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Beste lezer,
De vakantie zit erop. De flesjes zonnebrandolie zijn leeg of opgeborgen tot een volgende zomer.
Het leven herneemt zijn normale gang, zegt men dan. Niets is minder waar...
Terwijl sommigen onder jullie lagen te bakken aan de costa’s,
anderen thuis “bricoleerden”, ging het leven gewoon door...
Getuige daarvan deze GGD, die steevast om de twee maanden in
je brievenbus valt. Een ganse redactieploeg is immers het jaarrond
paraat om tal van wetenswaardigheden over onze gemeente bij
elkaar te sprokkelen.
Veel leesplezier!
Jan Campforts

OPEN MONUMENTENDAG
13 september 1998

W ij doen het ander s!
De werkgroep Hoevebenamingen (VVV-Zoersel en de Landelijke Gildes) zorgt dit jaar voor een aangename en leerrijke fietstocht. Terwijl je
de intussen alombekende ZAND NEEL-route rijdt, maak je kennis met
een aantal boerderijen die hun oude historische naam terugkregen. Dit
jaar zijn er weer een zeventien historische namen opgezocht en gekozen.
Op een paar van die boerderijen kan je het vroegere boerenleven letterlijk (spijs en drank) en figuurlijk proeven. Onderweg kan je ook kennis
maken met een aantal echte monumenten van onze gemeente. Gidsen
zorgen voor de nodige uitleg.
Je maakt er ook kennis met de kunst van het leggen van de witzandtapijten (het wit zand van Neel Zand, weet je wel!).
Maak er een mooie gezins- en daguitstap van!
Je kan de route starten aan het Koetshuis tussen 9 en 14 uur.
Behalve wat je onderweg eet en drinkt is alles uiteraard gratis.

ZOERSEL HELPT CRUCEA v.z.w.
nodigt u van harte uit op een spetterende muziekavond met de

MUCHACHAS
smartlappen, Zuiders ritme,
schlagers ludiek gebracht

vrijdag 25 september
20u.30
Koetshuis
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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gemeentepark Halle

toegangsprijs: 200,- fr.
met de opbrengst worden projecten in het Roemeens jumelagedorp gefinancierd.
tafelreservatie mogelijk, tel. 383.54.18.
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OCMW ZOEKT ...

Vervangers
Door uw vereniging ?
Het gemeentebestuur is
op zoek naar een oplossing voor een vlotte en
betrouwbare huis aan
huis bedeling van eigen
drukwerk in de deelgemeente Zoersel.

BEGRAAFPLAATSEN

Asverstrooiing
Bij een overlijden kan de as van de
overledene worden bijgezet in het
columbarium, begraven of verstrooid worden.
In dit laatste geval blijft er geen
enkel aandenken van de overledene op de begraafplaats. Om hieraan te verhelpen zullen aan de
verstrooiïngsweiden herdenkingszuilen geplaatst worden waarop de
namen van de overledenen kunnen worden vermeld. Dit kan ook
voor personen van wie de as de
voorbije jaren werd verstrooid.
Voor meer informatie neemt u contact op met Karel Verheyen, dienst
secretariaat, tel. 380.13.16.

DOE HET NU

Geef uw fiets een nummer !
Het gemeentebestuur zorgt voor
de registratie van fietsen. Een
nummer gegraveerd in uw fiets
schrikt dieven af. Wordt uw fiets
teruggevonden, dan weet de politie snel dat u de eigenaar bent.
Nog geen nummer in uw fiets?
Zeker doen:
elke eerste woensdag van de
maand van 13 tot 15 uur, bij de
dienst openbare werken in het
Zonneputteke.
De derde woensdag van mei en
september van 13 tot 15 uur, in
Halle aan het Koetshuis.
De vierde woensdag van mei en
september van 13 tot 15 uur, in
St.-Antonius aan de bibliotheek.
Gelieve wel vooraf een afspraak te
maken met de dienst openbare
werken, tel. 312.94.00.

Het gaat om de bedeling
van de Grootste Gemene Deler samen met
andere publicaties, minimum zes maal per jaar.
Heeft uw vereniging interesse om hieraan mee te
werken? Neem dan contact op met de dienst
communicatie & voorlichting, tel. 380.13.02.

VANAF 1 OKTOBER

Het OCMW zoekt personen die
gedurende een korte periode de
afwezige personeelsleden van de
poetsdienst willen vervangen.
Geïnteresseerd ? Bel dan met
Karine Demuylder, sociale dienst,
tel. 312.94.20, alle dagen tussen 9
en 12 uur.

COMPOSTMEESTERS

Op het recyclagepark
Vanaf september kunt u met al uw
compostproblemen op het recyclagepark op de Maey terecht. Elke zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur
zullen twee compostmeesters u helpen. Aarzel niet om er even langs te
gaan.
KOM, want ze zijn op POST.

GEEN RESTAFVAL

OVER DE GRENZEN HEEN

Op het kringlooppark !
Cadeau- en kerstmarkt
Eigenlijk is het al jaren
zo. Op het kringlooppark
(containerpark) horen
enkel gesorteerde fracties thuis. De meeste
fracties die daar worden
verzameld, worden
nadien ook gerecycleerd.
Eén uitzondering: het
groot huisvuil. Dit is bijvoorbeeld een oude
zetel of tapijt. De nadruk
ligt hier op GROOT, te
groot voor uw grijze vuilniszak.
Sommige mensen willen
immers gebruik maken
van het kringlooppark
voor allerlei kleine rommel. Klein restafval
MOET echter in de grijze
zak van de gemeente!
Wat is klein restafval?
Dit is niet recycleerbaar
afval dat in de grijze vuilniszak geraakt.
Bijvoorbeeld: diverse
niet recycleerbaar plastiek verpakkingen,
onbruikbaar speelgoed,
plastiek bloempotjes,
versleten huisraad, enz..

“Over de grenzen heen” is een
cadeau- en kerstmarkt in het teken
van solidariteit met de derde- en
vierde wereld en wil de integratie van
alle bevolkingsgroepen bevorderen.
Tijdens het weekend van 12 en 13
december zal “Over de grenzen heen”
voor de tweede keer georganiseerd
worden op het domein Bethanië door
de Derde Wereldraad, Eurozoersel,
het gemeentebestuur, de middenstand van St.-Antonius, Oxfam Wereldwinkel vzw, PC Bethanië en ‘t
Werkhuis Monnikenheide vzw.

WETENS WAARD

HUIS AAN HUIS
BEDELING GGD

Het geheel zal opgeluisterd worden
door verschillende optredens en animatie voor kinderen wordt voorzien.
De opbrengst van de kerstmarkt zal
gebruikt worden voor sociale- of
derde wereldprojecten. Als centraal
project werd gekozen voor het
opvangtehuis voor kansarme meisjes in India waar de Zoerselse Ilse
Willekens al enkele jaren werkt.
Verenigingen die wensen deel te
nemen aan “Over de grenzen heen”
kunnen contact opnemen met
Gilberte op het gemeentehuis, tel.
380.13.26.
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RAADSZITTING

