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Beste lezer,

“De dingen gebeuren, ook zonder woorden...”. Met deze en andere
woorden heeft de onlangs overleden dichter Herman De Coninck
zich onsterfelijk gemaakt. Maar wat mocht de dichter bedoelen met
deze woorden? Zijn woorden niet belangrijk? Wat vermag een
dichter zonder woorden, of hebben zijn woorden geen invloed op
het verloop der dingen?

Vragen die onvermijdelijk gesteld worden wanneer men begint met
de samenstelling van een nieuw nummer van de GGD. Ook al kie-
zen wij onze woorden minder zorgvuldig en hebben onze teksten
geen poëtische ambities, toch is elk nieuw nummer het resultaat
van het aaneenrijgen van woorden. Als deze woorden dan al geen
invloed zouden hebben op het verloop der dingen, laat ze dan de
dingen duiden en informatie brengen over het reilen en zeilen in
ons dorp.

Zo kan je in dit nummer tal van wetenswaardigheden lezen, de
beslissingen van de gemeenteraad en de gespreksthema’s van de
verschillende adviesraden vernemen. Daarnaast starten wij, in het
kader van “Zoersel historisch” een nieuwe reeks met informatie
over oude en merkwaardige hoeves.

De grote vakantie staat inmiddels voor de deur. De thuisblijvers
zullen in dit nummer hun gading vinden. Wandelen en fietsen in en
om Zoersel komt aan bod en we kijken achter de schermen van
het zomerevenement “Jazz in’t Groen”. De reizigers, met of zonder
huisdier, zullen eveneens nuttige informatie vinden.

Hoe je je vakantie ook doorbrengt, geniet ervan!

Jan Campforts.

VO O R W O O R D
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Voor de 13de maal richt het gemeentebestuur van Zoersel dagcur-
sussen in voor alle geinteresseerden. Ook dit jaar breiden wij ons
aanbod uit. Er is keuze uit Frans, Duits, Engels, Spaans, snit en
naad, dactylo, computer, EHBO en voor de eerste maal ook
Nederlans voor anderstaligen.
Heb je interesse en wil je meer info dan kun je terecht bij de
Vormingsdienst waar Diane Weyten je graag verder helpt.

Ze is te bereiken op volgende plaatsen en dagen.

Halle, Zusterhuis, Halle-dorp 37, tel. 380.13.81.
maandag van 8u.30 tot 12 uur
dinsdag van 8u.30 tot 12 uur

St.-Antonius, loketdienst, Handelslei 108, tel. 380.13.80.
woensdag van 8u.30 tot 12 uur
donderdag van 8u.30 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur

Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15, tel. 312.94.10.
vrijdag van 8u.30 tot 12 u

Liefst zo vlug mogelijk inschrijven om het samenstellen van de
groepen te vergemakkelijken.
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WILDBEHEER

Medewerking gevraagd

Alle personen die betrokken zijn bij
een aanrijding met reeën, wordt
gevraagd contact op te nemen met
de wildbeheerscommissie. Zij gaat
de aangereden en/of gekwetste
reeën zoeken en indien mogelijk ver-
zorgen. Wild dat door de aanrijding
sterft, mag je buiten het jachtseizoen
ook niet meenemen. De dode dieren
moeten naar het OCMW gebracht
worden.

Volgende personen zijn verant-
woordelijk voor het wildbeheer en
kan je dus contacteren bij een
aanrijding met wild:
Eddy Van Marcke : 384.21.21,
Wim Claes : 311.67.98.

GORDELEN

7 september 1997

De Gordel is dit jaar aan zijn
zeventiende editie toe.
Net zoals vorige jaren kan je
terecht in Sint-Genesius-Rode,
Dilbeek, Zaventem of Overijse
voor een fikse wandeling of een
stevige fietstocht in de groene
rand rond Brussel.

Wie wil deelnemen, betaalt tot 24
augustus 1997 slechts 90 frank.
Later betaal je 130 frank. In deze
prijs zijn de deelname en de verze-
kering inbegrepen.

Voor informatie en inschrijvingen:
Gordelsecretariaat
Dorpstraat 44
1640 Sint-Genesius-Rode
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KINDERPASJES

Rechtzetting !

In het vorige nummer van de GGD
kon je lezen dat voor kinderen onder
twaalf jaar een kinderpasje bestaat
dat snelle identificatie mogelijk
maakt. Dit pasje heb je ook nodig bij
controles aan de grens.

In tegenstelling tot wat we toen
schreven is het pasje niet ÉÉN, maar
TWEE jaar geldig.

EETWARENINSPECTIE

Vergunningsaanvragen indienen !

De Algemene Eetwareninspectie
herinnert er de fabrikanten en han-
delaars in voedingsmiddelen aan dat
een vergunningsaanvraag voor hun
activiteit moest ingediend zijn voor 1
januari 1997.

Alle winkels waar voedingsmiddelen
verkocht worden, zelfs in kleine hoe-
veelheden, restaurants, cafés, ijssa-
lons, bakkers, beenhouwers, fabri-
kanten, grootkeukens, collectivitei-
ten, enz. moeten in de loop van 1997
een vergunning bekomen voor hun
fabricage of handel.

Wie een dergelijke vergunning nog
niet zou aangevraagd hebben, loopt
steeds meer kans op gerechtelijke
acties vanwege de ambtenaren van
de Eetwareninspectie.

Aanvraagformulieren en verdere
inlichtingen kunnen in de provinciale
centra van de Eetwareninspectie van
het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu
bekomen worden op volgend adres :
Theaterbuilding, 13de verdieping,
Italiëlei 124 bus 70, 2000 Antwerpen
tel. 213.80.20, fax 213.80.22.

