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Beste lezers,
De zomer komt in zicht. Velen maken nu al plannen voor de
vakantie, anderen hebben hun stek reeds gereserveerd. Zo ging
ook ondergetekende onlangs op ontdekkingstocht naar het vakantiesalon in het Bouwcentrum. Met een tas vol folders over ‘discovery en andere reisformules kwam ik plotseling oog in oog te staan
met Zoersel. Jawel, de vrijwilligers van onze eigen VVV stonden
daar de toeristische kwaliteiten van onze gemeente aan te prijzen.
Dat er in Zoersel nog heel wat te ontdekken valt is zeker, ook voor
de Zoerselnaar zelf. Zo kan je in dit nummer van de GGD een hele
geschiedenis terugvinden achter ogenschijnlijk voor de hand liggende straat- of plaatsnamen.
De welzijnssector in Zoersel is ondertussen volop in beweging. Zo
kan je in dit nummer meer lezen over de realisatie van 24 serviceflats door het OCMW. Weldra zullen we in Zoersel ook tal van préfablokalen op onze wegen zien.
Mag ik je tot slot veel leesplezier wensen en mocht je nog geen
vakantieplannen hebben, laat je niet in vertwijfeling brengen door
het cursiefje.
Jan Campforts

IN MEMORIAM
Gerard Laureyssens
Totaal onverwacht overleed op 23
december 1996, gewezen burgemeester Gerard Laureyssens, 73
jaar oud.
Gerard zetelde van 1970 tot 1976 in
de Brechtse Commissie van Openbare Onderstand, het latere OCMW.
Als overtuigd Vlaming voerde hij bij
de eerste verkiezingen voor de fusiegemeente Zoersel de VU-lijst aan, wat hem tot 1982 in de oppositie
deed belanden. Van 1983 tot 1988 was Gerard burgemeester. Na
de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 bleef hij actief oppositie
voeren. In 1994 werd hij verkozen op de ZTD-lijst. Kort daarna gaf
hij de fakkel door aan zijn zoon Jef, die nu voor ZTD in de gemeenteraad zetelt.
Met het overlijden van Gerard Laureyssens verliest Zoersel ongetwijfeld één van de populairste figuren van de laatste decennia. Zijn
burgemeesterschap beleefde hij als een echte burgervader, nooit
het conflict zoekend, steeds strevend naar verzoening. Met zijn innemend, opgewekt en behulpzaam karakter had hij altijd tijd om te
luisteren en te helpen. Gerard was een sociaal bewogen man met
een meer dan gewone belangstelling voor het verenigingsleven. Op
vereningsactiviteiten was hij dan ook steeds een graag geziene
figuur. Hoewel persoonlijk leed de familie Laureyssens allerminst
bespaard bleef, bleef zijn beminnelijke hartelijkheid overeind. Vele
Zoerselnaars hebben hem gekend en zijn vriendschap ervaren.
Mogen de herinnering aan dit mooie leven, en de sympathie van
zovele vrienden, een steun zijn voor de familie.
Het gemeentebestuur en de redactieraad bieden langs deze weg
aan de familie hun oprechte deelneming aan.

W

E T E N S W

Maatschappelijk assistent(e)
Het OCMW organiseert een aanwervingsexamen voor :
1 halftijds maatschappelijk assistent(e) (m/v) in vast dienstverband
voor de sociale dienst.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur
van 2 jaar.
Uw kandidatuur moet uiterlijk op
14 maart 1997 aangetekend per
post, toekomen op volgend adres :
de heer Louis Verheyen,
voorzitter OCMW Zoersel,
Oostmallebaan 50,
2980 Zoersel.
Een verplicht inschrijvingsformulier, de voorwaarden en de functiebeschrijving kan u afhalen op de
zetel van het OCMW,
Oostmallebaan 50 (personeelsdienst tel. 312.94.20).

OCMW VRAAGT VRIJWILLIGERS

Oppasdienst senioren
Personen die bestendig of bijna
bestendig bejaarden verzorgen,
verlangen soms voor een bepaald
aantal uren ontlast te worden van
deze taak. Vanaf 1 maart 1997
kunnen zij hiervoor terug een
beroep doen op het OCMW.
Voor deze hulpverlening doet het
OCMW een beroep op vrijwilligers.
Aan deze personen wordt een
onkostenvergoeding toegekend.
Als u interesse heeft om mee te
werken, contacteer dan Rarenne
Boyen, sociale dienst OCMW, tel.
312.94.30, dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren.
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WERKEN OP DE N14

11.11.11 ZOERSEL

Zandstraat/Rodendijk

Resultaat

De Afdeling Wegen provincie Antwerpen van
het Vlaamse Ministerie
laat weten dat er heel
binnenkort werken starten op de RodendijkZandstraat tot aan de
Beemdekens. Dit om
een einde te maken aan
de steeds weerkerende
beschadigingen van de
betonplaten.
Er werd in overleg met
het gemeentebestuur
van Zoersel gekozen
voor een zeer snelle
aanpak. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 17
werkdagen. Bij slecht
weer kan dat enkele
werkdagen uitlopen.
De betonplaten worden
volledig vervangen door
geluidsarmere asfaltlagen. Overlagen met
asfalt en behoud van de
betonplaten als fundering, zoals op de E 313
gebeurt, kan niet omdat
dan ook de ganse afwatering en de fietspaden
zouden moeten verhoogd worden.

De 11.11.11-actie van het najaar ‘96
bracht uiteindelijk 1.598.849,- fr. op.
De stijgende tendens van de afgelopen jaren werd hierdoor nogmaals
bevestigd. In 1995 was de totale
opbrengst 1.440.013,- fr.

Er wordt gewerkt in 4
fases en dit om de toegang tot de aangelanden
zo veel mogelijk te
garanderen.
De juiste aanvangsdatum wordt binnenkort
bepaald in overleg met
het gemeentebestuur.
De bewoners krijgen nog
bericht. Via de pers zullen de weggebruikers
eveneens verder op de
hoogte gesteld worden.
Informatie kan u bekomen op het telefoonnummer 224 68 11.

Met dit geld zullen twee projecten
gesteund worden, met name de
volkswinkels in de Batayes op de
Dominicaanse Republiek en de
Likwama Farmers Union in Namibië.

ONDERHOUD & CONTROLE

Verwarmingsinstallaties
en stookolietanks
Alle bezitters van een verwarmingsinstallatie op vaste (hout, kolen) of
vloeibare (stookolie) brandstof zijn
verplicht om deze jaarlijks een
onderhoudsbeurt te laten geven en
de schoorsteen te laten vegen.
Deze werken moeten gebeuren door
bevoegde personen.
Volgens de nieuwe milieureglementering van Vlarem II moeten in de
toekomst ook alle opslagtanks voor
stookolie, gebruikt voor het verwarmen van gebouwen een periodieke
controle ondergaan.
Om deze twee wetgevingen beter
bekend te maken heeft AMINAL een
brochure uitgegeven die te verkrijgen
is op het gemeentehuis
(Kasteeldreef 55), de loketdiensten
(Handelslei 108 en Oostmallebaan
15) en in de bibliotheek.

WETENS WAARD

OCMW WERFT AAN !

A

OXFAM CABINES

Oude kleding & schoenen
In onze gemeente staan er op 4 verschillende plaatsen (containerpark,
Kerkstraat, dorpsplein Halle en aan
de GSA in de Achterstraat) inzamelcabines van Oxfam.
In 1996 haalde Oxfam in Zoersel in
totaal 29.890 kg. tweedehandskleren
op. Oxfam wil alle inwoners hartelijk
bedanken voor dit mooie resultaat.
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RAADSZITTING

GEME EN T EBE S T UURD

Verontschuldigd :
Walter Van Hofstraeten
Frank Peeters
Annemie Roovers
Cois Van Aerde
Afwezig :
Willy Storms
Het openbaar gedeelte van de
laatste gemeenteraadszitting
van 1996 zat erop na goed
anderhalf uur. Enige discussie was er rond het eerste
punt op de agenda, de belasting op reclamedrukwerk.
Daarna werd de agenda op
een drafje afgehandeld.
Op één punt na (onthouding
door ZTD) werd de rest van
de agenda unaniem goedgekeurd.

VA N
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OPENBARE BIBLIOTHEKEN
De Vlaamse overheid wil
haar financiële steun aan de
openbare bibliotheeksector
terugschroeven, door een
deel van haar verplichtingen
af te wentelen op de lokale
besturen. De vergadering van
Vlaamse bibliothecarissen
diende bij de Vlaamse Raad
een motie in tegen dit voornemen. De gemeenteraad
sluit zich hier unaniem bij
aan.

BELASTING
RECLAMEDRUKWERK

Negen maanden geleden
werd het voorstel om een
belasting te heffen op de
huis-aan-huis verspreiding
van reclamedrukwerk doorverwezen naar de verruimde
gemeenteraadscommissies.
Het Vlaams Blok plaatste nu
dit voorstel opnieuw op de
agenda. De VGK Bestuurlijke Organisatie adviseerde
negatief (schepen Wim van
Haegendoren : naar efficiëntie toe niet interessant, de
grote distributeurs schrikt
men daar niet mee af), de
VGK Vemina - Verkeer,
milieu, natuurbehoud - adviseerde positief (schepen Leo
Cautereels : het doel wordt
wél bereikt als men de opbrengst besteedt aan een gerichte bewustzijnscampagne).
Burgemeester Katrien
Schrijvers stelt voor om het
hele opzet naar het schepencollege te verwijzen dat zich
zal buigen over kostprijs,
opbrengst, manier van eventuele inning, toetsing van de
belasting aan het gelijkheidsbeginsel (kan men lokale
reclamemakers ontzien ?).
Iedereen aanvaardt dit voorstel.
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PERSONEEL
De mogelijkheden tot het
nemen van onbetaald verlof,
loopbaanonderbreking of
loopbaanvermindering worden, zowel voor het statutair
(“vastbenoemd”) als het contractueel personeel, uitgebreid.
De praktische regeling
omtrent de vorming en bijscholing van het voltallige
gemeentepersoneel wordt
vastgelegd in een vormingsreglement.
De bevoegdheid tot het aanstellen van gesubsidieerde
contractuelen (gesco’s) en
tijdelijken wordt door de
gemeenteraad overgedragen
aan het schepencollege. Op
dit punt onthoudt de ZTDfractie zich.
De IPZ (de interpolitiezone),
een samenwerkingsverband
tussen de politiediensten van
Brecht, Malle, Schilde en
Zoersel, is vanaf 1 januari
1997 een feit. Hierdoor
wordt onder andere een 24uren permanentie door de
politiediensten verzekerd.
Een eenvormig verloningssysteem lijkt dan ook aangewezen. Waar de + 25 % (en
+ 100 %) toelage voor
respectievelijk nacht- en zondagprestaties geen enkel probleem vormden, worden de
zaterdagprestaties, conform
de regeling in Schilde, opgetrokken tot + 75 %.

