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Beste lezer,
De vakantie is voorbij. De schoorsteenmantel staat afgeladen vol
met “zonnige groeten” op de achterkant van kleurige aanzichtkaarten uit tal van idyllische oorden. Gedurende twee maanden draaide
Zoersel op een ander ritme.
De agenda van de Zoerselse politiekers zal in die tijd ook wat meer
ruimte geboden hebben. Vandaar dat je in dit nummer maar één verslag van een gemeenteraadszitting zult vinden. Ook de leden van de
verruimde gemeenteraadscommissies zijn blijkbaar op verlof
geweest. Van hen geen nieuws, ook geen “zonnige groeten uit...”.
Dit nummer van de Grootste Gemene Deler valt dan misschien iets
dunner uit, toch heeft je redactieteam weer tal van boeiende
wetenswaardigheden samengebracht.
Ondertussen heeft het leven zijn normale gang hernomen. Dat
mag blijken uit het feit dat de verenigingen alweer een hele “Dag
na Dag” vol programeren.
Mag ik je naast, zonnige groeten vanachter mijn PC, veel leesplezier toewensen ?
Jan Campforts

Grafische vormgeving
Nadia Kerschot
Realisatie
Prepress XTensions, Mortsel
Drukkerij Lithos, Wommelgem
Verantwoordelijk uitgever
College van Burgemeester & Schepenen
Wim van Haegendoren
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
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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Het gemeentebestuur van Zoersel wil een werfreserve aanleggen
van “toezicht(st)ers voor- en naschoolse opvang” in de gemeentelijke basisscholen. Van deze mensen wordt een dagelijkse prestatie van maximum twee uren verwacht. De bruto-bezoldiging
bedraagt 441,- fr. per uur.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Erwin Dirks,
dienst secretariaat, tel. 380.13.13.

DAGBurgemeester
VAN DE

Katrien Schryvers

De opbrengst van de Dag van de Burgemeester van 18 mei laatstleden
bedroeg 483.800fr. Dit bedrag werd onder de zeven mede organiserende vereningingen verdeeld.
Dat de verenigingen hierdoor hun kas behoorlijk kunnen spijzen, blijkt
uit volgend overzichtje: Ziekenzorg Halle (68.500 fr), Ziekenzorg St.Antonius (40.500 fr), Ziekenzorg Zoersel (75.100 fr), T.T.K. St.Antonius (117.400 fr), T.T.K. Zoersel (56.300 fr), K.W.B. St.-Antonius
(66.000 fr), Toneelkring Jukschot (60.000 fr)
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Geen gewoon afval !

NATUUR IN JE TUIN

Zeer boeiende brochure
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne heeft zopas een zeer boeiende brochure uitgegeven: “Natuur in
de tuin”.
“... Iedere tuin, hoe klein ook, kan
natuurvriendelijk gemaakt worden.
Alleen al een klimplant kan heel
wat leven brengen. Is er iets meer
ruimte, dan kunnen enkele
inheemse struiken of bomen, een
klein hooilandje of een mooie
hoogstam-fruitboom in de tuin
geïntegreerd worden ...” zo kan je
lezen in de inleiding. De brochure
staat boordevol natuurvriendelijke
én verrassende tips: “Maak van
een deel van uw gazon, dat je toch
niet betreedt, een hooilandje met
bloeiende kruiden of een bloemenwei: een mooie overgang tussen
de open ruimte en het bosachtige
gedeelte. Zowel esthetisch als
ecologisch een pluspunt”. Of nog:
“Plekjes waar blijvende stapeltjes
stenen, stronken of snoeihout liggen, zijn ideale schuilplaatsen voor
egels en padden (die zijn grote
slakkenverdelgers)”. En wat vind je
hiervan: “Composteer het tuinafval
zelf en breng het daarna terug in
de kringloop, dat houdt de tuin
gezond”.
Ben je op zoek naar een romantische en ecologisch tuin boordevol
streekeigen planten? Deze brochure geeft je verrassend eenvoudige en toch originele ideeën.
Gratis te verkrijgen bij de milieudienst op het gemeentehuis of
even bellen naar de groene lijn:
0800-14529.

Zoals je weet komt er bij
de jaarlijkse, verplichte
onderhoudsbeurt van
branders op stookolie
een hoeveelheid roet vrij.
Dit is een zeer schadelijk,
zelfs kankerverwekkend
goedje. Dit soort afval is
“bedrijfsafval” en moet op
een speciaal daarvoor
vergunde stortplaats
terecht komen. Dus zeker
niet in de huisvuilzak of
op het containerpark.
Bovendien voorziet de
wet in een jaarlijkse aangifte vanwege de
schouwvegers of installateurs van centrale verwarming, teneinde te
controleren of alle afvalstoffen wel legaal werden
verwijderd. Met andere
woorden: wanneer je je
installatie laat reinigen,
zijn de schouwvegers
verplicht de “roet” mee te
nemen en op de aangepaste manier te laten verwerken.
Sinds kort bestaat “Milieu
en Leven” (MEL = een gespecialiseerd bedrijf voor ophaling
en verwerking van roet). Na

twee jaar onderzoek
heeft dit bedrijf van
OVAM een vergunning
verkregen.
“Milieu en Leven”,
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel, tel. 014/57.00.70.

POLITIE

Voorrang ronde punten
Vanaf 1 oktober 1997
geldt de voorrang van
rechts op ronde punten
behalve wanneer dit
anders gesignaleerd
wordt. Dit wil zeggen dat
het rond punt dan voorzien is van een verkeersbord “verplicht rondgaand
verkeer” (D5), en de
wegen die naar het rond
punt leiden voorzien zijn
van een stopbord (B5) of
een rode driehoek op zijn
punt (B1).

DE “REISPAS”

Nieuwe aanvraagprocedure !
Voor de aanvraag van een paspoort,
beter gekend onder de naam “reispas”, is een nieuwe procedure in
werking gesteld. De aanleiding hiervoor waren de vele diefstallen van
blanco paspoorten. De geloofwaardigheid van het Belgisch paspoort
kon hierdoor in het gedrang komen.
Dit heeft onaangename gevolgen
voor Belgen die vaak reizen.
Hou er dus rekening mee dat de
wachttijd voor afgifte van de reispas,
voortaan twee à drie weken duurt.
Een spoedprocedure (24 tot 48 uur)
is mogelijk, maar dan worden meerkosten aangerekend.

HEFFING AFVALWATER

Kortingen mogelijk
Tijdens de maand september zal je
een aanslagformulier voor de belasting op afvalwater in je brievenbus
vinden. In bepaalde gevallen kan je
een vermindering tot 50% op deze
heffing krijgen, bijvoorbeeld iemand
die een eigen zuiveringsinstallatie
heeft. Ook om sociale redenen kan
een vrijstelling verleend worden.
Lees daarom aandachtig het aanslagbiljet. Denk je in aanmerking te
komen voor deze vermindering of
vrijstelling, wend je dan tot de
gemeente of het OCMW voor het
bekomen van de nodige attesten.

HUISNUMMERS

Wettelijk verplicht !
Geregeld wordt er vastgesteld dat de
huisnummers ontbreken op wonigen.
Nochtans is het wettelijk verplicht
dat elk gebouw dat bewoond is of
bewoond kan worden , van een huisnummer wordt voorzien.
Bijgebouwen die al dan niet aan het
gebouw palen, zoals garages, hangars, schuren enz., worden
beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en moeten niet genummerd worden.
Gebouwen voor adminstratief, commercieel en industrieel gebruik, ook
indien ze geen woning bevatten,
worden best voorzien van een huisnummer.

WETENS WAARD

HOE

R
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RAADSZITTING
Verontschuldigd : Annemie
Roovers, Els Bogaerts, Willy
Storms, Hugo Sebreghts,
Walter Vochten, Georgette
Sanders, Guido Pacquée,
Mieke Debaene en Mario
Verbeeck.
FINANCIËN
* De gemeenteraad keurt de
OCMW-rekening over het
dienstjaar 1996 unaniem
goed. De uitgaven beliepen
vorig jaar 92.631.349 fr, de
ontvangsten lagen ongeveer
10 miljoen hoger.
* Twee begrotingswijzigingen worden unaniem goedgekeurd. In de gewone
dienst (werkingskosten)
moet er 5 miljoen extra
voorzien worden voor de
ophaling en verwerking van
huisvuil. Voor het onderhoud van bermen, parken en
plantsoenen wordt er bijkomend 4,5 miljoen voorzien
om voor zover mogelijk,
bepaalde onderhoudswerken te kunnen uitbesteden.
In de buitengewone dienst
(investeringen) wordt er in
totaal zo’n 8 miljoen meer
ingeschreven, dit onder
andere voor de restauratie
van het orgel van de kerk in
Zoersel, werken aan het
Zonneputteke (openbare
werken), de aanleg van de
toegangsweg naar het
gemeentehuis, de aankoop
van informaticamateriaal,
rioleringsprojecten en de
bouw van de kleuterschool
in St.-Antonius.
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SOCIAAL IMPULSFONDS (SIF)
Het SIF is een fonds van de
Vlaamse overheid, dat gelden ter beschikking stelt voor
een gemeentelijk sociaal
beleid. Zoersel bekomt dit
jaar een zelfde toelage als
voorbije jaar, namelijk ongeveer 5.900.000 fr. In ruil
hiervoor eist de overheid van
de gemeenten wel een beleidsovereenkomst, waarin
een visie op langere termijn
op het sociaal beleid gegeven
wordt. Hiertoe werd er een
SIF-beleidsplan 1997-1999
opgesteld, dat thans unaniem
wordt goedgekeurd.
BIBLIOTHEEK

Het aantal personeelsleden
van de Zoerselse openbare
bibliotheken kan verhoogd
worden gezien het huidige
aantal inwoners van onze
gemeente. De nieuwe personeelsformatie, die unaniem
wordt goedgekeurd, voorziet
1 voltijdse bibliothecaris, 1
halftijdse assistent-dienstleider en meerdere deeltijdse
assistenten voor een totaal
van 114 uur per week.
Hierdoor zullen de openingsuren van de 3 bibliotheken in
onze gemeente uitgebreid
worden.