GEME EN T EBE S T UURD

Verontschuldigd: Yves
Vervecken en Annemie
Roovers
De burgemeester opende de
zitting met haar medeleven te
betuigen aan de familie en
vrienden van het gezin
Hofmans-Sebrechts dat door
een tragische aanrijding om
het leven kwam. Na dergelijke dramatische ongevallen
komt de verkeersveiligheid
weer op de agenda. Voortaan
zullen politie en rijkswacht
in onze regio ook overdag en
vooral op zondagnamiddagen
WODKA- acties uitvoeren
VALS ALARM
Regelmatig wordt de politie
geconfronteerd met valse
alarmmeldingen. Dit is erg
storend voor het normale
politiewerk en kan de openbare veiligheid in het gedrang brengen. Voortaan zal
er dan ook een belasting van
5.000,- fr. geheven worden
bij een derde valse alarmmelding per jaar.
AANKOOP KUNSTWERK
Mevrouw Lia Schelkens is
de drijvende kracht achter
het privé-kunstproject
“Tweede natuur beeldenwandeling in Halse hossen”. Zij
ambieert de opstelling van
verschillende beelden in de
bossen. Hiervoor onderhandelt zij met de boseigenaar,
het OCMW van Ranst.
Er wordt ook gehoopt op toelagen vanwege de Europese
Commissie. Mogelijk wordt
het dus een project met internationale allures, dat volle
sympathie geniet van de
Culturele Raad, waar de
gemeente zich zou kunnen
bij aansluiten. Op advies van
de Culturele Raad beslist de
gemeenteraad tot de aankoop
van het kunstwerk “They
Wish” van Mark De Roover.
Deze kunstenaar uit onze
streek heeft reeds verschillende opdrachten in het buitenland gerealiseerd. Van
zijn hand was ook “de spiraal” die tijdens de laatste
biënnale in het gemeentepark
te bezichtigen was.
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De aankoopprijs van “They
Wish” bedraagt 650.000,- fr.
wat voor veel raadsleden wel
wat veel was. Voorbije twee
jaar werd de aankoop voor
kleinere kunstwerken
(200.000,- fr. per jaar) niet
benut zodat deze éénmalige
aankoop kan aanvaard worden. Voor kleinere aankopen
voor dit jaar wordt nog
50.000,- fr. gereserveerd.
Een krappe meerderheid
keurde uiteindelijk de aankoop goed. Het kunstwerk
staat momenteel aan de
Paardenmarkt in Halle.
SCOUTSLOKAAL
De scouts van Zoersel krijgt
een recht van opstal voor 50
jaar op de gemeentegrond
achter de “Long Man” te
Zoersel. De scouts kunnen
gratis over deze grond beschikken om er zelf een
nieuw eigentijds scoutslokaal
te bouwen.
DRUGBELEIDSPLAN
Om al de verschillende diensten die werken rond drugspreventie binnen de IPZ
(Inter politie Zone) op elkaar
af te stemmen werd een
werkgroep samengesteld:
“IPZ Platform Preventie
Middelenmisbruik”. Zij hebben met de steun van IGEAN
een plan uitgewerkt dat door
de gemeenteraad goedgekeurd werd. De rol van de
verschillende partners, zoals
politie en rijkswacht staan
duidelijk omschreven. De
gemeente zal nog acties moeten ondernemen. Zo zal de
jeugdconsulent, de sociale
dienst en de aan te stellen
halftijdse drugpreventieambtenaar nog betrokken worden
bij de uitvoering van dit plan.
HERAANLEG KERKHOF HALLE
Het kerkhof van Halle ligt er
“schraal” bij. De beplanting
is armtierig. De voetpaden
zijn aan vernieuwing toe.
Alle paadjes zullen opnieuw
aangelegd worden met dolomietverharding. De plaatsen
waar planten moeten komen
zullen afgegraven worden en
nieuwe teelaarde zal aange-

1998
bracht worden. Op 2.290 m2
zal er 1.200 m3 goede grond
aangevoerd worden. De geraamde kostprijs bedraagt
bijna vier miljoen. De afgegraven grond kan onder meer
gebruikt worden om het
buurtplein van de Risschot
op te hogen.
RIOLEN
Aan de rioleringswerken in
de Bloemenwijk wordt gesleuteld. Het regenwater zal
via een drainagesysteem afgevoerd worden in plaats van
via de riolering. Voor elke
woning wordt een wachtaansluiting voor regenwater geplaatst. In de toekomst zal
een gescheiden waterafvoer
immers verplicht worden. De
Kempendreef en het kruispunt Lelielaan/Gestelsebaan
worden eveneens opgenomen
in het dossier.
Het dossier voor de werken in
de wijk Vogelzang wordt samengevoegd met het dossier
van Aquafin van de zuidelijke
hoofdriool. Een gezamenlijk
dossier betekent een betere
coördinatie van de werken.
BIBLIOTHEEK HALLE
De gemeenteraad keurt de
ontwerpplannen van de bibliotheek in Halle goed. De architect kan deze plannen nu
verder uitwerken. Het gemeentekrediet zal optreden
als bouwheer. De gemeente
zal de gebouwen dan leasen.
BPA JOOSTENS EN OMGEVING
De vroeger voorlopig goedgekeurde BPA (Bijzondere
Plan van Aanleg) werd op
een aantal punten gewijzigd
en opnieuw voorlopig goedgekeurd. Nu volgt openbaar
onderzoek.
De wijzigingen:
- Opname van een bijkomend perceel ten westen
van de K.M.O.-zone
Kwikaard in het BPA als
landschappelijk waardevol
agrarisch gebied met buffering. Dit ten gevolge van
een beperkte herschikking;
- Schrapping van voetweg
nr. 237 omdat die niet

meer gebruikt wordt;
- Schrappen van woonfunctie uit projectzone in hoek
Kwikaard - Kappellei ten
gevolge van bezwaren
omwonenden;
- Verlegging meest westelijk stukje centrale voetweg aan de R. Delbekestraat volgens het huidige
tracé;
- Verlegging meest oostelijk
stukje centrale voetweg
over het domein Joostens
naast de serficeflats over
de gracht.
DE SCHOOLBUS
De Lijn zal ook het volgende
schooljaar het leerlingenvervoer van de scholen in St.Antonius verzorgen. De
gemeenteraad keurde de
nodige overeenkomst goed.
ALLERLEI
Alle PC’s van het gemeentehuis krijgen een nieuwe
moderne UTP- bekabeling. De
schildersploeg krijgt een nieuwe bestelwagen en de metsers
een lichte vrachtwagen.
GEHEIME ZITTING
1. Onderwiis
Elke Huybrechts en Griet
Meeussen werden tijdelijk
aangesteld in het gemeentelijk basisonderwijs.
Ook werden voor verschillende leerkrachten een
“afwezigheid voor verminderde prestaties voor het
volgend schooljaar goedgekeurd.
2. De gemeenteraaad benoemt
Roger Geysen als technisch
assistent-chauffeur.
Geert Rombouts en Ronny
Stoffelen van het vrijwillige brandweerkorps werden
bevorderd tot korporaal.
Jan Van Dyck (gemeenteraadslid) wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de intercommunale
nv IMABO.
3. In het kader van de openheid van bestuur brachten
de diverse vertegenwoordigers van de gemeente in de
intercommunales schriftelijk verslag uit van de
werking het voorbije jaar.

EUROZOERSEL

1999
Volgend jaar wordt, net zoals in 1993 en 1996, Eurozoersel opnieuw georganiseerd. U weet ongetwijfeld nog wel wat dat inhoudt. Zoersel vierde een grandioos Europees feest met vele
deelnemers uit verschillende Europese landen. Heel de bevolking
kon genieten van de cultuur uit die andere landen, verenigingen
die buitenlandse gasten hadden, smeedden vriendschapsbanden. Ook de mensen die gasten ontvingen, genoten mee en leerden heel andere culturen en gewoonten kennen.
Wij willen daarom langs deze weg verenigingen, die contacten
met verenigingen in Europese landen hebben of in de mogelijkheid verkeren contacten te leggen, uitnodigen om aan
Eurozoersel deel te nemen. Eurozoersel wordt in 1999 georganiseerd van 2 tot en met 8 augustus. Wij hopen natuurlijk het aantal
buitenlandse deelnemers van vorige keren minstens te evenaren!
Omdat tot nu toe de Raad van Beheer voornamelijk bestaat uit
mensen uit verenigingen die deelnemen aan Eurozoersel, mensen die dus tijdens die dagen gasten ontvangen, zoeken wij
tevens geïnteresseerden, die samen met ons de organisatie van
dit evenement willen helpen voorbereiden en tot een goed einde
brengen. Het moet immers voor iedereen een belevenis zijn.
Gasten ontvangen impliceert dat je ermee bezig bent en je op dat
ogenblik niet vrij bent om erop toe te zien dat de verschillende
activiteiten op rolletjes (blijven) lopen.
Ook naar de jongeren toe willen we een oproep lanceren. Het ligt
in de bedoeling dat Eurozoersel begint met een driedaagse
jeugdontmoeting. Contact met de Jeugdraad hieromtrent was
positief: zij willen meewerken en zijn intussen begonnen met het
uitwerken van een programma voor deze ontmoeting. Het is echter niet de bedoeling deelname aan deze jeugddriedaagse te
beperken tot jongeren uit jeugdverenigingen, ook andere geïnteresseerden mogen hieraan deelnemen. Wij zoeken in elk geval
een tiental jongeren uit Zoersel die dit willen meemaken en willen
helpen deze ontmoeting tot een succes te maken. Je maakt er
kennis met andere culturen, gewoonten enz.
Geïnteresseerde verenigingen, personen en jongeren kunnen
omtrent Eurozoersel meer inlichtingen krijgen bij :
Jef Joosten, voorzitter, Peggerstraat 26, tel. 383 50 09 en
Mia Nieberg, Jachthoornlaan 11, tel. 312 16 78.

