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Beste lezer,

Tijdens elk goed gesprek wordt er wel eens over het weer gepraat.
Waarom zou ik voor één keertje het voorwoord niet aan dit onderwerp
wijden?
Terwijl ik dit schrijf, vriest het buiten de stenen uit de grond. Daarmee
is er een einde gekomen aan de wekenlange natte periode met veel
wateroverlast. Ook onze gemeente werd erkend als rampgebied.
Hopelijk is de schade bij alle getroffenen ondertussen hersteld. Hoe
dan ook, de voorbije weken hebben tal van mensen de handen uit de
mouwen gestoken om het ergste leed te verzachten en waar kon te
voorkomen. Langs deze weg een bijzonder woord van dank aan alle
hulpverleners: brandweer, gemeentelijke dienst openbare werken,
politie, rijkswacht, gemeentelijke administratieve diensten, hulpdienst,...
en alle anderen die solidair geweest zijn met de schadelijders.
Weer of geen weer, de vluchtelingenproblematiek is van alle tijden...
Asielzoekers kwamen de laatste maanden meermaals in het nieuws.
Ook onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid te nemen voor de
vluchtelingen die door de dienst Vreemdelingenzaken werden toegewezen aan ons OCMW. Meer hierover in dit nummer.
Dat het in Lora del Rio heet was deze zomer is geen nieuws, wel dat
daar een groep Zoerselnaars op bezoek was.
En hoe zit het met het weer in Mongolië? Dat en veel meer zal tijdens
de maand februari wel duidelijk worden. Tal van activiteiten worden
dan georganiseerd in Zoersel. Voor het wat, wie en waarom hoef je
niet zolang te wachten, lees het meteen in deze GGD.
En aangezien voorspellingen vaak een afspiegeling zijn van de wensen van hun auteurs, waag ik mij tot slot aan een weerbericht: het
wordt een witte Kerst, vol vrede voor iedereen en het nieuwe jaar zullen we met zijn allen inzetten met veel voorspoed!
Jan Campforts
GEMEENTE ZOERSEL WERFT AAN (M/V)

Afdelingshoofd (niveau A1 - A3)
voor de afdeling “grondgebiedszaken”, die de diensten ruimtelijke
ordening en -planning, verkeer en mobiliteit, leefmilieu en de tekendienst omvat.
UW FUNCTIE:
U staat onder meer in voor het beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk inzake ruimtelijke planning, mobiliteit en de voorbereiding
en begeleiding van de technische dossiers in de planningsfase.
U leidt en begeleidt de diensten van de afdeling.
DIPLOMA:
doctor of licentiaat in rechten, licentiaat administratieve wetenschappen, notariaat, bestuurskunde of bestuurswetenschappen, politieke en
sociale wetenschappen (finaliteit bestuurswetenschappen), architect,
industrieel ingenieur bouwkunde of landmeter, burgerlijk ingenieur
bouwkunde of architect;
ofwel een diploma hoger onderwijs twee cycli en bereid om gerichte
vorming te volgen.
Ervaring in een leidinggevende functie strekt tot aanbeveling.
U kunt de volledige functiebeschrijving bekomen bij de dienst secretariaat, tel. 03/380 13 13.
Uw sollicitatiebrief, kopie van uw diploma en curriculum vitae stuurt
u vóór 31 december 1998 naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.
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Lokale informatie op de kabel
50 bladzijden van Zoersel op uw buis!
Hebt u een tv met teletekst? Hebt
u de kabel in huis? Ja! Dan zit u
goed. Met een druk op de knop
hebt u 50 pagina’s lokale informatie binnen handbereik. U stemt af
op het mozaïekkanaal van
Telekempo en drukt dan op de
teletekstknop. De informatie van
Zoersel zit op pagina’s 701 tot
750: gemeentelijke diensten,
gemeenteraad, schepencollege,
commissies, wachtdiensten,
wegenwerken, sportkalender met
uitslagen, activiteitenkalender,
wachtdiensten, enz.
Doe mee aan de teletekstprijsvraag.
Hebt u meegedaan aan de teletekstprijsvraag?
De vraag kon u vinden op pagina
750: Hoeveel boeken werden in de
bib ontleend in 1997? Het juiste
antwoord was makkelijk te vinden
op pag 704, namelijk 5.542 boeken. Uit de talrijke juiste inzendingen heeft een onschuldige hand
één winnaar gehaald, mevrouw
Marthe Van Hoydonck. Zij krijgt
een aankoopbon ter waarde van
2.000,- fr.
Geen prijs? Niet deelgenomen?
Geen nood, ondertussen staat op
teletekst een nieuwe vraag.
Wat moet u doen? Raadpleeg de
teletekst van Zoersel en ga snel
door naar de bladzijde met de
prijsvraag. Schrijf het antwoord op
een gele briefkaart met vermelding
“Teletekst prijsvraag” en stuur
deze naar het gemeentebestuur
(Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel)
vóór 22 januari 1999 Vergeet niet
uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
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CO-VERGIFTIGING

VLAAMSE VERENIGING AUTISME

Voorkom het !

078/lijn

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-vergifiging.

Ouders of personen uit de omgeving
van kinderen met autisme kunnen
voortaan in contact treden met een
“ervaringsdeskundige”, met lot- en
bondgenoten via de autisme-telefoon: 078/152.252.
Op een 078/ lijn worden de oproeper
maximaal de kosten van een zonaal
gesprek aangerekend.
Via dit medium met een zo laag
mogelijke drempel hoopt de vereniging tegemoet te komen aan de
grote nood.
Vlaamse Vereniging Autisme,
Groot Begijnhof 14, 9040 Gent.

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 de gratis naar
de CO-foon. De CO-foon
is bereikbaar op dinsdag
en donderdag tussen 10
en 12 uur en op woensdag tussen 17 en 19 uur.

NIEUWE CONTROLEUR VAN WERKEN

Vul in!
Op 1 september werd er een controleur van openbare werken aangenomen. Hij is verantwoordelijk voor de
opvolging van de werken die het
gemeentebestuur in eigen beheer
uitvoert. Hij is bereikbaar in het
Zonneputteke.
U kunt zijn naam invullen in de
gemeentelijke informatiebrochure op
pagina 33:
“Controleur van werken: Marc Van
Dyck”

DOSSIERS WATERSCHADE

Eindtermijn komt in zicht!
Uiterlijk op 31 december moeten de
dossiers voor het indienen van
waterschade op het Rampenfonds
zijn. Dossiers die na die datum arriveren, komen niet meer in aanmerking voor een schadevergoeding.
Vergeet niet om uw dossier te laten
controleren op het gemeentehuis .
Hier wordt uw dossier voorzien van
de nodige stempels .
Als u nog vragen hebt, kunt u ons
contacteren op het nummer
380.13.46 (Kris Ryckaert) of rechtstreeks bij het Rampenfonds Italiëlei
112, 2000 Antwerpen, tel. 201.15.10.

WETENS WAARD

ZOERSEL OP DE BUIS !

A

CO-foon
0800-97776
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RAADSZITTING

GEME EN T EBE S T UURD

Verontschuldigd : Stan
Bartholomeeussen, Frank
Peeters, Walter Van
Hofstraeten, Yves Vervecken
Een raadszitting met een
beperkte agenda van vooral
financiële aard, met één uitschieter.
AANKOOP

VAN HANDELS-

HUIS EN MAGAZIJN

In september 1997 keurde de
raad het onteigeningsdossier
goed van de panden gelegen
Dorp 1 en 3 in Zoersel (viswinkel en De Bijl) om meer
ruimte te creëren voor een
veiligere herinrichting van
het T-kruispunt aan de kerk,
aanleg van parkeerplaatsen,
groenvoorzieningen en een
doorsteek voor fietsers naar
het Kermisplein.
De onderhandelingen van het
college met de eigenaars
leidden tot een minnelijke
schikking. Hierdoor kunnen
beide panden aangekocht
worden voor de prijs van
14.700.000,- fr. (wederbeleggingsvergoeding van 22,5 %
inbegrepen), wat overeenkomt met het schattingsverslag van de ontvanger van
registratie in Zandhoven.
Waar de oorspronkelijke
plannen de afbraak voorzagen van beide panden, verplichtte de Commissie voor
Landschappen en Monumenten tot behoud van De Bijl,
omdat de dorpskern van
Zoersel staat ingetekend als
“woongebied met culturele,
historische en/of esthetische
waarde”.
De Bijl zou ingericht worden
als tentoonstellingsruimte,
overigens met positief advies
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van de culturele raad.
Ondertussen werd ook met de
eigenaars in de Kerkstraat een
akkoord bereikt tot afstand
van wat “achtergronden”,
zodat een doorsteek voor fietsers naar het Kermisplein en
de Smissestraat kan verwezenlijkt worden. Het college
zal ook trachten eerlang de
gronden tussen Kermisplein
en Smissestraat te verwerven
van de kerkfabriek van
Westmalle, zodat daarop
seniorenvoorzieningen kunnen gebouwd worden.
Vanuit de oppositie kwam
een lawine van kritische opmerkingen : W. Vochten
(Vl.Bl.) voelt zich ongelukkig met het prijskaartje, G.
Sanders (VLD) vindt ook dat
teveel betaald moet worden
en vraagt daarom of niet een
aantal verbouwingswerken
aan De Bijl in eigen beheer
kunnen gebeuren, zodat het
ereloon voor de architect kan
uitgespaard worden. H.
Schenck (ZTD) kondigt aan
dat zijn partij dit dossier niet
zal goedkeuren, ook al heeft
zij vorig jaar mee het onteigeningsdossier goedgekeurd,
omdat toen het hele dossier
werd voorgesteld in verband
met de veiligheid in het centrum van Zoersel en er geen
sprake was van een tentoonstellingsruimte, die overigens
niet nodig is met een Zonneputteke en een Lindepaviljoen in de buurt. G. Pacquée
(SP) vreest dat de uiteindelijke factuur heel hoog zal oplopen en daardoor de leninglast van de gemeente opnieuw zal stijgen.
In haar antwoord herhaalt
burgemeester K. Schryvers
dat de gemeente gebonden is
aan wat de overheid oplegt
en dat niet mag bespaard
worden op projecten die de
leefkwaliteit van een gemeenschap ten goede komen.
De toekomst zal uitwijzen
dat deze unieke kans niet
mocht gemist worden.

1998

Uiteindelijk wordt dit dossier
goedgekeurd door de meerderheid (CDU, DDV, Agalev
en VU) en VLD, tegen is
ZTD, onthoudingen van
Vl.Bl., SP en ZVV.
De ereloonovereenkomst voor
het opmaken van dit dossier
wordt goedgekeurd door alle
raadsleden behalve ZTD.
FINANCIËLE

KWESTIES

De asielzoekers die door de
overheid worden toegewezen
aan de gemeente, vallen ten
laste van het OCMW. Hiervoor wordt een wijziging in
de begroting van het OCMW
goedgekeurd (tegen Vl.Bl.).
Op 30 september bedroeg de
kastoestand van de gemeente
237.947.898,- fr.
Enkele kleine aanpassingen
in de uitgaven maken een begrotingswijziging noodzakelijk.
Zo zal onder meer het drukwerk, dat nu in eigen beheer
wordt gedaan, voortaan uitgegeven worden. Het meubilair van het Koetshuis is
dringend aan vernieuwing
toe (600.000,- fr.). Er wordt
voorzien dat de verzorgingspremie voor gehandicapten
aan elke aanvrager kan uitbetaald worden.
Tot nu toe kunnen de inwoners slechts eenmaal per
maand hun Klein Gevaarlijk
Afval kwijt. De overheid eist
dat de gemeente op het containerpark zou beschikken
over een KGA-kluis, zodat
vrijwel elke dag deze producten kunnen afgeleverd
worden.
De geraamde kostprijs is
1.100.000,- fr., waarvan 60 %
door de overheid betoelaagd
wordt.
Dit initiatief wordt unaniem
goedgekeurd.