RIOLERINGSWERKEN
De volgende jaren zullen er
op verschillende plaatsen in
Zoersel rioleringswerken uitgevoerd worden. In dit verband keurt de gemeenteraad
de uitvoering van een aantal
voorbereidende studies voor
de werken in volgende straten unaniem goed:
- Smissestraat, De Doelen,

1997
Pijlstraat, Boogstraat en
Pastoor Dockxlaan.
- Voorste Hoeve, Hoogveld
en een deel van de Westmallebaan.
- Kerkhoflei en omgeving.
- Het ontwerp van Spartalaan
en Olympiadelaan werd
eveneens goedgekeurd.

DORPSPLEIN HALLE
De lastvoorwaarden en de
wijze van gunning voor de
herinrichting van het dorpsplein van Halle worden
goedgekeurd. Er wordt gekozen voor een groen plein
waarin plaats is om elkaar te
ontmoeten en om evenementen te laten doorgaan. De
kostprijs wordt beperkt
gehouden en geraamd op
4.852.542 fr.

KLEUTERSCHOOL
ST.-ANTONIUS
De voltallige raad is het eens
met de lastvoorwaarden en
de wijze van gunning voor
de bouw van de nieuwe kleuterschool en de uitbreiding
van de lagere school in St.Antonius. De huidige situatie
met vele prefab lokalen was
immers onhoudbaar. De totale kostprijs zal ongeveer 120
miljoen bedragen, waarvan
zo’n 58 miljoen moet gedragen worden door de gemeente.
VARIA
* Dit jaar wordt de geldelijke

tussenkomst van de ouders
voor de vakantieopvang
van kinderen van 3 tot 12
jaar vastgesteld op 350 fr
voor het eerste en 250 fr
voor elk volgend kind van
een gezin voor een ganse
dag. Voor een halve dag
wordt een bijdrage van 200
fr voor het eerste en 150 fr
voor elk volgend kind van
een gezin gevraagd.
* De lastvoorwaarden en
wijze van gunning voor de
aankoop van een nieuwe of
een occasie schoolbus worden goedgekeurd.
* De raad gaat akkoord met
de aankoop van bijkomend
informatica-materiaal voor
de gemeentelijke administratie.
GEHEIME ZITTIG
De tijdelijke aanstellingen in
het gemeentelijk basisonderwijs van Veronique Frahm en
Annemie Van Doninck worden bekrachtigd. De aanstelling van Greta Van Hove als
tijdelijke bijzondere leerkracht protestantse godsdienst
wordt erkend. Verder worden
er 7 nieuwe stagiair-brandweermannen aangesteld.

De verslagen van
de gemeenteraad
zijn ter inzage in de
bibliotheken, de
loketdiensten en
het gemeentehuis.
Je kan ook een
abonnement nemen
op het verslag aan
500,- fr. per jaar,
tel. 380.13.15.

OPPOSITIE :
ZTD, VLD, VL. BL.,
ZVV, SP
MEERDERHEID :
CDU, AGALEV, DDV, VU

Bodem

VERONTREINIGING
HET ZAL JE MAAR OVERKOMEN

In Zelzate, Hoboken, maar ook bij ons weten ze er alles van, van
bodemverontreiniging. Je bent je van geen kwaad bewust, en dan ineens
zijn er geruchten, en dan zekerheid. We zitten op een vervuilde grond !
Tot voor kort werd er met die bodem jammer genoeg nogal onzorgvuldig
omgesprongen. Er waren nauwelijks aansprakelijkheidsregels, men was
zich ook van geen gevaar bewust, en wie maakte er een probleem van ?
Die tijd ligt achter ons. Sedert goed anderhalf jaar zijn er nieuwe wettelijke bepalingen van kracht. Wat moet je weten?

Onder bodemverontreiniging wordt verstaan : “de aanwezigheid van stoffen of
organismen, veroorzaakt door menselijke
activiteiten, op of in de bodem of opstallen,
die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig
kunnen beïnvloeden”.

Gaat het om gronden waarop potentieel
vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden, dan is een bijkomend onderzoek
vereist. De lijst van potentieel verontreinigende activiteiten bevat meer dan vijftig
soorten van inrichtingen en/of activiteiten.
Er is dan steeds een oriënterend onderzoek nodig.

NIEUWE,

DE

BODEMVERONTREINIGING

HISTORISHE EN

SANERING VAN

GEMENGDE BODEMVERONTREINIGING

HISTORISCH VERVUILDE BODEMS

Nieuwe bodemverontreiniging is verontreiniging die tot stand kwam na 29 oktober 1995.
Hier geldt een zeer strenge aanpak, dit wil
zeggen; een zelfstandige en onmiddellijke
verplichting tot saneren (= opkuisen) bij
overschrijding van de bodemsaneringsnormen (toelaatbaar geachte hoeveelheden
van bepaalde stoffen in de bodem).

Helaas is het zo dat van veel (historisch)
verontreinigde bodems de verantwoordelijken niet meer kunnen worden
aangewezen, failliet zijn, enz ... .
Men schat momenteel dat er in Vlaanderen zo’n 8.000 verontreinigde sites (plaatsen) zijn. Naast het geval Ten Otter is ook
het containerpark aan de Graffendonk te
beschouwen als een black point in
Zoersel; daaronder bevond zich vroeger
(tot begin de jaren tachtig) immers ‘het
gemeentelijk stort’ van Zoersel. Niemand
weet wat er precies in de bodem zit (vroeger waren er geen verplichtingen van bijhouden van registers, zoals bij de moderne stortplaatsen).

Historische verontreiniging is bodemverontreiniging die tot stand gekomen voor 29
oktober 1995.
Gemengde bodemverontreiniging is voor
en na die datum is tot stand gekomen. De
regels worden dan ‘gemengd’ toegepast.
Bij twijfel wordt dit als nieuwe verontreiniging beschouwd (= strenge regels).

DE

BESCHERMING VAN

DE ONSCHULDIGE KOPER

De nieuwe regels hebben tot doel de
onschuldige koper te beschermen tegen
aankoop van mogelijk verontreinigde grond.
Bij elke overdracht van gronden is vanaf
nu (op straffe van nietigheid van de verkoop) een bodemattest vereist. Het gaat
niet alleen om overdrachten, maar om het
afsluiten van huren van meer dan 9 jaar,
en ook het vestigen en beëinigen van een
erfpacht of opstalrecht.
Het attest verzekert u van de toestand van
de grond.

De OVAM (openbare afvalstoffenmaatschappij van Vlaanderen) heeft tot taak een
bodemsaneringsprocedure op te starten.
Zeer vereenvoudigd voorgesteld verloopt
dit als volgt :
Men doet eerst een oriënterend onderzoek. Daarna vindt het beschrijvend
onderzoek plaats. Vervolgens wordt het
bodemsaneringsproject vastgesteld
waarna de eigenlijke bodemsaneringswerken kunnen doorgaan. Tenslotte is
er de nazorg, om te kijken of alles wel
naar behoren is uitgevoerd, of de gemeten hoeveelheden van stoffen onder
bepaalde drempels blijven enz. ... .

De OVAM houdt ook een register bij van
verontreinigde bodems.

WAT

JE OOK MOET WETEN

Veroorzaak zelf geen bodemverontreiniging !
Wees zeer voorzichtig met allerlei producten. White spirit en andere dergelijke
zaken kap je niet ergens achter in de
tuin... . Het kan je duur te staan komen.
Wanneer je verantwoordelijkheid is bewezen (ook op andermans grond !) kan de
rekening zwaar worden.
Denk aan je mazoutketel. Verontreiniging
door lekkende ketels is zeer ernstig voor het
grondwater. Bij twijfel laat je je ketel beter
controleren. De nieuwe ketels zijn veiliger
(soms dubbelwandig) dan oudere ketels.
Denk tenslotte niet te gauw dat het je als
partikulier niet kan overkomen.
Wat hier staat beschreven is de vereenvoudigde uitleg van een meer omvangrijke
en soms technische regelgeving. Een aantal formaliteiten rond het decreet vragen
ook om vereenvoudiging en verdere
uitvoering (onder meer inzake de financiering van bodemsaneringswerken van historisch vervuilde bodems).

I N F O R M AT I E
OVAM, dienst sanering,
Kan. De Deckerstraat 22-26,
2800 Mechelen
tel 015/28.42.84, fax 015/20.32.75
Op hetzelfde adres kan je ook een
brochure aanvragen.

