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Beste lezer,

Een “liefke” is geen klein lief. Wat het dan wel mag zijn,
weet je na het lezen van deze GGD. Misschien is het wat ontnuchterend om de ware herkomst van de naam ‘Liefkenshoek’ en
‘Liefkenshoeve’ te vernemen, en wordt je fantasie daardoor aan
banden gelegd. Maar toch... objectiviteit en nuchtere informatie
brengen is onze leuze.
Vandaar dat je naar goede gewoonte ook nu weer de verslagen van de gemeenteraad en het nieuws uit de commissies kan
lezen. Hier wordt het beleid van onze gemeente voorbereid door
afgevaardigden van de politieke fracties én door geïnteresseerde
inwoners. Wens jij, beste lezer, ook je zeg te doen over het beleid
van de gemeente, dan is dit het kanaal. Hoe het daar aan toe kan
gaan, vertelt B.B. in zijn cursiefje.
Verder vind je in dit nummer een korte terugblik op enkele
belangrijke manifestaties van de afgelopen maanden. De foto’s bij
de uitslagen van de bebloemingswedstrijd kunnen de herinnering
aan de zomer levend houden.
In de 11.11.11-katern vragen we je aandacht voor de
werkomstandigheden waarin vele sportschoenen gemaakt worden.
Voor de projecten in Senegal en Guatemala, die Zoersel dit jaar
steunt, wordt iets meer dan je aandacht gevraagd, namelijk een
kleine financiële bijdrage.
Jan Campforts

IS ER VOOR MIJ NOG LEVEN ...
NA DE GROTE SCHOONMAAK ?

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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GEVRAAGD PC BETHANIË

EIKENPROJECT

Wijziging openingsuren !

Bezoekersvrijwilligers

Inheems plantgoed

Om de dienstverlening beter af te
stemmen op de behoefte van de
klanten, werden de openingsuren
van de postkantoren te Zoersel
aangepast.

“Als ik dan zo eens met
N. aan de arm rondwandel en voel wat ik voor
haar mag betekenen,
dan glijden de zorgen zo
van mij af, ik word precies nieuw van binnen
en ga opgewekt naar
huis. Zien met welk klein
gebaar mensen gelukkig
kunnen zijn, zet mij wel
eens aan het denken.”

Het Eikenproject is een initiatief om
boseigenaars en bosbeheerders aan
te moedigen hun bos op een natuurgetrouwe manier te beheren. Hiervoor wordt tegen een lage prijs een
beperkte hoeveelheid inheems bosplantsoen van goede kwaliteit bezorgd aan elke particulier of vereniging
die zich inschrijft voor 11 november.

* Het kantoor in de Kerkhoflei te
St.-Antonius is alle dagen open
van 8 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16.30 uur. Op maandag en
dinsdag zal het kantoor geopend
zijn tot 18 uur en op zaterdag
van 10 tot 12 uur.
* Het kantoor op Dorp 46 te
Zoersel is alle dagen open van 9
tot 12.30 uur en van 13.30 tot
16.30 uur.Dit kantoor is op de
marktdag (eerste dinsdag van
de maand) ‘s middags open tot
13 uur.
De postbode blijft tijdens zijn dagelijkse ronde van maandag tot vrijdag bij iedereen thuis ter beschikking voor de meeste verrichtingen
die in een postkantoor kunnen
gedaan worden. Hij kan immers
een gans gamma van diensten bij
u thuis verrichten.

GEMEENTE VERKOOPT

Fietsen
De gemeente verkoopt bij opbod
een aantal fietsen. Deze verkoop
heeft plaats op donderdag 18
december om 18 uur aan het politiecommissariaat (Kerkhoflei 14,
St.-Antonius). De fietsen zijn te
bezichtigen vanaf 17u.45.

PIDPA

Klantenservicelijn
Om de dienstverlening verder te
verbeteren, startte PIDPA met de
klantenservicelijn. Op het nummer
078/15.43.21 kan je van maandag
tot vrijdag en dit van 8 tot 17 uur
met alle vragen terecht over de
factuur, verhuis, waterdruk, kwaliteit van water... . Voor de oproep
betaal je slechts de prijs van een
zonaal gesprek.
Voor dringende tussenkomst van
PIDPA buiten de kantooruren kan
je, als inwoner van Zoersel, terecht
bij de wachtdienst van PIDPA op
het nummer 650.17.02.
PIDPA beschikt tevens over een
uitgebreide internet-site
(http:/www.pidpa.be) met zeer uiteenlopende informatie. Het e-mail
adres is info@pidpa.be.

Verschillende patiënten
hebben weinig of geen
contact meer met hun
familie of vrienden. Voor
hen zoekt PC Bethanië
een vriend(in), zodat zij
weer een gewone relatie
met iemand buiten de
instelling kunnen aangaan. Van de vrijwilliger
wordt verwacht dat hij/zij
zich voor een langere
periode engageert en
minimum één keer per
maand op bezoek komt.
Hoe het bezoek ingevuld
wordt, bepalen ze zelf.
Samen iets eten of drinken, fietsen, winkelen... .
Info: Sigrid Bauwens
PC Bethanië, Handelslei
167, 2980 St.-Antonius,
tel. 380.20.11

KERSTSTALLEN 1997

Nieuwe brochure
Wat enkele decennia geleden bescheiden begon,
is intussen uitgegroeid
tot een echt fenomeen.
De levensgrote kerststallen die de Antwerpse
marktpleinen, kerken en
groene plekjes sieren,
hebben een reputatie die
tot ver over de provinciegrenzen reikt.
Weldra verschijnt de
brochure “Kerststallen
1997”. In deze borchure
worden vier routes beschreven, die je met je
wagen kan afleggen.
Te bestellen bij: TFPA
(Toeristische Federatie
Provincie Antwerpen),
Karel Oomsstraat 11,
2018 Antwerpen.
De brochure kost 100 fr
plus verzendingskosten.

Je kan 100 boompjes kopen, niet
meer en niet minder, in pakjes van
25 stuks per soort voor 1600 fr. Het
aanbod bestaat uit zomereik, gewone es, winterlinde, zwarte els en boskers. Je bestelling kan je de eerste
zaterdag van december afhalen in
Brasschaat of Lichtaart.
Info en bestellen voor 11 november
bij : Pro Silvia Vlaanderen, Eikenproject,
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart,
tel 02/657.93.64, fax 02/657.57.54

ALLEEN VOOR VROUWEN

Herinneringsbrief
In onze gemeente kregen in de
herfst van 1996 alle vrouwen tussen
25 en 65 jaar een oproep om mee te
doen aan het baarmoederhalskankeronderzoek. 1200 vrouwen deden
al mee.Toch zijn er nog heel wat
vrouwen die niet reageerden. Deze
groep krijgt in november een herinneringsbrief. De brief onderstreept
nogmaals het belang van het driejaarlijks onderzoek. Indien je de laatste drie jaar nog geen uitstrijkje liet
nemen, laat je dan onderzoeken
door je arts.
Bij deze brief zal je ook een geel formulier vinden. Als je daar gebruik
van maakt, dan word je in toekomst
opgeroepen als het tijd is voor een
nieuw uitstrijkje. Ook als deze brief
voor jou niet van toepassing is, om
welke reden ook, gelieve hem toch in
te vullen.

WETENS WAARD

DE POST

Voor meer informatie kan je steeds
terecht bij Diane Weyten op het
nummer 380.13.81.

DE

POST

WIJZIGING OPENINGSUREN
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GEME EN T EBE S T UURD

RAADSZITTING
Verontschuldigd: Hugo
Sebreghts, Willy Storms en
Henri Schenck.
Annemie Rovers verschijnt
om 21 uur en Walter Van
Hofstraeten om 21.45 uur.
RESOLUTIE

OVER GEDOOG-

BELEID INZAKE DRUGS

Het Vlaams Blok stelt voor
het gedoogbeleid van de federale overheid inzake drugs
af te keuren. Druggebruik
blijft in principe strafbaar
maar van vervolging is pas
sprake bij maatschappelijke
overlast of probleemgebruik
en dat is hypocriet volgens
Mario Verbeek (VB).
Burgemeester Katrien
Schryvers repliceert dat de
strafrechterlijke beteugeling
buiten de gemeentelijke bevoegdheid valt en een zaak is
voor de parketten.
In samenwerking met de
gemeente Malle werd vorig
jaar een speciale Werkgroep
Preventie opgericht met deelname van politie, de jeugdconsulent en preventiewerkers die het drugsprobleem
globaal aanpakken. Digezon
(Dienst geestelijke gezondheid) werkt mee aan een project om jongeren met drugsproblemen te begeleiden.
Volgens Peter Jochems
(Agalev) moet men het probleem aan de bron aanpakken:
niet de verslaafde maar de
dealer moet worden gestraft.
Jan Looyens (VU) betwijfelt
of men in ons land van een
gedoogbeleid naar Nederlands
model kan spreken. Hij pleit
voor strengere grenscontroles
en keurt het niet goed een
jonge gebruiker met de harde
aanpak van het gerecht te laten kennismaken.
Bestraffen lost het probleem
niet op volgens Guido
Pacqué (SP), men kan beter
geld besteden aan preventie.
ZTD steunt het voorstel van
het Vlaams Blok dat echter
met 6 stemmen voor, 11
tegen en 3 onthoudingen
geen meerderheid vindt.
BELASTINGEN

OP

RECLAMEDRUKWERK

Het Vlaams Blok herneemt
een voorstel om een belasting te heffen op de huis-aan-
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huis verspreiding van reclamedrukwerk.
Schepen Wim v. Haegendoren
vindt de netto-opbrengst van
zulke belasting onvoldoende.
Men bestraft tevens de eigen
middenstand.
Door het gebruik van de sticker ‘geen reclame’ is de verspreiding van reclamedrukwerk fel verminderd.
SP en VLD delen deze
mening. Agalev steunt echter
het voorstel, hoe meer gemeenten de belasting heffen
hoe beter. Het voorstel wordt
met 3 stemmen voor, 11
tegen en 6 onthoudingen
weggestemd.
LAWAAIHINDER
Frank Peeters (ZTD) vraagt
om milieuhinderlijke manifestaties zoals NON-STOP
en BEACH-PARTY uit de
dorpskom te weren omwille
van geluidshinder. Volgens
burgemeester Katrien
Schryvers is geluidshinder
vooral tijdens de zomerperiode een probleem omdat men
veel buiten zit. Zoersel is een
landelijke gemeente, wat niet
betekent dat er niets wordt
georganiseerd. Ook de jeugd
moet zich kunnen uitleven.
De mensen zijn echter niet
altijd verdraagzaam en reclameren bij het minste lawaai.
Er bestaan reeds preventieve
maatregelen ter voorkoming
van geluidshinder. Men moet
een aanvraag indienen voor
het inrichten van een manifestatie met openbaar of
semi-openbaar karakter (fuif,
bal, optreden, concert).
Verenigingen wordt gevraagd een charter te ondertekenen.
De burgemeester stelt een gulden middenweg voor : wederzijds begrip en burgerzin.