PERSONEEL
De aangepaste voorwaarden
tot aanwerving van een afdelingshoofd voor grondgebiedszaken worden eensgezind goedgekeurd evenals de
aanpassing van de personeelsformatie van de politie.
ALLERLEI
De raad neemt kennis van de
verslagen van de gemeentelijke afgevaardigden in de
intercommunales PIDPA en
IGEAN en het jaarverslag
van de Derde Wereldraad.
Het college wordt gemachtigd een procedure in te leiden voor het vredegerecht
om de pachtopzeg te bekomen van de aangekochte
grond in de Acacialaan.
Tijdens het vragenhalfuurtje
voor het publiek wordt aangedrongen om bij de maandelijkse KGA-ophaling te
voorzien dat ook plastiek en
brikverpakking kunnen
gesorteerd worden. Schepen
L.Cautereels antwoordt hierop dat het juist de politiek
van het gemeentebestuur is,
de burger te ontmoedigen
zulke verpakkingen te gebruiken.
GEHEIME ZITTING
Aan oud-schepen Hugo
Sebreghts, die sinds 1970
ononderbroken deel uitmaakte van de gemeenteraad,
wordt de titel van ere-schepen toegekend.
In de beheerscommissie van
de POB wordt Marianne
Claes benoemd als vertegenwoordigster van de gebruikers.
In het gemeentelijke onderwijs wordt aan Gretel Van
Dyck een volledige loopbaanonderbreking toegekend,
en worden de tijdelijke aanstellingen bekrachtigd van
Annick Kennis, Sofie Lens
Griet Meeussen, en Eva Jans.

de eerste keer...
KENNY WILLEMS

Men had mij verteld dat die eerste keer zo’n unieke ervaring is dat het een
gebeurtenis is die je je leven lang herinnert.
De geruchten deden de ronde dat de meesten nogal overrompeld worden door de
enorme temperaturen waaraan ze tijdens zo’n eerste keer worden blootgesteld en
ik kan je verzekeren…, de omschrijving “warm” is hier inderdaad eufemistisch uitgedrukt.
Nu, beste Zoerselnaren, stel ik voor dat ik een tipje van de sluier oplicht en jullie
inzage geef in die (veel te korte) week van mijn eerste keer.
Ik bespaar jullie de perikelen van bus en vliegtuig in de richting van het
Zuiden aangezien die toch maar een aaneenschakeling zijn van hetgeen
we hier in België voltijds doen in de file, namelijk wachten! Door een communicatiestoornis gingen zij ervan uit dat wij in Sevilla om 15 uur zouden
aankomen - wij arriveerden daar echter pas om 19 uur! Enfin, de ambiance
bij het weerzien was er niet minder om. Mijn eerste keer in Lora was
meteen ook een bewijs van de enorme gastvrijheid van onze hermanos: ik
zou mijn bedstee krijgen bij Maria. En wat bleek, Maria was zowaar één van
de vurigste Spaanse hermanas van de hele bende, hetgeen zich vertaalde
in een nog lager dan gemiddeld aantal uren slaap per nacht: zij voerde
immers de slogan “er wordt hier niet naar huis gegaan voor het krieken van
de dag” hoog in haar vaandel!
De volgende dag zondag was een rustdag in de familie, natuurlijk onderbroken
door een zwempartijtje. ‘s Maandags wandelden we door het stadje en werden

Oh ja, “wat met de cultuur” hoor ik jullie al zeggen.
Ondanks de temperaturen, kan je er niet omheen om de
oogverblindende steden in en rond Lora te gaan bezoeken. Dit jaar Sevilla, Cordoba, Jerez de la Frontera… De

verbroederen met lora del rio
ontvangen door het gemeentebestuur: een cadeau voor iedereen, een charmante schepen van cultuur Jose Luis, die ons dikwijls zou vergezellen en een
tot tranen toe bewogen voorzitter van de Spaanse Hermanamientos.
Ik heb het nog niet over een essentiële geneugte gehad: het Spaanse eten!
Toeval of niet, het gaat over twee vloeibare substanties: maar ik hoef je niet
uit te leggen dat het nuttigen van voldoende vloeistof geen overbodige luxe
is bij de heersende temperaturen: gazpacho en tinto de verano. Het eerste
is een koude “soep” met ongekookte ingrediënten, maar gemaakt door de
ervaren handen van een Spaanse kok of kokkin is de benaming “soep”
nogal oneerbiedig. Elk gastgezin maakt er enigszins een erezaak van om
een persoonlijke variëteit van dit “tomatensoepje” uit te vinden, elk zo mogelijk nog delicieuzer dan de vorige. Het andere drankje is de onvermijdbare “tinto de verano”, oftewel Spaanse wijn met Sprite of Fanta, of iets dergelijks. Ijs- en ijskoud, wel te verstaan! Dit drankje is het middel bij uitstek om
de eeuwigdurende dorst te verminderen en een bijkomend voordeel is dat
grote hoeveelheden de geest slechts gedeeltelijk benevelen. Ik hoop dat ik
jullie tot nu toe niet de indruk heb gegeven dat zo’n week naar Lora in feite
één langgerekte strijd tegen de verschroeiende temperaturen is: het is er
inderdaad zeer warm, maar de activiteiten die georganiseerd worden zijn er
dan ook naar: af en toe een zwembadje, een dagje naar zee (hier ondergaan verschillende mensen wel een kleur-transformatie) en … een dagje
naar “Isla Magica” in Sevilla. Dit is het water- en pretpark bij uitstek in
Sevilla. Er is één groot verschil met waterparken in België: waar je in België
in zo’n park op alle manieren probeert te verhinderen uit een bootje te stappen met een nat pak, zou je er in Sevilla nog geld bovenop geven om in het
hevigste gedeelte van een kunstmatige regengolf terecht te komen.

unieke mengeling van de arabische/moorse en christelijke
cultuur in het zuiden van Spanje tekent zich in elk facet
van de plaatselijke cultuur af: de muziek, de gebouwen,
het eten, het zingen, het dansen, het praten, de schilderijen, enz. En als ik dan toch een voorbeeld moet geven,
dan kom ik onvermijdelijk terecht bij de “Mezquita” in
Cordoba: de kathedraal, een verbouwde moskee. Je vindt
er duidelijk nog elementen van zowel de islamitische als
de christelijke cultuur. Het is werkelijk overweldigend.
Tot slot nog iets over de plaatselijke dans: de sevillana.
Het gevoel en de perfectie die de meest eenvoudige mensen - en trouwens de kinderen, die er van kindsaf mee
opgroeien - in hun dansstijl steken, grenst aan het ongelooflijke. Het frustrerende aan dit alles is dat de enig mogelijke conclusie is dat wij Belgen waarschijnlijk nog niet 10%
van hun niveau zullen halen, ook al oefenen we nog zo
hard. Het zit ons gewoon niet in het bloed! Je zet uiteindelijk toch je eerste sevillana-stapjes als zo’n Spaanse schone jou ten dans komt uitnodigen. Wat vooral telt, is het feit
dat meedoen met de plaatselijke gewoontes je nog het
meeste plezier geeft. En als er één boodschap is die me
bijblijft van die ene keer in Lora dan is het toch dat een reis
waarin je je voluit kan inleven in de lokale tradities altijd
één van de beste reizen blijkt te zijn. Ik kan eventuele
geïnteresseerden dan ook alleen maar aanmoedigen om
ons op de volgende reis naar Lora te vervoegen.
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DE ZOERSELSE LOKALE AGENDA VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING
In het vorige nummer van de GGD kon je als inleiding op deze nieuwe
reeks over “duurzame ontwikkeling” enkele algemene beschouwingen
lezen over dit thema. In deze reeks willen we het begrip “duurzame
ontwikkeling” verduidelijken aan de hand van enkele praktische aanknopingspunten. Telkens blijven we even stilstaan bij het waarom, wat
we zelf kunnen doen en welke impulsen de gemeente geeft.

sietjes van enkele “groene jongens”
maar dan gaat het om het wezenlijke
herstellen wat kapot gemaakt is.
Erger en veel bedreigender is het dat
we (vaak te laat) moeten vaststellen
dat we beter wat voorzichtiger
geweest waren, want dat vreemde
stoffen leiden tot ongeneeslijke ziekten, stoornissen in de (mannelijke én
vrouwelijke) vruchtbaarheid, enz.

AFLEVERING 1

WAT

DOOR BART BOUCIQUÉ, JAN CAMPFORTS, ALEIDE LAGROU

TE DOEN

?

We kunnen beter niet te veel naar
anderen wijzen, en maar beginnen in
de eigen omgeving, onze tuin of tuintje.

Tuinieren ...
heeft veel te maken met duurzame ontwikkeling !
DE

TUIN LAAT ONS ERG GOED ZIEN

WAAR HET OM GAAT.

In de natuur draait alles om kringlopen en evenwichten. Het blad van
de boom is in de meeste gevallen
tegen de lente al verteerd in de tuin,
en zal binnen enkele jaren zijn
samenstellende delen terug afgeven
aan de bodem, waarna de elementen
opnieuw door wortels van planten
worden opgenomen. Het voedsel van
de uilen van het Zoerselbos bestaat
voor 80 % uit muizen, en ook die muizen vinden dan weer hun voedsel in
datzelfde bos. In de les biologie heette dat de voedselpiramide.
Er is een zogenaamde koolstofcyclus,
een stikstofcyclus, een zuurstofcyclus: alles past netjes in mekaar. En
het is eigenlijk de zon die de hele
mechaniek voortdurend laat
ronddraaien!
Natuur lijkt soms een wirwar, maar
toch zijn het vaak even zovele delika6 GROOTSTE GEMENE DELER 98/6

te evenwichtstoestanden die ontstaan, op de wegbermen, op de
oevers van beken, of in majestatische
bossen zoals ons Zoerselbos of het
Zoniënwoud. In die bossen heeft men
het over de lagen (zoals ook in de
bossenverklaring).
Alles samen geeft de natuur ons een
biologische erfschat. Het komt er op
aan deze biologische diversiteit niet
teloor te laten gaan.
Wij mensen doen samen, met zijn
allen, niets anders dan die kringlopen
voortdurend verstoren, de kringlopen
uit evenwicht brengen; met het verbranden van gas, petroleum of van
vuilnis, door het maken van hopen
afvalstoffen, het vernietigen van de
leefomgevingen van planten en dieren, het strooien van teveel aan meststoffen op de akkers en in onze
tuin....
Wanneer men het dus bijvoorbeeld
heeft over mengculturen of over
bermbeheer, dan zijn dat geen fanta-

Probeer eens aan de weet te komen
hoe de bodem van je tuin is samengesteld. Waar haalt die bodem zijn
voedingsstoffen uit? Misschien kan
het met wat minder kunstmest, die
niet zo maar moet worden rondgestrooid (want het teveel spoelt uit
naar de beken en de ondergrond).
Wat doe je met het organisch afval in
de tuin? Het blad laat zich uitstekend
verwerken in een composthoop.
Vermalen takken zijn een goede
mulchlaag, die hun voedingsstoffen
langzaam weer afgeven, de bodem
luchtiger maken en verhinderen dat
de oppervlaktelaag uitdroogt.
Heb je je wel eens gerealiseerd dat je
misschien ook ZONDER die groencontainer kan? De inhoud van je
groencontainer moet met een vrachtwagen worden opgehaald, moet worden verwerkt (dat brengt tegelijk
energie op, maar kost ook energie!),
en het restproduct moet ook weer
ergens terecht komen.
Dus, de kringloop proberen thuis te
sluiten door thuiscomposteren of ...
een wormenbak. Die is: eenvoudig te
maken en de wormen doen hun werk
uiterst snel en geurloos! En zonder
groencontainer spaar je op één jaar
die wormenbak eruit. Overigens zijn
vissers dol op wormen....