AFSLANKEN

KRITISCH BEKEKEN
DEEL 1

Volgens de huidige dieetleer zou de Westerse mens zijn hele leven lang
gemiddeld slecht tussen de 2.500 en de 3.000 kcal voedsel mogen innemen om niet zwaarlijvig en ziek te worden (hart- en vaatziekten, kanker
en rheuma).
Het woord “kcal” betekent: kilocalorieën en duidt op de energie-inhoud
van een voedingsproduct: hoe meer calorieën, hoe dikker het maakt.
Als men echter rondom zich kijkt in restaurants en aan keukentafels,
valt het op dat zeker de helft van de mensen veel, zelfs te veel eten…
Men vraagt zich af waarom volgens de statistieken slechts een vierde
van de bevolking te zwaar is, en slechtes een zeer klein percentage, 1 tot
2 % “zo dik is als een olifant, ziekelijk dik is…”.
Er moeten dus biologische mechanismen aan het werk zijn die wij niet
of onvoldoende kennen om de algemeen aanvaarde waarde van de voedingscalorieën af te zwakken of af te leiden en de huidige dieetleer op
een verkeerd spoor te zetten.
Sommigen beweren: niet “hoeveel” calorieën we binnenspelen is
belangrijk, maar “welke” calorieën… Ik denk dat zij gelijk hebben.
Vezels en andere onverteerbare ballaststoffen uit plantaardige voeding
behoren weliswaar theoretisch tot de (calorierijke) koolhydraten, dat
zijn de meelstoffen en de suikers, ze worden echter niet opgenomen
maar via de stoelgang uitgescheiden. Dat is al één punt.
Vele groenten en vruchten zijn daarenboven laxatief en/of waterafdrijvend. Daardoor zal een deel van het ingenomen voedsel niet naar binnen
maar naar buiten via de stoegang of de urine worden uitgescheiden.
Nog andere plantaardige stoffen blijken in staat te zijn “ontkoppelingen” door te voeren, zij maken dat voedsel direct “verbrand” wordt, dus
in warmte wordt omgezet en niet als “chemische reserve energie” opgestapeld wordt.
In peulvruchten (bonen, erwten, linzen, soja…) zitten er stoffen die in
de darmen de normale afbraak van meelstoffen (als dusdanig niet in de
darmwand opneembaar) tot de suiker-bouwstenen (wel goed opneembaar) afremmen en alzo weerom calorieën naar buiten drijven.
Ook is er de zogenaamde warmteontwikkling die gepaard gaat met de
eetprocessen zelf: deze zou tussen de 5 en de 10 % van de opgenomen
calorieën in beslag nemen en aldus weerom op stille wijze onttrekken
aan de opstapeling als vet.
Verder is de menselijke gemoedstoestand zeer belangrijk voor het dik
worden. Het probleeem van onze “motivatie” om veel of weinig te eten
is al lang bekend maar nog steeds niet verklaard… Kijk maar naar de
rokers : waarom kan de ene er meer ophouden en andere niet ?
uw apotheker
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SUIKERZIEKTE

IMPLOSIE
VA N E E N

TELEVISIETOESTEL

TWEE TYPES
Het eerste type komt vooral voor bij kinderen tot twaalf jaar, soms ook
bij iets ouderen. De ziekte evolueert snel en er zijn duidelijke klachten
waardoor ze gewoonlijk vlug wordt ondekt. Bij veel drinken en veel
plassen moet men aan suikerziekte denken. Voor de behandeling is
bijna altijd insuline nodig die ingespoten moet worden.
Het tweede type diabetes zien we meer bij volwassenen vanaf ongeveer
45 jaar. Dit type evolueert zeer langzaam, in het begin zonder duidelijke
klachten en kan vele jaren ongemerkt voortschrijden. Dit heeft tot
gevolg dat er vaak al complicaties zijn op het moment dat de ziekte
wordt ontdekt. Dit is jammer, temeer omdat deze aandoening goed kan
behandeld worden met een dieet, tabletten en soms - maar zeker niet
altijd - met insuline inspuitingen.
De belangrijkste klachten in een gevorderd stadium zijn vaak moeten
plassen, droge mond en dorst en bijgevolg veel drinken, abnormale
moeheid, abnormaal gewichtsverlies, steeds terugkomende infectie,
vooral ter hoogte van de urinewegen en een verminderd zicht.
Al deze zaken kunnen op termijn leiden tot aantasting van de bloedvaten met hartinfarct tot gevolg, beroerte, noodzaak tot amputatie van een
been. Ook zenuwen, nieren en ogen raken aangetast. Patiënten voelen
dan bijvoorbeeld geen pijn meer of geen warmte en kunnen daardoor
grote en slechtgenezende wonden oplopen zonder dat het zelf direct
merken. Ook blindheid wordt in ons land het meest veroorzaakt door
suikerziekte.
Sommige mensen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van
diabetes: vrouwen die suikerziekte hadden tijdens een zwangerschap,
vrouwen die bevielen van babys boven de 4,5 kg., zwaarlijvige mensen,
mensen die teveel alcohol gebruiken, mensen die cortisonen moeten
gebruiken, mensen die diabetespatiënten hebben in de familie.
De vroegtijdige opsporing is dus een nuttige en levensbelangrijke zaak.
Ze kan alleen effectief gebeuren door een bloedonderzoek, liefst nuchter. Heb je dus enige twijfels, met één prikje kan je huisarts je vertellen
of je suiker op punt staat of niet en als het nodig is kan hij je helpen
voorkomen dat je in een sukkelstraatje geraakt.

STUURGROEP PREVENTIE
Malle-Zoersel
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De implosie van een televisietoestel komt weliswaar niet zo vaak
voor. Wat moet je doen als een implosie zich toch voordoet en
hoe kan je het voorkomen ?
Het gevaar voor een implosie is groter bij oude toestellen die niet
voldoen aan de thans geldende veiligheidsnormen. Het “ineenspatten” van een beeldbuis kan het gevolg zijn van een mechanische schok (een toestel dat omvalt), een blootstelling aan grote
temperatuurverhoging of een plotselinge afkoeling (een omgestoten vaas met water).
HOE

VOORKOMEN

?

Een televisietoestel geeft warmte af. Zorg altijd voor voldoende
ventilatie. Leg geen boeken, kranten of sierkleedjes op het toestel. Bij ingebouwde apparaten moet er minstens 10 cm vrije
ruimte zijn rond het toestel. De deuren mogen pas worden gesloten, minstens een half uur nadat het toestel werd uitgeschakeld.
Plaats het toestel liever niet in de nabijheid van gordijnen,draperieën of wandbekleding en stof het regelmatig af. Een stoflaag
belemmert de ventialatie en is gemakkelijk ontvlambaar.
Trek de stekker uit bij onweeer of in geval van langdurige afwezigheid. Het stopcontact moet altijd goed bereikbaar zijn.
WAT

MOET JE DOEN

ALS ER ROOK OF VLAMMEN UIT HET TOESTEL KOMEN

?

- roep de brandweer (telefoonnummer 100),
- benader de beeldbuis nooit frontaal, verplaats het toestel niet
en veroorzaak geen schokken,
- schakel het toestel uit en trek de stekker uit,
- gebruik een snelblusser met een polyvalent poeder, nooit water
of een CO2 blusser (thermische schok),
- sluit de vensters en deuren van de kamer en wacht op de
brandweer,
- probeer nooit een eventuele brand te blussen met behulp van
een deken of kussens. Ze zouden vuur kunnen vatten en de
brand nog erger maken.

Ben jij ook zo’n
STOKER
K RIS R YCKAERT

Verbranden van afval…Laat je niet opstoken !
Er zijn nog altijd een aantal mensen die hun
afval in de tuin verbranden. Zo denken ze de
afvalberg te helpen verkleinen, maar deze vlieger gaat niet op. Er zijn namelijk voldoende
argumenten om het stoken toch maar beter
achterwege te laten. Voor alle duidelijkheid:
met achterwege bedoelen we zeker niet je achtertuintje.
WAT ZEGT DE WET ?
1. “Het is verboden vuur te maken op minder dan 100 meter van huizen of andere
gebouwen, bossen, boomgaarden,
plantingen, hagen, houtmijten of van
alle andere verzamelingen van brandbare stoffen.”
De inhoud van deze wet van 1886 is ook vandaag nog altijd perfect van toepassing. Vanaf
100 meter kan men pas spreken van een veilige afstand. Een hevige windstoot draagt de
assen namelijk verder dan je denkt.
2. “Het is verboden zaken te doen die
iemand anders kunnen hinderen of
bevuilen.”
Vuurtjes stoken kan leiden tot het hinderen van
het verkeer, wat strafbaar is. Ook je buren kan
je beter niet hinderen of goederen van hen bevuilen. Ze zullen het waarschijnlijk niet appreciëren als hun witte was zwart ziet of stinkt
naar de rook.
WAT ZEGT HET MILIEU ?
Als je dacht dat enkel de fabrieken de lucht verpesten, dan heb je het grondig mis. De lucht
wordt ook door een groot deel verontreinigd
door de mensen zelf, met de auto als voornaamste boosdoener. Het verbranden van afval maakt
het natuurlijk nog wat erger. In verbrandingsovens wordt er ook afval verbrand, maar dit
gebeurt aan zulke hoge temperaturen dat de rook
veel minder schadelijk is. Bovendien wordt de
vrijgekomen energie omgezet in elektriciteit
zodat mens en milieu ermee gediend zijn.

