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Beste lezer,

De stoelendans, een oud vermaard volksspel, is weer in trek. Kijk
maar naar de Vlaamse- en de federale regering. Maar ook in onze
gemeente werd er van zitjes verschoven. Aanleiding bij ons was
niet “een ongelukkig gebruik” van het kussentje maar het vrijwillig
ontslag van schepen en gemeenteraadslid Hugo Sebreghts. Meer
hierover lees je elders in dit nummer en in de verslagen van de
gemeenteraden.
Als je de colofon hiernaast aandachtig leest, merk je dat ook onze
eigen redactieraad ijverig meedoet met deze trend. Vier nieuwe
redacteurs komen onze ploeg versterken. Ze vervangen evenveel
ontslagnemenden. Zo zijn we weer voltallig en kunnen we op de
redactievergaderingen, twee voor elk nummer van de GGD, met
zijn allen de binnengekomen artikels selecteren. Dikwijls komen
hierin thema’s aan bod die allen iets met elkaar gemeenschappelijk hebben; tuinieren, water- en energiegebruik, mobiliteit, afvalpreventie... De rode draad is meestal het ongeschonden behoud
van onze leefomgeving, of wat ook wel “duurzame ontwikkeling”
genoemd wordt. In deze en volgende GGD’s willen we enkele bijdragen aan deze onderwerpen besteden.
Veel leesplezier,

Jan Campforts
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huisnummers
huisnummers !!

Verantwoordelijk uitgever
College van Burgemeester & Schepenen
Wim van Haegendoren
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

ZOEKT U OOK NOG ALTIJD NAAR HET JUISTE NUMMER ?

Verspreiding
Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en
Zoersel.
De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.
Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechtskracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al
dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,
met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (380.13.00)
Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (312.94.10)
Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (380.13.80)
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Kan jij ‘t even bezorgen ?
Natuurlijk, met de wagen kost het me maar een minuutje ...
Nummer 23, nog wat verder dus.
Niet zo snel ... Nee, rij maar verder. Stop! Even achteruit. Kan jij
‘t lezen?
Niet goed, ik denk dat het 53 of 55 is.
Hou het nu goed in ‘t oog, ‘k denk dat het ‘t vierde huis is, ... nee,
‘k zie geen nummer, rij nog even verder, STOP! Dit is nummer
65, ‘t was dan toch het vorige huis!
OK
Waarom kunnen ze de huisnummers niet overal klaar en duidelijk zichtbaar aanbrengen?
Dat moet jij precies zeggen. Toen ik de eerste keer bij jou kwam
heb ik mij te pletter gezocht.
Sorry, dat is waar ook. Zaterdag maak ik dat in orde.
‘k Ben benieuwd.

- En hoe is ‘t bij u, is uw huisnummer goed leesbaar vanaf de
straat?
Een huisnummer kunt u gratis afhalen op de dienst bevolking van
het gemeentehuis en op de gemeentelijke loketdiensten.
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Adreswijziging !
Voortaan zijn de diensten van de
VDAB Wijnegem te bereiken op
volgend adres:
VDAB Wijnegem,
Turnhoutsebaan 197 A,
2120 Wijnegem.
Telefoon- en faxnummer blijven
behouden:
werkzoekenden: tel. 353.16.50,
werkgevers: 353.26.27,
fax 354.03.74.
Het kantoor is open alle werkdagen van 8u.30 tot 12 uur en van
13u.15 tot 17 uur, behalve donderdagnamiddag.
WIS kan men alle werkdagen
raadplegen van 8 tot 20 uur.

VRAGEN OVER DRUGS ?

U kunt terecht bij
de drugspreventiecoördinator
Druggebruik en -misbruik zijn al
lang een onderdeel van onze
samenleving. Sommige drugs worden getolereerd, andere worden
verbannen. Rond drugs bestaan er
veel vragen en bedenkingen.
In onze gemeente is men al enkele
jaren bezig met durgspreventie.
Sinds 1 september is er nu ook
een gemeentelijke drugspreventiecoördinator; Erik Fuhlbrügge. Hij
gaat voornamelijk werken rond
drugspreventie en alles wat daarmee te maken heeft.
Erik Fuhlbrügge is te bereiken in
het Zusterhuis, op de afdeling welzijn, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.81
op dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag.
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PIDPA METEROPNAME !

ZOEM

Nu ook per telefoon !

Vereniging voor alleenstaanden

Pidpa is steeds op zoek
naar nieuwe en betere
mogelijkheden om de
meteropnames te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken.
Sommige klanten hebben buiten de woning
een installatie waardoor
de meterstand van op de
straat kan afgelezen
worden.

Zoem is een Zoerselse organisatie
van echtgescheiden mensen en richt
zich tot alle alleenstaanden.

De klant kan ook al lang
de meterstand zelf opnemen. Wanneer je niet
thuis bent als de Pidpamedewerker aanbelt,
krijg je enkele dagen
later een formulier in de
bus dat je invult en
terugzendt naar de
maatschappij. De volgende jaren krijg je weer
een schriftelijke uitnodiging om dit te doen.
Een andere en nieuwe
mogelijkheid is de foonopname! Via een gratis
telefoonlijn kan je 24 uur
op 24 uur, zeven dagen
op zeven, de stand van
je watermeter doorgeven. Hiervoor krijg je een
uniek identificatienummer dat vermeld staat op
de opnamebrief.
Om mogelijke vergissingen te voorkomen, wordt
het opgegeven verbruik
vergeleken met dat van
vorige jaren. Om ten onrechte hoge rekeningen
te vermijden, wordt de
oproeper bij abnormaal
hoog verbruik direct verwittigd en gevraagd de
meterstand nog eens te
controleren.
Voor alle zekerheid zal
de Pidpa-medewerker
eens om de vijf jaar blijven aanbellen.

Eens in de week is er een contactavond en tijdens de weekends worden tal van activiteiten georganiseerd. Alles verloopt in een spontane
en open sfeer zodat de meesten er
zich onmiddellijk thuis voelen.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd op de wekelijkse praatavond, op
vrijdag vanaf 21 uur. Ze worden persoonlijk onthaald. Bij een drankje
kan men een gesprek voeren. Alle
deelnemers hebben (hadden) immers dezelfde problemen. Dat geeft
een gevoel van samenhorigheid en
steun.
Door deel te nemen aan sportieve,
culturele en andere activiteiten leren
mensen opnieuw leven en ervaren
dat er nog leven is na het verlies van
een partner. Sommigen ontdekken
verborgen talenten, die ze dan in alle
vrijheid kunnen ontplooien. Anderen
zijn op zoek naar een nieuwe relatie
en vinden soms langs deze weg een
nieuwe levensgezel. Weer anderen
gebruiken de vereniging als een
soort springplank of overgang naar
een nieuwe levensfase. Ze bouwen
een nieuwe kennissenkring op met
gelijkgestemde zielen.
Tenslotte zijn er de blijvers die
gewoon genieten van het samenzijn,
het ontspannen plezier maken. Zij
zorgen voor de continuïteit van de
vereniging. Door het ongedwongen
samenkomen groeide er een echte
vriendenkring, misschien wel één
grote (surrogaat) familie.

WETENS WAARD

VDAB

A

Contactadres: Hilde Michielsen,
Azalealaan 40, 2980 Zoersel,
tel. 383.07.22, 384.12.83, 312.38.61.

PIDPA
KLANTENSERVICE
GRATIS SERVICELIJN
(van 8 tot 17 uur)

0800-90.300
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Verontschuldigd: Willy
Storms en Ann Van de Peer.
VRACHTLUCHTHAVEN ?
De havenschepen van
Antwerpen heeft zijn oog
laten vallen op het reserve
NAVO-vliegveld van Malle
Zoersel. Volgens hem is dit
de geschikte locatie om een
intercontinentale vrachtluchthaven uit te bouwen. Dit is
de vierde keer in goed twintig jaar tijd, dat dit unieke
domein bedreigd wordt.
Eerst zou men de luchthaven
van Deurne naar Zoersel
overbrengen, later werden er
plannen gesmeed om er
NAVO-depots te bouwen,
dan zou het weer een recreatief luchtvaartdomein moeten worden en nu dus een
vrachtluchthaven.
De gemeenteraadsleden
keurden eensgezind een
motie goed om dit idee te
verwerpen. Om het gebied
definitief te vrijwaren stelden
zij voor dat het zou gekocht
worden door de stichting
Kempens Landschap. Deze
stichting bestaat uit een dertigtal gemeenten uit de
Noorderkempen en kocht
reeds eerder dergelijke
domeinen, zoals de kolonie
van Wortel en Merksplas bijvoorbeeld.
Ook Malle, Lille, Vorselaar,
Beerse en Zandhoven zullen
een zelfde motie bespreken
in hun gemeenteraad.