Bart Bouciqué
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Ze zijn met honderden. Ze komen bij u aan de deur kaarten slijten voor
hun bal of volgende voorstelling. En als U dan eens op één of ander
schoolfeest komt, zie je weer dezelfde mensen aan de bonnetjesverkoop, of
achter de toog staan, en dan hebt U die ploeg die er ‘s morgens om zes uur
was zeker niet gezien (want U genoot van het zondagmorgen-uitslapen).
Nog andere zie je nooit. Je weet alléén dat ze bestaan, ergens aan de telefoon ‘s nachts, bij het ziekbed, ... .
En, iedereen, ook U, kent er.
Dit is het profiel van ...

de vrijwilligers

VAN
VAN ONZE
ONZE GEMEENTE
GEMEENTE

Dit profiel handelt over honderden, misschien wel duizend mensen van onze gemeente, een ‘groepsprofiel’ als het ware. Het gaat over de vele “nuttige idioten” die zich koppig, soms eens vertwijfeld
maar toch ook fanatiek inzetten voor wat zij als ‘de goeie zaak’ beschouwen.
Het profiel laat zien dat er nog heel wat solidariteit bestaat. Maar in deze maatschappij van geld en
status, het klimaat en de mentaliteit van ‘ikke ikke en de rest ...’ gaat er ook meer en meer van dit
cement tussen mensen verloren.
Toch blijft het als een paal boven water staan dat zonder dit vrijwilligerswerk onze lokale
Zoerselse samenleving ook voor een stuk in mekaar zou stuiken !
Wij hopen dat u zich als vrijwilliger ook een stukje in dit profiel herkent.

ELK BEGIN IS TOEVALLIG, MAAR OM DOOR
TE DOEN IS ER EEN KEUZE VEREIST.
THOMAS (kapoenenleider VVKS) : Ik ben
nooit bij de scouts geweest. Door vrienden ben
ik in leiding gesukkeld : voor je het weet ben
je lid van de leidingsploeg.
JAN (Lourdesbedevaarten) : Hoe ik daar aan
begonnen ben ? ... In ‘61 ben ik met de KAJ
naar Lourdes geweest. Ik heb toen een blinde
mee genomen uit Oostmalle ; die jongen heeft
daar toen zo’n deugd aan beleefd dat ik spontaan dacht ... zoiets moet uitgebreid worden.
Eerst in ‘81, dus 20 jaar later, daagden mensen
van Eeklo (ziekenzorg) op Hooidonck me uit
om mee naar Lourdes te gaan met de nationale
treinbedevaart. ‘t Werd een fantastische beleving, daar kwam ik weer mensen tegen van het
verbond Antwerpen ... dus.“
X.X. (Amnesty International) : Ik was lang
werkloos. Ik wilde ergens actief aan deelnemen
en niet passief toekijken. vrienden hebben me
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het nut van Amnesty International laten inzien.
CHRIS (is in het dagelijks leven ook zakenvrouw en doet daar langs de firma om eveneens
aan vrijwilligerswerk) : In Zoersel is het begonnen als chauffeur voor een gebuur, die kon zich
moeilijk verplaatsen dus ... Met ziekenzorg ben
ik in aanraking gekomen door de ziekte van
mijn dochterke (overleden aan kanker).
HUGO (vrijwilliger Tele-onthaal) : Hoe kom je
daarbij ? Ik was vroeger geëngageerd in het
buurtwerk op Borgerhout. Het is een kwestie
van evolutie in mijn inzet ; een keuze voor die
mensen die het vandaag echt moeilijk hebben
en die (soms in een acute) noodsituatie verkeren ; omdat wij het juist zo heel erg goed hebben.

JA, WAAROM DOE JE TOCH ZOIETS ?
S.H. en echtgenote M.VDA. (rusthuis
Joostens) : Toen moeder overleed en men ons
toch verder bleef vragen om één of andere taak

op ons te nemen reageerden we positief ... we
waren vertrokken, ... eigenlijk zonder dat we
het beseften.
Waarom we het deden hebben we ons eerst
later afgevraagd. Eerst en vooral moet ik zeggen dat wij er ons goed bij voelden. Wij konden ons nuttig maken, het gevoel dat wij als
gepensioneerden in de maatschappij overbodig
waren hebben wij niet gekend.
THOMAS : Na een tijd ga je nadenken, zoek je
naar een diepere achtergrond. De jeugdbeweging is een zeer zinvol alternatief voor bepaalde andere vrije-tijdsbestedingen voor jongeren
... Het gevoel iets goeds te doen, en het gevoel
dat je iets terug krijgt (bij zes-zeven-jarigen
gaat dat heel spontaan). En de sfeer bij de leiding is tof.
PAUL (bouwcomité scoutsgroep) : Ze laten je
gewoon niet los !
RITA (secretariaat jeugdgroep) : In mijn beroep
werk ik met jonge mensen : daar valt het wel
eens tegen. Ik vind daar in mijn engagement
een tegengewicht voor : een ‘goed gevoel met
het werken met jongeren, het gevoel van ‘het
kan nog. Dat geeft me dan weer motivatie in
het werk.
FRANCIS : Het is een soort van teruggeven wat
ge zelf hebt gekregen, het gevoel van plicht

iets terug te doen (zoals de inzet in een oudercomité, iets aan de school en de leerkrachten
terug geven).
J.M. (acties voor Polen) : Als ge de armoede
daar gezien hebt, de nood is er zodanig groot,
dan kunt ge niet anders meer ...
CHRIS : Het individualisme neemt nog toe ...
toch zijn er tekenen van hoop ... veel mensen
zijn zoekende : ik heb daar alle begrip voor.
We krijgen zoveel uit onze maatschappij ...
Wat geven wij terug ? Voor mij is het mijn
geloofsovertuiging die mij zegt dat ik deze
opdracht heb.

GELD IS ONBELANGRIJK.
CHRIS : Over kosten wordt niet gesproken, je
doet het of je doet het niet.
JAN : Ik krijg absoluut geen vergoeding, ik ga
tenslotte als vrijwilliger en betaal zelf mijn
reis, 7.000/8.000 fr voor vier dagen.
S.H. en M.VDA : Kosten ? Kosten worden niet
vergoed, wij zijn wel vanuit de instelling verzekerd, maar eigenlijk kosten ... ja, de verplaatsingen die we met de eigen wagen maken
zouden door de buitenstaander als kosten kunnen aanzien worden. Voor ons is dat niet zo.
Het plezier en de grote dankbaarheid, die wij
zelfs bij dementerende mogen ondervinden
maakt ook ons gelukkig.
Y.Y. (sportvereniging) : Er zijn geen vergoedingen. We steken er nog geld in voor de verplaatsingen, en ik moet zelfs verlof nemen om
alles te kunnen regelen.
J.M. : Wij dragen alle kosten zelf, ook het
transport, eventueel het huren van een bestelwagen, brandstof, eten ... noem maar op, alles
wat er bij zoiets komt zien is voor onze rekening. Alleen het wegbrengen kost ons tussen
de 20 en 30 duizend frank de man.
RITA : Ik vind het belangrijk om mijn kinderen
te laten zien dat iets doen zonder tegenprestatie
niet abnormaal is. Ik probeer hen niet op te
voeden in de mentaliteit van ‘voor wat hoort
wat !”.

HET GAAT NIET OM RESULTAAT, MAAR OM VOLDOENING. HET HEEFT TE MAKEN MET “ZINGEVING”.
J.M. : Bovendien moet ge niet denken dat die
ondernemingen vakanties zijn, neen , dat is
werken geblazen. Dat wil ook niet zeggen dat
ik er geen plezier aan beleef, of dat het niet
ontspannend kan werken, maar het is zwaar.
De mensen zijn er ons enorm dankbaar voor.
deze hulp voelt anders aan ... Rechtstreekse

hulp ... ik ben er zeker van dat mijn hulp ...
hulp is.
Y.Y. : Ik ben heel trots op wat ik (samen met
andere mensen) tot hier toe gepresteerd heb.
We zijn met vier ploegen begonnen. Wij zijn
nu met 24 ploegen, er zijn goede resultaten en
er is een goede teamgeest.
CHRIS : Ik heb voor dat werk geen bevestiging
nodig van de buitenwereld ... maar ik beleef er
wel plezier aan ... alleen al de menselijke relaties die daardoor worden opgebouwd doen
deugd en dat geldt voor alle vormen van vrijwilligerswerk.
Op de vraag of Hugo voldoening beleeft aan
zijn inzet antwoordt zijn vrouw in de plaats :
‘ik zie dat gewoon aan hem ... !’

MOEILIJK GAAT OOK :
THOMAS : De zondagmorgen opstaan om er
om 9 uur te zijn ... . Vorige week had ik
iemand naar huis moeten sturen, daar zit je wel
mee ... . Maar de leiding moet er gewoon zijn.
Als het moeilijk is is er je verantwoordelijkheidsgevoel. Het is wel vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Het is niet ‘zo maar ... ‘.
HUGO : Soms vraagt het wel wat, na een vermoeiende of een ambetante werkdag, de auto
in te stappen voor de rit. En nadien kan je wel
eens ‘leeg’ zijn. Anderzijds moet je het engagement ook een beetje ‘ginder’ kunnen laten ;
je mag er niet echt mee thuiskomen.
RITA : Een van de problemen is dat vrijwilligers hun engagement soms anders opvatten,
het houden aan afspraken ! Het is eigen aan
vrijwilligerswerk, je kan het niet afdwingen.
Toch is het ook niet vrijblijvend, je functioneert immers in een groep.
X. X. : Soms doe ik het met veel entoesiasme,
soms eens met wat minder, maar Amnesty
International is een prachtig doel om voor te
werken.

EDDY : Het gezin lijdt er wel eens onder. Dan
ben je geneigd tot een compromis. Bij het
bouwcomité weet je dat er een eind aan komt,
de verlangde inzet is in de tijd afgelijnd.

