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Inspraak... daar lach je niet mee. Met een cursiefje daarentegen wel... of toch niet. Het cursiefje over de inspraakvergaderingen in ons vorig nummer (GGD 97/5) schoot bij sommige lezers
in het verkeerde keelgat.
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Marc Verhoeven, Maria Oorts, Paul Nijs,
Raymonde Dries, Pierre-Paul Rewers, Paul Smets,
Walter Vochten, Yves Vervecken, Armand
Vermeiren, Louis Verheyen, Wim van Haegendoren

“Inspraak met name, is bittere ernst en heeft steeds te
maken met problematiek, conflicten, discussies, onrecht en de
wens tot medezeggenschap (een democratisch beginsel...) enz.
Het is iets dat de “gewone” burger de kans zou moeten bieden om
zijn rechtmatige wensen, betrachtingen en/of belangen kenbaar te
maken o.a. aan de overheid. In de hoop dat die overheid er een
positief gevolg aan geeft en de opmerkingen van de bevolking niet
terzijde schuift of wegwimpelt met een air van “Wat zeg je me
nou...”.

Foto's en illustraties
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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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Dit schreef ons een verbolgen wijkcomité, en gelijk heeft
het! Dat gelijk krijgt hij overigens van de voltallige redactieraad,
inclusief onze schuinschrijver B.B. Wij kunnen alleen maar blij zijn
dat met deze de inspraakgedachte, die Zoersel hoog in het vaandel draagt, weer eens in de actualiteit is gekomen en dat wij met
ons redactiewerk kunnen bijdragen tot de informatie van elke
Zoerselnaar. Immers: “Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder
uitzicht”, zo citeert ook onze correspondent om zijn brief te besluiten.
Ik besluit dit voorwaardje graag met ieder van jullie een
vredig kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.

Jan Campforts
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SIMILES

Lekkende waterleiding Ook in onze regio

KINDERPASJES

Ook voor dagtrips, sneeuwklassen,...
Zodra kinderen onder de 12 jaar
het Belgisch grondgebied verlaten,
moeten ze hun pasje meenemen.
Denk erom, ook voor dagtrips naar
England, sneeuwklassen... kinderpasje op zak !
Voor de aanvraag hebt u een
recente pasfoto nodig. Het kinderpasje is 2 jaar geldig en kost 50,- fr.
U kan het kinderpasje bekomen bij
de dienst Burgerzaken op het
gemeentehuis en op de gemeentelijke loketdiensten.

KIND EN GEZIN

Een huis voor u
Liersebaan 40 bus 2,
2240 Zandhoven,
tel. 464.20.42.
Aanstaande ouders en gezinnen
met jonge kinderen kunnen in het
regiohuis zowel telefonisch als
persoonlijk terecht bij een regioverpleegkundige voor:
* het maken of wijzigen van
afspraken voor consultatie of
huisbezoek;
* het inwinnen van informatie of
advies;
* het vragen van hulpverlening en
ondersteuning in geval van crisissituatie.
In het regiohuis is er iedere werkdag een permanentie voorzien van
9 tot 12 uur. Buiten deze uren kan
u een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat.

Zoals een waterleiding al
eens kan lekken, zo kan
ook de GGD wel eens
missen. In ons vorig
nummer slopen enkele
foute cijfers. We zetten
de juiste getallen terug
even op een rijtje:
* druppel per druppel:
35 m3 per jaar,
kostprijs: 2.565,- fr.
* fijn waterstraaltje:
140 m3 per jaar,
kostprijs: 10.256,- fr.
* waterstraal:
552 m3 per jaar,
kostprijs: 41.400,- fr.

Similes is een vereniging die familieleden en vrienden van personen met
psychische problemen wenst te helpen. Deze hulp bestaat uit psychosociaal en juridisch advies, belangenbehartiging, organisatie van studiedagen, publicaties...
Om zo dicht mogelijk bij de mensen
te zijn, werken zij met regionale kringen. Begin 1998 start er in de regio
Noorderkempen ook een kring voor
de familieleden en vrienden van de
patiënten die thuis of in een instelling
verblijven.
Similes Noorderkempen,
Heislagsebaan 172,
2930 Brasschaat,
tel. 651.74.88.

IN DE SCHIJNWERPER

Openbare verlichting
Tijdens de maand oktober werden in Zoersel
665 kwikdamplampen
van de openbare verlichting vervangen door
energiezuinige natriumlampen. Nieuwe armaturen zorgen voor een hogere verlichtingssterkte.
Dit leidt tot een betere
zichtbaarheid en verhoogt bovendien het
algemeen veiligheidsgevoel. De nieuwe armaturen zijn dermate opgevat
dat er ook minder strooilicht ontstaat waardoor
de lichtpollutie vermindert.
Op termijn van vier jaar
zullen alle kwikdamplampen vervangen worden.
Dit betekent een belangrijke minderuitgave aan
energie voor de gemeente en het milieu
vaart er wel bij.

VERGADERENDE &
TENTOONSTELLENDE KUNSTENAARS

Gezocht
We weten het eigenlijk wel, kunstenaars willen bezig zijn met kunst. Ze
willen actief dingen scheppen. Aan
vergaderingen bijwonen hebben ze
een broertje dood...
Binnen de culturele raad bestaat er
nochtans een werkgroep ‘kunstenbeleid’. Deze werkgroep tracht in haar
midden een discussie te voeren over
kunst en cultuur. Graag zouden wij
bij deze werkgroep meer kunstenaars betrekken. Vandaar onze
oproep: gezocht... kunstenaars die
mee willen vergaderen.
Naast een discussie-platform willen
wij met de werkgroep ‘kunstenbeleid’
echter ook graag dingen organiseren
van, voor en... door kunstenaars.
Kunstenaars die graag een actief
steentje willen bijdragen tot praktische
organisaties of ideeën hebben, zullen
wij met open armen ontvangen.
Voor kunstenaars die individueel willen tentoonstellen hebben we alvast
een concreet aanbod. Al wie wenst
kan een aanvraag indienen om tentoon te stelen in de inkomhal van de
POB in Zoersel.
Kunstenaars met interesse kunnen
contact opnemen met Dinora De
Waele, St.-Antoniusbaan 118,
tel. 384.32.06.

WETENS WAARD

RECHTZETTING
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VOET- EN FIETSPADEN
Aansluitend op werken door
Telenet voor de aanleg van
een glasvezelkabel zullen de
voet- en fietspaden aan de
Zoerselsteenweg in SintAntonius heraangelegd worden. De raad keurt de lastvoorwaarden en de wijze van
gunning voor deze werken
goed. Dit gebeurt eveneens
voor de aanleg van fietspaden in de Krekelenberg,
Herentalsebaan en Gestelsebaan.

leybalclub en de fanfare
wordt goedgekeurd. Hierdoor wordt het mogelijk
om bijkomende sportinfrastructuur te realiseren
en parkeerplaatsen te voorzien.
* In volgende straten zullen
de nutsvoorzieningen ondergronds gebracht worden: Kerkstraat, Hoge
Dreef, Zoerselsteenweg,
A. Butsstraat, Oostmallebaan en Krekelenberg.
* De lastvoorwaarden en
wijze van gunning voor de
herstelling van het dak van
de bibliotheek van SintAntonius worden goedgekeurd.

É

voor de bezwaarschriften
tegen de aanleg van de zuidelijke hoofdriolering in
Halle (Sniederspad en andere). Hierna worden de plannen definitief goedgekeurd.

1997

B

OKTOBER

É

23

RIOLERINGSWERKEN
Alle ingediende bezwaren
tegen het rooilijn- en onteigeningsplan voor de aanleg
van de noordelijke hoofdriolering langs de Heideweg in
Halle worden ongegrond verklaard. Dit gebeurt eveneens
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VARIA
* Het plan tot onteigening
van een perceel grond aan
de Kapelstraat in Zoersel
aan de lokalen van de vol-

GEHEIME ZITTING
* De aanstelling van
Marleen Smits en Greta
Van Hove als bijzondere
leerkrachten protestantse
godsdienst wordt erkend.
* De tijdelijke aanstelling
van Veronique Frahm als
kleuterleidster wordt
bekrachtigd.
* Janne Verstrepen wordt
benoemd tot bibliothecaris
op proef in vast dienstverband.

J
T

BIBLIOTHEEK HALLE
Voor de uitbreiding van de
bibliotheek van Halle zal
voor de eerste maal in onze
gemeente een aanbesteding
gebeuren voor het aangaan
van een leasingovereenkomst. Het gebouw wordt
dan gedurende een aantal
jaren geleasd van een bankinstelling, waarna het definitief eigendom van de gemeente wordt. De werken
zouden volgende lente aanvangen.

* Er wordt een nieuwe politiewagen aangekocht voor
de wijkagente van Halle.
* De raad beslist tot aanleg
van waterleiding en telefoon in de Peggerstraat en
de Boshuisweg.
* De beslissing van het
schepencollege tot dagvaarding in kortgeding van
de aannemer van de sporthal in Halle wordt
bekrachtigd. Hiertoe werd
overgegaan naar aanleiding van waterschade door
lekken in het dak.

E

BEGROTINGSWIJZIGINGEN
De belangrijkste wijziging in
de begroting wordt aangebracht om de achterstand
van onze gemeente in de
aanleg van rioleringen in te
halen. Dit jaar wordt nog een
bijkomend krediet van 33,5
miljoen voor rioleringswerken voorzien, wat de totale
investering op 95 miljoen
brengt. Verder worden er bijkomende fondsen ingeschreven voor de aanleg van voeten fietspaden, de aankoop
van gronden in de
Achterstraat, uitrusting voor
minicontainerparken in de
scholen en de verwerving
van gronden in Zoerseldorp
voor het nieuwe plein.

