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Beste lezer,

De open monumentendag ligt alweer enkele maanden achter
ons. De blikvanger in onze gemeente was de pas gerestaureerde pastorij van Zoersel. Aan allen die toen de rondleiding
gemist hebben: geen nood! In deze GGD vind je de historiek van
dit merkwaardige gebouw en het relaas van de renovatie.
In deze paddestoelenperiode is een wandeling door de
Zoerselse bossen beslist een aanrader. Een aandachtig wandelaar zal zeker sporen van de ree en de uil vinden. Wat in onze
gemeente verder zoal te ontdekken valt qua natuur, lees je in dit
nummer. Om al dit natuurschoon te behouden werd door de
gemeente een plan, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan,
opgesteld waarin verschillende actiepunten werden vastgelegd.
Actie is nodig, niet alleen om de natuur te beschermen, ook de
kloof tussen rijk en arm moet gedicht worden. In dit nummer kan
je een bijdrage vinden over de komende 11.11.11 actie. Ook
daarvoor vragen we je aandacht, en als het even kan, ook een
bijdrage.
Veel leesplezier,
Jan Campforts.

NIEUWE INFO-WIJZERS VERKRIJGBAAR
INFO-WIJZER “SCHOOL EN GEMEENTE”
De herwerkte info-wijzer “School en gemeente” is vooral bedoeld voor de
kinderen van de lagere scholen ( vanaf het vierde leerjaar). Op deze manier wil
het gemeentebestuur de leerlingen meer vertrouwd maken met hun directe
omgeving, namelijk hun gemeente.
In de info-wijzer wordt op een eenvoudige manier de werking van de gemeente
en de taken van de verschillende gemeentelijke diensten uitgelegd. Bij de infowijzer hoort een werkboekje waarin de kinderen op een aangename manier hun
kennis over de gemeente kunnen vergroten. De info-wijzer met werkboekje
wordt aan de kinderen in de klas uitgedeeld voor ze een bezoek brengen aan het
gemeentehuis. Bedoeling hiervan is dat er zowel voor als na het bezoek aan het
gemeentehuis in de klas wordt gewerkt met de gegeven informatie.

i

INFO-WIJZER “GEMEENTERAADGIDS”
Het Zoerselse gemeentebestuur wil met de nieuwe uitgave van de gemeenteraadgids op een overzichtelijke manier het beleid verduidelijken.
Het is belangrijk dat de gemeenteraad niet alleen beslist, maar dat alle burgers
ook weten wat er gebeurt in hun gemeente. Door het volgen van de beleidsbeslissingen kan de Zoerselnaar zelf inspelen op het beleid dat door de
gemeente wordt gevoerd. Hiertoe kan hij gebruik maken van de vele inspraakmogelijkheden. Bij de gemeenteraadgids is daarom een handige kaart gevoegd
met een overzicht van al de inspraakmogelijkheden die er zijn. Een andere kaart
‘Wie is wie’, geeft een duidelijk beeld van hoe de gemeenteraad is
samengesteld.
Kortom, voor elke burger die een betere kijk wil krijgen op het beleid van zijn
gemeente en er zelf wil op inspelen, vormt deze nieuwe gemeenteraadgids een
ideale leidraad.
Vanaf nu kunt u beide info-wijzers bekomen op de loketdiensten of op het
gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Communicatie
& Voorlichting, tel. 380.13.02.
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Kerstmarkt in Laubach
Het jumelagecomité ZoerselLaubach trekt dit jaar voor de vierde keer naar de ‘Weihnachtsmarkt’
in Laubach. Volgens goede traditie
heeft die plaats de tweede dinsdag van december.
Tijdens ‘Eurozoersel’ werden de
banden met onze vrienden in
Laubach weer wat strakker aangehaald, maar ook andere Zoerselnaars krijgen de kans om deel te
nemen aan deze trip.
Er wordt vertrokken op maandagmiddag 13 december met een
autocar.
‘s Avonds is er een gezellig
avondmaal gepland in Ruppertsburg in gezelschap van de Landfrauen en VFB Ruppertsburg.
Dinsdag is er een rondrit in de
streek en wordt na de middag de
Kerstmarkt bezocht.
De terugreis is gepland op woensdagmiddag 15 december.
Inschrijven kan door 3950 fr. per
persoon over te schrijven op rekeningnummer 853-8694732-72. In
deze prijs is het busvervoer, verblijf in hotel op basis van kamer
met ontbijt en één avondmaal
inbegrepen.
Inlichtingen kunt u bekomen bij
Mia Nieberg, tel. 312.16.78, Leo
Geudens, Fons Frans, Georgette
Truyens of Jef Joosten.
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DAMIAANAKTIE

EIKENPROJECT

Bouwkampen in India

Natuurgetrouw beheren

De voorbije drie jaar
trokken 24 mensen uit
de Antwerpse Kempen
voor vier weken op
bouwavontuur naar
India. Allen vonden ze
het een onvergetelijke
ervaring waar ze met
vreugde en dankbaarheid op terugkijken.
Zij zijn de eersten die
ons aansporen zoveel
mogelijk mensen de
kans te geven om ook
zoiets mee te maken.
De ondervinding heeft
geleerd dat zulke beslissing moet rijpen en goed
worden voorbereid.
Begin februari 2000
heeft de eerste voorbereidende vergadering al
plaats. Daarom start nu
de werving van kandidaten.
Voor het achtste jaar
gaan wij bouwen aan klinieken, tehuizen en
werkplaatsen voor achtergestelden die door
lepra of tuberculose getekend zijn.
Bent u gezond, jong van
hart, een beetje avontuurlijk en tussen 18 en
… jaar oud, laat dan iets
van u horen.
Carl De Jongh,
Kantonbaan 44,
tel. 384.21.66 of
René Vanherck,
Kerkepad 49,
2275 Lille,
tel/fax 312.46.35.

Het Eikenproject is een initiatief om
boseigenaars aan te moedigen hun
bos op natuurgetrouwe manier te
beheren. Hiervoor wordt tegen een
kleine prijs een beperkte hoeveelheid inheems bosplantsoen van
goede kwaliteit bezorgd aan elke
particulier of vereniging die zich
inschrijft voor 11 november 1999. U
kan 100 boompjes kopen (niet meer,
niet minder) in pakjes van 25 per
soort te kiezen uit zomereik, gewone
es, boskers, winterlinde en zwarte
els. Tegen de prijs van 1.700 fr. ontvangt u 100 boompjes, één sleedoorn extra, het lidmaatschap van
de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en van Pro Silvia Vlaanderen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan
voor 11 november contact op met:
Pro Silvia Vlaanderen,
Eikenproject
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
tel. 02/657.93.64, fax 02/657.57.54
e-mail:
marion.vantartwijk@lin.vlaanderen.be

TWEEDE VERENIGINGENDAG

Uitreiking Cultuurprijs 1999
Zondag 10 oktober organiseerde de
culturele raad voor de tweede maal
een grote Verenigingendag, luisterend naar de naam ‘Met verenigde
Groeten’.
In de voormiddag reikte de culturele
raad de cultuurprijs 1999 uit. Dit jaar
was een vereniging aan de beurt.
Davidsfonds Halle was de gelukkige
laureaat. Eervolle vermeldingen gingen naar Strip-o-theek Flater, Landelijke Gilde Zoersel en Ballet- en
dansschool Niké. ‘s Namiddags stelden een 35-tal verenigingen zich aan
het ruime publiek voor. Dit gebeurde
op verschillende manieren. Tal van
verenigingen hadden een stand
waarbij ze zich op een originele
manier voorstelden. Daarnaast
gaven een aantal verenigingen een
optreden ten beste op het grote podium. De verenigingendag werd met
andere woorden een grote kijk-endoe dag, en dit voor jong en oud.

WETENS WAARD

WEIHNACHTSMARKT

A
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CRUCEA
Ook in Roemenië is het nieuwe academiejaar voor studenten aan hogescholen en universiteiten begonnen.
Maar voor jongeren uit het afgelegen Crucea, ver weg
van een universiteitsstad, is studeren financieel niet
steeds haalbaar: de maandelijks kost van een kot (om de
prijs te drukken wonen ze met zijn drie op één kamer),
het studiemateriaal, het dagelijkse levensonderhoud en
de transportkosten (dagelijks openbaar vervoer naar de
unif en eens per trimester naar huis) brengen de maandelijkse onkosten al gauw op bijna een half maandloon,
dat in Crucea varieert tussen de 3.000 en 6.000 BEF.
Voor de meeste ouders niet betaalbaar.
Vandaar dat we in Zoersel voor twee jaar geleden gestart
zijn met een 'studiefonds' voor jongeren uit Crucea die
universiteitsstudies (willen) doen. Via dit fonds krijgt elke
student jaarlijks een financiële steun van 5.000 fr., wat
overeenkomt met de onkosten van drie maanden.
Dit initiatief werd niet alleen door de studenten en hun
ouders bijzonder gewaardeerd, ook van de inwoners kwamen zeer positieve reacties. Dank zij deze hulp steeg vorig
jaar het studentenaantal in Crucea van elf naar zeventien.
We willen nu een oproep doen tot onze medeburgers: wil
ook u dit bijzonder nuttig initiatief steunen, dan kan u
storten op het rekeningnummer 068-2061659-48 van
'Zoersel-Crucea v.z.w.', met de vermelding 'studiefonds'.
Een investering in de jeugd van Crucea is een investering met toekomst en tegelijkertijd een efficiënte vorm
van solidariteit met begaafde jongeren van onze jumelagegemeente.

