) leert men ook een goed op-

gebouwde redevoering brengen.

filiaal beeldende kunst

‘Jeugdatelier Zoersel’

Op woensdag 3 september starten ook de

lessen van het filiaal beeldende kunst. In

het jeugdatelier kunnen drie leeftijdsgroe-

pen aan de slag gaan: 6-7 jarigen, 8-9 jari-

gen en 10-11 jarigen.

Voor elke leeftijdsgroep is er een keuze

tussen twee lesdagen:

- 6-7 jarigen:

gemeentelijke dienst Cultuur

afdelingshoofd - Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93

fax 03 385 29 09

cultuur@zoersel.be

info

woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of

zaterdag van 10.20 tot 12 uur

- 8-9 jarigen:

woensdag van 13.30 tot 16.10 uur of

zaterdag van 9.20 tot 12 uur

- 10-11 jarigen:

woensdag van 13.30 tot 16.10 uur of

zaterdag van 9.20 tot 12 uur

Inschrijven kan vanaf 1 juli in het admi-

nistratief en cultureel centrum Zoersel

aan het Onthaal of via 03 380 13 00 of

gemeente@zoersel.be.

De gemeente behoudt ook een eigen

werking van het kinderatelier voor de

leeftijdsgroep +12 jarigen. Inschrijven

voor deze werkgroepen kan op het-

zelfde adres.

gemeentelijke vormingsdienst Zoersel

De gemeentelijke vormingsdienst richt tijdens

de dag taal- en computercursussen in. U kunt

er Frans, Italiaans, Spaans, Duits en Engels le-

ren, maar ook Nederlands voor anderstaligen

behoort tot de mogelijkheden. Het grogramma

van de computercursussen wordt in september

opgemaakt.

Info en inschrijvingen in het administratief cen-

trum Zoersel aan het onthaal, of via

03 380 13 00 of gemeente@zoersel.be.

Alle informatie vindt u ook terug in onze bro-

chure, die u gratis kunt verkrijgen bij de ver-

schillende gemeentelijke diensten (administra-

tief centrum Zoersel, antennes Halle en

Zoersel) en in de bibliotheken of op www.zoer-

sel.be.

gemeentelijke basisscholen

inschrijvingsdagen
gemeentelijke basisschool Sint-Antonius

Van 30 juni tot en met 2 juli telkens van 10 tot 12 uur.

Op 20, 21, 25, 26 en 27 augustus telkens van 18 tot 20 uur.

Tot slot ook tijdens de terugkomdag op 28 augustus van 18 tot 20 uur. 

gemeentelijke basisschool Halle

Op 28 juni van 10 tot 12 uur.

Op 18, 22 en 28 augustus van 18 uur tot 19 uur.

De inschrijvingen van juli en augustus gebeuren in vestiging Lindedreef.

gemeentelijke basisschool Zoersel

Van 30 juni tot en met 4 juli telkens van 10 tot 12 uur.

Van 18 tot en met 29 augustus eveneens tussen 10 en 12 uur.

_ _j q p g
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< c o m m u n i c a t i e  >

Opvallend is dat de grote steden slecht

scoren, terwijl de gemeenten in de onmid-

dellijke rand de beste papieren kunnen

voorleggen. Dat zien we duidelijk in de

gordel van gemeenten ten oosten van

Antwerpen.

meting

Om de leefbaarheid van de steden en ge-

meenten te berekenen, selecteerden de

onderzoekers vier grote deelgebieden van

het leven: de socio-economische toe-

stand, de kwaliteit van de huizen, het leef-

milieu en het aanbod van diensten. In

totaal werden meer dan 30 variabelen ge-

bruikt, gaande van de werkloosheidscij-

fers en de aanwezigheid van bossen, tot

de levensverwachting en het aantal bad-

kamers in een huis.

“We beweren niet dat we het persoonlijk

geluk hebben gemeten van de inwoners”,

zegt professor Thierry Eggerickx, die met

de onderzoeksgroep Demografie van de

Université Catholique in Louvain-la-

Neuve (UCL) de ranglijst van gemeenten

heeft opgesteld. “Wel hebben we aan de

hand van de beschikbare gegevens een

index opgesteld die aangeeft in welke ma-

te bepaalde voorwaarden aanwezig zijn

die van belang zijn voor het dagelijkse le-

ven in de gemeenten.”

vierde plaats in gans Vlaanderen 

Volgens het onderzoek is Schilde de bes-

te gemeente om te wonen. Sint-Martens-

Latem in Oost-Vlaanderen en Keerbergen

in Vlaams-Brabant zijn respectievelijk

tweede en derde. Ook al grijpt Zoersel met

een vierde plaats net naast het podium,

burgemeester Katrien Schryvers is zeer

tevreden met de vaststelling dat de burger

zich goed voelt in Zoersel: “Ik denk dat de

aantrekkelijkheid van Zoersel vervat zit in

een samenloop van elementen, zoals het

groene karakter, de activiteiten die hier

georganiseerd worden, het veiligheidsbe-

leid, enz. We gaan ons uiterste best doen

om die tevredenheid zo te houden.”

Het is aangenaam wonen in onze gemeente,

zo blijkt uit een onderzoek van de universiteit

van Louvain-la-Neuve voor het weekblad

Knack. Zoersel staat, net na onze buurge-

meente Schilde, op de tweede plaats van ge-

meenten met de hoogste algemene

leefkwaliteit in de provincie Antwerpen. In de

rangschikking van de meer dan 300 Vlaamse

gemeenten valt Zoersel, met een vierde

plaats, net buiten de top drie. 

tweede aangenaamste gemeente van de provincie

aangenaam vertoeven
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OPRICHTING WERKGROEP

‘Erfgoed en patrimonium’
Bent u ook geïnteresseerd in ge-
bouwen, monumenten, lokale ge-
schiedenis, volksgebruiken, tradi-
ties, enz., dan bent u de persoon die
onze Cultuurraad zoekt! De
Cultuurraad wil namelijk een werk-
groep oprichten om een patrimoni-
um- of erfgoedbeleid uit te bouwen.
Daarvoor is men op zoek naar men-
sen vanuit de lokale overheid (dele-
gatie van gemeentelijke Cultuur-
dienst, gemeenteraad, schepencol-
lege) en het culturele veld. 
Wat is patrimonium of erfgoed?