Veel onkruidverdelgers en pesticiden
bevatten stoffen die vreemd zijn aan
het natuurlijk milieu in je tuin. Je
brengt ze in het milieu, ze moeten
ook ergens blijven. Veel van deze
stoffen bedreigen de volksgezondheid omdat ze in de menselijke voedselketen terecht komen.
Ook daar gaat het weer over evenwichten. Ook hier kunnen we herstellen, door bijvoorbeeld gebruik te
maken van geïntegreerde teelten,
goede teeltplannen, enz
De kraan is tijdens een warme zomer
een zegen en een luxe. Maar weinig
mensen staan erbij stil dat we een
hoogwaardig product als drinkbaar
water gebruiken voor mooie groene
grassprieten, hoe leuk het gazonnetje
ook kan wezen. Dus ....
Overigens hebben studies uitgewezen dat sproeien op zich weinig efficiënt is, omdat het grootste gedeelte
van het water niet naar de wortels
van de grassprieten gaat, maar doorsijpelt. Daarenboven wordt de bovenste grondlaag verdicht en kan het
grondwater gemakkelijker verdampen. Een gazon sproeien is dus echt
waterverspilling!
Sedert kort leren we dat sterfputten
aanleggen waar riolering is of zal
komen verkeerd is. Het grondwater

heeft geen behoefte aan insijpeling
van ons vervuild afvalwater. Dus:
afvoeren van dat verontreinigd huishoudelijk water naar een zuiveringsstation, daar zuiveren, en laat dan de
vis in de rivier dan maar weer komen.
En de recente overstromingsramp
heeft ons met de neus op de feiten
gedrukt: is het wel zo’n goed idee om
al onze grachten dicht te leggen?
BELEIDSIMPULS :
Van het beleid mag worden verwacht
dat het motiveert, kansen geeft, de
goede voorwaarden schept voor het
individueel gedrag, want géén maatregel kan ooit de individuele verantwoordelijkheid vervangen.
En helaas, maar dit kan pas aan het
einde van het verhaal komen, zal het
misschien ook nodig zijn af en toe
repressief op te treden: sommige
medeburgers verstaan (helaas)
alléén dergelijke taal.
1. Het voorstel van de gemeente aan
de medeburgers om de groene
GFT+-container gratis om te ruilen
tegen een compostvat, kende een
zeer groot sukses: 770 gezinnen
gaan voortaan zelf het GFT verwerken.
2. Versnipperd tuinafval kan op het
containerpark gratis worden afgehaald. Of hoe het snoeiafval weer
in de kringloop terecht komt: afval
wordt weer grondstof.
3. Heel het gemeentelijk sensibiliseringsproject rond afval past geheel
in dezelfde gedachtengang. Minder
afval veroorzaken, meer thuisverwerken, meer afval opnieuw nuttig
gebruiken, meer kringlopen
opnieuw sluiten (onder meer door
de inzameling - volgend jaar - van
oud papier).
Het belangrijkste is dus te weten
je iets moet doen, WAT je zélf
kan doen, hoe omgaan met restafval,
enz.

WAAROM

In de volgende afleveringen brengen
we variaties op een zelfde thema.
Volgende keer: energie, gebruiken of
verspillen?
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E.H. Eugeen Van de Poel
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Lieven Snyers
Op zondag 25 oktober 1998, nam Eugeen Van de
Poel, na meer dan dertig jaar, afscheid als pastoor van
St.-Antonius. In 1968 werd hij onderpastoor in de
parochie om in 1978 E.H. Laurrijssens op te volgen
als pastoor.
Tijdens de afscheidsviering zat de kerk barstensvol.
De drie parochiekoren zorgden voor een stemmige
dienst die werd voorgegaan door de priesters die de
laatste dertig jaar in parochie werkzaam waren; E.H.
Laurijssens, oud-deken van Zandhoven en de parochievicarissen L. Van de Leur, P. Dierckx en L. Snyers.
Op de receptie werd door het gemeentebestuur en
door de parochiegemeenschap een geschenk aangeboden. In de toespraken werden de werklust, het organisatietalent, de eenvoud en de stiptheid van onze pastoor benadrukt. De pastoor dankte op zijn beurt het
gemeentebestuur en de parochiegemeenschap voor de
bereidwillige en vruchtbare samenwerking.
Op zondag 30 augustus namen we afscheid van onderpastoor Lieven Snyers. Hij was hier zes jaar werkzaam en heeft met zijn jong enthousiasme niet enkel
de jeugd bezield maar was ook meer dan betrokken
bij de catechese, ziekenzorg en het hele parochiaal
gebeuren. Zijn vertrek naar Vorselaar valt vele parochianen zwaar.
Op zondag 10 januari 1999 om 15 uur zal een nieuwe
pastoor aangesteld worden, Lode Carlier. Hij is nu
nog pastoor in St.-Paulus te Antwerpen.
In één van de volgende GGDs zullen wij een profiel
brengen van de vertrekkende priesters en van de nieuwe pastoor.

E.H. Eugeen Van de Poel
Lieven Snyers

Laat mij maar eens direct met de deur in huis vallen. Het is heel, heel, héél erg
gesteld in onze gemeente met de huisnummers.
Wat volgt gebeurde op een kille avond, begin maart. Het was vorstig, het zomeruur
was voor vier winterse weken later. Van de lente was geen spoor te bekennen, enkele prille krokussen daargelaten maar het was toch te donker om ze te bespeuren.
Ik was bezweken voor de een dreigende tranenvloed van dochterlief, en had haar
als goede huisvader beloofd dat ik enkele uitnodigingen voor haar verjaardagsfuif
zou gaan bussen. Uit ondervinding weet ik dat éénmaal toegegeven, ik door dochterlief kil, streng en meedogenloos aan de belofte zou worden herinnerd. Ik verliet
dus gelaten de warmte van de huiskamer om mij in het schaarse licht van de ene
lantaarnpaal naar de ander lantaarnpaal te begeven. Ik was zo voorzienig geweest om een zaklamp mee te nemen, maar dat zou mij zuur opbreken.
Aan het eerste adres, een voor mij totaal onbekende Sofie, zat ik eerst aan de verkeerde kant te zoeken omdat ik in de schemer noch het nummer op de brief, noch
de huisnummer goed had gelezen.
Bij de tweede bus moest ik tot aan de garage. Net toen ik die leuke brief voor Julie
had laten vallen, sloeg een hond op minder dan twee meter van mijn trommelvliezen
aan het blaffen. Het kostte mij bijna een hartstilstand en drie grijze haren extra.
Na de Heer geprezen te hebben stelde ik bij Peter (hehe, een jongen) vast dat de
brievenbus gekraakt was door een koppel mezen. Ik schoof de brief dan maar
onder de achterdeur, gebruik makend van mijn zaklamp.
Mijn enveloppen hingen ondertussen al wat slap door de fijne nietige regen. Ik
raakte licht onderkoeld en dacht jaloers aan al die mensen die lekker gezellig
dicht bij hun Leuvense stoof zaten. Mijn vierde brief was een moeilijke. Er was
wel een bus, maar was dit wel het goede nummer. Ik lichtte even op de voordeur,
maar niets, géén huisnummer! Ik draaide voorbij de voorgevel om de hoek naar
achteren en dan stilletjes terug naar voren. Net toen ik beslist had om de brief
toch maar onder voordeur te steken, floepten enkele spots van een voetbalstadion
aan en riep een metaalachtige stem door een megafoon: handen omhoog en niet
bewegen!
Dat was mijn tweede hartstilstand op nauwelijks twintig minuten. Mijn zaklamp
ging traag de hoogte in. Mijn hoofd een beetje naar achteren draaiend zag ik
zeker vier zwaargewapende ordestrijdkrachten, de mitrailleur in aanslag, langzaam naderbij komen. Ik wou iets zeggen maar dat lukte niet. Ze fouilleerden mij
eerst en nadat ze zeker waren dat ik geen kalashnikov onder mijn overjas had verstopt, sommeerden ze mij mee te komen naar de combi. Dit terwijl we op een
respectabele afstand nagestaard werden door enkele buurtbewoners.
Daar kwam ik bevend te weten dat de mensen uit deze straat de alarmdiensten
hadden verwittigd, want er was een verdacht individu bij één van de buren aan
het inbreken, en hij (ik dus) was gewapend, en er was die avond ook reeds ingebroken schuin aan de overkant, waarbij er juwelen en zeker dertigduizend frank,
zeg maar een kleine duizend Euro, was gestolen.
Beste mensen, in naam van alle vaders die uitnodigingen voor fuiven ronddragen
smeek ik u: ALS-TU-BE-LIEFT, LAAT UW HUISNUMMER ZIEN, én op uw garage, én op uw bus, én op uw oprit, én op uw voordeur!
B.B.
NB Deze actie wordt gesponsord door de postmannen.
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Een Vlaamse zorgverzekering
Op 29 september 1998, bij de viering van
het vijfjarig bestaan van de seniorenraad,
was ook Vlaams minister Wivina
Demeester aanwezig. Haar aanwezigheid
gaf niet alleen meer luister aan deze viering, bovendien gaf zij bij deze gelegenheid een boeiende en duidelijke uiteenzetting over “EEN VLAAMSE ZORGVERZEKERING”, waar zij zelf volledig achter
staat. Door de steeds verdergaande toename van de levensduur, neemt ook het aantal hoogbejaarden sterk toe. Het is vooral
deze bevolkingsgroep die de meeste zorgen vraagt, al zijn er ook veel jongeren die
zorgen nodig hebben. Zowel voor deze
laatsten als voor de zorgbehoevende bejaarden waarborgt een zorgverzekering
een betaalbare verzorging. Het is verheugend dat de Vlaamse regering een zorgverzekering wil invoeren. Wivina
Demeester, Vlaams minister van financiën, begroting en gezondheidsbeleid, wil
er alvast op de begroting van 1999 vier
miljard voor opzij zetten om zo een reserve aan te leggen. Deze verzekering wordt
immers zowel gefinancierd door subsidies
van de Vlaamse regering als via bijdragen
van de verzekerden zelf. Als in de komende jaren telkens vier miljard hiervoor
wordt uitgetrokken, dan beschikt de
Vlaamse gemeenschap bij het invoeren
van deze verzekering reeds over een degelijk bedrag voor de financiering.
Wij moeten er ons echter wel van bewust
zijn dat de zorgverzekering zich nog in
een voorbereidend stadium bevindt en dat
de uiteenzetting van de minister de huidige stand van zaken van het onderzoek
weergeeft. Het geheel is dus nog niet afgerond en er moeten nog heel wat opties
worden genomen vooraleer een definitief
stelsel kan worden uitgewerkt. Bovendien
wil de Minister optimaal rekening houden
met de meningen en wensen van de betrokkenen zelf vooraleer men definitieve

conclusies trekt. Om
dit verzorgingsstelsel
voor te bereiden heeft
de Minister een studieopdracht toevertrouwd
aan de Katholieke
Universiteit van
Leuven, een studie die
nog steeds loopt, maar
waaruit toch reeds
waardevolle bevindingen kunnen gehaald
worden. Er werden onder meer twee leeftijdsgroepen (een jongere groep van 48 tot
55 jarigen en een oudere groep van 63 tot
70 jarigen) ondervraagd over hun situatie
en hun verwachtingen inzake een zorgverzekering. Daarnaast wordt er nog een
enquête gedaan bij een groep van 25 tot
32 jarigen en bij een groep van 80-plussers. Dit moet een totaalbeeld geven van
de meningen en wensen over de leeftijdsklassen heen. Steunend op de bevindingen
die reeds werden gedaan, zette Wivina
Demeester uiteen hoe zij in de huidige
stand van het onderzoek, de zorgverzekering ziet. Zij is voorstander van een eigen
Vlaamse zorgverzekering, omdat de
samenstelling van de bevolking in
Vlaanderen, ook wat de veroudering
betreft, in de komende jaren sterk zal verschillen van deze in Wallonië en Brussel.
De volgende voorbeelden maken dit duidelijk.
Vlaanderen Wallonië Brussel
1995
100
100
100
2005
+ 12%
+ 7%
- 8%
2010
+ 23%
+ 16%
- 6%

De zorgverzekering zal een bijdrage leveren in de kosten van niet-medische zorg
(hulp in het dagelijks leven, hygiënische
zorg, het onderhoud van de woning, maaltijden...) voor zover die zorg verleend
wordt door dienstverleners, mantelzorgers

of PWA, die daarvoor erkend zijn. De
rechthebbenden die een beroep kunnen
doen op deze zorg moeten zorgbehoevend
zijn. Zij moeten voor die zorg een beroep
doen op een door de Vlaamse regering
erkende zorgverlener en moeten tenminste
vijf jaar aangesloten zijn of gelijkwaardige bijdragen betaald hebben.
De rechthebbenden kunnen deze zorgen
zowel thuis, in een semi-residentiële
instelling (bv. een dienstencentrum) als in
een volledig residentiële instelling (rusthuis, serviceflat) ontvangen.
Enkel niet-medische dienstverlening komt
in aanmerking, zodat dit systeem complementair is aan de ziekteverzekering die
blijft instaan voor de medische kosten.
De verzekering richt zich tot alle Vlamingen die hun hoofdverblijfplaats hebben in
het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Zij zullen
vanaf een zekere leeftijd, bv. vanaf 25
jaar, verplicht worden aan te sluiten bij
een zorgkas, zoals dit nu reeds het geval is
voor de ziekteverzekering. Aanvankelijk
moet iedereen aansluiten bij zijn ziekteverzekeraar, maar kan er daarna wel voor
kiezen om bij een andere zorgkas of bij de
zorgkas van het zorgenfonds aan te sluiten. Er kunnen heel wat zorgkassen worden opgericht, zowel door de erkende ziekenfondsen, erkende landsbonden, de
MOB’s, de Hulpkas, private verzekeraars,
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GOEIEMORGEN
één januari 1999
EURO