BEGROTINGSWIJZIGING
Verschillende extra uitgaven
en inkomsten maken het
noodzakelijk dat de begroting wordt aangepast.
Belangrijke meeruitgaven
zijn het onder de grond brengen van de nutsvoorzieningen aan de N 12.
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Voor ophaling van het nog
steeds toenemend GFT-afval
moet 1.600.000,- fr. meer
uitgegeven worden.
Tal van schoolboeken moesten vernieuwd worden ten
gevolge van de nieuwe spelling.
Om in orde te zijn met de
inspectie moet het budget
voor aankoop van boeken
voor de bibliotheek opgetrokken worden met
700.000,- fr.
De rioleringswerken in de
Bloemenwijk vragen
6.000.000,- fr. extra.
Een belangrijk budget
(45.000.000,- fr.) wordt
voorzien om de rioleringswerken in de gemeente voort
te kunnen zetten.
Zoals eerder goedgekeurd zal
16.000.000,- fr. geïnvesteerd
worden in de aankoop van
aandelen van diverse nutsmaatschappijen.
Aangezien de bestemming
van het Molenhuis en omgeving niet realistisch in te vullen is, wordt het voorziene
budget (4.000.000,- fr.) uit
de begroting geschrapt.
De verkoop van bouwgronden aan de Kievit bracht
10.800.000,- fr. in het laatje.
De begrotingswijziging werd
met 18 stemmen voor goedgekeurd. ZVV, Fr. Peeters
(ZTD) en Vl.Bl. stemden
tegen. SP onthield zich.

SCHOOLMEESTERSWONING
De gemeenteraad heeft in
een vorige zitting besloten
om de schoolmeesterswoning, in tegenstelling met
eerdere plannen, niet af te
breken.
De CDU vroeg nu om het
budget te schrappen dat in de
begrotingswijziging voorzien
was voor het opstellen van

1998

een renovatiedossier. Zij
stemden samen met DDV
voor de afbraak van de schoolmeesterswoning (1 onthouding van K. Schryvers,
CDU). Alle andere partijen
stemden voor het behoud van
dit krediet, zodat er een
architect kan aangesteld worden om een plan te maken
voor de renovatie van dit
huis. De uiteindelijke
bestemming van dit gebouw
ligt nog niet helemaal vast.

SCOUTSLOKAAL ZOERSEL
Het openbaar onderzoek
werd ondertussen afgesloten.
Aangezien er geen enkel
bezwaar werd ingediend,
werd de toekenning van een
recht van opstal aan de
scouts van Zoersel definitief
goedgekeurd. Hierdoor krijgen de scouts meer zekerheid
bij de bouw van een nieuw
lokaal aan de Doelen.

KABEL TV
De kabel TV zal uitgebreid
worden in de Kwikaard, Paul
Edwinlaan, Monnikendreef,
Kantonbaan, Halmolenweg
en Hallevelden. De kostprijs
bedraagt iets meer dan
1.000.000,- fr.

PARKING
ZOERSELBOS/PEGGERSTR.
Het Zoerselbos trekt, vooral
in het zomerseizoen, veel
toeristen aan. De wagens
worden her en der geparkeerd, ook omdat de
Peggerstraat een brede,
onoverzichtelijke straat is.
Daarom zal er een landschappelijk geïntegreerde
parking aangelegd worden
voor 120 auto’s De geraamde
kostprijs bedraagt
2.500.000,- fr.
Nogal wat raadsleden
betreurden dat een stuk groen
wordt opgeofferd en geld
geïnvesteerd wordt om de
toeristen met hun auto’s zo
dicht mogelijk bij het bos te
laten parkeren.

SECTORIEEL BPA
Door de opmaak van de
gewestplannen destijds, zijn
er nu een aantal ongewone
situaties ontstaan. Sommige
bedrijven zouden met de huidige regelgeving geen vergunningen meer kunnen krijgen, niettegenstaande zij al
gevestigd en actief waren
voor het opmaken van deze
plannen. De gemeenteraad
keurde de lastvoorwaarden
goed voor het opmaken van
een sectorieel BPA. Hierdoor
zal een inventaris kunnen
gemaakt worden van deze
bedrijven en waar mogelijk
kan de toestand geregulariseerd worden (zie ook GGD
98/4).

vluchtelingen.
* De Vlaamse regering is
akkoord met de gemeente
Zoersel om een verminderde urbanisatiebelasting aan
te rekenen aan de WIGW’s
(weduwen, invaliden,
gehandicapten, wezen).
Deze beslissing die genomen werd in november
1997 werd betwist door het
provinciebestuur, maar dus
uiteindelijk toch goedgekeurd.
* De oprichting van een filiaal voor muziek- en tekenonderwijs in Zoersel, gaat
niet door. Redenen hiervoor zijn dat de aanvraag
voor tekenonderwijs door
Hoogstraten “te laat” werd
ingediend en dat er voor de
muziekschool een te klein
aantal leerlingen zou zijn.
Het schepencollege neemt
zich voor om oplossingen
te blijven zoeken om tegemoet te komen aan de
vraag naar een muziek- en
tekenschool.

VORMINGSTOELAGE
VOOR JEUGDLEIDERS

Om in overeenstemming te
zijn met de voorschriften van
de Afdeling Jeugdwerk werd
het reglement voor toekenning van een toelage voor de
vorming van de jeugdleiders
aangepast en goedgekeurd.
HEILIGE GEESTWEG
Op de gemeenteraad van mei
werd beslist deze weg te verleggen. Tijdens de voorgeschreven periode van openbaar onderzoek werden geen
bezwaren ingediend. Het
plan werd dus nu definitief
goedgekeurd door de
gemeenteraad.
MEDEDELINGEN
* In het bijna voltooide
wooncomplex (oude gemeenteschool) te St.-Antonius zullen indien mogelijk
twee appartementen door
het OCMW gehuurd worden voor de huisvesting
van kandidaat politiek

schepen
Hugo

NEEMT ONTSTLAG

Sebreghts

Na dertig jaar engagement in
de Zoerselse politiek neemt
Hugo Sebregts ontslag als
schepen en gemeenteraadslid. In al die tijd heeft hij zich
bijzonder toegelegd op de
dossiers met betrekking tot
ruimtelijke ordening. Onnodig
te zeggen dat met hem dan ook een hele bagage aan
kennis verdwijnt.
In zijn afscheidsrede verduidelijkt hij dat achter zijn ontslag geen politieke motieven moeten gezocht worden.
Hij dankt al de mensen met wie hij een intense en
goede samenwerking heeft gehad en blikt terug op
hoogtes en laagtes in dertig jaar Zoersel.
Tenslotte drukt hij zijn bekommernis uit over de evolutie
naar een meer individualistisch ingestelde samenleving.
Vroeger was inzet voor de gemeenschap evident. Nu
houdt men minder rekening met de gemeenschap. Dit
gebrek aan burgerzin zou wel eens schimmel kunnen
zijn die het huis van de democratie ernstig kan beschadigen.
“Iets vragen aan de gemeenschap zonder zelf iets te
geven kan niet.”

* De Vlaamse Landmaatschappij gaat een onderzoek instellen naar het nut
van een eventuele ruilverkaveling van het Zoersels
landbouwgebied, gelegen
ten oosten van de weg
Zandhoven-Oostmalle
GEHEIME ZITTING
De gemeenteraad keurde de
tijdelijke aanstelling van verschillende leerkrachten voor
het basisonderwijs goed.
Een controleur van werken,
Marc Van Dyck en een aspirant agent van politie , Raf
Vervecken werden aangesteld.

Tenslotte doet hij een gelijkaardige oproep tot zijn collega’s gemeenteraadsleden. “Bepleit de dossiers niet vanuit dergelijke individualistische instelling, vanuit het
kleinste gemene veelvoud maar tracht steeds de grootste gemene deler te vinden”.

De verslagen van de raadszitting
kunt u inzien in de bibliotheken,
de loketdiensten en het gemeentehuis.
U kunt zich ook abonneren.
U betaalt hiervoor 500,- fr. per jaar.
Bestel op het nummer 380.13.15.