“Het is een vlag die een rijke lading
dekt. Het staat voor alles wat we
overerven uit vroegere generaties
en wat we het bewaren waard vin-
den: gebouwen, monumenten, ar-
cheologische vondsten, historische
gebruiksvoorwerpen, foto’s, enz.
maar ook verhalen, tradities, fees-
ten, dialecten, enz.” 
De opdracht van de werkgroep zal
eruit bestaan, samen met de sector
en het bestuur, een duurzaam patri-
monium- en erfgoedbeleid uit te
bouwen en te ondersteunen. De
werkgroep adviseert en bevordert
de samenwerking tussen de ver-
schillende erfgoedzorgers, bouwt
netwerken uit, sensibiliseert de be-
volking, stimuleert historisch onder-
zoek rond monumenten, lokale
geschiedenis, verhalen en volksge-
bruiken, maar stimuleert ook acties,
lezingen, bezoeken, enz.  
Interesse?

Laat dit dan zeker weten aan Bart
Van Santvliet via cultuur@zoer-
sel.be, of bij de Cultuurdienst in het
Administratief Centrum Zoersel aan
de Handelslei 167.
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ONDERSTEUNT U ZE MEE?
Anderstalige kinderen
Onze gemeente telt wel wat buiten-
landers. Dit betekent dat heel wat kin-
deren die in Zoersel wonen, en hier
ook naar school gaan, het Nederlands
nog niet altijd helemaal machtig zijn.
De vzw Wereld_Delen is een organi-
satie die samen met vrijwilligers deze
anderstalige kinderen begeleidt en
ondersteunt in het onderwijs.
In onze gemeente maken de gemeen-
telijke basisschool Zoersel en de St.-
Elisabethschool nu reeds gebruik van
de diensten van de vzw, maar vol-
gend schooljaar zullen mogelijk nog
meer scholen intekenen op het taal-
project. “Daarom zijn wij nu op zoek
naar extra vrijwilligers om ons team te
versterken”, vertelt Hugo Boen, coör-
dinator taalprojectwerking binnen de
vzw.

vereisten
De vzw zoekt mensen met onderwijs-
bevoegdheid of met heel wat ervaring
in het lesgeven, die zich minstens één
lesuur per week kunnen vrijmaken.
Het is in de eerste plaats belangrijk
dat ze het Nederlands goed beheer-
sen, maar iedere andere taal is een
bijkomend voordeel. Deze mensen
zouden ingezet worden in scholen in
Zoersel, op overeen te komen tijdstip-
pen. Bedoeling is dat zij anderstalige
leerlingen - van de laatste kleuterklas
tot en met het 4de leerjaar - begelei-
den.

geïnteresseerd?
Het taalproject start in elke school op
1 oktober. De duurtijd van ieder pro-
ject is afhankelijk van het aantal te be-
geleiden leerlingen en van de wensen
van de betreffende school.
Kunt u zich vrijmaken en heeft u erva-
ring met lesgeven aan kinderen?
Schrijf u dan voor 15 augustus in bij
Hugo Boen, 03 385 19 67 of via
hboenvercammen@telenet.be.

GEZOCHT

Buitenlanders in
en rond Zoersel
Op 15 maart 2009 organi-
seren een heleboel ver-
enigingen in onze ge-
meente een multiculture-
le happening. Met deze
‘global fiësta’ wil men u
kennis laten maken met
heel wat uiteenlopende
buitenlandse culturen.
Men zoekt echter nog vo-
lop naar mensen vanuit
Zoersel en omstreken,
die afkomstig zijn uit het
buitenland en die graag
aspecten van hun cul-
tuur, tradities, culinaire
gewoontes, enz. aan
Zoersel willen voorstel-
len.
Ziet u dit wel zitten?
Neem dan contact op met
Jan Van Riel (wereldwin-
kel) 03 482 47 05, of met
Jan Van Dyck (wereldso-
lidariteit) 03 384 21 89
voor verdere afspraken.

BLIND DATE

EuroZoersel 2008
In augustus verwelko-
men we opnieuw heel wat
nationaliteiten tijdens de
zesde editie van Euro-
Zoersel. We zoeken nog
altijd kandidaten voor een
‘blind date’ met één van
deze Europese gasten.
Wilt u op donderdag 7 au-
gustus één of meerdere
buitenlandse gasten bij u
thuis aan tafel verwelko-
men, en hen laten kennis-
maken met uw eigen,
persoonlijke en ongetwij-
feld overheerlijke keu-
ken? Laat het ons dan
weten. Bezorg uw naam,
adres, telefoon, e-mail-
adres en het aantal per-
sonen (eventueel gewen-
ste nationaliteit) dat u wil
ontvangen aan:
gemeente Zoersel,
dienst onthaal,
gemeente@zoersel.be.
Uiteraard hoeft u geen
culinaire hoogstandjes
voor te schotelen.
De nadruk van deze
avond ligt op het gezellig
samenzijn.
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< p o l i t i e  >

inbraak

wees discreet…

- Laat geen afwezigheidsbericht achter.

- Stop thuisleveringen (bakker, melkboer).

- Vermeld uw afwezigheid niet op uw ant-

woordapparaat, schakel uw telefoon door

naar uw gsm of een ander toestel.

- Verlicht uw huis met tijdschakelaars.

- Laat beplanting en grasperken zichtbaar

onderhouden.