JUBILEUMCONCERT
10 JAAR ZOERSEL-CRUCEA

met het
VLAAMS RADIOKOOR

begeleid door het instrumentaal ensemble van het
Vlaams radio orkest
traditionele kerstliederen, kerstmotetten, kerstcantates

zaterdag 11 december
om 20u.15
Sint-Pauluskerk - Westmalle
toegangsprijs : 250 BEF
kaarten onder meer verkrijgbaar in de loketdiensten
ORGANISATIE: ZOERSEL

-

CRUCEA VZW

De opbrengst wordt integraal aangewend
om hulpprojecten te financieren
in het Roemeens jumelagedorp.
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CCURSIEF
URSIEF
Eind oktober is het weer zover: het blad valt.
Ik heb ze eens geteld in mijn tuin, zeven zomereiken, drie wintereiken, twee
Amerikaanse eiken, vijftien berken, twee wilgen, vijf esdoorns, één ginkgo, een stuk
of tien hazelaars, zeven appelaars, vier perelaars, perzikenbomen, nectarineboom
en okkernotenboom en nog wat struikgewas. Samen zo'n 53 bomen, gemiddeld 15
jaar oud.
Op het internet vond ik dat een volwassen eikenboom tot één miljoen bladeren heeft
en een berkenboom varieert tussen twee- en vierhonderdduizend (kleinere) blaadjes, enz.
Alles samen opgeteld betekent dit ongeveer 27 miljoen 785 duizend bladeren bijeen te harken, ik kan er een miljoen of wat naast zijn.
Op een dag beginnen die dus te vallen, eerst één, dan nog één, tot ze alle 27 miljoen 785 duizend en nog enkele zijn gevallen. En dan begint het te waaien, en dan
te regenen, en 's morgens heb ik een smurrie op de oprit. Ziet u het?
Kleine nota bene. Dan spreek ik nog niet van die stevig uit de kluiten gewassen
eikenbomen langs de straat. Flinke jongens van een jaar of zeventig, waar mijn
armen maar net omheen gaan. Aan mijn kant en de overkant van de straat samen
negen bomen. Tel er dus een dikke tien miljoen bladeren bij, let wel bladeren die
niet van mij zijn!
Een (h)eikel probleem, waarvoor natuurlijk oplossingen bestaan.
Eerst de nepoplossingen: een blazer dient alleen om mijn bladeren naar de buur
aan de overkant te blazen, en is dus asociaal. Het kan wel leuk worden als de overbuur een straffere blazer heeft...
Ietwat futuristisch is het idee om de laatste maanden van het jaar gewoon over te
slaan, een wet te maken om de herfst met enkele maanden in te korten: nogal ver
gezocht maar zeker niet opzij te leggen.
Misschien komt op lange termijn het broeikaseffect ons ter hulp en blijven de bladeren gewoon langer of voor goed aan de boom eenmaal er geen vorst meer is in
deze contreien. Een beetje perverse gedachte, maar goed, alles heeft zijn goede en
slechte kanten.
Enigszins voor de hand liggend is het voorstel om alle bomen door sparren en dennen te vervangen. Kempische, Corsicaanse, Nederlandse, Duitse, Zweedse enz.
Nadeel; geen eigen Vlaams accent, eentonigheid, en wat doe je op den duur met al
die naalden want mensen, vergéét het niet, één zevende van alle naalden valt elk
jaar af.
Ons voorstel is eenvoudig EN revolutionair; vervang alle bomen door echte plastiekbomen. Houden heel het jaar hun blad, je kan de bladeren vervangen, de kleur
blijft dezelfde, je kan heel het jaar planten, er hoeft niet meer gesnoeid te worden,
ook niet gemest, geen verstopte goten meer, én met plastiek appelen kan je heel het
jaar door naar je blozend fruit kijken, met een toefje sneeuw bovenop. Bovendien
kunnen ze gemaakt worden van recyclageplastiek. Er is volop mogelijkheid tot
standaardisatie en bandwerk; elke boom heeft exact 78.684 bladeren. En je ziet het
verschil echt niet. Extra voordeel; gedaan met die dorre grijsheid in de winter,
leven het frisse lentegroen. Voor wie de kleur beu is: vervang de bladeren door een
ander kleurtje en klaar is kees.
In de toekomst hoeven we alleen nog stil voor het raam te zitten kijken naar de
altijd eendere bomen met de 78.684 bladeren, de altijd eendere bladeren, de altijd
eendere takken, en de nimmer rijpende vruchten.
BB

RAADSZITTING
Verontschuldigd:
Annemie Roovers en Walter Van
Hofstraeten.
VAN

GEMEENTEGELDEN

Raadslid Frank Peeters vroeg
waarom Zoersel een veelvoud aan
ontwikkelingshulp uitgeeft in vergelijking met andere gemeenten.
Van de 0,7 % van de gemeentebegroting die voor ontwikkelingshulp is voorbehouden, gaan er volgens hem 20 % naar de DerdeWereldraad voor eigen gebruik.
Ook zou voornoemde raad zijn
begroting van 700.000,- fr. “niet
opkrijgen”, waardoor er van vorig
jaar 187.000,- fr. overschot overblijft.
Voorts stelde spreker dat er vóór
de verkiezingen van 13 juni 1999
door de Derde-Wereldraad bewust
een leugenachtige publicatie over
een politieke partij onder de bevolking verspreid werd, met
gebruikmaking van gemeenschapsgelden, die hier uiteraard
niet voor bestemd zijn. Spreker
uitte zijn afkeuring hierover en
vraagt respect voor de vrije meningsuiting. Bovendien wilde hij
weten hoeveel geld hiervoor
besteed werd en wat hiermee gaat
gebeuren?
In zijn antwoord zegde schepen
van ontwikkelingssamenwerking
en financiën van Haegendoren dat
het over een bedrag van 23.000,fr. gaat, en dat dit geld hoe dan
ook teruggestort zal moeten worden. Bij monde van de burgemeester werd de bewuste publicatie
afgekeurd, en erop gewezen dat de
bevoegdheid voor ontwikkelingssamenwerking eveneens aan de
schepen van financiën werd toegewezen.
ONDERZOEK

VAN DE

GEMEENTEKAS

Op 30 juni 1999 werd er door de
ontvanger een verantwoord vermogen van 188.751.363,- fr. vastgesteld.
BEGROTING KERKFABRIEKEN
De begrotingen van de kerkfabrieken van St.-Antonius, St.-Paulus
en St.-Elisabeth, die een batig
saldo vertonen, werden eenparig
goedgekeurd.

26

AUGUSTUS

munales IKA, Crematoriumbeheer
en PIDPA werd kennis genomen.

Antonius op het waterleidingsnet
werd goedgekeurd.

RUIMEN GRACHTEN
Een politiereglement voor het ruimen van grachten op privédomein
werd voorgelegd en goedgekeurd.
Bedoeling is klaarheid te scheppen in wie deze grachten dient te
onderhouden, als dit niet zou
gebeuren. Indien de eigenaar(s) in
gebreke blijft (blijven), kan de
gemeente ze ruimen op zijn (hun)
kosten.
Het gaat hier dus wel over grachten (en geen waterlopen!) die over
privé domein lopen, en niet deze
aan de openbare weg, die door de
overheid onderhouden worden.

OUDE TURNZAAL/BIBLIOTHEEK
Bij de verrekening van de verbouwing van de oude turnzaal en
bibliotheek van St.-Antonius werden er meer dan 10 % meerwerken op de oorspronkelijke gunningsprijs van 811.548,- fr. door
de aannemer uitgevoerd.
Goedkeuring door de gemeenteraad was dus noodzakelijk.
De oppositie merkte op dat deze
meerwerken reeds uitgevoerd werden, voordat de gemeenteraad erover gestemd had. De burgemeester
zegde dat dit onder invloed van
tijdsdruk en toezeggingen aan verenigingen noodzakelijk was, en
dat de samenwerking met de aannemer niet altijd gemakkelijk was
geweest.
Uiteindelijk werden bewuste
meerwerken meerderheid tegen
oppositie (13 stemmen tegen 10)
goedgekeurd.