1996

MILIEU
Het contract met de firma
Booy Clean Belgium wordt
opgezegd. Deze firma, verantwoordelijk voor het ophalen van het klein gevaarlijk
afval, factureerde systematisch meer dan effectief werd
opgehaald (+ 1 miljoen/jaar),
wat door deurwaardercontroles verschillende malen
werd vastgesteld. Valsheid in
geschrifte en oplichting zijn
hier in het geding. De gemeente zal via gerechtelijke
weg de opgelopen schade
verhalen.

SERVICEFLATS
DOMEIN JOOSTEN
De gronden waar de serviceflats zullen komen, worden
“ingelijfd in het openbaar
domein”. Hierdoor kan de
aanvraag tot subsidiëring van
de infrastructuurwerken
(wegenis-, omgevings- en
rioleringswerken) nu al ingediend worden.

WERKEN
In de Pijlstraat wordt, op
kosten van de verkavelaar,
riolering gelegd. Mits een
kleine meeruitgave door de
gemeente kunnen ook eigenaars buiten de verkaveling
aansluiten.
Hetzelfde geldt trouwens
voor de verkaveling op
Zoerselhoek.
Hier zal de gemeente bijkomend de nutsleidingen tegenover de verkaveling ondergronds brengen.
De waterinsijpelingsproblemen in de gemeenteschool
van Halle zijn nog steeds niet
verholpen. Het schepencollege krijgt van de gemeenteraad nu ook de machtiging
om de architect, die de uitbreidings- en verbouwingswerken plande, te vervolgen.
Voor wat de aannemer
betreft was die machtiging
reeds verleend.

In verschillende verruimde
gemeenteraadscommissie
werden de vrijgekomen
plaatsen van geïnteresseerde
inwoner opnieuw opgevuld.
In de VGK Ruimtelijke
Ordening en Landbouw
komen Jan De Meutter,
Marcel Roossens en Philippe
Van Diest, in de VGC
Welzijn Peter Janssens en
Greet Van den Bergh. In de
VGC Verkeer, Milieu en
Natuur (Vemina) komt Irène
Baelemans als afgevaardigde
van de seniorenraad.

FEEST
De lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van
gunnen voor het leveren,
plaatsen en aansluiten van de
feestverlichting in St.Antonius worden unaniem
goedgekeurd. Afkeuren ware
precair geweest : ze hangt er
al een paar weken.

GEHEIME ZITTING
De gemeenteraad neemt kennis van het gevraagde ontslag
van Jos Poppeliers als hoofdbibliothekaris.

Paul Somers wordt bevorderd tot sportfunctionaris.
Luc Jochums en Mark
Vermeiren worden vastbenoemd als politieagenten.

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. 380.13.13.

OPPOSITIE :
ZTD, VLS, VL. BL.,
ZVV, SP
MEERDERHEID :
CDU, AGALEV, DDV, VU
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&vaccinatie

Reeds verschillende jaren voeren wij, Werkgroep
Preventie Malle Zoersel, sensibiliseringscampagnes om bepaalde ziekten te voorkomen.
Zo werden de afgelopen jaren acties gevoerd ter
preventie van hart- en bloedvatenziekten, longziekten, kanker en verslavingsziekten. Deze
acties hebben ook duidelijk aangetoond dat we
inderdaad iets kunnen doen om minder snel ziek
te worden.
DIT JAAR LEGGEN WIJ SPECIAAL DE NADRUK OP :

Preventie door

V A C C I N A T I E

WAT IS VACCINEREN ?
Door een inenting met een vaccin zal je lichaam
bepaalde antistoffen aanmaken. Deze antistoffen
zullen je de volgende jaren beschermen tegen
specifieke microben die je van dan af niet meer
ziek maken.
Hadden we nu tegen alle virussen en microben
deze efficiënte middelen, dan zouden alle infectieziekten grotendeels de wereld uit zijn. Helaas
bestaat vaccinatie niet voor alle, maar gelukkig
toch voor vele ziektekiemen. Zo kan een kleine
prik om de zoveel jaar je beschermen tegen veel
leed.

CCURSIEF
URSIEF
Een goeie kennis van mij zei laatst nog, terwijl ik met mijn gedachten ergens in
een warm land was op een goudgeel strand met bruingebrande kerels en meiden :
“Jongen, mijn vrouw zegt altijd : zo goed als thuis kun je het nergens hebben.”
Dat was natuurlijk een punt waar ik niet tegen op kon. Bovendien beslissen de
vrouwen minstens voor vijftig ten honderd waar de vakantie naartoe gaat (of
niet gaat). “Het moet toch vakantie zijn voor iedereen in het gezin, nietwaar”.
Ik dacht aan de monsterachtige file van twee jaar geleden daar voorbij Lyon, op
weg naar de Provence, drieëndertig graden buiten (en wij nog géén airco mijnheer), geen spat wind, nul komma nul wolken, en hysterische kinderen.
Of aan die keer dat we in Italië totaal uitgeregend waren, overvallen door een
hevig onweer : kleddernat tot op ons vel, geen textielvezel aan ons lijf nog
droog, de boterhammen in de rugzak doorweekt, wenende kinderen, natte autozetels, ... . Bah, vakantie !
“Bovendien,” vervolgde mijn vriend, want hij zag nu dat hij het gelijk aan zijn
kant had, “moet je al die zomerevenementen in onze gemeente niet missen”.
Weer had ie gelijk, want inderdaad : er wordt nogal wat georganiseerd op deze
plek hier. En ‘s avonds ging ie door, als de hitte van de dag wat is geweken,
maak je een ommetje door het gemeentepark om te genieten van al die kunstwerken.” Zo van het ene genot naar het andere. Zo simpel als wat, ja.
“Waarom zou je zo ver gaan rijden als al die mensen van Hongarije en van
Roemenië toch naar hier komen ?” Daar had hij weer een teer punt aangeraakt.
Onze 1.300 km naar de Pyreneeën, de 1.450 naar Firenze, zelfs de Pointe du
Raz in Bretagne was er nog 1.000 geweest ... . Ik zuchtte eens diep.
“En je moet toch minstens één keer op een avond van Jazz in ‘t Groen zijn geweest
!” Hij was nu niet meer te stoppen. Ik probeerde nog zwak dat het er toch ook
op aan kwam van ‘Heb je mij gezien. Ik heb jou gezien en dat ik niet zoveel van
dat soort muziek hield, maar overtuigend was het allemaal niet meer.
Die avond hebben mijn vrouw en ik het beslist. Deze zomer gaan we op vakantie
naar Portugal !
B.B.

In latere bijdragen zullen we dieper ingaan op
volgende onderwerpen :
* vaccinatie bij baby’s en kleuters :
de nieuwste vaccinatieschema’s,
* vaccinatie op vakantie in tropische streken,
* vaccinatie bij jongeren en volwassenen,
* vaccinatie van risicogroepen zoals bejaarden,
mensen met hart- en longziekten.
de Werkgroep Preventie
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DE HENDRIKVOORT
De Hendrikvoort is de naam van een straat,
gelegen op de grens van Halle en Oelegem.
Het is een weg die vertrekt vanaf de Liefkenshoek, in de buurt en aan de zijde van de gelijknamige manège. Slechts enkele mensen hebben er hun adres. Op het eerste zicht schijnt het
geen toponiem waar we enorme dingen kunnen
van verwachten. Een mooie wandelweg, maar
meer niet ! En toch ... .

Wie veel wil weten,
moet er iets voor doen.
Als het genoeg regent, sneeuwt of vriest en er
dus toch geen werk is in de tuin, gaan we snuffelen in oude en nieuwe boeken en daar vinden
we dan juist die .... Hendrikvoort terug.
In een luxe-uitgave van het Mercatorfonds met
de titel “Gerardus Mercator Rupelmondanus”
geschreven door M. Watelet, vinden we op pg.
118 (zie copie op deze blz.) een afbeelding van
een manuscriptkaart van de hand van
Christiaan Sgrooten getekend in 1573.
Sgrooten was een tijdgenoot en een collega
van onze grote Mercator van Rupelmonde. Op
die kaart staat naast onder andere Soersel,
Pulderbos, Halle ook de plaatsnaam “HENRICFORT”. Het moet dus reeds in 1573 een
naam geweest zijn van enig belang. Het gebouw dat op de kaart staat, ligt langs het Schijn
waarop ook Halle zelf gesitueerd is. De tekening toont een gebouw met twee torens zoals
dit ook het geval is voor het Crabbelshof tegen
Pulle. De naam Hendrikvoort verbergt dus
misschien wel meer dan de wandelweg die nu
zijn naam draagt.

Verder zoeken
was dus de boodschap !
In één van de jongste uitgaves van de Heemkundige Kring De Brakken van Oelegem namelijk “Oelegem met open kaart” stellen Joke
Bungeneers en Walter Van der Avert dat in
1421 Jan van Rummerswale eigenaar is van
“tgoedt te heynnincfoert“. Hendrikvoort en
heynnincfoert zouden wel eens twee namen
voor hetzelfde kunnen zijn. Een bijgevoegde
kaart daterend van 1767, uit het genoemde
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boek is echter niet zo duidelijk, maar ze geeft
ons wel details over de grensscheiding tussen
Halle en Oelegem. We moeten volgens die
kaart in de buurt van de Lemmekensbaan gaan
zoeken. Die zandweg loopt in de grenstreek
van Halle en Oelegem en langs de Schijns. De
tekst bij de kaart leert ons ook dat we vlak in
de buurt van de Schijns moeten zoeken. Er is
immers sprake van “... De Hendrikvoort : de
weg door de Schijn naar de Hendrikvoorthoeve...”.
Dat hadden we eigenlijk al vroeger kunnen
weten. Een “voort” is immers een doorwaadbare plaats in een rivier. Vroeger waren bruggen
over riviertjes zeker niet de regel.
Een kaart van 1834 brengt ons de oplossing.
Waar de Lemmekensbaan eindigt op de
Kantonbaan aan het anti-tankkanaal, -fietsers
en wandelaars kennen de schilderachtige plek
zeker-, staat een mooie hoeve “De Regenbooghoeve”. Enkele wandelpaden van VVVZoersel komen er voorbij.
Die hoeve heeft ooit een grote buur gehad. Op
kaarten van 1834 en zelfs van 1906 staat in de
kronkel die de Schijns daar maakt, een hoeve
getekend met de naam “Fort Henri ferme”
(1834) of “Hendrickxfort” (1906).
Joke Bungeneers vermeldt de site in één van
haar werken als een plaats die zich situeert in
de late middeleeuwen (13de tot 15de eeuw).
Langs een straatnaam van geringe betekenis in
Halle-Zoersel, zijn we dus op de naam van een
belangrijke en oude hoeve terecht gekomen in
Oelegem. Die hoeve heeft zelfs geen straat
naar haar genoemd in Oelegem. De enkele
mensen die in de Hendrikvoort wonen, kunnen
dus op hun naamkaartje met wat meer trots de
naam van hun straat vermelden.