GEMEENTE VERKOOPT

Fietsen !

De gemeente verkoopt bij opbod een
aantal fietsen. Deze verkoop heeft
plaats op donderdag 26 juni om 18
uur aan het politiecommissariaat
(Kerkhoflei 14, St.-Antonius). De fiet-
sen zijn te bezichtigen vanaf 17u.45.

BETHANIËN

Gezocht vrijwilligers !

Bethanië zoekt dringend
een vrijwilliger die
woensdagvoormiddag
patiënten naar de kinesi-
therapie kan voeren.

Het patiëntenkoor zoekt
een dirigent, een vrijwilli-
ger die hen kan leiden bij
het zingen.

Vrijwilligers die zin heb-
ben om tijdens de zo-
mermaanden de mini-
golf in de namiddag open
te houden, zijn welkom.

Als vrijwilligers kan je
ook op een afdeling
meewerken. Door met de
patiënten te gaan wan-
delen en winkelen, hen-
koffie te geven, gewoon
een babbeltje doen, een
activiteit mee begelei-
den, ... kan je heel wat
gezelligheid brengen en
krijgt iedereen wat extra
aandacht.

Vrijwilligers kunnen zowel
voor een lange als voor
een korte periode mee-
werken. Voorwaarde :
minimum 18 jaar of leer-
ling zijn van het laatste
jaar S.O. Ervaring is niet
vereist. Vrijwilligers zijn
verzekerd voor burgerlij-
ke aansprakelijkheid en
ongevallen, ze worden
goed geïnformeerd en
begeleid op de afdelin-
gen. Onkosten worden
niet vergoed.

Voor meer informatie
kan je terecht bij :
Sigrid Bauwens,
PC Bethanië,
Handelslei 167,
2980 Zoersel,
deelgemeente St.-Antonius,
tel. 380.20.11.
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verontschuldigd :

Els Bogaerts

FINANCIËN

* De gemeenteraad viseert

unaniem het proces-verbaal

van de gemeentekas, opge-

maakt op 31 december

1996. Het verantwoord ver-

mogen ervan bedroeg op

deze datum 128.027.767 fr.

* De begrotingsrekening, de

balans en de resultatenre-

kening voor 1996 worden

unaniem goedgekeurd. Het

jaar wordt afgesloten met

een overschot van circa 80

miljoen frank. Dit relatief

goede resultaat vloeit

vooral voort uit het inhalen

van de achterstand bij de

inning van belastingen

door het Ministerie van

Financiën en uit het uit-

stellen van voorziene rio-

leringsprojecten. De wer-

kingskosten stegen daaren-

tegen wel.

VEILIGHEIDSCHARTER

Zoersel maakt sinds vorig

jaar samen met Brecht, Malle

en Schilde deel uit van de

Interpolitiezone (IPZ)

Voorkempen. De gemeente-

raad neemt kennis van het

veiligheidscharter, waarin de

krachtlijnen voor het lokaal

veiligheidsbeleid worden uit-

eengezet. Zo zal er bijzondere

aandacht besteed worden aan

inbraken en diefstallen, ver-

keersveiligheid, jeugdbe-

scherming en basiszorg aan

minderjarigen, drugproblema-

tiek, vandalisme en milieu.

De Zoerselse politie zal zich

toeleggen op de jeugdbe-

scherming en de basiszorg

voor minderjarigen vermits

een aantal agenten al heel wat

ervaring heeft op dit terrein.

JEUGDWERKBELEIDSPLAN

1996
Het werkingsverslag 1996

over het jeugdwerkbeleids-

plan wordt unaniem goedge-

keurd. In dit verslag wordt de

werking positief beoordeeld.

De voornaamste knelpunten

zijn nog het bereiken van de

doelgroep van +12-jarigen en

het verstrekken van informa-

tie in dit blad via de eigen

rubriek “de Junior”.

MILIEUCONVENANT

* De milieuconvenant 1997-

2000 wordt goedgekeurd.

Dit is een overeenkomst

tussen het Vlaamse

Gewest en onze gemeente,

waarin Zoersel voorneemt

een aantal inspanningen te

doen op milieuvlak.

Indien de vooropgestelde

resultaten bereikt worden,

keert het Vlaamse Gewest

jaarlijks een toelage uit.

Onze gemeente legt de lat

hoog en zal trachten op

alle mogelijke domeinen te

voldoen aan de eisen.

* Met de provincie

Antwerpen wordt voor

1997 eveneens een milieu-

convenant afgesloten.

Hierdoor verleent de pro-

vincie een aantal diensten

tegen verminderd tarief.

VARIA

* Een politiereglement dat

een stilstaan- en parkeer-

verbod voorziet in “De

Ster” langs de straatzijde

met onpare huisnummers

vanaf de aansluiting met

de Salphensebaan tot het

Zonneputteke wordt una-

niem goedgekeurd. Het

reglement komt tot stand

op vraag van de bewoners

van “De Ster”, die regel-

matig hinder ondervonden

van geparkeerde auto’s

van bezoekers van het

Zonneputteke.

* De gemeente zal voortaan

een vormingstoelage uitke-

ren als tussenkomst in de

inschrijvingskosten voor

het volgen van vormings-

cursussen door sportbege-

leiders van onze sportclubs.

* De lastvoorwaarden en de

wijze van gunnen voor de

aankoop van een occasie

landbouwtractor voor de

groendienst en van een

zoutstrooier worden goed-

gekeurd. Dit gebeurt

tevens voor de heraanleg

van de speelplaats van de

gemeentelijke basisschool

van Halle.