POLITIEREGLEMENTEN
Een politiereglement tot instelling
van beperkt éénrichtingsverkeer in
de Oude baan tussen de Felix Wijterslaan en de Turnhoutsebaan/Kapellei werd goedgekeurd.
Een tijdelijk politiereglement tot
invoering van een stilstaan- en
parkeerverbod in de Peggerstraat
en Hooidonkeinde tijdens de KLJfeesten van 10, 11 en 12 september werd eveneens goedgekeurd.
BIBLIOTHEEK SOFTWARE
De automatisering van de software
van de plaatselijke openbare bibliotheken werd goedgekeurd voor
een bedrag van 891.770,- fr. Dit
naar aanleiding van de millenniumproblematiek, en de automatisering van het filiaal van Halle.
COMPUTERPARK POLITIE
De aanpassing van het computerpark van de politie werd goedgekeurd voor een bedrag van
1.300.000,- fr.
Dit naar aanleiding van de millenniumproblematiek, de aanschaffing van een server en nieuwe
PC’s in het commissariaat en het
wijkbureel van Zoersel.
TELEFOONCENTRALE POLITIE
Naar aanleiding van de huidige
bereikbaarheid en de millenniumproblematiek werd besloten tot
installatie van een nieuwe digitale
telefooncentrale voor de politie
van Zoersel.
WATERLEIDING
NIEUWE KLEUTERSCHOOL

INTERCOMMUNALES
Van de verslagen van de intercom-

1999

De aansluiting van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool van St.-

BEGRAAFPLAATS ST.-ANTONIUS
Teneinde de beschikbaarheid van
de begraafplaats van St.-Antonius
in de toekomst te kunnen waarborgen, is een gedeeltelijke ontruiming noodzakelijk. Geraamde
kostprijs is 845.185,- fr. Dit werd
goedgekeurd.
BPA’S SPORT EN RECREATIE
Meer dan 10 jaar geleden werden
dossiers opgestart om de voetbalaccomodatie en het paardenoefenveld in Zoersel via BPA’s te regulariseren. De vorige dossiers werden naar de gemeente teruggestuurd, omdat de wetgeving
ondertussen werd gewijzigd !
Er moet nu opnieuw een studiebureau aangesteld worden om een
nieuwe procedure tot regularisatie
voor zonevreemde terreinen voor
sport en recreatie op te starten.
AFSCHAFFING VOETWEGEN
De afschaffing van de in onbruik
geraakte voetwegen nrs 64 (Kanunnik Ulenslaan/Heideweg) en
65 (d’Eike/Heideweg - gedeeltelijk) werd voorlopig goedgekeurd,
mits definitieve beslissing na
openbaar onderzoek hierover.
REGENWATERAFVOER
SCHRIEKBOS
Het akkoord tussen de gemeente
en een privé-eigenaar tot onder-

grondse inname van een repel
grond, teneinde de hemelwaterafvoer in de U van het Schriekbos te
realiseren, werd goedgekeurd.
BPA SCHRIEKBOS
Het BPA Schriekbos voor de inplanting van een klein waterzuiveringsstation tegen de Antwerpsedreef, werd voorlopig goedgekeurd.
WEGENTRACÉS
VERKAVELINGEN

De positief geadviseerde wegentracés voor de nieuwe verkavelingen aan de Ketelheide (4 kavels), de Vennenlaan (13 kavels)
en de Krekelenberg (4 kavels)
werden goedgekeurd. Een oppositielid vindt de goedkeuring van
dit punt in tegenspraak met de
goedkeuring door de gemeenteraad van het ruimtelijk structuurplan.
SPEELPLEINWERKING
Een nieuw retributiereglement
voor de voor- en nabewaking van
de speelpleinwerking voor kinderen van 3 tot 12 jaar werd goedgekeurd.
VALSE ALARMMELDINGEN
Het gemeentelijk belastingreglement op valse alarmmeldingen
werd op vraag van de hogere
overheid nogmaals aangepast, in
deze zin dat deze belasting zal
toegepast worden vanaf de derde
nutteloze interventie per alarminstallatie.
GEHEIME ZITTING
De gemeenteraad keurde de aanstelling van 17 tijdelijke leerkrachten in de gemeentelijke
basisscholen goed.
Rob Belmans werd van 1 tot en
met 31 juli 1999 als waarnemend
secretaris aangesteld.
Maria Reyns en Frans Van Dijck
gaven kennis van hun ontslag
wegens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bode en
hoofdbrigadier van politie.
Een nieuw aspirant-politieagent
zal aangesteld worden ter vervanging van Frans Van Dijck.
Willy Aerts werd aangesteld als
nieuwe directeur van de gemeentelijke basisschool van Halle.
Het huidig contract van Mark Van
Dyck als controleur van werken
werd met vier maanden verlengd.

GEME EN T EBE S T UURD

“MISGEBRUIK”

VA N
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OVER ADDERS, VOSSEN, REEBOKKEN,
NACHTVLINDERS, UILEN, ROOFVOGELS en andere JAGERS.
ADDERS

halen wordt hij steevast als

DE

We dachten dat ze alleen nog

wijs en verstandig voorgesteld,

Helemaal beperkt is onze ken-

in zuiderse landen leefden. In

een dier bij wie je 'te rade' gaat

nis van de vos. Toch moeten

het Zoerselbos schuilt, of beter

als het ernstig is. Onze moder-

vossen vroeger zeer verspreid

gezegd schuilde (tot begin van

ne media hebben daartoe

zijn geweest. Wat we van de

de jaren negentig) een

natuurlijk bijgedragen. De

vos denken te weten, overtreft

gemeenschap van een dertig-

fabeltjeskrant wordt al lang niet

meestal veruit wat we er echt

tal adders. In Vlaanderen komt

meer uitgezonden, maar toch

vanaf weten. Reintje Devos,

de adder alleen nog op de

blijft het beeld van “Mijnheer

want zo heet hij volgens de

Limburgse kalkplateaus voor.

de uil” hangen (sorry lezer

meesten, is een kiekendief, en

Buiten een dood exemplaar in

maar mevrouw de uil heeft

is zeer slim, feitelijk TE slim.

1997 werden de laatste jaren

nooit bestaan!).

Dames waren in vroeger tijden

geen waarnemingen meer

Dat de uil muizen eet, die in

verzot op zijn pels. Daardoor

gedaan in het Zoerselbos.

zijn maag verteren en ze dan

zijn er vandaag nu minder vos-

Adders leven op zanderige

weer teruggeeft onder de vorm

sen.

heidevlakten waar het lekker

van de fameuze braakballen,

Wist U dat er in het Zoerselbos

zonnen is. Dit is hun leefomge-

dat weten we.

drie vossenburchten waren?

ving (of habitat).

In het ‘s Herenbos komen de

Dat het vossenbestand op 4/5

Gevaarlijke dieren?

bosuil en de ransuil voor. Het

wordt geschat, dat er in 1996

Adders zijn schuw, en schieten

is ook een broedplaats voor de

één vossenburcht door (onbe-

bij het minste geritsel en

havik, de boomvalk, de buizerd

kende) mensenhanden is ver-

lawaai weg. Ze voeden zich

en de sperwer. Het vliegveld

nietigd geworden!

met veldmuizen. Hun beet is

en omgeving liggen overigens

niet levensbedreigend.

op een belangrijke vogeltrek-

Op een telling door de

Op school hebben we geleerd

route. In het Zoerselbos tref je

Vrienden van het Zoerselbos

dat adders reptielen zijn. Ze

naast de vermelde soorten ook

werden vorig jaar 97 soorten

leggen dus eieren. Maar daar

nog de torenvalk en de wes-

nachtvlinders geteld.

is iets mis mee. Die eierscha-

pendief.

In het bos zijn er om en rond

len zijn vaak te broos (werden

Roofvogels en uilen staan aan

de 160 verschillende soorten

ze het slachtoffer van de ver-

de top van de voedselketen en

paddestoelen.

vuiling?).

zijn een aanwijzing voor een
goede ecologische kwaliteit

DE

REE EN DE REEBOK

De ree en de reebok zijn de
grootste dieren van het
Zoerselbos. Hun aantal wordt
geschat op een veertigtal.
Enkele jaren geleden werd
geschreven dat er teveel reeën
in het Zoerselbos waren. Dat
is niet (meer) zo. Op reeën
mag worden gejaagd volgens
een afschotplan (Besluit
Vlaamse regering 13 juli
1994).
DE

UIL

De uil is een dier dat sterk tot
de verbeelding spreekt. We
weten er meestal wel iets
van, hoewel we de uil zelden zien vermits het een
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nachtdier is. In ver-

van de ruime omgeving!

VOS

HET ZOERSELBOS

HET KROONJUWEEL
Het Zoerselbos, wat valt daar

landcomplexen met zeer veel

kroonjuweel. Maar naast het

nog over te schrijven?

sloten, de kamgrasweiden en

kroonjuweel telt Zoersel nog

een eutrofe, diepe vijver met

vele schitterende parels aan

Het Zoerselbos moet je ruiken

steile oevers waardevol.“

de natuurkroon.

op een vroege herfstdag terwijl

(citaat uit het GNOP).

De eerste parel is de vallei

een lichte nevel de aarde nog

Het is echter vooral het

van het Groot Schijn en haar

omsluit.

geheel, samen met de omlig-

bovenlopen. Water is leven.

Het Zoerselbos moet je horen

gende en aansluitende gebie-

Water is in de natuur erg

op een zware vorstdag putteke

den, de grootte van het bos-

belangrijk. De vallei van het

winter.

complex, de verscheidenheid,

Groot-Schijn is landschappelijk

Het Zoerselbos moet je zien

de volheid, de vele verschillen-

en natuurhistorisch een zeer

als de zon op de eerste lente-

de planten en dieren, die ons

waardevol verbindingsgebied

dag bosanemonen uit hun hol-

de grootsheid van de natuur

tussen het Zoerselbos en de

letje van onder de grond lokt.

toont.

bossen van Ranst-Schilde.
De valleien van de Tappelbeek

NATUUR

MOET JE BELEVEN,

Het vernieuwde bezoekerscen-

en de Visbeek zijn parels twee

MOET JE ONDERGAAN.

trum, met de achterliggende

en drie.

Vergeet televisie, internet en

Kempische tuin, biedt een uit-

die veel te vele voetbalwedstrij-

stekende kans nader kennis te

De vierde parel is heel het

den, en leg je hand op de

maken met het bos. Het cen-

gebied aan het vliegveld en

natte dauw, voel het kloppend

trum is zeer recent openge-

op de grens met Malle, waar

hartje van die gekwetste vogel,

steld. Het is een initiatief van

een grote concentratie aan

maak het mee als de sperwer

de Vlaamse overheid, de

houtkanten en matig soortenrij-

zich laat vallen op een prooi.

gemeente Zoersel en de

ke beemden een verbindings-

Vrienden van het Zoerselbos.

gebied vormen tussen de klei-

Het Zoerselbos is belangrijk

Het heeft een educatieve func-

ne en de grote boscomplexen.

om zijn cultuurhistorische

tie (momenteel loopt er een

En dan hebben we nog niets

waarde. Het bos maakte vroe-

tentoonstelling) en staat open

gezegd over het Risschot,

ger deel uit van een veel gro-

voor individuele bezoekers,

Meerheide, de Kwikaard, het

ter, natter geheel met vennen

groepen allerhande, enz.