Restte nog de vraag hoe de hoeve eruit
zag en wanneer ze verdween ?
Tijdens één van onze zoektochten naar het verleden van onze streek, kwam Maria Oorts bij
Sus Verhoeven, inwoner van de Hendrikvoort,
terecht. Hij stelde haar een handgeschreven
boek ter beschikking, -waarvoor onze oprechte
dank-, waarin hij naast zeer vele waardevolle

gegevens over de streek rond Liefkenshoek,
ook uitvoerig bewijst dat ... de Hendrikvoort
een grote hoeve was langs de Schijns op
Oelegems en niet op Hals grondgebied. De
hoeve werd, volgens Sus Verhoeven, in 1914
door het Belgisch leger afgebroken. Sus citeert
in zijn geschriften ook kaarten van grensbepalingen tussen Halle en Oelegem. We waren
niet de eersten op onze zoektocht !
Hoe de hoeve eruit zag, kwamen we nog niet
te weten. Wie oude foto’s of tekeningen heeft,
verzoeken wij graag kontakt te nemen (tel.
312.27.61).
Er kan niet ontkend dat Sus Verhoeven zeer
goed op de hoogte is van de vroegere geschiedenis van de streek. Hij kende FL. Prims, de
geschiedkundige uit Antwerpen, en E.H. Bus
uit Halle zeer goed. Zijn boek zal ons zeker
nog helpen om meer te vernemen over Halle.

DE HEILIGE GEESTHOEVE
EN DE KUSSEKENS

In Halle is er een H.-Geestweg. Het is een
klein donker straatje dat vertrekt op het Sniederspad ter hoogte van de Paddenklank. Het
eindigt op de hoofdweg door Halle. Voorbij de
Bergen is het een normale asfaltweg. Het eerste gedeelte is echter zo donker en geheimzinnig, dat er doorlopen als het donker is je een
echte “kick” geeft. Zo zie je maar : vroeger
waren er ook dingen waar je een kick van
kreeg. Of was het een straatje voor verliefden ?
Ook hier waren we nieuwsgierig naar de oorsprong van deze naam. We weten inmiddels
wel dat de naam H. Geest meestal wel verwijst
naar “de Tafels van de H. Geest”. Dit zou men
nu het OCMW heten of het vroegere COO.
Ook “den armen” was een naam voor deze
instelling die armen hielp.

Dit was ons echter niet genoeg.
We voelden dat er meer achter zat.
Op de reeds veel geciteerde kaart van 1834 van
de hand van pastoor Smets vonden we op het
nummer 24 de volgende tekst “ Zeer oud huys
genaemt de H. Geesthoef toebehoorende der
armen van Broechem, pagter C. Dries”.
Op de kaart van 1688 van de hand van pastoor
Knaeps, vinden we onder het nummer 64
“Gabriël Berrevoets , Anna Wijns, kind 3,
dienstbode 3”.
uittreksel uit kaart dd 1573 van Sgrooten C. tijdgenoot
van G. Mercator : onder kerk van Halle staat een
gebouw getekend met twee torens : HENDRICFORT

Op beide kaarten staat de bewuste hoeve gesitueerd op de zuid-westelijke hoek van het
kruispunt Sniederspad/Liefkenshoek. Dit is
ongeveer recht tegen over de kapel van St.Jozef.

hoeve haar origineel karakter zo veel mogelijk
bewaart. Het is één van de laatste in Halle.

Het was weer Sus Verhoeven die ons verder
hielp. Hij kan nog de plaats aanwijzen waar de
funderingen van de hoeve liggen. Ze is inderdaad reeds verdwenen. Sus Verhoeven situeert
ze tussen het Sniederspad en de Watermolen
(de vroegere Zandstraat), ten noorden van het
Sniederspad en ten oosten van Liefekenhoek.
E.H. Bus tekende ze ongeveer op dezelfde
plaats maar ten zuiden van het Sniederspad.
We denken dat E.H. Bus wel op het juiste
spoor zit, wat niet wil zeggen dat er aan de
andere zijde ook geen sporen van bebouwing
kunnen geweest zijn.

HOEVE ‘T WIT POORTJE
Even verder in de Liefkenshoek richting zuid,
staat nog en merkwaardige hoeve. Ze heeft nog
gedeeltelijk een strobedekking. Op de kaart
van 1834 schrijft pastoor Smets :”... nr. 25 :
niet oud 1725, opgemaakt in steen 1844.
1845 bewoont door Jacobus Nuyts, burgemeester, eygenaer en inwoonder ...”.
Op de kaart van 1688 staat op die plaats nochtans ook al een hoeve op het nr. 63. De tekst
bij die kaart luidt : ” Cornelius Bogaerts Cath
Dielkens kind 4”. E.H. Bus legt altijd een verband tussen de oude kaart van 1688 en die van
1834, als het over hetzelfde gebouw gaat. Hier
doet hij dat niet ! Wellicht is er dus ooit een
oudere hoeve geweest, die op dezelfde plaats
of in de omgeving stond. Vond Verhoeven
misschien de funderingen van die hoeve ?
Verder naspeurwerk leidt ons inderdaad tot een
vermelding in 1748 van “... een geruineerd
huis aan de H. Geesthoeve van Broechem ...”.
De stallingen en de schuur zouden door “... Engelse trouppen ...” afgebroken en geruineerd
zijn.
De inwoners van de hoeve, de familie Eyskens,
deden zelf ook al opzoekingen. Jan Eyskens uit
Welkenraedt kocht de hoeve in 1912 voor 25.000,fr. en dit zonder ze ooit gezien te hebben !
Ze vermelden dat in één van de muren de
datum 1740 gegrift staat. Die datum ligt dicht
bij de datum van pastoor Smets. Vroeger werden er kamers verhuurd voor vakantiegangers
uit Antwerpen. Die vakantiegangers noemden
de hoeve “‘t Wit Poortje”, naar de toenmalige
witte toegangspoort. Gedurende de tweede
wereldoorlog zouden er zich 13 joden schuil
gehouden hebben. Tijdens de feesten van vijftig jaar bevrijding, kwam een oude joodse man
zijn vroegere schuilplaats nog opzoeken. Naast
het huis is er ook nog een ruim bakhuis aan de
straatkant. We hopen dat de mooie kempense

‘t Wit Poortje op Liefkenshoek, half pannen half stro.
Deze oude hoeve werd tijdens de tweede wereldoorlog
gebruikt als schuilplaats voor vervolgde Joden.

DE HEILIGE GEESTWEG
Sus Verhoeven schreef dat het Sniederspad
vroeger ook H.-Geestweg heette. Dit lijkt zeer
logisch, want dan loopt de H.-Geestweg vanuit
het dorp inderdaad recht naar de H.-Geesthoeve.
Vroeger was het Sniederspad veel minder
belangrijk dan de Zandstraat (nu Watermolen).
Sus Verhoeven weet nog heel wat andere interessante toponiemen te situeren. De streek
waar de H.-Geestweg doorloopt, heet volgens
hem “de Kussekens”. Dit is waarschijnlijk een
verbastering van “de (hoge) Kutse”. Dit is het
toponiem dat E.H. Bus opnam op zijn kaarten.
De streek aan de zuidkant van de weg noemt
hij “den Doreman” en hij wijst erop dat de
naam van de straat die daar doorheen loopt,
namelijk “De Paddenklank”, eigenlijk niet zo
goed gekozen is. “Den Doreman” ware volgens hem beter geweest.
Hier heeft Sus Verhoeven het zeker bij het
rechte eind, want de Paddenklank was een herberg gelegen aan de zuid-westkant van het
kruispunt Halmolenweg/Liefkenshoek. In 1834
woonde hier de weduwe Stuyts. De huidige
Paddenklank loopt wel in die richting.
Als we het Sniederspad verder volgen richting
dorp, komen we, volgens Verhoeven, aan onze
linkerzijde juist voor de straat “de
Paardemarkt”, aan landerijen met als toponiem “De Creeman”. Hier zitten Bus en
Verhoeven op dezelfde lijn. De laatstgenoemde spreekt bovendien van een vroegere berg of
heuvel die daar lag. Hij werd afgegraven na de
tweede wereldoorlog. Onze zegsman vindt het
VERVOLG ZIE PAGINA
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WERK

1996

SPORT
K A M P I O E N E N

IN DE
WERELD
De Forges de Clabecq moeten dicht. Zo heeft de EU het beslist. Duizend
achthonderd jobs staan op de tocht. De roemruchte staalindustrie, de glorie
van Wallonië, wordt ontmanteld.
Nova is failliet. Ze maakten de allerbeste fritpotten en koffiezetten ... het kon
niet baten. Bikkelharde concurrentie slaat genadeloos toe en ontziet geen
arbeidsplaatsen.
Philips ziet geen licht meer in de TV-fabriek van Brugge, stuurt de super-club
video werknemers naar huis en laat zijn lampen blazen in Polen.
Dit zijn maar enkele flarden uit de nieuwsberichten die we dagelijks horen.
Het lijkt wel of onze regering haar greep op de werkgelegenheid verloren
heeft. Duizenden arbeidsplaatsen ontglippen haar als zand tussen de vingers.
Een ‘Mars voor werk’, manifestaties of bezettingen brengen geen zoden aan
de dijk ... ons werk wordt afgepakt ! Door wie ? Waar gaat het naar toe ? Is
de EU de schuldige of zijn het de Aziatische tijgers ? Is het een ongeremd
kapitalisme dat de wereld regeert als een despoot ? Of zijn het de regime’s
zoals in Zuid-Korea die de vakbonden aan banden leggen en hun arbeiders
uitbuiten of Indië en Pakistan die hun kinderen tapijten laten knopen of
inschakelen in de industrie ?
Eén ding is zeker, deze problematiek kunnen we niet langer binnen de context
van ons kleine landje oplossen. De belangrijke beslissingen over arbeid overstijgen het niveau van de nationale regeringen. De ‘globalisering’ zet de
arbeid onder druk, zowel wat het aantal arbeidsplaatsen betreft als wat de
kwaliteit van de arbeid betreft. Aan de lofzang over de onuitputtelijke mogelijkheden van een globale economie hebben de C4‘s uit Tubeke en de onderbetaalde Koreaan geen boodschap.
De Derde Wereldraad van Zoersel zal in 1997 van arbeid werk maken. Tijdens
de maand maart zullen een aantal gespreksavonden over dit thema georganiseerd worden en ook later op het jaar zullen we de draad niet lossen. Sprekers
die zich verdiept hebben in deze materie zullen de mechanismen van deze globalisering en de strategiën van de ‘mundiale ondernemingen’ toelichten.
Vakbondsmensen zullen hun stelling komen verdedigen en spreken over sociale clausules. Zijn er alternatieven en kunnen we de kwaliteit van arbeid vrijwaren of verbeteren ? Kunnen wij op een duurzame manier omgaan met arbeid ?
DE DERDE WERELDRAAD NODIGT IEDEREEN UIT OM MEE IN DEBAT TE GAAN.
AFSPRAAK 12 MAART MET RUDY DE MEYER (STUDIEDIENST NCOS), OP 19
MAART MET DIRK VAN EVERKOREN (ABVV) EN OP 26 MAART MET ANNEMIE
LAURYSENS (MENSENBROEDERS), TELKENS OM 20 UUR IN DE LEESZAAL VAN
DE BIBLIOTHEEK IN HET ZONNEPUTTEKE.
8 GROOTSTE GEMENE DELER 97/1