Nog heel even, het aftellen is volop bezig... .
Op 1 januari 1999 gaat de euro van start voor
niet minder dan 290 miljoen Europeanen. De
wisselkoers ten aanzien van de nationale munten zal dan onherroepelijk vastliggen. U zal
met de euro kunnen betalen in België,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal
en Spanje.
Nog niet in klinkende munt, wel “giraal” via
cheques, overschrijvingen, kredietkaarten, proton, enz. Voor de muntstukken en bankbiljetten
moet u wachten op 1 januari 2002. Onze nationale muntstukken en biljetten zullen dan geleidelijk verdwijnen. Deze omschakeling moet
definitief rond zijn op 1 juli 2002. Lidstaten
kunnen echter beslissen deze termijn in te korten. Wellicht zal dit in België het geval zijn.
OOK

UW GEMEENTEBESTUUR

MAAKT ZICH OP VOOR DE EURO

De meeste bedrijven en instellingen bereiden
zich voor op de euro. Ook uw gemeentebestuur
maakt zich klaar voor de komst van onze nieuwe
munt. De gemeente is volop bezig met het verzamelen van alle reglementen waar tarieven in
voorkomen: belastingen, retributies, boetes, subsidies, verkoopprijzen, enz. Voor de interne werking blijft het gemeentebestuur tot eind 2001 in
ieder geval de Belgische frank gebruiken.
Maar in principe kan u vanaf 1 januari 1999
alle verrichtingen waarbij geen munten of biljetten nodig zijn bij de gemeente ook in euro
afhandelen. Zo zijn er bijvoorbeeld de huisvuilbelasting, de urbanisatiebelasting, de retributies
voor huur lokalen, uitlenen materiaal...
Voor overschrijvingen in euro gebruikt u best
het nieuwe oranje formulier in de plaats van
het huidige rode overschijvingsformulier.
Oranje overschrijvingsformulieren voor euro’s
kan u bij uw bank verkrijgen.
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aankoop
van vuilniszakken, fiscale zegels of de boetes
in de bib, betaalt u meestal contant aan het
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loket. In euromunten of -biljetten gaat dit nog
niet, die zijn er immers pas in 2002. Als u ook
hier in euro’s wil werken moet u een cheque
schrijven. U moet dan in het vakje voor de
muntcode niet meer BEF (Belgische frank)
vermelden, maar wel EUR (muntcode voor
euro). Voor zeer kleine bedragen is deze werkwijze omslachtig. De gemeente zoekt momenteel uit waar proton-toestellen kunnen geplaatst
worden. Zo kan u voor kleine bedragen met uw
protonkaart werken, niet alleen in Belgische
franken maar ook in euros. Vanaf volgend jaar
kan u immers bij het opladen van uw protonkaart kiezen: Belgische frank of euro.
Voor de meeste particulieren is dit misschien
allemaal wat voorbarig. Wellicht zullen u en ik
pas op de euro overschakelen vanaf 2002, als
de munten en biljetten in omloop zijn. Bedrijven echter zullen ongetwijfeld sneller overschakelen. Vooral het internationaal geldverkeer kan immers zo veel eenvoudiger verlopen.
WELDRA NIEUWE EUROFOLDER
De federale overheid geeft regelmatig een zeer
handige en leesbare folder uit over de euro. De
laatste folder “Straks vervangt de euro de
frank” dateert van 23 april 1998. De voorraad
is zo goed als uitgeput. In de loop van januari
verschijnt er echter een gloednieuw exemplaar.
U kan dit gratis afhalen bij de gemeente.
EURO-KWARTETSPEL TE KOOP
“Onze euromuntjes al geproefd?”. Dit is de slogan van de eurocampagne van de Vereniging
van Vlaamse Steden en gemeenten. De rally
tijdens de gemeentelijke opendeurdag op 14
juni stond in het teken van de euro. Hierbij
werd gebruik gemaakt van speelkaarten met
quizvragen. Op vraag van verschillende rallydeelnemers is dit bijzonder leuke kaartspel te
koop in het gemeentehuis en de loketdiensten
voor 200 Belgische franken of 5 euro (*).
(*)Bij benadering, de eurokoers wordt immers pas eind 1998
vastgelegd.

vervolg van DE SENIOR van blz.9
als door het Vlaams Zorgfonds zelf.
Een Vlaams zorgenfonds zal worden opgericht als een autonome dienst die onder het
toezicht van de Vlaamse regering werkt en
als opdracht heeft controle uit te oefenen
op de activiteiten van de zorgkassen die
door het Zorgenfonds worden betoelaagd.
Uit de studie van de KUL blijkt dat 24,7%
van de ondervraagde leeftijdsgroepen
bereid zijn maandelijks 0 tot 200,- fr. bij te
dragen; 25,8% willen 250,- tot 500,- fr.
betalen; 26,1% : 500,- tot 1.000,- fr. en
23,3% : +1.200,- fr. De bereidheid om
voor deze verzekering te betalen is dus wel
groot.
Het bedrag van de maandelijkse bijdrage
die elke aangeslotene moet betalen zal
worden vastgesteld door de Vlaamse regering. Er zijn meerdere mogelijkheden. Zo
zou dit bedrag o.m. afhankelijk kunnen
zijn van de leeftijd.
Om te bepalen voor welk bedrag, de verzekeraar (zorgkas) voor ieder van de verleende zorgen zal tussenkomen, zal de
Vlaamse regering categorieën van zorgen
vaststellen. Per categorie wordt een bedrag
bepaald.
De tussenkomst is enkel afhankelijk van de
aard van de zorg die wordt verleend, niet
van de hoogte van het inkomen. Wanneer
iedereen naargelang van zijn inkomen bijdragen betaalt, heeft ook iedereen recht op
een zelfde uitkering bij zorgbehoevendheid.
Daar het niet te voorspellen is hoeveel personen er in de toekomst op deze verzekering een beroep zullen doen, is het aangewezen de verzekering stapsgewijze in te
voeren. Zo moet er nog vastgesteld worden
welke de minimumleeftijd is om te kunnen
aansluiten bij een zorgkas, vanaf welke
leeftijd men een beroep kan doen op tussenkomst, voor welke zorgen er van bij de
aanvang een tussenkomst wordt verleend
en hoe hoog die tussenkomst zal zijn. Het
is echter van het grootste belang om van
bij de aanvang oog te hebben voor de
zwaarste categorieën van zorgbehoevenden.
Tot daar de uiteenzetting van Minister
Demeester die door de aanwezigen zeer
werd gewaardeerd. Dit bleek uit de vele
vragen die achteraf werden gesteld en uit
de positieve commentaren die op de daaropvolgende receptie werden gegeven. De
aanwezigen dankten mevrouw Demeester
voor haar duidelijke uiteenzetting. Het probleem van de vergrijzing belangt uiteindelijk toch allen aan.

OUD JAAR
JAAR
tips- NIEUW
van de
politie
CYRIEL VAN DEN BULCK

HERFST & WINTER
Tijdens de winterdagen kunnen we met heel
wat problemen geconfronteerd worden, gladde wegen, sneeuwbuien, ...
Wie er met de wagen door moet, neemt liefst
enkele raadgevingen in acht.
* Voor wie een trip naar zijn wintersportoord
onderneemt of dagelijks naar zijn werk
moet, is INFORMATIE over weers- en wegensituatie belangrijk. Een radio aan boord is
een goede hulp, maar ook een telefoontje
naar de meteodienst (0900.20.721) kan
nuttig zijn.
* Let ook op de BANDEN, een bandentekening
van 1,6 mm is een strikt minimum. In ons
land zijn spijkerbanden toegestaan van 1
november tot 31 maart, mits men een bijzondere snelheidsbeperking in acht neemt.
Let wel, deze reglementering verschilt van
land tot land. Met sneeuwkettingen mag
alleen gereden worden bij sneeuw en ijzel.
* Een BATTERIJ krijgt het bij vriesweer hard te
verduren. Ze verliest niet alleen van haar
startvermogen bij negatieve temperatuurcijfers, maar ze wordt ook zwaarder belast.
Een batterij moet dan ook goed opgeladen
zijn terwijl het waterniveau op peil moet
gehouden worden.
* De VERLICHTINGS- EN SIGNALISATIEMIDDELEN
moeten goed werken. Bij geringe zichtbaarheid, mist en sneeuwval moeten de dimlichten aan. Mistlampen zijn aangeraden.
Het rode achtermistlicht moet branden
wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot
minder dan 100 meter.
* De REMMEN moeten in optimale staat zijn.
Afwijkingen zijn niet tolereerbaar. Betrouwbare remmen zijn een absolute noodzaak.
Het rijgedrag van een auto houdt ook verband met de staat van de schokdempers.
* In het guurste seizoen van het jaar is een
matiging van de SNELHEID noodzakelijk wegens een geringer zicht of slechtere rijomstandigheden.
* Uiteraard is een kalme en AANGEPASTE
RIJSTIJL aangewezen, om ondermeer slippen te voorkomen. Wanneer men toch aan
het slippen zou gaan, moet men ontkoppelen en bijsturen (wagens met achterwielaandrijving) of gas lossen en voorzichtig
naar de goede richting sturen (wagens met
voorwielaandrijving).
Ga in geen geval op de rem staan!
* Men rijdt veiliger met propere RUITEN. De

ruitenwissers en de ruitensproeiers moeten
goed werken. Een ontdooimiddel voor de
ruiten en een spuitbusje tegen vastgevroren sloten kunnen goede dienst bewijzen.
* Eigenlijk is EEN ALGEMENE CONTROLE van een
voertuig nooit overbodig bij het begin van
de winter. U zult op de winterse wegen
moeilijkheden van alle slag en zelfs een
ongeval makkelijker kunnen voorkomen.
Ook de inwoners hebben verplichtingen in
het belang van de openbare veiligheid. Een
gemeentelijk politiereglement verplicht de
inwoners SNEEUW TE RUIMEN en ijsvorming te
bestrijden op de openbare wegen.
Bij vriesweer is het verboden water op de
openbare weg te gieten. Bij ijzel zijn de inwoners verplicht, over een breedte van één
meter, langs hun woning of daarvan afhangende en aanpalende gebouwen, zand, as,
zaagmeel, zout of enige andere stof te
strooien om de veiligheid van de voetgangers te verzekeren.
Sneeuw en ijs moet men onverwijld verwijderen, over de breedte van één meter. Sneeuw
en ijs moeten op het trottoir, langs de rand
worden opgehoopt, met vrijlating van de
straatkolken en straatgoten.
Ouderlingen, gehandicapten en zieken kunnen een beroep doen op de technische diensten van onze gemeente.

CAMPAGNE “RIJDEN

ONDER INVLOED”

Gebruik van alcohol als bestuurder leidt elk
jaar tot vele doden en gewonden. De piekperiode is uiteraard de eindejaarsperiode.
Traditioneel wordt het grote publiek aangezet om tot een verantwoord gedrag inzake
alcoholverbruik te komen. Tijdens de eindejaarsperiode (december en januari) spitsen
de politiediensten zich toe op geïntoxiceerde
autobestuurders.
Om het rijden onder invloed te bestrijden, zal
de politie aan gericht verkeerstoezicht doen
en dit met de nodige alcoholcontroles
(WODCA-acties). Het komt erop aan dat bestuurders op de duur de pakkans op rijden
onder invloed hoger gaan inschatten, zodat
ze niet meer gaan rijden wanneer ze gedronken hebben of niet drinken als ze nog zullen
rijden. Daarom zal er bijzonder opvallend
gecontroleerd worden wat op zich leidt tot
een afname van het aantal bestuurders
onder invloed.

De bedoeling van alcoholcontroles is zoveel
mogelijk geïntoxiceerde bestuurders ervan te
weerhouden achter het stuur plaats te nemen. In eerste instantie gaat het dus om preventie en de veiligheid van uzelf en de anderen. In tweede instantie kennen we de hoge
financiële boeten (40.000,- tot 120.000,- fr.)
en het risico om uw rijbewijs te moeten inleveren (7 dagen tot 6 maanden met eventueel
verplicht opgelegde examens).