HET GEVOEL VAN TEGENOVER DE BUITENWERELD “NUTTIGE IDIOOT” TE ZIJN.
JAN : Soms krijg ik commentaar, zo van ... “Ge
zijt zot dat ge daar uw geld in steekt ... “ maar
dat raakt mijn kou kleren niet.
CHRIS : Ik voel me daarin 100 % gesteund
door mijn man. hij zegt altijd : ‘Charity begins
at home’.

RITA : Bij een aantal ouders merk je zo’n houding dat wat de leiding doet maar “normaal”
is, enkelen dachten zelfs dat ze daarvoor werden betaald. Andere ouders halen hun kinderen
gewoon op, precies als van bij de baby-sit. Dat
is de mentaliteit bij sommige mensen vandaag.
De meesten denken daar wel anders over.
J.M. : Natuurlijk zijn hier en daar al eens diskussies ontstaan in familiekring, dat is normaal
... maar problemen zeker niet.
EDDY (bouwcomité scoutsgroep) : Het is
opmerkelijk hoe je in een aantal verenigingen
alléén inwijkelingen aantreft, en hoe anderzijds
bepaalde verenigingen nog altijd bijna uitsluitend door autochtonen worden bevolkt. Maar
al bij al vind je in het vrijwilligerswerk mensen
uit alle lagen en klassen van de bevolking.
Y.Y. : Er zijn zekere beperkingen naar het
huishouden. Gelukkig heb ik een vrouw en
dochter die aktief deelnemen aan de sport.
HUGO : Stoppen ? Hoe meer je hoort van deze
zotte wereld, hoe meer je zegt dat je moet
voortdoen.
Volgens een recent gepubliceerde studie van de
Koning Boudewijnstichting is vrijwilligerswerk
een zeer gevarieerd en verspreid fenomeen :
ongeveer één op acht Vlamingen boven 16 jaar
zegt regelmatig aan vrijwilligerswerk te doen en
spendeert daar ruim zes uren per week aan.
Vrijwilligerswerk gebeurt in heel wat sectoren
van de samenleving : de welzijns- en gezondheidssector, jeugdorganisaties, de socio-kulturele
sector, de sportsector, de jeugdbeweging, toerisme, enz. ... .
Volgens de Koning Boudewijn-stichting is de
maatschappelijke erkenning voor het vrijwilligerswerk nog vrij beperkt en ook van overheidswege is er voorlopig weinig specifieke en
directe ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
Nochtans is het vrijwilligerswerk zeer betekenisvol, niet alleen voor wat betreft de enorme inzet
die geleverd wordt, maar ook voor de vrijwilliger
zelf die heel wat kennis vaardigheden en sociale
contacten overhoudt aan zijn inzet
Met dit groepsprofiel wil de GGD alvast iets
doen aan die erkenning !

INTERVIEWS

Louis Verheyen & Raymonde Dries
REDACTIE & COÖRDINATIE
Bart Bouciqué
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opgelet CCURSIEF
URSIEF

M I D D E N S TA N D E R S ,
VERENIGINGEN,...
NIEUWE
I N F O R M AT I E B R O C H U R E
1998-2000

De gemeentelijke informatiebrochure is voor u
waarschijnlijk geen onbekende. Het is een uitgave
van het gemeentebestuur in samenwerking met de
lokale middenstand.
Deze brochure is een handig boekje boordevol
informatie over de gemeentelijke dienstverlening,
aangevuld met informatie over instellingen van
openbaar nut, verenigingen, en andere.
Achteraan vindt u de “lokale aankoopgids”, hierin
worden alle handelaars die bij het gemeentebestuur bekend zijn, vermeld.

We hebben in onze gemeente nog veel natuur. Elke rechtgeaarde Zoerselnaar verwijst met enige fierheid naar het (enige echte) machtige Zoerselbos. Hij haalt er
in één adem ook Hendrik Conscience bij, die in zijn Loteling het Zoerselbos laat
uitgroeien tot één der bekendste bossen van Vlaanderen, hoewel het in zijn tijd
wel wat groter zal geweest zijn. Zelfs ‘die van Hal en ‘die van Sin Teunis willen

Alle inwoners krijgen de informatiebrochure gratis
thuis bezorgd. Elke nieuwe inwoner krijgt er één
overhandigd bij inschrijving in de gemeente.

zich dan wel eens voor Zoerselnaar laten doorgaan. Maar daar hebben we ‘t al

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe uitgave van de informatiebrochure, editie 1998-2000.
Wenst u te adverteren in deze plaatselijke
“Gouden Gids” of wenst u bijkomende informatie,
contacteer dan Drukkerij Hugo Foerts, verantwoordelijke voor druk en publiciteitswerving.

Natuurlijk, iedereen kent het verschil tussen een spar en een den. En met het her-

vaker over gehad.

kennen van het blad van de eik, de beuk, de berk, de hazelaar, de esdoorn of de
lindebom zal het ook nog best meevallen.
Maar wist je dat in dat bos waar je zo graag wandelt ook nog een dertig adders,
drie vossenburchten (nu nog twee nadat stropers er één heben vernield) en reeën

Voor deze nieuwe uitgave worden alle adressen
en telefoonnummers van bijvoorbeeld verenigingen en politieke partijen nagekeken. Ook de lokale
aankoopgids wordt grondig gecontroleerd.
U kan ons hierbij helpen door uw gegevens of die
van de vereniging waarvan u lid bent in de brochure na te kijken. Fouten en eventuele wijzigingen
kan u doorgeven aan :
- voor de LOKALE AANKOOPGIDS neemt u best contact op met mervrouw Van Meel, drukkerij
Foerts, Energieweg 4, 2390 Malle, tel.
312.02.98 en 309.25.15, fax 311.63.75.
- voor ALLE ANDERE ADERESSEN contacteert u de
gemeentelijke dienst Communicatie &
Voorlichting, tel. 380.13.01 en 380.13.02.
Wij hopen dat u dit initiatieef ten volle steunt zodat
de informatiebrochure 1998-2000 opnieuw een
onmisbare gids wordt in elke huisgezin.
Alvast onze bijzondere dank.

wonen?
En als je naar het containerpark aan de Graffendonk rijdt, heb je in de weiden dan
gelet op de gestreepte witbol, het kamgras, rood zwenkgras, echte koekoeksbloem,
pinksterbloem, gewoon reukgras en de scherpe boterbloem? Als je die niet hebt
gezien, dan heb je misschien wel gelet op de gewone brunel, de kale jonker, watermunt, zomp-vergeet-me-nietje of de tweejarige zegge, die daar ook welig tieren.
Op de Kwikaard komen hazezegge, biezeknoppen, zwarte zegge, pijpestrootje,
veldrus, tormentil, kale jonker, egelboterbloem, waternavel en gewoon haarmos
frekwent voor (deze soorten zijn gebonden aan de grondwatertafel die in de zomer
én in de winter vrij dicht onder het maaiveld staat).
Overigens tref je in het Zoerselbos ook meer dan 600 verschillende soorten paddestoelen aan, en meer dan 40 soorten nachtvlinders.
Maar eigenlijk heeft natuur niet op de eerste plaats te maken met “de bloemekens
en de beestjes”. Die zien we, die horen we, die kunnen we bestuderen, maar die
zijn maar het topje van de ijsberg, die voor veel mensen verborgen is. Want waar

WA A R S C H U W I N G
Het gemeentebestuur wil u ook waarschuwen voor personen die zogezegd in naam van het gemeentebestuur
publiciteit werven. Officieel gedelegeerden van het
gemeentebestuur hebben altijd een “aanbeveling” bij,
voorzien van het gemeentezegel en getekend door burgemeester en secretaris. Op uw vraag moet de publiciteitswerver deze aanbeveling kunnen voorleggen.
Als u twijfelt contacteer onmiddellijk de gemeentelijke
dienst Communicatie & Voorlichting,
tel. 380.13.01 en 380.13.02.
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het op aankomt zijn de biotopen, die stukjes landschap waar de planten en dieren
kunnen leven; droog-nat, kalkrijk of kalkarm, beschaduwd of bezond, enz. ... .
Voor een mier is het eerder eenvoudig, maar voor een reebok of een arend ligt het
anders, die hebben wat meer plaats nodig.
En op die manier heeft natuur ook iets te maken met ‘verkavelen.
Hoe meer ik te weten kom over die natuur, hoe zekerder ik er van word dat ik
eigenlijk nog niets weet.
B.B.

