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Prettig eindejaar
   
2011 is aan zijn laatste dagen toe. 
Ik hoop dat u nog een gezellige 
feestperiode te wachten staat. 
Voor 2012 wil ik u allen veel 
persoonlijk geluk toewensen. Een 
goede gezondheid is de rijkdom 
van het leven, het is de basis om op 
verder te bouwen. Zij die minder 
geluk hebben en hulpbehoevend 
zijn, wens ik veel kracht toe en de 
noodzakelijke steun vanuit onze 
samenleving.
Graag willen het gemeentebestuur 
en ik u uitnodigen op onze 
traditionele gratis nieuwjaarsdrink 
op het Heldenplein in Zolder-
Centrum. Op de eerste zaterdag 
van januari, meer bepaald op 7 
januari, omstreeks 18 uur heffen 
we het glas op het nieuwe jaar. 
Dan is er volop tijd om onze buren 
en dorpsgenoten bij een borrel, 
een pintje of een tas soep ‘een 
gelukkig Nieuwjaar’ te wensen. 
Alle inwoners zijn welkom! 
Ook bij deze vijfde editie kunnen 
we dankbaar rekenen op de 
medewerking van alle dorpsraden 
uit onze gemeente. Dank daarvoor 
aan de dorpsraden van Boekt, 
Bolderberg, Eversel, Heusden, 
Viversel en Zolder. Verder een 
pluim voor KWB Zolder die 
eveneens een handje toesteekt.
Ik hoop u allemaal te mogen 
begroeten om u persoonlijk het 
allerbeste voor 2012 toe te wensen. 
Tot 7 januari!?

Sonja Claes
uw burgemeester     
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Het gemeentebestuur 
klinkt samen met jou op 
een gelukkig nieuwjaar

De feestdagen komen er aan, lekker eten, 
cadeautjes, toasten met bubbels … waar-
om kies je niet voor  fair trade?  Fair trade 
kopen is een gemakkelijke, aangename en 
gewone manier om iets te veranderen in 
de wereld. Overheerlijk fruitsap, bubbels, 
blonde en donkere biertjes, witte en rode 
wijn, chips, nootjes, koffie, thee, chocola-
de, … allemaal te koop bij onze fairtrade-
handelaars: dranken Bartels, zelfbedie-
ning Aerts, Alvo Broekmans, Carrefour, 
Proxy Delhaize Bolderberg, Lidl, Okay en 
Il Lumé. 

Seizoensgebonden groenten en fruit, 
versgebakken brood, zuivel van lokale 
boeren en het volledige Oxfam gamma kan 
je online bestellen bij www.hartenboer.be, 
je bestelling haal je af in één van onze twee 
afhaalpunten.

inspiratie nodig? Recepten van bekende en 
minder bekende koks vind je via www.oww.be 
Zie je het niet zitten om zelf te koken, Taste 
Catering, traiteur Raf Loos en Culinaire 
verleiding koken fair trade voor jou. 

Fairtrade alcoholvrije cocktail
1/3 alcoholvrije schuimwijn, 1/3 fairtrade sinaasappelsap, 1/3 fairtrade-tropical en 
uiteraard een randje fairtrade rietsuiker om je glas te versieren.  
Recept van Jeugdhuis Distel

alle adressen en info: www.fairtradegemeente.be of volg ons via facebook 

Feesten met een 
fairtrade tintje 

FAIRE feesten gewenst !

Feestelijke geschenkmanden met fair-
trade-producten naar keuze vind je bij 
Dranken Bartels. 

Twee overheerlijke recepten voor fair-
trade-brownies vind je op www.fair-
tradegemeente.be. De ingrediënten met 
recept in geschenkverpakking vind je bij 
Idee Atelier. Daar kan je trouwens ook 
terecht voor een origineel handgemaakt 
geschenk met een fairtrade toets en een 
gamma aan fairtrade producten.

Hippe, trendy fairtrade-babykledij van 
Sture & Lisa kan je online bestellen via  
www.okkie.be.

Mooie betaalbare fairtrade-juwelen 
koop je bij Ana juweelontwerp en bij boe-
tiek Domani.

De Fake Fur t-shirts met grappige en 
verrassende prints t.v.v. een goed doel 
zijn dan weer te koop bij Damhert.

De elfde editie van 'Artikel 27' vond plaats 
van 1 tot en met 20 november in de voor-
malige Rijkswachtkazerne in de Pastoor 
van Mierlolaan. 

Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 
'Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur.'