Alle sporters die in 1995-1996 een titel behaalden, werden door het gemeentebestuur en de sportraad gehuldigd
tijdens de ‘Nacht van de sport’ op 20 december. In het
totaal waren er 215 atleten die vorig seizoen ‘kampioen’
werden en een herinneringstrofee kregen.
KFC Antonia was met haar 7 kampioenenploegen de
grootste delegatie met de miniemen A, de knapen A, de
meisjes cadetten, de scholieren, de junioren, de reserven
B en hun eerste ploeg in derde provinciale die allen eerst
werden in hun competitiereeks.
De andere ploegen die een titel behaalden zijn : de meisjes E en B, en de dames 3G en heren 2G van volleybalclub VC Amigos. Voor VC Zoersel werden hun C- en
B-jongens Vlaamse kampioen Beachvolleybal. Bij VOC
Halle werden de heren 2 gewestelijk kampioen.
Een ploeg uit de vijfde afdeling en de jeugdploeg van de
tafeltennisclub TTK Antonius werden provinciaal kampioen interclub. Enkele spelers werden individueel kampioen van hun afdeling en behaalden de ‘Roger Hollogne’
beker.
De Landelijke Ruitervereniging van Zoersel had verschillende winnaars op diverse provinciale en nationale tornooien. Ook de atletiekclub DAL had verschillende provinciale kampioenen.
In Rope-skipping behaalde Wim Lemmens goud en An
Lemmens zilver op de Europese kampioenschappen.
In het kunstschaatsen werd Wim Hermans Vlaams kampioen bij de junioren C (enkele weken geleden werd hij
Belgisch kampioen).
Ook in het pistoolschieten met de Beretta heeft Zoersel
een Belgisch kampioen : Jean Knaepen.
Bij de motorcross werd Marc De Vos provinciaal kampioen
en derde in de nationale reeks. Frans Moorkens behaalde
verschillende titels in atletiek. Gerard Loeckx won een internationaal tornooi zeehengelen en Conny Verstraelen werd
sportvrouw van het jaar voor PSYLOS.
Een speciale huldiging kreeg Hyppoliet Herrygers voor
jarenlange moed en opoffering. Hij is reeds 40 jaar voetbalscheidsrechter.
De sportraad koos in geheime stemming een sportploeg
en een sportman van het jaar. Sportman van het jaar werd
de Belgisch kampioen pistoolschieten, Jean Knaepen.
Sportploeg van het jaar 1996 werden de meisjes cadetten
van Antonia. Bij de dames was er geen nominatie.

O

C M W

SERVICE flats

EEN NIEUWE REALISATIE VAN HET OCMW ZOERSEL !
Begin 1998 zal het OCMW 24 ruime serviceflats ter beschikking kunnen stellen van de
senioren. Ze worden gebouwd in het “Domein
Joostens”, Kapellei 109 te St.-Antonius, midden in een groot park waar het aangenaam is
om te verpozen, in de onmiddellijke nabijheid
van de bushalte en winkels, op wandelafstand
van het dorp.
WAAROM

KIEZEN VOOR EEN SERVICEFLAT

?

U vindt uw eigen woning te groot, het onderhoud van huis of tuin
wordt een te zware last, u voelt er zich eenzaam of misschien onveilig. Dan kan een serviceflat de uitkomst bieden.
Hier zijn er steeds andere mensen in de nabijheid en is er een gemeenschappelijke ontmoetings- en ontspanningsruimte. Daarenboven is er een welzijnsalarmering die 24 uren op 24 werkt en
bestaat de mogelijkheid tot interventie.
De serviceflats hebben alle comfort, ze zijn ruim bemeten en vragen toch maar weinig onderhoud.
Alle andere diensten van het OCMW staan natuurlijk ook ter beschikking.

BESCHRIJVING

VAN HET GEBOUW.

Het gebouw zal twee verdiepingen tellen met telkens acht flats
met een netto oppervlakte van ongeveer 57 m2. De lift is aangepast voor rolstoelgebruikers. De muren en vloeren worden akoestisch geïsoleerd. De serviceflats worden uitgerust met centrale
verwarming op aardgas. Omwille van de veiligheid is er maar één
stookplaats, buiten de woning. Een goede isolatie staat borg voor
minimale stookkosten die individueel worden aangerekend.
Er is een gemeenschappelijke ontmoetings/ontspanningsruimte

van 100 m2, een wasserette en een gemeenschappelijk dakterras
van 130 m2 met berging voor stoelen en zetels. In de tuin zijn er
verschillende zitbanken en wordt een kegelbaan aangelegd.
Fietsenberging en parkeerplaatsen zijn voorzien.

BESCHRIJVING

VAN DE WONING.

De woning is voldoende ruim voor eigen traditioneel meubilair. De
keuken is uitgerust met een keramisch kookvlak, dampkap, dubbele spoelbak, bovenkastjes en plaats voor frigo, afwasmachine
en magnetronoven. Er is ook een berging met plaats en aansluitmogelijkheden voor een wasmachine en droogkast. De badkamer
is voorzien van alle comfort en veilig ingericht. In alle kamers is
een voldoende aantal stopcontacten voorzien. Telefoon en TVaansluiting is er in de leefruimte en de slaapkamer. Een speciaal
ventilatiesysteem zorgt constant voor verversing van de lucht. Al
deze voorzieningen zijn zeer eenvoudig te bedienen met een ingebouwd “domotica”-systeem. Elke flat heeft een eigen terras dat
voldoende groot is voor twee stoelen en een tafeltje.
Elke serviceflat is voorzien van een oproepsysteem voor directe
hulp in geval van nood.
De veiligheid en het comfort worden gewaarborgd door een zeer
eenvoudig te bedienen welzijnsalarmering, 24 uur op 24. Eventueel alarm kan gegeven worden door een druk op de knop van
het vaste toestel aan de wand van de leefkamer, de mobiele halssnoerzender of via het domotica systeem. Indien nodig kan er
altijd beroep gedaan worden op een bevoegd persoon.
Bij het verschijnen van de volgende GGD zullen er inlichtingen
kunnen verstrekt worden omtrent de inschrijvingsmodaliteiten,
prijs en voorwaarden.
Geïnteresseerden kunnen tijdens de kantooruren contact opnemen met Rarenne Boyen, maatschappelijk assistente en seniorenconsulente van het OCMW op telefoonnummer 312.94.30.
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Knagelijntje

EEN TOPONIEM EN EEN NIEUWE KLEUTERSCHOOL

Dat Conscience een boontje had voor Zoersel, is al langer gekend. Hij verbleef hier dikwijls, en als hij het lastig had, kwam
hij wandelen in de streek om zijn zorgen te vergeten. De schrijfstijl van Conscience ligt ons in 1997 niet meer zo goed. Vergeet echter niet dat “... hij zijn volk leerde lezen ...” en dat hij
weinig voorbeelden had in de Nederlandse taal om zich aan te
spiegelen. Een echt “schrijfnederlands” moest dus nog ontwikkeld worden.
Toch zorgde hij er voor, dat het Vlaamse volk zijn taal terug
leerde lezen en schrijven.
We vinden echter in zijn werk nog heel wat verhalen die best te
genieten zijn. Eéntje daarvan is Knagelijntje.
Conscience schreef het verhaaltje in 1853. Het komt uit een
bundel van twee verhalen, met als naam : “De Grootmoeder”.
Schepen Leo Cautereels schreef er reeds over in de Milieukrant van de lente van 1989.
Een ontevreden rat komt na allerlei overwegingen tot de bevinding dat het gras niet altijd groener is aan de andere zijde van
de weg en dat je dus best tevreden kunt zijn met je eigen lot,
als dit lot niet al te zwaar valt.
Het verhaaltje komt uit de mond van een grootmoeder die haar
kinderen de les spelt.

”In de
tijd als de beesten spraken, woonde er op de Drengel bij
Zoersel eene rattin, en die had een klein ratteken en dat heette
Knagelijntje ...”.
Ook hier is Zoersel pertinent aanwezig in het verhaal :

Het VVV-Zoersel stelde op vraag van de burgemeester onder
meer deze naam voor, als naam van de nieuwe school aan de
Mie-manstraat te Zoersel.
Het schepencollege vond Knagelijntje een geschikte naam. Op
die manier wordt weer één van de werken van de schrijver verbonden aan een Zoerselse instelling ... waar
men ook het volk dagelijks leert lezen. Een
stukje van het cultureel erfgoed is daarmee in
de belangstelling gekomen.
Ook het tweede verhaal uit de bundel “De
Grootmoeder” namelijk. “Janneken en
Mieken” situeert zich in Zoersel en meer
bepaald in het Zoerselbos. Wellicht is dit de volgende naam die uit de vergetelheid moet
gehaald worden.
Het Knagelijntje...., of de geboorte van een
nieuwe toponiem.
P. Debaere

Ake, ake, tuut, tuut,
weg zijn wij,
daaaag !
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Op 24 januari werd de nieuwe gemeentelijke kleuterschool het
“Knagelijntje” in de Mie-Manstraat officieel geopend.

Op 25 januari was het “opendeur”,
clowns, pret, plezier, verwondering,
bewondering, ... het hoort er die dag
allemaal bij !

DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 7, FEBRUARI 1197, SECRETARIAAT TEL. 312.94.32

overzicht
A C T I V I T E I T E N
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Op het einde van een werkjaar is het nuttig de belangrijkste activiteiten van de
seniorenraad van het afgelopen jaar even
toe te lichten. Tijdens de jaarlijkse seniorendag, die wij op 14 november 1996
vierden, heeft de seniorenconsulente
Rarenne Boyen deze activiteiten zo
getrouw en zo duidelijk uiteengezet, dat
wij eraan gehecht zijn de door haar voorgebrachte tekst ook hier, voor de lezers
van “de Senior”, weer te geven.
“Op 29 maart verkozen de senioren hun
nieuw bestuur. Armand Vermeiren werd
voorzitter, Marcel Verheyen, ondervoorzitter, André Steels, penningmeester,
Maria Faes, voorzitter van de werkgroep
vorming, cultuur en welzijn, Jan Janssens,
voorzitter van de werkgroep milieu, verkeer en ruimtelijke ordening.
Sommigen onder ons zetten zich niet
alleen actief in voor de seniorenraad,
maar maken ook deel uit van een VGC,
de redactieraad van de seniorenkrant, zijn
verantwoordelijk voor sport of andere
activiteiten. Hiermee wil ik aantonen dat
de seniorenraad geen gesloten kring is
maar zich duidelijk ruimer engageert in
onze leefgemeenschap.
De jaarlijkse senioren-sportdag heeft telkens plaats op Pinkstermaandag. De
belangstelling voor dit sportgebeuren
groeit met de jaren en niettegenstaande
het slechte weer kwamen er dit jaar een
zestigtal deelnemers opdagen.