Het zijn trouwens enkel de
verbrandingsovens die een
vergunning hebben tot het
verbranden van afval. Alle
andere afvalverbranding is
verboden, zowel buiten als
binnenshuis in de allesbrander. Brik, plastic en keukenafval zijn bovendien heel giftig
als ze bij te lage temperaturen
verbrand worden. Papier verbranden in de kachel brengt
trouwens een groot risico op
schouwbranden met zich mee.
WAT ZEGT DE DOKTER ?
Onderzoek heeft uitgewezen dat als je veelvuldig aan rook blootgesteld wordt dit een aantasting van de ademhalingswegen kan veroorzaken. Irritatie van ogen, neus en longen zijn
mogelijke gevolgen. Vooral rook afkomstig
van het verbranden van afval is heel ongezond,
of dacht u dat het inhaleren van gesmolten
plastic gezond is voor onze luchtwegen en
bloedcellen ?
Onthoud dit: “Stoken schaadt de gezondheid van u en uw medemens.”
WAT ZEGT DAN HET
GEMEENTELIJK AFVALBELEID ?
De gemeente Zoersel geeft je vele mogelijkheden om dit afval te verwerken.
Groente-, Fruit - en Tuinafval wordt om de 14
dagen opgehaald in de groene container. Bovendien kan je met grote takken, grof tuinafval
of planken altijd op het recyclagepark terecht.
Als je je afval dan toch zelf wil wegwerken,
hebben wij nog een betere oplossing voor jou:
het compostvat. Goedkoop, niet veel werk en
het levert je ook nog een berg compost op.
Meer informatie rond composteren, vind je in
de afvalkrant van mei ‘98.
Ook papier kan je sorteren. Het wordt aan huis
opgehaald en ook op het recyclagepark is er
een container voorzien. Al wat geen restafval
is en gerecycleerd kan worden, kan je er trouwens allemaal deponeren.

Laat je je afval toch liever in rook opgaan, dan
mag je de politie aan je deur verwachten. De
eerste maal kom je er nog met een waarschuwing van af, de tweede maal wordt er proces verbaal opgesteld. Leg je buren dus niet te veel
het vuur aan de schenen.

SAMEN

V A T T E N D
Stoken van afval ( plastic, brik, KGA,
keukenafval,… ) mag NOOIT, ook niet in
de kachel of allesbrander.
Een vuurtje maken in de tuin, in een kuil,
een oud olievat of andere verbrandingsinstallaties is NIET TOEGESTAAN.

VRAGEN

K L A C H T E N
Nog vragen rond afval verbranden ?
Bel ons groene nummer:
0800/14.529 of 380.13.46.
Klachten kunt u melden
bij de gemeentepolitie,
tel. 385.16.16.
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STRAKS
zal je euro vallen...
ALS
je frank het niet meer doet
Ook in Zoersel zal je straks de euro’s horen vallen. De euro wordt
op 1 januari 1999 de nieuwe munt van maar lieft 290 miljoen
Europeanen. België voert dan samen met 10 andere lidstaten
van de Europese Unie, één en dezelfde munt in: de euro. Binnen
enkele maanden zal u in België, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en
Spanje in dezelfde munt kunnen werken en betalen via cheques,
overschrijvingen, kredietkaarten, ... maar nog niet met klinkende
munt. Dat gebeurt pas vanaf 1 januari 2002.

GRATIS

FOLDER

Wellicht stelt u zich nog een aantal vragen. Hoeveel zal de euro
precies waard zijn? Hoe zien de nieuwe muntstukken en biljetten
er uit? Waarom één Europese eenheidsmunt? Wat zijn de voordelen? Op deze en vele andere vragen vindt u een antwoord in
de folder “Straks vervangt de euro de frank”.
U kan de folder gratis bekomen om het gemeentehuis of de loketdiensten.

KENNIS

MAKEN MET DE EURO

Wilt u kennis maken met de nieuwe munt, dan krijgt u op 20 september uitgebreid de gelegenheid.
Bovendien leert u die dag dat Zoersel Europeser is dan u denkt.
Tal van plaatsen in onze drie dorpen herinneren aan kortere of
langere verblijven van Fransen, Duitsers, Husaren, Kosakken,
Oostenrijkers, Hollanders, Spanjaarden en nog vele anderen lieten sporen op Zoerselse bodem.
Wilt u het Europese heden en verleden van Zoersel leren kennen, doe dan mee aan de EURORALLY van 20 september. In de
sporen van de ZAND NEEL-fietsroute kunt u er een mooie
gezinsdag van maken.
U kunt vertrekken tussen 9 en 15 uur aan het Koetshuis aan het
gemeentehuis.

EURO-KWARTETSPEL

Z O N E Vbedrijven
REEMDE

Iedereen weet stilaan dat bouwen of uitbreiden in een zone waar
dit volgens het gewestplan niet kan, wel haast onmogelijk is.
Voor woningen in bijvoorbeeld agrarisch gebied is de regeling
zeer streng geworden, maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden in een zone waar ze niet thuis horen volgens het gewestplan,
is dit soms een groot probleem.
Door de bevoegde minister werd voor dergelijke bedrijven een
speciale regeling uitgewerkt, namelijk maakt hij het mogelijk voor
de gemeentebesturen om voor die bedrijven een BIJZONDER PLAN
VAN AANLEG VOOR ZONE-VREEMDE BEDRIJVEN op te stellen. Echter
werden tegelijk de voorwaarden daarvoor vrij streng gemaakt. Zo
mag het geenszins gaan om bedrijven die niet over de nodige
vergunningen beschikken, het mag dus geen regularisatie betreffen. Het moet ook om een logische uitbreiding gaan en deze
moet verantwoord zijn in de omgeving.
Allemaal begrippen en voorwaarden die gauw uitgesproken zijn,
doch de verwerking ervan is ver van eenvoudig. In grote lijnen
kan als voorbeeld worden gegeven: een bedrijf dat in een 50meter diep woongebied met landelijk karakter zit en zou moeten
uitbreiden naar achter toe in agrarisch gebied, of een bedrijf dat
op de rand van een industriegebied zit en enkel ruimte heeft naar
agrarisch gebied toe. Ook zou een bedrijf in woongebied mogelijk
in aanmerking komen. Deze voorbeelden zijn uiteraard niet bindend, noch beperkend.

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 nu te koop tegen
200,- fr. in het gemeentehuis en de loketdiensten.

INFO
Voor meer info over de Eurorally en de Open Monumentendag,
bel de toeristische dienst tijdens de kantooruren op nr. 312.94.10.
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Het schepencollege van Zoersel overweegt zulk een bijzonder
plan van aanleg op te maken. Een aantal bedrijven hebben zich
overigens reeds gemeld om op de lijst opgenomen te worden
(wat nog niet wil zeggen dat ze in aanmerking komen).
De gemeente wil een voorlopige lijst van “zonevreemde bedrijven” voor Zoersel opstellen. Wie zich dus wil melden gelieve dit
te doen ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel. Daarna zal ieder bedrijf
afzonderlijk worden onderzocht om te zien of het inderdaad in
aanmerking komt.

DE SENIOR

SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 9, SEPTEMBER 1998, SECRETARIAAT TEL. 312.94.32

TEGEMOETKOMING
“hulp aan bejaarden”
DEFINITIE
De tegemoetkoming “HULP AAN
is een financiële steun voor
senioren vanaf 65 jaar die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van
dagdagelijkse taken zoals zichzelf wassen, kleden, zich verplaatsen, het bereiden van maaltijden en het onderhoud
van de woning.
BEJAARDEN”

De doelstelling van deze tegemoetkoming is de senioren te vergoeden voor
de meerkost die zij hebben als gevolg
van het niet meer ten volle aankunnen
van deze dagdagelijkse levensfuncties.
VOORWAARDEN
Om aanspraak te kunnen maken moet
men voldoen aan volgende voorwaarden:
1. 65 jaar of ouder zijn;
2. de Belgische nationaliteit hebben
(vreemde nationaliteit specifieke
voorwaarden);
3. in België wonen;
OOK een BEJAARDE die IN EEN INSTELLING verblijft, KAN AANSPRAAK maken
op deze tegemoetkoming;
4. een bepaald inkomen niet overschrijden;
alle inkomsten waarover de gerechtigde, zijn echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee hij/zij een huishouden
vormt beschikt, worden in aanmerking genomen. Men heeft geen recht
op deze tegemoetkoming als de
inkomsten gelijk of hoger liggen dan:
- voor een alleenstaande:
41.691,- fr. per maand (*),
- voor een samenwonende:
33.704,- fr. per maand (*),
- voor een gezin met 1 hulpbehoevende:
49.478,- fr. per maand (*),