VEILIG

VUURWERK BESTAAT NIET!

Traditiegetrouw schiet men rond de eindejaarsdagen allerhande vuurwerk af. Vuurwerk houdt altijd een risico in, zeker tijdens
een feestnacht. Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen, ondanks de vele waarschuwingen.
TIEN BELANGRIJKE TIPS

1. Gebruik vuurwerk van goede kwaliteit
en koop het bij een winkelier met vergunning.
2. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing
in een begrijpbare taal is geschreven.
3. Wie vuurwerk afsteekt, doet dat best in
nuchtere toestand. Wie beschonken is,
wordt roekeloos en heeft geen oog meer
voor de toeschouwers.
4. Gebruik siervuurwerk in plaats van
gevaarlijk knalvuurwerk.
5. Steek het af op een veilige plaats.
6. Toeschouwers blijven minstens zes
meter van de plaats van ontsteking.
7. Steek het af in een verticaal in de grond
gestopte metalen buis, die zo lang is als
het vuurwerk zelf. Ontsteek met een
lont, een sigaar of sigaret. Hou je arm
gestrekt, en hang niet over het vuuwerk.
8. Vuurwerk dat niet ontploft niet opnieuw
aansteken.
9. Gooi ontstoken vuurwerk weg op een
veilige plaats, niet tussen de toeschouwers. Ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk.
10. Als u toch brandwonden oploopt, spoel
de wonden overvloedig met water, de
overige verzorging komt later.

!! OPGELET !!

(GR 26/11/1998)

Voor het afschieten van vuurwerk vraagt u
bij uw gemeentepolitie een voorafgaande
schriftelijke toelating van de burgemeester.
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Kerstmis
P RO G R A M M A

ZATERDAG

26

‘ 98

DECEMBER

14 tot 16 uur

wandeling van 5 km op Einhoven,
vertrek aan de kerststal,
de wandeling is bewegwijzerd

14 tot 21 uur

pannekoeken smullen aan de kerststal

17 uur

extra voorstelling van het kerstspel
“De Kerstgave van de Stropers” van E.H. Remi Lens

20 uur

kerstspel “De Kerstgave van de Stropers”
van E.H. Remi Lens op Einhoven

ZONDAG

27

DECEMBER

14 tot 21 uur

pannekoeken smullen aan de kerststal

18 u.30

fakkeltocht, vertrek aan de kerk van Zoersel
naar het kerstspel op Einhoven,
fakkels kunt u ter plaatse kopen

20 uur

kerstspel “De Kerstgave van de Stropers”
van E.H. Remi Lens op Einhoven

20 uur

kerstconcert in de St. Elisabethkerk,
met vocaal ensemble Vocant en musici Vocanti

MAANDAG

28

DECEMBER

20 uur

kerstspel “De Kerstgave van de Stropers”
van E.H. Remi Lens op Einhoven

21 tot 23 uur

nachtwandeling “St.-Jozef achterna ...”,
vertrek en aankomst aan de kerststal

Wenst u meer informatie over deze activiteiten, contacteer dan
de gemeentelijke Toeristische Dienst, Lindepaviljoen,
Oostmallebaan 15, 2980 Zoersel, tel. 312.94.10., fax 312.59.44.
GIDSENBOND, DE LANDELIJKE
GILDE ZOERSEL
GEMEENTELIJKE TOERISTISCHE DIENST

EEN ORGANISATIE VAN DE
EN DE
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AFSLANKEN
KRITISCH BEKEKEN
DEEL 3
In de twee vorige delen zagen wij dat het tellen van de ingenomen voedingscalorieën niet alleenzaligmakend is, zoals de meeste diëtisten beweren. Er blijken
mechanismen te bestaan in het menselijke stofwisseling die nog weinig bekend
zijn die zowel positief als ook negatief kunnen ingrijpen om de ingenomen voedingscalorieën in hun werking te beïnvloeden.
Montignac predikt, zeer vereenvoudigd uitgedrukt, een grotendeels wetenschappelijk “normaal” vermageringsdieet met de nadruk op de verborgen
maar nefaste rol van geraffineerde koolhydraten zoals wit brood, gewone pastas,
suiker, witte rijst, taartjes, koeken en allerhande snoepgoed... Deze suikers en
meelstoffen, zouden volgens hem, indien zij overmatig ingenomen worden, niet
verbrand worden tot warmte of arbeidsenergie, zoals wel gebeurt bij een normaal, dus matig aanbod, maar daarentegen grotendeels omgezet worden tot vet
dat onder de huid wordt opgeslagen... Men kan dus “zo dik worden als een ton”
zonder (veel) vet gegeten te hebben, alléén dus door meel en suikers...
Montignac maakt echter het onderscheid tussen “goede” en “slechte” koolhydraten spijtig genoeg niet door de graad van “raffineren” zoals het zou moeten,
maar door een begrip dat uit het domein van de suikerziekte komt, nl. de zogenaamde glycemische index. Zuivere suiker heeft hierbij de waarde 100 en alle
voedingsproducten die minder dan 50 tellen, zijn voor Montignac “goede” koolhydraten... De meeste dikmakende, want ongeraffineerde koolhydraten zoals
volkorenbrood, volle rijst, muesli, wortels en knollen, vallen onder de “50” maar
zaken zoals aardappelen en maïs, die toch ongeraffineerd zijn, worden door hem
boven de “50” geklasseerd en dus verboden. Zijn glycemische index schijnt dus
niet erg betrouwbaar te zijn...
Erger is dat Montignac het eten van vet toelaat, althans niet afraadt, als dit maar
niet gepaard gaat met het eten van koolhydraten, slechte of goede... Hij schijnt
te vergeten dat praktisch alle (= 96 %) vet uit voeding door het lichaam opgenomen wordt en nooit met de stoelgang uitgescheiden wordt! Al dit opgenomen
vet wordt niet verbrand, tenzij bij topsporters, maar bijgezet in de vetreserves
onder de huid...
Wat is het algemeen besluit van deze vermageringsbedenkingen?
Het is tegelijkertijd positief en negatief: de huidige dieetleer kent geen valabel
afslankdieet, ook die van Montignac is niet ideaal... De meeste diëten doen het
in het begin (heel) goed maar eens men in de buurt van het vooropgestelde
gewicht gekomen is, vervallen wij allemaal praktisch in onze vroegere, slechte
eetgewoontes...
Anderzijds blijken er in onze voedingsopname en vertering nog talrijke, weinig
bekende mechanismen te bestaan die maken dat de meerderheid van de “overeters” uiteindelijk niet zo dik worden als een ton ondanks de calorieëntheorie van
de huidige dieetwetenschappers...
Vast staat dus dat het louter tellen van de binnengespeelde voedingscalorieën
niet alleenzaligmakend is. Dat is meegenomen voor de vermageraars...
Demoraliserend echter is dat het afslankende lichaam zelf zich door allerlei biologische aanpassingen verzet tegen het uiteindelijke lagere gewicht dat wij onszelf allemaal toewensen. Vooral de (jonge) dames onder ons kunnen dit blijkbaar moeilijk accepteren...
uw apotheker

W

E T E N S W

A

R

D

MOP

VERVALLEN GENEESMIDDELEN

(MILIEUONTMOETINGSPROGRAMMA)

De Post
Zoersel 1, Kerkhoflei 16,
St.-Antonius, tel. 383.08.18.
maandag en dinsdag van 8 tot
12u.30 en van 13u.30 tot 18 uur.
woensdag, donderdag en vrijdag
idem maar slechts tot 17 uur.
zaterdag (niet in juli en augustus)
van 9 tot 12 uur.
Zoersel 2, Dorp 46,
Zoersel, tel. 312.20.03
maandag van 11 tot 12u.30 en van
14 tot 18u.30,
de andere werkdagen van 9 tot
12u.30 en van 14 tot 16 uur.

RADIO ZOE

Roept gratis af
Alle verenigingen kunnen gratis
hun activiteiten laten afroepen op
radio Zoe. Stuur of fax een bericht
naar Radio Zoe,
Halle-Dorp 116, fax 383.62.41.

WOMEN’S PROJECT VZW

Steunt vrouwenprojecten
Vrouwen zijn vaak de motor voor
de ontwikkeling van een lokale
gemeenschap. Zeer veel, zo niet
alle vrouwen in de ontwikkelingslanden, hebben wel ergens een
handeltje of bijverdienste om hun
inkomen en dat van het gezin te
verzekeren of te verhogen. Zij
voorzien op die manier in middelen
waar de formele economie van
nogal wat derdewereldlanden niet
in slaagt.
Women’s Project wil deze vrouwenprojecten steunen en hen
zichtbaarder maken door de verkoop van artisanale producten. Bij
elk product vind je een verhaal,
boeiend voor de consument, publiciteit voor de producent.
Sinds augustus 1998 verkopen ze
in hun “kleine shop” artisanale producten van vrouwelijke ondernemers uit de derde wereld.
adres :Diane De Koninck en
Françoise Wouters,
Zoerselsteenweg 36,
2980 Zoersel,
tel. 384.09.13

Uw apotheker neemt ze terug
Milieuveertiendaagse
voor kinderen
Van 19 tot 30 april 1999
neemt de gemeente
Zoersel deel aan het
MilieuOntmoetingsprogramma
(MOP), een groots
milieu-educatief project
in verschillende gemeenten. In deze periode krijgen kinderen uit de lagere scholen de kans om
verschillende aspecten
van het milieu eens van
dichtbij te bekijken. Per
klas kunnen ze een kijkje
gaan nemen in hun
directe leefomgeving.
De gemeente zoekt
daarom geïnteresseerden die in Zoersel
beroepshalve of uit interesse met milieu bezig
zijn in een bedrijf, een
milieuvereniging of in
een landbouwbedrijf.
Allerhande thema’s kunnen aan bod komen: hoe
werkt een waterzuiveringsinstallatie, hoe verwerkt een bedrijf het
afval , …
MOP is een initiatief van
de Koning
Boudewijnstichting en de
Administratie Milieu-,
Land- en Waterbeheer
(AMINAL) en de
Vlaamse provincies in
samenwerking met
OVAM, VLM, VMM en
met steun van de
Nationale Loterij.
Wie geïnteresseerd is
om in april 1999 een of
meer klassen te ontvangen en rond te leiden,
neemt best zo snel
mogelijk contact op met
de milieudienst van de
gemeente ( Kris
Ryckaert, Kasteeldreef
55, tel: 0800/14.529 of
380.13.46). Ook scholen
kunnen hier terecht voor
bijkomende informatie.

Oude en vervallen geneesmiddelen
kunnen een bedreiging vormen voor
de gezondheid en het milieu. Ze horen echter noch in de grijze zak,
noch in de KGA-box thuis. Daarom
werd er een regeling getroffen tussen het Vlaamse Gewest en de farmaceutische sector om ervoor te
zorgen dat geneesmiddelen op een
milieuverantwoorde en veilige manier worden vernietigd.
Wanneer u zeker bent dat een geneesmiddel vervallen is (zie houdbaarheidsdatum), kan u ze kosteloos
naar uw apotheker terugbrengen. De
kartonnen doos en de bijsluiter mogen meegegeven worden met het
oude papier. In geval van twijfel
brengt u best het geneesmiddel in
zijn originele verpakking naar de
apotheker. Hij zal nagaan of dit
medicijn inderdaad niet meer bruikbaar is.
Lege medicijnenflesjes mag u in de
glascontainers deponeren.
De oude en vervallen geneesmiddelen worden in speciale dozen verpakt
en naar een speciale verbrandingsinstallatie gebracht. De geneesmiddelenindustrie neemt de kosten van de
vernietiging en de ophaling voor haar
rekening. Zo belanden ze zeker niet
in verkeerde handen en kan de apotheker ze controleren.
Hieronder vindt u een overzicht van
wat er wel en niet naar de apotheker
moet.
* Naar de APOTHEKER :
vervallen en niet-opgebruikte
geneesmiddelen: bv. pillen, zetpillen, zalf, siropen, vloeibare
geneesmiddelen, neus- en oordruppels.
* Bij het RESTAFVAL :
verbanden, compressen, pleisters,
watten, doekjes, teststrookjes en strips, dieet- en babyvoeding.
* Bij het KGA
resten van tandpasta, shampoo, badschuim, zeep,
cosmetica en
verzorgingsproducten.
* Afspreken met
uw ARTS :
injectienaalden.