Tal van sportactiviteiten worden u aangeboden in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Raadpleeg de seniorenkrant en de GGD indien u belangstelling heeft.
In 1995 hield een werkgroep zich bezig
met de hervorming van de statuten van de
seniorenraad. Er werd zeer intens gewerkt
en de resultaten mogen er zijn. De statuten werden begin dit jaar goedgekeurd én
door het schepencollege én door de
OCMW-raad.
Wij zijn fier op ons nieuw logo dat door
de Zoerselse kunstenaar, de heer van
Vliet ontworpen werd. Sinds begin 1996
prijkt het op ons briefpapier en siert het
de voorpagina van onze seniorenkrant.

Na meerdere bezoeken met de senioren
aan kunststeden en musea is de idee
gerijpt om eens te zien welk potentieel
aan kunst er bij de senioren van Zoersel
zelf voorhanden is. Wij deden een oproep
tot de senioren-kunstenaars en de respons
was verbluffend. 19 senioren boden hun
werken aan op de tentoonstelling die door
de leden van de seniorenraad, samen met
leden van de “Werkgroep Kunstenbeleid”
van de cultuurraad van Zoersel werd
voorbereid.
Het weekend van 3, 4 en 5 mei werd een
voltreffer. De massale belangstelling van
de bevolking voor dit kunstgebeuren was
een aanmoediging en tevens een aanzet
om verder te doen.
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Voor het eerst dit jaar organiseerden we een uitstap van vijf dagen
naar het Graafschap Kent, waar
cultuur en natuur sterk met
mekaar verbonden zijn. Met een
dertigtal reisgenoten hebben wij
adembenemende kastelen bezocht,
temidden van unieke tuinen. Er
werd nog lang nagepraat en nagenoten van al het indrukwekkende
dat we te zien kregen.
Gezond zijn en blijven is een
belangrijke bekommernis voor
iedereen, zeker voor senioren,
daarom nodigde de werkgroep
vorming de heer Cuyckens, apotheker te Pulderbos, uit om te
komen spreken over “het ontstaan
van de homeopathie en de wijze
waarop deze op een nuttige
manier in de geneeskunde kan
aangewend worden”. De opkomst
was groot en er werd door iedereen met veel belangstelling geluisterd naar een boeiende en duidelijke uiteenzetting.
Praten over seksualiteit bij ouderen is nog steeds voor velen een
taboe. Wij nodigden mevrouw
Mia Pelicaen, werkzaam bij het
vormingscentrum ‘Zorgsaam’ uit
om over dit thema te komen spreken. In haar uiteenzetting heeft zij
seksualiteit zeer ruim trachten te
duiden als tederheid, vriendschap,
koestering en warmte. De mythe
van de seksloze bejaarde, van het
verdringen van, werd naar het verleden verwezen. De waarde van
seksualiteit en intimiteit als
belangrijk aspect binnen de menselijke relatie werd op een zeer
fijne manier benadrukt. Een waardevolle uiteenzetting !

Wat de gemeente betreft : een aantal adviezen en nota’s ter kennisgeving werden aan het schepencollege schriftelijk medegedeeld.
Het schepencollege heeft ons telkens in kennis gesteld van de stappen die werden ondernomen om
het gesignaleerde probleem op te
lossen.
Het OCMW zal in 1997 overgaan
tot het bouwen van 24 serviceflats aan het domein Joostens. De
seniorenraad werd geïnformeerd
door de architect en de aannemer
over de gang van zaken en kreeg
inzage in de plannen. Op die manier werd inspraak gegeven in een
materie die senioren sterk aanbelangt.
Het te voeren seniorenbeleid is per
definitie een tweesporenbeleid;
enerzijds gericht op de grote groep
actieven en anderzijds op de kleinere groep van zorgbehoevenden. Op
vraag van de OCMW-raad werd
een werkgroep opgericht die een
aantal zaken zal bevragen aangaande het heroprichten van een oppasdienst voor senioren. Om deze
groep van mensen zolang mogeliijk
in hun thuissituatie te laten wonen
en ter ondersteuning van de mantelzorg zal er opnieuw een beroep
gedaan worden op vrijwilligers om
dit project te realiseren.
Vanuit de seniorenraad en de
bevoegde beleidsinstanties wordt
het een samen zoeken en denken
naar optimale oplossingen en
voorzieningen in functie van zoveel mogelijk actieve of zorgbehoevende senioren.”
Tot daar de seniorenconsulente.

MINDER-MOBIELEN-CENTRALE
ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
De Minder-Mobielen-Centrale
(MMC) werd twee jaar geleden,
na een grondig vooronderzoek
door de seniorenraad, opgericht.
De MMC helpt minder mobiele
senioren en steunt overwegend op
de inzet van vrijwillige
chauffeurs. Er wordt echter zoveel
beroep gedaan op deze dienst dat
er chauffeurs tekort zijn, vooral in
de leefgemeenschap St.-Antonius.
Wij zoeken dus nog enkele vrijwilligers die op bepaalde dagen of

uren beschikbaar zijn om mensen
met verplaatsingsproblemen te
vervoeren. Wij bieden een omniumverzekering, kilometervergoeding en ondersteuning.

MMC
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Voor verdere inlichtingen en/of
om u kandidaat te stellen, kan u
tijdens de kantooruren op onze
centrale, bij Ilse Lenders terecht.
U kan haar bereiken op het
OCMW van Zoersel,
Oostmallebaan 50, tel. 312.94.30.

VERVOLG VAN PAGINA

7

spijtig dat de heuvel niet systematisch werd onderzocht naar
archeologische vondsten.
Wellicht heeft de man gelijk. Vooreerst ligt daar een straat in
de buurt die “De Bergen” heet. Het verhaal kan dus zeker
kloppen.
Was het een stuifduin of ... een overblijfsel van de versterking
“Klein Herentals” die in de tijd van de Spanjaarden daar
gebouwd werd ? Wie zal het zeggen ? Wie daar in de buurt
iets merkwaardigs in de grond vindt, zal dus best onze redactie
verwittigen (312.27.61).
Wij zoeken alvast verder in het archief van Herentals. Die versterking was immers een kleine broer van een grote versterking in Herentals.

Het gehucht Liefkenshoek rond 1850 met onder andere 3 hoeves :
Liefkenshoeve, H. Geesthoeve, Hoeve

Hoeves te EINHOVEN
De Landelijke Gilde van Zoersel zocht ook heel wat toponiemen op in Zoersel. Einhoven is daarbij een uitgelezen terrein.
In een volgend GGD-nummer hopen we de geschiedenis van
een aantal van die hoeves te kunnen schetsen.
Vooraf kunnen we u nu al enkele interessante namen geven.
“Den Raephof” en den “Den Vrijthof” zijn namen van hoeves op Einhoven.
“Den Schootdriesch”, “Den Schiffeldonk”, “De Dickte”,
“Het Salbroeck”, “Den Baekershoff”, “Het Woutershoff”,
“De Lange Gewenten”, “De Ratselaaers”, “Den Botereyck”
en Het Sloorhoekxken” zijn namen die ook heel wat boeiende speurtochten doen vermoeden. We vinden ze in geschriften
op de Zoerselse pastorij. Ze dateren onder andere van 1784.
Wie over die namen nuttige informatie heeft, kan die gerust op
bovengenoemd telefoonnummer kwijt.
Het tijdstip dat we die oude hoeves weer hun oude naam geven
via een naambord komt dichterbij. Wij houden u op de hoogte
via de GGD.

: Patrick Debaere
:Maria Oorts, Stan Philips, Bert Spruyt,
familie Eyskens, Landelijke Gilde Zoersel
en Patrick Debaere
MET DANK AAN : Sus Verhoeven.
TEKST

OPZOEKINGSWERK

EEN BLIK OP DE
ADVIESRADEN
De VGC’s zijn verruimde gemeenteraadscommiswe vijf jaar verder. De commissie beraadt zich over
sies. Er zijn er vier : VGC BO (Bestuurlijke
de ondertekening van het nieuwe convenant. Op
Organisatie), VGC Welzijn, VGC ROLA (Ruimteverschillende plaatsen is dit grondig bijgestuurd
GEMEENTE
lijke Ordening en Landbouw) en de VGC Vemina
door de Vlaamse gemeenschap. Er is het basisHERTEKEND ZELF
(Verkeer, Milieu en Natuurbehoud). Zij adviseren
pakket, dat grotendeels overeenkomt met het oude
het schepencollege en de gemeenteraad.
convenant. De voorwaarden hier, scheppen weinig
KRUISPUNTEN
Hieronder vind je wat er tijdens de voorbije vergaproblemen voor Zoersel. Maar daarnaast zijn er de
deringen zoal werd besproken. Maar let wel ! Dit
opties, die de gemeente afzonderlijk kan onderteMET LANGEBAAN
zijn geen beslissingen ! Wel kunnen deze besprekenen. Voor het Klein Gevaarlijk Afval stelt zich
EN SCHRIEKBOS
kingen en adviezen tot een beslissing leiden.
hier een probleem. Het KGA afval zouden we ofwel
Interesse voor deze punten, nu je nog kan meepraaan huis moeten ophalen ofwel op het containerten ? Een telefoontje naar het gemeentehuis volpark. Maar dan moeten de openingsuren uitgebreid
staat voor meer informatie. Achteraan in de politieke kalender
worden en bovendien een speciale “KGA-kluis” geïnstalleerd. Dit
vind je de data van de verschillende commissies. In de biblioalles moeten we nog verder onderzoeken, aldus de commissie.
Daarnaast zijn er ook problemen met de papierinzameling. Deze
theek of in de loketdienst van elke deelgemeente ligt ook het vermoet volgens de voorwaarden in het convenant aan huis gebeuslag en de agenda van de gemeenteraadscommissies voor
ren, minstens één maal per maand. Dit is nu niet
iedereen ter inzage.
het geval in onze gemeente. Verenigingen klaren
VGC Vemina - 5 december
hier deze klus : in Halle drie maal per jaar aan huis,
VERKEERSVEILIGE HERAANLEG VAN
in St.-Antonius zelf wegbrengen op vaste plaats en
KRUISPUNTEN EN STRATEN.
in Zoersel vier maal per jaar op vaste plaats. Een
De commissie had vier schetsen op tafel liggen,
aantal commissieleden vinden dat dit bij de vereniopgemaakt door Groep Planning, een studiebugingen moet blijven. Eventueel voor een deel door
reau. Het gaat over de E. Vermeulenstraat en de
de gemeente of met ondersteuning. Anderen vinkruispunten
Voorne/Hulsten/St.-Antoniusden dat een professionele ophaling één maal per
baan/Schriekbos, Kerkstraat/Smissestraat/Lange
maand aan huis moeilijk door verenigingen kan.
Baan en Voorne/Veldstraat. De commissieleden
“We moeten de verenigingen een alternatief voor
hadden diverse aanvullingen en opmerkingen bij de
het verlies van hun inkomstenbron aanbieden”, is
voorstellen. Bijsturing en verder onderzoek is zeker
de stelling. De commissie is het er over eens dat er
nodig, vindt de commissie. De gemeentelijke tekendienst zal
in ieder geval een overleg met de verenigingen moet komen. Een
alvast de schets voor de kruispunten met de Langebaan en het
aantal leden nemen deze taak op zich.
Schriekbos hertekenen.
VGC ROLA - 16 januari