SENIORENRAAD VEURNE
BEZOEKT
SENIORENRAAD ZOERSEL

- voor een gezin met 2 hulpbehoeven
den: 67.408,- per maand (*),
(*) = bedragen geldig op 01/05/1996.
5. Een verminderde graad van zelfredzaamheid bewijzen:
Zoals reeds eerder vermeld moet men
bepaalde problemen ondervinden bij
het uitvoeren van dagdagelijkse
taken.
Dit wordt bewezen door documenten
die moeten worden ingevuld door de
huisarts of geneesheer-specialist. De
gestelde diagnose moet dan nog
bevestigd worden door een controlegeneesheer van het ministerie van
Sociale Voorzorg.
Er wordt een bepaalde graad van vermindere redzaamheid toegekend. Hoe
hoger deze graad, hoe hoger de uitkering.
AANVRAAG
De tegemoetkoming wordt aangevraagd
via de sociale dienst van de gemeente.
TOEKENNING
De beslissing tot toekenning wordt
genomen door:
Het ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,
Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000
Brussel.
INFORMATIE
Indien u bijkomende inlichtingen wenst,
kan u deze bekomen bij :
Diane Weyten, gemeentelijke Sociale
Dienst, tel. 380.13.83 of bij Ilse
Lenders, Sociale Dienst van het
OCMW, tel. 312.94.30.
Uit: Informatienota van KBG: uitgavedatum 7/97

Ilse Lenders

Op 19 mei mochten wij op aanwijzing van
het Provinciebestuur de seniorenraad van
Veurne in Zoersel ontvangen. Het dagelijks
bestuur van de seniorenraad nam de rol van
gastvrouw(heer) waar.
Na een officiële ontvangst in het Koetshuis
door burgemeester Katrien Schryvers, volgden een videomontage waarin de bezoekers
met de mooiste plekjes van Zoersel mochten
kennis maken.
De seniorenraad van Veurne, die minder lang
bestaat dan deze van Zoersel, stelde haar werking voor. Ervaringen werden uitgewisseld
en specifieke problemen werden besproken.
Zo bestaat bijvoorbeeld Veurne uit 10 deelgemeenten, die ieder op zichzelf reeds hun
eigen problemen hebben. Dan nodigde
Veurne op haar beurt de seniorenraad van
Zoersel uit voor een tegenbezoek.
De namiddag werd voorbehouden om onder
deskundige leiding van een gids het
Lindepaviljoen te bezoeken en een rondrit te
maken door de mooie Zoerselse natuur.
De bezoekers genoten van al het mooie dat
hen werd aangeboden; en, hoe konden wij
beter deze zonnige, goed gevulde dag, afsluiten dan met een stevige pint trappistenbier
aangevuld met kaas van dezelfde producent.
Een fijn bezoek met een leerrijke ervaring!!!
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Is de seniorenraad
van Zoersel
voldoende gekend ?
Alhoewel de gemeentelijke seniorenraad van Zoersel reeds
vijf jaar bestaat, stellen wij vast dat er bij sommige senioren nog steeds heel wat misverstanden leven rond de werking en het doel van deze raad. Daarom dit kort overzicht
dat gebaseerd is op de statuten van de seniorenraad.
De statuten van de seniorenraad werden
door de gemeenteraad op 28 januari 1993
goedgekeurd, “waardoor de raad werd
opgericht en als adviesorgaan inzake seniorenbeleid van de gemeente en van het
OCMW van Zoersel werd erkend. Hij
werkt autonoom.”
De seniorenraad kan dus enkel adviezen
uitbrengen over het seniorenbeleid dat
door de gemeente en door het OCMW van
Zoersel gevoerd wordt en enkel voorstellen doen of activiteiten organiseren voor
de senioren van Zoersel. Zijn werkterrein
is begrensd tot de gemeente Zoersel en tot
de senioren van deze gemeente.
Wij zijn dan ook geen plaatselijke afdeling van een seniorenbeweging die zowel
gemeentelijk, provinciaal, als op het vlak
van de gemeenschappen en op federaal
vlak is uitgebouwd; zodat wij niet kunnen
terugvallen op een organisatie die ons
enerzijds steun biedt en waarmee wij
anderzijds in alle solidariteit kunnen meewerken aan de doelstellingen van deze
beweging.
Alle inwoners van Zoersel, die tenminste
55 jaar oud zijn, tot welke opinie of religie zij ook behoren, kunnen op de Algemene Vergaderingen van de Seniorenraad
aanwezig zijn en aan alle activiteiten die
de seniorenraad inricht, deelnemen. Om
echter STEMGERECHTIGD LID van de Algemene Vergadering te worden moet men
wel een schrifteljke aanvraag indienen bij
de Algemene Vergadering. Dit gebeurt via
het secretariaat (de seniorenconsulente).
De adviezen die de seniorenraad uitbrengt
zijn van zeer uiteenlopende aard. Zij worden vooraf door de permanente werkgroep
“Verkeer, Huisvesting en Milieu” besproken en door de Algemene Vergadering, al
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of niet bekrachtigd. De werkgroep volgt van
nabij de uitvoering
op die door de
gemeente of door
het OCMW aan
deze adviezen
gegeven wordt en
brengt daarover
verslag uit bij de Algemene Vergadering.
Naast de adviesfunctie “neemt de seniorenraad initiatieven om de samenwerking en het
overleg tussen alle verenigingen of instellingen die bij het seniorenwerk betrokken zijn
te stimuleren en te coördineren en om bij
zoveel mogelijk senioren de interesse voor
het seniorenbeleid te bevorderen”.
Daarom “zetelen in de Algemene Vergadering, MET STEMRECHT, twee vaste afgevaardigden van elke vereniging die een
specifieke seniorenwerking ontplooit binnen het grondgebied van de gemeente. (In
Zoersel zijn dat onder meer de drie
KBG’s, één per deelgemeente). De
betrokken organisaties verkiezen zelf deze
afgevaardigden. Hun namen worden
schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter
van de seniorenraad. Indien het mandaat
van een afgevaardigde openvalt dient de
organisatie binnen de drie maanden een
nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden.”
Deze afgevaardigden zijn immers goed
geplaatst om de problemen die in hun
organisatie aan het licht komen voor te
leggen aan de Algemene Vergadering, die
deze kan doorspelen aan de gemeente of
aan het OCMW. De KBG’s hebben er dus
alle belang bij hun vertegenwoordigers
aan de seniorenraad mede te delen.
Naast de adviesfunctie denkt de seniorenraad ook aan de senioren zelf. Daarom is

de permanente werkgroep “Cultuur,
Vorming en Welzijn” opgericht die CULTURELE EN VORMINGSACTIVITEITEN aan
ALLE SENIOREN VAN ZOERSEL aanbiedt, of
zij nu lid zijn van de seniorenraad of niet.
Heel wat senioren (denken wij maar even
aan de jongeren die soms op 55... 60 jaar
op prépensioen worden gesteld) moeten
na jaren van intense arbeid hun leven
opnieuw inrichten, nieuwe vrienden
maken en willen nu eens dat doen waar zij
vroeger geen tijd voor hadden, zoals culturele uitstappen, museumbezoek, enz...
Daarnaast wordt er ook heel wat zorg
besteed aan VORMING en INFORMATIE. Op
de Algemene Vergaderingen wordt er
meestal een spreker uitgenodigd die een
probleem behandelt dat de senioren aanbelangt. Daarnaast zijn er nog de rubriek
“de Senior” die in de gemeentelijke informatiekrant wordt opgenomen en “de
Seniorenkrant” die reeds in een 400-tal
seniorengezinnen wordt verspreid.
Wie, na het lezen van deze uiteenzetting,
nog vragen heeft met betrekking tot de
werking van de seniorenraad of over het
lidmaatschap kan steeds terecht bij de
seniorenconsulente (tel. 312.94.20), bij de
voorzitter (tel. 383.09.16) of bij de leden
van het Dagelijks Bestuur van de seniorenraad.
de voorzitter van de seniorenraad
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riolerings
WERKEN

