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ZOERSEL

■ Menig Zoerselaar was verrast toen zangeres en omroep-
ster Sandrine op een rustige zondagavond aan onze gemeen-
te vroeg om Afrika in Zoersel te laten herleven. 

Een terugblik op pagina 4!

Zoersel is een vijf-sterren- 
gemeente

Zet uw buur in 
de bloemen
“Beter een goede buur dan 
een verre vriend”, luidt het 
gezegde, maar dit wordt wel 
eens vergeten. Daarom roept 
de gemeente, onder impuls 
van CD&V, de actie ‘Bovenste 
Beste Buur’ in het leven. 

Heeft u zo’n goede buur die u 
graag een zou willen bedan-
ken? Misschien helpt hij of zij 
u uit de nood met een klusje 
in het huis, met een extra pak 
suiker, met boodschappen die 
u dringend moet doen of met 
de kinderen die moeten opge-
vangen worden? Of uw buur 
snoeit uw haag wel eens of 
hij of zij houdt uw huis in de 
gaten wanneer u er niet bent, 
of hij leent u stoelen als u 
een feestje geeft. Er zijn on-
getwijfeld nog honderden re-
denen denkbaar waarom uw 
buurman of -vrouw een extra 
dankjewel verdient.

Voortaan kan u zijn of haar 
naam doorgeven aan de ge-
meente en hem of haar op 
die manier nomineren als 
‘Bovenste Beste Buur’. Om de 
drie maanden wordt uit alle 
genomineerden één ‘laureaat’ 
gekozen. Die wordt, in het bij-
zijn van de persoon die hem of 
haar genomineerd heeft, door 
de burgemeester en/of sche-
penen letterlijk in de bloeme-
tjes gezet. Deze buurman of 
-vrouw krijgt ook een oorkon-
de van ‘Bovenste Beste Buur’ 
en wordt dankzij de elektro-
nische nieuwsbrief van de ge-
meente aan heel Zoersel voor-
gesteld. Eind november weten 
we wie zich de eerste ‘Bovenste 
Beste Buur’ van onze gemeente 
mag noemen.

Meer info: 
Katrien Schryvers, katrien.

schryvers@zoersel.be
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Voor het één-programma 
Fata Morgana moest Zoersel 
op een week tijd 300 kinde-
ren in dierenpakjes steken, 
de haren vlechten van 200 
vrouwen en hen in boubou 
en met een volle mand op 
het hoofd 100 meter laten 
lopen, met kroonkurken een 
indrukwekkende reliëfkaart 
van Afrika maken, 1000 
maskers maken en veilen 
voor het goede doel en met 
8.000 mensen het lied ‘Bee 

Ya Ma Yee Ah’ zingen.

Honderden creatievelingen 
staken de koppen bij elkaar 
en de handen uit de mou-
wen. Samen zorgden ze er 
voor dat elke opdracht op 
meer dan schitterende wijze 
tot een goed einde werd ge-
bracht. Mede dankzij dui-
zenden sympathisanten die 
in het park kwamen zingen, 
haalde Zoersel de vijf Fata 
Morgana-sterren binnen. Het 

was een week en een feest om 
nooit meer te vergeten.

“Toen ik een 14-tal dagen 
voordien de vraag kreeg om 
Fata Morgana naar onze ge-
meente te laten komen, heb 
ik niet getwijfeld,” aldus bur-
gemeester Katrien Schryvers. 
“Maar dit was echt overwel-
digend en hartverwarmend.”

Nochtans hoeft men geen 
specialist te zijn om aange-
naam te kunnen surfen of om 
een aantal praktische kneep-
jes onder de knie te krijgen. 

Dankzij de komst van twee 
Digidaks in onze gemeente 
(één in de bibliotheek van 
Zoersel en één in het Admi-
nistratief Centrum in Sint-

Antonius) zal het voor veel 
mensen gemakkelijker wor-
den om de weg naar de com-
puter te vinden.

Vanaf half oktober kan ieder-
een in deze openbare com-
puterruimten gratis gebruik 
maken van computers, prin-
ter, scanner en interent. Men 
kan er individueel of onder 
begeleiding één en ander uit-
proberen of deelnemen aan 
uiteenlopende initiatielessen.

Er wordt nog gezocht naar 
vrijwilligers die enkele uur-
tjes vrij hebben en hun com-
puterkennis willen delen of 
aanwezig willen zijn tijdens 

de openingsuren, om de men-
sen te helpen met hun vragen 
of problemen. Een compu-
terexpert hoeft u hiervoor 
niet te zijn. U krijgt immers 
een gratis opleiding waarbij 
u enerzijds heel wat com-
putervaardigheden leert, en 
anderzijds hoe u technische 
problemen oplost en hoe u 
met de aanwezigen omgaat. 
Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Kristof 
Janssens via 03 2980 000. 

Meer info: 
OCMW-voorzitter Paul Van 
Wesenbeeck, paul.vanwesen-
beeck@zoersel.be

■ Menig Zoerselaar was verrast toen zangeres en omroep-
ster Sandrine op een rustige zondagavond aan onze gemeente 
vroeg om Afrika in Zoersel te laten herleven. 