- Licht vertrouwenspersonen in over de pe-

riode dat u afwezig bent.

- Vraag hen om de brievenbus leeg te ma-

ken en af en toe de rolluiken op te laten.

- Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt.

- Breng uw gegevens niet aan op uw baga-

ge, maar liever aan de binnenkant.

bescherm uw goederen

- Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee

te nemen goederen zoals gsm, videoma-

teriaal, laptop, enz.

- Berg waardevolle goederen, zoals geld

en juwelen, op in een kluis of bij een bank.

- Noteer de serienummers van waardevol-

le goederen en maak foto’s.

checklist vakantie

sleutels

- Sluit ramen en deuren van uw huis, gara-

ge en tuinhuisje.

- Sluit roosters en hekken met een ket-

tingslot.

- Laat sleutels niet op sloten steken en be-

waar ze buiten het zicht.

- Geef de huissleutels en sleutels van niet-

gebruikte voertuigen aan een vertrou-

wenspersoon.

- Informeer hem of haar over de procedure

bij een alarmmelding.

- Vermeld uw gegevens niet op sleutelhan-

gers.

- Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.

- Maak tweewielers vast met een hangslot

aan een vastzittend voorwerp.

- Bewaar uw ladders en tuingereedschap

binnenshuis, laat ze niet buiten rondslin-

geren.

- Activeer altijd uw alarmsysteem.

- Verwittig uw alarmcentrale wanneer u

vertrekt.

lokale politie

- Breng de lokale politie op de hoogte van

periodes van langdurige afwezigheid, als

er écht niemand thuis is.

verzekeringspolis ‘brand en diefstal’

- controleer de geldigheid van uw brand-

en diefstalverzekering.

De zomervakantie komt dichterbij. Trekt u er

ook op uit? Voor een zorgeloze vakantie volgt

u dan best onderstaande tips.

lokale politie Voorkempen

directeur operaties - Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02

fax 03 385 15 52

politie@politie-voorkempen.be

info

enkele tips

veilig met vakantie

_ _j q p g
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brand

risicoproducten

- Sla geen brandbare vloeistoffen op of

bewaar deze op een veilige plaats.

- Bewaar doeken die met brandbare

producten doordrenkt zijn herme-

tisch.

- Berg spuitbussen op buiten bereik

van zonlicht en andere warmtebron-

nen.

branddetectie-installatie

- Test de branddetectoren.

- Vervang de batterijen indien nodig.

elektrische installatie

- Schakel alle elektrische apparaten

uit, met uitzondering van ijskast en

diepvriezer.

- Doof alle lampen zonder tijdschake-

laar.

- Vermijd alle brandbare materialen in

de nabijheid van deze lampen.

verwarmingsinstallatie

- Schakel uw verwarmingsinstallatie in

de zomer uit.

- Stel, bij vertrek in de winter, de tem-

peratuur van de verwarming lager in.

- Plaats alle brandbare materialen op

voldoende afstand van warmtebron-

nen.

apparaten op gas, mazout of petro-

leum

- Sluit de toevoer van al deze appara-

ten af: boiler, gasfles, gasfornuis,

enz.

De zomer komt eraan. Gaat u met vakantie? Vergeet dan zeker de vakan-

tietips in dit nummer niet te raadplegen. Ook als u gewoon thuis blijft, kunt u

uiteraard met volle teugen genieten van de zomer, maar ook dan zijn er en-

kele zaken waar u op moet letten. Vakantie betekent immers niet alleen rust

en zalig nietsdoen, maar ook uitgelaten zijn, terrasjes doen, barbecueën met

vrienden, een tuinfeest organiseren, enz. We zouden u willen vragen daarbij

respect te tonen voor uw buren. Tracht er op te letten dat u in de late uurtjes

uw enthousiasme wat tempert, zodat ook uw buren van de nodige rust kun-

nen genieten.

Maar naast plezier maken, staan er in de zomervakantie bij veel mensen ook

vaak heel wat klusjes op het programma. Het komt u misschien bekend voor:

het is zondag, het zonnetje schijnt en na een drukke werkweek besluit u om

rustig een boekje te lezen in uw tuin. Dat is echter buiten de buren gerekend.

Zij vinden er immers niets beter op dan de ganse dag lang hun gazon af te

rijden, hout te zagen of de poort af te schuren. Deze werkjes mogen en moe-

ten gebeuren, maar wel binnen bepaalde tijdsgrenzen. Wanneer dit mag,

vindt u terug in het politiereglement tot voorkoming en bestrijding van ge-

luidshinder. Daarin staat onder meer dat zulke machines niet gebruikt mo-

gen worden tussen 20.00 uur ’s avonds en 08.00 ’s morgens. Op zon- en

feestdagen is het gebruik slechts toegelaten tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Wat als uw buren dit reglement niet respecteren?

Dan kunt u in eerste instantie eens met hen gaan praten. Vaak kennen ze

het reglement niet of hebben ze geen aandacht gehad voor de tijd. Als dit

niets uithaalt, kunt u steeds de politie het werk laten stilleggen. Maar uiter-

aard hopen we dat u en uw buren onderling tot een akkoord kunnen komen,

zonder dat de politie hierbij hoeft betrokken te worden.

verhuis politiepost - nieuwe locatie voor de wijkagenten

Naar aanleiding van de verhuis van het lokale politieteam naar het adminis-

tratief centrum Zoersel aan de Handelslei 167, is besloten dat ook wijkagent

Erwin Geluykens - die tot voor kort zijn stekje had in het Lindepaviljoen in de

deelgemeente Zoersel - mee verhuist. De wijken die onder de verantwoor-

delijkheid vallen van inspecteur Geluykens (wijk Risschot, wijk Goudveld en

wijk Zoerselhoek)   zijn namelijk dichter bij het administratief centrum in Sint-

Antonius, dan bij het Lindepaviljoen in Zoersel. Het is dan ook logisch dat de

buurtbewoners van deze wijken hun wijkagent dichterbij kunnen raadplegen.