FINANCIËN
- Om een soepele werking
van de gemeentediensten te
bekomen, krijgt het schepencollege de machtiging

1997

om uitgaven te doen van de
gewone dienst ten belope
van het begrotingskrediet
en van de buitengewone
dienst voor een bedrag
beperkt tot 200.000 frank.
- De gemeenteraad viseert
unaniem het proces-verbaal
van de gemeentekas opgemaakt door de gemeenteontvanger op 30 juni 1997.
Het verantwoord vermogen
bedroeg 161.841.317 frank.
- Ten behoeve van de wijkwerking wordt aan de Acacialaan een perceel grond
aangekocht met een oppervlakte van 6.295 m2 voor
de prijs van 857.500 frank.
- Voor de politie zal een
occasiewagen aangekocht
worden. In het bestek is een
budget van 250.000 frank
voorzien.
- De begrotingen van de
kerkfabriek Sint-AntoniusAbt en Sint- Paulus krijgen
een gunstig advies.
- Voor de prijs van 3.513
frank (excl.BTW) per dag,
per bus, verzorgt De Lijn
gedurende het schooljaar
1997-1998 het leerlingenvervoer van de gemeentelijke basisschool en de vrije
gesubsidieerde basisschool
van Sint-Antonius.
- In de toekomst wil men de
huur van kopieermachines,
printers en faxapparaten in
één lot onder een contract
brengen waarvan het bestek
wordt goedgekeurd.Het
beheer zou hierdoor efficiënter en vooral zuiniger
woden.
LENINGEN
1.000.000 frank voor aankoop bureaumeubilair.
4.000.000 frank voor ereloon
en verbouwing oude GSA
naar seniorenflats.
1.000.000 frank voor aankoop van materiaal en uitrusting technische diensten.
PERSONEEL
Het gemeentebestuur wil in
1998 een nieuw systeem van
huisvuilophaling invoeren.
Door gedifferentieerde tarieven in te voeren voor de verschillende afvalfracties (=
het DIFTAR-systeem) wil
men de berg huishoudelijk

afval verder verminderen.
Om het project op een degelijke manier voor te bereiden
en te begeleiden is het wenselijk om een tijdelijk personeelslid aan te werven voor
de duurtijd van 18 maanden.
MILIEU
- In 1996 werden onregelmatigheden vastgesteld bij het
ophalen van het klein gevaarlijk afval. De gemeenteraad machtigde het schepencollege om in rechte te
treden. Na onderling overleg erkende de ophaler
Booy Clean Belgium de
fouten en stelde een minnelijke schikking voor. Voor
de regularisatie van de teveel aangerekende bedragen
werd een creditnota bekomen van 728.199 frank.
- Omwille van de veelheid
en diversiteit aan reglementering inzake milieu en
natuur is het aangewezen
om aan te sluiten bij de
intercommunale milieudienst van Igean voor een
periode van drie jaar. De
gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage van 5 frank
per inwoner.

POLITIEREGLEMENT
Om verkeersongevallen te
voorkomen en de verkeersveiligheid te bevorderen
wordt een snelheidsbeperking tot 50 km/uur ingevoerd
in de Kerkhoflei, Kwikaard
en Emiel Vermeulenstraat.
RIOLERINGEN
Voor de volgende vier jaar
worden nog verschillende
rioleringswerken voorzien
Het jaar 2000 : riolering in
de Smissestraat, Pastoor
Doxlaan, De Doelen,
Pijlstraat en Boogstraat.
Het jaar 2000 : riolering in
de Herentalsebaan (deel) en
Drengel (deel).
Het jaar 2001 : riolering in
de Groenlaan en Fr. Janssenslaan.

ov e r d e
GRENZEN
heen

Het jaar 2002 : riolering in
Bloemenwijk (3e fase).
WERKEN
- De straatnaam Draverslaan
wordt definitief toegekend.
- Voorstel tot afschaffing van
een deel van voetweg 237
te Sint-Antonius.
- Het wegtracé van de nieuwe
verkaveling in de Pannenhuisstraat vergt de heraanleg van de bestaande straat.
- Uitbreiding TV-distributie
in verschillende straten.
- Vernieuwing openbare verlichting in de Hulsten.
- Ereloonovereenkomst voor
het opmaken van een rooilijn- en onteigeningsplan
voor de Herentalsebaan
(deel), de Drengel (deel) en
de Hulsten.
- Ereloonovereenkomst voor
het opmaken van een
wegen- en rioleringsdossier
voor de Herentalsebaan
(deel) en de Drengel (deel).
- De platte daken van de prefablokaaltjes aan de
Bethaniënlei zijn dringend
aan vernieuwing toe. Om
het dak tevens van isolatie
te voorzien, wordt een volledig nieuw zadeldak geplaatst voor de som van
1.309.813 frank.

GEHEIME ZITTING
Tijdelijke aanstellingen voor
het schooljaar 1997-1998 in het
gemeentelijk basisonderwijs.
Hilde Bourbon wordt administratief medewerker bij de politie.
Lydia Stockmans wordt administratief assistent bij de politie.
P. De Vos wordt stagiair brandweerman en L. Vangenechten
zorgt voor naschools toezicht in
de gemeentelijke basisschool te
Zoersel.
Nemen ontslag : W. Stuer als
brandweerman en MarieLouise Maenhout en M. Van
Menxel voor het naschools
toezicht in de gemeentelijke
basisschool van Halle.

Op 13 en 14 december zal op het domein van Bethanië de cadeau- en kerstmarkt
“Over de Grenzen heen” georganiseerd worden. Een doodgewone kerstmarkt, zoals
je ze op tal van plaatsen kan meemaken, zal het zeker niet worden. De organisatoren
(Derde Wereldraad Zoersel, Eurozoersel, het gemeentebestuur, middenstand St.Antonius, Oxfam Wereldwinkel, PC Bethanië en de ‘t Werkhuis Monnikenheide) zullen samen met de deelnemende Zoerselse verenigingen het weekend in het teken van
solidariteit, integratie en ontwikkeling stellen. De gekende D... Wereldmarkt wordt
ook opgenomen in dit geheel.
Naast tal van Zoersele verenigingen die werken rond deze thema’s of die zich speciaal tijdens dit weekend inzetten voor een sociaal doel, werd als centraal project
voor het werk van de Zoerselse pater Leo Verheyen gekozen. De werking hiervan zal
tijdens “Over de Grenzen heen” ruimschoots aan bod komen, toch geven we hierbij
al een voorproevertje.
Leo Verheyen heeft zich na vele jaren Afrika, in eigen
land geëngageerd in de B.M.E. (Beweging voor
Missionair Engagement). De beweging onstond een
vijftiental jaar geleden, vanuit enkele kleine bezinningsgroepen. Uitgangspunt was het op een evangelische manier bezig zijn met de armen. Al vlug sloten
andere mensen zich aan en de beweging werd erkend
door de Kerk. Toch is de beweging niet ingebed in
een kerkelijke structuur, wat ze een grote bewegingsvrijheid geeft. Ondertussen zijn er meer dan honderd
leden en werden een tiental gemeenschappen opgericht, vooral in de grote steden. Ze kiezen resoluut
voor de armen, zonder onderscheid van religie of
afkomst. In de context van de grootstad betekent dit
een samenleven met allerlei culturen en godsdiensten.
De B.M.E. komt op voor solidariteit met de lijdende
mens, tegen het onrecht in al zijn verschijningsvormen: armoede, uitsluiting, achterstelling... .

HET BESTAAN VAN ARMOEDE

ADSON (ADolescenten ZOnder Naam) begeleidt jongeren die in de prostitutie verzeild zijn geraakt. Sinds
enkele maanden is het Fontainasplein voor geen enkele Belg nog onbekend. Via straathoekwerk wordt
getracht deze jongeren een menswaardig bestaan te
bezorgen. Er wordt aan aidspreventie gedaan en een
zorgwoonproject zorgt voor opvang van thuisloze
kansarmen en aidspatiënten.
ARUNDO V.Z.W. is ontstaan door samenwerking van
drie organisaties die zorgen voor onthaal en begeleiding van thuislozen. In één van deze organisaties,
Albatros, is Leo ‘huisvader.
FORUM is een dienstencentrum voor vijftigplussers in
de Zennewijk en omgeving. Ze zorgen voor maaltijden, sociale dienstverlening, thuiszorg... .
STEUNPUNT BEGELEIDERS UITGEPROCEDEERDEN zorgt
voor begeleiding van mensen zonder papieren

IS DE ZONDE VAN ONZE SAMENLEVING.

De bestrijding van de armoede raakt de samenleving
in het diepste van haar grondvesten. Naast het daadwerkelijk bijstaan van de arme, wordt er ook een
maatschappelijke analyse gemaakt, de oorzaken worden blootgelegd en de verantwoordelijken aangewezen en aangesproken.
De beweging richt zijn blik ook op de wereld.
Ondertussen zijn er over de ganse wereld al communauteiten opgericht. Vanuit deze gemeenschappen zijn
er verschillende banden met andere projecten. Zo is
Leo Verheyen actief in volgende organisaties die
opkomen voor de armen in Brussel:

OPBOUWWERK BRUSSEL BINNENSTAD ijvert voor betere leefomstandigheden. De werking is geënt op en
rond een buurtwinkel met een sociale dienst, een sociaal restaurant en een opbouwwerkproject.
D IT IS EEN KORTE KENNISMAKING
MET HET WERK VAN L EO V ERHEYEN .
A LLE MOGELIJKE INKOMSTEN VAN
“O VER DE G RENZEN HEEN ”
ZULLEN INTEGRAAL AAN
DIT PROJECT GEGEVEN WORDEN .
Jan Campforts
97/5 GROOTSTE GEMENE DELER 5