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

DE

PENSIOENHERVORMINGEN
PENSIOENHERVORMINGEN

De pensioenhervormingen die op 1 juli 1997 in voege zijn getreden interesseren zowel de senioren (55-plussers) als de toekomstige senioren. In
het raam van de informatieopdracht van de Seniorenraad lijkt enige
informatie hieromtrent dan ook niet overbodig. Wij hebben ons hierbij
laten inspireren door de tijdschriften “Onze Tijd” van november 1994 en
van juli 1997 en door de “Senior Infobrieven” van de gemeente Bredene,
van oktober/november 1996, maart/april 1997 en april 1997.
Door de pensioenhervormingen, die
onlangs met ingang van 1 juli 1997, werden doorgevoerd, worden in het stelsel
van de werknemerspensioenen de volgende nieuwigheden ingevoerd :
1. de vrouwen moeten, zowel als de mannen, in principe tot 65 jaar werken
(gelijkberechtiging van mannen en
vrouwen)
2. zowel mannen als vrouwen kunnen,
onder bepaalde voorwaarden,vervroegd
op pensioen gaan vanaf 60 jaar;
3. voor beiden kan bij de berekening van
het pensioen, zo ditvoordeliger is, voor
sommige loopbaanjaren rekening
gehouden worden met een fictief bedrag
dat hoger ligt dan het werkelijk loon dat
de betrokkene tijdens dit jaar verdiend
heeft.
Dit zijn de drie grote principes die door de
nieuwe pensioenwet werden ingevoerd.
Uit deze hervorming vloeien nog enkele
kleinere, minder belangrijke wijzigen aan
het systeem voort die wellicht later nog
eens zullen besproken worden.
Volledigheidshalve dient er de aandacht

op gevestigd te worden dat niet alle werknemers onder het stelsel van de “Werknemerspensioenen” vallen en dat er voor
hen, ofwel nog geen pensioenhervormingen werden doorgevoerd, ofwel de regels
die voor hen gelden, niet steeds volledig
overeenstemmen met deze van de werknemers. Waar nodig wordt hierop de aandacht gevestigd.
Zo kan er vooraf reeds gezegd worden:
- dat er voor de gepensioneerden van de
“openbare sector” tot op heden, nog
geen maatregelen genomen werden en
dat zij, in afwachting van eventuele hervormingen, het stelsel dat op 1 juli 1997
op hen van toepassing was, behouden;
- dat er voor de bruggepensioneerden
andere regels gelden danvoor de werknemers die gepensioneerd worden.

65 jaar werkten. Hun pensioen werd berekend op 45ste.
Door de nieuwe pensioenhervorming is
hieraan niets gewijzigd. Zij moeten nog
steeds tot hun 65ste jaar werken en er verandert ook niets aan de inaanmerkingneming van het aantal dienstjaren voor de
berekening van hun pensioen. Om een volledig pensioen (45/45ste) te bekomen
moesten zij voor 1997 en moeten zij ook
nu nog steeds een loopbaan van 45 jaar
bewijzen. Wie op 65 jaar slechts 40 jaar
gewerkt heeft bekwam en bekomt nog
steeds, 40/45ste van het maximumpenioen.

MANNEN EN VROUWEN

De vrouwelijke werkneemsters daarentegen, waren voor 1 juli 1997 pensioengerechtigd op 60 jaar. Hun pensioen werd
berekend op 40sten, wat een voordeliger
stelsel was dan dit van de mannen. Na een
loopbaan van 40 jaar, bekwamen zij, op
6O jaar, een volledig pensioen (40/40sten).

In het pensioenstelsel voor werknemers,
dat voor 1 juli 1997 van kracht was, konden de mannelijke werknemers slechts een
volledig pensioen bekomen als zij tot hun

Nadat de Europese Gemeenschap België
terechtwees omdat het een discriminatie
tussen mannen en vrouwen in stand hield
discriminatie ten nadele van de mannen

DE

GELIJKBERECHTIGING VAN
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DE SENIOR
die een minder voordelig pensioenstelsel
hadden werd een gelijkschakeling van
beide stelsels doorgevoerd.

VERVROEGD

Deze gelijkschakeling wordt bekomen
door voortaan ook de pensioenen van de
vrouwen op 45sten te berekenen en hen,
in principe althans, ook tot 65 jaar te laten
werken.
De drie bovenvermelde aanpassingen aan
het systeem worden echter geleidelijk
doorgevoerd en gespreid over een periode
van 13 jaar, zodat zij in 2009 een feit zijn.
Zo zullen in een overgangsperiode, de
vrouwen van 1997 tot 1999 nog op 61 jaar
op pensioen kunnen gaan en een loopbaan
van 41 jaar moeten bewijzen om een volledig pensioen te bekomen. De pensioenleeftijd zowel als de loopbaanjaren die zij
moeten bewijzen om een volledig pensioen
te bekomen, zullen geleidelijk opgevoerd
worden, zodat in 2OO9 alle werknemers
tot 65 jaar zullen moeten werken en een
loopbaan van 45 jaar moeten bewijzen.

PENSIOEN OP

60

JAAR

Een nieuwigheid is dat zowel mannen als
vrouwen vanaf 60 jaar op vervroegd pensioen kunnen gaan, op voorwaarde dat zij
een minimum aantal jaren gewerkt hebben. Ook dit minimum aantal jaren (de
zogenaamde loopbaanvoorwaarde), zal
geleidelijk verhogen, van 20 jaren in 1997
tot 35 in 2009.
DIT ALLES GELDT ECHTER NIET VOOR DE
BRUGGEPENSIONEERDEN. Voor de mannelijke bruggepensioneerden kan het rustpensioen ten vroegste ingaan op 65 jaar.
Zij kunnen dus het stelsel van het brugpensioen niet verlaten om vervroegd op
pensioen te gaan.
Voor de vrouwen op brugpensioen, zal de
leeftijd waarop zij op rustpensioen worden
gesteld thans 60 jaar gaandeweg worden
verhoogd (van 61 jaar op 1 juli 1997 tot
65 jaar op 1 januari 2009), gelijklopend
met de verhoging van de pensioenleeftijd.
Tot die leeftijd behouden zij hun recht op
brugpensioen.

INVOERING

VAN EEN SYSTEEM VAN

MINIMUMRECHT PER LOOPBAANJAAR

Een nieuwigheid is ook dat voor de berekening van het pensioen, zowel van de
mannen als van de vrouwen, er voor ieder
gewerkt jaar, zo dit voordeliger is voor de
betrokkene, een minimumbedrag wordt in
aanmerking genomen. Dit bedrag zal
gelijk zijn aan het minimum maandloon
dat aan een 21 jarige wordt uitbetaald op
het ogenblik van de pensionering van de
betrokkene. Dit is vooral van belang voor
de deeltijds werkenden waaraan hogere
minimale pensioenrechten kunnen toegekend worden.
Het mechanisme van de minimumrechten
per loopbaanjaar is echter gekoppeld aan
twee voorwaarden:
- men moet een minimum van 15 loopbaanjaren (gelijkstellingen inbegrepen),
in het stelsel werknemers bewijzen;
- het pensioenbedrag dat men zo bekomt
mag 35.OOO fr. per maand (= rustpensioen voor een alleenstaande met volledige loopbaan) niet overschrijden.

E VOLUTIE VAN HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL OVER EEN PERIODE VAN 13 JAAR

I

II
man

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45
. . . . . . . .45

III

IV

vrouw

. . . 41
. . . 41
. . . 41
. . . 42
. . . 42
. . . 42
. . . 43
. . . 43
. . . 43
. . . 44
. . . 44
. . . 44
. . . 45

. . . . . . . . .20
. . . . . . . . .22
. . . . . . . . .24
. . . . . . . . .26
. . . . . . . . .28
. . . . . . . . .30
. . . . . . . . .32
. . . . . . . . .34
. . . . . . . . .35
. . . . . . . . .35
. . . . . . . . .35
. . . . . . . . .35
. . . . . . . . .35
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V
man

. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60
. . . . . . . . .60

. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65
. . . . . . . . .65

VI

vrouw

. . .61
. . .61
. . .61
. . .62
. . .62
. . .62
. . .63
. . .63
. . .63
. . .64
. . .64
. . .64
. . .65

. . . . . . . . .61
. . . . . . . . .61
. . . . . . . . .61
. . . . . . . . .62
. . . . . . . . .62
. . . . . . . . .62
. . . . . . . . .63
. . . . . . . . .63
. . . . . . . . .63
. . . . . . . . .64
. . . . . . . . .64
. . . . . . . . .64
. . . . . . . . .65

I ingangsjaar pensioen
II aantal jaren te werken om volledig pensioen te bekomen
III minimum aantal te werken jaren
om op 60 jaar op pensioen te
kunnen gaan (=loopbaanvoorwaarde)
IV leeftijd waarop men op pensioen
kan gaan als men voldoet aan de
loopbaanvoorwaarde
V leeftijd waarop men op pensioen
kan gaan als men niet voldoet
aan loopbaanvoorwaarde
VI een vrouw die niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoet kan in
werkloosheid of invaliditeit blijven tot de leeftijd van ...

oxfam wereldwinkel
Z O E R SEL
Noten uit Bolivië, Senegal en Honduras.
Suiker uit Nicaragua, Cuba en de
Filipijnen.
Wijnen uit Chili en Algerijë.
Olijven en amandelen uit Palestina.
Thee uit Mexico en Tanzania.
Koffie uit Nicaragua, Oeganda,
Guatemala, Costa Rica, ...,
en zo kunnen we nog doorgaan met
honing, cacao, chocolade, rijst, chips,
quinua, ...
Deze producten zijn in zo’n 15O
gemeenten in Vlaanderen te koop.
Sinds vijf jaar ook in Zoersel. Je hebt ze
zeker al gezien op de Zoerselse markt,
de verschillende braderijen en jaarmarkten, bij Jazz in ‘t groen of misschien kom je regelmatig in één van
hun verkoopspunten. Tevens zijn ze
mede-organisator van de voorbije
“D...Wereldmarkt”-en.