WETENS WAARD

NIEUWE OPENINGSUREN !

A
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ASIEL

-BELEID &
-ZOEKERS

“Kerstmis is een dag dat ze niet schieten... een dag dat de kanonnen zwijgen” zingt Wannes van de Velde.
Met kerstdag wensen wij allen vrede voor elkaar.

Jammer genoeg is er altijd wel ergens een
plek op de wereld waar het er niet zo
vredig aan toe gaat. Vele mensen laten
hebben en houden achter en zoeken een
veilige plek.
Zo verging het ook Ibrahim (41), Ajshe
(39) en hun zoontje Ronaldo (1) uit
Kosovo. Na een zwerftocht van twee
maanden, met veel ontberingen belandden
zij in Brussel waar ze asiel aanvroegen.
De dienst Vreemdelingenzaken verwees
hen door naar het OCMW van Zoersel. Zo
kwamen ze dan bij Daniël en Aleide
terecht.

Gastvrije Zoerselnaars
geven onderdak aan asielzoekers.
“Aangezien het in onze gemeente blijkbaar
niet zo eenvoudig was om deze mensen
onmiddellijk op te vangen, hebben wij aan
het OCMW laten weten, dat wij in geval van
nood voor cirisisopvang wilden zorgen. Zo is
dat jonge gezin, dat de oorlog ontvluchtte,
bij ons terecht gekomen.” vertelt Daniël.

kennissen een werkgroepje om de integratie
van de asielzoekers in Zoersel te bevorderen (geïnteresseerden kunnen bellen op
383.12.37).

Aleide meent dat gastgezinnen de integratie
van vluchtelingen kunnen bevorderen. “Zij
gaan samen met ons winkelen, wandelen...
Ze zien hoe wij met elkaar omgaan, kortom,
ze leven met ons samen. In een opvangcentrum zijn zij meer op hun lotgenoten aangewezen. Met mekaar praten is niet altijd even
gemakkelijk, maar gelukkig woont er in de
buurt nog een Albanese Kosovaar die
ondertussen vrij goed Nederlands spreekt
en al goed ingeburgerd is. Af en toe helpt hij
als tolk.”

Vluchtelingen zijn van alle tijden. Zij worden
wel eens de barometer van de spanningen
in de wereld genoemd. Over de ganse
wereld zijn er naar schatting minstens dertien miljoen vluchtelingen. De meesten worden, ondanks hun eigen armoede, door
Derde Wereldlanden opgevangen. In tegenstelling tot wat men doorgaans denkt, is het
aantal asielzoekers in de Europese Unie de
jongste jaren spectaculair gedaald. In 1992
waren het er 674.000, in 1997 ongeveer
250.000. Omwille van de crisis in Kosovo
kennen we nu terug een stijging. De eerste
zes maanden van dit jaar kwamen in ons
land 9.207 asielzoekers aan, waaronder
bijna tweeduizend Kosovaren.

“En moet je eens wat weten, Daniël is gisteren van Ibrahim verloren met schaken”, vertelt Aleide met wat leedvermaak. De kinderen
die op bezoek zijn, kunnen het niet nalaten
Daniël te plagen met zijn schaakreputatie.
Ibrahim, Ajshe en Ronaldo zijn ondertussen
verhuisd naar de opvangwoning in Zoersel
en wachten de verdere afhandeling van hun
asielprocedure af.
Daniël en Aleide maken zich ondertussen
klaar om een volgend gezin onderdak te verschaffen, en startten met enkele vrienden en
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Politieke vluchtelingen:
wie zijn ze?

Volgens de Conventie van Genève (28 juli
1951) is een vluchteling “elke persoon die uit
gegronde vrees voor vervolging wegens zijn
ras, godsdienst, nationalitiet, het behoren tot
een bepaalde sociale groep of zijn politieke
overtuiging, zich bevindt buiten het land
waarvan hij de nationaliteit bezit en die de
bescherming van dat land niet kan inroepen”.

België ratificeerde deze conventie in 1953
en erkende daardoor het recht op asiel.

Het spreidingsplan
De erkenningsprocedure verloopt in twee
fasen. Bij aankomst in ons land wordt eerst
een ontvankelijkheidsonderzoek verricht.
Indien blijkt dat men louter om economische
redenen zijn land is ontvlucht, wordt men
teruggestuurd. Als de aanvraag ontvankelijk
wordt verklaard, krijgt men een tijdelijke verblijfsvergunning. In een tweede fase wordt
een onderzoek ten gronde gevoerd. Volgens
het spreidingsplan worden ze dan toegewezen aan een gemeente.
De overheid legt immers aan alle gemeenten op om een aantal asielzoekers in te
schrijven. Zo wil men ze gelijkmatiger spreiden over het land. Deze regeling is verplicht,
in tegenstelling tot het vroegere spreidingsplan van Miet Smet dat berustte op vrijwilligheid van gemeente en OCMW.
Door de inschrijving in een gemeente wordt
het OCMW bevoegd voor de sociale hulp
aan de asielzoeker, ook indien hij/zij in werkelijkheid in een andere gemeente verblijft.
De financiële steun van het OCMW wordt
volledig terugbetaald door de staat. Deze
terugbetaling geldt voor het leefgeld beperkt
tot het bestaansminimum, de kinderbijslag
en de medische kosten. Andere steun zoals

huurwaarborg en huurtoelagen blijven ten
laste van het OCMW.
Het OCMW krijgt echter maar de helft van de
financiële steun terug als blijkt dat de asielzoeker om één of andere reden niet in de
gemeente van inschrijving verblijft: hij kan bijvoorbeeld kiezen voor een stad waar reeds
landgenoten verblijven, of de gemeente zegt
hem/haar dat ze geen woning heeft. Die halvering van de terugbetaling geldt weliswaar
niet indien het OCMW aantoont dat het wél
een woning heeft aangeboden, maar dat
hij/zij daar niet op inging.
Het OCMW van de toegewezen gemeente
blijft als enige bevoegd om hem/haar te steunen, ongeacht waar de kandidaat-vluchteling
woont, en dit gedurende de ganse asielprocedure.

Asielzoekers in Zoersel
Door dit spreidingsplan worden asielzoekers
aan de gemeentelijke OCMW’s toegewezen.
De asielzoekers die aan Zoersel worden toegewezen, verblijven dus wettelijk in ons land.
We spreken dus niet over de uitgeprocedeerden of de mensen zonder papieren die de
laatste maanden vaak in het nieuws kwamen.
Jan Campforts
Voor de specifieke situatie in onze gemeente verwijzen
we naar de mededeling van het OCMW: Het OCMW van
Zoersel en asielzoekers.

NIEUWS
UIT
DE
ADVIESRADEN
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL (DWZ)
Twee belangrijke pijlers binnen
de werking van Derde Wereldraad
Zoersel zijn het bijdragen aan
ontwikkelingssamenwerking via
steun aan Zoerselse projecten
in de Derde Wereld en het
informeren en sensibiliseren
van de bevolking in Zoersel
voor wat betreft de problematiek van ontwikkelingslanden.
Hierbinnen kadert ook het aangaan van gesprekken rond asielbeleid: de opvang van mensen
uit Derde Wereldlanden en uit
Oost-Europa waarvoor de situatie in het eigen land ondraaglijk is geworden. Trouwens, in
het najaar van 1998 zal de discussie rond het asielbeleid in
ons land niemand onopgemerkt
zijn gebleven. Ook DWZ heeft op
haar vergaderingen de nodige
aandacht besteed aan het bekijken van hoe ook op gemeentelijk
vlak inspanningen kunnen worden
gedaan voor een menswaardige
opvang. Concreet werd er hier-

rond een advies geformuleerd
aan het Schepencollege.
De DWZ adviseerde om de richtlijnen van het spreidingsplan
van het Ministerie van
Binnenlandse zaken op te volgen
en dus de asielzoekers die toegewezen worden aan het OCMW van
Zoersel maximaal binnen de
eigen gemeente te huisvesten.
Verder stond de laatste maanden
uiteraard de bijdrage aan de
organisatie van ‘Over de
Grenzen Heen’, centraal in onze
werking.
In het kader van informatie en
sensibilisering werd ook al een
project aangekondigd rond
Mongolië. Dit project zal in
februari 1999 worden georganiseerd en is een samenwerkingsverband met vzw ‘t
Vlot, de POB, galerij Charles
Pauwels en de gemeentelijke
cultuurraad. Noteer dit alvast
in uw agenda !

OCMW
Zoersel en asielzoekers
Vanaf midden 1998 is het aantal asielaanvragen sterk gestegen in
België. Eén van de redenen is de oorlogssituatie in Kosovo (Klein
Joegoslavië). Tal van mensen zijn op de vlucht en zoeken een veilig
onderkomen in de rest van Europa én ook in ons land.
De bestaande onthaalcentra kunnen de opvang niet meer aan, met als
gevolg dat de dienst vreemdelingenzaken in Brussel de meeste asielzoekers rechtstreeks doorverwijst naar de OCMWs, zelfs in afwachting
van het ontvankelijkheidsonderzoek.
In de praktijk gebeurt het dan dat pas in België aangekomen vluchtelingen, die noch Engels, noch één van onze drie landstalen spreken,
hun asielaanvraag doen in Brussel, dezelfde dag nog doorverwezen
worden naar de gemeente Zoersel en dan ‘s nachts, verkleumd van de
koude, op zoek zijn naar het OCMW...
Op dit ogenblik worden ongeveer een 35 tal kandidaat-vluchtelingen
financieel gesteund door het OCMW van Zoersel. Het betreft zowel
alleenstaanden als gezinnen met of zonder kinderen. Een greep uit de
verschillende nationaliteiten: Klein-Joegoslavië (Kosovaren, maar ook
anderen), Bosnië, Albanië, Turkije (Koerden), Irak, Pakistan, Armenië,
Georgië, Congo, Rwanda, Angola, Guinea, Sierra Leona, Peru...
Boven de reeds toegewezen vluchtelingen dient het OCMW vanaf 18
augustus 1998 in te staan voor opvang en begeleiding van elf nieuwe
kandidaat-vluchtelingen. Sedert 23 oktober 1998 is er een nieuw quo-

tum van toepassing: elf nieuwe kandidaat -vluchtelingen kunnen zich
aanbieden.
Als het aantal asielaanvragen in België onveranderd zou blijven toenemen, kan men stellen dat elke twee maanden nieuwe bijkomende
opvangquota worden vastgesteld.
Deze tendens heeft onvermijdelijk gevolgen voor de werking van het
OCMW. De eigen opvangmogelijkheden van het OCMW zijn beperkt.
In de doorgangswoning van het OCMW werden reeds een gezin met
een kindje en een alleenstaande opgevangen.
Ook een gastgezin heeft in samenspraak met het OCMW een tijdelijk
onderdak aangeboden aan een vluchtelingengezin.
In crisissituaties kan het OCMW voor opvang altijd (24 uur op 24 uur)
terecht bij het Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA). OCMW Zoersel
is immers lid van deze publiekrechtelijke vereniging. In samenspraak
met deze organisatie kan tijdelijk onderdak geregeld worden in een
hotel in Antwerpen, waar opvang en begeleiding is, in afwachting van
een definitieve oplossing.
Het OCMW zoekt verder naar mogelijkheden om binnen de gemeente
onderdak te kunnen verlenen aan kandidaat-vluchtelingen. Zo zal het
OCMW twee appartementen in St.-Antonius huren van de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en ze bestemmen voor huisvesting van asielzoekers.
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ALTIJD OPENDEURDAG
Nog voor ik mijn jas goed en wel
uit heb, heeft afdelingshoofd Bart
al enkele collega’s rond zich verzameld om samen aan het gesprek
deel te nemen. Dat typeert meteen
de sfeer op de dienst: collegialiteit,
solidariteit, samenwerking. Bart is
de hiërarchisch verantwoordelijke,
maar hij heeft duidelijk een team
rond zich dat de handen in elkaar
slaat. “We hebben ook allemaal
dezelfde partners in ons werk: de
verenigingen en de adviesraden
van Zoersel,” wijzen ze als een
mogelijke verklaring aan.