É
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DORPSPLEIN ZOERSEL
De gemeenteraad beslist unaniem tot onteigening van een
aantal onroerende goederen
gelegen aan de hoek van de
Kerkstraat en de Zandstraat
in Zoersel. Na afbraak zal er
een open ruimte ontstaan,
wat de geplande herinrichting van het drukke kruispunt
Kerkstraat-Zandstraat vergemakkelijkt. Er zullen verkeerslichten geplaatst worden en voorsorteerstroken
worden aangelegd. Het is de
bedoeling dat er na afbraak
van de thans leegstaande
panden op de vrijgekomen
gronden een plein wordt aangelegd met groenaanplantingen en parkeergelegenheid.
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GEME EN T EBE S T UURD

RAADSZITTING

WAT EN WIE?
Een jeugdwerkbeleidsplan is niets anders dan
een plan waarin het gemeentebestuur aangeeft welke beleidsmaatregelen het de
komende drie jaar wil nemen ten voordele van
het jeugdwerk in de gemeente. Als de
gemeente dit plan opstelt volgens de regels
van de kunst (vastgelegd in het decreet van 9
juni 1993), dan krijgt het gemeentebestuur
voor de uitvoering van dat plan subsidies van
de Vlaamse Gemeenschap.
Het is niet de jeugdraad die verantwoordelijk
is voor het opstellen van dit plan, maar het
college. Maar aangezien het plan volgens het
decreet moet worden opgesteld in ‘communicatieve planning’ met het bestaande jeugdwerk, speelt het college de bal door aan een
stuurgroep.
STUURGROEP
Een goede stuurgroep is de eerste stap naar
een goed plan. Hier vind je het kruim van het
plaatselijk jeugwerk: mensen die een hart
hebben voor alles wat jong en actief is, die het
klappen van de zweep kennen binnen het
lokale jeugdwerk, die verder durven kijken dan
hun neus lang is en die daarenboven nog zelf
de handen uit de mouwen willen steken. De
stuurgroep is ook aangevuld met enkele andere deskundigen.
Ze is als volgt samengesteld:
Stan Bartholomeeussen, schepen jeugdzaken,
Kristien Schryvers, jeugdconsulente,
Marc Bachot, communicatieambtenaar,
Thomas Vochten, stagiair jeugddienst,
Els Van Doren, voorzitster jeugdraad,
Myriam Denckens, geïnteresseerde,
Johan Verheyen, lid van de jeugdraad.
OPROEP
Om goed te kunnen plannen, moet je een
goede kennis hebben van de huidige situatie
van de jeugd en het jeugdwerk in Zoersel. Om
de nodige gegevens te verzamelen zal er een
beroep gedaan worden op jeugdverenigingen,
individuele kinderen en jongeren én ‘bevoorrechte getuigen.
Daarvoor is de stuurgroep nog op zoek naar:
meningen, behoeften, suggesties, kritieken.
Voel jij je aangesproken om een steentje bij te
dragen, geef je suggesties dan door aan de
stuurgroep.
Dat kan bij de gemeentelijke Jeugddienst,
Halle-Dorp 37, 2980 Zoersel, tel. 380.13.90,
fax 385.29.09.
TERUGKOPPELING
Uiteindelijk zullen alle meningen vervat worden in een vaststellingsnota die zal worden
voorgelegd aan alle geïnteresseerden op 25
februari 1998 om 20 uur in het Zonneputteke.
Noteer deze datum nu alvast in je agenda.

HERFST-GENIETEN
HERFST-GENIETEN IN
IN ONZE
ONZE
NIEUWSTE
NIEUWSTE JUMELAGEGEMEENTE
JUMELAGEGEMEENTE
Het weekend van 10 - 12 oktober vond de
officiële ondertekening van de terugjumelage plaats in Stadt Laubach.
Op vrijdagavond was in de Sport- und Kulturhalle de officiële ondertekening
gepland. De zaal was sfeervol ingericht,
herfstbladeren op tafel in de mooiste kleuren. Het programma was een staalkaart
van het verenigingsleven van Stadt
Laubach.
Na de toespraken en de overhandiging
van de cadeaus werd de Europese hymne
gezongen door een koor uit Ruppertsburg.
Zelfs in het Nederlands !
Onze Vlaamse vendeliers oogstten veel
succes. De avond vloog voorbij en gezien
het verdere programma leek het ons het
beste er op tijd stilletjes vandoor te gaan.
Op zaterdag om één uur wordt een rondrit
door de streek gemaakt. Deskundige uitleg krijgen we van Leo Axmann, plaatselijk
verantwoordelijke voor Ruppertsburg. Rijden door de wouden, je voorstellen dat
hier houtskool werd gemaakt. Bij het huis
en de eerste werkplaats van Buderus (verwarmings-ketels) wordt gestopt. Het landschap is prachtig. De bodem is slechts
met een laagje aarde bedekt, eronder ligt
basalt. Ooit was het hier vulkanisch... En
verder werd hier ijzer gewonnen, tot nog
niet zo héél lang geleden.
Zaterdagavond : Oktoberfeste in
Ruppertsburg, de eigenlijke bakermat van
deze jumelage. Georganiseerd om het
binnenhalen van de oogst te vieren.
Zoersel viert mee. We constateren dat de
vorig jaar door onze burgemeester geplante eik zijn bladeren al heeft verloren.
Zondag volgt een geleide stadswandeling.
De gids legt uit hoe de geschiedenis van

het meer dan 1.200 jaar oude Laubach
verliep. En laat ons het Schlosz zien, waar
de grafelijke familie zu Solms-Laubach
nog altijd woont. Het park erachter is erg
groot, maar wegens tijdgebrek blijft het bij
een blik.
Wat opvalt, is de oude, goed bewaarde
stadskern. Hier staan vakwerkhuizen alsof
ze pas gisteren gebouwd zijn. En de fonteinen her en der zijn ook juweeltjes.
Terug aan het Rathaus is het tijd voor het
afscheid; het weekend is voorbij. Onderweg naar Zoersel blijkt : het is reuzegoed
geweest.
Een bezoekje aan Stadt Laubach is de
moeite waard. In en rond de stad en in de
wijde omgeving kan gewandeld en gefietst
worden.
Verenigingen, met op kop de Landfrauen,
zijn zéér geïnteresseerd in uitwisselingen
met Zoersel. Ook op ander gebied, denk
maar aan jeugdkampen, zijn er heel wat
mogelijkheden. En cultuur kan hier de
aandacht krijgen die het verdient.
Dus werk aan de winkel voor het jumelagecomité. En aan de verenigingen die een
reisje naar Laubach overwegen : durf de
eerste stap te zetten. Wij leggen de nodige contacten in Laubach.
In december promoten we Zoersel in Laubach op de Kerstmarkt. Om
Trappistenbier, pralinen, jenever en ander
lekkers aan de man te brengen. Zo maak
je de mensen nieuwsgierig naar onze
streek. En bedenk dat 400 km. geen
onoverbrugbare afstand is...
Contactpersoon voor deze jumelage is :
Jef Joosten, Peggerstraat 26 te Halle,
tel. 383.50.09.
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GENEVIÈVE MARIE
CHANTAL KABONDO - VAN
DE BRANDE komt uit
Katanga en woont reeds
dertig jaar in Vlaanderen.

...?

Ver weg
van de familie

De vrouw

is hoogzwanger. Samen
met haar man hebben ze

en toch

woonst en thuis verlaten, net zoals
heel wat andere families. Aan die

Mijn man was politiecommissaris in Katanga.
In ‘67 ging hij met pensioen en wij kwamen
naar België. Tot in ‘78 woonden wij in Boechout, het geboortedorp van mijn man. Wij
wonen nu bijna twintig jaar in Zoersel. Ons
huis is ingericht zoals elk huis hier in Zoersel,
denk ik. Ik heb wel enkele Afrikaanse maskers. Wij hebben drie kinderen, de twee oudsten zijn in Katanga geboren. Het was een
hele aanpassing voor mij, het leven in Katanga verliep gans anders. Ook het klimaat verschilt nogal wat. Vooral de zwoele zomers
hier vind ik lastig. Geef mij maar de winter.
Ik werd katholiek opgevoed, wat dat betreft
voelde ik mij hier wel gemakkelijk thuis. Nederlands heb ik geleerd van mijn buurvrouw.
Met mijn man en kinderen spreek ik Frans. Al
mijn tijd gaat naar mijn kinderen en kleinkinderen, ik ben dan ook niet in een vereniging.
Met Katanga heb ik geen contact meer, al
mijn familie ginder is al overleden. In ‘68 was
ik voor de laatste keer daar bij het overlijden
van mijn moeder. Wel volg ik met veel aandacht de gebeurtenissen ginder. Als ik nu op
TV zie wat er allemaal gebeurt doet dat wel
pijn. Alles is kapot, het is verschrikkelijk.
Teruggaan... daar heb ik geen behoefte aan. Ik
woon al zolang hier, ben goed ingeburgerd,
net zoals mijn kinderen en kleinkinderen.

thuis

twee worden we in de kersttijd jaarlijks
herinnerd. We weten ook dat ze op een alles behalve gastvrije manier werden behandeld.
Zo’n 2000 jaar later vroeg de redactie van de GGD zich af

ANGELA CHANG
JINGJING - VAN BROEK
komt uit China, studeerde in
Italië en trouwde in China
met een Vlaming.

hoe het met onze gastvrijheid gesteld is. Op een zaterdagmorgen nodigden we vijf mensen uit die ooit om de een of
andere reden thuis en woonst hebben verlaten en bewust of
toevallig in Zoersel verzeilden.
Het werd een gezellige babbel tot ver over het middaguur.
Soms was ons gesprek luchtig, dan weer diepgaand. Alleen
jammer dat we geen potlood scherp genoeg vonden om
deze ervaring precies neer te schrijven...
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We hebben eerst een tijdje in Deurne gewoond maar uiteindelijk hebben we onze
‘stek’ in Zoersel gevonden, een rustig dorp
met veel bossen en natuur, dicht bij de snelweg. Het is merkwaardig dat Vlamingen vlot
vele talen spreken. Het is voor mij dan ook
gemakkelijk geweest om contacten te leggen.
De eerste twee jaren van mijn studies in Italië
miste ik mijn familie enorm. Nadat ik Italiaans geleerd had, heb ik wel vele vrienden
gemaakt . Nu heb ik mijn man en mijn kinderen. Met mijn ouders en familie in China heb
ik regelmatig contact. Mijn moeder is hier al
op bezoek geweest en wij zijn met de kinde-

ren ook al in China geweest. Telefoneren doen
wij ook regelmatig. De facturen van Belgacom
liepen wel eens hoog op, maar ondertussen
bestaan er goedkopere kanalen om naar het
buitenland te bellen.
Er is wel een verschil in levensstijl tussen mijn
ouders en mijzelf. In China kan men moeilijk
zijn mening uiten. Het is er een erg gesloten
gemeenschap met heel veel sociale controle.
Als men huwt met iemand van een betere
stand dan moet die de ganse familie onderhouden. Als je geld hebt in China, dan is
dat voor de grotere gemeenschap. Mijn moeder heeft ons echter nooit geld gevraagd. Ondanks onze verschillende levenswijzen vind ik
niet dat de relatie met mijn ouders veranderd
is. In mijn hart ben en blijf ik altijd Chinees,
ook al heb ik een Belgisch paspoort. Met een
Chinees paspoort mag ik wel China binnen,
maar niet meer buiten.
Thuis spreken wij Nederlands, maar het is verbazend hoe snel de kinderen Chinees begrijpen wanneer ze ginder op bezoek zijn.
De Europese kookkunst heb ik van mijn schoonmoeder geleerd. Ik hou er wel van, vooral omdat
het veel sneller klaar is dan een Chinese maaltijd. Daarvoor zijn immers heel veel bereidingen
nodig, het is trouwens niet te vergelijken met
wat men hier bij ‘de Chinees’ eet. Mosselen
vind ik een typisch Vlaams gerecht.
De contacten met de mensen hier zijn heel
gemoedelijk. De drie kinderen gaan in Zoersel
naar school. Van racistische opmerkingen hebben we nog nooit last gehad. Men heeft hier
ook meer respect voor je privacy, misschien
daarom dat ik me hier zo op mijn gemak voel.
Contacten met landgenoten zoek ik niet. Ik
ben bij de vrouwengilde en heb contacten aan
de school van de kinderen.

leren maar toch spreken wij het thuis. Nu werk
ik bij het transportbedrijf Van Aerde als
vrachtwagenbestuurder. Als er dozen naar
Crucea moeten, ben ik van de partij. Ik heb
wel lange werkdagen, maar in het weekend
ben ik vrij en dan ga ik naar het voetbal, waar
mijn zoon speelt.
Ik ben overigens een goede ambassadeur voor
België. Als ik voor mijn werk naar het buitenland moet, neem ik regelmatig trappistenbier
mee op vraag van onze klanten. Het Belgisch
bier is echt heel goed. Ook het eten is veel
meer gevariëerd en beter dan in India. Frieten
zijn nergens beter dan hier.
Ik ben een Sikh en ondervind daar niet de minste moeilijkheden mee. Ik eerbiedig iedereen
zijn gedachtengoed. De beginselen van elke
godsdienst zijn immers dezelfde, of je nu Sikh,
moslim of katholiek bent: “doe nooit slechte
dingen, kies steeds voor het goede”.
Wij gaan soms op bezoek bij onze familie in
India, mijn broer is vorig jaar hier op bezoek
geweest. Elke twee à drie maanden telefoneren
wij met elkaar. Het leven ginder is veel eenvoudiger. Je krijgt er ook maar één keer per
jaar een factuur en dat is die van de elektriciteit. Hier ben ik bang om mijn brievenbus
open te maken...
Alles is hier ook veel meer gereglementeerd.
Ik heb de Belgische nationaliteit. Ik zou liever
twee nationaliteiten hebben. Nu moet ik een
visum aanvragen om naar India te reizen, en
dat vind ik wel wat gek. Maar mocht België
ooit tegen India voetballen, dan zou ik voor
België supporteren.