EEN NIEUWE
LIJN 41
Antwerpen
- Turnhout
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J E BENT ER IN EEN WIP !
Het was reeds aangekondigd in GGD 97/3.
Maar nu is het zover:
Op 1 november gaat de nieuwe lijn 41
definitief van start. In deze op één na drukste lijn van het Vlaamse land werd fors
geïnvesteerd. Goed nieuws voor Zoersel.
We zetten de belangrijkste voordelen voor
onze gemeente op een rijtje:
* MEER BUSSEN ÉN STIPTER
De dienstregeling werd grondig herzien
en beter afgestemd op de nieuwe verkeersstroom. Er komen bussen bij voor
Zoersel en St.-Job. Ook tijdens de weekends wordt het aantal bussen uitgebreid.
Verder komt er een nachtbus tussen
Antwerpen en Turnhout op vrijdag en
zaterdag.
* ELK UUR EEN BUS TOT AAN SINT-JOZEFKLINIEK
Minstens éémaal per uur rijdt er een bus
van en naar de St.-Jozef-kliniek. Vanuit
verschillende plaatsen is deze verbinding
mogelijk: Antwerpen, Deurne, Wijnegem,
Schilde, Halle, Zandhoven, Zoersel, SintJob, Sint-Antonius en Oostmalle.
* MET DE BUS NAAR ST.-JOB
Tussen St.Job en Antwerpen rijdt er één
bus per uur. Deze bus rijdt via St.-Antonius en de St.-Jozefkliniek.
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Voor heel wat jonge atleten, maar zeker ook
voor de seniors, is het toch een eer om uitgenodigd te worden door hun gemeentebestuur
om gehuldigd te worden voor hun titel die zij
behaalden tijdens het vorige sportseizoen.
Als onderdeel van het gemeentelijk promotiebeleid voor ‘sport en beweging’ worden deze kampioenen dan ook jaarlijks samengeroepen op de
kampioenenviering van Zoersel. Na de officiële
huldiging wordt iedereen uitgenodigd op het bal
van de sportraad - ‘De nacht van de sport’.
Niet alle Zoerselse atleten zijn echter aange-
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sloten bij een erkende Zoerselse sportvereniging. Om ook deze kampioenen te kunnen
uitnodigen voor deze huldiging, vraagt de
sportraad om prestaties en titels van individuele atleten van Zoersel door te geven aan de
sportdienst van Zoersel te Halle-Dorp 37 tel.
380.13.91 vóór 15 november.
De sportraad kiest dan uit de gekende prestaties de ‘sportman - sportvrouw - sportploeg’
van het jaar.
Bekendmaking van deze trofees gebeurt op de
‘Nacht van de sport’ in het Zonneputteke (19 dec).

NACHT V/D SPORT

* ELK UUR EEN BUS TUSSEN HALLEZANDHOVEN-ST.-ANTONIUS EN ZOERSEL
Deze nieuwe route wordt door insiders
de “Toer der Kempen” genoemd. Elk uur
rijdt er een bus Antwerpen-Oostmalle via
Schilde, Halle, Zandhoven, Zoersel, St.Antonius, kliniek, Oostmalle.
* MEER BUSSEN VAN EN NAAR ZOERSELDORP
Zoersel krijgt twee bussen per uur: de
vroegere sneldienst en de nieuwe “Toer
der Kempen”. Ook in de weekends zal de
sneldienst rijden.

L ET OP !
De lijn 41 krijgt een nieuw nummering:
41.0 = de hoofdlijn (de vroegere 41). De
varianten worden aangeduid met
een specifiek cijfer na het punt. Te
onthouden voor onze gemeente:
41.1 = de toer der Kempen, via Halle,
Zandhoven, Zoersel, St.-Antonius,
St.-Jozef-kliniek, ... (vroegere 41B),
41.2 = de verbinding naar Sint-Job
41.7= de sneldienst Zoersel-Antwerpen.

I NFO LIGT VOOR U KLAAR
Een folder over de nieuwe routes en een
afzonderlijk nieuw dienstregelingboekje
(60,- fr.) kan u afhalen in het gemeentehuis, de loketdiensten of één van de lijnwinkels:
ANTWERPEN: Grotehondstraat 58, tel. 218.14.11
TURNHOUT: Grote Markt, tel.:014/47.14.91
Infonummer van de Lijn: 218.14.06.

19 december
ZONNEPUTTEKE
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GBH = Gemeentelijke Basisschool Halle, GSA = Gemeentelijke Basisschool St.-Antonius,
GBZ = Gemeentelijke Basisschool Zoersel, VSA = Vrije School St.-Antonius, ELISA = St.-Elisabethschool,
BSGO = Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, MARTI = St.-Martinusschool

MEISJES GROEP 1
VOORNAAM NAAM

SCHOOL

KLAS

PLAATS

PASCAL
Chloë
Aisha

DRIES
Cuyvers
De Borgher

GBH
GSA
GBH

1
1a
1

1
2
3

JONGENS GROEP 1
SCHOOL

KLAS

PLAATS

SOFIE
Lauranne
Laura

AERTS
Dierckxsens
De Leeuw

GSA
GBH
VSA

2B
2
2b

1
2
3

DAVE
Niels
Jorne

ADRIAENSEN
Delaet
Nuyts

VSA
GBH
VSA

1B
1
1b

1
2
3

ANNE
Ellen
Iris

FRANTZEN
Vlayen
Sleegers

VSA
VSA
VSA

3C
3c
3c

1
2
3

JELLE
Manuel
Glenn

MARIËN
Bogaerts
Smet

GSA
GSA
VSA

2A
2b
2a

1
2
3

SHANNA
Tatiana
Christine

MARCKX
Ceulemans
Sollie

GSA
GSA
VSA

4B
4a
4b

1
2
3

WESLEY
Yannick
Christoph

LAUREYSSEN
Michielsen
Lamoen

VSA
GSA
GSA

3B
3a
3b

1
2
3

SANNE
Julie
Eveline

MAES
Van Pelt
Van Overveld

ELISA
GSA
GSA

5A
5c
5c

1
2
3

BEN
Glenn
Pieter

VERCAMMEN
Dierckx
Hoefnagels

GSA
GSA
VSA

4C
4a
4c

1
2
3

SARAH
Christine
An

DE PAUW
Vanovermeire
Claus

GSA
VSA
VSA

6A
6b
6a

1
2
3

BART
Bart
Bart

CORLUY
Hendryckx
Martens

VSA
GSA
GSA

5B
5a
5b

1
2
3

PATRICE
Jorg
Jelle

DE RIJCK
De Pooter
De Feyter

VSA
GSA
GSA

6A
6a
6b

1
2
3

VOORNAAM NAAM

JONGENS GROEP 2
VOORNAAM NAAM

SCHOOL

KLAS

PLAATS

DRIES
Quinten
Nils

FRANCKEN
ELISA
Van Puyenbroeck ELISA
Dillen
ELISA

1B
1b
1c

1
2
3

STIG
Bjorn
Ben

SPIESSENS
Hermans
Van den Bergh

ELISA
ELISA
BSGO

2B
2b
2b

1
2
3

JORIS
Tom
Niels

PEETERS
Andries
Verbraeken

ELISA
GBZ
ELISA

3A
3
3a

1
2
3

SANDER
Jo
Sven

VERMONDEN
GBZ
Van Dyck
ELISA
Van Troostenbergh ELISA

4
4b
4a

1
2
3

HANNES
Mathias
Gijs

DILLEN
Goossenaerts
Wyffels

ELISA
MARTI
MARTI

5A
5
5

1
2
3

KEN
Ruud
Patrick

WOUTERS
Justens
De Feyter

MARTI
MARTI
MARTI

6
6
6

1
2
3
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MEISJES GROEP 2
VOORNAAM NAAM

SCHOOL

KLAS

PLAATS

LOTTE
Sarah
Esther

GYSELS
Verheyen
Verheyen

MARTI
ELISA
ELISA

1
1c
1a

1
2
3

ERIKA
Lynn
Laura

VAN BROECK
Van De Cruys
Versmissen

ELISA
GBZ
GBZ

2A
2a
2a

1
2
3

LAURA
Eline
Silvie

VAN AVONDT
Durt
Arts

MARTI
MARTI
ELISA

3
3
3b

1
2
3

KIM
Barbara
Caroline

WOUTERS
Gysbrechts
Van Hasselt

MARTI
MARTI
ELISA

4
4
4a

1
2
3

FELKE
Kirsten
Aurélie

DE ROP
Verbist
de Kinderen

GBZ
BSGO
ELISA

5A
5a
5b

1
2
3

TINE
Anneleen
Katleen

JUSTENS
Cools
De Vel

MARTI
MARTI
ELISA

6
6
6

1
2
3

DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 7, OKTOBER 1997, SECRETARIAAT TEL. 312.94.32

DE SENIORENRAAD

wie kan er lid van worden ?

Nu de seniorenraad van Zoersel bijna 5 jaar bestaat - op 4 december 1992 had een eerste informatievergadering omtrent de oprichting ervan plaats, op 5 februari 1993 vond de eerste Algemene Vergadering plaats menen wij dat het nuttig is: - de doelstellingen van deze raad nog eens in het licht te stellen;
- uiteen te zetten hoe men lid wordt van deze raad.

DOELSTELLINGEN

SENIORENRAAD

Adviesraad
De seniorenraad van Zoersel is een adviesraad die door het gemeentebestuur en
het OCMW werd opgericht en die aan
deze beide bestuursorganen advies uitbrengt aangaande alle materies die het
seniorenbeleid, in de ruime zin van het
woord, aanbelangen. Deze adviezen worden uitgebracht op vraag van het gemeentebestuur of van de OCMW-raad. De seniorenraad kan ook op eigen initiatief advies
uitbrengen naar het gemeentebestuur en/of
het OCMW.
Deze adviezen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Zo werden er in het verleden, naast vele andere, reeds adviezen
gegeven m.b.t. de bouw van de serviceflats door het OCMW en de oprichting
van een minder-mobielen-centrale.
Daarnaast werden heel wat voorstellen
aan de gemeente gedaan, o.m. om de veiligheid, zowel de verkeersveiligheid als de
persoonlijke veiligheid van de senioren te
bevorderen.
De verslagen die jaarlijks door de seniorenconsulente worden opgesteld en die in
de rubriek “De Senior” van het informatieblad van de gemeente (de GGD) worden gepubliceerd, geven een duidelijk
beeld van de werking van de seniorenraad.
De adviezen worden in de Algemene
Vergadering van de seniorenraad besproken en goedgekeurd. Alle 55-plussers die
in Zoersel wonen, of zij nu al of niet lid

zijn van de seniorenraad, mogen de Algemene Vergaderingen bijwonen. Alleen de
stemgerechtigde leden mogen aan de
stemmingen deelnemen.
Informatie
- Op de Algmene Vergaderingen van de
Seniorenraad worden eveneens regelmatig sprekers uitgenodigd. Diverse onderwerpen kwamen reeds aan bod, zoals
“seksualiteit en ouder worden”, “homeopathie”, “dementie”, “hoe werkt een
gemeente” en “de werking van het
OCMW”. De laatste twee onderwerpen
werden ons op een zeer bevattelijke
wijze uiteengezet door respectievelijk de
gemeentesecretaris en door de secretaris
van het OCMW.
- Verdere informatie vinden wij in de
rubriek “de Senior” in de GGD en in de
“Seniorenkrant” die driemaal per jaar
door de seniorenraad wordt uitgegeven.
De voorlichting die in deze krant het
hoofddoel is, wordt afgewisseld met artikels die zowat iedereen kunnen interesseren. Zij handelen bijvoorbeeld over de
tijd van toen of geven een interview
weer met een bekend persoon.
Culturele activiteiten
- Geregeld worden tentoonstellingen
bezocht, wordt een bezoek gebracht ten
huize van een kunstenaar of bv. achter
de schermen van de Bourla gekeken.
- Jaarlijks wordt een meerdaagse reis
georganiseerd. Hiervoor wordt een

bestemming gekozen waar én natuur, én
cultuur met elkaar verweven zijn. Deze
reizen zijn steeds een gezellige bedoening waardoor de vriendschapsbanden
tussen de leden nauwer worden aangehaald.
Sportactiviteiten
De senioren worden aangemoedigd om
geregeld deel te nemen aan de sportactiviteiten: pétanque, bowling, wandelen, fietsen... die in de gemeente worden georganiseerd.
Tot daar een kort overzicht van de werking van de seniorenraad.
WIE