Recyclagepark heeft 
nieuwe openingsuren 
vanaf 01 januari 2012
Dinsdag 9:00-12:30  13:00-16:00 
Woensdag 9:00-12:30 13:00-16:00 
Donderdag 9:00-12:30 13:00-17:00 
Vrijdag 9:00-12:30 13:00-16:00 
Zaterdag 9:00-12:30 13:00-16:00

Pas deze nieuwe openingsuren ook aan je 
nieuwe gemeentegids-agenda. Deze wij-
ziging was immers nog niet bekend bij de 
samenstelling van de nieuwe gids.

Bedankt !!!
Dankzij het gemeentebestuur, 

de GROS, CC MUZE,  taalstimule-
ring Lindeman, KWB Eversel, 
KAV Eversel, scouts Eversel, 

KVLV Eversel, Sint-Jacobusgilde, 
KAV Berkenbos, Chiro Berkenbos, 
Natuurpunt, vrijwilligers van het 
seniorencentrum De Zandloper, 
6e jaar organisatiehulp van het 

Sint-Fransiscuscollege maar ook 
dankzij heel veel gulle schenkers 

en heel veel onmisbare 
vrijwilligers was de 11.11.11 actie 
Heusden-Zolder een SUCCES.  

Bedrag: 9.308 euro
Nog niet alle resultaten zijn gekend 

36 Kunstenaars uit België en Nederland 
toonden er 102 kunstwerken met als the-
ma 'Grote Verwachtingen'. 804 bezoekers 
(waaronder 9 groepen met gids) bezochten 
de galerie en bleven hangen in het Fairtra-
de-café op de voormalige zolder, die voor 
de gelegenheid was ingericht als Argen-
tijns tangocafé. 

De kunstverkoop bracht 2480 euro op, en 
wordt gelijk verdeeld onder de schoolkin-

deren van Dakbhanga (Bangladesh) en de 
kleuters van Phum Pang (Cambodja) om 
alvast een klein stukje van hun grote ver-
wachtingen waar te maken. 

Art 27 vzw gaat nu druk op zoek naar een 
nieuwe tijdelijke locatie voor de twaalfde 
editie in november 2012. Tips over leeg-
staande gebouwen zijn altijd welkom.

www.artikel27.be



De eerste zaterdag na Nieuwjaar is traditioneel voorbestemd voor de gemeente-
lijke nieuwjaarsdrink. Dus … worden alle inwoners op zaterdag 7 januari tussen 19 
en 22 uur verwacht op het Heldenplein om met een glaasje elkaar het beste toe te 
wensen voor het nieuwe jaar. 

Het gemeentebestuur kan elk jaar rekenen op de medewerking van de dorpsra-
den, het verbroederingscomité en KWB Zolder. Zij bemannen de dranktentjes en 
zorgen voor een vlotte bediening. Het is hartverwarmend telkens opnieuw vast te 

stellen op welke enthousiaste medewerkers we mogen rekenen.

Nieuwjaarsdrink 2012
Het gemeentebestuur klinkt samen 
met jou op een gelukkig Nieuwjaar
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Het gemeentebestuur ondersteunt al jaren organisaties die actief zijn in de 
sociale economie. In 2011 werden volgende organisaties door het gemeen-
tebestuur financieel ondersteund: BEWEL vzw, Duizendpoot PWA Heusden-
Zolder vzw, Kringwinkel vzw, Alternatief vzw, Industria cvba, Agora vzw en 
Stebo vzw. 

(60 jaar), 6 briljanten (65 jaar) en 2 platina (70 
jaar) is 2011 echt een topjaar voor de jubilea.

Straatfeesten zitten echt in de lift in onze 
gemeente. Elke organisatie kan tot 125 
euro toelage krijgen voor hun organisatie. 
Dit jaar kwamen 52 buurten of straten sa-
men om gezellig samen te zijn, iets lekkers 
te eten of te drinken. Wij mogen dus stellen 
dat elke week wel een straat in Heusden-
Zolder samenkomt om gezellig te buurten. 
Op die manier leren we terug onze buren 
kennen, is er terug meer contact tussen de 
inwoners onderling.

Fair Trade, wij doen mee!
5 jaar geleden werd Heusden-Zolder een 
FairTradeGemeente. We hebben een hele 
weg afgelegd.  Een positief en succesvol 
traject met mooie samenwerkingen, win-
win situaties, nieuwe netwerken en vooral 
een stijging van de fairtradeomzet. Het 
fairtradeverhaal leeft een eigen leven in 
Heusden-Zolder met spontane acties, initi-
atieven en engagementen.   