Dit betekent meteen ook dat Erwins avondzitting nu ook donderdagavond is,

van 18 tot 20 uur in het administratief centrum, en niet langer dinsdagavond. 

Concreet betekent dit dus dat wijkagenten Marina Kienen, Rudi Druyts, Alex

Verbergt én Erwin Geluykens voortaan in het gerenoveerde Bethaniënhuis

huizen. Enkel Hans Clippeleyr behoudt zijn plaats in het Lindepaviljoen in

deelgemeente Zoersel - en dus ook zijn avondzitting op dinsdag.

geniet van de zomer
met respect voor de buren

_ _j q p g
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<  s p r a a k m a k e n d e  Z o e r s e l a a r s  >

DOOR J.H. VERBANCK

Net voor de Tweede Wereldoorlog werd de Zoerselse jeugdher-

berg al voor een eerste keer opgericht, ook toen al onder de naam

Gagelhof, naar het in de streek veelvuldig voorkomende gagel-

kruid. De oude barak, om het zo maar eens oneerbiedig te zeggen,

werd in de oorlog vakkundig vernield door één van de vele V-bom-

men die voor Antwerpen bestemd waren, maar tot in de Kempen

afgedwaald was... Het is slechts het begin van een rijke geschie-

denis...

wederopbouw

Hoe kwamen de oprichters van destijds aan hun bouwgrond?

Frank: De grond was in 1935 een schenking van iemand die vond

dat er, naar het voorbeeld van de her en der opduikende jeugdher-

bergen, ook in de Kempen eentje moest komen. Er was al een

jeugdherberg in Brussel, maar die van Zoersel was de eerste in

Vlaanderen. De Duitse leraar Richard Schirrmann kwam dik hon-

derd jaar geleden op het idee om de schoolgaande stadsjeugd, ter

bevordering van haar gezondheid, een soort bosvakanties met

Als een oase in de bossen tussen Zoersel en Sint-Antonius ligt een

hoogst merkwaardig bouwwerk met een bijzondere geschiedenis en

een ongewone bestemming. De Zoerselse jeugdherberg viert in zijn

huidige samenstelling zijn dertigste verjaardag, maar de geschiedenis

gaat verder terug, tot in 1936 ... Huidig coördinator Frank Yseboot ver-

telt honderduit over zijn hobby, zijn passie en zijn sociaal leven als

jeugdherbergvrijwilliger.

de jeugdherberg
vrijwilligers, maar niet vrijblijvend

“Als je de muren zou wegnemen,

blijft als het ware een bos

van draagbomen staan.”

_ _j q p g
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> Verenigingen en gezinnen die hun weg naar de

jeugdherberg vinden, zijn vaak minder bemiddeld.

De jeugdherberg is dan ook ingeschreven in

Toerisme Voor Allen, een initiatief van de Vlaamse

overheid, dat formules aanbiedt, opdat minder ver-

mogende mensen ook op vakantie kunnen. Die be-

zoekers komen via erkende bijstandsorganisaties

in de jeugdherberg terecht en genieten dan van

een verblijf tegen zeer sterk verminderde prijzen.

Ook al lopen de kosten, bijvoorbeeld voor de

brandbeveiliging of door de stijgende energiekos-

ten, hoog op, toch blijft de jeugdherberg voor alle

bezoekers democratische prijzen hanteren. De

maaltijden in de formule halfpension biedt de

jeugdherberg quasi tegen kostprijs aan.

Meer info: www.jeugdherbergen.be/zoersel.htm
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overnachting aan te bieden. De eerste jeugdherberg kwam er in Altena,

in een oud kasteel. Tijdens de weekends stonden de gebouwen even-

wel leeg, en al snel maakten wandelverenigingen er gebruik van. Later

is de leeftijdsgrens opgetrokken naar vijfentwintig jaar en uiteindelijk is

die zelfs weggevallen, al blijven de gebruikers voor het overgrote me-

rendeel toch wel eerder jongere mensen.

Hoe zou je de doelgroep van de jeugdherbergen vandaag om-

schrijven?

Frank: Jeugdherbergen zijn in hoofdzaak een goedkope, veeleer een-

voudige accommodatie voor trekkers, vooral jongeren, maar ook jong-

gepensioneerden vinden hun weg er naartoe. Veel Nederlanders en ook

Duitsers die per fiets, of soms ook te voet, op weg zijn naar Compostela,

houden hier halt op hun tocht. De jeugdherberg ligt immers op het kruis-

punt van een aantal internationale wandelwegen en fietspaden. Jonge

gezinnen die de fietsroutes volgen, maken dan ook gretig van de jeugd-

herberg gebruik als uitvalsbasis.

Laten we even teruggaan naar de jaren veertig. De jeugdherberg

ligt in puin.

Frank: Na de oorlog is een bouwkamp ingericht, waar studenten als on-

geschoolde arbeiders van over heel Europa een ontwerp van het gere-

nommeerde architectenduo Braem en Van Gils uitgevoerd hebben. Het

concept was bedoeld als licht en luchtig en vormt nog steeds de basis

van het gebouw zoals het nu is. Boomstammen dragen alles. Als je de

muren zou wegnemen, blijft als het ware een bos van draagbomen

staan. In 1952 is de jeugdherberg ingehuldigd en opnieuw opengegaan.

Een betaalde werkkracht met zijn vrouw werd als beheerder aangesteld.

Toen de familie Hensbergen in 1977, vijfentwintig jaar later, met pen-

sioen ging, ontstond een nieuw probleem: vanwege de terugval in het

aantal overnachtingen was een betaalde werkkracht niet meer haal-

baar... Toen dreigde dus opnieuw de sluiting voor de Zoerselse

Jeugdherberg!

vrijwilligerswerk

Dit lijkt wel een thriller, Frank! En toen, en toen...?