NIET ZO MAAR VERKOPEN.
Oxfam-Wereldwinkels (OWW) is een niet
gouvernementele ontwikkelingsorganisatie
die wil tonen dat handel met de ontwikkelingslanden ook anders kan. Sedert 25
jaar neemt OWW de verdediging op van
de kleine producenten in het Zuiden. Er
wordt gewerkt met coöperaties en de prijzen worden in overleg bepaald. Deze prijzen liggen doorgaans hoger dan die van
de opkopers en de tussenhandelaars die
met de grote winsten gaan lopen. Door het
extra inkomen kunnen zij ook aandacht
besteden aan eigen scholing, betere
woningen en arbeidsomstandigheden. Of
kunnen zij investeren in andere teelten of
betere apparatuur.
Je merkt het al, niet alles uit het Zuiden
wordt zomaar verkocht. Vooraleer een
product op de rekken verschijnt is er al
heel veel werk verzet. De producenten en
de producten moeten aan verscheidene
criteria voldoen in verband met vorming,
huisvesting, scholing, arbeidsomstandigheden, de positie van de vrouw, ... en de
productie mag niet ten nadele zijn van de
eigen voedselvoorziening.

-
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ENKEL VERKOOP ?
Nee, zij verkopen niet enkel producten. Zij
werken ook rond vorming en voeren ook
actie. Misschien ondertekende je de petities in verband met de cacaovervangende
vetten in chocolade (waardoor het inkomen van vele cacaoboeren verloren zou
gaan). Deze actie haalde het grote nieuws
en door soortgelijke acties in verschillende
Europese landen kwam de discussie los in
het Europees parlement. Momenteel steunen zij de “Schone kleren actie” die zich
richt op eerlijke lonen en arbeidsvoorwaarden in de textielsektor van de lage loonlanden.
T-SHIRT, SPEELGOED, JUWELEN, ...
In het Zuiden worden niet enkel voedingproducten geteeld, vele artisanale zaken
en textiel komen ook van daar.
Ook daarin bestaat er een “Eerlijk
Handels”-circuit. Ter gelegenheid van de
voorbije “D...Wereldmarkt”-en hadden ze
daarin wel een groot aanbod.
WERELDWINKELIERS
Hier in Zoersel werken ze met een tiental
mensen. Gelukkig kunnen ze regelmatig
beroep doen op losse medewerkers en
natuurlijk kunnen zij best nog wat geïnteresseerde krachten gebruiken, want ieder
doet dit op volledig vrijwillige basis.
EN

WAAR ZIJN DIE KOFFIE,

... TE VERKRIJGEN
Alhoewel er winkel in de naam staat
beschikken ze in Zoersel niet over een
echte winkel, maar de producten zijn in de
drie deelgemeenten en op de Zoerselse
markt te koop.
In St.-Antonius en Halle kan je de producten aankopen bij Mai of Jan thuis, in de
deelgemeente Zoersel in de winkel van
Leo Van Rossum.

ov e r d e

GRENZEN
heen
“Over de Grenzen heen” is een cadeau- en
kerstmarkt in het teken van solidariteit met
de derde en vierde wereld en wil de integratie van alle bevolkingsgroepen zoals gehandicapten en dergelijke bevorderen.
Informatie over de verschillende projecten is
een onderdeel van dit gebeuren. Dit alles zal
gerealiseerd worden dank zij de intense
samenwerking van de Derde Wereldraad,
Eurozoersel, de gemeente Zoersel, de middenstand van St.-Antonius, Oxfam
Wereldwinkel, PC Bethaniënhuis en de vzw
‘t Werkhuis Monnikenheide. De ondertussen
goed gekende D...Wereldmarkt zal geïntegreerd worden in het geheel.
Over de grenzen heen vindt plaats op het
domein van Bethaniën tijdens het WEEKEND
VAN 13 EN 14 DECEMBER. Het geheel wordt
opgeluisterd door verschillende optredens en
animatie voor kinderen wordt voorzien.

SUIKER, WIJN,

ZOERSEL, Leo Van Rossum, Dorp 107, tel.
312.09.12, ST.-ANTONIUS, Mai Oudermans,
Em. Vermeulenstraat 13, tel. 384.06.44, HALLE,
Jan van Riel, Liefkenshoek 105, tel.
384.29.21.
Wens je meer informatie dan kan je terecht
op het secretariaat bij Geert
Vandendriessche, Korte Maalstraat 1, tel.
309 10 57 of bij de bovenstaande adressen.

Als centraal project werd het werk van de
Zoerselse pater Leo Verheyen gekozen. Hij
coördineert verschillende Brusselse vzw’s
die werken voor de vierde wereld; daklozen,
jeugdprostitutie, kansarmen, ... . Alle mogelijke opbrengsten zullen dit werk ten goede
komen. Meer informatie hierover kom je
zeker te weten tijdens “Over de grenzen
heen”.
VERENIGINGEN DIE WENSEN
DEEL TE NEMEN AAN

“OVER DE GRENZEN HEEN”
KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET

GILBERTE OP HET GEMEENTEHUIS
VAN ZOERSEL, TEL. 380.13.26.

97/4 GROOTSTE GEMENE DELER 11

P

OCMW
nieuws
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GEZOCHT : TALENKNOBBELS

griep

Pijnlijke spieren, hoofdpijn, pijnlijke hoest, hoge koorts met snel,
jagend hart en zich doodmoe voelen, dat zijn de symptonen van de
griep. Het gevolg is een ganse week ziek te bed. Of zou er een vaccin
bestaan dat je van al deze ellende vrijwaart ?
Het antwoord is ja, maar... .

Het griepvaccin beschermt je niet voor honderd procent. Eén derde
van de gevaccineerden kunnen toch nog griep krijgen.
Sommigen voelen zich een hele winter goed na een vaccinatie, maar
anderen vinden dat ze evenveel of meer verkoudheden opdoen. Het
griepvaccin beschermt immers enkel tegen het Influenza-virus maar
niet tegen de tientallen virussen die ook griepachtige toestanden of
verkoudheden veroorzaken.
Iemand die zich laat vaccineren heeft slechts enkele maanden antistoffen en moet het vaccin elk jaar laten herhalen wil hij zijn immuniteit behouden. Het doormaken van de echte griep geeft daarentegen
een levenslange bescherming tegen het virus. Jammer genoeg kan dit
virus zich omvormen, wat het ook om de tien tot vijftien jaar doet.
Een vaccinatie tegen griep kan soms heel nuttig zijn. Mensen met een
zwak hart of longen kunnen zich best laten vaccineren. Het opdoen
van een griep kan voor hen problematisch zijn. De anderen staat het
vrij of ze zich al dan niet laten inspuiten.
Voor de derde leeftijd bestaat er een vaccin dat in de media veel aandacht kreeg: het Pneumococcen-vaccin. Het is bedoeld om een ernstige longontsteking, veroorzaakt door de microbe pneumococ, te voorkomen. Sommige dokters zullen dit vaccin beslist aanraden in combinatie met het griepvaccin, anderen zullen terughoudender zijn. Over
het nut van deze vaccinatie wordt nog gediscuteerd. Het vaccin blijkt
wel onschadelijk te zijn maar alleen sterk verzwakte personen zullen
er echt baat bij hebben. Wie wil, kan zich laten vaccineren, maar om
dit algemeen te doen, is nog wat voorbarig.
het preventieteam
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Het OCMW zoekt talenknobbels die op vrijwillige basis hun diensten kunnen aanbieden om de communicatie met vreemdelingen
die zich aanmelden te vergemakkelijken. Spreek je een mondje
Turks, Koerdisch, Servo-Kroatisch, Roemeens,... contacteer ons
dan op het telefoonnummer 312.94.30.

SERVICEFLATS
Onlangs keurde het OCMW de toewijzingvoorwaarden goed voor
de serviceflats die gebouwd worden op het domein van Joostens
aan de Kapellei te St.-Antonius.
De flats worden ter beschikking gesteld van personen of gezinnen
die zelfstandig kunnen wonen. Er moet wel een werkelijke behoefte zijn aan een kleine aangepaste woning, aan sociaal contact,
aan een zekere vorm van toezicht en aan de andere faciliteiten
die geboden worden.
De kandidaat, of minstens één persoon van het gezin, moet minstens 65 jaar oud zijn en pensioengerechtigd. Deze leeftijdsgrens
geldt voor een periode van vijf jaar, daarna is de minimum leeftijdsgrens zeventig jaar.
Personen die in Zoersel ingeschreven staan, iemand die de laatste tien jaar gedurende een periode van vijf jaar in de gemeente
woonde, of in het totaal tien jaar, komen bij voorrang in aanmerking. Indien er nog flats beschikbaar zijn kunnen ook kandidaten
van buiten de gemeente aanvaard worden. De voorrang wordt
dan bepaald door familiebanden in Zoersel en de leeftijd. Het
bevoegde OCMW van de gemeente waar deze kandidaten zijn
ingeschreven dient dan wel borgstelling te verlenen.
Aandeelhouders van Serviceflats Invest kunnen hun recht op
voorrang uitoefenen vanaf één januari 2005 tot einde 2020.
Elke aanvraag wordt onderzocht door de sociale dienst van het
OCMW. De toewijzing gebeurt door de raad voor maatschappelijk
welzijn, op basis van een voorafgaand administratief, financieel,
sociaal en medisch onderzoek.
De dagprijs is vastgesteld op 550 fr per flat, jaarlijks te indexeren.
Meer gedetailleerde inlichtingen kan je bekomen op het OCMW,
telefoonnummer 312.94.30.