Als gemeente proberen we zelf zoveel mo-
gelijk fair trade te integreren in onze dage-
lijkse werking en steunen we de trekkers-
groep en al die mooie spontane initiatieven 
zoveel mogelijk.  Ik heb heel wat leuke sen-
sibiliserende evenementen en acties mo-
gen meemaken: de gezellige fairtradecafés 
tijdens Artikel27, de vele fairtrade-acties in 

Het ontwerp van dit unieke project is volle-
dig voltooid. Het voormalige ophaalmachi-
negebouw is samengesteld uit 5 gedeelten:
•	 Ophaalgebouw	1
•	 Compressorenzaal	(hoofdbeuk)
•	 Ophaalgebouw	2
•	 Ophaalgebouw	3
•	 Annex	 (lagere	deel	 aan	oostzijde,	 dat	 in	

latere fase is bijgebouwd)

Het totale gebouw is beschermd door Ruim-
te & Erfgoed. De ophaalmachine in ophaal-
gebouw 2 is beschermd alsook enkele grote 
machines in de compressorenzaal.

Naast de restauratie en renovatie van het 
ophaalmachinegebouw, wordt er een ge-
deelte nieuwbouw aangebouwd aan de 
noordzijde van het bestaande gebouw, de 
zijde van de parking. Deze nieuwbouw her-
bergt een groot deel van het CVO (Centrum 
voor Volwassenenonderwijs), een ander 
deel van het CVO komt in ophaalgebouw 1.

Tussen het nieuwe volume van het CVO en 
het historisch gebouw worden verbindin-
gen gemaakt in glas, die als loopbrug tus-
sen beiden delen zijn aangebracht. 

De grote zaal – met de beschermde com-
pressoren - van het ophaalgebouw wordt 
na de renovatie en restauratie een poly-
valente ruimte voor allerlei activiteiten of 
evenementen. Een brasserie met een ruim 
terras aan de marktzijde zal ook deel uit-
maken van de herinrichting. 

Het	ophaalgebouw	3	en	de	annex	–	gelegen	
tegen de watertoren – zal verkocht worden 
als kantoorgebouw.

De plannen voor de renovatie van het vroe-
gere ophaalgebouw met nu de sterke naam 
“De Verdieping”, zijn door alle instanties 
goedgekeurd. In de week van 6 decem-
ber 2011 werd aanbesteed om in het voor-
jaar van 2012 te starten met de werken. Het 
gaat over een toch wel ingrijpende opdracht 
voor een geraamd bedrag van om en bij de 
18 miljoen euro.

Als je meer wil weten over De Verdieping 
en het ontwerp wil bekijken, bezoek dan de 
website www.deverdieping.be. Je kan hier 
een mooie 3D-voorstelling bekijken. Via 
deze site kan je ook op de hoogte blijven van 
de verdere stand van zaken.

Schepen Nanda Van Ende
“Inwoners aan werk helpen, 
dat lukt in Heusden-Zolder!”:

De Verdieping
Een verrijking voor industrieterrein De Schacht

Oude 
jongensschool 
in Eversel 
te koop

Ophaling oud papier wijzigt voor
Lindeman en Terlaemenlaan/
O.-L.-Vrouwstraat

In een van de rustigste, meest groene 
gedeelten van Heusden–Zolder, meer 
bepaald in de deelgemeente Eversel, 
wordt de site van de oude school, pal in 
het centrum, te koop aangeboden.
Het perceel grond van net geen 20 are, 
mag voor ca. 700 m² bebouwd worden 
en dit met een maximaal toegelaten 
vloeroppervlakte van 1800 m².
In aansluiting op de vraag van de dorps-
gemeenschap werd gekozen voor klein-
schalige appartementen van 80 tot 120 
m² groot, de focus ligt vooral op gezin-
nen van 1 of 2 personen met bijzondere 
aandacht voor de senioren.
De schitterende ligging vormt echt een 
troefkaart: op 5 minuten van de E313 
(oprit Beringen) en op 3 minuten van de 
E314 Aken-Brussel met 2 aansluitingen 
in Heusden-Zolder.

Interesse? Bijkomende inlichtingen: 
AGB Heusden-Zolder, Heldenplein 1, 
jacques.brouwers.agb@heusden-zol-
der.be.

Vanaf januari 2012 zal oud papier en kar-
ton in de straten van Lindeman en in de 
Terlaemenlaan/O.-L.-Vrouwstraat door pri-
vé-firma van Gansewinkel worden opghaald 
op de laatste vrijdag van de maand.  De in-
woners moeten dus voortaan hun oud papier 
en karton de laatste vrijdag van de maand 
voor 6 uur ’s morgens buitenzetten (of op 
donderdagavond).