* De bezwaren ingediend

tegen het wegtracé in de

nieuwe verkaveling

Paardemarkt - Sniederspad

worden ongegrond ver-

klaard, waarna het tracé

unaniem wordt goedge-

keurd.

GEHEIME ZITTING

De raad bekrachtigt de tijde-

lijke aanstellingen in het

gemeentelijk onderwijs van

G. Meeussen en H. De Turck.
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RA A D S Z I T T I N G VA N 24 A P R I L 1997

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 tegen

500,- fr. per jaar,

tel. 380.13.15.

OPPOSITIE :
ZTD, VLD, VL. BL.,

ZVV, SP

MEERDERHEID :
CDU, AGALEV, DDV, VU



97/3 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 5

In 1996 reikte de Culturele Raad voor het eerst
de cultuurprijs uit. Laureaat was Jos Poppeliers,
bibliothecaris van de gemeente Zoersel.

Dit jaar komen de verenigingen in aanmerking
om de cultuurprijs in ontvangst te nemen. De cul-
tuurprijs geldt in essentie als een aanmoedi-
gings- of erkentelijkheidsprijs.

Om in aanmerking te komen moet de vereniging
een culturele prestatie hebben geleverd of zich
verdienstelijk hebben gemaakt in één of verschil-
lende van de volgende domeinen :
a)de bescherming van de luister van de taal,
b)de schone kunsten in de meest brede beteke-

nis,
c)de artistieke, de intellectuele, de morele en de

sociale vorming en de permanente vorming in
het algemeen,

d)de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en
het toerisme,

e)het verwerven, het behoud en de bescherming
van het cultureel patrimonium en de musea.

Onder verenigingen verstaan we :
- verenigingen

(bijvoorbeeld: senioren-, sport-, cultuurverenigingen),

- instellingen
(bijvoorbeeld in sectoren als onderwijs, welzijn, ...)

- groepen
(bijvoorbeeld muziekgroepen, kunstgroepen, ...)

Elke persoon woonachtig in de gemeente en
elke vereniging die er actief is, kan een kandi-
daat voordragen. De voordracht gebeurt schrifte-
lijk, gemotiveerd, aan de hand van een daartoe
voorzien formulier.

Indien je denkt een vereniging te kennen die in
aanmerking komt voor deze prijs, dan kan je ze
voordragen door voor 15 september een voor-
drachtformulier binnen te brengen bij de
gemeentelijke Cultuurdienst, Halle-dorp 37.

Eind februari keurde de gemeenteraad het signalisatieplan voor Zoersel
goed. Dit plan is het gevolg van een verordening van de Vlaamse over-
heid die tot doel heeft de bewegwijzering in gans Vlaanderen op een uni-
forme wijze te laten geschieden. Het is tevens de bedoeling overtollige
bewegwijzering te weren. Daarom werden strikte regels opgesteld die
voor elke soort van bestemming de voorwaarden en de toelating tot
bewegwijzering vastleggen. Bestemmingen zijn onder andere : gemeen-
ten, openbare gebouwen, toeristische gebouwen, sportvelden, bedrijven-
terreinen, en andere. Het signalisatieplan is rechtstreeks gekoppeld aan
het verkeerscirculatieplan zodat dit tevens een middel is om de verkeers-
stromen te laten verlopen langs de gewenste tracés. Tijdens de tweede
helft van dit jaar zullen de gemeentelijke diensten overgaan tot de uitvoe-
ring van het goedgekeurde plan.

Het overgrote deel van de bewegwijzering gebeurt op initiatief van de
gemeente. In sommige gevallen kunnen particulieren ook een signalisatie
laten plaatsen. Het zijn bedrijven en restaurants. Ook hier zijn de regels
zeer strikt. Afzonderlijke bedrijven worden niet gesignaleerd buiten de
bedrijventerreinen. Bedrijven met meer dan 20 werknemers die niet in een
bedrijventerrein of langs een verkeersweg gelegen zijn kunnen wel een
afzonderlijke bewegwijzering krijgen. Restaurants kunnen slechts gesig-
naleerd worden als ze buiten de agglomeratiezone gelegen zijn. Zoals
men hieruit kan afleiden, komen in onze gemeente niet zoveel zaken hier-
voor in aanmerking. Informatie hierover kan bekomen worden op de
Dienst Stedebouw van de gemeente, tel. 380.13.40 en 380.13.41.
Aanvragen moeten gericht worden aan het College van burgemeester en
schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.
Alle niet vergunde signalisatieborden zullen door de gemeente of het
Vlaamse Gewest verwijderd worden.

C  CultuurCultuur
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11 99 99 77
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HET PRILLE BEGIN, DE SNELLE UITBOUW

Jazz in ‘t Groen is in korte tijd uitgegroeid tot
een evenement in de gemeente. Toch zullen we
deze zomer pas aan de vierde editie toe zijn.
In 1994 was het de vzw Divers, organisator
van onder andere de Parkavonden in Schilde,
die in samenwerking met het gemeentebestuur
eerst Jazz in ‘t Park organiseerde. Na dat eerste
jaar had de vzw Divers, inmiddels een profes-
sionele organisatie geworden met 70 evene-
menten, er niet zoveel trek meer in (want ze
hadden er niet zoveel aan over gehouden) zo-
dat naar andere organisatoren werd uitgekeken.
Vier mensen van Euro-Zoersel namen in 1995
de fakkel over.
Op de vraag naar het waarom, antwoordt Jef
Joostens: “Ik geloof erin, het is een sociaal ini-
tiatief. Hadden wij het niet gedaan, dan zou-
den anderen het gedaan hebben. Nog twee
andere organisaties stonden klaar.“
Er werd dus een andere vzw opgericht, de

naam werd overgekocht, er werden samenwer-
kingsmodaliteiten met het gemeentebestuur
afgesproken.
Het eerste jaar werd veel leergeld betaald en
werd er ook hard gezweet (warme zomer). In
dat eerste jaar moest men zich ook met goed-
kope orkestjes tevreden stellen. Maar het
publiek verscheen op de afspraak !
Het jaar daarop (1996) kon er een betere spon-
soring verkregen worden en werd een eigen
naam gekozen (Jazz in ‘t Groen).