Molenbos, ...

en heide.

Tel en fax.: 384.05.12.

Het Zoerselbos ligt op de

Wist je dat er ook aan het
ZOERSEL:

grens van het stroomgebied

NATUUR

van de Nete en van de Schijn.

VEEL MEER DAN HET

servaat ligt? Dat even over de

“Het Zoerselbos bestaat uit

ZOERSELBOS

noordelijke gemeentegrens

arme zure eikenbossen, allu-

Natuur in Zoersel wordt steeds

ook De Wielewaal een na-

vereenzelvigd met ‘het

tuurgebied heeft aangekocht

Zoerselbos’, en terecht, het

(de Kooldries in Brecht).

viale essen - olmenbossen en
mesotrofe elzenbossen.
Verder zijn er ook de wei-

IN

ALLEEN!

vliegveld een (klein) natuurre-

Zoerselbos is inderdaad het
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Voor veel mensen is natuurbe-

de regels houden. De kosten

houd nog een ietwat sentimen-

voor het herstel van de

teel gedoe, waar ze wel enige

paden in het Zoerselbos

sympathie voor hebben, maar

(inbegrepen het zetten van

dat ze nog teveel zien als ‘de

nieuwe paaltjes) worden

bloemetjes en de bijtjes’.

geraamd op twee miljoen fr.,

Die tijden zijn aan het verande-

3. er zijn wel geen bergen in

IS

GEEN MOP

MAAR

GEMEENTELIJK
NATUURONWIKKLEINGSPLAN!
Het GNOP bevat een volledige
beschrijving van de toestand

ren. Voor velen is de biologi-

het bos, maar toch zijn er …

sche verscheidenheid een

‘mountainbikers’, die toch lie-

genetische schat die we

ver door het bos dan op het

Het GNOP bestaat enerzijds uit

pad rijden.

een inventaris en anderzijds

geleend hebben van onze

van de natuur in Zoersel.

voorouders en die we moeten

4. “ In het bos daar kwam een

kunnen doorgeven aan de vol-

ja-a-ger, hali halo, een ja-a-

ten op en doet voorstellen.

gende generaties.

ger en … (die schoot er maar

In het eerste deel worden de

Natuurbehoud maakt daarmee

op los)”. Zo gaat het liedje,

initiatieven inzake natuurbe-

deel uit van de kern van het

zo gaat het gelukkig NIET

houd en natuurbeheer opge-

streven naar duurzame ontwik-

meer in het Zoerselbos. De

somd. Vervolgens volgt een

keling. Als we weten dat jaar-

jacht is er streng geregle-

beschrijving van de kenmerken

lijks nog vele dier- en planten-

menteerd.

van de bodem en het reliëf.

soorten verdwijnen of achteruit

somt het een aantal knelpun-

Het deel daarna bevat een cul-

gaan, dan is natuurbehoud dus

De verkavelingswoede hapte

tuurhistorische beschrijving:

géén zaak meer van ‘de bloe-

stukken uit het bos.

hoe is het huidig landschap

mekes en de bijtjes’! Ons land

De tijd dat een zekere mijn-

ontstaan? Volgt dan een

heeft het wereldwijde biodiver-

heer Tropato lokale politici

bespreking van de land-

siteitsverdrag (Rio de Janeiro

bezocht, ligt nog niet ver ach-

schapsecologische kenmer-

1992) trouwens ondertekend.

ter ons. Veel is verloren

ken, met onder andere een be-

gegaan, en de dreiging is nog

schrijving van de kwaliteit van

niet helemaal weg.

de waterlopen. Belangrijk in dit

ONZE

NATUUR

WORDT BEDREIGD

Vijf zones voor weekendhuis-

deel zijn de probleemsituaties

De recreatieve en toeristi-

jes zijn niet goedgekeurd (lees

en knelpunten. Het laatste deel

sche druk is een bedreiging

het pt .6.6.2 en pag. 26 van

bevat een bespreking van de

voor het bos. Het boshuisje is

het GNOP). Sommige week-

verschillende landschapseen-

voor veel stadslui een mooie

endhuisjes worden permanent

heden (Kwikaard, vallei van de

pleisterplaats voor een zon-

bewoond...

Visbeek, Bergen, de Drengel

dagje verpozen in het Zoersels

Een ruilverkaveling ter hoogte

enz.) en een aantal algemene

groen. En ook de toeristische

van de geplande ring om

beleids- en beheersvoorstel-

industrie heeft natuur ontdekt

Zoersel is in onderzoek, waar-

len.

als verkoopsargument.

bij er hopelijk rekening zal wor-

En da’s allemaal mooi natuur-

den gehouden met de natuur...

lijk, maar geeft wel een aantal

Het GNOP werd opgemaakt
door deskundigen van het

problemen zoals:

Onze hedendaagse leefwijze

Provinciaal Instituut voor

1. zwerfvuil; in het Zoerselbos

geeft tal van milieuproblemen.

Hygiëne in samenwerking met

werd door de wildbeheer-

Verstoring van de natuurlijke

de gemeentelijke diensten.

eenheid en de jeugdvereni-

evenwichten, verdroging van

Het GNOP bevat tientallen

gingen ongeveer 500 kg

de ondergrond (door overmati-

kaarten en in bijlage een bibli-

zwerfvuil uit het bos gehaald.

ge grondwaterwinning), verzu-

ografie, een verklarende

Proficiat aan deze mensen.

ring van de oppervlakte, ver-

woordenlijst, de beleidsnota

Overigens zal de gemeente

dichting van de bodem, vervui-

natuur en een algemene

de vuilnisbakken weghalen

ling van de beken (de water-

geologische situering.

omdat die eigenlijk vuilnis

kwaliteit ervan is nog recent

aantrekken. Het leegmaken

bemonsterd. De resultaten van

Het GNOP is het basisdocu-

ervan is momenteel uitbe-

de analyses zijn op de milieu-

ment voor het gemeentelijk

steed.

dienst beschikbaar), enz ….

natuurbeleid. Het werd samen

2. wegenonderhoud: een paard
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HET GNOP

met het actieplan goedgekeurd

is een prachtig dier, maar

op de gemeenteraad van 24

ook ruiters moeten zich aan

oktober 1996.

WAT

U ZELF KAN DOEN

U hoeft zelf geen sperwers te kweken, evenmin reebokken. Wat
begrip, open zintuigen en het respecteren van enkele regels zijn
al erg veel. Meer tips vind u ook in de GGD, waar een reeks
loopt over duurzame ontwikkeling.

ACTIE

IS NODIG

Het actieplan voor het GNOP bevat volgende punten:
1. samen met het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) en

RESS
T
S

hoe kom je eraan,
hoe geraak je ervan af ?

AMINAL (Vlaamse administratie) worden bosbeheersplannen
opgemaakt.
2. de opmaak van een parkbeheersplan is prioritair. Een beperkte
studie door prof. Verheyen is klaar.
3. prioritair is het maaibeheer. Een maaischema voor 80 km bermen wordt nu opgemaakt door de privé-firma.
4. ecologisch beheer van waterlopen; een project wordt uitgewerkt om een gedeelte van de waterlopen manueel te ruimen.
5. aanleg van twee amfibiënpoelen ; een eerste is gepland in de
buurt van het kerkhof aan de Welvaart in de Emiel Vermeulenstraat, een tweede in het Zoerselbos (ter hoogte van de
Hallebaan) komt er nog in 1999.
6. enkele weilanden zijn reeds in schraal beheer gegaan (géén
bemesting en twee maaibeurten)
7. de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, eerst op de
plaatsen waar hij het minst voorkomt.
8. een toegankelijkheidsreglement voor de Halse bossen wordt
momenteel opgemaakt.
Nu de drie historische spuien in het Zoerselbos zijn hersteld,
wordt er concreet aan gedacht om het waardevolle vloeibeemdensysteem Hooidonkse en Kretse beemden opnieuw in werking
te stellen.
Een gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen
werd opgemaakt en ligt ter studie. Het college besliste om het
niet aan de gemeenteraad voor te leggen.
Een begeleidingscommissie staat mee in voor de uitvoering en
begeleiding van dit actieplan.
Deze begeleidingscommissie bestaat uit Leo Van de Vloet
(Landelijke Gilde), Richard Vergaelen (afgevaardigde Rola),
Louis Eyskens (Vrienden van het Zoerselbos), Frans de Schutter
(boswachter Bos en groen), Leo Cautereels (schepen bevoegd
voor het natuurbeleid), Monique De Feyter (gemeentelijk milieuambtenaar), Francois Tielemans (landelijke Gilde Halle), Frans
Kerstens (De Wielewaal), en Bart Bouciqué (deskundige in de
milieuraad).