Frank: Wel ja, trekken was minder in, stedentrips kwamen op, de spoor-

“Na de oorlog trokken

ongeschoolde arbeiders

van over heel Europa

het gebouw op.”
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wegen hadden het heel succesvolle BIGE-ticket, waarmee jon-

geren in de jaren zeventig voor weinig geld heel Europa door kon-

den reizen, maar in of nabij Zoersel was en is geen station... De

Centrale van de Vlaamse Jeugdherbergen zag het niet meer zit-

ten voor Zoersel, maar onder impuls van Freddy Tuerlinckx wil-

den enkele dapperen, fanatieke wandelaars die aan het

uitstippelen van de GR-routes werkten en die in de jeugdherberg

vergaderden, de toplocatie in de natuur met zo’n unieke con-

structie niet teloor laten gaan, en ze sloegen de hand aan de

ploeg.

Ze gingen hem dus op vrijwillige basis openhouden?

Frank: Klopt! Het toenmalige bestuur van de Vlaamse

Jeugdherbergen was daar in eerste instantie tegen, maar al snel

was de jeugdherberg terug vertrokken. Freddy leidde de eerste

groep vrijwilligers; de nieuwe elektrische leidingen bijvoorbeeld

betaalden ze uit hun eigen zak! Kortom, echte idealisten. Dat is

vandaag nog zo. De kern van toen is er trouwens nog steeds bij,

aangevuld met enkele nieuwe mensen en stilaan ook wat jonge-

ren. Freddy is twaalf jaar coördinator geweest, daarna mijn neef

Marco Yseboot en sinds twaalf jaar ik dus. We hebben allemaal

onze job ernaast, maar doen het werk in de jeugdherberg als

hobby.

Hoe kunnen jullie dat als vrijwilligers bolwerken?

Frank: De openingstijden zijn beperkt. We zijn in principe alleen

in de schoolvakanties en van 1 juni tot 30 september

alle dagen open. In de andere periodes zijn we alleen

in de weekends, op vrijdag- en zaterdagavond open.

Voor groepen van minimum vijftien personen maken

we tijdens de week een uitzondering, bijvoorbeeld

schoolgroepen, natuurexploraties... Ze gebruiken

dan het hele gebouw. Twee groepen tegelijkertijd

boeken, doen we niet. Verder is het een beurtrol, die

we aan het begin van het werkjaar afspreken: alle

koppels nemen een reeks weekends voor hun reke-

ning en we spenderen enkele van onze vakantiewe-

ken aan het openhouden in de zomer. Dat verloopt

geanimeerd: iedereen is scherp om dienst te doen!

toeristische dienst

Vertel eens wat meer over hoe een en ander concreet in zijn

werk gaat.

Frank: Het is best wel keihard werken, zeker als er in een week

of een weekend nogal veel boekingen zijn. Je verzorgt het ont-

haal, maakt de maaltijden klaar (ontbijt en eventueel een avond-

maal, indien de aanwezigen halfpension geboekt hebben), je

houdt ‘s avonds de bar open, ‘s morgens is er de opkuis... De

meesten van ons bekijken het werk evenwel als een vorm van
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In de Zoerselse jeugdherberg kunnen 60 mensen

verblijven, van wie 37 in standaardkamers (in het

gerenoveerde originele gebouw) en 23 in comfort-

kamers met eigen sanitair (in de nieuwbouw). Uit

principe is er voor de gasten geen televisie voor-

zien.

Het voorbije jaar 2007 was met 3.900 overnachtin-

gen een topjaar. Dat is zowat het maximaal haal-

bare: meer dan 4.000 overnachtingen zou het

draagvlak van het vrijwilligersteam teveel pijn

doen. De gemiddelde bezetting op een openings-

dag is 25 pct. In de meeste weekends is de vrijdag

wat slapjes en de zaterdag goed gevuld.

De mensen die volpension nemen, eten in principe

mee met wat het koppel dat dienst heeft, klaar-

maakt, maar er wordt rekening gehouden met bij-

voorbeeld vegetariërs. Mensen kunnen ook zelf

koken of hoeven niet in de jeugdherberg te eten, al

is de trend dat ze dat steeds meer doen. Alles is

met verse ingrediënten én met veel liefde bereid!

De mensen wassen zelf af en worden geacht de ka-

mers netjes achter te laten. Roken is niet toege-

staan en het accent ligt op het sociale gebeuren:

men betrekt in principe alle gasten die dat willen bij

activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes.
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Ons brandweerkorps leverde vorig jaar opnieuw uitste-

kend werk. Zo wordt het Zoerselse korps sinds eind 2007

regelmatig opgeroepen voor dringende interventies in

buurgemeenten. Het principe hierbij is dat de ploeg die

het snelst ter plaatse kan zijn, ook opgeroepen wordt. En

dat onze brandweerlui snel kunnen zijn, hebben zij sinds-

dien al dikwijls bewezen.

Dat zij vorig jaar ook de veiligheid en hulpverlening goed

hebben verzekerd, kunnen velen bevestigen. Ze zijn 49

keer moeten uitrukken voor een brand, waarvan acht

maal een schouwbrand en veertien maal een woning-

brand. Verder werden ze zo’n 260 keer opgeroepen voor

allerhande interventies. Naar jaarlijkse gewoonte was de

verdelging van wespennesten de kampioen in aantal: bij

95 interventies werden 1.010 wespennesten vernietigd -

een absoluut record in de Zoerselse brandweergeschie-

denis. Een andere plaag waarvoor zij ook mee werden

ingeschakeld, was de bestrijding van de eikenprocessie-

rupsen. Tijdens vier interventies werden 81 nesten ver-

nietigd. Ook bij verkeersongevallen (7 maal), het reinigen

van de openbare weg (49 maal) en stormschade (17

maal - 485 gezinnen) werden ze opgeroepen.