EEN VZW MET TWEE LEDEN

Een beetje verrassend blijkt dat Jazz in ‘t
Groen draait op een vzw met twee leden. May
Vervoort en Jef Joostens zijn de (twee) leden
van de vzw. Daarnaast zijn er twee ‘vaste
medewerkers’ : Marc (de man van May) en
Mia Niebergh. Niet geheel verwonderlijk prij-
ken op de kast van de woonkamer vijf
handboeken over vzw’s.

De penningmeester van de vzw haakte af in
1995; de nachtrust en de gedachte aan de
financiële verantwoordelijkheid konden niet
meer met mekaar verzoend worden.
May : “Met deze beperkte groep heb je geen
stress-toestanden, je weet wat je aan mekaar
hebt. Er is een spontane taakverdeling.
Intussen hebben we ook stilaan onze weg
gevonden in het wereldje van organisaties en
artiestenbureau’s.“

EN TOCH EEN HELE EQUIPE DIE MEEDRAAIT

Voor een goede organisatie zijn een precieze
taakverdeling en het inschakelen van derden
op het juiste moment cruciaal. Daarvoor is een
draaiboek gemaakt: wanneer een container
moet worden gebracht en afgehaald, tenten
moeten worden geplaatst, waar en wanneer de
tapwagen door de brouwerij moet worden
geïnstalleerd, enz ... .
In de eerste jaren werd er met jobstudenten

Negen vrijdagse zomeravonden lang in juli en augustus

duren ze. Een muzikaal programma dat mag gezien worden.

Gezelligheid troef. Een hele bende volk om het draaiende te

houden. Gemiddeld 1.200 bezoekers per avond. Die vinden

(als ze op tijd zijn tenminste ...) een plaatsje voor een biertje

of een wijntje op een heel plein vol tafeltjes en stoelen in het

park van het gemeentehuis. Voor de jeugd dé plaats voor

een ‘rendez-vous’. En dat allemaal gratis !

Dat zijn de avonden van Jazz in ‘t Groen zoals u ze als

bezoeker kent. Tijd om eens achter de schermen van dit

succesnummer te gaan kijken, zo vond de GGD.

ACHTER DE azz inazz in
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SCHERMEN’t Groen’t Groen
gewerkt die werden geronseld voor allerlei
taken. Soms zijn er wel dertig mensen aan ‘t
werk. Omwille van een aantal problemen is
men nu overgestapt naar het delegeren van
taken, tegen een vergoeding, aan verenigingen.
Zowel de vereniging als Jazz in ‘t Groen heb-
ben daar alleen maar baat bij. Wat de vereni-
ging met de centen doet, maakt ze zelf uit. 
Op die manier zoekt Jazz in ‘t Groen ook voort-
durend nieuwe samenwerkingsverbanden met
het verenigingsleven in Zoersel. De fotoclub
Obscura, de scouts, Kriskras, de KLJ, de vrou-
wengilde & het koor van Halle verleenden al
hun medewerking. Met Euro-Zoersel was er een
geslaagde avond in 1996. Ook de 11 juli-viering
werd in 1996 samen georganiseerd. Dit experi-
ment zal in overleg met het 11 juli-comité en de
culturele raad niet herhaald worden.
Met de Derde-Wereldraad wordt nu voor de
derde keer een avond georganiseerd. Op 22
augustus zal er een stukje van de wereld te
zien zijn in het park. Verschillende derde-
wereldorganisaties zullen er zijn en een
Congolese soukous-groep zal er voor de
ambiance zorgen.

EEN BUDGET VAN 1.500.000 FR.
Gezien er geen directe subsidie is en er altijd
een aantal vaste kosten zijn vooraleer er één
pint is getapt of vooraleer de orkesten één noot
hebben gespeeld, is het financieel risico voor
de mensen achter de schermen zeer groot.
Er wordt nu gedraaid op een budget van bijna
anderhalf miljoen frank. Daarvan komt een
vierde van directe of indirecte steun en spon-
soring, de rest komt van de verkoop van
drank, broodjes, enz ... .
De negen orkesten betekenen een uitgavenpost
van 450.000 frank (vorig jaar 250.000 fr). De
gemeentelijke inbreng bestaat uit het ter be-
schikking stellen van het gemeentelijk park en

het Koetshuis, van tafels en stoelen, van tech-
nische bijstand, ... .