BPA JOOSTENS & OMGEVING

VGC Vemina - 16 januari

MILIEUCONVENANT :
KGA EN PAPIER PROBLEEM
Het milieuconvenant is een vrijwillige overeenkomst
die de gemeente kan onderschrijven ten aanzien
van de Vlaamse gemeenschap. In ruil voor verschillende concrete actiepunten inzake eerstelijnsmilieuzorg krijgt de gemeente dan subsidies. In
december 1991 heeft Zoersel het milieuconvenant
ondertekend, dit liep tot eind 1996. Inmiddels zijn

OPHALING PAPIER
MOET AAN HUIS
EN

1 X PER MAAND

BPA staat voor Bijzonder Plan van Aanleg. Via een
BPA kan de gemeente de bestemming van deelgebieden in de gemeente verder verfijnen en specfiëren. Het BPA Joostens en Omgeving wil het gebied
ten noorden van de Kapellei tot aan de Raymond
Delbekestraat beschermen en de toestand daar
zoveel mogelijk herstellen en versterken zoals
bepaald is op het gewestplan. Dit dossier wordt van
zeer nabij gevolgd door de commissieleden. Er ont-
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EEN BLIK OP DE
ADVIESRADEN
stond discussie over de omzetting van landbouwgewachten op enkele belangrijke besluiten vanuit de
bied (gele kleur) naar natuurgebied (groene kleur).
Vlaamse regering over kinderopvang.
Is de landbouw daar dan nog leefbaar omwille van
BPA JOOSTENS
de strenge bemestingsnormen ? Kunnen we de
EN OMGEVING :
Cultuurraad - 27 november
gele kleur daar niet beter behouden, stelden verTENTOONSTELLINGSRUIMTE HALLE
schillende leden. Voor gezinsbedrijven geldt deze
COLLEGE ZAL NOG
De gemeente plant de bouw van een beperkte tenbemestingsnorm niet aldus het mestdecreet, steltoonstellingsruimte in Halle samen met de uitbreiden andere commissieleden. Omwille van de waarOVERLEG HEBBEN
ding van het bibliotheekfiliaal. De cultuurraad had
devolle natuurelementen in dit gebied is een omvorMET LANDBOUWERS
een bespreking hierover en geeft een uitvoerig
ming wenselijk. Dit is voorzien in het zogenaamde
advies aan het college. Zo wil zij dat de uitbreiding
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) dat de gemeentevan de bibliotheek, zonder het luik tentoonstellingsraad heeft goedgekeurd.
ruimte, gebeurt volgens de eerste ontwerpplannen. Voor de tenBenadrukt werd dat het schepencollege nog een overleg zal hebtoonstellingsruimte wijst zij naar de schuur in het gemeentepark.
ben met de landbouwers en de landbouworganisaties. Wat nu
De cultuurraad gaat akkoord om deze twee projecten te realiseaanwezig is moet in ieder geval bestendigd worden, werd nog
ren binnen het voorziene bedrag van 16.000.000,- fr. Ook willen
aangestipt. De commissie gaf geen afgerond advies. Dit is voor
zij voor de tentoonstellingsruimte een beheersplan
de volgende vergadering.
uitwerken. Verder vragen zij aan het college om in
de toekomst een vraag tot adviesverlening schrifteVGC Welzijn - 21 januari
lijk te doen en tevens de randvoorwaarden mee te
SOCIAAL IMPULSFONDS
vermelden.
Het sociaal impulsfonds werd door de Vlaamse overheid opgericht om de steden en gemeenten finanJeugdraad - 20 november
cieel bij te staan bij het herstel van de leef- en omgeFUIFZAAL EN ONTMOETINGSRUIMTE
vingskwaliteit van de gemeente. Het sociaal impulsDe jeugdraad had enkele belangrijke vragen voor
fonds, meestal kortweg SIF genoemd, wil ook het
het college :
gemeentelijk beleid inzake kansarmoede en welzijn
Er is een groot gebrek aan zalen voor jongerenfuiondersteunen. Het SIF vervangt een aantal andere
ven in de gemeente. Kan dit niet in de zaal van het
specifieke fondsen (voor ingewijden : vooral de bijcultureel centrum Zonneputteke ?
zondere dotatie, het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk welzijn
Een ander probleem is een aangepaste ontmoetingsruimte. In
en het VFIK). Elke gemeente moet samen met het OCMW een
Halle is er een jeugdhuis. Jongeren uit de andere deelgemeenten
gemeentelijk beleidsplan opstellen. Het OCMW legde aan de comkijken reeds lang uit naar een geschikt lokaal.
missie Welzijn een eerste ontwerp voor. De commisWeldra komt er een ruimte vrij van de tafeltennissie zal dit tijdens de volgende vergadering verder
club aan de Achterstraat. Misschien is dit dé kans ,
bespreken en een advies formuleren.
aldus de jongerenadviesraad. Inmiddels had de
“... ER IS
WERKGROEP KINDEROPVANG
jeugdraad reeds een eerste gesprek met het colleIn de schoot van de commissie werd een werkgroep
ge op 20 januari.
EEN GROOT
kinderopvang opgericht. Op 16 januari kwam deze
Wordt vervolgd.
werkgroep een eerste maal samen. De werkgroep
GEBREK AAN
SKATERAMP
wil de situatie van kinderopang in onze gemeente
Verder had de jeugdraad het ook over een geschikglobaal bekijken en hiervoor een overleg organiseFUIFZALEN ...”
te plaats voor de skateramp in St.-Antonius. Zij
ren met alle betrokken partners : scholen, diensten
kozen voor het St.-Teunisplein achter de kerk.
voor kinderopvang, BGJG, enz. Maar eerst wil zij
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De burgemeester nodigt iedereen hartelijk uit.
ZATERDAG 18 MEI
VANAF 13U.30

komt “ARTHUR” van “Schuif-Af”. En
‘s avonds is er ook een optreden van
SANNE en ERIK VAN NEYGEN.
Vanaf 13u.30 is er dus voor elk wat
wils. Het geheel gaat door in de GSA
in Sint-Antonius.
De opbrengst gaat naar diverse
verenigingen.

Katrien Schryvers

uw apotheker

DAGBurgemeester

Theoretisch kunnen geregistreerde huishoudmiddelen niet giftig zijn bij zogenaamd “normaal gebruik”, anders zouden zij niet in de handel mogen
komen ... . De praktijk echter heeft uitgewezen dat vele synthetische
schoonmaakmiddelen verre van veilig zijn.
Laten wij het hier enkel over huishoudelijke schoonmaakproducten hebben
want in een woning zijn nog tal van andere zichtbare en onzichtbare ongezonde en zelfs min of meer giftige producten aanwezig zoals asbest, formaldehyde, lood, schimmels, verven, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen
en zelfs geneesmiddelen.
Poets- en reinigingsmiddelen dus.
De oude, klassieke zeep is in het algemeen veilig voor de gezondheid,
echter niet voor de “schoonheid” van de menselijke huid. Zeep net zoals
moderne detergenten in vloeibare vorm, zijn weliswaar niet giftig maar
nemen het natuurlijke vetlaagje op de mensenhuid weg waardoor er uitdroging en rimpels ontstaan en men er ouder gaat uitzien dan men is... .
Klassiek zijn ook ammoniak en azijn. De eerste is een zogenaamde “base”
(of alkali) en de tweede is een “zuur”. Base en zuur zijn scheikundig twee
uitersten en mogen dus in de huishoudpraktijk NIET gemengd worden. Ook
soda en bijtende soda, gebruikt als ontstoppers van goten en afvoerbuizen, zijn sterke basen. Zij mogen niet met de huid in aanraking komen,
anders treden erge brandwonden op. Gebruik nooit twee schoonmaakmiddelen door elkaar want dan kan bijvoorbeeld sterk giftig chloorgas in de
lucht komen.
Gewone synthetische detergenten doen weinig kwaad maar door bepaalde geurstoffen (parfums), kleurstoffen of conserveermiddelen die erin verwerkt zijn, kunnen er overgevoeligheidsreacties, vooral bij kinderen optreden. Speciale glas- en vloerreinigers bevatten organische oplosmiddelen
om streepvorming op ruiten en glazen tegen te gaan. Dit doen ze omdat
ze snel verdampen. Dat is tegelijkertijd het nadeel ervan : wij ademen ze in
en cumulatie daarvan kan op lange termijn leiden tot kanker.
Lees dus steeds goed de waarschuwingsinstructies op het etiket !
Verlucht de ruimten die u heeft schoongemaakt en gebruik bij mogelijke
allergie bij voorkeur huishoudhandschoenen. Heeft u poets- en reinigingsmiddelen onverdund op uw huid gekregen, spoel deze dan af met veel
water en was na het schoonmaken uw handen met water.
Eet en drink nooit tijdens het poetsen. Werk liever niet met agressieve
(sterk basische of sterk zure) middelen. Gewoon schrobben werkt beter, is
veiliger en milieuvriendelijker.Voelt u zich na de schoonmaak niet goed, ga
dan in elk geval naar de huisarts. Bewaar schoonmaakmiddelen niet op kinderhoogte in het keukenkastje maar ook niet in het toilet of in de badkamer.

VAN DE

DOOR HUISHOUDPRODUKTEN

Net zoals vorig jaar komt er dit jaar
geen bal van de burgemeester, maar
een DAG VAN DE BURGEMEESTER.
Burgemeester Katrien Schryvers wil
de ganse familie bij dit gebeuren
betrekken. Een hele namiddag wordt
er allerlei animatie voorzien voor het
hele gezin.
Als speciale gast voor de jongsten

VERGIFTIGING
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RAADSZITTING

GEME EN T EBE S T UURD

Verontschuldigd : Walter
Vochten, Mieke Debaene en
Hugo Sebregts
De raadszitting begon met
één minuut stilte ter nagedachtenis van Gerard
Laureyssens, oud-burgemeester.
LENINGEN
De raadsleden keurden leningen goed voor de aankoop
van het perceel grond waarop de frituur staat van de familie Storms-Sluyts op het
Dorpsplein in Halle, voor de
renovatie van de sportlokalen
aan de Brakenberg, de verbouwing van het lokaal de
Horizon, voor de aanleg van
speelplaats en parking aan de
gemeenteschool van Zoersel
en voor de uitbreiding van
het Lindepaviljoen. Voor
deze laatste lening waren er
enkele raadsleden die zich
onthielden bij de stemming.
Zij waren van oordeel dat
een gecoördineerde aanpak
van de culturele infrastructuur ontbreekt.

BELASTINGEN
De belastingen op verwaarloosde gebouwen en krotwoningen, alsook de belasting
op het afleveren van administratieve stukken worden
aangepast zodat deze conform zijn met de gewestelijke heffingen.
BIBLIOTHEEK
Aangezien onze gemeente
sinds kort meer dan 20.000
inwoners telt komt onze
bibliotheek in aanmerking
om erkend te worden als vol-
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tijdse bibliotheek. Hierdoor
zal het aantal openingsuren
gevoelig kunnen stijgen. De
gemeenteraad stemt in om
deze erkenning aan te vragen.
Het filiaal van St.-Antonius
zal dit jaar verder geautomatiseerd worden. Vier krachtige computers en streepjescode-lezers zullen aangekocht
worden.