We leven in een snelle tijd waarin hoge eisen gesteld worden: werken,
verdienen, presteren, uitblinken. Vaak is onze ontspanning zelfs inspannend: hoevelen zijn er al mentaal en/of fysiek vermoeider teruggekomen uit vakantie dan dat ze vertrokken zijn! Wie alles tegelijk moet
doen kan lichamelijk en geestelijk in de knoei geraken. Ook in het verkeer zijn wij regelmatig ‘gespannen’. Wie angstig is en/of zich zorgen
maakt, kan op de duur hartkloppingen krijgen, een krop in de keel,
hoofdpijn, rugpijn, buikpijn of lijden aan vermoeidheid en slapeloosheid. Houden deze verschijnselen aan, dan kunnen die leiden tot depressiviteit of hyperventilatie. Er zijn bewijzen dat stress kan leiden tot
hart- en vaatziekten en kanker. Daarnaast ‘verwerken’ veel mensen
stress door stevig te roken, méér te drinken of teveel te eten: ook dit gedrag vergroot het risico op hart- en vaatziekten en kanker…
Stress slaat pas toe wanneer de menselijke weerstand aangetast is.
Daarom moeten wij allereerst de oorzaken van stess aanpakken, bijvoorbeeld leren prioriteiten te stellen voor iemand die lijdt onder een te
grote (werk-)druk, of een assertiviteitstraining volgen voor iemand die
geen ‘nee’ durft te zeggen en daardoor te veel hooi op zijn vork neemt.
Andere methoden die de gevolgen van stress kunnen terugdringen, zijn
regelmatige lichaamsbewegingen, liefst dagelijks. Neem de fiets en de
trap, wordt lid van een fitness- of sportclub. Probeer het betrekkelijke
van de dingen in te zien: humor en lachen geneest. Seks, massage, rustige muziek, bos- of strandwandelingen, maar ook tuinieren of uw huis
gezellig maken, helpt. Neem genoeg rust, niet alleen ‘s nachts maar als
het even kan tussen de middag. Eet en drink gezond; eet dagelijks veel
groenten kies eerder voor vis of gevogelte dan voor vlees. Pas uw werken leefomgeving aan: geen lawaai, méér verluchting, geen te grote
warmte, koude of stank.
Als bovenstaande adviezen niet helpen, praat dan over uw stressproblemen met uw huisarts. Soms kan het nuttig zijn om gedurende korte tijd
medicijnen uit de groep der benzodiazepines (dit zijn de zogenaamde
tranquilizers) op doktersvoorschrift te gebruiken. Het gevaar is echter
dat je eraan verslaafd geraakt, net zoals aan slaapmiddelen. Gelukkig
heeft uw apotheker voor deze middelen alternatieven ter beschikking
die van plantaardige aard zijn en wiliswaar zwakker werken maar waarvan toch bewezen werd dat ze effectief zijn. De valeriaanwortel, het
melisseblad, de bloemtoppen van de witte meidoorn en -voor wie daarbij nog depressief is- het Sint-Janskruid. Hoedt u echter voor tal van
andere zogenaamde kalmeermiddelen want hun goede werking is doorgaans niet wetenschappelijk bewezen. Vraag dus raad aan
uw apotheker.
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RAADSZITTING
Verontschuldigd: Willy
Storms
KUNSTTENTOONSTELLING

GEME EN T EBE S T UURD

IN HET PARK

Namens ZTD vroeg Frank
Peeters een evaluatie van de
kunsttentoonstelling in het
gemeentepark. Hij noemde het
gemeentelijk park een verwaarloosd bos en vond de kwaliteit
van de "kunstwerken" ondermaats en beschamend voor
onze gemeente. Tevens had hij
graag het prijskaartje van het
gebeuren gekend.
Schepen Bartholomeeussen
antwoordde dat de tentoonstelling moet geëvalueerd worden
binnen de cultuurraad. Het is
niet de gemeente maar de vzw
'Kunst in Zoersel' die de tentoonstelling organiseert en het
is de intendant die de werken
en de kunstenaars kiest. De gemeente stelt het park ter beschikking, verleent logistieke
steun en er is een toelage van
400.000 fr. verleend.
Burgemeester Schryvers zei
dat er een oprolsysteem werd
voorzien om het grote doek
aan het gemeentehuis op te
trekken zodat er minimale last
was voor het personeel en voor
de huwelijken.
JEUGDHUIS
Er waren heelwat jongeren en
enkele buurtbewoners aanwezig om de bespreking van de
lastvoorwaarden en de wijze
van gunning voor de bouw van
jeugdhuis in Zoersel te aanhoren.
Volgens jeugdschepen
Bartholomeeussen is het college zinnens om aan het Zonneputteke een nieuw jeugdhuis
te bouwen. Dit na vele jaren
zoeken naar een geschikte
plaats.
Er wordt bij deze nieuwbouw
veel aandacht besteed aan
geluidsisolatie zodat de buurtbewoners er minimale last van
zullen hebben. Ook een goede
verluchting wordt voorzien.
Deze bijkomende isolatie en
verluchting hebben de geraamde prijs met enkele miljoenen
verhoogd. Tevens wordt het
gebouw tegen de geplande
ringweg ingepland.
Het jeugdhuis zal een dubbele
functie krijgen: een ontmoe-
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tingsruimte die kan afgesloten
worden van het andere gedeelte
waar dan andere activiteiten
kunnen doorgaan.
Later zal samen met de jongeren een vzw opgericht worden
die de zaak zal uitbaten en een
overleg met de buurt op gang
moet brengen.
De oppositiepartijen Vlaams
Blok, VLD en ZTD beweerden
voor een jeugdhuis te zijn maar
niet daar. Zij konden echter
ook geen goed alternatief voorstellen.
Annemie Rovers (Agalev) en
Yves Vervecken (CVP) verdedigden het project en zegden
dat we in de jeugd moeten
investeren. Maar de jeugd zal
dan ook hun verantwoordelijkheid moeten opnemen ten
opzichte van de buurtbewoners.
Het project werd goedgekeurd
met 15 voor (meerderheid +
SP), 5 tegen (VLD + Vl. Bl.)
bij 4 onthoudingen (ZTD).
FINANCIËN
De raadsleden namen kennis
van het jaarverslag 1999 voor
de opmaak van begroting 2000.
Dit is een verzorgd boekje met
allerlei statistieken, overzichten, grafieken en inventarissen.
Met 21 stemmen voor en 3
tegen (SP + Vl. Bl.) werd
beslist tot deelname in de kapitaalsverhoging van IVEKA.
AANKOOP GRONDEN
* Om de achterliggende gronden voor ontsluiting te
beschermen besliste de raad
om een perceel bouwgrond
met oude woning, gelegen
aan De Doelen, van het
OCMW aan te kopen. De
737 m2 kosten 2.874.300 fr.
* De toegangsweg naar het
kringlooppark aan de Maey is
nu nog privé-eigendom. Om
deze weg beter te kunnen
aanleggen, worden twee
repels grond aangekocht ter
verbreding van de weg. De
kostprijs bedraagt 133.612 fr.
voor 525 m2 en 182.985 fr.
voor 719 m2
* Om een voet- en fietspad te
kunnen aanleggen van het
Kermisplein naar de Kerkstraat worden vier repels
grond van drie meter breed
aangekocht voor een totaal
bedrag van 242.863 fr. Om

1999

het volledige tracé te kunnen
realiseren, dient men nog met
twee eigenaars tot een
akkoord te komen.
* Achter de bibliotheek van
Sint-Antonius wordt een perceel achterliggende grond
van 525 m2 aangekocht voor
982.406 fr.
* Langs de Gestelsebaan wordt
van het OCMW-Antwerpen
een repel weiland (1.209 m2 )
aangekocht voor 967.200 fr.
zodat daar een fietspad kan
aangelegd worden ter ontsluiting van de school.
ONDERWIJS
* De nieuwe directeur van de
gemeentelijke basisschool
van Halle zou, gezien het
aantal leerlingen in de
school, zelf acht uren in de
klas moeten staan. Om de
directeur voltijds zijn nieuwe
functie te kunnen laten uitoefenen en de kans te geven
bijkomende opleidingen te
volgen, werd beslist die acht
uren te betalen met extra
middelen die aan de gemeente werden toegekend.
G. Pacquée (SP) beklemtoonde, dat men die middelen
gebruikt om die acht uren te
betalen, men deze niet meer
voor andere noden kan
gebruiken. De burgemeester
zei dat de inrichtende macht
(= de gemeente) deze keuze
maakt.
Ze werd hierin gevolgd door
21 raadsleden, M. Verbeeck
(Vl. Bl.) en G. Pacquée (SP)
waren tegen, W. Vochten (Vl.
Bl.) onthield zich.
* Gezien het succes van het
nieuw opgerichte filiaal van
de muziek- en woordacademie, respectievelijk 35 en 20
ingeschreven leerlingen, werd
beslist om de afdeling
muziek in twee groepen te
splitsen. Daarom was men
eensgezind om twee uren als
niet betoelaagd lestijdenpakket ten laste te nemen.
Na de verhuis van de kleuters
in de GSA en na een opknapbeurt van de prefablokalen
kunnen deze klassen daarin
ondergebracht worden.
OVERIGE PUNTEN
* In een nieuwe verkaveling op
Jukschot werd de straatnaam