HOE STEEK JE NU ZO’N PROGRAMMA INEEN ?
“In het begin was het zoeken en bellen, maar
nu moeten we niet zoveel meer doen, en ko-
men de artiestenbureau’s zelf naar ons toe. Het
hele jaar krijgen we aanbiedingen (soms met
een CD erbij).
We proberen wat evenwichten te vinden tus-
sen populair en wat moeilijker beluisterbaar,
een paar grote en een paar onbekende namen,
er zijn duurdere en minder dure namen. Een
live-reputatie is belangrijk. Soms spelen toe-
vallige factoren mee. Zo zal bijvoorbeeld Lois
Brownsey, een befaamde Amerikaanse jazz-
zangeres Zoersel op 11 juli aandoen, alleen
omdat ze toevallig de vrijdagavond had open-
staan tussen andere optredens op donderdag en
zaterdag. Ook moet je eens mensen een kans
geven. Dat is dan voor ons een beetje een gok;
zo komt er nu een Tjechisch groepje.
En er wordt gestart en afgesloten met ‘een
knaller’”.

Januari en februari zijn maanden voor het zoe-
ken van sponsors. Vanaf Pasen moet er aan de
promotie worden gedacht. De twee maanden
vooraf moet alles organisatorisch op punt
gesteld worden.
Op het laatst komt er dan nog zoveel bij kij-
ken. De telefoon staat dan niet meer stil.

De mensen achter de schermen geven als ster-
ke punten van Jazz in ‘t Groen:
- het is een sociaal evenement; mensen komen

voor de muziek maar zeker zoveel voor de
gezelligheid, voor het praatje;

- de gratis inkom; kinderen kunnen rondhollen
en ravotten ... het is een rustig familiaal
gebeuren;

- mensen komen met de fiets of per wagen en
kunnen komen en gaan;

- er is behoefte aan dit soort van dingen.

ANEKDOTES EN PROBLEMEN (-PJES)
Een koppeltje werd (door May) ooit vriende-
lijk verzocht om ‘het hier toch niet te doen’.
Vorig jaar moest er wel even worden ingegre-
pen omdat mensen de meegebrachte fles
Chianti soldaat maakten. En zo tegen het mid-
dernachtelijk uur zijn er wel eens wat be-
schonken jazz-liefhebbers.
Ook de discussies met De Wielewaal behoren
tot het verleden. En de plooien met de vzw
Kunst in Zoersel konden worden gladgestre-
ken, nadat in het park aanwezige kunstwerken
ooit waren beschadigd.
May : “Al bij al geen echt grote problemen.
We maken er ook een punt van om het park in
een behoorlijke toestand terug achter te laten “.

DE PRIMEUR VOOR DE GGD
En voor dit jaar verklappen we, als primeur,
dat er een nieuw bier zal worden getapt “Den
Halsen tuimelaar”. Vroeger was er in Halle
een brouwerij die ‘den Tuimelaar’ brouwde.
Dat bier is vandaag wellicht niet meer te
maken, maar een brouwerij van Belsele brengt
op de jazz-avonden een bier onder de naam
‘Halsen Tuimelaar’ op de markt.

Tot op een zwoele, wat zweterige zomer-
se avond of nacht, exotisch gekleurd door
een stevige ritmesectie, een dreunende
bass, en een zwarte stem, meewiegend
op de klanken die vanaf het podium op
ons af komen rollen, én met een fris
verkoelend wijntje, of enen Halschen
Tuimelaar, binnen handbereik !

Bart Bouciqué
Jan Campforts
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In de begroting van 1997 staat voor de eerste

maal een bedrag ingeschreven als ‘toelagen voor

bijzondere sociale initiatieven’. Begin april heeft de

Verruimde Gemeenteraadscommissie Welzijn een

reglement uitgewerkt op basis waarvan de toela-

gen kunnen worden verstrekt.

Elke initiatiefnemer van een sociaal project, werk-

zaam op het grondgebied van de gemeente

Zoersel, kan een aanvraag indienen. Onder een

sociaal project verstaan we een project dat kansen

schept voor een groep kansarmen van de

gemeente Zoersel.

De aanvraag voor subsidiëring van een project

dient te gebeuren via een speciaal aanvraagfor-

mulier, dat te verkrijgen is bij de gemeentelijke

welzijnsdienst.

Een aanvraag tot subsidiëring van een sociaal

project moet door de initiatiefnemer ingediend

worden voor 1 november van het jaar, dat aan het

jaar voorafgaat waarin het project zal worden

gerealiseerd.

Voor 1997 is er evenwel een overgangsbepaling

voorzien. Projecten voor de periode 1 september

1997 tot en met 31 december 1997 moeten uitzon-

derlijk ingediend worden voor 12 oktober 1997.

Na indiening van het project verloopt de procedure

als volgt : de Verruimde Gemeenteraadscommissie

Welzijn maakt een selectie uit de inge-

diende projecten en adviseert het sche-

pencollege omtrent de subsidiëring. Het

schepencollege beslist nadien definitief

over de toekenning van  de subsidie.

Voor alle inlichtingen over dit reglement kan je

terecht bij de afdeling Welzijn, Bart Van Santvliet,

Halle-dorp 37, tel. 380.13.90. Ook aanvraagformu-

lieren kan je hier bekomen.

De vakantie staat voor de deur. De koffers worden gepakt en zonnige oorden opge-

zocht. En het huisdier dat gisteren ondoordacht werd aangekocht, loopt het risico

morgen een zwervertje te zijn. 

Nochtans zijn er asielen waar je met kat of hond terecht kan voor de vakantieperio-

de of ,indien gewenst, voor langere perioden of zelfs definitief. Huisdieren kunnen

afgestaan worden ter adoptie en krijgen zo een kans op een nieuw leven.

Dump ze vooral niet langs de weg. Hiermee ben je in overtreding met de wetgeving

(wet van 14 augustus 1986) en riskeer je celstraffen van één tot drie maanden of

aanzienlijke geldboeten.

