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Nieuwsbrief 12 oktober 2017
Officiële opening nieuwe
school
Sedert 1 september volgen de leerlingen van
basisschool Pierenbos in deelgemeente Halle les
in gloednieuwe klaslokalen. Op 6 oktober kwam
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de
nieuwe school feestelijk inhuldigen.
In 2006 besloot de gemeente een nieuwe school te bouwen in
de deelgemeente Halle. Deze beslissing kwam er naar
aanleiding van de fusie (sinds 1 september 2002) tussen de
gemeentelijke basisschool en de vrije school in het dorp. Dit
bleek niet altijd even efficiënt, gezien de schoolgebouwen
verspreid lagen over twee verschillende locaties. Daarom:
een nieuwe school op één adres.
Het bestuur zocht en vond een extern projectteam dat niet
enkel de nieuwe school, maar ook de omgeving errond onder
handen kon nemen. In 2015 raakte het dossier in een
stroomversnelling, waardoor er in de zomer van 2016 kon
gestart worden met de afbraak van de oude school én
meteen ook van de sporthal. De kinderen, juffen en meesters
van de kleuterschool en het eerste en tweede leerjaar
moesten voor het schooljaar 2016-2017 dus even verhuizen
naar prefablokalen.
Op 14 oktober 2016 werd de allereerste steen van de nieuwe
school plechtig onthuld. Deze steen werd verwerkt in de
speelplaats en herbergt een tijdcapsule, die de leerlingen en

leerkrachten van Pierenbos vulden met zaken die enerzijds
typisch zijn voor deze tijd, en anderzijds eigen zijn aan
Pierenbos.
Na minder dan een jaar hard labeur, werd de nieuwe school
deze zomer opgeleverd. Op 1 september konden alle
leerlingen en leerkrachten het schooljaar inzetten in hun
gloednieuwe schoolgebouw.

Een goede gezondheid begint
al in de kinderopvang
In het kader van de nieuwe
gezondheidsdoelstellingen tegen 2025 werden
enkele strategieën uitgewerkt om gezonde
voeding en beweging in de kinderopvang te
stimuleren. Dat de methodieken hun ingang
vinden, blijkt uit cijfers die ik opvroeg in een
parlementaire vraag.
De methodiek ‘gezonde kinderdagverblijven’ ondersteunt
kinderopvanginitiatieven om een voedings- en
bewegingsbeleid uit te bouwen. Na een vorming en het
schatten van de beginsituatie wordt een beleid ontwikkeld en
een draaiboek opgesteld met tools en tips. De ouders krijgen
informatie via affiches en folders.
In 2016 werden 79 kinderdagverblijven bereikt, in 2017 reeds
122, en dit najaar staan nog vormingen gepland.
Het project ‘actieve kinderopvang’ focust op beweging,
gezonde voeding en preventie van lang stilzitten binnen de
buitenschoolse opvang voor kinderen met een
schoolgerechtigde leeftijd.
In 2016 werden 27 initiatieven voor buitenschoolse opvang
bereikt. Dit jaar staat de teller al op 26.

Enkel in provincie Antwerpen
minder pleegzorgattesten
uitgereikt
Het nieuwe decreet pleegzorg van 2012 had als
doel pleegzorg een meer prominente plaat te
geven binnen de hulpverlening, en dat is gelukt.
In 2016 werden meer attesten voor pleegzorg
toegekend dan in 2015. Dat betekent dat er meer
pleegzorgers zijn om kinderen die niet bij hun
ouders kunnen opgroeien een warme thuis te
geven.
Pleegouders moeten per pleegkind of pleeggast beschikken
over een attest om hem of haar te kunnen opvangen. Ook
wanneer bestaande pleegzorgers een bijkomend pleegkind of
-gast opnemen of een pleegkind of -gast die voorheen al in
datzelfde pleeggezin was geplaatst, worden zij opnieuw
geattesteerd.
In 2015 werden zo 1.447 attesten uitgereikt, het jaar daarna
waren dat er 1.534. Enkel in de provincie Antwerpen daalde
het aantal uitgereikte attesten van 578 naar 524.

Tegenover de stijging van het aantal uitgereikte attesten,
staat een grote daling van het aantal geweigerde attesten
(van 42 naar 17). Het totaal aantal ingetrokken attesten bleef
ongeveer gelijk (14 in 2015 en 15 in 2016).
Gisteren kwam de evaluatie van het decreet Pleegzorg aan
bod in de commissie Welzijn. Algemeen hoorden we veel
positieve appreciatie voor de nieuwe regelgeving die ik in
2012 uitwerkte. Met betrekking tot enkele nodige
aanpassingen, werkte ik al een nieuw voorstel uit, dat ik de
volgende weken zal bespreken met de andere partijen.