KAJDOMQAJ ALUSH
komt uit Kosovo,
Klein-Joegoslavië
AJIT DHALIWAL
komt uit India

Ik werkte als matroos op een schip. Ik heb
heel de wereld rondgevaren en kwam regelmatig in de haven van Antwerpen. Zo heb ik mijn
vrouw leren kennen. Sinds ‘83 wonen wij in
Halle. Het leven hier is niet te vergelijken met
dat in Indië, maar ik had al wat van de wereld
gezien en wist goed waar ik aan begon. In
België is men heel gemoedelijk en verdraagzaam. Nog nooit heb ik racistische opmerkingen gekregen. Het moeilijkste is de taal. Het
Nederlands is allesbehalve gemakkelijk om te

Samen met mijn vrouw en twee kinderen zijn
we sinds elf maanden in België als asielzoeker. We woonden een tijd in een kleine studio
in Antwerpen. Sinds enkele maanden hebben
wij een woning gekregen in Zoersel en daar
zijn wij heel blij mee. Ik ben ingenieur in de
scheikunde, mijn vrouw was chef van een
labo. Spijtig genoeg hebben wij hier geen
werk. Ik ben een gezonde man van 40 jaar en
werkloos, dat is zwaar om dragen. Ik ben nu
student Nederlands in Antwerpen en in
Zoersel. De kinderen gaan in Zoersel naar
school en spreken onder elkaar al Nederlands!
Ik ben half katholiek en half islam. In onze
familie zijn er heel veel gemengde huwelijken.

Ik weet hier in de buurt geen huis om de islam
te belijden en ga nu elke zondag in Zoersel
naar de kerk.
Toen ik in Antwerpen woonde, had ik gemakkelijk contact met landgenoten in de Albanese
club. Daar kan je naar de Albanese TV kijken
en kranten lezen in je eigen taal. Er is daar ook
een voetbalploeg. Ik ga nog één keer per
maand daar naartoe. Hoewel de contacten met
mijn landgenoten nu iets minder vaak gebeuren, verkies ik toch in Zoersel te wonen. We
hebben hier ook al enkele vrienden.
Mijn familieleden wonen nog allen in Kosovo.
Het is moeilijk met hen contact te krijgen. In
het dorp van mijn ouders is er geen telefoon.
Teruggaan is zeer moeilijk. De situatie is er
nog erg gespannen. Hopelijk komt er spoedig
een oplossing. In mijn huis is niets dat aan
Kosovo herinnert. Ik ben illegaal gekomen en
heb niets kunnen meebrengen.

IRENA STRUNCOVÀ
komt uit Tsjechië

Ik ben nog maar 14 dagen in België en heb
nog geen contacten in Zoersel. Thuis in
Tsjechië studeer ik Nederlands en ben hier als
au-pair in een gezin in Halle om beter Nederlands te leren. Ik zoek ook geen contact met
andere landgenoten. Dan zou ik ook geen
Nederlands kunnen spreken. Voor de korte tijd
dat ik hier ben, kan ik zeggen dat de mensen
zeer beleefd en vriendelijk zijn. Ik wil hier niet
blijven wonen. Na een jaar ga ik terug naar
Tsjechië.
Wat vraag je? Of ik hier mijn droomprins zal
ontmoeten? Ik denk het niet. Wat zou een
Vlaamse jongen in een arm Tsjechisch meisje
zien?

Tot slot wensen onze gasten, die de
hele tijd Nederlands hebben gesproken, je de beste wensen voor Kerstmis
en nieuwjaar, in hun moedertaal.
Jan Campforts, Maria Oorts, Paul Smets
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RAADSZITTING
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Verontschuldigd : Mario
Verbeeck en Mieke Debaene.
Verder woonden veertien
geïnteresseerde inwoners de
zitting bij. De gemeenteraad
is immers steeds toegankelijk
voor publiek.
GELD
Het centrale thema op deze
gemeenteraad was ‘geld’. De
OCMW-begroting, de retributies, de belastingen en de
uitgavenbegroting voor 1998
stonden op de agenda. Het
thema ‘geld’ kwam ook sterk
terug bij de bespreking van
een offertevraag voor een
nieuw systeem van inzameling en betaling van GFT- en
rest-afval.
OCMW-BEGROTING 1998
OCMW-voorzitter Louis
Verheyen vertelde de raadsleden en het publiek dat de
begroting sluit met een toelage van ruim 36 miljoen door
de gemeente. Dit is een stijging met 11%.
Het OCMW wil volgend jaar
opnieuw een onderzoek doen
naar de sociale noden in de
gemeente. De resultaten
daarvan moeten het toekomstig beleid bepalen. De service-flats nabij Joostens zullen
op 1 juni 1998 bewoond zijn.
Er wordt voor volgend jaar
ook 4,5 miljoen ingeschreven
voor de verbouwing van de
zetel van het OCMW.
Het Vlaams Blok onthield
zich. Het vindt de sfeer binnen de OCMW-raad niet
goed, en vindt dat de steundossiers soms onvoldoende
worden onderzocht.
De OCMW-voorzitter was
het met beide punten niet
eens en stelde dat binnen de
OCMW-raad, elk raadslid
zijn mening kan uiten. Alle
onderzoeken inzake financiële steun worden gedaan door
beëdigde maatschappelijk
werkers, die hun verslag
samen met hun advies voorleggen aan de OCMW-raad.
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BEGROTING 1998
of de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in 1998
* URBANISATIEBELASTING
Als belangrijkste wijziging
in de belastingen stelde
schepen Wim Van
Haegendoren dat de
WIGW’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en
wezen) vanaf het aanslagjaar 1998, en onder bepaalde voorwaarden, slechts de
helft van de urbanisatiebelasting zullen moeten betalen.
* WERKINGSKOSTEN EN

1997

aan het dak van de kerk van
St.-Antonius, 4 miljoen
voor kern omgeving kerk
Zoersel, 6 miljoen aankoop
gronden achter gemeenteschool Zoersel, 7 miljoen
voor de aanleg van het
dorpsplein St.-Antonius, 4
miljoen voor aankoop
Molenhuis, 3.5 miljoen erelonen architekt voor opmaak plan gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat,
3 miljoen fietspaden, 3 miljoen voor heraanleg begraafplaatsen, 1 miljoen
voor aanleg carpoolparking, 1.5 miljoen voor herziening structuurplanning.

PERSONEELSUITGAVEN

De werkingskosten worden
volgend jaar bevroren op
het niveau van 1996.
De personeelskosten stijgen
dan weer met 25 miljoen.
De verklaring hiervoor is
als volgt: er wordt 9 miljoen voorzien voor de aanpassing van weddeschalen,
5 miljoen voor bijkomend
onderwijzend personeel,
4,3 miljoen voor nieuwe
personeelsleden (ingevolge
bijkomende opdrachten
voor de gemeente, en
gezien een wijziging in het
organogram, een apart punt
op de agenda). Verder nog
4 miljoen extra voor betaling van seizoenarbeiders, 2
miljoen voor bibliotheekpersoneel en 1 miljoen voor
een tijdelijke afvalbeambte.

* SCHULDENLAST
Indien alles zoals gepland
zou worden uitgevoerd, dan
zal de schuldenlast van de
gemeente op 1 januari
1999, en in het slechtst
mogelijke geval, 908 miljoen frank bedragen, zo
rekende schepen van
Haegendoren voor.
Er is een politieke afspraak
gemaakt dat men met deze
ambitieuze begroting tot
100 à 120 miljoen investeringen gaat en aan die lijn
halt houdt.
Burgemeester Katrien
Schryvers sloot zich hierbij
aan. Niet alles zal uitvoerbaar zijn. De initiatieven
komen nu op kruissnelheid.
Deze begroting is sterk toekomstgericht.
* JUBILERENDE

* INVESTERINGSKOSTEN
De schepen van financiën
gaf ook een overzicht van
de geplande investeringen ;
82 miljoen voor rioleringen, 8,2 miljoen voor erelonen rioleringswerken, 13
miljoen omgeving kleuterschool St.-Antonius, 18
miljoen voor de bibliotheek
van Halle, 15 miljoen voor
de tweede fase van aankoop
van gronden in de
Achterstraat, 10 miljoen
wegenonderhoud, 8 miljoen
voor herstellingswerken

VERENIGINGEN

Schepen Bartholomeussen
stelde voor om de begrotingslijn betreffende tegemoetkoming aan jubilerende verenigingen uit te stellen. De regeling moet beter
worden omschreven. Over
een nieuw reglement is
advies gevraagd aan de culturele raad.
* TECHNISCHE BESPREKING
In de technische bespreking
werden vragen gesteld en
toelichting verstrekt over

de afspraken die met Handicar werden gemaakt.
Mogelijke alternatieven
voor de urbanisatiebelasting en voor de sociale correctie ervan werden besproken.
Toelichting werd gevraagd
en verkregen over de post
begrafeniskosten voor personeelsleden, uitgaven voor
toeristische folders, uitgaven voor het Molenhuis,
heraanleg kerkhoven en het
ontbreken van een toelage
aan het ANZ.
* HOUDING VAN DE FRACTIES
Peter Jochems (Agalev)
betreurde eerst de afbraak
van de schoolmeesterswoning in St.-Antonius. Maar
de gemeentelijke begroting
1998 gaat voor Agalev in
de groene richting. Hij
wees op de aanpassing van
dorpspleinen met gemeenschapsvoorzieningen in
plaats van parkeerwoestijnen, aanleg van fietspaden,
de aanleg van de carpoolparking, de inspanningen
voor rationeel energiegebruik en de zeer zware
inspanningen voor rioleringen.
Yves Vervecken (CDU)
stelde dat de door Agalev
aangehaalde pluspunten
ook positieve punten voor
zijn fractie waren, dat er
met deze begroting op behoeften van mensen wordt
ingespeeld en dat deze
begroting de goeie weg is
naar duurzame gemeenschapsontwikkeling.
Walter Van Hofstraeten
(DDV) sloot zich hierbij
aan en toonde zich gelukkig
met de geplande gemeenschapsinfrastructuur
aan de Achterstraat. In
tegenstelling tot andere partijen staat zijn fractie wel
achter de afbraak van de
schoolmeesterswoning.

