
Digidak succesvol opgestart
Op 13 oktober zijn in het administratief centrum in Sint Antonius en in de 
bibliotheek in Zoersel twee Digidak-vestigingen opgestart. Een Digidak is een 
laagdrempelige leeromgevingen voor mensen die nog weinig of geen kennis van 
computers hebben. Zij leren er stap voor stap de eerste pasjes te zetten op de 
informatiesnelweg. Ze kunnen er onder begeleiding of individueel leren compute-
ren, of deelnemen aan uiteenlopende initiatielessen.
Lees meer hierover op pagina 4!

Lees meer hierover op pagina 5!
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Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 
verenigingsleven, tot heel Zoersel, heel 
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als 
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Ivo Van Vaerenbergh, voorzitter CD&V Zoersel

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

Definitieve brandweer-
voorpost in Sint-Antonius
goedgekeurd
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Lesmomenten
Administratief Centrum Sint Antonius:
• dinsdag van 9 tot 12 uur
• woensdag van 9 tot 12 uur
• donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
• vrijdag van 9 tot 12 uur

Bibliotheek Zoersel:
• dinsdag van 9 tot 12 uur
• dinsdag van 19 tot 21 uur
• donderdag van 9 tot 12 uur

Na een cursus ‘computerwegwijs’ kunnen er ook cursussen ‘internet’, chat en mail.
Deze laatsten gaan van start in februari 2009.

U hoeft geen les te volgen, u kunt ook gewoon wat komen oefenen tijdens de vrije 
inloopmomenten. Begeleiders staan dan steeds klaar om u te helpen bij al uw compu-
tervragen of -problemen op volgende tijdstippen:

Administratief Centrum Sint Antonius:
• maandag van 13.30 tot 16.30 uur
• donderdag van 19 tot 20 uur

Bibliotheek Zoersel:
• maandag van 9 tot 12 uur
• dinsdag van 9 tot 12 uur
• dinsdag van 13u30 tot 16u30

Bent u nog niet ingeschreven, maar heeft u toch interesse? Geen nood! Kom eens een 
kijkje nemen en schrijf u in op één van de inloopmomenten van het Digidak!

Om de schoolgaande jeugd meer te laten 
opvallen in het verkeer delen de politiezo-
nes in de basisscholen jaarlijks fluovestjes 
uit aan leerlingen die met de fiets komen. 
Dit jaar willen de initiatiefnemers van 
de fluoactie ook de leerlingen van het 
secundair stimuleren om zich te laten zien 
in het verkeer. Als ook zij een fluojasje 
aandoen, komt dit de verkeersveiligheid 
nog meer ten goede. 
Om de actie kracht bij te zetten, onderte-
kenden alle partners (het gemeentebestuur 
van Zoersel, de scholengemeenschap 
Malle – Zandhoven, andere gemeentebe-
sturen van de regio en de politiezones) 
een engagementsverklaring. Dit gebeurde 
in november van dit jaar in het gemeen-
tehuis van Malle en in aanwezigheid 
van een aantal leerlingen, die uiteraard 
allemaal een fluovestje droegen. 
Het zijn echter niet alleen de fietsers en 
voetgangers die voorzichtig moeten zijn. 
Ook automobilisten worden gevraagd 
om aandachtig te zijn in het verkeer en 
rekening te houden met de aanwezigheid 
van zwakke weggebruikers.

Digidak succesvol opgestart Veilig naar school
Fluo-actie 
secundaire 
scholen

Vanaf de eerste dag was het al drummen bij de inschrijvingen. Door het grote 
succes werden gelijktijdig 6 cursussen ‘computerwegwijs’ opgestart. Om ieder-
een individueel te kunnen begeleiden, worden maximum 5 personen per cursus 
toegelaten. Op 21 oktober zijn de eerste 30 personen gestart, en ondertussen is er 
zelfs al een tweede reeks lessen achter de rug. Een derde lessenreeks gaat van start 
in de eerste week van januari.

Veel kinderen gaan te voet of met de 
fiets naar school. Dat is een goede zaak 
en moet zeker worden aangemoedigd. 
Toch lopen deze jongeren een groot 
risico om aangereden te worden door 
automobilisten die hen niet tijdig 
opmerken, vooral tijdens de donkere 
winterdagen. 
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Omdat er zoveel leuks te vinden is in de 

vele winkels die Zoersel rijk is, riepen zij 
samen de Zoerselse geschenkencheque in 
het leven.
Deze cheques hebben een waarde van 
tien euro en kunnen door iedereen wor-
den aangekocht in het gemeentehuis en 
in de antennes te Zoersel en Halle. Wie 
er zo één cadeau krijgt, kan hiermee gaan 
shoppen in eigen gemeente. De lijst van 

handelaars die de geschenkencheque 
aanvaarden, is te vinden op de gemeen-
telijke website www.zoersel.be. Boven-
dien zal elke deelnemer door middel van 
een herkenbaar kaartje duidelijk maken 
dat de Zoerselse geschenkencheque 
daar besteed kan worden. Hopelijk kan 
de Zoerselse geschenkencheque ook u 
inspireren.

Daarom werd op 26 oktober 2005 een 
gebruiksovereenkomst afgesloten met de 
vzw Emmaüs om in de gebouwen van de 
technische dienst op hun domein aan de 
Vesaliuslaan te Sint-Antonius een tijde-
lijke brandweerpost voor het vrijwillig 
brandweerkorps van Zoersel op te rich-
ten.  Hiermee werd de brandbestrijding 
voor de grootste leefgemeenschap op het 
grondgebied van de gemeente op korte 
termijn verzekerd. Uit een risicoanalyse 
bleek immers dat daar de aanrijtijden te 
lang waren.

Dit was echter een voorlopige maatre-
gel. Momenteel bouwt vzw Emmaüs 
op de Bethaniënlei een nieuw gebouw 
voor haar technische dienst. Tijdens de 
gemeenteraad van november werd een 
huurovereenkomst voor 20 jaar goedge-
keurd, waardoor de inrichting van een 
definitieve brandweervoorpost in een 
gedeelte van dit nieuwe gebouw moge-
lijk wordt.
CD&V was de motor van dit project en 
is dan ook zeer opgetogen. De veilig-
heid verhoogt zowel op het domein van 

de vzw als op het grondgebied van de 
deelgemeente Sint-Antonius, zonder dat 
beiden afzonderlijk dezelfde zware finan-
ciële inspanningen moeten doen. Zo zie 
je maar dat samenwerking echt loont. 

Geschenken vind je in Zoersel

Definitieve brandweervoorpost in Sint-Antonius goedgekeurd

De feestdagen staan voor de deur en 
iedereen begint stilaan te fantaseren 
over lekker eten en kleurrijke geschen-
ken. Weet u nog niet precies waarmee 
u uw vrienden of familie wil verrassen? 
Dan hebben het gemeentebestuur en de 
middenstand de perfecte oplossing.

Brandweer, net als iedereen hoopt u deze dienst nooit nodig te hebben. Maar als u 
er beroep op moet doen, is het belangrijk dat de hulpverleners snel ter plaatse zijn. 

© Tomo.yun (www.yunphoto.net/hl/)
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