Zoersel eerste
pleegzorggemeente van provincie
Antwerpen
Samen met Pleegzorg Antwerpen ondertekende
Zoersel een samenwerkingsovereenkomst om
pleegzorg op lokaal vlak bekender te maken en
verder uit te bouwen. Er komt een
sensibiliseringscampagne en pleegkinderen
zullen met de Z-pas korting krijgen op allerlei
(culturele en sportieve) activiteiten.
Zoersel telt 14 pleeggezinnen waarbij in totaal 18
pleegkinderen een warme thuis vinden. Ongetwijfeld willen
nog meer gezinnen hun huis openstellen voor een kind dat
tijdelijk om welke reden dan ook niet meer bij de eigen ouders
kan blijven. En dat is nodig, want in onze provincie alleen al
staan zo'n 200 kinderen op een wachtlijst.
Het gemeentebestuur wil mensen op een laagdrempelige
manier laten kennismaken met pleegzorg en pleegouders
actief ondersteunen. Zo krijgen pleegkinderen in Zoersel via
de Z-pas korting te geven op allerlei (culturele en sportieve)
activiteiten. Ook wordt pleegzorgverlof mogelijk gemaakt voor
het personeel van gemeente en OCMW Zoersel.
Het is nu de bedoeling dat ook andere gemeenten
pleegzorggemeente worden.
Meer informatie over pleegouderschap bekomt u bij
Pleegzorg Antwerpen, 015 44 00 60,
info@pleegzorgprovincieantwerpen.be en
www.pleegzorgvlaanderen.be. Bekijk ook het
pleegzorgverhaal van Zoerselse pleegmama Kris.

40 jaar De Kiekeboes
Marcel, Charlotte, Fanny en Konstantinopel zijn
de meest geliefde buren van de Zoerselaars en ze
worden dit jaar 40 jaar! Dat laten we niet zomaar
voorbijgaan. Een brede waaier van activiteiten in
onze gemeente zet de familie en hun geestelijke
vader Merho in de bloemetjes.
We zijn in Zoersel heel fier dat Merho een ereburger is en dat
er heel wat interactie is tussen de familie Kiekeboe en onze
gemeente. Zo doken o.m. de basisschool van Zoersel, het

kasteel van Halle en het boshuisje al op als decor in de
albums. Andersom dragen vier speelpleintjes in onze
gemeente de naam van een stripfiguur uit de reeks, waakt
Fanny aan de fietsenstallingen en werd de basisschool in
Zoersel in 2011 herdoopt tot de Kiekeboes.
Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de reeks loopt
in de bib van Zoersel een tentoonstelling. Ook kocht de
gemeente een kunstwerk aan van juwelenontwerpster
Danielle Goffa. Zij goot de verschillende figuren van de
stripreeks in zilver. Deze mooie silhouetten zijn eveneens te
bezichtigen in de bib van Zoersel.

Sociale kruidenier viert eerste
verjaardag
In de sociale kruidenier kunnen mensen met een
beperkt inkomen die van het OCMW een Z-pas
kregen, terecht voor voedsel en een aantal
dagelijkse producten tegen een verminderde
prijs. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsplaats
waar deze mensen een kop koffie of een kom
soep kunnen drinken, uit hun isolement komen
en contacten kunnen leggen met anderen.
Na 1 jaar telt het klantenbestand van de NetZak al 93
Zoerselaars. Elke donderdag krijgt de kruidenier ongeveer 30
mensen over de vloer. Omdat de voorwaarden van de
Zoerselse Z-pas vorige maand werden vereenvoudigd, wordt
er nog een stijging van deze aantallen verwacht.
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de sociale
kruidenier ‘de NetZak’ werden alle vrijwilligers en klanten
getrakteerd op een lekker stukje taart.

Zorg bij ons in Zoersel
Onder de noemer ‘Bij ons in Zoersel” gaan wij
met CD&V Zoersel in dialoog met inwoners,
verenigingen, organisaties… binnen de
gemeente, om zo te komen tot een programma
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dat
breed gedragen wordt en waar wie Zoersel een
warm hart toedraagt, kan achter staan.
Dit project sluit naadloos aan bij onze eerdere initiatieven en
onze jaarlijkse wijkbevraging. Ook via het burgemeestersspel
waarmee we op de braderij stonden, konden Zoerselaars hun
prioriteiten bekend maken.
We organiseerden al thematische werkgroepen onder de titel
‘Bij ons in Zoersel’over jeugd, veiligheid en sport. Vanavond
staat zorg op het programma. Tijdens deze bijeenkomsten
willen we van mening wisselen over zowel het huidige beleid
in de gemeente als over de toekomst: Wat wil de Zoerselaar
zeker gerealiseerd zien in zijn/haar gemeente? Welke
accenten vindt hij/zij dat het gemeentelijk beleid moet leggen?
De deur staat open voor iedereen die mee wil nadenken over
een beleid ter zake. Zin om langs te komen? We komen

vanavond samen om 20 uur in zaal Dorpszicht 1 (Dorp,
Zoersel).
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