Oppositie :
ZTD, VLD, Vl. Bl., ZVV, SP
Meerderheid :
CDU, Agalev, DDV, VU

GEME EN T EBE S T UURD

JEUGDWERKBELEIDSPLAN
De jeugd van Zoersel heeft
haar plannen voor de komende drie jaar te boek gesteld.
Naast een beschrijving van
het gemeentelijk jeugdwerk,
heeft ze haar behoeften ook
duidelijk geformuleerd.
Belangrijk vindt zij dat de
communicatie met het
gemeentebestuur verbeterd
wordt. Er wordt sterk aangedrongen op de realisatie van
een ontmoetingsplaats voor
de jeugd van de deelgemeenten Zoersel en St.-Antonius.
De raadsleden keurden het
plan eensgezind goed. Het
zal nu aan de minister ter
goedkeuring voorgelegd worden waarna de nodige toelagen volgen.
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BESPREKING EN ADVIES BEGROTING 1999
Rob Belmans, afdelingshoofd financiën, maakte de leden van de raad eerst wegwijs
in de doolhof van termen en begrippen. Hij haalde uit de vele cijfers deze bedragen
naar voor die iets duidelijk maken over hoeveel middelen het bestuur aan “cultuur”
spendeert. Dit precies uitmaken is geen gemakkelijke opgave. Het eerste besluit was
dan ook dat de oefening moet worden voortgezet.
Daarna formuleerde de raad enkele adviezen voor de begroting:
- de raad vraagt om 5.000.000,- fr. in te schrijven voor De Schuur als tentoonstellingsruimte,
- de raad ondersteunt verder de inspanningen van de schepen van cultuur om ingeval aan de eerste vraag niet tegemoet wordt gekomen, de middelen op vlak van
investeringen te oriënteren op de uitbouw van De Bijl en de infrastructuur aan de
Achterstraat,
- de raad stelt vast dat de totaliteit van subsidies aan de socio-culturele verenigingen gedurende vijf jaar niet werd aangepast en vraagt minimaal een inhaaloperatie,
- de raad vraagt een apart krediet in te schrijven voor de verenigingendag van 10
oktober 1999 en voor een eerste experiment met een culturele week, in de maand
mei van 1999.
JAARPROGRAMMA CULTUURRAAD
De cultuurraad legde ook enkele krachtlijnen vast voor het werkingsjaar 1998-1999.
De raad wil het inhoudelijke accent meer verleggen naar literatuur, poëzie, toneel,
muziek, cultureel patrimonium. De afgelopen jaren werden heel wat adviezen verstrekt en initiatieven genomen in verband met infrastructuur en beeldende kunsten.
Deze initiatieven moeten worden doorgezet en versterkt. Er moet blijvend ruimte zijn
voor (ver)nieuwe(nde) ideeën en aanpak.
Prioriteit in 1999 gaat naar de verenigingendag op 10 oktober 1999. Er zal worden
gestart met een experiment “culturele week”.
In de GGD zou plaats kunnen worden vrijgemaakt voor een volwaardige cultuurbladzijde.
MARCEL VAN PEER LAUREAAT CULTUURPRIJS 1999
Elk jaar kent de raad een cultuurprijs toe. Dit jaar zal de prijs aan een individu uitgereikt worden. De cultuurraad koos uit de voordrachten Marcel Van Peer tot laureaat.
De prijs wordt uitgereikt op zondag 22 november in het gemeentehuis.
DRUK CULTUREEL JAAR IN 1999
Het komende jaar dient zich als een jaar aan waarin er heel wat te beleven is op cultureel vlak.
Er is tijdens de maand augustus Euro-Zoersel, het internationaal uitwisselings- en
onmoetingsprogramma.
Volgend jaar vindt ook een nieuwe editie plaats van de kunsttentoonstelling Zoersel
1999, waarvoor momenteel een prijsvraag lopende is.
Op 10 oktober heeft de tweede verenigingendag plaats.
In 1999 zal er ook weer Parkmuzaïek zijn.
Dit allemaal als voorsmaakje.
6 GROOTSTE GEMENE DELER 98/5

KRITISCH BEKEKEN
DEEL 2

In het eerste deel zagen we dat het louter tellen van de ingenomen voedingscalorieën, in tegenstelling tot wat vele diëtisten prediken, niet
alleenzaligmakend is. Gelukkig zijn er nog tal van niet volledig bekende
biologische mechanismen, die maken dat mensen die teveel eten toch
niet zo “dik worden als een ton”...
Wij gaan er nog enkele opsommen.
In diëtistenjargon spreekt men wel eens over de “ruststofwisseling” of
het basaal metabolisme. Deze houdt ongemerkt maar gestadig al onze
organen in werking. Ongeveer 60 % (bij sommige mensen zelfs 75 %)
van onze totale voedselcalorie-inname is daar voor nodig. Diegenen die
men in de volksmond “doorjagers” noemt, vallen onder de groep van
die 75 %...
Veel water drinken, veel sigaretten roken (wat zéér ongezond is), vermageringspillen slikken (ook zéér ongezond), zijn ook bekende methoden om niet veel te eten.
Veel bewegen of sporten is weliswaar zeer gezond, maar vermageren
doe je er nauwelijks van. Zo moet men om één kilo vet te “verbranden”
voor 7.000 kcal arbeid verrichten. Daarvoor moet je bijvoorbeeld 30
uren aan één stuk wandelen tegen 3 km per uur... Dit is niet te doen.
Minder lange en minder intense inspanningen zijn niet effectief om te
vermageren...
De opgesomde biologische mechanismen zorgen ervoor dat niet alle
ingenomen voedingscalorieën worden opgenomen. Ze kunnen door een
nog niet volledig bekend mechanisme als het ware afgeleid worden...
Dat is dus positief!
Wat echter totaal negatief is voor de afslankers, is de wetenschappelijke
vaststelling dat een vermagerend lichaam zich bestendig aanpast aan de
verminderde voedselopname. Door zuiniger en strikter om te gaan met
minder voedsel hoeft het lichaam niet al te veel een beroep te doen op
de bestaande vetreserves... Is dat niet om wanhopig te worden?
Negatief is ook de vaststelling dat de meeste vermageraars als ze uiteindelijk in de buurt van hun lager gewicht gekomen zijn, het psychisch
onmogelijk kunnen opbrengen om een caloriebeperkt dieet vol te houden voor de rest van hun leven. Dit is nochtans wat alle diëtisten vragen.
Ontelbaar zijn diegenen die hervallen in hun slechte eetgewoontes na
het volbrengen van diverse diëten uit verschillende boekjes...
Zo komen wij bij het momenteel geweldig furoremakende Montignacdieet. Maar dat is iets voor het derde (en laatste) deel.
uw apotheker

CCURSIEF
URSIEF
Laatst zag ik in het Zoerselbos iemand een grote zetel afladen aan

hemd, en ook meisjes met redelijk korte rokjes hoewel het koud was.

de kant van de weg. Ik dacht spontaan: bijzonder sympathiek mijn-

In mijn grote naïviteit dacht ik dat ze zorgvuldig enkele tere herfst-

heer, er staan zo al rustbanken tekort in het Zoerselbos. De man

bloemen zouden plukken om er de fraaiste droogboeketten mee te

maakte evenwel geen aanstalten om de zetel weer op te laden. Door

maken om daar dan het jeugdlokaal mee te versieren in de barre

mij daarop attent gemaakt, zei hij nors dat hij de zetel niet meer

wintermaanden, maar dat bleek niet zo te zijn. Ze waren gewapend

moest hebben. Dat begreep ik niet. Het zitmeubel zag er nagelnieuw

met grote gore grijze zakken, en stapten vol enthousiasme door het

uit, een klein vlekje niet te na gesproken. Ja, voegde hij er aan toe,

bos, links en rechts een trage slak of verstrooide spin doodtrappend,

en het is hier maar twee kilometer van huis, en naar het container-

op zoek naar zwerfvuil ! Ik liep protesterend naar die mannen toe:

park is het zeker wel vijf kilometer rijden. Hij was echt verontwaar-

hoe dierven ze, dat zwerfvuil had daar altijd gelegen, dat hoorde

digd, zodat ik er niet op durfde doorgaan. Uiteindelijk waren we met

gewoon bij mijn bos, dat moesten ze laten liggen, het zou wel vanzelf

zijn twee daar in dat grote bos, en ik wist niet welke snuiter ik voor

weer gaan zwerven.

mij had. Bovendien waar moeide ik mij mee, en ik had ook de sterke

Ze schrokken geweldig van mijn uitval. Enkelen mompelden wat van

indruk dat hij liever aan de waterkant zat te vissen dan hier zijn zit-

de meester op de school en ik hoorde nog iets van natuur en van

meubel af te laden. De lust bekroop mij nog even om te vragen of hij

recycleren. Maar er was er eentje bij met kleine franke oogjes die

geen emotionele herinneringen aan de fauteuil bewaarde, maar dat

beleefd zei. “Juist mijnheer, het is zwerfvuil, maar juist daarom wil-

heb ik toch maar gelaten. Wie weet hoeveel die fauteuil wel ooit

len wij dit vuil helpen. Alleen zal het nooit verder kunnen. Door het

moge hebben gekost, en op welke pijnlijke manier die kleine vlek er

in onze zak te stoppen komt het bij vele vriendjes zwervers, dan kun-

wel moge op gekomen zijn.

nen ze even samen in de vuilniszak spelen. Dan zwerven ze weer
naar de stortplaats, waar ze weer vrijgelaten worden. Dan kan een

Enfin, ik dus verder het bos in, schalks achterom ziende, waardoor

meeuw de frietzak weer oppikken en op het veld laten vallen, en zo

ik bijna pardoes op een zwerfauto botste.

kan de frietzak weer beginnen zwerven”.