Guido Pacquée (SP) wenste
de gemeentelijke opcentiemen apart te laten stemmen.
De investeringen zijn
merendeels voor goede projecten, maar dat neemt niet
weg dat ze de komende
jaren een serieuze last zullen betekenen. Voor zijn
fractie moet er financieel
worden ingebonden. Hij
vraagt de schoolmeesterswoning te behouden. Volgens hem slaat het carpoolen niet aan.
Walter Vochten (Vlaams
Blok) vraagt de schoolmeesterswoning apart te
stemmen. Hij stelt de aankopen van de gronden aan
de Achterstraat, De Reiger
en het Molenhuis in vraag.
Er moeten andere keuzes
worden gemaakt. Tenslotte
vraagt hij een andere besteding van de toelage voor
ontwikkelingssamenwerking.
Georgette Truyens (VLD)
vindt dat een jaarlijkse stijging met 300.000 fr van
voor ontwikkelingssamenwerking te veel is. Ze vindt
de mobiele verkooppunten
een plaag en had vragen bij
enkele technische besprekingen.
* SCHOOLMEESTERSWONING
ST.-ANTONIUS
Dit punt van de begroting
werd apart ter stemming
voorgelegd.
Schepen Sebreghts stelde
dat er stedebouwkundige en
planmatige elementen waren voor de afbraak van de
schoolmeesterswoning.

Schepen Bartholomeussen
voegde daaraan toe dat bij
de beslissing tot verbouwing van de school tot seniorenappartementen een
engagement tot afbraak
werd genomen. Schepen
Van Haegendoren pleit
voor behoud van deze
infrastructuur in de kern
van St.-Antonius; elders
zullen nu nieuwe voorzieningen moeten komen die
ook geld kosten.
Veertien raadsleden stemden voor afbraak (CDU,
DDV, ZTD (3), VLD), acht
stemden voor behoud
(Agalev, VU, SP, Vl.Bl., F.
Peeters (ZTD)) en er was 1
onthouding (ZVV).
* STEMMING
De totale begroting werd
tenslotte goedgekeurd met
18 stemmen voor (CDU,
Agalev, DDV, VU, ZTD),
en 5 stemmen tegen (SP,
ZVV, VLD, VlBl)
HUISVUIL
Offerte voor een systeem van
gedifferentieerde inzameling
en tariefsysteem voor GFTen restafval.
Het voorgestelde systeem
bestaat in het bedelen van
twee containers van variërende grootte voor groenafval
(groen), en een nieuwe (grijze) voor restafval. Op de
containers staat een gepersonaliseerde streepjescode.
Naargelang de grootte (inhoud) van de containers en
het aantal keren dat men zijn
bakken aanbiedt, zal er worden betaald.
Schepen Cautereels vertelde
dat hierdoor een nieuwe stap
is gezet naar het veralgemeend toepassen van het
principe ‘de vervuiler betaalt’. In een volgende fase
zal worden gepraat over
tarieven.
Na de begroting was dit het
tweede dossier waar de gemeenteraadsleden blijkbaar

trek hadden in een grondige
babbel.
An Van de Peer (CDU) vond
dat wat goed was voor het
milieu, het ook moest zijn
voor de samenleving en voor
de burger. Dit systeem kan
pas worden beoordeeld in
één geheel plan. Ze vroeg
een aantal aanpassingen van
de offertevraag. Tot slot wees
ze op de gunstige cijfers voor
verschillende fracties van het
huisvuil die de gemeente nu
reeds heeft.
Voor Willy Storms (DDV)
staat het voorkomingsbeleid
niet ter discussie. Hij vroeg
eerst duidelijkheid over de
tarifiëring en verwees naar
een eerdere discussie hierover in de raad.
Guido Pacquée (SP) vond dat
dit een probleem was dat
iedereen aanging en sloot
zich aan bij de twee vorige
sprekers. Hij vroeg uitstel
van beslissing. Laat ons maar
eens kijken wat men elders
uit dit systeem leert en dan
zelf onze conclusies trekken,
zo besloot hij.
Ook het Vlaams Blok had zo
zijn vragen bij het opzet: wat
zal er veranderen, kosprijs,
enz ... !
Raadslid Frank Peeters
(ZTD) stelde dat zijn fractie
zo’n lege doos niet zou stemmen.
Georgette Truyens (VLD)
verklaarde dat veel mensen
aan dit dossier hadden gewerkt, en vindt dat de vervuiler maar moet betalen.
Schepen Cautereels ruimde
eerst een aantal misverstanden op, herinnerde aan de
stevige voorbereiding, gaf
toe dat er zeker heel wat
nieuwigheden in zaten, maar
beloofde dat de definitieve
beslissing pas zal genomen
worden na het voorleggen
van een globaal plan en van
concrete voorstellen inzake
tarifiëring. Varianten in de
aanvraag zullen worden
opgenomen.
Burgemeester Schryvers her-

innerde eraan dat er hiervoor
overigens nog géén kredieten
staan ingeschreven.
Na een schorsing van de zitting werd het punt gestemd
met 15 stemmen voor (meerderheid + VLD) en 8 stemmen tegen (ZTD, SP, ZVV
en Vl. Bl.).
OVERIGE PUNTEN
Uit de overige punten, die
bijna alle eensgezind werden
goedgekeurd, noteren we de
dringende herstelling van het
dak van de sporthal van
Halle, het goedkeuren van
het jaarplan voor het jeugdwerkbeleid, het reglement
voor kampsubsidies en de
beslissing tot aankoop van
gronden aan de Reiger voor
de gemeentelijke basisschool
van Zoersel.
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Jan Loyens (VU) wees op
de uitdaging om het met het
aangepaste personeelsbestand nu ook waar te maken. Hij stelde dat bepaalde
diensten van de gemeente
nu overvraagd worden. Het
enorme cijfer aan investeringen zal niet volledig
kunnen worden ingevuld.
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CCURSIEF
URSIEF
Hondenpoep... er is een bijzondere reden
waarom dit kiese onderwerp mij genegen is.
Het gebeurt namelijk dat ik bij het wieden in
mijn voortuin plotsklaps op een dergelijk
‘voorwerp’ stoot. Meestal zijn ze nogal fors
van aard en hebben dezelfde vorm (kort maar
dik, okergeel met kastanjebruine inslag), hetgeen mij doet besluiten dat ze afkomstig zijn
uit dezelfde je weet wel.
Eén van de nadelige kanten aan dergelijke
voorvallen is dat het wieden van mijn voortuin
nu beduidend trager verloopt. Elk blad van de
vrouwenmantel (Alchemilla mollis), die ik
daar met zorg heb geplant, moet ik eerst
omdraaien vooraleer ik tot wieden over kan
gaan, hetgeen overigens ook al geen leuke
klus is.
Je begrijpt dan ook dat ik mij met veel enthousiasme heb gestort op dit probleem, waarvan
ik dacht dat het typisch Antwerps, typisch stad
was, maar dat nu ook in onze landelijke
gemeente alarmerende proporties begint aan
te nemen.
Inderdaad, bordjes met ‘Geen poep op de
stoep’, of ‘Honden aan de leiband’, of ‘Beste
hond, geen str... meer uit uw kont’ (dit laatste
vind ik al redelijk grof, hoewel begrijpelijk), of
‘Ik heb de pest aan hondenmest’ of ook nog
‘Ik heb lak aan uw kak’ (ook grof), en ‘Geen
drollen meer tussen mijn knollen’ (ietwat
grappig) schieten in onze gemeente overal uit
de grond.
Deze bordjes zeggen veel over de ergernis en
woede die buurtbewoners ervaren wanneer zij
in hun soiree vertrekkensklaar staan voor het
bal van de burgemeester en dan per abuis
zacht maar on-her-roe-pe-lijk in aanraking
komen met een dergelijk voorwerp.
En hoor ik dat fiere hondenbaasje daar niet
zeggen: “Hij doet niets mijnheer”. Dan moet
ik je toch beleefd antwoorden “Ah nee? Hij
doet toch minstens...’kaka’ (zoals onze kinderen het voorwerp plegen te noemen)“.
En wat te denken van die arme joggers in hun
blitse pakken die in volle inspanning het fatale
voorwerp niet meer kunnen ontwijken? Je mag
er gewoon niet aan denken.

vragen ze toch niet mijn vissen en kippen aan
de leiband te houden !
De vraag die zich nu politiek stelt, beste lezer,
is welke oplossingen aan dit probleem kunnen
worden geboden.
Eerst en vooral hebben bepaalde firma’s naast
de ‘Pampers for boys’ nu ook al ‘Pampers for
dogs’ of ook nog ‘Luvs for pups’ op de markt
gebracht. Dit lijkt me reeds een redelijke
oplossing, temeer daar men de pamper nadien
met inhoud in de groencontainer kan meegeven. Bovendien is de vorm volledig aangepast
en zijn er modellen voor schoothondjes,
Duitse schepers, Engelse dobbermannen en
Vlaamse reuzen.
Bijkomende voordelen van deze oplossing:
toepassing van ‘de vervuiler betaalt’ en aanpak aan de bron!
Mijn schoonvader zou ongetwijfeld pleiten
voor lijfstraffen; opkuisen met borstel en blik.
Ik heb hem uitgelegd dat deze oplossing waarschijnlijk het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens niet zal passeren.
Een juridische kluif van jewelste lijkt mij de
vraag of hondenpoep kan worden beschouwd
als ‘zwerfvuil’, want daar staan wel ernstige
straffen op. En met de huidige stand van het
DNA-onderzoek moet men de bron van het
voorwerp kunnen opsporen.
Overigens, maar geheel terzijde, lijkt mij dit
probleem ook een belangrijke leemte te zijn in
het mestactieplan (MAP) van de Vlaamse
regering.
En waarom zou onze gemeente geen HAP kunnen uitvaardigen (HondenpoepActiePlan) ?
En andere mogelijke, ‘menselijke’ oplossing
bestaat in vormingsprogramma’s. Ze kunnen
die honden zoveel leren, ze zijn tegenwoordig,
zoals die van Pavlov, zo slim: waarom kunnen
ze niet leren naar een honden-WC te gaan ?

En er zijn natuurlijk ook mensen die pleiten
voor een absoluut verbod, zoiets is in de mode,
maar kan dat wel ? Je kan je weet wel wat van
de dieren toch niet dichtnaaien.
Weer anderen vragen dan weer zware gevangenisstraffen bij betrapping op heterdaad.
Nadeel ! Je moet als verbalisant verdomd snel
Volgens bepaalde wetenschappers is ‘de
zijn.
hond’ de beste vriend van de mens. Ik wil de
waarde van deze theorie niet in twijfel trekken, Het knelpunt is evenwel dat onze maatschappij
verdeeld is in twee kampen; diegene mét een
maar meen anno 1997 aan de geachte heer
professor te mogen opmerken dat hedendaag- hond en diegene zonder. Wie zal het halen ?
se evoluties deze theorie ondergraven.
Ik weet dus niet wat het beste is, maar ik weet
Overigens blijf ik ook met de vraag zitten in
wel één ding. De baas van de hond, die toelaat
hoeverre het verantwoord is zijn beste vriend
dat zijn beste vriend bij zijn goede buur zijn
aan de leiband te houden. Ik zou het alleszins
gevoeg doet, is een ongelikte beer. Na!
niet durven.
Goed, ik geef toe, iedereen heeft de grondwettelijke vrijheid een hond te bezitten, maar mij
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B.B.