■ Hoewel voor velen een leven zonder computer ondenkbaar is geworden, is niet iedereen 
vertrouwd met een toetsenbord, een harde schijf, programma’s, bestanden en links op het in-
ternet. Drempelvrees verhindert sommigen om de stap te zetten naar de pc. 

Zoersel 5-sterrengemeente

Deelgemeenten Zoersel en Sint-Antonius 
krijgen een Digidak

ZOER049.indd   2 07-10-2008   15:21:54



Stap voor stap bouwen we 
nu onze dienstverlening ver-
der uit. Zo staan we u sedert 
de verhuis tijdens ruimere 
openingsuren ten dienste.

Bovendien hebben we in 
deelgemeente Halle, aan de 
bibliotheek, een gloednieu-
we antenne geopend. Dat 
betekent dat u in de drie 

deelgemeentes terecht kan 
om vuilniszakken te kopen, 
materiaal uit te lenen, zich 
in te schrijven voor activi-
teiten, een reispas aan te 
vragen, een nieuw paspoort 
af te halen, enz. Met de in-
richting van drie antennes 
willen we de gemeentelijke 
dienstverlening zo dicht 
mogelijk tot bij alle Zoer-

selaars brengen, zodat we 
voor iedereen gemakkelijk 
en vlot te bereiken zijn. En 
daarom staan we voortaan 
een derde avond per week 
ter beschikking: u kunt sinds 
kort op maandagavond tot 
20.00 uur terecht in Halle. 
Ter herinnering: dinsdag is 
dit in Zoersel en donderdag 
in het Bethaniënhuis.

Muziekliefhebbers, opgelet! Op dinsdag 18 november kan u in de kapel van het Bethaniënhuis 
genieten van een exclusief concert. Het CD&V-bestuur van Zoersel is er immers in geslaagd 
het Vlaams Radio Koor naar onze gemeente te halen. 
Onder leiding van de befaamde Deense dirigent Bo Holten brengen zij een gevarieerd pro-
gramma met als thema ‘Abendlied: Een Dromerige Herfstavond’.
In samenwerking met het gekende ensemble I Solisti del Vento brengen zij werk van Richard 
Strauss, Johannes Brahms, Max Reger en Robert Schuman.
De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Het concert begint om 20 uur, tickets 
zijn in voorverkoop te verkrijgen aan 15 euro. U kan er bestellen door te mailen naar katrien.
schryvers@zoersel.be

De beleidsintenties en de 
verslagen van gemeentera-
den kunnen hier door ie-
dereen gedownload wor-
den en op de fotopagina 
kan men meegenieten van 
Zoerselse evenementen. 
Sinds kort kunnen geïnte-
resseerden er zich ook ge-
makkelijk in- en uitschrij-
ven voor de elektronische 
nieuwsbrief.

CD&V Zoersel verstuurt 
immers elke maand een 
e-mail waarin de laatste 
nieuwtjes onder de aan-
dacht worden gebracht. 
Zo blijft u als Zoerselaar 
op de hoogte van het 
reilen en zeilen in de ge-
meente en weet u meteen 
waar CD&V mee bezig is. 
De lezers worden aange-
moedigd om hun vragen, 
suggesties en opmerkin-
gen te laten horen aan het 
CD&V-bestuur. De con-
tactgegevens van elk lid 
zijn te vinden op de web-
site. En mocht iemand een 
vorige nieuwsbrief hebben 
gemist, kan die op de site 
worden nagelezen.

■ Wist u dat CD&V 
Zoersel een eigen webstek 
heeft op http://zoersel.
cdenv.be? Hierop staat te 
lezen wat CD&V verwe-
zenlijkt en van plan is in 
de gemeente. 

■ Dat einde mei gemeente, OCMW en de lokale politiepost hun intrek namen in het Betha-
niënhuis, dat wist u wellicht al. Mogelijk was u één van de ruim 8000 nieuwsgierigen die 
tijdens de opendeurdag op 15 juni eens een kijkje kwamen nemen. 

Optimale dienstverlening

Exclusief concert in Zoersel

Na verloop van tijd zullen 

ook andere verenigingen 

die in dezelfde sector actief 

zijn hier onderdak kunnen 

vinden. Zo zal het voor-

malig gemeentehuis een 

overkoepelend proviciaal 

natuur- en landschapshuis 

worden.

Regionaal Landschap de 

Voorkempen is een samen-

werkingsverband tussen 

de provincie Antwerpen, 

de vijftien gemeenten uit 

de Voorkempen (Antwer-

pen, Brasschaat, Brecht, 

Kalmthout, Kapellen, Mal-

le, Ranst, Schilde, Scho-

ten, Stabroek, Wijnegem, 

Wommelgem, Wuustwezel, 

Zandhoven en Zoersel) en 

diverse verenigingen uit de 

sectoren natuur, landbouw, 

recreatie en jacht. Sinds 

2005 zet deze organisatie, 

die recentelijk tot vzw werd 

omgevormd, zich in om 

de landschaps- en natuur-

waarden van de Voorkem-

pen te beschermen en om 

een recreatief medegebruik 

van deze gebieden mogelijk 

te maken. 