Lijst van straten: Acacialaan, Berken-
straat, Beukenstraat, Bosbessenstraat, 
Bremstraat, Doornstraat, Eikenstraat, 
Elzenstraat, Galgenbergstraat, Hulst-
straat, Kanadastraat, Kastanjestraat, Kol-
derstraat (oneven nummers vanaf 223 
t.e.m. 271), Lijsterbessenstraat, Lindel-
aan, Mispelstraat, Olmenstraat, Populie-
renstraat, Valentinusstraat, Varenstraat, 
Vlierhof, Wildrozenstraat, Wilgenstraat en 
Terlaemenlaan/O.-L.-Vrouwstraat.
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In ruil voor deze financiële ondersteuning 
vragen we als gemeentebestuur dat inwo-
ners die het wat moeilijker hebben om werk 
te vinden geholpen worden met een job of 
een opleiding. 
Naast tewerkstelling of opleiding van werk-
zoekenden hebben deze organisaties vaak 
ook nog een dienstverlening waarvan de 
inwoners gebruik kunnen maken: wie kent 
er niet de kringwinkel op het mijnterrein of 
heeft de groenwerkers van Alternatief al 
eens gezien langs de weg. 

CC MUZE, het mode-event ‘fair fashion 
for kids’, de showcooking ‘fair food’ en 
‘(h)eerlijke kinderkost’, maar ook de lan-
cering van de wedding- en de babyplanner, 
twee handige online tools om je trouwfeest 
of babyborrel op een duurzame en faire 
manier te plannen.Ook onze geschenken 
zijn fairtrade: geschenkmanden voor de ju-
bilarissen, een kookboek voor de trouwers, 
een baby t-shirt voor onze nieuwe inwoner-
tjes, … en onze recepties zijn zoveel moge-
lijk fairtrade, zelfs ons dagelijks tasje koffie 
is fairtrade, kortom fairtrade is overal aan-
wezig.  Hoe meer fair trade we in Heusden-
Zolder kopen en verkopen, hoe beter voor 
de boeren en hun gezinnen in het Zuiden en 
daar maken we graag werk van !  
www.fairtradegemeente.be 

Steun aan Straffe Madammen
Er zijn tal van goede vierde pijler initiatie-
ven te vinden in Heusden-Zolder. De vzw 
Dakbhanga en de vzw Mama Alice zijn daar 
twee mooie voorbeelden van.  Onder impuls 
van Rita Meynen en Liesbeth Willems, twee 
straffe madammen, zijn de vzw’s zeer ac-
tief bezig in onze gemeente.  Van hun sterke 
werking zowel in het Zuiden als hier bij ons 
kunnen we nog heel wat leren.  Daarnaast 
steunt de gemeente nog heel wat waar-
devolle kleine en grotere projecten in het 
Zuiden maar proberen wij ook hier de be-
volking wat bewuster te maken via de vele 
solidariteitsacties, Heusden-Zolder heeft 
duidelijk een hart voor het Zuiden.

gemeentelijke Basisschool
Beekbeemdenhof 1
3550 Heusden-Zolder
011/538112

 KijK-, inFO- en inSCHrijFdag 
 voor 2,5-jarige kleuters
 zaterdag, 7  januari 2011 van 10u 

tot 12u

Dat het subsidiëren van deze organisaties 
tot goede resultaten leidt, kan aangetoond 
worden met enkele cijfers: zo werkten er in 
2010 maar liefst 94 inwoners bij de Kring-
winkel en 75 inwoners waren aan de slag 
bij BEWEL. Samen met de 30 inwoners die 
bij Alternatief werkten geeft dat al 200 ar-
beidsplaatsen in de sociale economie op 1 
jaar.
Als we alle arbeidsplaatsen in de sociale 
economie nemen en daar ook de diensten-
cheques- werknemers bijtellen komen we 
aan een totaal van 600 arbeidsplaatsen in 
de sociale economie in de gemeente.

Er wordt wat gevierd
Als ambtenaar van burgerlijke stand voltrek 
ik jaarlijks tussen de 120 en de 130 huwelij-
ken. Inwoners die hun gouden, diamanten, 
briljanten of platina huwelijksfeest vieren 
worden plechtig ontvangen op het gemeen-
tehuis. Met 97 gouden (50 jaar), 36 diamanten 