Zwerfauto’s zijn tegenwoordig in. Nu eens zie je er één op de oprit

Die had echt heel goed opgelet en ik was verbaasd over zijn weten-

van een boerderij, even later tref je er weer één aan bij de vaart, en

schappelijke kennis. Ongelofelijk wat die kinderen tegenwoordig

diegene die je gisteren op de boerderij zag, kom je ‘s anderendaags

allemaal weten. Enfin, ik heb die kinderen nog vijf frank gegeven om

weer tegen in een kleine boswegel enkele honderden meter van je

een ijs mee te kopen, hen proficiat gewenst en hen op het hart

voordeur.

gedrukt dat ze moesten opletten voor overstekende slakken en trage
spinnen.

Met zwerfvuil is het net zo. Je vindt een bierblikje op de oprit van
een boerderij, even later tref je een lege frietzak aan bij de vaart, en

Over zwerfhonden, want die bestaan ook, wil ik het hier niet hebben.

het blikje dat je gisteren aan de oprit van de boerderij zag, kom je ‘s

De gedachte alleen al is erger dan de verschrikkelijkste horrorfilm.

anderdaags weer tegen in een kleine boswegel enkele honderden

Hét gruwelijke probleem is dat je soms niet weet of het een echte of

meter van je voordeur.

een zwerfhond is.

(Overigens, maar geheel terzijde, en gevoelige lezers gelieven zich
hier te onthouden, hebt u zich dan nooit afgevraagd waar de inhoud

Zwerfvuil, wat kun je er aan doen, zeg je dan. Frietjes in gouden

van dat bierblikje en die frietzak zouden kunnen rondhangen, die

bordjes opdienen? Of chips laten verkopen zoals de snoep uit de

moet er op een bepaald ogenblik toch ook ergens uitgetrokken zijn,

glazen bokaal in grootmoeders bollenwinkel, 150 gram chips, zo in

niet. Trouwens, ik zou nog wel eens graag een vol zwerfblikje willen

de hand of in een papieren puntzak (groot en klein formaat).

tegenkomen.)
Zwerfvuil het is van niemand, het begint bij elk van ons.
Gisteren zag (en hoorde) ik op mijn wekelijkse wandeling een horde
jeugd door het bos trekken. Er waren er bij met flosjkes aan het

BB
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Navajeevana is een opvangtehuis voor
straatkinderen in India. De opbrengst van
de kerstmarkt “Over de grenzen heen”
zal naar dit project gaan. Ilse Willekens,
geboren en getogen in Zoersel, heeft er
haar thuis gevonden. Weliswaar niet
als een van huis weggelopen meisje,
maar als vrijwilligster...

ov e r d e
GRENZEN
heen

Ilse Willekens nam na zes jaar werken als
kleuterleidster in de gemeenteschool van
Zoersel loopbaanonderbreking. Ze trok
drie jaar geleden als vrijwilliger naar India,
aanvankelijk met de bedoeling om er één
jaar te blijven. Ze is er nog...
“Ik heb een half jaar les gegeven en daarna
zes maanden rondgereisd in India, Nepal en
Sri Lanka. In die periode leerde ik Madhu kennen. Hij was mijn gids op één van de trekkings. Nu is hij mijn man.”

NAVAJEEVANA
EEN NIEUW LEVEN
Kinderen zijn de toekomst van een natie. In
India echter zijn veel kinderen verstoten Ze
hebben geen kansen op sociale en economische ontwikkeling. Vele jongens en meisjes
leven op de straat. Voor hen wordt niet
gezorgd, ze worden niet beschermd...
Het toenemend aantal meisjes op de straat is
onrustwekkend. Zij zijn kwetsbaarder dan de
jongens, worden vaker uitgebuit, hebben een
lagere status en minder rechten.
Verdienen zij dan geen menswaardig bestaan
en betere kansen?
De zusters Salesianen van Don Bosco vonden
alleszins van wel. In juli 1996 openden zij een
huis voor deze meisjes, Navajeevana. Het
betekent letterlijk “een nieuw leven”.
De meisjes krijgen onderdak, kleding, voedsel
en onderwijs. Op verschillende plaatsen worden de kinderen ook op straat onderwezen. Ze
leren lezen, schrijven, hygiëne en gezondheidsleer...
De meisjes krijgen hoop en waardigheid. Ze
veroveren een plaatsje in de maatschappij. Ze
zijn de toekomst van een natie...
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Zij woont in Bangalore, de hoofdstad van
Karnataka in het zuiden van India. Het is
een stad met tien miljoen inwoners en vele
straatkinderen. Deze kinderen vullen haar
dagen en haar leven..
“De meisjes worden opgepikt van trein- en
busstations, komen via het straatonderwijs of
soms via de politie bij ons terecht. In ons huis
leven 22 meisjes, min of meer permanent. Ze
gaan naar een gewone school. Vier leerkrachten gaan de straat op en ontmoeten elke dag
200 meisjes. Ze geven basisonderwijs. Hun
contact met de kinderen is heel belangrijk, ze
hebben een vertrouwensrelatie. In ons “open
huis” kunnen meisjes terecht voor alles wat ze
nodig hebben, wanneer ze maar willen.
Slapen, eten, verzorging, psychologische begeleiding, kleding, onderwijs... alles kan er.
In dat open huis verblijven elke nacht ongeveer 24 meisjes. Een veertigtal komt elke dag
vanuit de sloppenwijken een beroepsopleiding
volgen. Zo leren ze aan geld komen zonder te
moeten bedelen of erger nog, in de prostitutie
te moeten gaan. Na deze opleiding helpen wij
de meisjes ook nog aan een baan.
Het grote probleem is dat de meisjes van zodra
ze op straat komen, alles doen - moeten doen om te overleven. Ze komen al heel jong in de
prostitutie terecht. HIV en aids zijn grote problemen.
Waarom meisjes op straat komen? Om honderd en één redenen: problemen in de familie,
geldgebrek, droogte - slechte oogst - geen
eten, buitengegooid omdat meisjes te duur zijn
omwille van de bruidschat, gehandicapt en dus
slecht voor de status van de familie, mishande-

ling en incest, niet aanvaard door de stiefmoeder, ouders dood - vermoord, ouders zelf op
straat - alcoholiekers, verkocht door de ouders, ambras thuis en gewoon weggelopen...
Als we weten waar ze vandaan komen, wat niet
gemakkelijk te achterhalen valt, proberen we
het contact met de familie te herstellen. Maar
vaak vertellen de kinderen niet het hele verhaal, of veranderen ze van naam om zichzelf te
beschermen.
Ondertussen zijn er twee meisjes, na hun opleiding, zelf leerkracht geworden in ons
opvangtehuis.”
“Wat ikzelf doe? Ik geef beroepsopleiding en
ben verantwoordelijk voor de public relations.
Ik zit in het Bangalore forum voor straatkinderen en kindarbeiders en ben bezig met de campagne tegen kinderarbeid. In deze groepen
wordt er veel aan bewustmaking, beleidsvorming en lobbying gedaan.”
“Na drie jaar India zijn de cultuurverschillen
nog niet altijd gemakkelijk om mee te leven.
De positie van de vrouw, het castesysteem... ik
blijf het met Westerse ogen bekijken.”
“Ik ben bijzonder blij met de belangstelling
vanuit Zoersel. Al het geld dat wij krijgen gaat
naar een speciaal fonds. Met de interest, die
hier 12 % is, werken wij. Het kapitaal blijft
dus behouden en zo worden wij zelfbedruipend. De gemeenteschool van Zoersel en de
Derde Wereldraad hebben eerder al activiteiten georganiseerd en nu komt “Over de grenzen heen”, de kerstmarkt eraan... wordt er nu
ook nog een fanclub opgericht?” Vraagt ze
zich al lachend af.
Wil je meer weten over Navajeevana, kom
dan naar “Over de grenzen heen”. Ilse
Willekens zal daar ook zijn.
Zaterdag 12 december van 13 tot 21 uur, en
zondag 13 december van 10 tot 17 uur op
het domein van Bethanië te St.-Antonius.
Ilse Willekens, 22/2 Gangadhara Chetty
Road, Bangalore 560 042, India
Jan Campforts