'Jukschotse Beemden' definitief toegekend. Voor: 18 en
tegen: 6 (Vl. Bl. + ZTD).
* Het schepencollege kreeg de
machtiging om bij de Raad
van State in rechte te treden
tegen het ministerieel beluit
om een gedeelte van de voetweg nr. 237 niet af te schaffen. Voor: 18 (meerderheid +
ZTD), tegen: 2 (Vl. Bl.) en 4
onthoudingen (VLD + SP).
* De aanwervingsvoorwaarden
bibliotheekbediende en bibliotheekassistent werden aangepast.
* Om het computerpark van de
plaatselijke openbare bibliotheek te vernieuwen werden
de lastvoorwaarden en de
wijze van gunning goedgekeurd voor Zoersel en St.Antonius. Halle volgt volgende maand.
* De aangepaste lastvoorwaarden en vastelling van de
wijze van gunnen voor de
bouw van een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie
(KWZI) voor de wijk
Schriekbos werden goedgekeurd. De kosten voor dit
KWZI met rietveld worden
geraamd op 13.174.361 fr. en
worden ook gedeeltelijk
betoelaagd.
* Het gewijzigd gecoördineerd
gebruikersreglement voor de
sport- en turnzalen werd
goedgekeurd.
VARIA
Guido Pacquée (SP) vroeg een
rechtzetting in verband met het
verslag van de gemeenteraad
van 24 juni 1999 dat gepubliceerd werd in de GGD 99/4. Hij
vond dat zijn mening over de
buitenschoolse kinderopvang
niet correct was weergegeven.
Een agendapunt dat hij trouwens mee had goedgekeurd.
GEHEIME ZITTING
* De tijdelijke aanstellingen
door het schepencollege van
Nancy Lenaerts, Nesky
Willems en Gaby Thys werden door de gemeenteraad
bekrachtigd.
* De aanstelling van Greta Van
Hove als bijzondere leerkracht protestantse godsdienst werd erkend.
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VRIJWILLIGERS EN DE FISCUS

MILLENNIUM

Een nieuwe praktische regeling!
Feestvuurwerk

GRACHTEN OP PRIVAAT EIGENDOM

Eigenaars moeten zelf reinigen!
In het belang van de openbare
gezondheid en in het voordeel van
milieu en landbouw keurde de gemeenteraad een nieuw politiereglement goed in verband met het kuisen van grachten op privé-domein.
In tegenstelling tot de baangrachten waarvoor de gemeente instaat
voor het onderhoud, moeten de
grachten tussen privé-eigendommen door de aanpalende eigenaars zelf gekuist worden. Dit op
zo’n wijze dat de vrije afloop van
het water altijd verzekerd is. De
gemeente heeft het recht dit te
controleren.
Indien wordt vastgesteld dat de
ruiming niet goed is gedaan, worden de boordeigenaars met een
aangetekende brief verzocht dit
binnen een bepaalde termijn nog
te doen.
Als het dan nog niet is gebeurd,
zal de gemeente het (laten) doen
op kosten van de in gebreke gebleven boordeigenaar(s). De prijs
hiervan bedraagt 150 fr./m (3,72
euro) en is gekoppeld aan de
index.

Op 26 november 1998
werd er door de gemeenteraad een politiereglement goedgekeurd
over het gebruik van
feestvuurwerk.
Voor de millennium-overgang wordt er door de
burgemeester GEEN
ENKELE TOELATING
afgeleverd voor het
gebruik van feestvuurwerk.
Dit om de openbare
orde en de rust te bewaren en omwille van het
gevaar voor brand,
ongevallen, schade aan
andermans eigendom
en lawaaihinder.
Onze politiediensten verwittigen u dan ook:
1. dat het geen enkele
zin heeft een toelating
aan te vragen,
2. om geen kosten te
maken met het aankopen van vuurwerk,
3. dat er streng toezicht
zal gehouden worden
op het gebruik van
vuurwerk.

2000 CHECK IN
ELK HUISGEZIN

Feestvuurwerk
Kijk de datums na van:
- camera’s,
- videorecorder,
- PC (hard- en software),
- sommige telefoonapparaten,
- thermostaat van us
CV-ketel,
- alarmsystemen,
- ...
Als u twijfelt, raadpleegt
u best uw leverancier.

Het fiscaal statuut van de vergoedingen die vrijwilligers ontvangen voor
werk in de sportieve en socio-culturele sector is al lang een netelige
kwestie. Dat komt door de tegenstrijdigheid van belangen.
Enerzijds twijfelt niemand eraan dat
echte vrijwilligers niet belast moeten
worden op de kleine vergoedingen
die zij ontvangen, zeker als die niet
eens kostendekkend zijn.
Anderzijds is er het belang van de
fiscus die wil vermijden dat onder
het mom van allerhande kostenvergoedingen, verdoken bezoldigingen
worden uitbetaald.
Enkele maanden geleden werd er
een nieuwe praktische regeling uitgewerkt door het Ministerie van
Financiën, die tracht aan de onduidelijke situatie een antwoord te bieden. De regeling komt er op neer dat
men voortaan aan vrijwilligers, die
op onbaatzuchtige wijze en onbezoldigd binnen de sportieve en
socio-culturele sector activiteiten uitvoeren, een forfaitaire kostenvergoeding (dus zonder expleciete bewijsstukken) kan uitkeren, voor zover
men binnen bepaalde grenzen blijft.
De grenzen waarbinnen de forfaitaire
kostenvergoedingen moeten blijven
zijn als volgt samengesteld: maximum 1000 fr. per dag en maximum
40.000 fr. per jaar. Wanneer één van
de maximale bedragen wordt overschreden (bv. een éénmalige vergoeding van 10.000 fr.), dan worden
alle inkomsten uit het vrijwilligerswerk voor dezelfde periode als
belastbare inkomens beschouwd,
tenzij men daadwerkelijk kan bewijzen dat het wel degelijk om terugbetaling gaat van voor het vrijwilligerswerk gemaakte kosten.
OPGELET:
deze regeling is niet van kracht voor
het vrijwilligerswerk in bepaalde
ploegsporten zoals voetbal, volleybal, basketbal, veldhockey en handbal, waarvoor vroeger reeds afzonderlijke belastingsregels werden
vastgesteld.

WETENS WAARD

NAAR EEN NIEUW
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DOOR

LUDO JACOBS

Sedert 1 januari 1997 werken politie
en rijkswacht van de gemeenten
Zoersel, Brecht, Malle en Schilde
samen in de interpolitiezone (I.P.Z.)
Voorkempen. Om tot een betere
dienstverlening te komen zijn ze 24
uur op 24 uur bereikbaar.
De gemeentebesturen binnen onze
I.P.Z. hebben prioritaire krachtlijnen
vastgesteld om problemen eenvormig
aan te pakken. Zo ontstond de projectgroep "jeugd" waarvoor de politie
van Zoersel fungeert als pilootkorps.
We waren er snel van overtuigd dat
o.a. het verkeer een belangrijke rol
speelt in het leefpatroon van de jongeren.
Ze verplaatsen zich meestal te voet of
met de fiets en mede door hun jonge
leeftijd zijn zij "de zwakke weggebruikers" bij uitstek.
Uit het idee om jongeren bewuster te
leren omgaan met de verkeersregels
ontstond "de verkeersvormingsklas
voor minderjarigen". Dit is een vorm
van een opvoedkundige maatregel.

groep van 12- tot en met 15-jarigen
en anderzijds de 16- en 17-jarigen.
Dit onderscheid wordt meebepaald
door de wetgever nl. jongeren zijn
vanaf 18 jaar meerderjarig en vanaf
dan zelf zowel burgerlijk als strafrechtelijk verantwoordelijk. Bij overtredingen op de verkeerswetgeving
zijn jongeren echter al vanaf hun
16de jaar strafrechtelijk verantwoordelijk.

DOELGROEP
Voor deze opvoedkundige maatregelen komen minderjarigen tussen 12
en 17 jaar in aanmerking die een
overtreding begaan tegen de verkeerswetgeving (K.B. 01/12/1975).
Typische inbreuken tegen die wet zijn
o.a. zonder licht rijden, niet op het
voorziene fietspad rijden, niet naleven van de verkeersborden, zonder
handen aan het stuur fietsen, …
Daarbij maken we nog een onderscheid tussen enerzijds de leeftijds-

a. 16- en 17-jarigen die een tweede
overtreding begaan binnen het jaar
na de eerste verwittiging zullen
door de politiediensten dan een
bekeuring ontvangen. Dit is een
proces-verbaal dat naar de
Procureur des Konings wordt
gezonden en waarna, meestal
financiële, sancties volgen.
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WERKWIJZE
Onze werkwijze kwam tot stand na
overleg en met het akkoord van de
Procureur des Konings, afdeling
jeugdbescherming van Antwerpen.
Het systeem loopt gedurende één jaar
te beginnen van de eerste inbreuk. De
jongeren van 12 tot en met 17 jaar,
die een eerste verkeersinbreuk
begaan, zullen van de politieagent of
rijkswachter een mondelinge opmerking krijgen. Deze opmerking zal
schriftelijk aan de ouders worden
meegedeeld.

b. 12- tot en met 15-jarigen die een
tweede overtreding begaan binnen
het jaar na de eerste verwittiging

zullen door de politiediensten een
"kinder proces-verbaal" ontvangen.
Dit wordt aan de ouders overgemaakt met daarbij een uitnodiging
voor de minderjarige om een verkeersvormingsles te volgen. Deze
les vindt telkens op een woensdagnamiddag tussen 14.00 en 16.00
uur plaats in het politiecommissariaat. De les wordt gegeven door een
politieagent of rijkswachter. Er
wordt aangeleerd hoe een minderjarige op een veilige manier de
openbare weg gebruikt.
Na de les wordt het "kinder procesverbaal" ter informatie naar de
Procureur des Konings gestuurd.
Het principe is dat er dan verder
geen sanctie meer volgt.
Minderjarigen die onwettig afwezig zijn in de verkeersvormingsles,
of die binnen één jaar na de eerste
inbreuk een derde inbreuk begaan,
zullen één namiddag een andere
opvoedkundige maatregel opgelegd
krijgen. Bv. sluikstort opruimen op
de openbare weg, verkeersborden
afwassen, ... Deze maatregelen
worden gecoördineerd door een
sociale werker van onze gemeente.
Voor al deze opvoedkundige maatregelen zijn de kinderen verzekerd
door het gemeentebestuur.
We durven echter hopen dat het
niet zover zal komen.
Meer inlichtingen kan u steeds bekomen bij de jeugdbrigade van de politie van Zoersel op het telefoonnummer 385.16.16.