Riolerings- en wegenwerken
Vogelzang
Brakenberg (tussen Lotelinglaan en Halle-Dorp), De Vogelzang, De Blokskens, Kerkhofweg, Dageraadsstraat, Brakkebos en Zonstraat
WERKGROEP BESPRAK VERKEERSVEILIGHEID
Samen met de rioleringswerken in de wijk kan meteen de
verkeersveiligheid aangepakt worden. Immers het wegdek
moet toch worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Een
werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het gemeentebestuur en bewoners van de wijk heeft de plannen voor de
heraanleg bestudeerd.
Op 13 mei kwam de werkgroep bijeen voor een “wandelvergadering” door de wijk. Uitgangspunten waren: zoveel mogelijk werken met het bestaande groen, smalle rijweg en
traag verkeer, overal dubbelrichtingsverkeer en overal gemengd verkeer. Gemengd verkeer betekent fietsers en auto’s
samen op de rijweg. Geen fietspad, hiervoor is te weinig
ruimte.
Samen met een afgevaardigde van het ontwerpbureau stapte
de werkgroep door de wijk. Op het ontwerpplan werden
druk aantekeningen gemaakt. We overlopen even een aantal
voorstellen:
- plateau voorzien op kruispunt Vogelzang/Kerkhofweg,
- breedte Vogelzang:
vooraan (vanaf Halle-Dorp): 4 m + 2 x 0,3 m boordsteen = 4,60 m,
ter hoogte van nr. 18 een versmalling naar 4,10 m
laatste deel Vogelzang (voor kruispunt met Hallevelden): 3,60 m,
- breedte zijstraten Vogelzang : 3,50 m + 2 x 0,3 m boorsteen = 4,10 m,
- de Zonstraat zal mee verhard worden. Hier het begin van
een verlengd plateau tot voorbij Brakkebos.
- Kruispunt Dageraadstraat/Vogelzang op plateau.
WERKEN STARTEN VERMOEDELIJK BEGIN 1999
Deze voorstellen werden inmiddels verwerkt in een ontwerpplan dat door de gemeenteraad op 25 juni werd goedgkeurd.
De werken in de wijk Vogelzang verlopen samen met de

aanleg van de hoofdriool van Halle-Dorp naar de
Lemmekensbaan. Dit is de lang verwachte “zuidelijke
hoofdriool Halle”. Deze loopt vanaf de Lotelinglaan over
Brakenberg (deel), Vogelzang (deel), Brakkebos en Klein
Herentals naar Liefkenshoek. Daar sluit de hoofdriool aan op
de bestaande collector die het vuile water richting Zandhoven naar het waterzuiveringsstation voert. De opdrachtgever
voor deze rioleringswerken is dus enerzijds de gemeente en
anderzijds Aquafin nv. Deze leggen voor het Vlaamse gewest de hoofdriolen en collectoren aan.
In dit dossier, dat reeds jaren aansleept, komt nu toch eindelijk schot! Vermoedelijk zullen de werken in het najaar worden aanbesteed, zodat men na de winter van start kaan gaan.
In ieder geval zullen wij de bewoners op voorhand informeren.

Verkeersplan Bloemenwijk
Dit plan is het eindresultaat van een werkgroep bestaande uit
inwoners van de wijk en afgevaardigden van het gemeentebestuur. Langzaam Verkeer vzw werd aangesteld voor een
deskundige begeleiding.
Het verkeersplan streeft naar een snelheid van 30 km per uur
bij elke heraanleg. De 30 km per uur als juridische snelheid
nu reeds hanteren voor heel de wijk kan niet, omdat het wegbeeld van vele straten niet strookt met deze snelheid. Na de
uitvoering van het volledige verkeersplan zou de wijk mogelijk wel in aanmerking komen voor een zone 30. Om dit te
verwezenlijken stelt het plan een reeks ingrepen voor. Onder
meer:
- de breedte van de woonstraten: 4 m + boordsteen van 2 x
30 cm = 4,60 m,
- de breedte van de wijkverzamelstraten: 4,50 m + boorsteen van 2 x 30 cm = 5,10 m,
- heraanleg van kruispunten: verkleinen van kruisingsvlak
en plateaus,
- in lange rechte straten: wegversmallingen met groen,
- afsnijden van bochten voorkomen door het plaatsen van
een haag,
- de beveiliging van de fietsdoorsteken enz. .
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INSPRAAK OP NIEUWE WEGEN: INSPRAAKTENTOONSTELLING
Op 17 mei vond een inspraaktentoonstelling plaats over een plan voor veilig verkeer in de Bloemenwijk. Een 200-tal bewoners uit de wijk bezochten de tentoonstelling, discussieerden, gaven mondeling commentaar of
vulden ter plaatse een vragenlijst in. Naast verkeersveiligheid kwam het
probleem van riolering uitvoerig aan bod. Bij de verkeersveiligheid werd
overdreven snelheid als het belangrijkste probleem ervaren. Herhaaldelijk
werd gevraagd naar meer controles. Nochtans is dit slechts één van de elementen die het gedrag van de automobilist kunnen wijzigen. Daarnaast
zijn opvoedkundige maatregelen (sensibiliseren) en de aanpassing van de
omgeving (plaatsen van verkeersremmers) zeker zo belangrijk. Een meerderheid van de bewoners steunt het verkeersplan. Verschillende mensen
wijzen er toch ook op niet te overdrijven met het inplanten van verkeersremmers. De grootste eensgezindheid is er bij de voorstellen voor fietsers:
het beveiligen van de fietsdoorsteken en het aangeven van de verbinding
Halle-St.-Antonius.
HOE VERDER?
Op 3 september besprak de gemeenteraadscommissie Vemina (verkeer,
milieu en natuurbehoud) het verkeersplan, weldra krijgt de gemeenteraad
het laatste woord. Het verkeersplan voor de Bloemenwijk is een plan dat
stap voor stap samen met de rioleringswerken wordt uitgevoerd. Dit is
immers fel kostenbesparend. Maar voor een belangrijk deel van de wijk
zijn nog geen rioleringsplannen opgemaakt. Een snelle uitvoering is niet
mogelijk omwille van de zeer grote aanlegkosten. Het kan dus nog jaren
duren vooraleer heel de Bloemenwijk riolering heeft.
Nochtans zijn er echter maatregelen die niet kunnen wachten op de rioleringswerken. De werkgroep Bloemenwijk maakte een lijstje op van dringende ingrepen:
- beveiliging fietsdoorsteken in heel de wijk,
- beveiliging kruispunt Kwadestraat/Wandelweg,
- snelheidsremmers in Baron de Caterslaan en Korenbloemlaan,
- beveiliging kruispunt Wandelweg/Heidehoeven.
Het gemeentebestuur wil nog niet meteen beslissen maar even wachten op
de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van verkeersremmers en het inrichten van een zone 30. Deze zouden vermoedelijk in het najaar bekend
gemaakt worden.
Inmiddels liggen de rioleringswerken in de Bloemenwijk niet stil. Samen
met de eerste fase wordt ook het kruispunt Lelielaan/Gestelsebaan en de
Kempendreef aangepakt. Vermoedelijk meteen daarna start de tweede
fase: Lelielaan (deel), Boterbloemlaan (deel) Rozenlaan en Tulpenlaan.

VORMINGSDIENST
AANBOD CURSUSSEN
1998-1999
De vakantieperiode is weeral voorbij en de cursussen van de gemeentelijke vormingsdienst zijn
terug gestart. Voor hen die nog willen inspringen
zetten wij graag alles nog eens op een rijtje.
WAT IS DE VORMINGSDIENST ?
De vormingsdienst is een dienst van het gemeentebestuur van Zoersel die cursussen organiseert
overdag.
VOOR WIE ZIJN DEZE CURSUSSEN BEDOELD ?
Iedereen kan meedoen. Bent u werkloos, huisvrouw, huisman, gepensioneerd, hebt u een beetje
vrije tijd en u denkt een cursus volgen dat lijkt me
wel wat, neem dan eens contact.
WELKE CURSUSSEN KUNT U VOLGEN ?
Er worden in onze gemeente reeds cursussen
gegeven vanaf 1985 dus we hebben reeds heel
wat ervaring achter de rug. U kunt dit jaar een
keuze manen uit: vier jaar Frans, drie jaar Duits,
vier jaar Engels, vier jaar Spaans met telkens een
jaar conversatie; en verder Nederlands voor
anderstaligen, snit en naad, EHBO overdag (bij
voldoende kandidaten) en computer. Deze laatst
cursus wordt gegeven in samenwerking met
Standsland.
Verder wordt dit jaar ook voor de eerste keer
Italiaans gegeven. Wij starten met een eerste
jaar!
WANNEER WORDEN DE CURSUSSEN GEGEVEN ?
De cursussen worden allen gegeven overdag:
ofwel in de voormiddag van 9u.30 tot 11u.30 of in
de namiddag van 13u.30 tot 15u.30 en niet in de
vakantieperiodes.
Wij zijn gestart op 14 september en eindigen in de
loop van de maand mei.
WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM CURSUS TE VOLGEN ?
Voorwaarden voor het volgen van de cursussen:
goede moed en werklust, anders niets. Alleen voor
de conversatielessen vragen wij dat u zeker bij
ons het laatste jaar van de betreffende taal heeft
gevolgd.
INTERESSE, INFORMEER U ?
Hebt u interesse en wilt u graag bij een cursus
inschakelen, dit kan nog voor sommige cursussen.
Over boeken en inschrijvingskosten kunt u meer
informatie bekomen bij Diane Weyten van de
Vormingsdienst, Halle-Dorp 37, tel. : 380.13.81.
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UITVOERINGSPLAN
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Gewijzigd !
Op video !