Wanneer ik het plein voor de kerk van Halle oprijd, wijst
niets er zichtbaar op dat hier ergens een gemeentelijke
dienst is ondergebracht. Toch weet ik dat daar aan de
overkant, boven Jeugdhuis De Non, in het Zusterhuis
verschillende gemeentediensten gehuisvest zijn. Ik duw
tegen de deur en die zwaait meteen open: binnen zonder
bellen is hier duidelijk het uitnodigende devies.
Ik beklim de trappen, voorbij de oude kloosterkapel die
nu een vergaderzaaltje is, en kom in het bureau. Daar
tokkelen enkele sets vingers vol ijver op computerklavieren. De noeste werkers kijken even op en roepen dan
enthousiast: “Even deze tekst afwerken, zet je al maar,
we komen zo.” Ik kijk intussen even rond naar de zeg
maar gezellige net-niet-rommel om me heen. Hier worden bergen werk verzet, dat zie je zo.

agenda van die zalen, maar ook
van de aankondigingsborden, de
adviesraden en de werkgroepen...
Er is heel wat werk aan de winkel
voor wat uiteindelijk een klein
team van vier mensen is.
Afdelingshoofd Bart is vooral met
cultuur bezig. Kristien heeft jeugd
onder haar hoede en Paul doet de
sport. Veerle ten slotte neemt het
leeuwendeel van de administratieve taken voor haar rekening.
Verwante materies zoals de
gemeentelijke bibliotheken, het
OCMW en de dienst Toerisme
vallen niet onder de afdeling
EEN BEETJE ANDERS
Welzijn: die zitten in andere afdeJ.H. VERBANCK
De jeugddienst, de sportdienst en
lingen. De bevoegde schepen voor
de cultuurdienst (verder: de JSCheel de materie “welzijn” is eerste
diensten) maken deel uit van de afdeling Welzijn, die verder ook nog
schepen Stan Bartholomeeussen (DDV). Die heeft duidelijk vertrouwen
omvat: de sociale dienst, waar ook vorming en drugspreventie onder sorin zijn mensen, want hij hoeft er niet met zijn neus bovenop te zitten om
teren, en de gemeentelijke kinderopvang Teuntje. Daarnaast is er een
zeker te zijn dat zij goed werk leveren, zo blijkt.
heel pakket logistiek: de uitleendienst van het gemeentemateriaal, het
“Sommigen beschouwen ons een beetje als vrijbuiters,” zegt Bart.
beheer van lokalen als het Koetshuis en de gemeentelijke sporthallen, de
“Anders dan veel andere afdelingen en diensten zitten wij hier in het

“De agenda’s van de lokalen
en van de uitleendienst hebben we op computernetwerk.
Dat kunnen we dus allemaal
opvolgen. Kan Veerle, de
administratieve kracht, het niet
bolwerken met een zending
bv., dan plakken we even allemaal etiketten en enveloppen.”
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Van het terreinwerk beslaat de begeleiding van
de inspraak, met name de ondersteuning van de
gemeentelijke adviesraden en werkgroepen,
een ruim deel. De taak van de gemeentelijke
ambtenaren in de jeugdraad, de sportraad, de
culturele raad is immers niet te onderschatten:
secretariaat, maar ook deskundig advies verlenen, het gemeentebeleid toelichten en verduidelijken, initiatieven helpen uitwerken.

“We hebben eens aan de jongeren die hier op het
plein voor de kerk altijd op de bank zitten, gevraagd of
ze wisten waar de jeugddienst van de gemeente is. Ze
zaten er al altijd naar te kijken, maar ze wisten niet
eens dat er iets dergelijks in de gemeente was!”

centrum van Halle en niet op het gemeentehuis. Wij beschikken dus over een stukje ‘vrijheid’ dat anderen misschien niet hebben.” Dat
hoeft niet alleen maar voordelen te hebben.
“De fysieke afstand van twee kilometer tot het
gemeentehuis lijkt gemakkelijk overbrugbaar
en dat is hij ook, maar toch vergemakkelijkt
het de onderlinge communicatie en uitwisseling met de andere diensten en afdelingen
zeker niet, en dat is wel eens jammer, in de
beide richtingen overigens,” verneem ik.
Bovendien genieten de JSC-diensten niet mee
van de centrale herkenbaarheid en zichtbaarheid van de gebundelde dienstverlening in het
gemeentehuis.
INSPRAAK
Het takenpakket van de JSC-diensten is dan
ook wel erg verschillend van dat van veel
andere diensten en ambtenaren. Een eerste
opvallend gegeven is dat het gebouw niet is
uitgerust met een loketdienst waar de
Zoerselnaar op bepaalde uren van de dag
terecht kan. Eigenlijk staat de deur van de
diensten permanent open en zijn de medewerkers er continu aanspreekbaar voor de verenigingen en de talloze vrijwilligers.
Toch is het aantal mensen dat van dat open,
rechtstreekse contact gebruik maakt, eerder
beperkt. “Het zijn altijd dezelfde gezichten die
we zien,” zeggen Paul en Kristien. “Veel vertegenwoordigers van verenigingen werken overdag en dus handelen we veel met hen telefonisch af. Onze werktijd valt uiteen in drie bijna
gelijke parten: een derde telefoneren, een derde
live contact op het bureau en een derde op het
terrein.

ZICHTBAARHEID
Zelf initiatieven opzetten en dingen organiseren of programmeren doen de JSC-diensten
eigenlijk niet zoveel. De burger als rechtstreekse “klant” hebben ze dan ook niet zozeer, tenzij
in de zomerwerking: speelpleinen, grabbelpas,
Roefel. Dat heeft voor gevolg dat de gemiddelde burger niet zoveel merkt van het nochtans
onmisbare werk achter de schermen dat de cultuur-, sport- en jeugdambtenaren uitvoeren.
Jeugdambtenaar Kristien: “We hebben eens
aan de jongeren die hier op het plein voor de
kerk altijd op de bank zitten, gevraagd of ze
wisten waar de jeugddienst van de gemeente is.
Ze zaten er al altijd naar te kijken, maar ze wisten niet eens dat er iets dergelijks in de gemeente was!” Er zijn concrete plannen om daar
wat aan te doen, zoals signalisatie aan het gebouw en een aantrekkelijke beschildering op
het bestelwagentje.
Dat is overigens niet het enige aspect van de
beperkte zichtbaarheid. De gemeente beschikt
helaas (nog) niet over de nodige infrastructuur
en uitrusting om aan een intensieve jeugd-,
sport- en cultuurprogrammatie te doen. “Het is
een bewuste keuze,” zegt Bart. Misschien verandert dat wel, als er meer mogelijkheden komen wat ruimtes betreft.
Daar wachten de JSC-diensten dan toch niet
op, want na lang pleiten heeft sportambtenaar
Paul groen licht gekregen om vanaf 1999 sportateliers op te richten. De leerlingen van de
basisschool zullen dagelijks van vier tot vijf en
op vrijdagmiddag sportinitiatie krijgen van
monitoren (waarvoor hij overigens nog volop
kandidaten zoekt!). Weer was beschikbare
infrastructuur (sportzalen) lang een belangrijk
tegenargument.
COMMUNICERENDE VATEN
Wat doen jullie als een van jullie in de drukte
al eens kopje onder gaat? “Wij werken als
communicerende vaten,” zegt Kristien welsprekend. Bart verduidelijkt: “Dan springen we
elkaar bij.” En Paul: “De agenda’s van de lokalen en van de uitleendienst hebben we op com-

puternetwerk. Dat kunnen we dus allemaal
opvolgen. Kan Veerle, de administratieve
kracht, het niet bolwerken met een zending bv.,
dan plakken we even allemaal etiketten en
enveloppen.”
Bart vertegenwoordigt de diensten op het
gemeentehuis, in het team van afdelingshoofden. Hij haalt de opdrachten op het gemeentehuis en delegeert ze dan intern. Veel van het
werk regelt de afdeling evenwel zelf. Staan er
echt heel grote activiteiten op het programma,
zoals de Roefel-dag of de scholenveldloop, dan
zijn de SJC-diensten even helemaal dicht.
Gelukkig kan de sociale dienst, die ook in het
Zusterhuis gevestigd is, de permanentie in dat
geval even waarnemen.
De JSC-diensten werken daarnaast ook als
“communicerende vaten” met de bevolking.
De noden en de behoeften van de dienstverlening nemen toe naargelang de bevolking toeneemt en van sociologische samenstelling verandert. Dat is in Zoersel de laatste jaren zeker
het geval. De bevolking steeg van 15.000 naar
20.000 inwoners, het gemeentelijke gebouwenpatrimonium breidde uit (meer lokalen, dus
meer logistiek beheer) en de mensen verwachten terecht moderne dienstverlening en soms
ook infrastructuur zoals een recreatief zwembad in de nabijheid enzovoort, die voor Zoersel
moeilijk haalbaar zijn.
Kortom, nieuwe uitdagingen zat voor de eigenlijk nog erg jonge diensten, die duidelijk volop
in de groei zitten. Is de toekomst aan de jeugd,
de sport, de cultuur? Niet alleen natuurlijk,
maar toch volmondig ja, als het even kan. Wat
u? We houden u via dit kanaal alleszins op de
hoogte over hoe het verder evolueert.

Sommigen beschouwen ons een beetje als vrijbuiters,
anders dan veel andere afdelingen en diensten zitten
wij hier in het centrum van Halle en niet op het
gemeentehuis.
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MONGOLIË

T U S S E N S TA D E N S T E P P E

In de voetsporen van Frans Van Peer
Reeds in 1523 ondernam de Franciscaanse
broeder Guillaume van Rubrouck een voettocht
naar Karakorum, het hart van het Keizerrijk van
Gengis Khan.
Frans Van Peer, Scheutist en Zoerselnaar, vertrok in 1900 naar het land van de Gele Rivier,
de streek van Ulaanbaatar. De VVV van
Zoersel zorgt voor een kleine tentoonstelling
met originele documenten van Frans Van Peer
in Mongolië, te bezichtigen in het
Zonneputteke, gans de maand februari. Deze
Zoerselse missionaris is door Pol. Van
Esbroeck vereeuwigd in de lindeboom.
Sinds begin de jaren negentig verblijven Robert
Goessens (Scheutist) en Lieve Stragier (Zuster
van De Jacht) in Ulaanbaatar, de huidige
hoofdstad. Zij delen het leven van de mensen
en zetten zich in voor sociale werken. De
Broeders van Liefde geven er opleiding aan
psychiatrische verplegers. De Universiteit van
Gent heeft een samenwerkingsverband met
verschillende faculteiten in Ulaanbaatar. ‘t Vlot
vzw heeft in het verleden studenten voor een
inleefreis uitgenodigd naar Vlaanderen.
Onze gemeente werkt mee aan het kweekproject van de Przewalski paarden. Ze grazen nu
rustig in de weide in het park aan het gemeentehuis maar zullen later naar de Mongoolse
steppen worden overgebracht.
Mongolië kent een ontluikende democratische
beweging. Het land maakt snelle veranderingen
mee en leeft op de kantlijn tussen moderne
vooruitgang en traditie.

Waarom dit project?
De Derde Wereldraad organiseert tijdens de
maand februari 1999 een tentoonstelling en
een pedagogisch project rond Mongolië. Dit
gebeurt in samenwerking met de Ambassade
van Mongolië te Brussel, de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, vzw ‘t Vlot, de Culturele Raad
en de Galerij Charles Pauwels.
In het Zonneputteke zal in de inkomhal, de cafetaria en de bibliotheek een fototentoonstelling
ingericht worden. Deze is gans de maand
februari voor het publiek gratis toegankelijk tijdens de gewone openingsuren van de bibliotheek en cafetaria. De leerlingen van de derde
graad van alle Zoerselse scholen kunnen in
klasverband kennis maken met de cultuur en
leefgewoonten van de steppevolkeren uit
Mongolië. Met de ambassadeur van Mongolië
wordt nog onderhandeld om een authentieke
‘ger’ (traditionele Mongoolse woontent) met
inboedel te laten overkomen naar Zoersel.
De vzw ‘t Vlot organiseert een kunsttentoonstelling met aquarellen en huisaltaarthanka’s van
Mongoolse kunstenaars. Deze tentoonstelling
gaat door in de kunstgalerij van Charles
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Pauwels, St.-Antoniusbaan 118. Vernissage op
zondag 7 februari. De tentoonstelling is elke
zaterdag van 14 tot 18 uur gratis te bezoeken
en elke zondag van 10 tot 18 uur.
Op woensdagavond 10 februari wordt er een
dia-avond georganiseerd in het Zonneputteke
over land en volk van Mongolië. Wereldreiziger
Paul Van Wouwe neemt ons mee op sleeptouw
tussen stad en steppe. Misschien brengt hij ons
wel in trance zoals de Mongoolse priester, de
sjamaan, om in contact te komen met het
bovennatuurlijke...
De Culturele Raad organiseert een filmavond
op woensdag 17 februari in de gemeenteschool
van Zoersel. “The state of dogs”, de bekroonde
film van de Vlaming Peter Broessens heeft pas
weer drie onderscheidingen aan zijn reeds
indrukwekkende prijzenpalmares toegevoegd.
De film bekijkt Mongolië door de ogen van een
neergeschoten hond. Het beest is zijn vertrouwen in de mensen kwijt en wil geen nieuw
leven als mens beginnen...
Hoogtijd dus om deze recente (1998) documentaire film naar Zoersel te halen.