Bij het vaststellen van verwaarlozing of mishandeling van dieren kan je steeds

terecht op volgende nummers :

- DIERENASIEL, BREDASTRAAT 166, 2060 ANTWERPEN, TEL. 233.27.12,

- S. BELPAIRE, INSPECTEUR VOOR ZOERSEL, 383.27.70.

SOCIALE
I N I T I A T I E V E N

INPAKKEN EN

WEGWEZEN
VAKANTIE... OOK VOOR HUISDIEREN

D I E R E N L E E D

INPAKKEN EN

WEGWEZEN
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WAT HOUDT DIT IN ?
De speciale parkeerkaart geeft aan gehan-
dicapten het recht om :
- voor onbeperkte duur te parkeren op plaat-

sen met een beperkte parkeerduur (par-
keermeters, blauwe zone, verkeersborden)

- om te parkeren op plaatsen die uitslui-
tend voorbehouden zijn aan gehandicap-
ten en om gratis te parkeren op parkeer-
plaatsen van de NMBS.

OPGELET !
Het parkeren voor onbepaalde duur bete-
kent NIET automatisch kosteloos parkeren.
Ingeval van twijfel en zo er niets op de
parkeermeters vermeld staat, vraag dan
nadere uitleg aan de politie.
De speciale parkeerkaart geeft niet het
recht om te parkeren op plaatsen die wet-
telijk voorbehouden zijn aan andere cate-
goriëen van automobilisten en geldt enkel
op het Belgisch grondgebied.

WIE IS RECHTHEBBENDE ?
De speciale parkeerkaart wordt uitgereikt
aan personen :
- met een blijvende invaliditeit van min-

stens 80%,
- met een blijvende vermindering van zelf-

redzaamheid van ten minste 12 punten,
- met een blijvende invaliditeit van ten

minste 50% van de onderste ledematen,
- die volledig verlamd  zijn aan de boven-

ste ledematen of bij wie deze geampu-
teerd zijn,

- die burgerlijk of militair oorlogsinvalied
zijn met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

DEZE KAART
IS STRIKT PERSOONLIJK 

HOE WORDT ZE BEKOMEN ?
Ze wordt aangevraagd door middel van
het speciale formulier “aanvraag van de

speciale parkeerkaart” dat te verkrijgen is
bij het gemeentebestuur.
De aanvraag moet : 
- ofwel vergezeld zijn van een attest van

een gerechtelijke of administratieve
overheid, waaruit een voldoende graad
van invaliditeit blijkt,

- ofwel moet het formulier op de achterzij-
de ingevuld worden door een huisarts. In
dit geval kan de betrokkene voor een
controle door een geneesheer van het
Ministerie van Sociale Zaken, opgeroe-
pen worden.

OPGELET !
Er dient geen attest te worden voorgelegd
indien de betrokkene een medisch dossier
heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken,
waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden
voldoet.

N.B.
De oude parkeerkaart uitgereikt door het
Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de
minder-validen blijft na 31 december ook
nog geldig. De bezitter van zo’n kaart dient
dus nog geen nieuwe aanvraag in te dienen.

VRIJWILLIGERS SENIORENOPPASDIENST

Het OCMW zoekt vrijwilligers om mee
te werken bij de seniorenoppasdienst.
Mensen die thuis bejaarde of zieke fami-
lieleden verzorgen, wordt langs deze weg
de mogelijkheid geboden om ook eens
‘vrijaf’ te nemen. Indien je een deel van
je vrije tijd ter beschikking wil stellen
van mensen die in een noodsituatie ver-
keren, aarzel dan niet om contact op te
nemen met Rarenne Boyen, seniorencon-
sulente, tijdens de kantooruren bereikbaar
op het nummer 312.94.30.
Er wordt een onkostenvergoeding voor-
zien voor de vrijwilligers.

BOODSCHAPPENDIENST

Het OCMW heeft vastgesteld dat, vooral
tijdens de winterperiode, een aantal
alleenstaande hoogbejaarden zich moei-
lijk kan verplaatsen. Hierdoor ontstaan
problemen om zich bijvoorbeeld van de
nodige medicatie te voorzien of gewoon
boodschappen te doen.
Wij zoeken vrijwilligers die een handje
willen toesteken, zodat deze mensen ook
tijdens deze moeilijke periode thuis zou-
den kunnen blijven.
Voor deze dienst is er eveneens een
onkostenvergoeding voorzien. Indien je
meer informatie wenst of wil meewerken,
dan kan je contact opnemen met Rarenne
Boyen, seniorenconsulente, tijdens de
kantooruren bereikbaar op het nummer
312.94.30.

SS PP EE CC II AA LL EE   PP AA RR KK EE EE RR KK AA AA RR TT OO CC MM WW   GG EE VV RR AA AA GG DD
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Op 21 mei is vanuit Zoersel een camio-

nette vertrokken richting Crucea met de

laatste aansluitstukken om de eerste fase

van de aanleg van het waterleidingsnet te

beëindigen. Tegen einde juli zullen dan

de eerste 80 huizen stromend water in

huis kunnen hebben.

Verder werden nog ettelijke kinderwagens

voor de uitleendienst en speelgoed voor

de kleuterschool naar Crucea gebracht.

Uiterlijk einde juni moeten de ‘adoptie-

dozen’ voor de gezinnen in Crucea bin-

nengebracht worden. Wie nog wat ruimte

heeft om een extra gezin te ‘adopteren’ of

wil meewerken aan dit uniek systeem van

concrete persoonlijke hulp aan een gezin

in onze verarmde jumelagegemeente, is

steeds welkom op zaterdagmorgen tus-

sen 10 en 12 uur in het secreteriaat,

Handelslei 47, Sint-Antonius.