SUIKERZIEKTE
OPSPORING VERZOCHT
WAT VOORAFGING :
Ouderdomsdiabetes, ook diabetes type 2 genoemd, is een frequent voorkomende ziekte in de populatie vanaf 45 jaar. Helaas
kan deze ziekte niet gemakkelijk herkend worden omdat de
vroegtijdige symptomen niet zo specifiek alleen bij deze ziekte
voorkomen. Gemiddeld verlopen 7 tot 10 jaar tussen het ontstaan
van een te hoge bloedsuiker en het ogenblik dat de ziekte ontdekt wordt.
Deze lange duur van de verhoogde suikerconcentraties in het
bloed met daarbij dikwijls ook nog een hoog vetgehalte en hoge
bloeddruk, resulteren in onomkeerbare afwijkingen van de kleine
bloedvaten in ogen en nieren en van de grote bloedvaten in hart
en hersenen.
Als de diagnose vroegtijdiger kon gesteld worden, zouden de
hoge suiker, het vet en de hoge bloeddruk al behandeld kunnen
worden VOOR de letsels in de bloedvaten ontstaan.
HOE

STEL JE EEN DIAGNOSE

?
Je kan de ganse bevolking screenen vanaf 45 jaar en om de drie
jaar meet je hun nuchtere suiker. Goed... maar komen al die
mensen, die zich zelfs heel gezond kunnen voelen, wel spontaan
naar de dokter daarvoor ?
Daarom is het zeer zinvol om langs alle mogelijke kanalen zo
veel mogelijk mensen te bereiken om hen door middel van een
risicometer zelf te laten inzien dat zo’n controle toch zou moeten
gebeuren.
BIJ IEMAND DIE ZO GOED ALS GEEN KLACHTEN HEEFT

SYMPTOOM

SCORE

- frequente dorst en/of veel wateren
- pijn bij lopen met noodzaak tot vertragen
- kortademig bij wandelen
met personen van dezelfde leeftijd
- leeftijd (in stappen van 5 jaar)

3
3

- vrouwen met een buikje naar voren
- mannen met buikje vooraan
- ouder of zus of broer met diabetes
- hoge bloeddruk
- je ziet op tegen fietsen of te voet gaan

3
2 boven 50 jaar
4 boven 55 jaar
6 boven 60 jaar
8 boven 70 jaar
3
8
3
3
3

VERTAAL JE SCORE :
Wanneer je scoort tussen : 0 - 3 = 1% kans op diabetes
4 - 6 = 2 % kans op diabetes
7 - 9 = 4 % kans op diabetes
10 - 12 = 6 % kans op diabetes
13 - 15 = 10 % kans op diabetes
16 - 18 = 17 % kans op diabetes
19 - 34 = 30 % kans op diabetes.

STUURGROEP PREVENTIE
Malle-Zoersel

LOKALE
I N F O R M AT I E
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 mozaiekkanaal van Telekempo en drukt
dan op de teletekstknop. De informatie van Zoersel zit op pagina 701 tot
750 . Reeds een aantal jaren vindt u hier informatie van onze gemeente.
Deze informatie moest tot voor kort telkens doorgestuurd worden naar
de kabelmaatschappij die dan alle gegevens inbracht. Maar nu verandert
er heel wat! De gemeente heeft een rechtstreekse aansluiting gekregen
en kan nu zelf de eigen pagina’s beheren en aanpassen. Teletekst wordt
nu hét kanaal voor snelle korte berichten.

De nieuwe teletekst voor snelle, korte berichten.
Vanaf 1 november zal er heel wat veranderen. Dan start de gemeente
met een volledig vernieuwde inhoud.
Zo krijgt u de wedstrijden en uitslagen van de eerste ploegen van onze
voetbal- volleybal en basketbalclubs. Waarheen dit weekend? Kijk even
op teletekst. U vindt er naast de populaire dagklapper ook informatie
over cursussen en tentoonstellingen. Tijdens de vakantieperiode opent
de jeugddienst een rubriek “Speelplein en Grabbelpas” met de laatste
berichten over openstaande uitstappen en activiteiten. Het gemeentebeleid volgt u op de voet. U vindt de data en agenda’s van de gemeenteraadscommissies en de rubriek “Heet van de naald” met zeer korte
nieuwsjes uit het schepencollege en de gemeenteraad.

Doe mee aan de teletekst-prijsvraag.
Zap tijdens de reclame even door naar lokale teletekst en win een prijs!
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) voor 20 november ’98.
U maakt kans op een mooie prijs. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Over deze onderwerpen vindt u informatie:
GEMEENTELIJKE DIENSTEN ...............701-702
- openingsuren gemeentehuis...................703
- bibliotheek .............................................704
- toerisme .................................................705
- kinderopvang..................................706-707
- zwembad................................................708
- waarheen met afval.........................709-715
* huisvuil (restafval)
* GFT
* Kringloopcentrum
* Kringlooppark
* KGA
GEMEENTERAAD .......................................716
COMMISSIES .............................................717
- commissie Vemina ................................718
- commissie ROLA ..................................719
- commissie Welzijn ................................720
- commissie bestuurlijke organisatie........721
WACHTDIENSTEN
DOKTER, APOTHEKERS,

... ................727-731

POLITIE ....................................................732
BRANDWEER .............................................733
ONDERWIJS ...............................................734
POSTKANTOOR ..........................................735
WEGENWERKEN .......................................736
CULTUUR - SPORT - SPEL .........................738
- Speelpein & Grabbelpas:
tijdens vakantieperiode...................739-740
- Cursussen en vorming ....................741-742
- Tentoonstelling...............................743-744
- Sportkalender en sportuitslagen .....745-746
- Dagklapper .....................................747-748
HEET VAN DE NAALD .........................749-750
zeer korte nieuwsjes over beslissingen van
het schepencollege en de gemeenteraad
In de toekomst misschien 1 bladzijde voor
elke adviesraad .................................722-726
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LOKALE

AGENDA 21

DE ZOERSELSE LOKALE AGENDA VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

DENKEN aan de volgende eeuw doen we stilaan allemaal wel eens. Het magische jaar 2000, de nieuwe eeuw, het nieuwe millennium komt eraan!
Maar denken volstaat niet. DOEN we ook iets voor dat volgende millennium ? Of
is onze leuze “Après nous le déluge” (vrij vertaald: wie na ons komt moet zijn
plan maar trekken).
In een aantal korte bijdragen willen we in deze en volgende GGD’s het begrip
“DUURZAME ONTWIKKELING”, dat in heel de wereld als toekomstmodel wordt verdedigd, ook vertalen naar onze lokale leefomgeving. Wat betekent dat concreet? Wanneer gedraag ik mij “duurzaam”?, enz ...
Veel artikels over milieu, over afval, natuur, ruimtelijke ordening, verkeer, energie of ook lokale economie hebben een zelfde achtergrond, die zelden naar
voor wordt gebracht. Al deze initiatieven passen namelijk in het streven naar
“duurzame ontwikkeling”. Het is dat fundament dat we in deze bijdragen willen
laten zien.
In deze artikelenreeks (een viertal afleveringen) willen we dus proberen duidelijk te maken waar het bij duurzame ontwikkeling om gaat, wat je zelf kan doen
en welke beleidsimpulsen er zijn. Het begint vaak bij heel eenvoudige dingen,
het is iets wat we onszelf stilletjesaan moeten aanleren, omdat het ons allemaal
(zes miljard mensen) aangaat: de wereld wordt een dorp.

Een kikker leefde in water dat langzaam warmer en warmer werd. Dat gebeurde zo geleidelijk dat de kikker er niet tijdig uitsprong en er
zo in ten onderging.
Waar is die tijd gebleven?
De ouderen onder ons zullen het zich nog herinneren.
Hoe we in warme zomers buiten zwommen in
plassen, beken en kanalen.
Dat was voor de tijd van lucht-en watervervuiling, verkeersfiles, weekenddoden en afvalbergen We verheerlijkten nog de kroostrijke gezinnen.
De nachten waren donker en de sterrenhemel
helder. Bij valavond kwam er rust en stilte.
Onze schilders zetten de rijk geschakeerde
lichtnuances van onze landschappen om in verf
op hun doeken.
Waar zijn ze gebleven?
De visjes en palingen in de Schijn, de rijkdom
aan planten, heggen, vlinders en vogels langs
boerenwegen?
We hebben veel meer comfort gekregen maar
er is ook veel verloren gegaan!
Waarom welzijn niet laten samengaan met welvaart?
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Is het zo normaal
dat veel bomen sterven in onze bossen, dat de
vruchtbaarheid van mannen aangetast is, dat de
moedermelk een veel te hoog gehalte aan verscheidene gifstoffen bevat, dat we onze groenten moeten wassen omwille van de dioxine
veroorzaakt door afvalverbranding in de tuin
en elders? Naast onze eigen vervuiling brengen
de westen- en oostenwind zwavel- en stikstofoxyden uit naburige landen.
De wereldwijde milieuproblematiek
noodzaakt tot
internationale samenwerking.
Dat gaf in 1987 aanleiding tot de geboorte van
het begrip “Duurzame Ontwikkeling”.
Duurzame ontwikkeling is eenvoudig gezegd
die (economische) ontwikkeling die de behoeften en de mogelijkheden van de toekomstige
generaties niet in het gedrang brengt.
Men spreekt over solidariteit onder de generaties.
Het lijkt simpel maar het heeft een vergaande
betekenis.
Het betekent dat we consumeren en produceren
zonder de hulpbronnen uit te putten, zonder
milieuvervuiling (waarmee onze nazaten toch
maar zullen opgescheept zitten, zoals bijvoor-

beeld met de bodemverontreiniging), er tegelijk voor zorgend dat iedereen recht heeft op
een niet vervuild stukje aarde.
IN JUNI 1992 WERD ONDER DE NAAM
AGENDA 21 EEN WERELDWIJD ACTIEPLAN
VOOR DUURZAME ONTWIKKELING GEMAAKT.
(ZIE VOLGEND KADERSTUKJE)