KAN ER LID WORDEN

Alle inwoners van Zoersel die tenminste
55 jaar oud zijn, kunnen lid worden van
de raad indien zij hun kandidatuur schriftelijk stellen bij de Algemene Vergadering
en daarbij de verbintenis aangaan om naar
best vermogen te willen deelnemen aan de
werking van de seniorenraad. Zij maken
dan als stemgerechtigd lid deel uit van de
seniorenraad.
Zijn evenwel niet stemgerechtigd, de leden die tot het college van burgemeester
en schepenen, tot de gemeenteraad of tot
de raad van het OCMW behoren.
Het lidmaatschap is gratis.
Worden eveneens tot de algemene vergadering toegelaten, met raadgevende stem:
- alle personen van de gemeente Zoersel,
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die ten minste 55 jaaroud zijn, maar die
geen stemgerechtigd lid zijn van de seniorenraad;
- het lid van het schepencollege dat bevoegd
is voor het seniorenbeleid;
- de voorzitter van het OCMW;
- één vertegenwoordiger van ieder rusthuis
dat in de gemeente gevestigd is;
- één vertegenwoordiger per instantie die in
de gemeente bij het seniorenwerk betrokken is;
- waarnemers kunnen altijd uitgenodigd worden.
De seniorenraad is pluralistisch en open.
Iedereen, tot welke strekking of ideologie hij
ook behoort, wordt als lid aanvaard. Het lidmaatschap is gratis en moet jaarlijks hernieuwd worden.
Om zoveel mogelijk 55-plussers bij de werking van de seniorenraad te betrekken worden volgende keuzes gelaten, die jaarlijks
kunnen gewijzigd worden:
- men kan stemgerechtigd lid worden van de
seniorenraad en verbindt er zich dan toe
zoveel mogelijk de algemene vergaderingen
bij te wonen. Wie een vergadering bijwoont, ontvangt automatisch het verslag
van deze vergadering;
- ofwel kan men vragen op de hoogte te blijven van de uitstappen en activiteiten van de
seniorenraad, zonder zich ertoe te verbinden naar de vergaderingen te komen.
Al wie lid wil worden van de seniorenraad is
van harte welkom. Wie bovendien actief wil
deelnemen aan de werking van de Raad, in
werkgroepen, bij de seniorenkrant... of zich
onder gelijk welke vorm wil inzetten voor
het seniorenbeleid, de oudere senior die speciale zorgen vraagt of voor de mantelverzorgers (familieleden en vrienden die de zorgbehoevende bijstaan), moet niet langer wachten
om zich kenbaar te maken.
Jongere senioren die nieuwe ideeën willen
aanbrengen, of die zich willen klaarstomen
om nadien de fakkel over te nemen, zijn voor
het voortbestaan van de seniorenraad ontbeerlijk.
Voor alle inlichtingen m.b.t. het lidmaatschap kan steeds contact worden opgenomen
met het secretariaat van de seniorenraad,
Oostmallebaan 50, tel. 312.94.32
Op te merken valt:
- dat de notulen van de laatste Algemene
Vergadering, voor de daaropvolgende
Algemene Vergadering, voor iedereen ter
inzage liggen op de drie gedecentraliseerde
gemeentelijke diensten, op het OCMW en
in ieder van de bibliotheken van de drie
deelgemeenten;
- dat iedere 55-plusser, op zijn vraag, automatisch de seniorenkrant ontvangt (één per
gezin). De seniorenkrant is gratis.
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BESTAANSMINIMUM
Vanaf 1 oktober werden de bedragen
van het bestaansminimum aangepast
aan de verhoogde index. Afhankelijk
van de gezinstoestand bedraagt het
bestaansminimum:
- 27.888 fr per maand voor samenwonende echtgenoten of partners en voor
alleenstaanden met minderjarige kinderen ten laste,
- 20.916 fr per maand voor een alleenstaande persoon,
- 13.944 fr per maand voor een persoon
die met één of meerdere personen
samenwoont.

BOODSCHAPPERS GEVRAAGD
Het OCMW zoekt vrijwilligers om boodschappen te doen voor bejaarden en/of
zieken. Heb je wat vrije tijd, neem dan
contact op met Rarenne Boyen van de
sociale dienst van het OCMW.

Het bestaansminimum is een recht dat
aan elke inwoner gewaarborgd wordt.

OPENINGSUREN SOCIALE DIENST
Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel,
elke werkdag van
8.30 tot 12 uur
en van
13 tot 16 uur
op vrijdag van
8.30 tot 12 uur
en van
13 tot 15 uur
of op afspraak
tel. 312.94.30

Er wordt geen rekening gehouden met
kinderbijslag, studiebeurzen, onderhoudsgeld toegekend aan kinderen,
inkomen uit PWA-arbeid... . Met spaargelden en eigendom (kadastraal inkomen) wordt wel rekening gehouden,
maar hier gelden bepaalde vrijstellingen.
Is je inkomen lager dan de vermelde
bedragen of wens je meer informatie,
dan kan je steeds contact opnemen met
de sociale dienst van het OCMW (Ilse
Lenders, Annick Bartels of Patirck
Vervecken). Alle vragen worden in vertrouwen en met de nodige discretie
behandeld.
HUISVESTING
Het OCMW van Zoersel verhuurt vanaf
1 januari 1996 twaalf appartementen
tegen sociale huurvoorwaarden. De
maandelijkse huur is afhankelijk van het
inkomen. De appartementen zijn gelegen in de wijk Jukschot te St.-Antonius.
Het zijn appartementen met één, twee
of drie slaapkamers. Geregeld komt er
een woongelegenheid vrij, zo zal vanaf
1 december een appartement met twee
slaapkamers ter beschikking komen.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer
informatie, dan kan je contact opnemen
met de sociale dienst van het OCMW
(Patrick Vervecken).

SERVICEFLAT ZONDER NAAM
Het OCMW van Zoersel bouwt 24 serviceflats naast het Verpleegtehuis
Joostens. Het is op zoek naar een naam
voor dit complex. Creatievelingen kunnen hun ideeën kwijt op het nummer
312.94.30.
De flats zullen instapklaar zijn in juni
1998. Eind februari, begin maart 1998
zal een kijkflat je een idee kunnen geven
van deze woonvorm. Ben je 65 jaar of
ouder, is de woning die je nu bewoont te
groot, of heb een andere reden waarom
je in een serviceflat zou willen wonen,
aarzel dan niet en neem contact op met
het OCMW, Rarenne Boyen, tel.
312.94.30. Eventuele aanvragen moeten
binnen zijn voor 31/11/97.

RAADSZITTING
Verontschuldigd: Rik
Schenck

JAARVERSLAG 1997
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 1997
van onze gemeente. In dit lijvig document staat alle nuttige informatie over de algemene toestand en het beleid
van onze gemeente. Dit
document wordt telkens voor
het opstellen van de begroting opgemaakt.
LENINGEN
Verschillende leningen worden goedgekeurd: 1.500.000
fr. voor de ontruiming van de
oude begraafplaats van Halle,
2.500.000 fr. voor het containerpark, 1.500.000 fr. voor
de verbouwing van het lokaal
Horizon, 2.800.000 fr. om de
daken van de prefablokalen
aan de Bethaniënlei te vervangen, 900.000 fr. voor de
aankoop van een perceel
grond in de Risschotwijk,
1.500.000 fr. voor de aanleg
van de speelplaats van de
gemeenteschool van Halle,
2.500.000 fr. voor politievoertuigen, 2.500.000 fr.

25

SEPTEMBER

voor het ereloon voor de aanleg van riolering in het
Schriekbos, 10.000.000 fr.
voor het ereloon voor de
kleuterschool van St.Antonius en 1.900.000 fr.
voor de aanleg van de toegangsweg naar het gemeentehuis.
DRUGSPREVENTIE
Tussen de gemeenten
Zoersel, Malle, Ranst,
Schilde en Brecht bestaat er
al langer overleg inzake
drugspreventie en drugsbeleid. Zowel de politie, de
jeugddiensten als de sociale
diensten zijn hierbij betrokken. Om het geheel beter te
coördineren, werd er met
hulp van de intercommunale
IGEAN een plan opgesteld
dat zowel preventie, coördinatie, eerste opvang als eventuele repressieve maatregelen
voorziet. De gemeenteraad
keurt dit plan goed.

NIEUWE SPELLING
Vijf straatnamen in onze
gemeente zullen aangepast
worden aan de nieuwe spelling. Voortaan schrijven wij
Halle-Velden, Halle-Dorp,
Hazenpad, Hertendreef en
Vennenlaan. En daarmee is
gans ons dorp gespeld volgens de regels van het groene
boekje. ZTD stemde tegen.
VELLEN VAN BOMEN
Hoogstammige bomen bepalen in grote mate het mooie
beeld van onze omgeving.
Voor het kappen van deze
bomen is nu reeds een vergunning verplicht. Het kapreglement werd verfijnd zodat
de heraanplantingen en controle beter worden geregeld.