Met dit project willen we de ontmoeting tussen
culturen bevorderen. Kennis en respect voor
elkaars cultuur staan hierbij centraal. Er komen
thema’s aan bod zoals verdraagzaamheid en
sociaal-economische vooruitgang binnen rechtvaardige structuren. Ontwikkelingssamenwerking heeft niet enkel een sociaal-economische
dimensie. Mensen zijn pas echt mens als ook
hun cultuur wordt erkend. Cultuur geeft identiteit aan individu en groep. Identiteit geeft zelfvertrouwen dat nodig is om oplossingen te zoeken voor eigen ontwikkeling.
Culturele uitwisseling geeft kansen tot beter
begrijpen van elkaar. In situaties waar angst
voor het onbekende aanleiding kan geven tot
onverdraagzaamheid en stereotiep denken,
kunnen contacten met vreemde culturen verhelderend en verruimend werken.
Persoonlijke ontmoetingen, fototentoonstellingen, informatie dragen bij tot een mentaliteit die
open staat voor verschillen en die in een geest
van openheid die verschillen aanvaardt. Zo
krijgt solidariteit een kans.

JAN CAMPFORTS

RAADSZITTING
Verontschuldigd:
Max Frans, Henri Schenck en
Jef Laureyssens.

De gemeentelijke toelage
voor 1999 aan het OCMW
bedraagt 42 miljoen frank,
een stijging met ruim 3 miljoen (8%) ten opzichte van
1998. Voor die stijging zijn
vooral verantwoordelijk: verhoogde personeelskost
(index, anciënniteit, nieuwe
tewerkstellingen) en een
lening voor de verbouwing
en inrichting van de administratieve zetel. Daar staan
gedeeltelijk inkomsten tegenover, bv. door de verhuur van
serviceflats. Na de toelichting door OCMW-voorzitter
Louis Verheyen keurt de
gemeenteraad de voorgelegde begroting zonder discussie
goed. De vier tegenstemmers
motiveren hun stem niet.

BELASTINGEN

EN

RESTRIBUTIES

1999

In de toelichting blijken de
veranderingen tegenover
vorig jaar vooral te maken te
hebben met opheldering, verduidelijking en de uitvoering
van bestaande afspraken.
Vooral de rioolaansluitingen
roepen vragen op. Over het
belastingsysteem lijkt niemand echt voluit tevreden,
maar het college bepleit dat
het de best mogelijke oplossing is, gezien de voorgeschiedenis terzake (de drie
deelgemeenten hadden verschillende systemen).
De raad keurt het systeem
voor belastingen en retributies unaniem goed, nadat drie
punten apart ter stemming
zijn voorgelegd. Voor de
onroerende voorheffing en de
huisvuilophaling blijken er
slechts enkele tegenstemmen
te zijn, maar de post urbanisatie (riolering) leidt tot een
stemming van 12 voor, 3
tegen (Vlaams Blok, ZVV)
en 7 onthoudingen (waaronder verschillende raadsleden
van de meerderheid).

26

NOVEMBER

BEGROTING 1999
De toelichting bevat onnauwkeurigheden, een betreurd
nadeel van de moderne informatica; uiteraard gelden
alleen de cijfers in het eigenlijke begrotingsdocument. Er
zijn stijgingen te noteren in
de personeelskost, de
OCMW-toelage, de huisvuilophaling (het nieuwe systeem
zal een tijdlang “dubbel
draaien” met het huidige, wat
een meerkost veroozaakt).
Verder zijn de werkingskosten onder controle en zijn de
plus- en minbewegingen in
evenwicht.
De belangrijkste beleidslijnen achter de begroting zijn:
toekomstgerichte investeringen, die geen onmiddellijk
zichtbare resultaten opleveren, maar die wel wezenlijk
zijn op lange termijn; optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening, wat
zich vertaalt in het personeelsbeleid; openbare werken
die op de gemeenschap gericht zijn: herwaardering van
de dorpskernen, onderhoud
van wegen, fietspaden en rioleringen.
Tijdens de technische vragenronde komen onder meer
de volgende punten aan bod.
Het nieuwe systeem voor de
vuilnisophaling zal ten
vroegste halfweg 1999 klaar
zijn voor invoering.
Voor de werken aan De Bijl
en de schoolmeesterswoning
staat geen uitvoering begroot;
die dossiers zijn nog niet ver
genoeg gevorderd om de uitvoering al te voorzien. Dat
wordt misschien iets voor
een begrotingswijziging.
Ontwikkelingssamenwerking
krijgt 100.000 frank minder
vanwege een besteding van
gelden in 1997, niet conform
een eerdere raadsbeslissing.
Peter Jochems (Agalev), die
in de Derdewereldraad zit,
protesteert heftig en heeft het
over een verschil in interpretatie van de besluiten en van
de betwiste besteding.
Hoeveel achterstallige door-

1998

Tijdens de inhoudelijk
bespreking springen vooral
de volgende opmerkingen in
het oog.
Een begrotingstekort van 32
miljoen frank is in strijd met
de beleidsnota 1995-2000 en
de leninglast is wel erg hoog.
Kunnen bepaalde investeringen niet uitgesteld worden?
Wim Van Haegendoren vindt
minder dan 20% van de begroting voor leningen niet
overdreven, zeker niet nu de
interestvoeten zo laag liggen.
“Het is een beleidskeuze om
iets meer dan de laatste frank
uit te geven,” zegt hij, “om
zo aan bestaande noden tegemoet te kunnen komen” (bv.
rioleringen).
1999 is een jaar met veel
activiteiten: Euro-Zoersel,
Verenigingendag, Triënnale,
kerstmarkt... Bovendien zijn
de posten ter subsidiëring
van de verenigingen globaal
met 20% gestegen.
Alleen de discussie rond de
subsidie aan de Derdewereldraad leidt tot een afzonderlijke stemming voor dat punt:
14 voor, 6 tegen, 2 onthoudingen. De globale begroting
geniet de goedkeuring van de
meerderheid: 14 voor
(Agalev, CDU, DDV, VU), 6
tegen (VLD, Vlaams Blok,
SP, ZVV), 2 onthoudingen
(ZTD).

De intercommunale IGEAN
zal volgens de raadsbeslissing een wedstrijd begeleiden
voor het realiseren van de
geplande gemeenschapsvoorzieningen in de Achterstraat.
De wedstrijd is een tussenstap in de gefaseerde uitbouw
van die infrastructuur.
IGEAN stelt op instructie
van de gemeente een profiel
op en bekijkt het dossier
technisch.
De aankoop van gronden van
het Antwerpse OCMW in de
Achterstraat bereikt de tweede fase, opnieuw 15 miljoen.
SP vraagt uitstel vanwege de
hoge leninglast. Het bestuur
wil vermijden dat de gronden
een andere bestemming zouden krijgen. Stemming: 17
voor, 1 tegen (SP), 4 onthoudingen (Vlaams Blok, ZTD).
Een nieuw politiereglement
over het gebruik van feestvuurwerk en vreugdeschoten
verbiedt niet alles, maar bepaalt dat een voorafgaande
toestemming nodig is. De
vraag rijst of dit een gunstig
moment is voor invoering,
net voor de eindejaarsfeesten,
wanneer handelaars de feestwaren al ingekocht hebben.
Stemming: 17 voor, 2 tegen
(Vlaams Blok), 3 onthoudingen (ZVV, ZTD).
De volgende raadszitting zal
uitzonderlijk niet op de laatste donderdag van de maand
plaatsvinden, want dat is in
december kerstavond. De
raad zetelt op 17 december.

OVERIGE

GEHEIME

storting van belastingen mag
de gemeente Zoersel van de
overheid verwachten?

PUNTEN

In een redelijk hoog tempo
en zonder al te veel discussie
handelde de raad de volgende
punten af.
Het “beleidsplan jeugdwerking”, dat de concretisering
is van de beleidsopties 19992001 van maart jl. en dat
goedgekeurd is door de
Jeugdraad, leidt enkel tot een
korte discussie over mogelijke lawaaierige fuiven in
Zoersel-dorp. Daarna keurt
de raad het goed (2 onthoudingen: ZTD).

ZITTING

Janne Verstrepen wordt vast
benoemd als bibliothecaresse. Raf Vervecken wordt
benoemd als stagedoend politieagent. Guy Van Looveren
wordt in opvolging van Jan
Van Dyck, die als bestuurder
wordt voorgedragen, als
afgevaardigde in de algemene vergadering van IGEAN
aangesteld.
Ann Van de Peer vervangt
Yves Vervecken als lid van de
raad van bestuur van IGEAN.

GEME EN T EBE S T UURD

OCMW-BEGROTING

VA N

98/6 GROOTSTE GEMENE DELER 19

A

G E N D A

VOLGENDE EDITIE : februari 1999
artikels binnen : 09/01/99
periode : 18/02/99 - 15/04/99
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 28 januari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 25 februari, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :
donderdag 4 februari , Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGC WELZIJN :
dinsdag 9 februari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 26 januari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
vrijdag 22 januari, de Loteling, 14 uur
vrijdag 26 maart, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 5 januari, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 2 februari, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 9 januari, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 23 januari, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
woensdag 27 januari, 20 uur
woendag 24 februari, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

LET OP !
DEZE DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE BINNEN.
DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN SOMS WIJZIGEN.
WIL JE 100 % ZEKERHEID ? EERST EVEN BELLEN.
OF ZIE TELETEKST PAGINA 717

50 JAAR SAMEN
Josephus en Josephina
VAN DEUN-VAN BEIRENDONCK
Marcel en Marie-José
BOSDON-VAN DE KELFT
LET OP !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op donderdagnamiddag & -avond 24 december (Kerstavond), vrijdag 25
december (Kerstmis), donderdagnamiddag & -avond 31
december (oudjaar), vrijdag 1 januari 1999 (Nieuwjaar).
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A C H T D I E N S T E N

Vanaf nu vindt u de wachtdiensten ook op
de gemeentelijke teletekstpagina 727.
HUISARTSEN
DECEMBER
za 19 :
zo 20 :
vr 25 :
za 26 :
zo 27 :

Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
Dr. Smets, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (385.14.51)

JANUARI
vr 1 :
za 2 :
zo 3 :
za 9 :
zo 10 :
za 16 :
zo 17 :
za 23 :
zo 24 :
za 30 :
zo 31 :

Dr. Sebreghts, J. Cornelissenlaan 22 (385.08.38)
Dr. Vermeiren, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
Dr. Vermeiren, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, oostmalle (309.02.84)
Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)
Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Faes, Kerstraat 66 (311.63.66)
Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
Dr. Geys, J. Cornelissenlaan 22 (385.08.38)

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
DECEMBER

(JANUARI)

11/12-18/12 : Baeyens, Zoersel (weekend)
Mertens, Zoersel (weekdagen)
18/12-24/12 : Van Dijck, Brecht
24/12-31/12 : Janssens (Holsbeek), Schilde (weekend)
Lathauwer, Schilde (weekdagen)
31/12-08/01 : Fransen, St.-Antonius

JANUARI

(FEBRUARI)

08/01-15/01 : Okkerse, Westmalle
15/01-22/01 : Baeyens, Zoersel (weekdagen)
Mertens, Zoersel (weekend)
22/01-29/01 : Van Steen, Oostmalle
29/01-05/02 : Sollie-Gorremans, St.-Antonius

FEBRUARI
05/02-12/02 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
12/02-19/02 : Nijs, Zoersel