Medewerking van gans de bevolking
is nodig om tot resultaat te komen.
Samenwerken op alle terreinen is aan de orde
van de dag en terecht.
Duurzame Ontwikkeling brengt er ons toe in
onze wijk, onze gemeente, nationaal en zelfs
op wereldvlak samen te werken. En daar kunnen we ons alleen maar goed bij voelen.
Een gemeentelijke (lokale) Agenda 21
(voor de 21 ste eeuw) is een programma van
wat men op plaatselijk vlak gaat doen om
de toekomst voor de volgende generaties
veilig te stellen.
Wat houdt de deelname van Zoersel
aan de “lokale Agenda 21” in?
Zoersel engageerde zich tot het voeren van een
duurzaam beleid door het ondertekenen van de
zogemaande bijakte 7 van de milieuconvenant.
Voor de opmaak van een Agenda 21 is de
gemeente in Vlaanderen een pilootgemeente
samen met enkele andere gemeenten waaronder Hasselt en Leuven.
Onze gemeente koopt hout aan met het milieugarantielabel en wil hierdoor bijdragen tot het
behoud van het waardevol bosareaal.
Voor de opvang van regenwater worden grijze
afvoerbuizen voorzien, voor afvalwater oranje.
Men promoot in de scholen het gebruik van
drinkbussen en brooddozen om afval te verminderen.
Gemeenteambtenaren die met de fiets of te
voet naar het werk gaan, worden beloond met
een vergoeding.

CRUCEA
N

Het gebruik van regenwater voor toilet, was, douche en badkamer wil
men promoten en belonen, alsook het aanplanten van hagen.
Het is maar een greep uit vele initiatieven die allemaal passen in dezelfde beweging.
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Op het einde van het negende jaar humanitaire hulp aan en
vriendschapsrelatie met de Roemeense jumelagegemeente
Crucea is het opnieuw passend iedereen zeer hartelijk te danken
die op een of andere manier daaraan meegewerkt en/of het
mogelijk gemaakt heeft.

Bart Bouciqué, Jan Campforts en Aleide Lagrou.

twee één

AGENDA 21

Ook in zijn brief aan onze burgemeester en het comité “Zoersel
helpt Crucea” dankt burgemeester Hopic mede in naam van het
gemeentebestuur en alle inwoners van Crucea van harte het
bestuur en de ganse bevolking van Zoersel “voor de moeite die u
doet om ons ieder jaar te helpen sedert tussen ons de banden van
vriendschap en samenwerking zijn ontstaan”.

Agenda 21 is en uitgebreid actieprogramma betreffende het milieu- en
ontwikkelingsbeleid voor de 21ste eeuw. De rode draad in dit actiepragramma is het begrip duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling betekent in de eerste plaats dat er grenzen zijn
aan het gebruik van het milieu. Maar het milieubeleid mag niet los staan
van het algemeen ontwikkelingsbeleid: duurzame ontwikkeling betekent
ook minder armoede, meer democratie en beheersing van consumptie en
demografie (= bevolkingsaangroei). Het betekent ook het zoeken naar een
evenwicht tussen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen enerzijds en de
economische investeringen en technologische ontwikkelingen anderzijds.
Het vereist ook een grotere betrokkenheid van maatschappelijke groepen.

Dit jaar vertrokken twee vrachten met hulpgoederen naar Crucea
: in juli waren het de ongeveer 900 “adoptiedozen” van families
hier voor hun gezin(nen) in Crucea, uitrusting voor school en dispensarium, in september werd het materiaal (kostprijs 600.000,fr.) aangevoerd voor de aanleg van het waterleidingsnet in het
gehucht Satu Mare, de andere helft van de vrachtwagen bevatte
medische apparatuur en materialen van het Zoerselse SintJozefziekenhuis en was bestemd voor het hospitaal in het nabijgelegen stadje Vatra Dornei.

Agenda 21 kwam tot stand op een conferentie van UNCED (The United
Nations Commission on Environment and Development conferentie) in
Rio De Janeiro, Brazilië.
Bij die geboorte waren 178 landen betrokken.
Agenda 21 was de belangrijkste en omvangrijkste van 5 beleidsdocumenten in Rio. De andere waren: de verklaring van Rio, het Klimaatverdrag,
het Biodiversiteitsverdrag en de bossenverklaring.

Een gemengde technische en medische delegatie van SintJozefziekenhuis en comité was op dat ogenblik in Vatra Dornei
om een grondigere kennismaking met het ziekenhuis te bekomen
en technische uitleg te geven. Alle vier waren ze erg onder de
indruk van de overal ontbrekende apparatuur en technische middelen en van de heel povere verouderde infrastructuur. Maar
gewerkt wordt er wel degelijk in het “spital”! Met heel weinig hulpmiddelen probeert het medisch personeel, dokters en verpleegkundigen, zo goed mogelijk te zorgen voor de patiënten.

EEN HANDLEIDING ‘LOKALE AGENDA 21’ IS BESCHIKBAAR.
In Rio werden 2500 actiepunten voor een Lokale Agenda 21 geformuleerd. Tweederde van die actiepunten betreffen acties van de plaatselijke
bevolking. Elke gemeente zorgt voor zijn eigen “Lokale Agenda”.
Verschillende milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben een handleiding samengesteld voor Vlaanderen en verstuurd naar alle gemeentebesturen ( in te kijken op de gemeente).
Bij VODO (Vlaams Overleg Voor Duurzame Ontwikkeling) is een handleiding te bestellen, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, tel. 02/539.26.20.

Op de kraamafdeling ontbreekt warm water, de pasgeboren
baby’s liggen per twee in een bedje om mekaar te verwarmen.
De enige “monitor” tijdens een keizersnede of een appendicitisoperatie is een verpleegster met één hand aan de pols van de
patiënt en een andere hand aan de bloeddrukmeter!
Zowel de medische als de technische staf was dus bijzonder blij
met de materialen van het Sint-Jozefziekenhuis. Hopelijk kunnen
in het voorjaar ook enkele Zoerselse dokters-specialisten Vatra
Dornei ontdekken. Een voortdurende samenwerking tussen de
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vervolg van bladzijde 12

twee regionale ziekenhuizen is immers verrijkend voor beide en komt ongetwijfeld ook de
gezondheid van de inwoners van Crucea ten
goede.
Sinds vorig jaar worden de jongeren van
Crucea die universitaire studies doen, financieel gesteund via een “studiefonds”. Dit betekent dat zij jaarlijks vanuit Zoersel op een tegemoetkoming van 250,- DM mogen rekenen om
te kunnen verderstuderen. De maandelijkse
kost van een student in Roemenië bedraagt
ongeveer 60 % van een gemiddeld maandloon
(4.000,- fr.), zodat voor de meeste begaafde
jongeren verderstuderen uitgesloten is. Dank
zij onze financiële steun is hun aantal dit jaar
gestegen van 11 naar 15.
In september werd aan elk van hen reeds een
voorschot gegeven van 100 DM.