1997

HOEVE JEANNE
Aan de firma IMVAP nv
(Van Pelt) werd in 1995 een
vergunning gegeven om
Hoeve Jeanne te verbouwen
tot een verkoopzaal, dit onder
strikt beperkende voorwaarden. De verbouwing geschiedde echter niet volgens
deze voorschriften. Om die
reden werd er een proces
ingespannen. De nv Imvap
werd veroordeeld, waarop
dan weer een beroep volgde.
Om een einde te maken aan
deze procedureslag werd er
een overeenkomst bereikt
tussen de beide partijen,
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Een aantal bouwmisdrijven zullen hersteld worden en de beperkte overtredingen aan het hoofdgebouw
worden dan geregulariseerd.
Van Pelt zal zijn gronden in
de dorpskern van St.-Antonius aan de gemeente overmaken. In de ambachtelijke
zone aan de Kwikaard zal
meer ruimte gemaakt worden
zodat Van Pelt zijn zwaar
rollend materiaal daar kan
stallen.
De raadsleden waren opgelucht
dat er een einde komt aan deze
procedureslag. Toch waren ze
niet allen echt gelukkig. Agalev
stemde tegen de uitbreiding
van de KMO zone en citeerde
argumenten uit het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en
verwees naar vroeger genomen
engagementen van het gemeentebestuur. De Volksunie onthield zich omdat ze zich vroeger ook hebben verzet tegen
het afleveren van een bouwvergunning en omdat er nu een
overtreding niet gesanctioneerd
wordt. Uiteindelijk werd de
overeenkomst tussen de gemeente en Van Pelt toch goedgekeurd, zij het niet unaniem.
SCHOOLBUS
Tijdens een vorige raadzitting werd er beslist de
gemeentelijke schoolbus te
vervangen door aankoop van
een occasiebus die meteen

iets groter zou zijn (35 plaatsen). Deze optie blijkt echter
niet haalbaar. Dergelijke bussen zijn schaars en duur op
de occasiemarkt. Daarom
beslist de gemeenteraad om
een nieuwe bus (24 plaatsen)
aan te kopen.
RIOLEN IN DE MEERHEIDE
Om in aanmerking te komen
voor toelagen wordt het rioleringsdossier van wijk
Meerheide goedgekeurd.
Later zullen er nog hoorzittingen georganiseerd worden
om te beslissen over de concrete wegaanleg.

MEDEDELINGEN
* Door de Dienst Communicatie en Voorlichting werd
een lijvig werkstuk met
betrekking tot het sensibiliseren voor de preventie
van huishoudelijk afval
voorgesteld.
* De Post blijft bij haar
beslissing om het kantoor
in de deelgemeente Halle
af te schaffen.
* De burgemeester doet een
oproep aan alle verenigingen om deel te nemen aan
“Over de Grenzen heen”,
de cadeau- en kerstmarkt
in teken van solidariteit.
GEHEIME ZITTING
Elza Schampaert wordt aangesteld voor naschools toezicht in de gemeentelijke
basisschool van Halle. De
aanstelling van Jeanine Jancu
als bijzondere leerkracht protestantse godsdienst wordt
erkend en de tijdelijke aanstelling van Wim Scheirs als
onderwijzer wordt bekrachtigd.

GEME EN T EBE S T UURD

MOTIE
Zonevreemde constructies,
door brand of storm vernield,
mogen niet meer terug opgetrokken worden volgens een
omzendbrief van stedebouw.
Dit heeft echter belangrijke
gevolgen. Stel dat bijvoorbeeld het Boshuisje afbrandt,
dan zou dit niet meer heropgebouwd mogen worden
omdat het gelegen is in een
natuurgebied. Dit kan zeker
niet de bedoeling geweest
zijn van de wetgever. Om op
deze situatie te wijzen keurt
de gemeenteraad een motie
goed die vraagt deze maatregel te herzien.

VA N
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EEN BLIK OP DE
ADVIESRADEN
lei/Liersebaan en Handelslei/Withoevenlaan.
De VGC’s zijn verruimde gemeenteraadscommissies. Er zijn er vier: VGC BO (Bestuurlijke
HUISVUILBELASTING EVALUATIE VERNAUWINGEN
Organisatie), VGC Welzijn, VGC ROLA (Ruimtelijke
KWIKAARD EN KERKHOFLEI
WELDRA
Ordening en Landbouw) en de VGC Vemina(Verkeer,
Enkele maanden geleden maakte de gemeente in
Milieu en Natuurbehoud). Zij adviseren het scheKwikaard en Kerkhoflei een vernauwing en asverVERVANGEN
pencollege en de gemeenteraad. Hieronder vind je
schuiving door middel van twee rijen paaltjes. Deze
wat er tijdens de voorbije vergaderingen zoal werd
snelheidsremmende maatregel werd nu besproken.
DOOR
besproken. Maar let wel! Dit zijn geen beslissingen!
De poort in de Kwikaard ter hoogte van de amINDIVIDUELE
Wel kunnen deze besprekingen en adviezen tot
bachtelijke zone kan voorlopig zo blijven staan,
een beslissing leiden. Interesse voor deze punten,
vindt de commissie. In de Kerkhoflei moet de
FACTUUR ?
nu je nog kan meepraten? Een telefoontje naar het
asverschuiving wel iets langer worden gemaakt.
gemeentehuis volstaat voor meer informatie.
Achteraan in de politieke kalender vind je de data van de verVGC Rola - 18 september
schillende commissies. In de bibliotheek of in de loketdienst van
AANLEG DORPSPLEINEN
elke deelgemeente ligt ook het verslag en de agenda van de
Met het oog op de samenstelling van de begroting voor 1998
gemeenteraadscommissies voor iedereen ter inzaheeft de commissie Rola een verlanglijstje klaar.
ge.
Zo moet er een woonbehoeftenstudie opgemaakt
worden en krijgt het structuurplan Zoersel een
grondige herwerking. Verder staan de uitbreiding
VGC Vemina - 2 oktober
van het rioleringsnet en de aanleg van de dorpsBESTEK AFVALCONTAINERS MET CHIPS
pleinen hoog op het verlanglijstje. De werken aan
De commissie besprak het bestek voor de installahet dorpsplein in Halle zijn reeds gestart. Nu wortie van GFT- en restcontainers met chips. Elk gezin
den de graafwerken uitgevoerd. De aanplantingen
zou in de loop van volgend jaar een grijze contaizijn voorzien voor het voorjaar. Voor St.-Antonius
ner krijgen. De grijze en groene containers hebben
vraagt de commissie de aanleg te voorzien in
een volume dat varieert (bv. 40, 80, 120 en 180l)
1998-1999.
en worden uitgerust met chips. Naast de grijze container voor het restafval kan elk gezin kiezen voor
één groene container of een bio-compostvat. Door
SCHOOLMEESTERSWONING
middel van de chip wordt het volume en het aantal
Wat moet er gebeuren met het oude gemeentehuis
ledigingen geregistreerd. Op basis hiervan wordt de huisvuilfacvan St.-Antonius, de vroegere schoolmeesterswoning? Reeds de
tuur bepaald. De huisvuilbelasting zoals zij nu bestaat zou dan
vorige legislatuur was voorzien deze woning af te breken. Dit
vervallen.
past in de plannen voor de verbouwing van de oude school tot
De commissie ging in grote lijnen akkoord met het
bejaardenwoningen. Zo is immers voor de nieuwe
bestek. Wel werden enkele aanpassingen
gevel een moderne afwerking voorzien, met een
gevraagd, onder meer over de prijsbepaling en het
eventueel groot kunstwerk.
SCHOOLMEESTERS- De schoolmeesterswoning is aan een grondige heropnemen van een resultaatsverbintenis.
stelling toe. De meningen van de commissieleden
WONING
BEGROTING 1998
liepen uiteen. Sommigen pleiten voor behoud. Zij
De commissie heeft een aantal punten op het verwezen op het karakteristieke van het gebouw. Dit
BEHOUDEN ?
langlijstje staan voor 1998: de realisatie van het
moet in het geheel kunnen ingepast worden. Er is
COMMISSIE
fietsroutennetwerk, de aanleg van een fietsweggeeen tekort aan infrastructuur in St.-Antonius stelt
tje van Heimeulenweg naar Heybleukenstraat en
men verder. Dit gebouw kan voor sociale doeleinIS VERDEELD.
de realisatie van parkeerplaatsen langs de N12.
vervolg lees pg. 19
Deze zouden komen ter hoogte van de Kapel12 GROOTSTE GEMENE DELER 97/5

G

E Z O N D H E I D

C
U
R
S
I
E
F
CURSIEF
BIORITMEN
DEEL 2

In onze vorige bijdrage hadden wij het over avondmensen en ochtendmensen, over nachtwerkers en vliegtuigreizigers-met-jetlags en over
het slaap-waakritme dat ons leven bepaalt.
Het slaap-waakritme dat “circadiaans” is (circa = ongeveer, dies = één
dag) heeft dus ongeveer 24 uur, meer bepaald 25 uur als periode. De
meeste werkende mensen staan op rond 6.30 uur en gaan slapen rond
22.30 uur, althans gedurende de werkweek want in het weekend slapen
de meesten wel uit tot rond 8 à 8.30 uur. Iemand die gewoon is dagelijks om 6.30 uur op te staan, zal altijd rond dat uur wakker worden. Hij
zal daarentegen ‘s avonds zo nodig wel later dan zijn gewoon uur,
22.30 uur, kunnen opblijven omdat het menselijk bioritme niet juist 24
uur is maar langer, met name 25 uur!
Naast het bekende dag-nachtritme, het circadiaanse ritme dus, zijn er in
het mensenleven nog zeer belangrijke ritmes zoals de hartslag (=aantal
slagen per minuut), de ademhaling (= aantal keren per minuut), de
menstruatie (=circalunair, d.w.z. gelijkopgaande met de maan) enz.
De lichaamstemperatuur (= het laagste bij het ochtendkrieken), het
prestatievermogen (=het laagste rond het middaguur) en het pijngevoel
(=het laagste overdag en het hoogste ‘s nachts; inderdaad, tandpijn zal
‘s nachts altijd erger lijken dan overdag) en nog vele andere lichaamsfuncties ondergaan ook een circadiaans ritme net zoals allesoverheersende slaap- en waaktoestanden.
De meeste verkeersongevallen gebeuren op ogenblikken dat onze
waaktoestand minimaal is, met name in de vroege morgen ( vaak door
jeugdige chauffeurs veroorzaakt) en ‘s namiddags rond 14 uur (vaak
door oudere chauffeurs veroorzaakt). Op die ogenblikken is de mens
het meest vermoeid en heeft hij een minimaal concentratievermogen.
Tenslotte bestaan er nog de zogenaamde bioritmes uit de commercie. Je
kent ze zeker: de drie levenscyclussen (een fysieke, een emotionele en
een intellectuele) die de laatste jaren het voorwerp geworden zijn van
rubrieken in de media, met als titel: “Uw goede dagen...” Vertrekkende
van de geboortedag en van enkele andere gegevens, zou eenieder zijn
“biologische curven” kunnen berekenen om er de dagen uit te kiezen
dat men fysiek, gevoelsmatig of intellectueel tot topprestaties in staat
geacht wordt... Spijtig, maar studies wezen uit dat dergelijke “topdagen” niet op die manier kunnen berekend worden... Wél blijft het
bewezen dat er top- en daluren zijn in onze dagindeling, afhankelijk
van de ... circadiaanse regeling die ook onze hormonen volgen zoals
cortisonen (= het anit-stress hormoon) met een piek in de ochtend en
groeihormoon (= het recuperatiehormoon) met een piek ‘s nachts...
Op een serieuze manier naar zijn lichaam luisteren gedurende de dag is
wel verantwoord. Zijn eigen, aangevoelde bioritme instinctief volgen is
dus een wijze raad van