Het is natuurlijk leuker om geen beroep te moeten doen

op de hulpdiensten, maar wanneer er u iets overkomt, is

het fijn te kunnen rekenen op een efficiënte bijstand. Een

welgemeende ‘dank u wel’ aan al onze brandweerlieden

is dus zeker verdiend.
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ontstressen op een soort buitenverblijf, waar je je

dagelijkse job vergeet door er nuttig werk te doen.

Wanneer het wat kalmer is, doen we klussen die

op gezette tijden ook moeten gebeuren, zoals ra-

men lappen en zo. Daar hebben we een lijst van

klaarliggen.

Aan het oorspronkelijke gebouw is een nieuw-

bouw toegevoegd?

Frank: Die staat er nu vijf jaar. Na vijfentwintig jaar

hadden we uit de inkomsten een potje opzij om, na

aftrek van de werking en het onderhoud, een in-

vestering te kunnen doen. Veel van de afwerking

hebben we natuurlijk wel zelf gedaan! Ieder van

ons kan wel iets. Ik niet, maar ik kan het goed uit-

leggen. Ik zorg dat de anderen iets te drinken heb-

ben, en dus mag ik als coördinator aanblijven.

Eenmaal per jaar, in een kalmere periode, gaan

we met de hele groep vrijwilligers eens een week-

endje weg, wandelen in de Ardennen of zo.

Komen de mensen die hier logeren, ook om de

streek te verkennen?

Frank: Dat komt veel voor, ja. Wij spelen een beet-

je voor Toeristische Dienst. De officiële gaat pas

op zondagmiddag open, maar daar hebben onze

weekendlogés geen boodschap aan. Wij hebben

hier dus een standje met wandelkaarten, folders

en dergelijke. We werken samen met de gidsen

van het Zoerselbos en we sturen de mensen door

naar de bezienswaardigheden. Soms zetten we in

de jeugdherberg ook zelf thema-activiteiten op,

zoals een wandelzoektocht naar het

Lindepaviljoen, het Boshuisje of de Trappisten-

abdij in Westmalle. Wat we niet doen, is de zaal

beschikbaar stellen voor feestjes of gelegenhe-

den. Het gaat om slaapaccommodatie voor pas-

santen en wandelende of fietsende recreanten.

Dat blijft het uitgangspunt.

dank u wel!

actieve brandweer
opnieuw uitstekend werk in 2007

“Goedkope, veeleer

eenvoudige accomodatie

voor trekkers, wandelaars

en fietsers.”
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Zeker in de zomermaanden zijn we maar wat blij dat er koelkasten

en diepvriezers bestaan. We vergeten daarbij wel eens dat deze

toestellen dag en nacht werken en dus nogal wat energie verbrui-

ken - en des te meer naarmate uw apparaat ouder is en minder ef-

ficiënt. Daar waar een oud toestel met een D label u 95 euro per

jaar kost aan elektriciteit, is dat maar ongeveer 30 euro voor een

vergelijkbaar nieuw toestel met een A+ of A++ label.

Maar ook door een bewust gebruik, kunt u nog veel energie be-

sparen. Enkele tips:

- Laat de deur van de koelkast niet te lang open. Telkens ze één

minuut openstaat, heeft ze drie minuten nodig om opnieuw af te

koelen.

- Gebruik een thermometer om de temperatuur te controleren.

4 °C is de ideale bewaartemperatuur. Lager hoeft echt niet.

- Ontdooi uw diepvriesproducten in de koelkast. Uw koelkast wordt

er door afgekoeld en het is veel beter voor uw eetwaren dan te

ontdooien bij kamertemperatuur. In de microgolfoven gaat het

natuurlijk sneller, maar dat is energieonvriendelijker.

- Het rooster aan de achterzijde trekt nogal wat stof aan, waardoor

het rendement van het toestel verkleint. Nu en dan afstoffen dus.

- Uw diepvriezer is aan vervanging toe? Bekijk dan eens

of een kleiner model niet volstaat. En denk er ook aan

dat bij gelijke inhoud diepvrieskisten zuiniger zijn dan -

kasten.

- Rubberen dichtingen die niet meer goed afsluiten, jagen

het verbruik de hoogte in. Bij sommige modellen kunt u

die gemakkelijk zelf vervangen.

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

Alle dieren, van eendagsvlieg tot tijger. Alle planten, van grassprietje tot

woudreus. Alle paddenstoelen, zwammen, virussen en bacteriën.

Bossen, woestijnen en oceanen. Maar ook uw tuin, een weide en het ge-

meentepark. Al die variatie aan leven samen heet ‘biodiversiteit’.

De biodiversiteit in Vlaanderen gaat echter nog steeds achteruit. Deze

vaststelling uit de Vlaamse natuurrapporten geldt ook voor het schaalni-

veau Europa. De Europese commissie heeft zich daarom in 2004 geën-

gageerd om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te

stoppen. Ook de provincie Antwerpen wil het goede voorbeeld geven en

heeft daarom de campagne “Biodiversiteit lokaal BEkeKEN” opgestart.

Onder meer Zoersel wil zich engageren om samen met de provincie en

de andere gemeenten ijvert Zoersel voortaan voor de overleving van de

kamsalamander, de ijsvogel, de bosbeekjuffer, het zomerklokje en vele

andere.

Sinds enkele jaren wordt uw leeggoed maandelijks aan huis op-

gehaald. Onze ophaler meldt ons nu dat niet iedereen de sor-

teerregels correct volgt. Om de recyclage van glas vlot te laten

verlopen - en zo kostbare grondstoffen en energie te besparen -

zijn enkel zuivere flessen en bokalen (hol glas), ontdaan van dop-

pen en deksels toegestaan in de glaskrat. Naast de verschillen-

de glassoorten die niet thuishoren in de glaskrat (spiegelglas,

autoruiten...), worden er nu ook sportschoenen, ondergoed, enz.

in aangetroffen - zaken die er duidelijk niet in thuishoren! De op-

haler overweegt dan ook om deze kratten ongeledigd te laten

staan. Om niet onaangenaam verrast te worden bij uw thuis-

komst, vragen wij u dus om de glaskrat enkel te gebruiken waar-

voor ze bestemd is.