Daarom deze dringende oproep : u kunt dit
bijzonder nuttig en gewaardeerd initiatief
steunen met een bijdrage die eindigt op 1
via nr. 068-2061659-48 van “Zoersel helpt
Crucea”, voor bedragen vanaf 1.001,- fr. via
nr. 409-7527761-23 van Caritas Hulpbetoon
met de vermelding EURO 21 (U ontvangt
dan een fiscaal attest.).
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Voor heel wat atleten is het een eer uitgenodigd te worden door hun gemeentebestuur om
gehuldigd te worden voor hun titel die zij
behaalden tijdens het vorige sportseizoen.
Als onderdeel van het gemeentelijk promotiebeleid van Zoersel worden deze kampioenen
dan ook jaarlijks samengeroepen in de kampioenenviering van Zoersel. Na de officiële
huldiging wordt iedereen uitgenodigd op het
bal van de sportraad - “De nacht van de sport”
die zal plaatsvinden op vrijdag 18 december ‘98

O

E

N

E

N

in het ontmoetingscentrum ‘t Zonneputteke.
Niet alle Zoerselse atleten zijn echter aangesloten bij een erkende Zoerselse sportvereniging. Om ook deze kampioenen te kunnen uitnodigen op deze huldiging, vraagt de sportraad om prestaties en titels van individuele atleten van Zoersel vóór 15 november door te
geven aan de gemeentelijke sportdienst, Halledorp 37, tel. 380.13.91.
De sportraad kiest uit de gekende prestaties de
“sportman - sportvrouw - sportploeg” van het jaar.

NACHT V/D SPORT

SAMENWERKING MET MOUTIER
Einde augustus bracht een afvaardiging van
schepencollege en comité een driedaags
werkbezoek aan het Zwitsers stadje Moutier,
dat in 1989 Chiril, een ander gehucht van
Crucea, tot adoptie toegewezen kreeg. De
Zwitsers waren bijzonder onder de indruk van
onze initiatieven en realisaties. Ook in de pers
kwamen het bezoek en de werking van
Zoersel uitvoerig aan bod.
Afgesproken werd in de toekomst enkele projecten gezamenlijk uit te voeren, zoals de restauratie en inrichting van het cultureel centrum,
de verdere uitrusting van scholen en dispensarium. Het comité in Moutier zal trachten ook
voor Chiril ons “adoptiesysteem” en het studiefonds in te voeren.
UITNODIGING
Net als vorig jaar zijn we aanwezig op de
cadeau- en kerstmarkt “OVER DE GRENZEN
HEEN” op 12 en 13 december. Onze prachtige
“tent” zal opnieuw een pareltje zijn dat ook om
andere redenen een bezoekje waard is. Schitterende decoratievoorwerpen, een gezellige
sfeer bij een Roemeens drankje, documentatie
over Crucea enz.
Van harte welkom !
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18 december
ZONNEPUTTEKE

RAADSZITTING
Verontschuldigd: Henri
Schenck, Mario Verbeeck

PERSONEEL
Onze gemeente is reeds geruime tijd op zoek naar een
afdelingshoofd grondgebiedszaken. Voor het eerste
examen slaagde niemand, bij
het tweede kwamen er geen
kandidaten opdagen. Thans
worden de aanwervingsvoorwaarden verruimd, zodat
meer geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het examen.
Voortaan zal een inspecteur
van politie in Zoersel naast
een getuigschrift voor deze
graad ook in het bezit moeten
zijn van het brevet van officier van gerechtelijke politie.

BIBLIOTHEEK HALLE
De gemeenteraad keurt het
definitieve dossier voor de
oprichting van een nieuwe
bibliotheekfiliaal in Halle
goed. Het filiaal zal worden
geleasd van het Gemeentekrediet, dat optreedt als
bouwheer. De werken zullen

24

SEPTEMBER

op het einde van het jaar of
begin volgend jaar starten en
in1999 beëindigd worden.

RUIMTELIJK
STRUCTUURPLAN

Zoersel behoorde in 1981 tot
de eerste gemeenten die een
ruimtelijke structuurplanning
opstelden. Sindsdien is er
heel wat veranderd in onze
gemeente, zodat het laten
opmaken van een nieuwe
aangepaste planning wenselijk wordt geacht. De twee
raadsleden van de Volksunie
stellen het nut ervan in vraag
omdat de bestaande ruimtelijke structuurplanning volgens hen in het verleden
meermaals werd verkracht.
Op één onthouding na zijn
alle raadsleden het eens om
de bestaande structuurplanning te actualiseren.

AANKOPEN
Voor de groenploeg zal een
nieuwe hakselaar worden
gekocht. Verder wordt er een
nieuwe lichte vrachtwagen
met dubbele kabine en open
laadbak voorzien en zal een
oude lichte vrachtwagen voor
de metsersploeg worden
overgenomen.

1998

WATERSNOOD
De burgemeester licht toe dat
de schade van de watersnood
in september relatief beperkt
is gebleven in Zoersel. De
brandweer deed zo’n 110
interventies en er werden
1.100 à 1.200 zandzakjes uitgedeeld. Er zouden 50 à 60
serieuze schadegevallen zijn.
Onze gemeente werd erkend
tot deel van het rampgebied,
zodat de getroffenen een
beroep kunnen doen op het
Rampenfonds. Bij een aanvraag tot tegemoetkoming
moeten een heel aantal administratieve stukken worden
gevoegd, die normaal enkel
tegen betaling worden afgeleverd. De raad beslist dat
wie schade heeft geleden
geen vergoeding zal moeten
betalen voor de aflevering
van de noodzakelijke documenten.

GEHEIME ZITTING
De gemeenteraad erkent de
aanstelling van Greet Van
Hove als bijzondere leerkracht protestantse godsdienst en bekrachtigt de tijdelijke aanstelling van Roel
Wouters als onderwijzer voor
dit schooljaar in het gemeentelijk basisonderwijs. Tania
Thijs wordt aangesteld voor
naschools toezicht in de
basisschool van St.-Antonius.
De redactieraad van deze
informatiekrant krijgt er vier
leden bij: Mark Van Dyck,
Jan Hugo Verbanck,
Christian Dassonville en Jef
Van Hofstraeten.

Burgemeester Katrien
Schryvers neemt de eed af.
Guido Van Looveren volgt
Hugo Sebrechts op in de
gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Jan Van
Dyck volgt partijgenoot
(CDU) Hugo Sebreghts op als
schepen.
Jan Van Dyck legt de eed af
als nieuwe schepen van de
gemeente.

De laatste
nieuwsjes
van het
schepencollege
en de
gemeenteraad
vindt u vanaf nu
op teletekst
pagina 749

GEME EN T EBE S T UURD

OPVOLGING
HUGO SEBREGHTS
De gemeenteraad neemt officiëel kennis van het ontslag
van Hugo Sebreghts. In zijn
plaats wordt Guido Van
Looveren aangesteld als
raadslid. Voor de opvolging
als schepen van Hugo
Sebreghts dienden twee
raadsleden hun kandidatuur
in: partijgenoot Jan Van
Dyck (CDU) en Mario
Verbeeck (Vlaams Blok). In
een geheime stemming behaalt Jan Van Dyck 19 stemmen en Mario Verbeeck 4.
Nadien legt Jan Van Dyck de
eed af als nieuwe schepen.

VA N
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SCHOLEN
veldloop

1998

MEISJES

JONGENS

MEISJES

1STE LEERJAAR
1ste .....Eline Coertjens .........................GSA
2de .....Sophie De Vleeschauwer .........GSA
3de .....Yinthe Michielsen ....................GSA
1ste .....Lotte Noelants ..........................GBZ
2de .....Shana Tielemans ......................Martinusschool
3de .....Nena Tielemans........................Martinusschool

JONGENS

MEISJES

2DE LEERJAAR
1ste .....Indra Vanderbiesen ..................GSA
2de .....Chloë Cuyvers ..........................GSA
3de .....Hasse Callebaut ........................Elisabethschool
1ste .....Isabelle Vangeel .......................Antoniusschool
2de .....Lotte Gysels..............................Martinusschool
3de .....Annabel Cuypers ......................Martinusschool

JONGENS

MEISJES

3DE LEERJAAR
1ste .....Erika Van Broeck .....................Elisabethschool
2de .....Eva Smits..................................Elisabethschool
3de .....Sofie Aerts................................GSA
1ste .....Karen Dam ...............................Antoniusschool
2de .....Lynn Van De Cruys..................GBZ
3de .....Sanne Van Riel.........................Martinusschool

JONGENS

MEISJES

4DE LEERJAAR
1ste .....Silvie Arts.................................Elisabethschool
2de .....Hermine Gheysens ...................Elisabethschool
3de .....Gitte Verresen ..........................Elisabethschool
1ste .....Laura Van Avondt ....................Martinusschool
2de .....Cherish Menzo .........................Martinusschool
3de .....Ellen Vlaeyen ...........................Antoniusschool

JONGENS

MEISJES

5DE LEERJAAR
1ste .....Caroline Van Hasselt................Elisabethschool
2de .....Lies Soetemans.........................Elisabethschool
3de .....Tatiana Ceulemans ...................GSA
1ste......Barbara Gysbrechts ..................Martinusschool
2de .....Kim Wouters ............................Martinusschool
3de .....Kim Van de Vel........................Martinusschool