G

E Z O N D H E I D

LAATSTE
ZUSTERS
VERLATEN
KLOOSTER
De laatste vier zusters van het klooster aan de Sint-Elisabethschool in Zoersel verhuizen einde augustus. Hun oversten van
de congregatie van Vorselaar hebben zopas die beslissing
genomen. Omdat er geen opvolging komt in het klooster en de
laatste twee jaar vele zusters zijn overleden, werd het klooster
te groot. “We kunnen ons op andere plaatsen ten dienste stellen van andere zusters”, klinkt het motief bij de nonnetjes. Toch
nemen ze alle vier met spijt afscheid.
De zusters zijn in Zoersel erg geliefd. De mensen kunnen altijd
bij hen terecht. Als zuster Maria, zuster Gaby (beiden 23 jaar in
Zoersel), zuster Marie-Lydie (44 jaar in Zoersel) of zuster
Achille (6 jaar in Zoersel) door het dorp gaan, worden ze steevast door inwoners aangeklampt. “Ik was een half uur onderweg naar de kerk voor een lijkdienst. Zeven keer moest ik stoppen en vroegen de mensen hoe het was. Ik moest me reppen
om op tijd in de mis te zijn”, vertelt zuster Maria.
De zusters staan mee aan de basis van de SintElisabethschool, vroeger een meisjesschool, maar nu met
meer jongens dan meisjes op de banken. “Drie vierden van de
meisjes die nu trouwen, zaten bij mij in de derde klas”, weet
zuster Maria.
“Nu kennen de kinderen de kerk niet meer zo”, vindt zuster
Marie-Lydie. “Vroeger kwamen ze in de vakantie om 9 uur naar
de mis en vroegen ze ons na de eucharistieviering een handtekening voor hun misboekje. Telkens een ware overrompeling.
De pastoor ging met alle kinderen die een vol boekje hadden,
een dagje op reis”.
De zusters nemen einde augustus hun herinneringen mee naar
de nieuwe stek. Daarover zwijgen ze nog in alle talen. “We blijven niet bij elkaar”, is alles wat ze kwijt willen.
Ook de parochianen zullen de zusters niet vergeten. Pastoor
Wilfried Jacobs is sterk onder de indruk. “Ze zijn de stille werkers in onze gemeenschap. Voor iedereen hebben ze een luisterend oor.” Directeur Jos Nysmans: “Met de school bleven ze
onrechtstreeks verbonden. Ze verzorgden de post en de was,
hadden een boterhammetje voor kindjes die hun brooddoos
hadden vergeten, konden in de klassen binnen wanneer
iemand nog iets moest oppikken, enz.”
Het gemeentebestuur, de parochianen en de Sint-Elisabethschool namen zaterdag 23 augustus afscheid van de zusters?
Kristina Verhavert
uit de Gazet van Antwerpen

BIORITMEN
DEEL 1

Omdat de aarde in 24 uur om haar as draait, hebben wij dag en nacht.
Daarnaast beweegt de aarde in 365 dagen en 5 uren rond de zon zodat
wij winters en zomers kennen. Deze klokvaste tijden beïnvloeden ook
het levensritme van mens en dier. Een “normale” mens werkt overdag
en slaapt ‘s nachts. Dit zijn dan de zg. “ochtendmensen” die van zodra
zij opstaan dadelijk actief zijn. Na de middag neemt dat iets af en ‘s
avonds gaan ze relatief vroeg slapen. “Avondmensen” worden later
wakker, zijn tot laat in de voormiddag weinig actief en worden pas productief als de normale mensen dit stadium reeds achter de rug hebben.
De erfelijkheid bepaalt vaak of men een avond- dan wel een ochtendmens is. Toch zijn ochtendmensen in de meerderheid. Zeer vele levensfuncties zijn afgestemd op wat men noemt een “circadiaans ritme” (=
eigenlijk betekent dit een “ongeveer” 24 uurs ritme, want het ligt eerder
op 25 uur). Onze groeihormoonuitscheiding is het hoogste ‘s nachts,
onze cortisonproductie ‘s ochtens rond 8 uur, onze spiersterkte meestal
tussen 15 en 18 uur, enz. ... .
Nachtwerkers en vliegtuigreizigers hebben vaak last van ontregelde
slaap-waakritmen met lusteloosheid, vermoeidheid, maagkrampen enz.
Vroeger kon men daaraan alleen min of meer verhelpen door voor het
nachtwerk of voor de verre vlucht gedurende enkele dagen vroeger en
vroeger te gaan slapen zodat men bij de start ongeveer zijn biologische
klok had gewoon gemaakt aan een ander slaap-waakritme.
Nu is dat veel eenvoudiger: men neemt melatonine, een hormoon uit de
pijnappelklier, dat zorgt voor het voortbrengen van slaap zonder alle
nadelige effecten van de klassieke slaappillen, en dus de fameuze jetlag
teniet doet, ofwel gaat men naar een slaaplaboratorium waar men gedurende een uur of acht blootgesteld wordt aan zéér intens daglicht, wat
eveneens ons slaap-waakritme naadloos kan omstellen.
Overigens: praktisch iedereen slaapt uit gedurende het weekeinde zonder er al te veel schade van te ondervinden (tenzij misschien de maandagochtend? ...). Daarom hebben ook de protesten tegen de invoering
van het zomeruur weinig reden van bestaan: het gaat slechts over één
uurtje verschil en het is bij de verandering, nu eind oktober zelfs in de
lijn van de natuur, aangezien het bijkomend uurtje slaap beter past bij
onze circadiaanse klok die niet 24 uur maar 25 uur vraagt.
Oudere mensen krijgen ook een trager ritme dat definitief naar de 25
uur opschuift. Zij krijgen dan de indruk dat hun biologische klok sneller gaat lopen en dat de tijd “vliegt” met ouder te worden. Ook vrouwen hebben daar meer last van dan mannen. Met ouder worden, worden vrouwen ( en mannen in mindere mate ook!) steeds meer “ochtendmensen”. Het lichaam krijgt onder andere nog vroeger in de morgen
een hogere temperatuur zodat men vroeger wakker wordt.
(wordt vervolgd)

uw apotheker
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hoeves in Zoersel
DE GASTHUISZUSTERS VAN ANTWERPEN EN EEN HALSE HOEVE
Op onze zoektocht naar de oorsprong van
Zoerselse hoeves, belanden we vandaag
in de Heideweg te Halle. Deze weg vormt
zowat de scheiding tussen de beemden
rond de Halse beek en de bewoonde en
bewerkte gronden van het toenmalige
Halle. Een goede plaats dus om hoeves te
bouwen. Met onze gekende nieuwsgierigheid stapten we dan ook de straat in om
ontdekkingen te doen.
We stoten reeds vlug op een hoeve met
een meer dan beduidende staat van
dienst. Rechtover de Krimveldweg, met
het straatnummer 57, staat er inderdaad
een hoeve waar het boerenleven nog
dagelijkse werkelijkheid is. Dit is in onze
huidige gemeente niet meer zo vanzelfsprekend.
HOEVE

MET KOEIENGELOEI

De hoeve wordt uitgebaat door mevrouw
Maria Van Laerhoven-Van de Weyer met
haar zoon Johan. De familie kwam hier
wonen in 1965. Maria stond ons welwillend toe een kijkje te nemen in haar landbouwuitbating.
De oude handgevormde stenen onderaan
de gevels van de hoeve zijn nog massaal
aanwezig.Met machinesteen zijn erboven
verbouwingen uitgevoerd. De kelder, die
half boven de grond steekt, met de “opkamer” er bovenop, getuigt ook van een
gewisse ouderdom. Op het dak liggen
voor een gedeelte oude Boomse pannen
en de rest zijn de zogenaamde “verbeterde” pannen.
Twee (nu dicht gemetste) grote schuurpoorten, één aan de oostgevel en één aan
de westgevel, vormden vroeger de doorlopende toegang tot de ruimtes voor stal en
schuur. Het “huisje”, weliswaar in onbruik
geraakt, zit aan de achterkant van het
huis.
Mevrouw Van de Weyer vertelt dat de
oude Kempense schouw met de grote
haardbalk nog in het huis aanwezig is.
Alles zit echter verstopt achter nieuwe
muren, aangebracht in ‘65. Ook de “moos”
was toen nog aanwezig.
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EEN

MONUMENTALE SCHUUR

Na een overgang via een nieuwe stal,
belanden we in een vrij oude schuur. De
bouwdatum is ons voorlopig onbekend.
“Stropoppen”, dit zijn popachtige vlechtsels
van stro, zitten nog tussen de pannen om
regen, wind en sneeuw buiten te houden.
In die schuur, waar nu stallen zijn ondergebracht, vinden we nog een leemen
vloer. Oude en nieuwe balken wisselen
mekaar af.

DE

LIJST DER PACHTERS

De huidige eigenaar is het OCMW van
Antwerpen. Dank zij hun opzoekingen
waren we in staat ver terug te gaan in de
geschiedenis van de hoeve. De eerste
pachter vonden we reeds in 1495 ! Die
akte is nog bewaard.
De lijst der pachters leert ons veel over de
belangrijkheid van die hoeve en haar
bewoners. Meestal zijn het niet de armsten
en dikwijls zijn zij schepen in het dorp. Het
valt ook op dat de gasthuiszusters van
Antwerpen meestal binnen dezelfde familie
bleven, als er een pachter stierf.
1495-1501 : Adriaan Marissens en
Kathelijne Wijns. In die periode telde Halle
slechts 46 huizen !
1501- ? : Cornelis Marissens en Katline
Van der Vloet

1609-1625 : Peeter Van Wesenbeeck : hij
pachtte de hoeve voor 50 gulden, 10 veertelen rogge, tien veertelen gerst, een half
veertel rontsaet en twee voeders stro per
jaar. Bij de tellingen van 1621 vinden we in
de hoeve twee schouwen (schoorstenen),
twee hoven (ovens) en één ploeg. Op al
die zaken moest belasting betaald worden.
De milieubelasting is dus zeker geen uitvinding van 1997 !
1625-1653 : Jan Bervoets en Digna Van
Wesenbeeck. De familie Bervoets was
één van de meest (invloed)rijke families in
Halle. Eén van de Bervoets (Gabriël 1620,
+ 1701), ook een vroegere schepen van
Halle, heeft een grafsteen in het kerkportaal te Halle. Hij woonde op de H.
Geesthoeve van Broechem, een nu verdwenen hoeve te situeren rechtover het
kapelleken van Sint-Jozef op Liefkenshoek. Op de grafsteen staat een blote voet
(“berre” of blote voet) in een cirkel. Zijn
dochter Maria trouwde met Joannes Ort,
van de nu nog bekende familie Ort of
Oorts. Die familie vinden we verder terug
in onze lijst.
Eén van de dochters van Jan Bervoets,
namelijk Maria trouwde met een naamgenoot, een zekere Petrus Bervoets van
Deurne. Hij stierf in Deurne op 16 januari
1685, toen hij op Oeyenborgh (wellicht een
plaats in Antwerpen) door het ijs zakte.
1653- ? : Peeter Bervoets.