PASTORIJ
eindelijk in oude glotrie hersteld
DOOR

BART BOUCIQUÉ

Het was een zonnige dag in die mooie
septembermaand, daar aan de fraaie
achterdeur van de gerestaureerde
pastorij te Zoersel.
Veel genodigden, opgetogen gezichten, een opgepoetste tuin
voor een feestelijk moment. Enkele woorden gingen verloren in
de wind en tussen de massa. De lange lijdensweg van het restauratiedossier werd vergeten, herinneringen aan het brugje
over de vijver kregen de bovenhand. Het verre verleden kwam
weer tot leven in pittige anekdotes. Na de dankwoorden kwam
de langverwachte rondleiding. Kijkt u zelf mee.
KORTE HISTORIEK
De pastorij van Zoersel is een van de
oudste gebouwen in onze gemeente. De
pastorij werd gebouwd in de jaren 1756
en 1757.
De bouw ervan viel samen met een grote
bouwactiviteit in het dorp. Zowel het
Zoerselhof, het Molenhuis, de beide
Voorste Hoeven, als de grote schuren van
de Achterste Hoeven aan het Zoerselhof
werden in die periode gebouwd.
De abdij van Hemicksem schonk de toenmalige pastoor Sels 100.000 kareelstenen
en het nodige hout. De stenen kwamen uit
de eigen steenbakkerijen, waarschijnlijk
het Steengeleg te Zoersel zelf, het hout uit
het Zoerselbos.
De pastorij was vroeger door een slotgracht omringd. Eind van de jaren 1700
reeds werd de gracht gedempt en kreeg
de pastorij een verdieping bovenop.
In 1976 komt er voor het verkrottende
gebouw een sprankel hoop met de klassering als monument. In 1999 wordt de restauratie voltooid. Ze heeft ongeveer 20
miljoen gekost.
De pastorij bevat enkele belangrijke schatten zoals een houten Christus aan het
kruis van 1.57 m hoog, beelden van de
apostelen Petrus en Paulus, een mooie
Heilige Elisabeth van de 18 de eeuw, een
schiderij van de Vlaamse school uit de 17
de eeuw en ... de restanten van een V2raket (buiten aan de straat)! Vooral pas-

toor Dox hield heel wat bij, zodat een echt
pastorijarchief is ontstaan (met bijvoorbeeld heel wat kranteknipsels uit de oorlogsjaren, pastoor Dox hield er zelfs een
oorlogsdagboek op na, en schreef na de
bevrijding een ‘bevrijdingsrevue’). Dat
pastorijarchief vindt straks dus een plaatsje op de prachtige zolder.
DE

RESTAURATIE VAN DE SCHOUW IN EEN

VAN DE ACHTERKAMERS.

Kort voor het opleveren van de gerestaureerde pastorij kwam (letterlijk en figuurlijk)
aan het licht dat drie schouwen en enkele
plafonds in latere tijden door overschildering een extra pleisterlaag hadden gekregen. Daardoor diende een klein extra dossier gemaakt te worden om deze kalklaag
te verwijderen en de oorspronkelijke moulures (met details zoals bijvoorbeeld een
druiventrosje) tevoorschijn te halen.
Daardoor kunnen schouwen en plafonds in
hun oorspronkelijke staat getoond worden.
"De zolder is een echt kunstwerk", zei
pastoor Jacobs. Inderdaad, wie de steile
trap beklimt, wordt tot stilte gedwongen bij
het zien van deze symfonie van hout en
balken in verschillende houttinten.
Daar zie je ook de bel van een angstige
pastoor (Gillis), die zovéél schrik had, dat
hij vanuit zijn bed de alarmklok kon luiden.
Mits hard trekken lukt u dat ook nu nog,
maar of de alarmklok op de rijkswachtcomputer is aangesloten .....

Leo Cautereels verrichte heel wat opzoekingswerk in de parochiale archieven en vertelde heel wat historische bijzonderheden.
De pastoor die de pastorij bouwde kreeg
600 gulden voor de bouw ervan. Maar de
pastorij zou uiteindelijk 1920 gulden en 7
stuivers kosten, zodat het de pastoor heel
wat kostte om zijn pastorij afbetaald te
krijgen.
Uit de rekeningen blijkt dat de werklieden
onder meer in natura werden betaald.
Brouwer Kennis van Einhoven leverde 17
tonnen drinkbier. Brouwer Cornelis
Sebrechts uit Het Paradijs onder de
Lindeboom mocht er twee tonnen leveren.
Lag het aan de toenmalige kwaliteit van
het drinkwater, de droge hete zomers, of
een levenslustige pastoor?
We zullen het nooit weten.
OVER DE TOEKOMST
Een open huis, beloofde pastoor Wilfried
Jacobs. Een open huis in een dubbele
betekenis.
Het is de bedoeling de pastorij geregeld
voor het publiek open te stellen. Het pastorijarchief moet tegen dan ook zijn plaatsje op zolder hebben gevonden.
Maar ook een open huis in de figuurlijke
betekenis: een huis waar er steeds een
luisterend oor is, waar er tijd is voor een
babbel, waar mensen welkom zijn, waar
er kan samengekomen worden, ....
De gerestaureerde pastorij staat naast de
komende ombouw van de Bijl tot een tentoonstellingsruimte, de uitbouw van het
Heemhuisje tot een klein streekmuseum,
de restauratie van het orgel van de St.Elisabethkerk, de aanplant van een nieuwe Lindeboom in de dorpskern, zonder
het Lindepaviljoen zélf te vergeten.
Het wordt mooi.
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SCHOLEN
veldloop

1999

MEISJES

JONGENS

MEISJES

1STE LEERJAAR
1ste .....Fien Brees.................................GSA
2de .....Nathalie Luyten ........................GSA
3de .....Yasmine Staes...........................GSA
1ste .....Elise Bakeroot ..........................Antoniusschool
2de .....Ine van den Bergh ....................BSGO
3de .....Hanne De Wit...........................Antoniusschool

JONGENS

MEISJES

2DE LEERJAAR
1ste .....Lotte Noelants ..........................GBZ
2de .....Line Tiebos...............................GBZ
3de .....Shana Tielemans.......................Martinusschool
1ste .....Eline Coertjens .........................GSA
2de .....Joke Van den Bogaert...............Elisabethschool
3de .....Sophie De Vleeschauwer .........GSA

JONGENS

MEISJES

3DE LEERJAAR
1ste .....Indra Vanderbiesen ...................GSA
2de .....Lotte Verbraeken ......................Elisabethschool
3de .....Ine Verschaeve..........................Elisabethschool
1ste .....Isabelle Vangeel........................Antoniusschool
2de .....Evy Van de Vloet......................GBZ
3de .....Annabel Cuypers ...................... Martinusschool

JONGENS

MEISJES

4DE LEERJAAR
1ste .....Sofie Ghielens ..........................GSA
2de .....Marouschka Gunzberg .............GSA
3de .....Sofie Aerts ................................GSA
1ste .....Karen Dam ...............................Antoniusschool
2de .....Sanne Van Riel .........................Martinusschool
3de .....Sara Vanasche...........................Antoniusschool

JONGENS

MEISJES

5DE LEERJAAR
1ste .....Laura Van Avondt .....................Martinusschool
2de .....Caroline Van den Bergh ...........Martinusschool
3de .....Ellen Vlaeyen ...........................Antoniusschool
1ste......Anke Kennis .............................GSA
2de .....Lynn Smans ..............................GSA
3de .....Gitte Verresen ...........................Elisabethschool

JONGENS

6DE LEERJAAR
1ste .....Tatiana Ceulemans ...................GSA
2de .....Lies Soetemans.........................Elisabethschool
3de .....Shanna Markx ..........................GSA
1ste .....Jolien Van der Smissen.............GBZ
2de .....Arkasha Keysers.......................BSGO
3de .....Barbara Gysbrechts ..................Martinusschool