Het zou bijzonder verheugend zijn mocht dit

jaar elk gezin in Crucea dat best wat hulp

kan gebruiken, ‘geadopteerd’ zijn. De situ-

atie is in de laatste maanden zo verergerd

door de enorme prijsstijgingen, dat vrijwel

elk gezin wat extra hulp kan gebruiken.

Van 20 tot 24 juli vertoeven een veertigtal

inwoners van Zoersel, onder wie een

delegatie van het schepencollege, tijdens

een jumelagereis doorheen Roemenië in

Crucea. Op het programma staan onder

meer het bezoek aan de bekende kloos-

ters in Moldavië, een culturele jumelage-

dag, een oecumenische dienst en een

bezoek aan enkele prachtige Roemeense

steden. Er wordt in Crucea gelogeerd bij

een gast- of adoptiegezin.

Midden juli vertrekt naar goede jaarlijkse

gewoonte een grote vrachtwagenlading

met de ongeveer 900 ‘adoptiedozen’,

materialen voor dispensarium (onder

meer een tandartskabinet) en school in

Crucea en medische hulp voor de zieken-

huizen in Vatra Dornei.

Misschien viel het je nog niet op, maar sedert verleden jaar is Zoersel verbroederd met LAU-

BACH, een gemeente in het hartje van Duitsland. Wie Zoersel binnen rijdt, kan lezen op

blauwe info-borden dat we weer heel wat broers en zussen bij kregen. Op een vier uur rijden

van Zoersel ligt het stadje Laubach met zijn deelgemeentes in een mooi wandelgebied. Het

stadje is een “Luftkurort” en heeft zeker iets te bieden voor wie wil genieten van de natuur.

We maakten reeds kennis met de mensen uit Laubach tijdens de laatste Euro-Zoersel-feesten.

Toen werd de verbroederingsakte officieel ondertekend. Zoersel stond ook reeds op de

kerstmarkt aldaar. Nu nodigt Laubach Zoersel als tegenprestatie uit om in hun stad de ver-

broedering te vieren. En vieren dat kunnen ze in Laubach !

Het feest heeft plaats tijdens het weekend van 10 tot 12 oktober. Het schepencollege en een

delegatie van het gemeentepersoneel uit Zoersel zullen zeker aanwezig zijn. Het

verbroederingscomité onder leiding van Jef Joosten uiteraard ook. Maar het is  vooral de be-

doeling dat verenigingen meegaan om dat feest mee te vieren en nieuwe contacten te leggen.

Zoersel en Laubach willen intens samenwerken op diverse gebieden. Ze hebben immers zeer

veel gemeen. Verenigingen als jeugdbewegingen, sportclubs, muziekkorpsen, vrouwenbewe-

gingen, wandel- en fietsclubs en culturele bewegingen kunnen contacten leggen om geza-

menlijke activiteiten op te zetten. 

Wie geïnteresseerd is in een sportwedstrijd Laubach-Zoersel, of wie met een jeugdbeweging

wil kamperen in Laubach, of wie wil weten hoe men in dit deel van de wereld omgaat met

zieken of ouderen of wie als wielerclub naar Laubach wil fietsen, kan mee met de officiële

delegatie en dit tegen zeer democratische prijzen.

Prettige nieuwe contacten en een gezellig weekend zijn gegarandeerd.

Informatie daaromtrent is te bekomen bij Jef Joosten, voorzitter van Eurozoersel en contact-

persoon voor de verbroedering, tel. 383.50.09.

CRUCEACRUCEANN II EE UU WW SS
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De VGC’s zijn verruimde gemeenteraadscommis-

sies. Er zijn er vier : VGC BO (Bestuurlijke Organi-

satie), VGC Welzijn, VGC ROLA (Ruimtelijke Orde-

ning en Landbouw) en de VGC Vemina(Verkeer,

Milieu en Natuurbehoud). Zij adviseren het schepen-

college en de gemeenteraad. Hieronder vind je wat

er tijdens de voorbije vergaderingen zoal werd

besproken. Maar let wel! Dit zijn geen beslissingen!

Wel kunnen deze besprekingen en adviezen tot een

beslissing leiden. Interesse voor deze punten, nu je

nog kan meepraten? Een telefoontje naar het ge-

meentehuis volstaat voor meer informatie. Achteraan in de politie-

ke kalender vind je de data van de verschillende commissies. In de

bibliotheek of in de loketdienst van elke deelgemeente ligt ook het

verslag en de agenda van de gemeenteraadscom-

missies voor iedereen ter inzage.

VGC Vemina - 13 mei
HERINRICHTING KRUISPUNT EIKENLAAN/
KAPELLEI EN FIETSPAD

Voor de herinrichting van dit kruispunt is het Vlaam-

se gewest bevoegd. Toch is er regelmatig overleg

tussen de Vlaamse overheid en het gemeentebe-

stuur. De commissie besprak het plan voor de herin-

richting. Langs de Kapellei van Joostens tot aan de

Oude Baan (Schilde) zou er meteen ook een fiets-

pad komen. Dit zou verhoogd worden aangelegd en afgescheiden

van de rijweg door middel van een boordsteen. Als alles volgens

plan verloopt, voorziet het Vlaamse gewest de uitvoering in 1998.

WERKGROEP FIETS

Hij bracht verslag uit in de commissie. Zo heeft hij

een fietsroute uitgewerkt tussen Halle en St.-

Antonius. Met de gemeente Malle wordt inmiddels

onderhandeld voor het uittekenen van goede fiets-

routes tussen de gemeenten en een aangepaste

bewegwijzering.