REGISTRATIE VAN HONDEN

verplicht vanaf 1 september
Vanaf 1 september 1998 is iedere
eigenaar van een hond geboren
op of na 1 september, verplicht
deze te laten registreren, en dit
voor de hond vier maanden oud is.
Verder moeten alle honden die te
koop worden aangeboden of gratis
weggegeven, geregistreerd worden.
Voor andere honden geldt deze
verplichting niet. Als de eigenaar
zijn dier toch wil laten registreren
kan dit uiteraard.
De identificatie kan gebeuren door
een tatouage of door het inbrengen van een microship. In beide
gevallen moet dit gebeuren door
een erkende dierenarts. De tatouage mag ook aangebracht worden
door een persoon aangeduid door
een erkende vereniging (o.a. de
Nationale Vereniging voor Dierenbescherming, de Koninklijke Maatschappij St.Hubertus, de Belgische Kennel Club...).

Het beheer van de tatouagenummers en de microships zal verzekerd worden door het BVIRH
(Belgische Vereniging voor Identificatie en
Registratie van Honden - PB 168, 1060
Brussel).

Wanneer de hond overlijdt, of de
verantwoordelijke van de hond
verhuist, dan is men verplicht dit te
melden bij het BVIRH.
Iemand die een geregistreerde
hond vindt, kan bij de politie, rijkswacht, dierenarts of dierenasiel
terecht. Deze bevoegde personen
kunnen het BVIRH consulteren om
de eigenaar van de hond te identificeren.

Vanaf 1 september 1998
worden de nieuwe reispassen aangemaakt in
Brussel. Men heeft de
keuze tussen twee procedures. De wachttijd en
kostprijs is afhankelijk
van de gekozen procedure.
Een gewone procedure
zal ongeveer 15 werkdagen duren en de kosten bedragen dan 750,fr.voor een reispas met
een geldigheidsduur van
1 jaar en 1.950,- fr. voor
een reispas met een geldigheidsduur van vijf
jaar.
Kiest men voor de snelle procedure dan zal
men 3 tot 4 dagen moeten wachten en bedragen de kosten respectievelijk 1.500,- fr en
2.700,- fr.
Deze kosten moeten
betaald worden bij de
aanvraag van de reispas. Deze aanvraag
moet persoonlijk gebeuren en men heeft vier
recente pasfotos nodig.
Voor de aanvraag van
een verlenging van de
geldigheidsduur van een
paspoort blijft de procedure en de kostprijs
ongewijzigd.
Bijkomende inlichtingen
kan je bekomen bij de
dienst bevolking en kieszaken, Liliane Belis, tel.
380.13.33.

Het uitvoeringsplan huishoudelijke
afvalstoffen van de gemeente en
OVAM heeft verregaande consequenties voor zowel de gemeente
als voor de inwoners. De vooropgezette doelstellingen vragen grote
inspanningen die ook door de bevolking moeten geleverd worden.
Een video (20 minuten) en bijhorende brochure over dit uitvoeringsplan
kan je gratis ontlenen op het
gemeentehuis. Meer info op het
groene nummer : 0800/14.529.

GEZOCHT

Chauffeurs voor MMC
De Minder Mobielen Centrale van
Zoersel is op zoek naar chauffeurs
om senioren en andere mensen met
verplaatsingsmoeilijkheden te vervoeren. Als u in uw vrije tijd, op vrijwillige basis, dit wilt doen, aarzel dan
niet om het OCMW te contacteren,
annick Bartels, tel. 312.94.30. U
krijgt een onkostenvergoeding, omniumverzekering en een degelijke
ondersteuning.

TOELAGEN !

Voor zonnepanelen
Als u van plan bent om te bouwen,
dan hebt u misschien al nagedacht
over de energievoorziening in uw
huis. Wat dacht u van zonnepanelen
voor elektriciteitsproductie? De
Europese Commissie wil namelijk
hernieuwbare energiebronnen stimuleren om de CO2-uitstoot zoveel
mogelijk te beperken. De hoge kostprijs van zonnepanelen vormt voor
de meeste mensen nog een probleem, maar daar wil de Vlaamse
regering verandering in brengen. Er
worden door het Vlaamse gewest tot
450.000,- fr. toelagen toegekend aan
particulieren en 630.000,- fr. voor
ondernemingen.
Het gemeentebestuur overweegt om
hieraan vanaf volgend jaar een gemeentelijke toelage te koppelen.

WETENS WAARD

AANVRAAG REISPASSEN

Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de gemeentelijke dienst
stedenbouw, tel. 380.13.40 of
380.13.41.
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OPENDEURDAG
rally
BEKENDMAKING WINNAARS
NAMEN DEEL EN WINNEN DE HOOFDPRIJS :

CCURSIEF
URSIEF

Leen Imbert, Berkemei 23,
Anita Justens, Heibos 4, (2280 Grobbendonk),
OVER JOGGERS en OVER ene MICHEL de MONTIGNAC

VERDER ZIJN DE WINNAARS :
Sven Dieltjens, Brakenberg 33,
Magda De Rop, Perenlaan 17, (2240 Zandhoven),
Wendy Adriaensen, Jukschot 17,
Bieke Gysels, Halle-Velden 18,
Hugo Peeters, Schaddestraat 21,
Ria Hillen, Kwikaard 31, 2980,
Eddy Imbert, Lotelinglaan 32,
Rene Keysers, Beverdreef 1,
Rita Martens, Halle-Dorp 135,
Katrien Sas, Sporkenlaan 37,
Gerda Grootjans, De Bergen 37,
Mick Van der Elst, Paddenklank 12,
Josephine Beirens, Vogelzang 18,
Peter Peeters, St.-Antoniusbaan 297,
Patricia Geens, Kardinaal Cardijnlaan 48,
Yannick Dierckxsens, De Bergen 53,
Evert Van Overveld, Groenlaan 34,
Ellen Beyers, Antwerpsedreef 132,

Er zijn er met de pas van een gazelle, die haast over de weg zweven. Grote lange
kerels waar je de spieren als de repen van een ankertouw kan van tellen. Het lijkt
gemakkelijk, maar ze bijhouden, ho maar. Ik heb het over de joggers, een bekend
verschijnsel in onze Zoerselse bossen.
Vrouwelijke joggers (zijn dat jogsters?) zie je dan weer van ver aankomen, alleen
al aan het joggingpak en het kleurtje (van de zonnebank). Kijk, dan zie je dat de
manier van joggen ook belangrijk is. Het mooie vind ik dan dat er geen zweetparel te zien is.
En als je in de winter in het licht van de koplampen precies een huppelende kerstboom ziet lopen, tien tegen één een jogger met zo van die fluo strips rondom.
Andere joggers hoor ik van ver aankomen als ik in mijn achtertuin zit. Eerst denk
je aan een slecht afgestelde diesel, maar dan hoor je toch herkenbaar een soort
gekuch, en tegelijk trage regelmatige ploffen wanneer de sloefen de weg raken.
Met die jongens heb ik medelijden. Ik denk dan: afzien is mooi, maar dit hoort bij
Briek Schotte, de Flandriens. Kan dit wel in deze tijd van epo, amfetamines, hormonen en andere klonen.
In plaats van het beulenwerk kan je het natuurlijk ook zoeken in een meer sobere

WINNAARS OPENDEURDAGRALLY - DEEL 1

levensstijl onder het motto: als het er niet ingaat, dan moet het ook niet “af”

Kris Peeraer, Ketelheide 20,
Jacob Lauryssen, Hendrikvoort 12,

gaan! Een zekere Michel de Montignac heeft een goede uitvinding gedaan.
Ja, Michel is onze nieuwe huisvriend. Michel staat met ons op, hij eet altijd mee,

WINNAARS OPENDEURDAGRALLY - DEEL 2
Marc Van Immerseel, Nieuwstraat 35,
Nicole Van Steen, Wandelweg 24,
Il Tys, Jacobslaan 48,
Ellen Peeters, St.-Antoniusbaan 297,
Joris Van Soom, Gagelhoflaan 75,
Ilse Smits, De Ster 5,
Jos De Breuker, Heideweg 54,

en zelfs ‘s avonds, zo rond het uur van een pakje chips en een borrel, leeft hij
innig met ons mee. Wat Michel zegt is wet. Ik ben gedegradeerd. Michel is nu de
baas. Als Michel zegt: vandaag geen brood, dan geen brood.
Het is mooi ... geweest. Een steak wil hij nog door de vingers zien, maar dan
alleen geroosterd met bergen groene knapperige sla, zoveel tot je mond er groen
van uitslaat. Eén klein frietje er bij eten en je bent ‘s avonds gegarandeerd een
halve kilo bij. Waar onze kinderen vroeger een halve dag straf voor kregen is nu
de normaalste zaak van de wereld: een stukje chocola op een mootje vis met een
stukje kaas erbij. De wereld staat echt op zijn kop: beginnen met fruit en direct