De VGC’s zijn verruimde gemeenteraadscommissies. Er zijn er vier: VGC
BO (Bestuurlijke Organisatie), VGC
Welzijn, VGC ROLA (Ruimtelijke Ordening en LAndbouw) en de VGC VEMINA
(VErkeer, MIlieu en NAtuurbehoud). Zij
adviseren het schepencollege en de
gemeenteraad. Hieronder vind je wat er
tijdens de voorbije vergaderingen zoal
werd besproken. Maar let wel! Dit zijn
geen beslissingen! Wel kunnen deze
besprekingen en adviezen tot een beslissing leiden. Interesse voor deze punten,
nu je nog kan meepraten? Een telefoontje naar het gemeentehuis volstaat voor
meer informatie. Achteraan in de politieke kalender vind je de data van de verschillende commissies. In de bibliotheek
of in de loketdienst van elke deelgemeente ligt ook het verslag en de agenda van de gemeenteraadscommissies
voor iedereen ter inzage.
VGC Vemina - 24 oktober

KRUISPUNT
ACHTERSTRAAT/LIERSEBAAN
De commissie besprak een aantal schetsen voor de herinrichting van dit kruispunt. De keuze viel op voorstel nummer
twee. De aansluiting van de Achterstraat
op de Liersebaan wordt hier niet meer
haaks gemaakt, maar door middel van
een schuine bocht iets meer opgeschoven richting Kapellei. Vanuit de Kapellei
tot aan de Achterstraat moet er ook een
duidelijk afgescheiden fietspad komen,
vindt de commissie. De commissie wil dit
voorstel nog even in beraad houden.
Immers het kruispunt er vlakbij, namelijk
Kapellei/Liersebaan, zal ook heringericht
worden. Hiervoor wordt nog een praatplan opgemaakt. “We bekijken best nog

EEN BLIK OP DE
ADVIESRADEN
even de twee kruispunten samen”, zo besluit
de commissie.
ZEBRAPADEN ZANDSTRAAT/RODENDIJK
Waar kunnen er zebrapaden komen op de
N14, Zandstraat/Rodendijk? Over deze vraag
bogen de commissieleden zich. Twee voorstellen werden weerhouden: een zebrapad ter
hoogte van De Beemdekens en één net voor
de autosnelweg. Dit laatste kan voorzien worden samen met de aanleg van de geplande
carpoolparking.

SUBSIDIES
VOOR
ZONNEBOILER
EN
REGENWATERVOORZIENING

SUBSIDIËRING DUURZAME ONTWIKKELING
De gemeente heeft een milieuconvenant ondertekend met
de Vlaamse overheid. In deze overeenkomst
heeft de gemeente verklaard dat zij verschillende actiepunten inzake afval en milieu wil
realiseren. In ruil hiervoor komt de Vlaamse
overheid met subsidies over de brug. In het
milieuconvenant 1996-1999 staat ook een
optie “duurzame ontwikkeling”. Om hieraan
tegemoet te komen stelt de commissie de
subsidiëring voor van regenwatervoorziening
voor het huishouden, warm water via de zogenaamde “zonneboiler” en een vergoeding voor
fietsende gemeenteambtenaren.
VGC ROLA - 20 november

BPA GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
ACHTERSTRAAT
Tussen Achterstraat, Medelaar en Gestelsebaan ligt een grote open ruimte. Deze was
reeds in de structuurplanning voor Zoersel
(1981) bestemd voor “gemeenschapsvoorzieningen”. De gemeente zal weldra overgaan tot
de aankoop van een aantal gronden. Maar
hoe moet deze open ruimte in z’n geheel ingevuld worden? Welke gemeenschapsvoorzieningen zijn er wenselijk en waar precies ? Een
werkgroep “gemeenschapsinfrastructuur” met
een afvaardiging uit de adviesraden heeft

?

reeds overleg gepleegd en bezoeken gebracht aan diverse socio-culturele infrastructuren in andere gemeenten. Hun bevindingen
en voorstellen werden gebundeld in een nota:
“Realisatie van gemeenschapsinfrastructuur”.
Ondertussen bestudeert de commissie Rola
nu een structuurschets voor het hele gebied.
Dit zou moeten uitmonden in een BPA
(Bijzonder Plan van Aanleg) Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat. De invulling van het hele gebied zal hierin precies worden uitgewerkt. Wordt vervolgd.

VGC Welzijn - 14 oktober

SOCIAAL IMPULSFONDS (SIF)
Het Sociaal-Impulsfonds is een fonds van de
Vlaamse overheid voor een gemeentelijk sociaal beleid. De commissie besloot om een SIFwerkgroep op te richten voor de periode 19981999. Zij konden meteen aan de slag met de
actualisering van de sociale kaart. Dit is een
overzicht van de belangrijkste sociaal-demografische gegevens en alle sociale dienstverlening en voorzieningen in de gemeente. Om deze klus te klaren wil de werkgroep een beroep
doen op een studiebureau. Verder stelt hij ook
nog bijkomend onderzoek voor. De commissie
gaat akkoord dat de som, op de begroting van het OCMW
voorzien voor de sociale kaart, ter beschikking blijft.

WELDRA
LOKAAL OVERLEG
KINDEROPVANG

WERKGROEP KINDEROPVANG
Een aantal leden van de commissie Welzijn
informeerden zich grondig over de nieuwe
regelgeving over buitenschoolse kinderopvang en brachten hierover verslag uit. De
commissieleden besloten dat de tijd rijp was
om een werkgroep kinderopvang van start te
laten gaan. “Hoe kan het lokale overleg over
kinderopvang georganiseerd worden?”.
Hierover moet de werkgroep een voorstel uitwerken. Pas daarna kan een formeel overleg
van start gaan, aldus de commissie.
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hoeves in Zoersel
VLAGGEN BOVEN ZOERSELSE HOEVES

ZOERSELSE MONUMENTEN
Wie door Zoersel rijdt, kan er moeilijk naast
kijken. Aan de gevels van zestien hoeves hebben de medewerkers van de Werkgroep Hoevebenamingen splinternieuwe naamborden gehangen. Vele maanden opzoekingswerk hadden
zestien mooie hoevenamen opgeleverd.
Wie meer wil weten over het (hoeve)gebouw
waar hij woont, kan altijd terecht bij de mensen
van de Werkgroep Hoevebenamingen (voor
Zoersel tel: 309.18.10; voor Halle tel: 312.27.61).
Er zal hulp geboden worden, ook om zelf
opzoekingen te doen. Wellicht komt u in 1998
aan de beurt om een naamplaat te krijgen ?
De opzoekingen leverden ook een schat aan
informatie voor de GGD. Met deze gegevens
gaan we weer op zoek naar de wederwaardigheden van enkele van onze hoeves.
DE HEGGE
Van de zestien hoeves is deze wel het moeilijkst te vinden. We moeten daarvoor terug naar
de Herentalsebaan, naar de hoeve “Den Drijhoeck”, die reeds in een vorig artikel aan bod
kwam. Wie de weg verder volgt naar de
Drengel toe, vindt aan zijn linkerzijde een klein
wegje dat leidt naar een hoeve die achter de
andere bebouwing staat.
Het gebouw draagt het nr. 169 van de Herentalsebaan. Toch is het voor die Herentalsebaan
slechts een geadopteerd kind. De echte weg
waarlangs de hoeve gebouwd werd, vertrok
immers aan de huidige Uitweg en liep tot aan
de voordeur. Vanaf de voordeur veranderde de
weg in een smal fietspadje dat aansluiting gaf
op de weg gelegen langs “Den Achtersten
Dries”, bewoond door Marc en Maj Verheyen12 GROOTSTE GEMENE DELER 97/6

Lenaerts. Ook deze laatste hoeve kreeg op 14
september haar naam. Op de stafkaarten is de
weg nog goed te vinden.
Het padje was vooral dienstig voor de schoolkinderen uit Einhoven die langs daar naar
school trokken. Bij de aanleg van de Herentalsebaan zochten de hoevebewoners ook een uitweg naar de nieuwe weg. Het oorspronkelijke
pad verloor spijtig genoeg stilaan zijn betekenis. Het terug openstellen ervan zou wellicht
een oplossing geven voor de jonge en oude fietsers die nu langs andere drukke wegen moeten
rijden.
De familie Wim en Gonda Van Rossum-Goossens
geniet nu nog steeds van een weids en ongerept
uitzicht over het zeer landelijke Einhoven.
De herberg DE HEGGE
De hoeve, die nu mooi gerestaureerd is, werd
gebouwd in het begin van deze eeuw. In 1935
werd ze bewoond door de familie Louis
Meeusen-Van den Brande. Het echtpaar Fons
Peeters-Janssens kocht de eigendom over. Nu
vinden Gonda en Wim er hun stek.
Ooit baatte Louis Meeusen, de broer van
August Meeusen, hier een café uit. De naam
van de herberg was ... De Heg. Die naam werd
ontleend aan een toponiem of plaatsnaam van
een nabij gelegen perceel
grond, dat toebehoorde en
nog steeds toebehoort aan
de hoeve “Den Achterste
Dries”. Het toponiem
komt herhaaldelijk voor in
de archieven van de abdij
van Sint-Bernard te
Hemiksem.

DEN ACHTERSTEN DRIES
We verlaten de mooie achtergevel en tuin van
De Hegge en nemen in gedachten het padje
naar Den Achtersten Dries toe. We vinden er
een volledig gemoderniseerd melkveebedrijf.
De oude gebouwen zijn verdwenen.
Marc en Maj Verheyen-Lenaerts trekken hier
letterlijk en figuurlijk de kar.
De oorspronkelijke hoeve moet dateren uit de
periode rond 1830.
Gommarus De Laet en Elisabeth De Laet en
daarvoor Jacobus De Cnodder waren de vroegere eigenaars.
Bij het overlijden van Gommarus De Laet werd
de hoeve in 1862 verkocht aan Joannes Van
Looveren, een boer uit Oostmalle. In de koopakte vinden we :
“...De gebouwen, hof en land, (...)den achtersten dries, (...) en land (...) samen eenen blok
van vier hectaren tweeënzeventig aren tien centiaren”.