JONGENS

6DE LEERJAAR
1ste .....Nina Somers .............................BSGO
2de .....Kim Van den Brande................Elisabethschool
3de .....Sanne Maes ..............................Elisabethschool
1ste .....Felke De Rop............................GBZ
2de .....Hanne Barbe .............................Antoniusschool
3de .....Lise Conix ................................Martinusschool

JONGENS

MEISJES
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1STE LEERJAAR
1ste .....Geert Hendryckx ......................GSA
2de .....Reinert Debacker......................GSA
3de .....Steve Bartholomeeussen ..........Elisabethschool
1ste .....Glenn Van houtte .....................GBZ
2de .....Sebastiaan Verbelen .................Martinusschool
3de .....Yannick De Roover ..................Antoniusschool
2DE LEERJAAR
1ste......Dries Francken .........................Elisabethschool
2de .....Nils Dillen ................................Elisabethschool
3de ......Quinten Van Puyenbroeck .......Elisabethschool
1ste......Bart Hermans............................BSGO
2de ......Jyri Aerts ..................................BSGO
3de ......Mattijs Bours ............................GBZ
3DE LEERJAAR
1ste .....Kevin Claessens .......................Martinusschool
2de ......Glenn Smet...............................Antoniusschool
3de ......Jan De Hertogh.........................Antoniusschool
1ste......Jelle Mariën ..............................GSA
2de ......Manuel Bogaerts ......................GSA
3de ......Sebastian Müngersdorff ...........Elisabethschool
4DE LEERJAAR
1ste .....Dieter Van Giel ........................Elisabethschool
2de .....Joris Peeters..............................Elisabethschool
3de .....Paul Luyten ..............................GSA
1ste .....Ruben Smolders .......................Martinusschool
2de .....Tom Andries.............................GBZ
3de .....Stijn Verelst..............................BSGO
5DE LEERJAAR
1ste......Ben Vercammen .......................GSA
2de ......Glenn Dierckx ..........................GSA
3de .....Jo Van Dyck .............................Elisabethschool
1ste......Pieter Hoefnagels .....................Antoniusschool
2de ......Jeroen Brijs...............................GBZ
3de ......Sander Vermonden ...................GBZ
6DE LEERJAAR
1ste......Hannes Dillen ...........................Elisabethschool
2de ......Kevin Vekemans ......................GBH
3de ......Tim Van Hemeldonck ..............GSA
1ste......Ken Bonny................................Antoniusschool
2de ......Gijs Wyffels .............................Martinusschool
3de ......Frank Van Avondt ....................Martinusschool
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Openbare verpachting
van landbouwgrond

Wie is Jan Van Dyck

Het OCMW opent openbaar op maandag 7
december om 20 uur in
zijn burelen de inschrijvingen voor de openbare
verpachting van een perceel landbouwgrond. Het
lot is gelegen te Zoersel
en gekend als “De Mortels”, sectie B 608 en B
609/C en is 1 ha 30 a 99
ca groot. De voorgestelde pachtprijs bedraag
4.960 fr per jaar

WIE AFVAL VERMIJDT,

moet het niet kwijt!
Als u regelmatig een tijdschrift ter
hand neemt of uw radio op een
openbare zender afstemt, zal deze
slogan u zeker niet vreemd in de
oren klinken. Met deze slogan
heeft OVAM, de Openbare
Vlaamse Afval Maatschappij, haar
nieuwe campagne rond afvalvoorkoming ingezet. Deze campagne
ging van start in oktober en behandelt drie thema’s: het promoten
van een boterhammendoos, het
ge-bruik van verse onverpakte
groenten en fruit en het aanmoedigen van de duurzame boodschappentas.
Aangezien het gemeentebestuur
zich volledig kan terugvinden in
deze thema’s, willen wij helpen om
u van uw afval af te helpen. Op het
gemeentehuis en de loketdiensten
zijn gratis brochures beschikbaar
die handige afvalvoorkomingstips
bevatten. Deze komen in Zoersel
altijd van pas, want …weldra
bepaalt u de afvalrekening.
INFO:
Kris Ryckaert, tel. 380.13.46,
of
via de groene lijn: 0800-14.529

De schriftelijke aanbiedingen moeten uiterlijk
op 1 december aangetekend of tegen onvangstbewijs, toekomen bij de
voorzitter van het
OCMW, Oostmallebaan
50, 2980 Zoersel. De
omslagen moeten vermelden: “Verpachting De
Mortels sectie B 608 en
B 609/C”.
Volgende documenten
moet u er bijvoegen:
- een uittreksel uit de
geboorteakte,
- een uittreksel uit het
bevolkingsregister,
- een attest, af te leveren door het beheer
der belastingen, over
de belastbare inkomsten van het laatst
gekende dienstjaar,
- eventuele bewijsstukken inzake voorkeur
bij gebeurlijke toewijzing uit de hand.
Inlichtingen en het lastenkohier zijn te bekomen op het secretariaat
van het OCMW,
Oostmallebaan 50, alle
werkdagen van 9 tot 12
uur of telefonisch op
nummer 312.94.20.

Jan Van Dyck, Vogelzang 24.
Na het ontslag van Hugo Sebreghts,
wordt zijn partijgenoot en gemeenteraadslid Jan Van Dyck de nieuwe
schepen voor ruimtelijke ordening,
huisvesting, sociale woningbouw en
landbouw.
Jan is 47 jaar en gehuwd met Lily,
samen hebben ze twee kinderen,
Shanna en Brent. Hij werkt bij een
intercommunale en is actief bezig
met Vakantiegenoegens en vakbondswerk. Hij was enkele jaren
secretaris van de volleybalclub Voc
Halle.
In 1981 stond hij mee aan de wieg
van de Zoerselse CVP-jongeren. In
1984 kwam hij als opvolger in de
Raad van het OCMW, waarvan hij tijdens vorige legislatuur de voorzitter
was. In die periode werd de seniorenraad opgericht en werd beslist tot
de bouw van de serviceflats aan
Joostens.

CADEAU- & KERSTMARKT

Over de Grenzen heen
zaterdag 12 december
van 13 tot 21 uur
zondag 13 december
van 10 tot 17 uur
doorlopend
animatie, informatie en cafetaria
ten voordele van
sociale projecten, integratie,
ontwikkeling en solidariteit
centraal project
Ilse Willekens, India
opvang van kansarme meisjes

WETENS WAARD

OCMW

Over de Grenzen
heen is een organisatie van Derde
Wereldraad
Zoersel, Eurozoersel
vzw,
Gemeentebestuur
Zoersel,
Middenstand St.Antonius, Oxfam
Wereldwinkel vzw,
PC Bethanië en ‘t
Werkhuis
Monnikenheide vzw.
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VOLGENDE EDITIE : december 1998
artikels binnen : 07/11/98
periode : 17/12/98 -19/02/99
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 26 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 17 december, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :
donderdag 5 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 3 december , Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
donderdag 19 november, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGC WELZIJN :
dinsdag 8 december, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 24 november, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 19 november, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
vrijdag 13 november, Seniorendag, Zonneputteke, 14 uur
vrijdag 18 december, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 3 november, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 1 december, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 7 november, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 21 november, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
dinsdag 3 november, Zonneputteke, 20 uur
woendag 9 december, Zonneputteke, 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
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Vanaf nu vindt u de wachtdiensten ook op
de gemeentelijke teletekstpagina 727.
HUISARTSEN
NOVEMBER
zo 1 : Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
za 7 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
zo 8 : Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
wo 11 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
za 14 : Dr. Gysen, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
zo 15 : Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
za 21 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
zo 22 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
za 28 : Dr. Sebreghts, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
zo 29 : Dr. Smets, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

DECEMBER
za 5 :
zo 6 :
za 12 :
zo 13 :
za 19 :
zo 20 :
vr 25 :
za 26 :
zo 27 :

Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49 Oostmalle (311.71.81)
Dr. Van Der Wangen, Orchideeënlaan 23 (385.38.60)
Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)
Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
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)

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
NOVEMBER

50 JAAR SAMEN
Ludovicus en Maria
DE SCHUTTER-KERSTENS

Petrus en Julia
VERBERGT-PEETERS

Karolus en Maria
WYNANTS-VAN DYCK

Franciscus en Emma
LEEMANS-VAN GIEL

LET OP !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op maandag 2 november
(Allerzielen), woensdag 11november (Wapenstilstand), donderdagnamiddag & -avond 24 december (Kerstavond), vrijdag 25
december (Kerstmis), donderdagnamiddag & -avond 31 december
(oudjaar), vrijdag 1 januari 1999 (Nieuwjaar).
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06/11-13/11 : Baeyens, Zoersel (weekend)
Mertens, Zoersel (weekdagen)
13/11-20/11 : Sollie, Zoersel
20/11-27/11 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
27/11-04/12 : Nijs, Zoersel

DECEMBER

(JANUARI)

04/12-11/12 : Van Den Bosch, Westmalle
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