? -1564 : Jan Marissens

? -1671 : De zoon van Peeter Bervoets

1564-1585 : Cornelis Marissens. Hoewel
kroniekschrijvers vermelden dat in 1579
ten gevolge van oorlogsomstandigheden
Halle niet meer bewoond is, vinden we
toch een pachter op deze hoeve.

1671-1683 : Peeter Bervoets. Er is niet
bekend wat de relatie was tussen de drie
reeds genoemde Peeters Bervoets

1585-1589 : Pieter Heufkens
1589-1608 : Peeter Van Velde en/of Jan
Nouts. In deze periode waren het in Halle
zeer woelige tijden. De rentmeester
schreef in zijn annalen : ”Een hoeve daer
aff de huysingen al affgebroken ende vernielt zijn”. In die tijd vindt men in de archieven dat de hoeve toebehoort aan de “...rijcken Gasthuyse van Antwerpen...”.

1683-1689 : Maria, de weduwe van Peeter
Bervoets en haar schoonzoon Jan de Smit
en haar dochter Digna Bervoets. In dat
huis leefden toen naast het koppel en de
moeder ook nog drie kinderen, drie knechten en een “matant”.
1689-1709 : Jan Van Bijlen
1709-1713 : Melchior Pullemans : hij vertrekt met de noorderzon in 4 november
1713 en dit ten gevolge van financiële problemen.

Gasthuishoeve : voorgevel met links de schuur

1713-1722 : Cornelis Smits of de Smit
1722-1727 : Adriaen de Smit
1727-1770 : Jan Jacobs samen met
zijn schoonzoon Jan of Jozef Pauwels
1770-1807 : pachters onbekend
1807-1840 : Guillelmus Oorts
1840-1849 : Joannes Baptista Van
den Sande
1849-1862 : Franciscus Verdaet. Hij
wordt verplicht extra te betalen omdat
hij de gebouwen in waarde liet verminderen. Hij was één van de schepenen van Halle en gaf ontslag in
1862. Toen stopte hij ook zijn kontrakt als pachter.
1862-1876 : Cornelis Michielsen
1876-1889 : Josephus de Ridder
1889-1910 : Joannes Petrus Stuyts.
Hij ziet zijn pacht verhoogd omdat er
werken uitgevoerd aan de gebouwen.
1910-1920 : de weduwe Peeter Stuyts
1920-1929 : Jan Peeters
1929-1947 : Jos van de Cloot
1947-1956 : Lodewijk van de Cloot
1956-1965 : Lodewijk van de Cloot
1965-heden : de familie Van
Laerhoven-Van de Weyer
DE

KRIMVELDWEG

Over deze straatnaam valt ook nog
één en ander te vertellen. “Krimmen”
betekent de goede grond naar boven

halen en de onvruchtbare grond onderstoppen. Sommige arbeiders waren
gespecialiseerd in dat werk. Pastoor
Bus maakte mooie foto’ s van Joske
Joris, naar zijn zeggen, de laatste krimmer van Halle. Hij stierf in 1963.
Hier maakte de pastoor echter een
kleine fout. Volgens Frans Verhoeven
was zijn broer Jef de laatste krimmer.
Hij zou tijdens het krimmen op de
Hallevelden trouwens de stoffelijke
resten van een pestkerkhof terug
gevonden hebben.
TOEKOMST
De hoeve is zeker één van de merkwaardige van onze gemeente. We
hopen dat het OCMW van Antwerpen
deze historische en waardevolle
hoeve in haar huidige vorm bewaart.
Zij is één van de getuigenissen van
ons verleden. De Werkgroep Hoevebenamingen zal op 14 september
in elk geval de hoeve haar echte
naam teruggeven. Vanaf die dag zal
ze weer fier “DE GASTHUYSHOEVE”
heten
De Werkgroep Hoevebenamingen
dankt het OCMW van Antwerpen en
speciaal Dirk Verhelst, voor zijn
geappreciëerd opzoekingswerk,
evenals de huidige pachters van de
hoeve voor hun medewerking.
TEKST

P. Debaere
OPZOEKINGEN

Stan Philips en Maria Oorts

AUX HABITANTS
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Dakar, 11 Avril 1977
Chers Amis de Zoersel,.... Zo begint Aliou Sagna
zijn brief, gericht aan de inwoners van Zoersel.
Aliou is secretaris van Association des Jeunes de
Bagaya (A.J.B.). En Bagaya is het brousse dorp in
Senegal dat sinds verschillende jaren bezocht wordt
door mensen van Zoersel. Ook wordt er druk gecorrespondeerd. Aliou bezocht overigens in 1994
Zoersel, samen met Bana Badji.
Tijdens de paasvakantie was er nog een bont, jong
en Zoersels gezelschap op bezoek bij hen. Zij brachten onder andere dit briefje mee.
Aliou schrijft dat hij zeer verheugd is over de vriendschap en goede samenwerking die bestaat tussen
hun organisatie en de bevolking van Zoersel. “Het is
een levend voorbeeld van de vriendschap die moet
bestaan tussen Noord en Zuid. De vriendschap,
gebaseerd op wederzijds respect, moet een voorbeeld zijn voor alle mensen van de wereld en hen
uitnodigen tot naastenliefde”.
“A tous les habitants de Zoersel, je vous dis mille
fois merci... duizend maal dank en dat onze hechte
vriendschap nog vele jaren mag duren...”
Ou Katoral!

detail perkament van voor 1800

(‘Ou Katoral is Diola, de taal van de Casamance en
betekent ‘tot ziens )
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VOLGENDE EDITIE : oktober 1997
artikels binnen : 20/09/97
periode : 30/10/97 - 18/12/97
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

W

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 25 september, Koetshuis, 20 uur
donderdag 23 oktober, Koetshuis, 20 uur

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

HUISARTSEN

VGC VEMINA :
donderdag 4 september, Koetshuis, 20 uur
donderdag 2 oktober, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43

SEPTEMBER
za 13 :
zo 14 :
za 20 :
zo 21 :
za 27 :
zo 28 :

VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:
donderdag 18 september, Koetshuis, 20 uur
donderdag 16 september, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40

Dr. Smets, Halle-dorp 106 (385.33.77)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
Dr. Van Den Broeck, Zandstraat 23 (312.05.22)
Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)

OKTOBER
za 4 :
zo 5 :
za 11 :
zo 12 :
za 18 :
zo 19 :
za 25 :
zo 26 :

VGC WELZIJN :
dinsdag 14 oktober, Zonneputteke, 20 u.
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 23 september, 20 uur
dinsdag 28 oktober, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

Dr. Vanleene,Kerkstraat 66 (312.63.66)
Dr. Wijffels, Halle-dorp 106 (385.33.77)
Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
Dr. Jacobs, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
Dr. Coppens, Hoge Dreef 85 (383.17.55)
Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 17 september, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90

TA N D A RT S E N

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is.
CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 7 oktober, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 4 november, Zonneputteke, 20 uur

APOTHEKERS

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 20 september, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 4 oktober, refter gemeentehuis, 9u.30

SEPTEMBER
12/09-19/09 : Van Den bosch, Westmalle
19/09-26/09 : Baeyens, Zoersel (weekend)
Mertens, Halle (weekdagen)
26/09-03/10 : Van Dijck, Brecht

JEUGDRAAD
woensdag 24 september, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

OKTOBER

LET OP !

03/10-10/10 : Rochtus-Van Mulders, Schilde
10/10-17/10 : Fransen, St.-Antonius
17/10-24/10 : Okkerse, Westmalle
24/10-31/10 : Baeyens, Zoersel (weekend)
Mertens, Halle (weekdagen)
31/10-07/11 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Van Mechelen,’s Gravenwezel (week)

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.
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LET OP !

Josephus en Yvonna
Hofmans - Van Landuyt
Richard en Yvonna
De Boel - Constant
Emilius en Augusta
Wens - De Ceuster
Eduard en Georgine
Schlott - Casteleyn
Eugène en Lisette
Peeters - De Houwer
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Baeten - Philibert
Petrus en Julia

Gaston en Simonne
Andries - Schaut
Petrus en Maria
Van Langenhove - Dierick
Jan en Irma
Moorkens - Van de Velde
Ludovicius en Gusta
Sebreghts - Sebrechts
Ludovicus en Germana
Govers - Leirs

ALLE
gemeentediensten
zijn gesloten op
dinsdag
11 november
(wapenstilstand).