TEKST : P. Debaere en Dirk Kennis
OPZOEKINGEN : Werkgroep Hoevebenamingen
TEKENING : Johan Truyen

Kerstmis
I N

ZO ER SEL

Ooit was de periode rond Kerstmis, ook op toeristisch gebied, de
rustigste periode van het jaar. Tot in 1957 een paar idealisten
een mooie kerststal plaatsten op de Grote Markt van Turnhout.
Ze wilden de sfeer van de “oude Kempen” bewaren voor het
nageslacht.
Het duurde zeer lang tot het mosterdzaadje uitgroeide tot een
grote boom. Op dit ogenblik zijn mooie kerststallen, kerstmarkten,
kerstversieringen en dergelijke echter een ware rage.
Tussen al het kaf zit er echter heus nog heel wat koren. Onder
meer op Einhoven, waar traditioneel tussen Kerst en Nieuwjaar
het kerstspel van de “Einhovense Stropers” wordt opgevoerd.
Hier vind je geen slingers en guirlandes, geen kerstbomen en
kerstmannen. Alleen het oude Kempense landschap is er. Hier
kan men nog zorgen dat het bewaard blijft !
Een oude stal ergens uit een Einhovense wei gehaald, drie brandende vuren, een gure wind vanuit de hei rond Blommerschot,
een oud kerstverhaal, een warme wijn, warme chocolade, een
gezellige babbel en een borrel. Meer is er niet nodig om de “oude
Kempen” te doen herleven. Die eenvoudige ingrediënten zorgen
voor een avondje “terug in de (Kerst)tijd”.
Tussen de oude muren van het Vrijthof, het Middelste Raephof
en het Beerskens Hof, de oude hoeves rond de kerststal, hangt
immers nog de sfeer van vroeger. Het warme licht uit de lege
vensters, het eenzame geblaf van een hond, de donkere wolken
boven de leegte van de Mortels, dat maakt ons Einhovense kerstspel ook zo uniek. Hier waren de stropers vroeger de baas. En
hier .....kwamen ze ook Maria en Jozef tegen.
Wilt u mee genieten kom dan naar Einhoven afgezakt tussen 26
en 28 december. De ster wijst u de weg !
Info : Lindepaviljoen : 312.94.10.
Patrick Debaere

NAAR EEN
VERKEERSPLAN
VOOR HEEL DE
BLOEMENWIJK
Eind oktober ging de nieuwe werkgroep “Verkeersplan
Bloemenwijk” van start. Deze werkgroep bestaat uit een
zestiental geïnteresseerde inwoners uit de wijk, een
afvaardiging uit de commissie verkeer en milieu, de
schepen van Verkeer, de schepen van Openbare
Werken, betrokken ambtenaren en deskundige begeleiding vanuit Langzaam Verkeer vzw. De eerste twee
vergaderingen waren vooral informatief. Wat staat er in
het verkeersleefbaarheidsplan? Wat is een zone 30?
Welke snelheidsremmers zijn er zoal en wat zijn de
voor- en de nadelen, ... ? Momenteel is de werkgroep
volop bezig met het in kaart brengen van de verschillende problemen en knelpunten in de wijk. Hij probeert
een antwoord te zoeken op diverse vragen. Waar is de
snelheid te hoog? Waar is er gevaar voor fietsers of
spelende kinderen? Waar lopen de sluiproutes? Hoe
lopen de fietsroutes? Wat zijn de toegangspoorten en
ontsluitingswegen voor de wijk?, enz. De werkgroep wil
snel doorwerken. Immers rond maart/april volgend jaar
start de eerste fase van de rioleringswerken. Dit is in de
Gestelsebaan tot het kruispunt met de Lelielaan, het
Klooster en de Krokuslaan. De verkeersingrepen daar
moeten reeds passen in het nieuwe totaalplan voor de
wijk. Als alles meezit kan in het voorjaar misschien een
eerste praatplan aan de volledige wijk worden voorgelegd.
Wilt u meer informatie over deze werkgroep? Wilt u
contact met één van de leden/geïnteresseerde inwoners?
U kan telefoneren naar de dienst Communicatie en
Voorlichting, Marc Bachot, tel.:380.13.02.
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OF DE PLANNEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VOOR 1998
DE

BEGROTING

:

EEN HELE OPGAVE

In de begroting van de gemeente staat
zeer gedetailleerd welke inkomsten de gemeente verwacht en hoe deze zullen aangewend worden. Welke plannen heeft de
gemeente volgend jaar en wat gaat dit
kosten? Daar gaat het over.
Natuurlijk heeft het gemeentebestuur hierbij niet de volledige vrijheid! Een belangrijk
deel van het geld van de gemeente heeft
immers reeds een bestemming. Zo zijn er
de jaarlijkse personeels- en werkingskosten. Verder ook de aflossingen van de
leningen die moeten betaald worden. De
nog resterende ruimte kan opgevuld worden met nieuwe projecten en initiatieven.
Of de gemeente kan een bepaalde som
opsparen.

WAT DOET DE GEMEENTE MET UW GELD?
Als inwoner van de gemeente heeft u het
recht te weten waaruit de gemeente haar
financiële middelen put, wat er gebeurt
met het geld van de gemeente en hoe de
toestand van de gemeentekas eruit ziet.

KRACHTLIJNEN
VOOR HET WERKJAAR

1998

Bij de start van deze legislatuur werden
twee prioritaire beleidslijnen naar voren
geschoven: kwaliteit van de dienstverlening en terugplooien op de kerntaken
van de gemeente.
De gemeenteraad keurde op voorstel van
het schepencollege de begroting goed.
Hierin is een uitbreiding van het personeelskader voorzien waardoor de omkadering van de technische diensten wordt verbeterd. Daarenboven moeten vier bijkomende arbeiders het mogelijk maken om
in de dorpskernen een kleine ploeg in te
zetten voor onderhoud en reiniging.
Ondermeer daarom werden de totale personeelskosten verhoogd met 25,5 miljoen.
(Weddeschaalverhoging 9 miljoen, onderwijs 5 miljoen, extra personeel 4,3 miljoen,
seizoenarbeiders 4,2 miljoen, bibliotheek 2
miljoen en tijdelijke afvalambtenaar 1 miljoen). De overige werkingskosten werden
bevroren op het niveau van de werkelijke
uitgaven in 1996.

Na drie jaar bestuur (helft van de legislatuur) is het normaal dat de bestuursploeg
op kruissnelheid begint te komen: heel wat
dossiers bereiken de uitvoeringsfase. Vandaar het ambitieus investeringsprogramma
(zie hieronder).
Mochten alle investeringen worden uitgevoerd, zou de totale uitstaande schuld
maximaal kunnen stijgen tot 908 miljoen.
Dit is een onaanvaardbaar hoog niveau
voor de gemeente. De uitvoering zal
slechts gebeuren in de mate van het
mogelijke (bv. tijdig verkrijgen van toelagen, enz.). Hoe dan ook zal het totaal van
de nieuw aan te gane leningen de 120 miljoen niet mogen overschrijden, meent het
schepencollege. De investeringen voor de
rest van deze legislatuur zullen vanzelfsprekend ook beperkt moeten worden.
De belastingen blijven onveranderd. Alleen
een sociale correctie in de urbanisatiebelasting : WIGW’s worden slechts voor de
helft belast.

EEN GREEP UIT HET INVESTERINGSPROGRAMMA VOOR 1998
WEGEN EN RIOLERING :
- heraanleg omgeving kerk Zoersel ...............................4.000.000
- ereloon en heraanleg dorpsplein St.-Antonius ............7.000.000
- heraanleg wegen .......................................................10.000.000
- rioleringswerken in verschillende straten...................82.000.000
(o.m. wijk Meerheide, Bloemenwijk 2de fase, Vogelzang)
- ereloon rioleringswerken .............................................8.200.000
- aanleg carpoolparking “De Haan”................................1.000.000
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING EN KUNST :
- aankoop gronden “De Reiger” .....................................6.500.000
(reservegebied of buffer school en kerkhof)
- aankoop gronden Achterstraat 2de fase ...................15.000.000
- verwerven Molenhuis en omgeving .............................4.000.000
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- gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat...................3.500.000
(ereloon 1ste fase)
ONDERWIJS :
- aanleg omgeving
nieuwe kleuterschool St.- Antonius : .........................13.000.000
BIBLIOTHEEK :
- onroerende leasing uitbreiding bibliotheek Halle.......18.000.000
ANDERE INVESTERINGEN :
- buitengewoon onderhoud dak kerk St.-Antonius.........8.000.000
- ereloon herziening structuurplan .................................1.500.000

OVERZICHT

VAN DE BELANGRIJKSTE

BELASTINGEN VOOR
1.
2.
3.
4.
6.
7.

1998

aanvullende belasting op de personenbelasting .....................................................................................................................6,5 %
opcentiemen op de onroerende voorheffing ......................................................................................................1.000 opcentiemen
urbanisatiebelasting op riolering (voor WIGW’s halve tarief) ...........................................................300 fr. per are (max. 4.500 fr.)
belasting inzameling huishoudelijk afval (voor GFT, groot huisvuil, glas, containerpark, KGA, ...) ...................................1.950 fr.
contantbelasting vuilniszak (voor klein restafval) ..................................................................................................... 20 fr. per stuk
belasting op tweede verblijven ..........................................................................................................................................10.000 fr.

RAMING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VOOR 1998
INKOMSTEN

UITGAVEN

Voor 1998 worden de totale inkomsten van onze gemeente geraamd op 588.787.163 fr. en de totale uitgaven op 591.352.836 fr.
Alle cijfers zijn immers nog niet definitief bekend.

PERSONEEL .........................................281.433.555 ...........48 %

- gemeentefonds.................................................65.396.479 .............11 %
- onroerende voorheffing - 1.000 opcentiemen. ....111.005.721 .............19 %

- administratie .....................................................64.545.004 .............11 %
- politie ................................................................36.711.312 ...............6 %
- brandweer...........................................................3.495.000 ...............1 %
- technisch personeel/werken .............................63.031.809 .............11 %
- onderwijs ..........................................................87.511.539 .............15 %
- bibliotheek ........................................................10.599.860 ...............2 %
- overige ..............................................................15.539.031 ...............3 %

- personenbelasting 6,5 %................................162.777.199 .............27 %
- gemeentebelastingen en retributies .................27.515.000 ...............5 %
- aanvullende belastingen op motorrijtuigen.........8.198.980 ...............1 %
- intresten en dividenden ....................................72.065.640 .............12 %
- andere inkomsten.............................................22.921.712 ...............8 %
- terugbetaling staat kosten gesco’s ...................23.733.712 ...............4 %
- terugbetaling personeel onderwijs....................76.000.000 .............13 %

WERKINGSKOSTEN.............................132.402.162 ...........22 %
- administratie .....................................................20.881.120 ...............4 %
- politie ..................................................................7.580.000 ...............1 %
- openbare werken ..............................................24.675.100 ...............4 %
- brandweer...........................................................2.332.000 ............0,4 %
- onderwijs ..........................................................17.290.444 ...............3 %
- biblioteek ............................................................4.805.000 ...............1 %
- huisvuil..............................................................34.660.000 ...............6 %
- overige ..............................................................20.178.498 ...............3 %

OVERDRACHTEN ...................................59.524.672 ...........10 %
+ overschot vorige jaren ......................................53.902.846

- OCMW ..............................................................36.750.000 ...............6 %
- andere ..............................................................22.774.672 ...............4 %