Tot slot worden sommige kratten ook overvol buiten geplaatst,

met het gevaar dat scherven op de rijbaan terechtkomen.

Hetzelfde risico is er bij het gebruik van kartonnen dozen waar-

van de bodem wel eens week wordt na een nachtje in het gras.

U kunt met uw glas ook altijd gratis terecht op het kringlooppark

aan De Maey in Zoersel.       

glasinzameling
wat kan... en ...wat kan niet

stop achteruitgang biodiversiteit

countdown 2010

energietips
zuinig koelen en vriezen
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Sinds 2004 zetten alle Vlaamse gemeenten

zich in om pesticiden te weren uit het open-

baar groen. Het gebruik ervan werd al snel ge-

halveerd en daalt nog steeds, wat het

streefdoel - gemeenten tegen 2014 pestici-

denvrij maken - zeker ten goede komt.

Pesticiden doden immers vaak meer dan al-

leen de plaag of het onkruid en komen bij re-

gen in grachten en in de grond terecht.

Niet alleen de gemeenten moeten acties

ondernemen om bestrijdingsmiddelen te

weren, maar ook u, als burger, kunt uw

steentje bijdragen. Wij willen u dan ook vra-

gen om het gebruik van pesticiden bij u

thuis te beperken, of nog beter, af te bou-

wen en stop te zetten.

Wat kunt u preventief doen en welke alter-

natieve middelen bestaan er? Hieronder

vindt u alvast enkele tips waarmee u de na-

tuur en uw eigen gezondheid respecteert,

want zonder is gezonder.

tips

- Bijen zorgen voor een geslaagde bestui-

ving van planten. Als ze echter echt sto-

rend zijn, dan kunt u een plaatselijke

imker laten komen om ze weg te halen.

Dit kan via de gemeente door te mailen

naar leefmilieu@zoersel.be of via de

Koninklijke Vlaamse Imkerbond, neem

een kijkje op www.konvib.be.

- Mollen houden van rust en niet van trillin-

gen. Ziet u ze liever niet in uw mooi aan-

gelegde tuin, dan kunt u plastiek flessen

zonder bodem in hun gangen steken,

waardoor er gesuis in de gang ontstaat.

U verkrijgt hetzelfde effect als u een ijze-

ren paal met een ijzeren plaatje in hun

gang plaatst.

- Om onkruid geen kans te geven, kunt u

de bodem bedekken met doorlevende

kruidachtige planten of bodembedekken-

de struiken. Het onkruid krijgt dan geen

kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik

bij de aanplant een dikke laag compost of

houtsnippers van 10 cm. Zo vermijdt u in

het begin onkruid en kunnen de bodem-

bedekkers optimaal groeien.

- Wied kleine oppervlakten best met de

hand. Voor grotere oppervlakten kunt u

een onkruidbrander gebruiken. Brand het

onkruid om de twee à drie weken weg.

Het onderliggende wortelstelsel wordt

dan door vocht- en krachtverlies uitgeput,

waardoor het onkruid uiteindelijk hele-

maal verdwijnt.

- Informeer voor een nieuw gazon bij uw

tuincentrum naar een gazonmengsel,

aangevuld met miniklavers. De klaver

zorgt op natuurlijke wijze voor een be-

mesting van uw gazon. Zo blijft het gras

het hele jaar door donkergroen. Het

mengsel van klavertjes en grassoorten

vormt ook een compacte grasmat waar-

door het onkruid amper de kans krijgt om

te groeien. 

- Voor meer tips, kunt u surfen naar

www.zonderisgezonder.be of u kunt de

brochure ‘Zonder is gezonder’ afhalen bij

onze dienst Leefmilieu in het administra-

tief centrum.

Klein Gevaarlijk Afval

Heeft u nog bestrijdingsmiddelen in huis?

Doe dan nu de bussen, restanten en oude

producten bij het Klein Gevaarlijk Afval

(KGA), dat u kwijt kunt op het kringloop-

park of bij de maandelijkse ophalingen in

Halle of Sint-Antonius.

gemeentelijke dienst Leefmilieu

duurzaamheidsambtenaar - Evelyne Michiels

tel. 03 380 13 19

fax 03 380 13 30

leefmilieu@zoersel.be

info
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zonder is gezonder

_ _j q p g



openingsweekend 13-15 juni 

Tof dat u er bij was
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<  o p e n b a r e  w e r k e n  >

ruimen van grachten en waterlopen

hoe verloopt dit?
Op het grondgebied van de gemeente Zoersel zijn heel wat voorzienin-

gen aanwezig om het regenwater op te vangen, te bufferen, te laten in-

filtreren in de bodem en tenslotte af te voeren naar lager gelegen

gebieden. Deze voorzieningen worden in de volksmond vaak greppels,

grachten, beken, waterlopen, enz. genoemd. Maar hoe zorgt de ge-

meente voor het onderhoud?

voor elke soort gracht een andere verantwoordelijke

Wat velen niet weten, is dat er verschillende soorten ‘grach-

ten’ zijn, die elk hun specifieke eigendomstitel hebben en

waarvoor ook verschillende onderhoudswerkzaamheden

voorzien zijn. Zo spreken we van privaatgrachten, baan-

grachten, hoofdgrachten en waterlopen van eerste, twee-

de en derde categorie.

privaatgrachten moeten eigenaars zelf onderhouden

De privaatgrachten zijn de grachten op privaat domein, ei-

gendom van de naastgelegen percelen. Deze grachten

zorgen vaak voor de afwatering van die percelen en moe-

ten door de eigenaars ervan onderhouden worden.