STREEKPLATFORM
Sinds enkele maanden maakt
onze gemeente deel uit van
het Streekplatform. Door dit
platform werd een ontwerptekst opgesteld waarin de
ontwikkeling van ons arrondissement wordt voorgesteld.
Het schepencollege heeft
hier in overleg met de randgemeenten enkele opmerkingen bij geformuleerd. Zo
ontbreekt er een globale visie
op de maatschappelijke ontwikkelingen en is de benadering te economisch. Er moet
meer aandacht komen voor
tewerkstelling in de zorgverlenende sector. De recreatiemogelijkheden van de streekbewoners zelf moeten ontwikkeld worden en niet
enkel toeristen van buitenaf
moeten aangetrokken worden. De verkeersinfrastructuur zou kunnen verbeteren
door het openbaar vervoer en
carpooling te stimuleren door
het aanleggen van de nodige
parkings. Een ‘beperkte’ verbinding tussen de E 313, E
34 en E 19 zou de ambachtelijke zones uit de regio kunnen verbinden. Deze weg

1997

mag enkel een afvoerfunctie
hebben voor de KMO-zones
zonder de woongebieden te
belasten.

ALLERLEI
Er zal een rooi- en onteigeningsplan opgesteld worden
om in het Schriekbos rioleringswerken te kunnen uitvoeren.
Aan de sportvelden van de
Bethaniënlei 108, Krekelenberg en Lotelingenlaan zal
openbare verlichting komen
zodat ook ‘s avonds van deze
terreinen gebruik kan gemaakt worden.
De openbare verlichting aan
de Lotelingenlaan is aan vernieuwing toe. Bij deze werken zal eveneens het laagspanningsnet en de TV-distributie ondergronds
gebracht worden.

GEHEIME ZITTING
De gemeenteraad benoemt
Rudy Peeters als technisch
assistent schrijnwerker,
Diane Van der Schoot als
halftijds onderwijzer(-es)
voor het gemeentelijk basisonderwijs, Gunter Cox als
naschools toezichthouder in
de GSA en Peggy Cop wordt
tijdelijk aangesteld ter vervanging van Tine De Houwer
die met ziekteverlof is.

NO TIME
TO PLAY
TENTOONSTELLING
OVER KINDERARBEID

ZONNEPUTTEKE ZOERSEL
Voor 250 miljoen kinderen
in de hele wereld is er
nooit een eerste schooldag. Zij hebben geen tijd
om te leren of te spelen.
Zij moeten werken.
En hoe !
Kinderen, dikwijls niet
ouder dan 4 jaar, die tot
12 uur op een dag moeten
travakken, zonder contract, zonder sociale
bescherming, zonder
recht op een vrije dag ... .
Kinderen die instorten
omdat hun veel te frêle lijfjes de veel te zware lasten
niet meer kunnen sjouwen.
Kinderen die ziek worden
van het rondvliegende stof
of de gevaarlijke producten waarmee ze moeten
werken ... . Kinderen die
als ze durven tegenpruttelen lijfstraffen, seksuele
intimidatie of geweld
wacht ... . En dan zwijgen
we nog over het gebrek
aan geborgenheid en zorg.
Al deze informatie is wijd
en zijd bekend. Nu is het
de hoogste tijd om er ook
iets aan te doen !
Daarom organiseert de
Derde Wereldraad van
Zoersel in samenwerking
met de werkgroep Olaf
Palme uit Turnhout “No
time to play”. Dit is een
boeiende tentoonstelling
die vertelt dat de geschiedenis van kinderarbeid
soms te erg voor woorden
is. Deze tentoonstelling
kende pas haar première
in Turnhout en zal nadat
ze in Zoersel te bezichtigen zal geweest zijn, op
wereldreis gaan, te beginnen in Tel Aviv.
De tentoonstelling in het
Zonneputteke wordt op 14
maart om 20 uur geopend
door mevr. Wivina
Demeerster, Vlaams
minister en loopt tot 29
maart (tijdens de openingsuren
van de bibliotheek en cafetaria).
Daarna volgt een rondleiding en iedereen is welkom.
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GEMEENTEPOLITIE ZOEKT

TOERISTISCH SEIZOEN

Gemachtigde opzichters

Geopend !

Momenteel zijn er in onze gemeente
9 personen als “gemachtigde opzichter” tewerkgesteld. Het gemeentebestuur zoekt echter nog meer kandidaten.
Een gemachtigde opzichter staat de
politie bij in het verkeerstoezicht op
bepaalde plaatsen en tijdens het
begin en/of het einde van de schooluren. Voor de gepresteerde uren
wordt een vergoeding toegekend van
440,- fr. (brutto) per uur.
Wij willen vooral beroep doen op
personen die over veel vrije tijd
beschikken en die zich daarvoor vrij
willen maken. Wie hiervoor interesse
heeft kan steeds contact opnemen
met de politie van Zoersel, tel.
385.16.16.

Op 20 april 1997 wordt
het Kempens toeristisch
seizoen officiëel geopend. Dit gebeurt dit jaar
in Turnhout.

VERENIGINGENDAG

Met verenigde groeten
Op zondag 5 oktober 1997 wil de
culturele raad van Zoersel voor de
eerste maal een verenigingendag
“Met verenigde Groeten” organiseren. We willen zoveel mogelijk verenigingen (culturele, jeugd- en
sportverenigingen) samen brengen
om er een spetterende dag van te
maken voor jong en oud. Plaats
van gebeuren zal ‘t Zonneputteke
zijn.
Bedoeling is om het grote publiek
met het rijke en ruime verenigingsleven van onze gemeente kennis
te laten maken. Het programma
zal bestaan uit stands van verenigingen en doorlopende animatie.
Op een podium krijgen verenigingen die dat wensen, de mogelijkheid om zich actief voor te stellen
(muziek, dans, theater,...).
Verenigingen die deze dag mee tot
een onvergetelijke gebeurtenis willen uitbouwen nodigen wij uit om
zich te melden voor vrijdag 14
maart op het secretariaat van de
culturele raad, Halle-dorp 37, 2980
Zoersel, tel. 380.13.90.

GEMEENTE VERKOOPT

Fietsen !
De gemeente verkoopt bij opbod
een aantal fietsen. Deze verkoop
heeft plaats op donderdag 20
maart om 18 uur aan het politiecommissariaat (Kerkhoflei 14, St.Antonius). De fietsen zijn te

Turnhout stelt op die dag
een aantal merkwaardige gebouwen (Speelkaartenmuseum, Paterspand, kerk Paterspand,
Taxandriamuseum,
Begijnhofmuseum, ...)
open om er de mooiste
kunstschatten van de
kempen onder te brengen. Het wordt een unieke ervaring en een gelegenheid om onze
Kempen beter te leren
kennen. Ook Zoersel
werkt mee met enkele
van de wondermooie
beelden uit het Lindepaviljoen. Ze zullen
zeker als blikvanger dienen.
Naast de kunstschatten
is er ook een animatieprogramma met spijs en
drank. De kinderen worden verwend door de
kabouters van Kasterlee.
Het wordt zeker een dag
om met de ganse familie
naartoe te trekken.
Meteen weet je ook waar
je volgend zomerseizoen
naartoe moet. Onze
Kempen zijn rijker dan je
denkt.
INFO : Lindepaviljoen
tel. 312 94 10.

Infoborden wandelen
en fietsen.

TV-DISTRIBUTIE

Uitbreiding
Zoersel is bijna volledig bekabeld
met T.V.-distributie. Toch zijn er hier
en daar nog enkele huizen of straten
waar geen bekabeling ligt. Bent u of
is uw straat in dat geval en wil u aansluiten op het net, neem dan contact
op met de dienst technische planning. Deze dienst onderzoekt wat
een eventuele uitbreiding kost en
hoeveel mensen er willen aansluiten
op dat bepaald traject. Het gemeentebestuur heeft trouwens principieel
besloten om dergelijke uitbreidingen
te betalen tot een maximum bedrag
van 50.000,- fr. per aansluiter. U
betaalt dan enkel de kosten van de
huisaansluiting en uiteraard de kosten voor het abonnement. De uitbreiding is dus afhankelijk van de kostprijs per aansluiter.
Meer inlichtingen kunt u steeds
bekomen bij de dienst Technische
Planning op het telefoonnummer
380.13.47.

WETENS WAARD

bezichtigen vanaf
17u.45.

Op 20 april verneem je
ook meer over de infoborden die VVV-Zoersel
binnenkort op welgekozen plaatsen van de
gemeente zal zetten.
Met die borden leer je,
waar je kan wandelen en
fietsen in het Land van
Linde en Loteling.
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UIT

HET

C OL L E G E
FRUITKORVEN

VOOR

75+

I

N S P R A A K

openbaar onderzoek
UITVOERINGSPLAN
HUISHOUDELIJKE A F VALSTOFFEN

1997-2000

Het ‘Kerstfonds’ wordt gespijsd door aannemers die bij het
opleveren van grote werken wel eens een rijkelijk diner
pleegden aan te bieden. Zij kunnen in plaats daarvan vrijblijvend een bedrag storten in dit fonds dat dan aangewend
wordt voor sociale doeleinden.

Ons huidige productie- en consumptiepatroon levert een gigantische
berg aan huishoudelijk afval op. Zo produceerde elke Vlaamse inwoner in 1995 liefst 491 kg huishoudelijk afval.
Het afvalbeleid is gericht op preventie en recuperatie van huishoudelijk afval. Dit wordt planmatig aangepakt. Dit plan bevindt zich in zijn
ontwerpfase.
De Vlaamse overheid tracht via concrete projecten en resultaatgerichte acties bepaalde doelstellingen te bereiken. Dit volgens een uitgestippelde verwerkingshiërarchie; eerst afval voorkomen, dan recupereren en enkel als laatste redmiddel, verbranden of storten (met
energierecuperatie).

PREFABKLASSEN

INFORMATIE & INSPRAAK

Dankzij het ‘Kerstfonds’ kan de gemeente een bijdrage leveren aan de verenigingen die alle 75-plussers van Zoersel
in de kerstperiode een fruitkorf bezorgen. De verenigingen
die hierbij helpen zijn de Heren van Zoersel, KWB SintAntonius, Rode Kruis en Ziekenzorg.

VOOR

SCOUTS HALLE

De gemeente heeft de drie prefablokalen die nu naast de
oude gemeenteschool van St.-Antonius staan, aan de
Scouts van Halle aangeboden. De oude school wordt
omgebouwd tot seniorenflats en de noodlokalen moeten
daar verdwijnen om de omgeving te verfraaien. De scouts
zullen met de hulp van hun ouders en logistieke ondersteuning van de gemeente deze lokalen afbreken en terug
optrekken in hun bos te Halle.