SCHULDEN (aflossingen en intresten) ..117.992.447 ...........20 %

INKOMSTEN

UITGAVEN
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DE VOEDINGSPIRAMIDE
VOEDINGSPIRAMIDE
SUIKER
SUIKER

ALCOHOL

VETTEN

MELK

GROENTEN

GRANEN

EIWITTEN

FRUIT

AARDAPPELEN

D AMIAANBOUWKAMPEN

V O C H T

HOE
HOE EET
EET IK
IK GEZOND
GEZOND
We eten te veel en we eten verkeerd. We wegen te veel en “diëten” blijkt niet
te helpen... Is gezond eten dan echt zo ingewikkeld?
Helemaal niet: het volstaat dat wij enkele, eenvoudige basisprincipes in acht
nemen, maar dan wel voor de rest van ons leven...
Elk voedingsmiddel levert een aantal noodzakelijke voedingsstoffen. Eén
voedingsmiddel brengt echter nooit alle voedingsstoffen aan die ons lichaam
nodig heeft. Daarom moeten we elke dag gevarieerde voedingsmiddelen eten
en ook in de juiste verhoudingen.
De voedingspiramide van de Nationale Gezondheidsraad vervangt het vroegere ‘klaverblad van vier’ en weerspiegelt de laatste nieuwe opvattingen over
de noodzakelijke en de af te raden voedingsmiddelen. Deze piramide of driehoek, is opgebouwd uit zes verdiepingen en negen vakken. De voedingsmiddelen waarvan we het meest moeten eten, staan op het onderste niveaus: hoe
hoger we gaan, hoe minder we van de betreffende voedingsmiddelen mogen
eten. Wanneer we één vak uit de piramide zouden weglaten, staat deze niet
meer stabiel. Onze voeding is dan niet meer evenwichtig en wordt zelfs
gevaarlijk. De enige uitzondering hierop is het topje (zesde verdiep) van de
piramide (alkohol en suikerwaren).
NIVEAU 1 bestaat uit vocht (water, koffie, thee, bouillon, vruchtensap...). Daar
moet iedereen minstens 1,5 liter van drinken, liefst verdund vruchtensap of
water.
NIVEAU 2 omvat volle graanproducten (volkorenbrood, volkorenbeschuit,
volle ontbijtgranen, volkorenpasta’s, volle rijst...) en aardappelen. Afhankelijk van onze activiteit moeten we dagelijks vijf tot twaalf sneden brood en
drie tot vijf aardappelen eten. Geraffineerde witmeelproducten zijn niet aan te
raden.
NIVEAU 3 omvat een vak met groenten en één met fruit. Minstens elke dag
300 gram groenten en drie stukken fruit eten. Reden? Onze nood aan vitaminen, mineralen, vezels en nog onbekende maar noodzakelijke plantenstoffen.
NIVEAU 4 bevat ook weer twee vakken. Zuivelproducten (magere kaas, halfvolle melk, karnemelk, halfafgeroomde yoghurt...) drie tot vier glazen per dag
en eiwitpreparaten (vis, gevogelte, mager vlees, wit van ei, sojaproducten,
peulvruchten en noten...). Per dag eet men best minstens 100 gram van deze
(vleesvervangende) producten.
NIVEAU 5 omvat vetten en oliën; bijvoorbeeld boter, margarine, olie en andere smeer- en bereidingsvetten. Gebruik vloeibare vetten (olijfolie en anderen
plantenoliën) en vermijd vaste vetten (dierlijke vetten: maximum 1 mespuntje
smeervet op de boterham en 1 eetleepel bereidingsvet per persoon voor de
warme maaltijd).
NIVEAU 6 is de ‘restgroep’ en bevat producten die misbaar zijn voor onze
gezondheid; suikergoed, frisdranken, alcohol...
uw apotheker
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De Damiaanbouwkampen zijn een unieke gelegenheid voor
mensen jong van hart en geest, om zich volledig in te zetten.
Samen met Indiase werksters en werkers ontdekken zij het
leven van de melaatsen.
Voor de zesde maal stappen ze volgende zomer in de voetsporen van pater Damiaan. Enkele van de vroegere realisaties zijn zes dispensaria en vier hospitalen, werkplaatsen,
schoolgebouwen en vormingscentra, een tiental gebouwen
voor het kweken van kippen, konijnen, zijdewormen, aanplanting van 1.300 fruitbomen...
Zes Kempenaars namen in 1997 deel aan deze bouwkampen. Een onvergetelijke ervaring die zij graag met iedereen
willen delen.
Al wie zich jong en gezond voelt, kan mee.
Inlichtingen bij : René Vanherck,
Kerkepad 49,
2275 Lille,
tel. 312.46.35.

D AMIAANAKTIE 1998
De hoopvolle boodschap dat we een lepra- en TBC-patiënt
voor 1.200,- fr een nieuw leven kunnen aanbieden, mag elk
jaar in januari luid klinken. Heel veel mensen in de Kempen
hebben dat de voorbije jaren gehoord. Van harte hebben ze
hun hulp en steun aangeboden.
Zoals ieder jaar is de laatste week van januari (19 tot 25
januari) het hoogtepunt van de campagne. Jongeren in
scholen en bewegingen hebben zich kunnen informeren en
weten wat de Damiaanaktie kan en doet. Steun hun spaaracties, sponsering, stiftenverkoop.
Je kan ook je bijdrage storten. Vanaf 1.000,- fr is ze fiscaal
aftrekbaar zodat ze in werkelijkheid neerkomt op gemiddeld
675,- fr. Damiaanaktie Brussel: 000-0000075-75

DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 8, DECEMBER 1997, SECRETARIAAT TEL. 312.94.32

DE SENIORENRAAD

jaaroverzicht 1997

Het werkjaar van de seniorenraad loopt
ten einde. Graag willen wij met u de
belangrijkste activiteiten van 1997 doornemen.
Als adviesraad heeft de seniorenraad aan
het gemeentebestuur en aan het OCMW
reeds meerdere adviezen gegeven. Zo
werd in 1997 door het OCMW een aanvang gemaakt met het bouwen van 24 serviceflats op het domein van het verpleegtehuis Joostens. De seniorenraad werd van
zeer dichtbij bij het project betrokken.
Daarnaast werden aan het gemeentebestuur heel wat suggesties gedaan om te
verhelpen aan problemen die zich stellen
in de gemeente en die hinderlijk zijn of
een gevaar kunnen opleveren voor de
senioren en soms ook voor alle inwoners.
Een paar voorbeelden ter verduidelijking:
een snelheidsbeperking invoeren aan het
rusthuis Sparrenhof, in het belang van de
rusthuisbewoners; putten in de voetweg
naast een smalle rijbaan opvullen; een
boom snoeien die de zichtbaarheid van
een stopteken beperkt...
Dat gezondheid zeer belangrijk is, daar
zijn wij allen van overtuigd, ook het
gemeentebestuur. Daarom werd in 1989
een stuurgroep opgericht in samenwerking
met de gemeente Malle. De bedoeling van
de stuurgroep is preventief aan onze gezondheid te werken, niet wachten tot er al
iets aan de hand is.
In deze stuurgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van de gemeente en van
de huisartsen. Zij starten ieder jaar met
een campagne, telkens een ander thema,
maar altijd kaderend in onze totale
gezondheidspreventie! Dit jaar kwamen

de vaccinaties aan de beurt. De senioren
werden hierover uitvoerig geïnformeerd
door Diane Weyten.
Wanneer spreekt men van dementie? Het
is niet omdat men wat vergeetachtiger
wordt dat men dadelijk aan dementie moet
denken ! Dokter Nuyts heeft deze problematiek van de ouder wordende senior op
een zeer boeiende en duidelijke manier
uiteengezet.
Op 15 juni vertrokken een dertigtal senioren, met de autobus, voor 7 dagen naar
Dresden en omgeving in het voormalige
Oost-Duitsland. Het Erzgebirge, prachtige
dorpjes en steden, de gotische dom, kathedralen en zoveel dingen meer waren werkelijk de moeite waard.
De vierde seniorensportdag had plaats op
15 mei in het prachtige park rond het
gemeentehuis. Zoals steeds werd er een
gevarieerd programma aangeboden. Het
ging niet zozeer om de prestaties, maar
wel om het samen doen... Indien U deze
sportdag gemist heeft raadpleeg in 1998
de GGD en de seniorenkrant.
De seniorenkrant heeft momenteel een
oplage van 420 exemplaren. We mogen
wel zeggen een graag gelezen infoblad
voor en door senioren.
De senioren-infobrochure kwam tot stand
in samenwerking met de gemeentelijke
communicatiedienst, de diensten van het
OCMW en de seniorenraad. De doelstelling is een leidraad aanbieden om zo praktisch mogelijk de juiste informatie te kunnen inwinnen. Zij werd bedeeld bij de
4.592 55-plussers van onze gemeente.

Tijdens de algemene vergadering van september nam de heer Schryvers, OCMWsecretaris, ons mee voor een historische
wandeling doorheen het OCMW om tenslotte te belanden bij de huidige werking.
Een boeiende uiteenzetting.
Op 14 november sloten wij ons werkjaar
af met de Seniorendag waar alle senioren
van Zoersel, Halle en St.-Antonius waren
op uitgenodigd. Heel wat senioren namen
aan dit gebeuren deel.
De culturele activiteiten kenden een groot
succes. Verschillende daguitstappen stonden op het programma:
- een bezoek aan de glasblazerij van Val
Saint Lambert en het kasteel van
Modave;
- een aantal senioren zijn te weten gekomen hoe het eraan toegaat achter de
schermen van de Bourla en bij het postsorteercentrum in Berchem;
- ook werden de senioren zeer hartelijk
ontvangen ten huize van de beeldhouwer
Pol Van Esbroeck en zijn echtgenote
Mariette Coppens die ook prachtige
beeldhouwwerken maakt. De vele door
hen in hun ruime woning tentoongestelde beeldhouwwerken werden door alle
aanwezigen ten zeerste gesmaakt.
Wenst U op de hoogte te blijven van de
daguitstappen of de jaarlijkse reis, aarzel
niet het ons te laten weten op het nummer
312.94.30.
Bent U 55-plus, dan heten wij u van harte
welkom als lid van de seniorenraad.
Rarenne Boyen
seniorenconsulente
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SENIORENCONSULENTE

Op het einde van ieder werkjaar van de
seniorenraad wordt door de seniorenconsulente een inventaris gemaakt van de
belangrijkste gebeurtenissen en verwezenlijkingen van deze raad tijdens het
verlopen jaar. Deze inventaris geeft een
beeld van de werking van de seniorenraad die door sommigen nog te weinig
gekend is.
U hebt dit jaaroverzicht zojuist kunnen
lezen en bij velen rijst waarschijnlijk de
vraag wie de seniorenconsulente, die dit
jaarverslag geschreven heeft, wel mag
zijn. Het is zeker nuttig een beeld te
schetsen van deze consulente, die op alle
vergaderingen en manifestaties van de
seniorenraad aanwezig is, maar daar
steeds bescheiden op de achtergrond
blijft, alhoewel zij zeer veel diensten
bewijst aan de seniorenraad en aan de
senioren in het algemeen. Haar inspanningen beperken zich dan ook helemaal
niet tot het schrijven van een eindejaarsoverzicht.
Als maatschappelijk werkster bij het
OCMW werd zij door de OCMW-raad
halftijds ter beschikking gesteld van de
seniorenraad. De rol die zij speelt in deze
raad kan het best getypeerd worden door
de voornaamste bevoegdheden die haar
door het “Statuut van de Seniorenraad”
worden toegekend op te sommen.
De seniorenconsulente:
- vormt een schakel tussen het gemeentebestuur, het OCMW en de seniorenraad;
- behartigt de belangen van alle senioren
van gans de gemeente, staat open voor
wat er leeft onder de senioren en voert
onderzoeken uit naar hun behoeften;
- verzorgt het secretariaat van de algemene vergadering en van het dagelijks
bestuur van de seniorenraad, bewaart
alle stukken van deze beide bestuursorganen en maakt deel uit van de redactieraad van de seniorenkrant;
- bezorgt de nodige informatie aan de
seniorenraad, volgt het verder verloop
van zijn adviezen en beslissingen op en
verzekert de continuïteit en de werking
van de raad.
En zo zouden wij de rij verder kunnen
afgaan, want deze opsomming is eerder
beperkt. Nochtans blijkt hieruit reeds duidelijk dat de seniorenconsulente een vaste
waarde is voor de seniorenraad waarop
deze steeds kan rekenen en, wat daarbij
nog zo belangrijk is, is dat zij door jarenlange ervaring de ouderen en hun problemen en behoeften door en door kent.
Daarnaast blijft zij nog ambtenaar van het
OCMW waar zij ook nog belangrijke opdrachten te vervullen heeft.
de voorzitter van de seniorenraad
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Wadi,
,
wada, wahoe, ...
WAT IS DAT ?