baangrachten

- binnen woonzone voor Pidpa/HidroRio

- buiten woonzone voor gemeente

De baangrachten zijn grachten gelegen naast een openba-

re weg en maken er ook deel van uit. Deze grachten zor-

gen ervoor dat het water van de rijweg kan stromen. Ze

mogen enkel nog overwelfd worden ter hoogte van de op-

ritten. Sinds Pidpa/HidroRio het riolerings- en grachtenon-

derhoud van onze gemeente voor zijn rekening genomen

heeft, worden de baangrachten in woongebied door hen

onderhouden. De overige baangrachten blijven de verant-

woordelijkheid van de gemeente. Het gemeentelijk baan-

grachtenbeleid bestaat erin om zeker om de drie jaar de

gracht te ruimen. Naarmate er meer en meer riolering komt,
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<  c u l t u u r  >

vertel ons uw favoriet

cultuurprijs 2008

zal het onderhoud van de baangrachten verminderen want

een propere gracht moet minder vaak gereinigd worden.

officiële waterlopen zijn voor provincie of gemeente

Tenslotte zijn er nog de waterlopen van eerste, tweede en

derde categorie en de hoofdgrachten. Deze grachten zijn

geklasseerd, wat wil zeggen dat ze ten allen tijde in stand

moeten gehouden worden. Ze zijn ook opgenomen in de

zogenaamde ‘atlas der waterlopen’ en hebben vaak een ei-

gen naam (bijvoorbeeld Groot Schijn).

De waterlopen van eerste categorie komen in Zoersel niet

voor. De waterlopen van tweede categorie zijn eigendom

van de Provincie en worden ook door hen periodiek onder-

houden. In Zoersel zijn er zeven dergelijke waterlopen,

waarvan de Visbeek, de Tappelbeek (of Hulstenbeek) en

het Groot Schijn (of Risschotseloop) de bekendste zijn. De

waterlopen van derde categorie zijn eigendom van de ge-

meente en worden jaarlijks door een aannemer in opdracht

van de gemeente geruimd. Zoersel telt in totaal dertien wa-

terlopen van derde categorie zoals onder andere de

Monnikenloop, de Krekelenloop, de Medelaarsloop, enz.

Op verschillende plaatsen ligt een waterloop van tweede of

derde categorie naast de rijweg en zou men kunnen den-

ken dat het een baangracht is. Bij de onderhoudswerk-

zaamheden zullen dergelijke grachten echter niet geruimd

worden door de aannemer van de baangrachten maar wel

door de aannemer van de waterlopen.

gemeentelijke dienst Openbare Werken

afdelingshoofd - Rudy Reynders

tel. 03 380 13 45

fax 03 380 13 44

technische.dienst@zoersel.be

info

Vorig jaar waren ‘de Vrienden van het Zoerselbos’ de te-

rechte laureaat van de Cultuurprijs, die al meer dan tien

jaar lang door ons gemeentebestuur en de Cultuurraad

wordt uitgereikt. Het ene jaar gaat de eer naar een ver-

eniging, het andere naar een persoon. Dit jaar zijn we op-

nieuw op zoek naar een man of vrouw die zich

verdienstelijk heeft gemaakt in één of andere culturele

discipline. Dit kan gaan van schone kunsten, luister van

de taal, over culturele animatie, tot vorming, toerisme,

enz. 

Elke inwoner of vereniging van Zoersel kan een persoon

voordragen. Het volstaat een briefje te sturen met daarop

de naam van de persoon die u wilt voordragen en uw ei-

gen naam en adres. Wij verwachten uiteraard ook een

goed omschreven motivatie waarom u vindt dat deze per-

soon de Cultuurprijs 2008 verdient. Wij ontvangen uw

voorstel graag voor 3 september op het secretariaat van

de Cultuurraad, administratief centrum Zoersel,

Handelslei 167, 2980 Zoersel.

De uiteindelijke verkiezing van de laureaat gebeurt door

de Cultuurraad, gevolgd door de plechtige uitreiking van

de Cultuurprijs 2008, dit najaar.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:

maandag 25 augustus, 22 september en 20 oktober

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...........Evelyne Michiels, tel. 03 380 13 19

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 380 13 93

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 380 13 91

jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03 380 13 92

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03 312 94 32

derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

welzijnsraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

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
Armand en Maria MINTJES - ADRIAENSEN

Jozef en Maria VAN ROY - VETTERS

Hendrik en Irma MOORKENS - BASTIAENSEN

Joseph en Ivona SMOLDERS - KINSCHOTS

Marcel en Roberta COOLS - BRASPENNING

Eugène en Paula IDELER - SCHRIJVERS

Carolus en Maria OORTS - CLAES

Frans en Josephina PEETERS - TAEYMANS

Jacques en Noëlle VAN KESTEREN - SIJSTERMANS

Leo en Ludovica MARTENS - VERMEIREN

Josephus en Maria CLAESSENS - DE WOLF

Remigius en Irène THEUNIS - VAN DE BRUL  

August en Maria VERRYCKT - JANSSENS

Marcel en Maria DRION - HEYRMAN

6 0  J A A R  S A M E N
Josephus en Maria SEBRECHTS - VAN LOOY

Lodewijk en Maria VAN DE MIER - MOLS

Marcellus en Maria MAES - VERELST

6 5  J A A R  S A M E N
Albert en Julia GOOSSENS - BAUWENS

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE

GGD: september 2008

GGD-Flits: oktober 2008

dienst Communicatie & Voorlichting
Handelslei 167, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 26, fax 03 380 13 30
e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N
U kunt bellen naar het centraal oproepnummer

0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht is tij-

dens het weekend.

De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en

eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-

terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903 99 591 als u 

wil weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900 10 500 als u wil

weten welke apotheker van wacht is.
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