MET DANK VOOR HUN MEDEWERKING
AAN DE OPENDEURDAGRALLY

*
restaurant De Eiken (Oostmalle),
*
restaurant-taverne t Heihoeveke,
*
restaurant-taverne De Wandeling,
*
restaurant ‘t Lopend Vuurtje.

stoppen. Jaja, zeggen ze dan, je mag van alles, zelfs een glas wijn. OK een glas
wijn, maar waar blijft die halve goed overrijpe Camembert dan?
Michel is niet van gisteren: vier boeken in de kast, en al enkele pottekes in de ijskast. En een fanatieke aanhang in de huiskring. Is dit geen vorm van sektevorming? Maar mijn zoon zegt; van te Montignaccen krijg je hartattakken. Tenminste
een die het nog voor zijn vader opneemt.
Misschien moest ik mijn joggingsloefen toch maar eens terug aantrekken.
B.B.
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RUILVERKAVELING

GEMEENTEBESTUUR

I N ZOERSEL

verzet zich
fel tegen

NIEUW
MOTORRIJBEWIJS
VANAF

1

OKTOBER

Vanaf 1 oktober worden de motorrijbewijzen categorie A2 en A1 afgeschaft. In
plaats daarvan komt er één motorrijbewijs
categorie A. Naargelang de leeftijd kunt u
dan een gewone of een zware motorfiets
besturen.
Wie na 1 januari 1989 een rijbewijs categorie B behaalde, mocht geen motor
besturen. Hiervoor moest u het rijbewijs
categorie A2 behalen voor motoren tot
400 cc of het rijbewijs categorie A1 voor
motoren boven de 400 cc.
Wie al twee jaar in het bezit is van eeneen rijbewijs categorie B, mag nu ook een
lichte motorfiets ( tot 125 cc met een
maximumvermogen tot 11 kw) besturen.
Met het nieuwe motorrijbewijs categorie A
kunt u in functie van uw leeftijd een gewone of een zware motorfiets besturen.
Vanaf 18 jaar mag u een motor met een
maximumvermogen van 25 kw (of een
vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kw/kg) besturen. Na twee jaar en mits een aanpassing
van het rijbewijs mag u ook zwaardere
motoren besturen.
Bent u 21 jaar of ouder, dan mag u met
het rijbewijs categorie A ook zwaardere
motoren besturen.
Als u uw rijbewijs B voor 1 januari 1989
behaalde, mag u met om het even welke
motor rijden.

EERSTE
K E N N I S M A K I N G VRACHTVLIEGVELD
De VLM, Vlaamse Landmaatschappij,
heeft de eerste stappen gezet om een
ruilverkavelingsproject in Vlaanderen op
te starten.
Ruilverkaveling betekent dat er een landbouwgebied zal ingericht worden met het
oog op een rendabele en duurzame landbouwvoering. Daarbij wordt ook rekening
gehouden met andere thema’s die in de
open ruimte een rol spelen zoals landschap, natuur, milieukwaliteit, verkeersveiligheid, archeologie,...
Hierbij is het belangrijk dat het ene thema
het andere niet verdrukt. Een grondig
vooronderzoek, dat wel 4 jaar kan duren,
is daarom een noodzakelijke vereiste.
De eerste fase in het onderzoek, de afbakening van het gebied, is reeds achter de
rug. Wat Zoersel/Malle betreft is het
gebied ongeveer 675 ha groot.
(zie kaartje)
Het staat echter nog niet vast dat het ruilverkavelingsproject zeker doorgaat. Dat is
nu net het doel van de onderzoeksfase.
Het is dan ook belangrijk dat er een
goede communicatie is met de inwoners
van het gebied, met het gemeentebestuur, de adviesraden en belangenverenigingen zodat een degelijk ruilverkavelingsplan kan opgesteld worden. De vraag
of het ruilverkavelingsproject voor het
onderzoeksgebeid Zoersel een meerwaarde betekent en dus effectief zal toegepast worden, zal tijdens het opmaken
van het ruilverkavelingsplan duidelijk
moeten beantwoord worden.
Voorlopig zit echter nog alles in een
beginfase, u hoeft zich dan ook geen zorgen te maken als u een landmeter op uw
grond ziet verschijnen.

De Antwerpse schepen Leo Delwaide
heeft een voorstel gedaan om het Navovliegveld op de grens van de gemeenten
Malle en Zoersel uit te bouwen tot een
vrachtluchthaven voor de haven van
Antwerpen. Dit gebied werd uitgekozen
omdat het goed bereikbaar zou zijn via de
E34 en de E313.
Het gemeentebestuur van Zoersel verzet
zich met klem tegen dit voorstel. We vinden dat het de hoogste tijd wordt dat het
prachtige natuurgebied rondom het vliegveld een definitieve bescherming krijgt.
De aanslagen op het landelijk karakter
van onze gemeente zijn we meer dan zat.
Zo was er 25 jaar geleden ook al sprake
van een dergelijk voorstel. Onder druk
van massaal protest zijn die plannen toen
echter opgeborgen. Een tiental jaren geleden wou men er dan weer loodsen zetten
om een Navo-opslagplaats van te maken.
Ook toen heeft het gemeentebestuur zich
verzet. Eind 1995 lagen de plannen van
een recreatief luchtvaartmuseum op tafel
en zijn we eveneens gaan dwarsliggen.
Het gemeentebestuur meent dat er zo
snel mogelijk een definitieve bescherming
van het gebied moet komen. Hiertoe zal
een vraag gericht worden naar de Stichting
Kempens Landschap, die de uitbouw van
het vliegveld definitief kan meehelpen voorkomen. Deze stichting koopt gebieden aan
die anders niet beschermd zouden worden
en werkt er een beheersplan voor uit.
Ook bij de provinciegouverneur zullen we
het probleem aankaarten. We zouden
immers niet graag hebben dat de gemeente Zoersel onveilig zou worden door
het bijkomende vrachtverkeer in de nu al
overdrukke dorpskernen.
Bovenstaand standpunt werd trouwens ook
verwoord in gemeenschappelijke verklaring
van de burgemeesters van Zoersel, Malle,
Beerse, Vorselaar, Lille en Zandhoven.
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VOLGENDE EDITIE : oktober 1998
artikels binnen : 19/09/98
periode : 29/10/98 -17/12/98
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 24 september, Koetshuis, 20 uur
donderdag 22 oktober, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :
donderdag 1 oktober, 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 13 oktober, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 29 september, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 23 september, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
vrijdag 25 september,
polyvalente zaal serviceflats, domein Joostens
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 1 september, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 6 oktober, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
woensdag 12 augustus, refter gemeentehuis, 20 uur
JEUGDRAAD
woensdag 30 september, 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.

50 JAAR SAMEN

W

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

HUISARTSEN
SEPTEMBER
za 12 :
zo 13 :
za 19 :
zo 20 :
za 26 :
zo 27 :

Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49 Oostmalle (311.71.81)
Dr. Van Der Wangen, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Van Oydonck, Langebaan 9 (312.04.43)
Dr. Vanleen,Kerkstraat 66 (311.63.66)
Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

OKTOBER
za 3 :
zo 4 :
za 10 :
zo 11 :
za 17 :
zo 18 :
za 24 :
zo 25 :
za 31 :

Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
Dr. Vermeiren Kim, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Smets, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
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, Kerkstraat 66 (311.63.66)

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
SEPTEMBER

Carolus en Augusta
VAN DEN BRANDE-VAN DE VEL

Joseph en Elisabeth
DIEUDONNE-THELEN

Marcel en Rosalia
DE VUYST-LORET

Carolus en Anna
PEETERS-VAN SPRENGEL

Luciaan en Magdaleina
PHILIPS-HENDRICKX

Jan en Constance
MAES-WELLENS

Alfonsius en Augusta
HOSKENS-VAN WINCKEL

Alfons en Yvonne
DELAEDT-BRAEM

60 JAAR SAMEN
Laurent en Irma
FERMON-DHAENENS
Henricus en Maria
KENNIS-HERMANS
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11/09-18/09 : Van Dijck, Brecht
18/09-25/09 : Baeyens, Zoersel (weekend)
Mertens, Halle (weekdagen)
25/09-02/10 : Holsbeek, Schilde

OKTOBER
02/10-09/10 : Fransen, St.-Antonius
09/10-16/10 : Eelen, Schilde (weekend)
Van Mechelen, Schilde (weekdagen)
16/10-23/10 : Eelen, Schilde (weekend)
Holsbeek, Schilde (weekdagen)
23/10-30/10 : Van Steen, Oostmalle
30/10-06/11 : Okkerse, Westmalle