JONGENS

MEISJES
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1STE LEERJAAR
1ste .....Mikhael Gunzberg....................GSA
2de .....Hans Martens ...........................GSA
3de .....Korneel D’Huys .......................Elisabethschool
1ste .....Vincent De Vliegher.................Antoniusschool
2de .....Mathias Peeters ........................GBZ
3de .....Mathias Van Hoof.....................Martinusschool
2DE LEERJAAR
1ste......Christof Van den Heuvel ..........GSA
2de .....Thomas Vos ..............................GBH
3de ......Geert Hendryckx ......................GSA
1ste......Cedric De Roeck ......................Martinusschool
2de ......Yannick De Roover ..................Antoniusschool
3de ......Stefan Ceulemans.....................Antoniusschool
3DE LEERJAAR
1ste .....Jyri Aerts ..................................BSGO
2de ......Maarten De Klerk.....................GBZ
3de ......Tim Cassiers .............................Martinusschool
1ste......Nils Dillen ................................Elisabethschool
2de ......Dries Francken .........................Elisabethschool
3de ......Willem Van Puyenbroeck .........Elisabethschool
4DE LEERJAAR
1ste .....Kevin Claessens .......................Martinusschool
2de .....Glenn Smet...............................Antoniusschool
3de .....P Sam Conix.............................Martinusschool
1ste .....Jelle Mariën ..............................GSA
2de .....Manuel Bogaerts ......................GSA
3de .....Thor Verhoeven ........................GSA
5DE LEERJAAR
1ste......Dieter Van Giel.........................Elisabethschool
2de ......Niels Verbraeken ......................Elisabethschool
3de .....Paul Luyten ..............................GSA
1ste......Stijn Conix ...............................Martinusschool
2de ......Tom Andries .............................GBZ
3de ......Jonas Nuyts ..............................BSGO
6DE LEERJAAR
1ste......Tommy Stuer ............................Antoniusschool
2de ......Pieter Hoefnagels .....................Antoniusschool
3de ......Jacob De Bruyne ......................GBZ
1ste......Ben Vercammen .......................GSA
2de ......Dennis Van Camp.....................Martinusschool
3de ......Glenn Dierckx ..........................GSA

CO-VERGI
FTIGhetING!
Voorkom
RIOLERINGS& WEGENWERKEN
Het belooft druk te worden de volgende twee jaren. Op niet minder dan drie plaatsen starten er grote rioleringswerken.
Niets is zo comfortabel
als een warm huis. Hou
dit comfort ook veilig!
Elk jaar komen er onnodig veel mensen om het
leven door CO-vergiftiging.
VITALE TIPS :
* Voorzie in de kamer
waar een verwarmingstoestel brandt twee
verluchtingsopeningen.
Eén rooster onderaan
om frisse lucht binnen
te laten en één bovenaan om eventuele verbrandingsgassen af te
voeren.
* Besteed extra aandacht aan kleine ruimten zoals badkamer,
studeerkamer, ...
* Zorg dat de schoorsteen goed trekt.
* Luister naar weerberichten om risicoperioden te herkennen.
* Laat uw toestellen
door een vakman
installeren, gebruik en
onderhoud ze correct.
WAT BIJ CO-VERGIFTIGING :
* Open zoveel mogelijk
ramen en deuren.
* Schakel het toestel uit
dat mogelijk de oorzaak is.
* Haal het slachtoffer uit
de kamer.
* Verwittig de ambulance (100) als het
slachtoffer bewusteloos is of de huisarts
wanneer de persoon
nog bij bewustzijn is.

Meer vragen?
Bel dan gratis:
0800-96163

VOGELZANG:
EINDELIJK BOUWVERGUNNING!

Het gaat hier over de straten:
Brakenberg (tussen Lotelinglaan en
Halle-Dorp), De Vogelzang, De
Blokskens, Kerkhofweg, Dageraadstraat, Brakkebos en Zonstraat.
Samen met deze rioleringswerken
zal meteen de verkeersveiligheid
worden aangepakt. Het plan, dat in
overleg met de bewonersgroep
Vogelzang tot stand kwam, werd al
goedgekeurd door de gemeenteraad
op 25 juni 1998. De werken in deze
wijk verlopen samen met de aanleg
van de hoofdriool van Halle-Dorp
naar de Lemmekensbaan. Dit is de
lang verwachte “zuidelijke hoofdriool Halle”. Deze loopt vanaf de
Lotelinglaan over Brakenberg
(deel), Vogelzang (deel), Brakkebos
en Klein Herentals naar Liefkenshoek. Daar sluit de hoofdriool aan
op de bestaande collector die het
vuile water richting Zandhoven
naar het waterzuiveringsstation
voert. De opdrachtgever voor deze
rioleringswerken is dus enerzijds
de gemeente en anderzijds Aquafin
nv. Deze leggen voor het Vlaamse
gewest de hoofdriolen en collectoren aan. Aquafin nv zal het
dossier verder beheren en ook
toezicht op de werken uitoefenen.
De werken zijn bijna een jaar geleden toegewezen. Maar het bleef
wachten op de noodzakelijk bouwvergunning. Inmiddels is deze gearriveerd en staat niets meer de start
in de weg. In ieder geval krijgen de
bewoners vóór de aanvang van de
werkzaamheden nog ruim informatie.

KERKHOFLEI EN OMGEVING
Ook voor deze rioleringswerken
zijn er twee opdrachtgevers,
namelijk de gemeente en de nv
Aquafin.
- Aquafin legt de hoofdriolen en
collectoren aan in opdracht van
het Vlaamse gewest. De hoofdriool loopt vanuit de Bethaniënlei
over Jukschot, langs de
Kerkhoflei naar de Handelslei.
Vanaf daar loopt het vuile water
verder via de bestaande collector
in de Achterstraat en de
Liersebaan naar het waterzuiveringsstation in Pulderbos.
- Op de collector Jukschot/Kerkhoflei zullen de andere straten
aansluiten. Dit zijn de kleinere,
“secundaire” rioleringen waarvoor de gemeente zelf zorgt: de
Frans Hensbergenstraat, Alfons
Butsstraat, Nieuwstraat, Heybleukenstraat. De Heimeulenweg en
het deel van de Kerkhoflei tussen
Kardinaal Cardijnlaan en Oase,
behoren ook tot de gemeentelijke
rioleringen, maar zij zullen uitgevoerd worden samen met de
aanleg van de hoofdriool in de
Kerkhoflei (tussen Kardinaal Cardijnlaan en Handelslei)
VERKEERSVEILIGHEID

Het gemeentelijke deel van dit dossier werd reeds goedgekeurd op de
gemeenteraad van maart dit jaar.
De werkroep “Kerkhoflei en omgeving” praatte ondertussen verder
over de verkeersveiligheid in het
andere deel van de wijk, met name
Jukschot en Kerkhoflei. Het ontwerpplan voor de verkeersvei-

ligheid van Jukschot en Kerkhoflei
zal weldra worden voorgesteld op
een bewonersvergadering.
Bewoners kunnen dan alle verdere
informatie verkrijgen over de
nakende werkzaamheden. Het
gemeentelijk deel van de werken in
Heybleukenstraat en omgeving zal
weldra starten. Eind 2000 is het de
beurt aan de collector in Jukschot
en Kerkhoflei. Alle bewoners krijgen vooraf nog ruim informatie.

KREKELENBERG
Eind volgend jaar zal Aquafin nv
starten met de hoofdriool “collector
Krekelenberg”. Deze hoofdriool
loopt vanaf de Westmallebaan langs
de Krekelenberg, via Lange Baan
en De Reiger naar de collector in
de Zandstraat. Deze collector
brengt het vuile water verder naar
de waterzuiveringsinstallatie in
Pulderbos. Ook in de Meester de
Beenhouwerstraat en de Pastorijstraat komt meteen riolering. De
werkzaamheden beginnen eind
2000 vanaf de Zandstraat en zullen
vermoedelijk in de tweede helft van
2001 de Krekelenberg bereiken.
Meteen zal ook de verkeersveiligheid over deze route worden
aangepakt. Voor de Krekelenberg
werd een bewonersgroep samengesteld die samen met het gemeentebestuur en het ontwerpbureau een
plan heeft uitgewerkt. Dit zal weldra aan alle bewoners van Krekelenberg worden voorgesteld.
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POLITIEKE
KALENDER

A C H T D I E N S T E N

zie ook teletekst pag. 727

HUISARTSEN

GEMEENTERAAD :
donderdag 25 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 23 december, Koetshuis, 20 uur

OKTOBER

VGC VEMINA :
donderdag 4 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 2 december, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43

NOVEMBER

VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGC WELZIJN :
dinsdag 14 december, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93
SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 23 november, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93
SENIORENRAAD:
vrijdag 19 november, Seniorendag, Zonneputteke, 13 uur
vrijdag 17 december, De Loteling, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 2 november, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 7 december, Zonneputteke, 20 uur

za 30 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
zo 31 : Dr. Coninckx, St.-Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)

ma 1 :
za 6 :
zo 7 :
do 11 :
za 13 :
zo 14 :
za 20 :
zo 21 :
za 27 :
zo 28 :

Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (385.08.38)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
Dr. Michiels Nele, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
Dr. Ucan Gulten,Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
Dr. Sebrechts, Sint-Teunisplein 5 (385.08.38)
Dr. Michiels Nele, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (385.14.51)

DECEMBER
za 4 :
zo 5 :
za 11 :
zo 12 :
za 18 :
zo 19 :

Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
Dr. Gysen, St.-Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
Dr. Herbots, St.-Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
Dr. Van De Wouwer., Risschotlei 37 (0495.51.33.33)

TA N D A RT S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is. CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

APOTHEKERS
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 6 november, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 20 november, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
woensdag 22 december, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE

BINNEN.

DATA VAN VGC'S

Desiré en Josina
KALLEHAUGE-ROMBOUTS

EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE

EERST

Eduardus en Regina
STORMS-VAN HOOF

60 JAAR SAMEN

LET OP !
DEZE

50 JAAR SAMEN
David en Gabriella
SCHUL-VERVECKEN

100 %

ZEKERHEID

EVEN BELLEN.

ZIE OOK TELETEKST PAG.
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L E T O P ! ALLE gemeentediensten zijn gesloten op: maandag 1 november (Allerheiligen), dinsdag 2 november (Allerzielen), donderdag 11 november (wapenstilstand) en maandag 15 november (Koningshuisdag).