In de goeie oude tijd, ik spreek zo van eind 1968, begin 1969, heb ik
ze nog meegemaakt, de eerste echte inspraakvergaderingen. Dat
ging toen ongeveer zo:
Iedereen was eerst en vooral lang voor tijd aanwezig. Het was er
muisstil, enig licht geroezemoes daargelaten. Kwam dan het
moment dat de voorzitter van het plaatselijk comité de keel schraapte en zichtbaar nerveus het woord nam, begon met de aanwezige
politici uitgebreid te verwelkomen, dat het een groot plezier was dat
ze in hun midden waren en dat hij hoopte dat iedereen iets aan de
avond zou hebben, en dat er toch een klein probleem met hun plein
was, want dat er toch zoveel verkeer was bijgekomen, en of dat er
niet iets kon worden gedaan.
Waarna de hoogwaardigheidsbekleders het woord namen en zich
persoonlijk tot de goegemeenschap richtten, enz....
Daarna was het eerst dertig seconden stil vooraleer de eerste
schuchter zijn vraag stelde. Enfin, in die tijd gingen we ‘s avonds
met een verblijd hart naar huis, want dat we ook eens iets mochten
zeggen, dat was toen nog zeer ongewoon.
Tegenwoordig, zo heb ik mij laten vertellen, gaat dat anders.
Tegenwoordig mag de burgemeester of de schepen van geluk spreken dat hij of zij mag komen luisteren naar wat het plaatselijk
comité heeft beslist. Ja ja mijnheer, en zijn de dames of heren schepenen niet tevreden, dan mogen ze naar huis met een matig tot
krachtig fluitconcert (tenminste als het niet het seizoen van de tomaten is).
Tegenwoordig komen de aanwezigen naar de inspraakvergadering
met de dossiers, niet het college. Naar het schijnt hebben ze op de
inspraakvergadering hun advocaat al anoniem onder het publiek
zitten. En één verkeerd woord van de heer mandataris en een boegeroep is zijn antwoord uit de zaal.
Ik heb me laten wijsmaken dat het eerste geval van “inspraakagressie” reeds is gesignaleerd, een schepen die thuis kwam met een
blauw oog (leg dat thuis maar uit).
‘t Is toch niet meer als vroeger. Op de INspraakvergaderingen kan
zelfs niemand nog UITspreken. De mensen komen naar de inspraakvergadering om te spreken. Luisteren dat moeten de anderen maar
doen.
Hoe was de vervoeging van het woord inspraak ook al weer; je
krijgt INspraak, door TEGENspraak, met SAMENspraak om iets te
BEspreken. En het woord ‘iets zeggen wordt vervoegd als ‘het voor
het zeggen hebben’.
Enfin, zolang het maar geen “toespraak” wordt, van géén der twee
kanten...
B.B.

uw apotheker
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Crucea
19 - 26 JULI 1997

De ongeveer 8 jaar bestaande band tussen Crucea en Zoersel werd weer eens steviger aangehaald. 41 vrienden van Crucea ruilden de gestroomlijnde commerciële
plezierreis in voor een verrijkende verzusteringsreis naar het traag converterende
Roemenië, dat vleugellam en arm gemaakt door het vroegere regime, met de moed
der wanhoop opnieuw een samenleving tracht op te bouwen. Allicht is een nieuwe
generatie nodig om met overtuiging en dynamisme Roemenië te laten aansluiten
bij Europa. Daartoe is misschien eerder dan liefdadigheidshulp een structurele
samenwerking en hulp, gericht op zelfontplooiing, het juiste antwoord.
TAROM-VLUCHT 374
Met de Roemeense luchtvaartmaatschappij
Tarom (onder het waakzaam oog van Lufthansa), werden we feilloos via Constanta aan de
Zwarte Zee naar Boekarest gevlogen. In dit
‘Parijs van de Balkan’ kregen we een blitzrondleiding via grote pleinen van waaruit
ruime boulevards zich stervormig over de stad
verspreiden, en langs het ‘Volkspaleis’, met
zijn 900 kamers het tweede grootste gebouw
van de wereld, waarmee Ceaucescu zijn
grootheidswaanzin kon botvieren.
O P WEG NAAR C RUCEA
Na het avondmaal waar we voor de eerste keer
kennismaakten met de stevige Roemeense
pruimengenever ‘Tuica’ en we vergast werden
op een authentiek huwelijksfeest, en een nachtelijke rustperiode reden we met een ‘nietwaterdichte’ Roemeense bus noordwaarts via
Ploesti, over Buzau en Focsani naar Bacau,
van waaruit we de Karpaten binnenreden.Wat
eens zonder twijfel een idyllische vruchtbare
landbouwstreek en vallei moet geweest zijn, is
compleet verwoest. Alle huizen, op enkele uitzonderingen na die ons de schoonheid ervan
nog toonden in hun grauwheid, en kerken van
weleer, alle wegen, alle landschapselementen
werden weggewist voor eeuwig. Hier is geen
aardbeving of zondvloed, geen ander natuurelement langsgekomen. Veel erger : Ceaucescu
is er gepasseerd. Op regelmatige afstanden
ontmoeten we nieuwe steden met veel te brede
boulevards zonder karakter, afgezoomd met
recente, nu reeds vervallende, afschuwelijk
lelijke, niet onderhouden appartementsgebouwen. Alle ontheemden van de vroegere dorpjes
kregen daar een nieuw bestaan toegewezen.
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Overigens een totaal andere wereld : paarden,
koeien, honden, kippen, ganzen enz. lopen los
op de weg. Het weinige verkeer wordt toch
nog geregeld gehinderd door de familie op
zondaguitstap met paard en kar.
Als de jumelage van Zoersel met Crucea dat
dorp van de vernieling heeft kunnen sparen en
als de adoptie-idee in het algemeen ook maar
één dorpje van die vernieling heeft kunnen
redden, dan is reeds een onvoorstelbaar prachtig resultaat bereikt.
NAROC (GEZONDHEID)
Eindelijk aankomst in Crucea ! Het werd een
ontroerend weerzien en/of een blije ontmoeting. Een Roemeense dame in klederdracht en
de burgemeester stonden erop iedereen persoonlijk welkom te heten. Na uitwisseling van
geschenkjes maakten we onwennig kennis en
werden we opgevangen bij onze gastgezinnen.
De Zoerselse deelnemers zullen nimmer
‘naroc’vergeten.
STRUCTURELE HULP ?
‘s Anderendaags werden we rondgeleid langs
een aantal projecten die in samenwerking met
Zoersel werden gerealiseerd : de schoolinrichting met bijhorend sanitair blok, dispensarium,
waterleiding in het dorp enz.
In de namiddag trok het Zoersels comité met
de leden van het (Zoersels) schepencollege
naar Vatra Dornei om in het ziekenhuis daar
20 dozen medische hulp, wasmachine, droogzwierder enz. te bezorgen. De rondleiding door
het hospitaal en de materniteit tartte elke verbeelding. Beelden die we op TV zagen over
hospitaaltoestanden zijn nog steeds actueel.

DORPSFEEST
En dan was het feest in Crucea. Het plaatselijk
comité had een barbecue georganiseerd. En van
feesten en eten, maar vooral van drinken kennen ze iets. De idealen van een verenigd Europa
kregen voelbaar gestalte. ‘Naroc’ was niet uit
de lucht. Inwoners van Crucea en Zoersel
vormden één grote familie. Hoewel de taalbarrière een hinder is, kon een woord Roemeens,
wat Frans en Engels (waarbij de jeugd tolkte
voor de ouderen), gebarentaal en een groot hart
toch een gesprek mogelijk maken.
In het cultureel centrum vond ‘s avonds het
verzusteringsbal plaats. En populair was het
bal : een plaatselijke muziekband zorgde voor
de eindeloos zingende Roemeense dansmuziek, de gastgezinnen sleepten elk een beetje
drank aan.
VERZUSTERINGSUITSTAP
Op het programma stond ook een uitstap met
de gastgezinnen naar een aantal bezienswaardigheden : de pottenbakkerij van Marginea, de
nonnenkloosters van Sucevita en Moldovita
met legendarische muurschilderingen.
TRANEN
En dan na 5 dagen het onvermijdelijke emotionele afscheid van de gastgezinnen, afscheid
van Crucea. Met de bus ging het dan via
Brasov naar het bekende ski-oord Sinaia, waar
nog overnacht werd, tot in Boekarest, van
waaruit we opnieuw naar Vlaanderen vlogen.
Volgende jumelagereis binnen een paar jaar ???
Maar ondertussen zou iedereen in Zoersel de
kans moeten krijgen om eens in Crucea een
kijkje te gaan nemen.
Ongetwijfeld zouden veel opgeklopte problemen hier in Zoersel herleid worden tot hun
ware proporties.

pletch CRUCEA
L E K kende

waterleiding

I N C O N C E RT

Spijtig genoeg komt het voor dat Pidpa-klanten onverwacht een
hogere waterrekening in de bus krijgen dan verwacht. Ben je in
dat geval, dan kan je nakijken of er geen lekken op de binnenleiding zijn. De oorzaak kan een kraan zijn die drupt, een doorlopende stortbak, of nog: een lek in de waterleiding zelf.
Dergelijke lekken zijn niet altijd zichtbaar of hoorbaar.

Hoeveel water?
Om een idee te geven van de hoeveelheid water die er wordt
verspild bij een lek, volgen hier enkele voorbeelden met gemiddelde waarden:
1. DRUPPEL PER DRUPPEL
Een kraan die druppeltje per druppeltje lekt, verspilt 4 liter
per uur of 140 m3 per jaar. Kostprijs: 2.565 fr, milieuheffing
inbegrepen.
2. FIJN WATERSTRAALTJE
Een lekkende kraan die een fijn waterstraaltje laat lopen, verspilt 16 liter per uur of 140 m3 per jaar. Kostprijs 41.400 fr,
milieuheffing inbegrepen.
3. WATERSTRAAL
Een kraan die een volle waterstraal laat lopen, verspilt 25 liter
per uur of 219 m3 per jaar. Kostprijs: 16.044 fr, milieuheffing
inbegrepen.
Nog veel erger is een toilet met een zware lek. Dat kan je tot
60.000 fr per jaar kosten.