Door het kasteel te verhu-

ren, blijft het gebouw eigen-

dom van de gemeente. Dat 

wil zeggen dat activiteiten 

zoals Parkmuzaïek, recre-

atie voor wandelaars en 

fietsers, enz. gegarandeerd 

blijven. Bovendien kan de 

locatie nog altijd gebruikt 

worden voor huwelijken, 

officiële ontvangsten of an-

dere ceremoniële ontvangs-

ten. “We zijn zeer blij met 

deze invulling,” aldus het 

schepencollege. “Zo creë-

ren we weer een meerwaar-

de voor onze gemeente en 

voor alle parkbezoekers.”

Meer info: 

Katrien Schryvers

katrien.schryvers@zoersel.be

Bart Sebreghts,

bart.sebreghts@zoersel.be

■ Nu de gemeentediensten een nieuw onderkomen hebben gekregen in het gerenoveerde 

Bethaniënhuis, staat het kasteel in Halle leeg. Maar niet meer voor lang, want vanaf 2009 

zal de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen er haar intrek nemen.

Nieuwe bestemming voor het 

kasteel in het park van Halle

C D & V 
Z o e r s e l  
o n l i n e
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Infoavond
successierechten

Op woensdag 26 novem-
ber organiseert de senio-
renafdeling van CD&V 
Zoersel een informatie-
avond over nalatenschap-
pen en successierechten. 

Vroeg of laat krijgt ieder 
van ons te maken met 
de overdracht van een 
vermogen na overlijden. 
Tijdens deze avond kunt 
u zich informeren over 
de stappen die u kunt ne-
men om uw vermogen of 
nalatenschap te verdelen 
zoals u zelf wenst en wel-
ke regels u daarbij moet 
respecteren. Ook wordt 
uitgelegd onder welke 
voorwaarden en omstan-
digheden successierechten 
betaald moeten worden 
en hoe die verminderd 
kunnen worden.

De avond begint om 20.00 
uur en gaat door in zaal 
’t Zonneputteke (Zonne-
putteke 1) in Zoersel. In-
schrijven hoeft niet en de 
toegang is gratis.

Alles uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd, 
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Dat betekent niet dat dit pro-
ject wordt afgevoerd. Inte-
gendeel, de realisatie ervan is 
reeds van in het begin voor-
zien in de financiële meerja-

renplanning.

Concreet wordt er een nieuw 
ontwerp gemaakt van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) voor de zone tus-
sen Achterstraat, Mede-
laar, Gestelsebaan en Hoge 
Dreef. Momenteel wordt 
een noodzakelijke procedure 
doorlopen waarin eventuele
milieueffecten worden on-
derzocht. Als alles volgens 

planning verloopt, wordt dit 
nieuwe RUP voor het eerst 
aan de gemeenteraad voorge-
legd in het begin van 2009.

Na o.a. een openbaar on-
derzoek en een definitieve 
vaststelling door de gemeen-
teraad, is een goedkeuring 
door de hogere overheid te 
verwachten rond de zomer-
periode van 2009. De aan-
bestedingsdossiers worden 
alleszins verder uitgewerkt, 
zodat na de aflevering van de 
bouwvergunning de bouw-
werken voor de sporthal, de 
muziekschool, de kinderop-
vang en het jeugdhuis snel 
kunnen starten.  

De tijd vliegt. Ondertussen 
is het al 7 jaar geleden dat 
het jeugdhuis van Zoersel 
haar eerste fuif gaf. Hoog 
tijd dus voor een grondige 
opknapbeurt en een evalua-
tie van de werking. In over-

leg met schepen van jeugd, 
Luc Kennis, heeft de Zoezel 
vanaf 7 september geduren-
de een achttal weken haar 
deuren gesloten. In die peri-
ode neemt het bestuur van de 
Zoezel de tijd om een aantal 

punten in haar beleid aan te 
passen en wat onderhouds-
werken uit te voeren. Begin 
november kan het jeugd-
huis dan weer – letterlijk 
– met een propere lei van 
start gaan.

■ “Hoever staat het met het project in de Achterstraat?” ho-
ren wij u vragen. Terecht, ook de CD&V/N-VA fractie had 
enkele evoluties van dit project liever anders gezien, maar 
interpretatieverschillen van stedenbouwkundige voorschrif-
ten met hogere overheden en het studiebureau zorgen voor 
vertraging.

Project Achterstraat

Renovatie jeugdhuizen

Colofon

JONG-CD&V Zoersel heeft 

de start van het nieuwe werk-

jaar niet gemist. Er wordt 

volop gebrainstormd over het 

jeugdbeleid in de gemeente 

en aan welke punten zeker 

gewerkt moet worden. Een 

eerste actiepunt is het onder 

handen nemen van het sub-

sidiereglement voor jeugd-

huizen en jeugdverenigingen. 

Heb je zin om mee te denken 

en iets teweeg te brengen in 

onze gemeente? Neem dan 

contact op met onze schepen 

van jeugd (luc.kennis@zoer-

sel.be) en kom eens een verga-

dering bijwonen.

JONG-CD&V
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