H EMELWATER
EEN GESCHENK

…
Water heeft een uitzonderlijke
waarde in ons milieu. Daarom
moeten we drinkwater koesteren, afvalwaters zuiveren en
regenwater gebruiken waar
kan. Maar willen we de drinkwaterbevoorrading daarenboven veilig stellen en de plantengroei niet hypothekeren
moeten we het overtollige regenwater ter plaatse in de bodem laten dringen.
Het samen met rioolwater afvoeren kan immers ernstige problemen van ‘overstroming’
veroorzaken bij stortvlagen.
UIT DE HEMEL

G RACHTEN OF WADI
Voorste Hoeven, Hoogveld, Westmallebaan, Olympiadelaan, Spartalaan, Meerheide,
enz. : verschillende rioleringsprojecten die momenteel op stapel staan.
De meest landelijke en efficiëntste wijze om hemelwater (gutsend op daken, wegen,
parkings, enz.) in de grond te laten dringen is het gebruik maken van grachten. Mits we
er van uitgaan dat ons afvalwater via een rioleringsstelsel wordt afgevoerd zullen de
grachten enkel proper water kunnen bevatten en dus niet meer stinken.
Waar grachten bestaan kunnen die dus best worden behouden. De aanleg van nieuwe
grachten behoort ook tot de mogelijkheden. In bepaalde situaties is de grachtaanleg
echter niet haalbaar. Kunnen WADI’s een oplossing bieden ?
WADI ‘W ATER A FVOER D OOR I NFILTRATIE ’
Wadi is een ondiepe (35 à 40 cm), vrij brede gracht waaronder een koffer van zeer
goed doorlatende materialen in een filterdoek zit. In de koffer is een drainage voorzien.
Het regenwater loopt af naar de glooiing om daar doorheen een aangepaste en bezaaide grondlaag door te dringen tot de koffer. Deze grondlaag houdt vaste deeltjes en
grove vervuiling tegen. Op termijn kan ze gemakkelijk worden vervangen.
Bij kleinere buien en lage grondwaterstand infiltreert het regenwater in de grond. Zoniet
wordt het afgevoerd in de drain.
In de glooiing zijn ‘slokops’ voorzien. Dat zijn grindkolommetjes die, wanneer de glooiing volloopt, zorgen voor een versnelde afvoer naar de koffer (filtrerende grondlaag
wordt kortgesloten). De aansluiting van de overloop van de regenwaterputten gebeurt
op de zinkputten.
A LTERNATIEVEN
Vanzelfsprekend reageert de markt hier ook op. Zo is er momenteel een bijencelachtige
thermoplastische structuur uit hexagonale bijenmazen van 20 mm op de markt
gebracht. De twee zijden boven en onder zijn bekleed met een polyester geotextiel.
Het merkwaardige is dat deze structuur tot 95 % van zijn volume kan opslaan met
hemelwater.
Best blijft natuurlijk het regenwater in een regenput op te slaan en maximaal nuttig te
gebruiken voor besproeiing, doorspoelen WC, poetsen en reinigen, enz. Het overtollige
regenwater, wel ja, laat dat voor een beter milieu ter plaatse in de grond dringen...
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HET OCMW WERFT AAN

PREVENTIE MALLE-ZOERSEL

bij aanwervingsexamen

Suikerziekte

1 halftijdse gezins-bejaardenhelp(st)er in vast
dienstverband (m/v)
niveau C voor de dienst
Gezins- en bejaardenhulp.
Er wordt een wervingsreserve aangelgd voor
gezins-bejaardenhelp(st)er niveau C en niveau
D, met een geldigheidsduur van twee jaar.
Uw kandidatuur dient
uiterlijk op 30 januari
1998 aangetekend per
post, toe te komen op
volgend adres:
Lodewijk Verheyen,
voorzitter,
OCMW Zoersel,
Oostmallebaan 50,
2980 Zoersel.
Verplicht inschrijvingsformulier, voorwaarden en
functiebeschrijving kan u
afhalen op de zetel van
het OCMW, van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur, vrijdag
van 9 tot 12 uur en van
13 tot 15 uur.
Inlichtingen: personeelsdienst tel. 312.94.20.

... en de preventiecampagne draait
steeds maar door, langzaam en onopvallend bewerkt zij bij jullie een
gedragsverandering. Dit was te merken in onze laatste steekproef.
Steeds meer mensen zijn gewonnen
voor preventieve onderzoeken en
passen hun leefgewoonten aan om
ziekten te voorkomen.

Aanvragen indienen !
In de begroting 1997 stond voor de
eerste maal een begrotingslijn
ingeschreven: ‘toelagen voor bijzondere sociale initiatieven’. Begin
april 1997 werkte de Verruimde
Gemeenteraadscommissie Welzijn
een reglement uit op basis waarvan de toelagen kunnen worden
verstrekt.
Elke initiatiefnemer van een sociaal project, die werkzaam is op het
grondgebied van de gemeente
Zoersel, kan een aanvraag indienen. Een sociaal project moet kansen scheppen voor een groep
kansarmen van de gemeente
Zoersel.
Normaal bepaalt het reglement dat
projecten voor het volgende jaar
moeten ingediend worden voor 1
november van het voorafgaandelijke jaar. Aanvragen voor 1998 zouden dus al moeten ingediend zijn
op 1 november 1997.

Wij merken echter wel dat de concrete toepassing van een nieuw reglement niet altijd van een leien
dakje loopt. Vandaar dat we de
mogelijkheid geven om aanvragen
voor subsidiëring van projecten die
je in 1998 wil realiseren, bij uitzondering nog kan indienen tot 31 januari
MINDER MOBIELEN
1998.

CENTRALE
Na indiening van het project verloopt de procedure als volgt: de
Verruimde Gemeenteraadscommise Welzijn maakt een selectie
uit de ingediende sociale projecten
en adviseert het schepencollege
omtrent de subsidiëring. Het schepencollege beslist nadien definitief
over de toekenning van de subsidie.

Chauffeurs gezocht !

De Minder Mobielen
Centrale van Zoersel is
op zoek naar vrijwillige
chauffeurs voor de regio
St.-Antonius om senioren
en andere mensen met
verplaatsingsproblemen
te vervoeren.
De aanvraag voor subsidiëring van Wij bieden: omniumvereen project moet gebeuren via een zekering, onkostenverspeciaal aanvraagformulier dat te
goeding, degelijke onderverkrijgen is bij de gemeentelijke
steuning.
welzijnsdienst Halle-Dorp 37, tel.
Minder Mobiele Centrale,
380.13.90. Hier kan je ook terecht
OCMW Zoersel,
voor bijkomende inlichtingen.
Oostmallebaan 50,
2980 Zoersel,
tel. 312.94.30,
telkens van 13 tot 16 uur,
verantw. : Annick Bartels.

Afgelopen jaren werd de nadruk
gelegd op:
- hart- en bloedvatenziekten (1991),
- longziekten (1992),
- spijsverteringsproblemen (1993),
- prostaatziekten, borstklier en baarmoederhalsonderzoek (1994),
- drugs en andere verslavingen
(1995 en 1996),
- vaccinaties (1997).
In1998 zullen we aandacht besteden
aan de vroegtijdige opsporing van
SUIKERZIEKTE.
Diabetes type 2 of volwassen suikerziekte is een verborgen, sluipende
kwaal waarvan slechts het topje van
de ijsberg gekend is. Zes percent
van de bevolking heeft diabetes en
slecht de helft is gekend en wordt
behandeld. In Malle en Zoersel moeten er nog minstens 300 mensen
tussen de 45 en 65 jaar oud rondlopen met vage klachten, maar met
reeds stoornissen in de suikerhuishouding die op termijn zullen leiden
naar aantasting van de kleine bloedvaten in ogen, hart, huid en voeten.
Om die reden zal de ‘Werkgroep
Preventie’ een brief rondsturen naar
alle volwassenen die behoren tot de
risicogroep. Door te antwoorden op
enkele eenvoudige vragen kunnen
zij voor zichzelf uitmaken of onderzoek nodig is. Met deze ‘risicometer’
kunnen zij zich dan tot hun huisarts
wenden.

WETENS WAARD

BIJZONDER
SOCIALE INITIATIEVEN

A

Names de Werkgroep Preventie
in samenwerking met de
gemeentebesturen van Malle en Zoersel
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VOLGENDE EDITIE : februari 1998
artikels binnen : 10/01/98
periode : 19/02/98 - 16/04/98
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 22 januari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 26 februari, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :
donderdag 5 februari, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
donderdag 15 januari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 19 februari, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40

W

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

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

Dr. Wijffels, Halle-Dorp 106 (385.33.77)
Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
Dr. Peeters, Kapellei 32 (385.10.85)
Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Coppens, Hoge Dreef 85 (383.17.55)
Dr. Faes, Kerkstraat 66 (312.63.66)
Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
Dr. Herbots,St.-Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)

VGC WELZIJN :
dinsdag 10 februari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 24 februari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 20 januari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
donderdag 22 januari, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 6 januari, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 3 februari, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 10 januari, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 24 januari, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
woensdag 28 januari, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

LET OP !

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

APOTHEKERS
DECEMBER
12/12-19/12 : Van Den Bosch, Westmalle
19/12-26/12 : Mertens, Halle (weekend)
Baeyens, Zoersel (weekdagen - Kerstmis)
26/12-02/01 : De Vlier, Wijnegem (weekend)
Meeussen, Wijnegem (weekdagen - Nieuwjaar)

JANUARI
02/01-09/01 : Fransen, St.-Antonius
09/01-16/01 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)

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.

LET OP !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op donderdag 25
december (Kerstmis) en vrijdag 26 december (2de
Kerstdag), donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).
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6 0 JA A R S A M E N
Franciscus en Anna
HERWIJN - BOSMANS