KERSTCONCERT
met het vermaarde
BRABANTS KAMERORKEST
(Nerdeland) - onder leiding van Alexandru Lascae
en de
CELLISTE MARIE HALLYNCK
met werken van Bach, Boccherini, Mendelssohn, Bartok
vrijdag 12 december 1997
20u.15
Sint-Pauluskerk, Westmalle

Tips !
GROTE LEKKEN
1. Draai alle kranen in huis dicht;
2. Kijk op de watermeter. Als de cijfers of wijzertjes stilstaan,
betekent het dat er geen grote lekken zijn. Bewegen ze wel,
dan is er een grote lek.
KLEINE LEKKEN
Deze zijn niet zo gemakkelijk te ontdekken. Noteer daarom ‘s
morgens de stand van de watermeter. Doe dit op een dag dat er
zeker niemand thuis is. Wanneer je ‘s avonds thuiskomt, contoleer dan meteen of er een verschil is in de meterstand. Is er een
verschil, dan wijst dit op een lek.
Contacteer zo vlug mogelijk een loodgieter. Deze kan de lekken
zeker snel verhelpen. Je bespaart hierdoor niet alleen veel geld,
maar je zorgt ook voor een beter milieu.

INFO ?

BEL

DE
K L A N T E N S E RV I C E

078/15.43.21.

toegangsprijs : 250 BEF
met de opbrengst wordt de verdere aanleg van het waterleidingsnet in Crucea gefinancierd
ORG.

ZOERSEL

HELPT

CRUCEA V.Z.W.

Het secretariaat zal vanaf 7 maart 1998 opnieuw op zaterdagmorgen
open zijn om adoptie te bevestigen en de dozen af te halen. Tijdens de
volgende weken zullen enkele comitéleden alle gezinsfiches in Crucea
actualiseren. Voor informatie en vertalingen kan je steeds terecht bij
de comitéleden.
In juli vertrok voor de zoveelste maal een overvolle vrachtwagen naar
Crucea met o.m. 800 ‘adoptiedozen’. Slechts 24 van de 682 gezinnen
uit Crucea vonden hier nog geen ‘adoptiefamilie’ : zij ontvingen van
het comité een pakket met lakens en dekens.
Een bijzonder hartelijke dank aan allen die hun gezin(nen) voorzien
hebben van een extraatje.
Behalve deze directe hulp aan de gezinnen werd heel wat medisch
materiaal meegegeven voor het plaatselijk dispensarium en het ziekenhuis in Vatra Dornei. Dank zij giften van de voetbalploeg van Halle
werden meerdere uitrustingen voor alle leeftijdscategorieën aan de
(jeugd)ploeg(en) in Crucea bezorgd. Aan de school werden lavabo’s,
wasmachine en materiaal voor de naaiklas gegeven. Leerlingen en
oudercomité van de GSA schonken opnieuw een som geld, waarmee
jaarlijks een klas in Crucea van nieuwe banken wordt voorzien.
De uitleendienst van kinderwagens en buggy’s (46 in het totaal) functioneert optimaal.Elk exemplaar is gemerkt met het opschrift ‘Zoersel’,
zodat onze gemeente dagelijks in het straatbeeld aanwezig is.
97/5 GROOTSTE GEMENE DELER 15

H

I S T O R I S C H

MERKWAARDIG
&
OUD
hoeves in Zoersel
VLAGGEN BOVEN ZOERSELSE HOEVES
ZOERSELSE MONUMENTEN
Wie op zestien september ll. door Zoersel reed,
kon er moeilijk naast kijken. Zestien helderblauwe “Open Monumenten”-vlaggen wapperden boven evenveel Zoerselse hoeves. Aan hun
gevels hadden de medewerkers van de
Werkgroep Hoevebenamingen splinternieuwe
naamborden gehangen. Vele maanden opzoekingswerk had zestien mooie hoevenamen
opgeleverd.
Vanaf die dag kon men (weer) spreken van
“De Paddeklank” en van “De Hoge Cudse”,
van “Het Middelste Raephof” en van “Het
Vrijthof” als men het over een Zoerselse hoeve
had. Veel bewoners van de hoeves liepen die
dag fier over hun erf om de naamplaat te bewonderen.
De twee rallys die de hoeves aandeden kregen
veel deelnemers en twee tentoonstellingen lokten meer dan duizend bezoekers. In twee hoeves werden immers merkwaardige zaken over
de gebouwen en hun bewoners tentoongesteld.
Vele bezoekers liepen uren rond, als wilden ze
het verleden terug vatten om het beter te kunnen bewaren.
De mooie tekeningen van de twee Zoerselse
kunstenaars Johan Truyen en Cor Van der
Waal werden door iedereen geprezen om hun
beeldende kracht.
Van velen kregen de inrichters de duidelijke
wenk verder te gaan op de ingeslagen weg. Er
blijven immers nog veel hoeves die op een
mooie en verantwoorde naam wachten. Aan
die mensen kan nu al geantwoord worden, dat
er zeker een vervolg komt. Er zijn nu reeds
een tiental gebouwen waarvoor een verantwoorde naam gevonden werd !
Wie meer wil weten over het (hoeve)gebouw
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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 die gegevens
gaan we weer op zoek naar de wederwaardigheden van enkele van onze hoeves.
DE LIEFKENSHOEVE
In het mooie gehucht van Halle, Liefkenshoek,
wandelden we reeds eerder rond. Eén hoeve
trekt zeker onze aandacht. Het oud gebouw
staat vlak naast de weg. Erachter ontwaren we
een taverne en een manége.
Op de hoeve vinden we op de zuidergevel de
bouwdatum in blauwe baksteen : 1778.
Volgens Frans Verhoeven, een man die de
streek op zijn duimpje kent, was die hoeve
vroeger omwald. Op een document uit het pastoreel archief van pastoor Bus vinden we inderdaad een aanduiding van die omwalling. Ten
noorden van de hoeve ligt nog een diepe gracht.
Is dit een overblijfsel van de omwalling ?
Op de Ferrariskaart van rond 1775, vinden we
de hoeve reeds. Staat hier een voorganger van
het huidige gebouw ? Uit de archieven van
pastoor Knaeps blijkt immers dat ze reeds een
voorganger had in 1688. Dries Braeckmans en
Naerken Jacobs met hun vijf kinderen en twee
dienstbodes woonden er.
In 1834 vond pastoor Smets er de weduwe
Nuyts wonen. Hij schreef : “... zeer oud huys
en nu onder de weduwe Nuyts...”.

Een steen met inscripties
Frans Verhoeven herinnert zich nog dat er
vroeger een vreemde arduinen steen met
inscripties in de “dag” van de voordeur gemetseld was. De steen verdween, waarschijnlijk in
1977. Net zoals Frans Verhoeven, zijn wij ook
zeer benieuwd waar die steen naar toe is en
welke inscripties er op gebeiteld stonden.
Misschien kunnen de lezers van de GGD ons
helpen (tel. 312.27.61) ?
Voor het kiezen van de naam gingen we te rade
bij de archieven van pastoor Bus. Hij verwijst
herhaaldelijk naar het bestaan van een “liefke”
of een kunstmatige waterloopje vlak in de
buurt, dat diende om de natte gebieden rond de
Rietzijde en Klein Herentals te ontwateren. Het
gehucht zou daar zijn naam aan danken. In de
buurt van de hoeve loopt nu nog een waterloopje, een “liefke”. De naam Liefkenshoeve
ligt dan ook voor de hand.
We hopen dat de oude hoeve samen met de ietwat verder gelegen “Hoge Cudse” nog lang het
beeld van het gehucht mag bewaren.
DE HOGE CUDSE
Die hoeve deden we reeds aan in één van onze
vroegere tochten in de GGD. We hadden toen
een naam opgegeven, die recent nog gebruikt
werd, nl. “Het Wit Poortje”. Uit oude foto’s
blijkt inderdaad dat het erf van de hoeve vroeger betreden werd via een mooie witte poort.
Dit poortje zal wellicht echter te recent zijn.
Ook “Het Huysenblok” is een toponiem dat
vlak in de buurt gesitueerd is. Dit refereert dan
weer niet voldoende naar onze hoeve. Beide
namen vonden dus geen genade in de ogen van
de Werkgroep Hoevebenamingen.

VEILIGHEIDSMAAND
De Liefkenshoeve (Cor Van der Waal)

20 OKTOBER - 20 NOVEMBER

We gingen dan maar op zoek naar geschriften van pastoor Bus. Hij vermeldt daarin de naam “de hoge Cudse” als het toponiem dat de hoger
gelegen landrug aanduidt die zich situeert in de onmiddellijke buurt en
de twee beken van mekaar scheidt. Die landrug heeft de vorm van een
knots of “cudse”. In de volksmond is de naam voor deze buurt “de Kussekens”. Hij is afgeleid van “de hoge cudse”.
Die naam haalde het uiteindelijk. De bewoners waren onmiddellijk akkoord.
De verhalen over de joden die tijdens de tweede wereldoorlog in het
bakhuis verborgen zaten, werden op de 14 september met veel enthousiasme verteld door de huidige eigenaars. Eén van de ondergedokene
joden, Paul Grossman, nu wonend in Jerusalem, kwam heel recent terug
naar de hoeve zien. Hij schreef later een brief om zijn weldoeners te
bedanken. Raymond Eyskens kreeg voor zijn inspanningen de medaille
met als opschrift “De Joden van België uit erkentelijkheid”. Dit aandenken is wel verdiend, als we bedenken welke angsten de familie uitstond
wanneer de Duitsers herhaaldelijk in de buurt kwamen om hout uit de
bossen te halen.
Op de plaats zelf kon men op 14 september verse muntthee drinken terwijl de boeiende verhalen verteld werden over de bewuste hoeve.
Op één van de muren staat de datum “1740”. Pastoor Smets geeft echter
1725 op als bouwdatum. Hier zullen we dus nog wat opzoekingswerk
moeten verrichten.
De huidige eigenaars zijn vast besloten om “De Hoge Cudse” weer zo
veel mogelijk te herstellen in zijn vroegere vorm.