PLANNING INFRASTRUCTUUR
Een groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verschillende adviesraden werkt aan een globale visie om
op langere termijn aan de behoefte aan gebouwen en
infrastructuur in onze gemeente te kunnen voldoen (evenementenhal, sportzaal, auditorium, jeugdhuis, ...).
Waar liggen de prioriteiten ? Zijn verschillende behoeften
te combineren ? Kan er samengewerkt worden met een
privé-partner ? Om op deze vragen te kunnen antwoorden,
gaat de werkgroep op studiereis. Op 15 februari en 1 maart
zullen gelijkaardige projecten bezocht worden in de provincie West-Vlaanderen en Antwerpen.

TELEFOONCEL

ZONDER TELEFOON

?

Belgacom had een jaar lang nodig om een telefooncel zonder telefoon, ongelukkig neergepoot op de Krekelenberg,
op verzoek van de gemeente te verplaatsen naar de
Westmallebaan. De gemeente ontving onlangs een brief
van Belgacom : “de inplanting van telefooncellen moet
opnieuw kritisch bekeken worden voor een zo efficiënt
mogelijk gebruik”. Het schepencollege protesteerde bij
Belgacom en hoopt dat het niet nog eens een jaar zal duren
vooraleer vanuit een telefooncel kan worden getelefoneerd.
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Omdat de toekomstige beleidsvisie en -strategie over huishoudelijk
afval ons allen aanbelangt, wordt het ontwerpplan nu aan u voorgelegd. U kan het plan inzien bij de milieudienst op het gemeentehuis,
hier kan u ook bijkomende informatie en uitleg bekomen.
HOE BEZWAREN & OPMERKINGEN MAKEN ?
Tijdens het openbaar onderzoek van 20 januari 1997 tot 20 maart
1997 kan iedereen schriftelijke wijzigingen, opmerkingen, suggesties
en voorstellen indienen bij de OVAM. Hierbij moet u uitdrukkelijk het
paginanummer en de betrokken paragraaf of actie vermelden.
Uw standpunt kan u enkel bij de OVAM indienen en niet bij het
gemeentebestuur zoals voor het Milieubeleidsplan wel het geval was.
De OVAM onderzoekt de ingediende opmerkingen en de verstrekte
adviezen en formuleert haar standpunt voor de Vlaamse regering.
Aansluitend neemt de Vlaamse regering een beslissing.
Stuur uw opmerkingen dus voor 20 maart naar :
OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST
OPENBAAR ONDERZOEK UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
CEL PLANNING EN DATABEHEER
KAN. DE DECKERSTRAAT 22-26
2800 MECHELEN
Infonummer openbaar onderzoek : 015/28.41.61.
We weten ook graag wat er bij onze inwoners leeft ! Stuur daarom
een kopij van uw opmerkingen aan onze dienst leefmilieu.
GEMEENTEBESTUUR ZOERSEL
MONIQUE DE FEYTER
DIENST LEEFMILIEU
KASTEELDREEF 55
2980 ZOERSEL

ZOERSEL
2
6
8

in cijfers

BURGERLIJKE STAND (1996) :

geboorten............................................................................................................................113
sterfgevallen .........................................................................................................................78
huwelijken .............................................................................................................................42
echtscheidingen....................................................................................................................15
aannemingen ..........................................................................................................................3
bevolking (op 01/01/1996) .............................................................................................19.964

ALGEMEEN BESTUUR :

aantal raadsleden .................................................................................................................25
college van burgemeester en schepenen...............................................................................6
aantal kiezers.................................................................................................................14.429
aantal gezworenen voor het assisenhof ...............................................................................86

SOCIALE VOORZORG :

OCMW-raadsleden ...............................................................................................................11
financiële bijdrage van de gemeente aan het OCMW ............................................29.500.000
aanvragen ouderdomspensioenen .....................................................................................131

7
5

FINANCIËN : (gemeentebegroting dienstjaar 1997)

GEWONE DIENST
ontvangsten .................................................................................................560.602.128
uitgaven .......................................................................................................545.338.863
saldo ...........................................................................................................+ 15.263.265
BUITENGEWONE DIENST
ontvangsten .................................................................................................286.655.000
uitgaven .......................................................................................................335.669.117
saldo (eigen dienstjaar) ...............................................................................- 49.014.117

ONDERWIJS (1996) : (aantal leerlingen)
Gemeentelijke Basisschool Zoersel....................................................................................270
Gemeentelijke Basisschool Halle .......................................................................................199
Gemeentelijke Basisschool St.Antonius .............................................................................581
Vrije Basisschool Halle .......................................................................................................194
Vrije Basisschool Zoersel ...................................................................................................413
Vrije Basisschool St.Antonius .............................................................................................516
Gemeenschapsschool St.Antonius.....................................................................................236
BIBLIOTHEKEN (1995) :

1

totaal aantal werken.......................................................................................................62.988
totaal aantal uitleningen.................................................................................................76.462
totaal aantal lezers...........................................................................................................5.601

BLOEDINZAMELINGEN 1997
RODE KRUIS - VLAANDEREN
ST.-ANTONIUS

ZOERSEL

HALLE

telkens op dinsdag
van 15 tot 20 uur
Bethaniënhuis,
Handelslei 167
18 maart
17 juni
16 september
16 december

telkens op woensdag
van 18u.15 tot 20u.30
gemeentelijke basisschool,
Kerkstraat 1
19 maart
11juni
17 september
17 december

telkens op maandag
van 18u.30 tot 20u.30
Parochiezaal,
Lindedreef
10 maart
9 juni
8 september
8 december

Contactpersoon voor het bloed- en plasmageven :
mevrouw Maria Bouchet, Hofeinde 6, Halle, tel. 383.38.88.

IPZ
Inter
Politie
Zone

Vanaf 1 januari 1997 is de InterPolitieZone Voorkempen werkzaam.
Een InterPolitieZone is een samenwerkingsverband tussen gemeentepolitie
en rijkswacht, met als doel 24 uur permanentie te verzekeren. De InterPoliteZone Voorkempen bevat de gemeenten Zoersel, Brecht, Schilde en Malle.
Deze nieuwe werkwijze heeft ook zijn
invloed op de openingsuren van ons
commissariaat. Voortaan kan u er
tercht op weekdagen van 7 tot 19 uur
en zaterdag van 8 tot 13 uur. ‘s Nachts
en gedurende het weekend is het politiebureel van Schilde open als contactpunt. Telefonisch kan u altijd het nummer van onze politie contacteren.
Buiten de openingsuren van ons commissariaat komt uw oproep dan automatisch terecht bij de dispatching te
Schilde. Indien nodig wordt er van daar
een patrouille verwittigd om bij u langs
te komen.
Op het terrein zullen er ofwel rijkswachtpatrouilles ofwel patrouilles van
de gemeentepolitie zijn. Tussen de
korpsen werd een verdeelsleutel uitgewerkt (politie : 62 % - rijkswacht 38 %).
Naargelang wie er op dat ogenblik van
dienst is kan u dus een patrouille verwachten van de politie of van de rijkswacht. Een patrouille van de politie kan
er dan weer een zijn van één van de
vier deelnemende gemeenten.
Op deze wijze zullen er op het grondgebied van de InterPolitieZone steeds
patrouilles rijden, dag en nacht. Tijdens
nachten en in het weekend twee
patrouilles, op vrijdag- en zaterdagnacht drie patrouilles.
POLITIE ZOERSEL
Kerkhoflei 14, St.-Antonius, tel. 385.16.16.
Alle werkdagen van 7 tot 19 uur,
zaterdag van 8 tot 13 uur (enkel wijkagent)
Na deze openingsuren worden alle telefonische
oproepen automatisch doorverbonden met het
commissariaat van Schilde.

POLITIE SCHILDE
Kapelstraat 10, Schilde, tel. 380.16.16.
24 uur bereikbaar
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G E N D A

VOLGENDE EDITIE : APRIL 1997
artikels binnen : 08/03/97
periode : 17/04/97 - 19/06/97
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

POLITIEKE KALENDER
GEMEENTERAAD :
donderdag 27 februari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 27 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 24 april, Koetshuis, 20 uur
VGK VEMINA :
donderdag 6 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 3 april, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGK BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGK ROLA:
donderdag 20 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 15 mei, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGK WELZIJN :
dinsdag 15 april, Zonneputteke, 20 u.
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90
SPORTRAAD :
dinsdag 25 februari, 20 uur
dinsdag 25 maart, 20 uur
dinsdag 22 april, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 26 maart, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 4 maart, Zonneputteke, 20 u.
dinsdag 1 april, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 8 maart, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 22 maart, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD
woensdag 12 maart, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

LET OP !
DEZE DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE
BINNEN. DATA VAN VGK'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN
SOMS WIJZIGEN.
WIL JE 100 % ZEKERHEID ?
EERST EVEN BELLEN.

W

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

HUISARTSEN
FEBRUARI
za 22 : Dr. Rabijns, Halle-dorp 100 (385.41.42)
zo 23 : Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)

MAART
za 1 :
zo 2 :
za 8 :
zo 9 :
za 15 :
zo 16 :
za 22 :
zo 23 :
za 29 :
zo 30 :
ma 31 :

Dr. Coppens, Hoge Dreef 85 (383.17.55)
Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16 Oostmalle (311.64.76)
Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle, (311.71.81)
Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle, (311.71.81)
Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)

TA N D A RT S E N
FEBRUARI
22-23 : Huveners P., Essenhoutstraat 264, Kapellen (664.88.77)

MAART
1-2 : V.D. Bulcke P., Bredabaan 493, Brasschaat (651.43.24)
8-9 : Ballings L., Gemeentepark 12, Wuustwezel (669.78.95)
15-16 : Hintjens A, Boekenberglei 130, Deurne (321.31.05)
22-23 : Van Cleemput E., Hofstraat 14, Brasschaat (651.83.85)
29-30-31 : Nagels M., Wijnegemsteenweg 30, ‘s Gravenwezel (658.87.41)

APOTHEKERS
FEBRUARI
21-02-28/02 : Mertens, Halle (weekend)
Baeyens, Zoersel (weekdagen)
28/02-07/03 : Meeussen, Wijnegem (weekend)
De Vlier, Wijnegem (weekdagen)

MAART
07/03-14/03 : Nijs, Zoersel
14/03-21/03 : Rochtus - Van Mulders, Schilde
21/03-28/03 : Mertens, Halle (weekend)
Baeyens, Zoersel (weekdagen)
28/03-04/04 : Van Den Bosch, Westmalle

APRIL
50 JAAR SAMEN
Frans en Mathilda SOONS - MARIEN
Joseph en Irma DE FEYTER - VAN DEN BULCK
Petrus en Delphina BAETENS - HAEMBOUTS
Alphons en Maria MONDELAERS - PEPERMANS
Henri en Ivonne PEETERS - JACOPS
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04/04-11/04 : De Vlier, Wijnegem (weekend)
Meeussen, Wijnegem (weekdagen)
11/04-18/04 : Fransen, St.-Antonius
18/04-25/04 : Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekend)
Eelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)

LET OP !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op
maandag 31 maart (Paasmaandag).