De Hoge Cudse (Cor Van der Waal)

Nu de hoeve weer een mooie naam kreeg, kan ze ook beter gekoesterd
worden !
TEKST : P. Debaere en Dirk Kennis
OPZOEKINGEN : Werkgroep Hoevebenamingen
TEKENINGEN : Johan Truyen en Cor Van der Waal

De hulpdiensten en de zeven scholen van Zoersel sloegen de handen
in mekaar. Eén maand lang staat in onze gemeente de “veiligheid”
centraal. Van 20 oktober tot 20 november krijgen kleuters en leerlingen van de lagere school een rijk gevuld én leerrijk programma voorgeschoteld. De enthousiaste samenwerking tussen de basisscholen en
de veiligheidsdiensten: met name politie, rijkswacht, brandweer,
Rode Kruis en ziekenhuis St.-Jozef, staat hiervoor borg.
Politie of rijkswacht maken met de kleuters een wandeling langs de
schoolomgeving. “Zo verkennen we de route die de kinderen dagelijks volgen. In deze bekende omgeving wijzen wij hen op de gevaren
in het verkeer en geven hen nuttige informatie”, aldus de politie.
In de school zelf krijgt de fiets van elke kind een grondig nazicht.
“Neen, een bekeuring geven we niet”, aldus de politie. “Wel wijzen
we op eventuele tekortkomingen. En wees gerust, de kinderen vertellen hun ouders thuis steevast wat er niet in orde is.”
De brandweer geeft zowel voor kleuters als leerlingen van de eerste
graad een demonstratie in de school. In elke school zijn ook ontruimingsoefeningen en blusoefeningen voor leerkrachten voorzien.
Ook het ziekenhuis St.-Jozef doet mee. Kinderen van eerste en tweede leerjaar brengen een bezoek aan de dienst kindergeneeskunde en
het daghospitaal pediatrie. Zij krijgen een beeld van enkele courante
ingrepen en onderzoeken. Verder zet ook de dienst spoedgevallen zijn
deuren open voor de scholen van Zoersel. De kinderen krijgen uitleg
over de werking van de dienst 100 met demonstraties.
Het Rode Kruis sluit zich hierbij aan. Maar zij rijden met de ziekenwagen tot in de school. Op speelse wijze geven zij EHBO-tips en
tonen de kinderen hoe je een wonde moet verzorgen.
Voor de groteren van 4de, 5de en 6de leerjaar staat er een speciaal
uitgerust verkeerspark klaar op een terrein in het domein Bethaniën.
“Dit is een oefenterrein waar de kinderen op een speelse, maar toch
zeer realistische wijze, kunnen kennismaken met moeilijke verkeerssituaties”, aldus de rijkswacht.
De ouders kregen via de leerling een brief met uitleg over de actie.
Aan hen werd gevraagd deze actie te steunen door ook zelf aandacht
te schenken aan de veiligheid. Langs de grote invalswegen staan aankondigingsborden. “Zo wordt meteen iedereen opgeroepen om zich
achter deze acties te scharen.”
Gemeentebestuur, scholen en hulpdiensten zijn terecht fier op dit initiatief. “Deze actie moet ongevallen voorkomen en iedereen in staat
stellen alert te reageren bij noodsituaties”.
Volgend jaar opnieuw een veiligheidsmaand? “We zijn in ieder geval
opgetogen over het programma en de vlotte samenwerking. Maar
laten we eerst alle activiteiten goed, en vooral “veilig” laten verlopen”, lachen de initiatiefnemers.
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Verenigingendag

U I T R E I K I N G C U LT U U R P R I J S 1 9 9 7

Zondag 5 oktober organiseerde de culturele raad voor de
eerste maal een grote Verenigingendag, luisterend naar de naam
‘Met verenigde Groeten’.

In de voormiddag reikte de culturele raad de cultuurprijs 1997 uit. Voor de eerste maal kwam deze prijs een vereniging toe. Jeugdvolksdansgroep
‘t Kramikkeltje was de gelukkige laureaat. Oxfam Wereldwinkel, De Vrienden van het Boshuisje, Toneelgroep ‘Willen is Kunnen’, K.V.LV.-Halle,
Davidsfonds Halle en de Gidsenbond kregen een eervolle vermelding.

In het voormiddagprogramma was ook een dankmoment voor Dinora De Waele voorzien, die onlangs ontslag nam als voorzitter van de culturele
raad. Met spijt namen de verenigingen afscheid van Dinora, die geloofd werd voor haar openheid, dynamiek en deskundigheid. Voor haar grote hart
voor verenigingen werd zij in de bloemetjes gezet. Dinora zal worden opgevolgd door Bart Bouciqué.

‘s Namiddags stelden een 41-tal verenigingen zich voor aan het ruime publiek. Tevens was het een eerste ontmoetingsdag, een eerste uitwisselingsmoment tussen de verschillende verenigingen. Er was veel belangstelling voor wat verenigingen op het podium brachten, en tot veler verrassing hadden ook de standjes van de verenigingen behoorlijk wat bezoek van mensen die eens wilden weten wat die andere allemaal deden. Verschillende verenigingen gingen dan ook huiswaarts met nieuwe leden, of met nieuwe inschrijvingen voor geplande initiatieven.
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WINNAARS
Bebloemingswedstrijd 1997
GEVELS

&

TEGELTUINTJES

SMITS-PEETERS
WESTMALLEBAAN 90

vervolg van pg. 12
den gebruikt worden.
Anderen vinden het moeilijk om nu op een
eerder genomen beslissing terug te
komen. Dit oude gebouw past helemaal
niet in de nieuwe plannen voor de gevel
en de omgeving rond de bejaardenwoningen, stellen zij. De commissie geeft geen
eensluidend advies.
Culturele Raad - 30 september

NIEUWE

VOORZITTER

Na het ontslag van Dinora De Waele was
de plaats van voorzitter van de culturele
raad vrijgekomen. De cultuurraad verkoos
een nieuwe voorzitter: Bart Bouciquée.
KLEINE VOORTUINEN

SCHEIRS JOSEPHINA
ACHTERSTRAAT 121

GROTE VOORTUINEN

FRANCKAERT
WANDELWEG 42

WINNAARS
S
Balonwedstrijd
DAG VAN HET PARK 1997
1. NICO HERMANS, Veldstraat 133, 2980 Zoersel
1. SOFIE VAN SPRUDEL, De borrekensstraat 18, 2100 Deurne

VINDPLAATS
VINDPLAATS

: NASSOGNE
: NASSOGNE

2. STEFAN VERVECKEN, Gestelsebaan 28, 2980 Zoersel

VINDPLAATS

: MODAVE

3. HELEEN SOETEWEY, Melkweg 41, 2980 Zoersel

VINDPLAATS

: BIERBEEK

4. ERWIN NEYRINCK, Amazonelaan 5, 2980 Zoersel

VINDPLAATS

: AARSCHOT

RIOLERINGSWERKEN
NOG VOOR DE WINTER

?

Op dinsdag 30 september vonden twee
bewonersvergaderingen plaats. Weldra
starten immers rioleringswerken in
Westmallebaan, Voorste Hoeven en
Hoogveld. Er zal zoveel mogelijk gekozen
worden voor het gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat het afvalwater en
het regenwater gescheiden worden opgevangen. Het afvalwater vloeit via de riolering naar het waterzuiveringsstation, het
regenwater vloeit in de grond of wordt gedeeltelijk via een gracht afgevoerd naar
een waterloop. In de Westmallebaan zal
onder de bestaande gracht een rioolbuis
komen voor het afvalwater. Boven deze
buis komt een zogenaamde “infiltratiesleuf”. Dit ziet eruit als een groene greppel. Het regenwater komt hier samen en
kan makkelijk de bodem indringen.
In het Hoogveld wordt het afvalwater via
een rioolbuis naar de collector in de
Zandstraat gebracht. Het regenwater gaat
via een gedeeltelijk ingebuisde gracht
naar een naburige waterloop in het verlengde van de Voorste Hoeven.
Op woensdag 8 oktober was het de beurt
aan de bewoners van Spartalaan en
Olympiadelaan. De rioolbuis zou hier in
het midden van de straat komen om de
opritten zoveel mogelijk te vrijwaren. Voor
het regenwater valt ook hier de keuze op
een infiltratiesleuf in de bermen. Deze
werken starten ten vroegste maart 1998.
Verder zal, misschien nog voor de winter,
de eerste fase van de riolering in de
Bloemenwijk van start gaan. Het gaat hier
over een deel van de Gestelsebaan (tussen Liersebaan en Lelielaan), Krokuslaan
en Het Klooster. De bewoners zullen kortelings voor een vergadering worden uitgenodigd.
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VOLGENDE EDITIE : december 1997
artikels binnen : 08/11/97
periode : 18/12/97 - 20/02/97
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 27 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 18 december, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :
donderdag 6 november, Koetshuis, 20 uur
donderdag 4 december, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
donderdag 20 november, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGC WELZIJN :
dinsdag 2 december, Zonneputteke, 20 u.
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 25 november, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 25 november, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 4 november, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 2 december, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 8 november, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 22 november, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
woensdag 26 november, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

W

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

HUISARTSEN
NOVEMBER
za 1 :
zo 2 :
za 8 :
zo 9 :
di 11:
za 15 :
zo 16 :
za 22 :
zo 23 :
za 29 :
zo 30 :

Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
Dr. Faes, Kerkstraat 66 (312.63.66)
Dr. Gysen, St.-Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
Dr. Herbots,St.-Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
Dr. Geys, J.Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Smets, Halle-dorp 106 (385.33.77)
Dr. Van Der Wangen, J.Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
Dr. Sebrechts, J.Cornelissenlaan 22 (383.69.96)

DECEMBER
za 6 :
zo 7 :
za 13 :
zo 14 :
za 20 :
zo 21 :
do 25 :
vr 26 :
za 27 :
zo 28 :

Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (312.63.66)
Dr. Van Den Broeck, Zandstraat 23 (312.05.22)
Dr. Van Der Wangen, J.Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)
Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
Dr. Jacobs, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)

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

APOTHEKERS
NOVEMBER

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.

LET OP !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op dinsdag 11
november (wapenstilstand), donderdag 25 december
(Kerstmis) en vrijdag 26 december (2de Kerstdag).
Het containerpark is open op zaterdag 15 november.

07/11-14/11 : Hendrickx, Schilde (weekend)
Poisson, Schilde (weekdagen)
14/11-21/11 : De Vlier, Wijnegem (weekend)
Meeussen, Wijnegem (weekdagen)
21/11-28/11 : Sollie, St.-Antonius
28/11-05/12 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)

DECEMBER
05/12-12/12 : Nijs, Zoersel
12/12-19/12 : Van Den Bosch, Westmalle
19/12-26/12 : Mertens, Halle (weekend)
Baeyens, Zoersel (weekdagen)
26/12-02/01 : De Vlier, Wijnegem (weekend)
Meeussen, Wijnegem (weekdagen)

50 JAAR SAMEN
Josephus en Maria
VAN DE WATER - VAN DER HEYDEN
Maurice en Paula
MOENS - DE CLERCK
Alfred en Elisabeth
BECQUAERT - DEKKER
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Alphonsus en Julia
VAN DEN BOSCH - VAN BRANDT
François en Alice
GYSEN - HOLSBEKE
Raymond en Augusta
SEBREGHTS - MARIEN

6 5 JA A R S A M E N
Joseph en Anna
URKENS - SCHOETERS
Franciscus en Philomena
JOOSEN - HOFMANS