UITVOERING MILIEUCONVENANT

De gemeenteraad heeft zopas een nieuw milieu-

convenant goedgekeurd. Dit is een overeenkomst

met het Vlaamse gewest over het gemeentelijk

milieubeleid. In ruil voor subsidies zal de gemeente

een hele reeks maatregelen nemen. De commissie

had het onder meer over enkele ingrepen rond de

inzameling van afval. Zo moet er op het container-

park een kluis komen voor Klein Gevaarlijk Afval.

Ook zal het containerpark minstens één zaterdag

per maand tot 14 uur moeten open blijven. Verder

is de gemeente verplicht oud papier en karton min-

stens één maal per maand aan huis in te zamelen.

Nu gebeurt de papierinzameling door enkele verenigingen. Dit is

voor hen een belangrijke inkomstenbron. Een papierinzameling in

heel de gemeente en één maal per maand is echter voor hen niet

haalbaar. Er moet een overleg komen met de

sportraad en de groendienst, vindt de commissie.

Zij kunnen mee zoeken naar zinvolle opdrachten

voor deze verenigingen. Gedacht wordt aan het

onderhoud van openbare infrastructuur.

GNOP IN DE STARTBLOKKEN

GNOP staat voor Gemeentelijk Natuurontwikke-

lingsplan. Dit plan moet zorgen voor een duurzaam

natuurbeheer in onze gemeente. Het GNOP-actie-

plan werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad

van oktober 1996. Dit jaar wordt het menens. De

werkgroep bracht verslag uit in de commissie en zette een tiental

actiepunten op een rijtje mét prijskaartje. Aan het gemeentebe-

stuur zal gevraagd worden hiervoor geld vrij te maken. Zo ko-

men er subsidies voor kleine landschapselementen

(dit zijn hagen, heggen en houtwallen). Verder

staat er ook een hele reeks beheersplannen op

stapel. Voor dit jaar onder meer één voor de ge-

meentebossen en het gemeentepark.

HERAANLEG PARKING PEGGERSTRAAT-BOSHUISJE

De commissie besprak een voorstel voor de aanleg

van een parking in de Peggerstraat aan het Bos-

huisje. De parking zal verdoken worden aangelegd

in het groen. Zo wordt zij minder ervaren als een sto-

SUBSIDIES VOOR

HAGEN, HEGGEN

EN

HOUTWALLEN

EEN BLIK OP DE
ADVIESRADEN
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PEGGERSTRAAT

WORDT

AAN HET

BOSHUISJE

VEEL SMALLER

EEN BLIK OP DE



rend element. Voor de aanleg van de parking komt er

voldoende ruimte vrij door de Peggerstraat te ver-

smallen tot ongeveer vier meter. De commissie stelt

voor dat de gemeente de aanleg in eigen beheer zou

uitvoeren. Het plan werd gunstig geadviseerd.

VGC Rola - 20 maart
BPA JOOSTENS & OMGEVING

COMPROMIS MET LANDBOUWERS

De commissie overliep de stand van zaken. Met de

landbouwers was er een overleg over de inkleuring

van de landbouwgronden als “natuurgebied”, waardoor hun acti-

viteiten sterk beperkt werden. Er werd een compromis gezocht en

gevonden: een gedeelte van het gebied zal ingekleurd worden

als “agrarisch gebied met ecologische waarde”. Het

deel dat nog als “natuurgebied” blijft behouden,

staat in het GNOP-plan (zie hoger) aangegeven als

zeer waardevol. Op die manier blijven de belang-

rijkste punten uit het GNOP behouden en worden

ook de belangen van de landbouw in het gebied

niet geschaad.

ACTUALISERING STRUCTUURPLAN

Elke gemeente is verplicht een structuurplan op te

maken. Onze gemeente was hier één van de pio-

niers en had reeds een structuurplan in 1981. Dit

was een planning voor de meest gewenste ontwikkeling van onze

gemeente, niet alleen op het vlak van ruimtelijke ordening, maar

ook op sociaal-economisch en cultureel vlak. Maar ons structuur-

plan voldoet echter niet aan de voorwaarden van het

nieuwe decreet. Ook is onze gemeente inmiddels

sterk geëvolueerd. Een actualisering is daarom

nodig. In het najaar zou men hiermee starten.

VGC Welzijn - 15 april
OPRICHTING SIF-WERKGROEP

SIF staat voor Sociaal-ImpulsFonds, een fonds van

de Vlaamse overheid voor een gemeentelijk sociaal

beleid. De commissie beslist om een SIF-werk-

groep op te richten voor de periode 1998-1999.  Zij

kunnen meteen aan de slag met de actualisering

van de sociale kaart. Dit is een overzicht van de

belangrijkste sociaal-demografische gegevens en

alle sociale dienstverlening en voorzieningen in de

gemeente. Hiervoor wil men een beroep doen op

een studiebureau.

Maken deel uit van de werkgroep : Cois van Aerde,

Aleide Lagrou, René Lens, Louis Verheyen, Mieke

Debaene en Kristien Dellafaille.

TARIEVEN VOOR DAGOPVANG EN SPEELPLEINWER-
KING

De vakantiemaanden zijn in aantocht. Weldra start de dagopvang

voor de 3 tot 6 jarigen en de speelpleinwerking. De commissie nam

de tarieven onder de loep. Het probleem stelt zich

vooral bij gezinnen die zowel kinderen bij de dagop-

vang hebben als bij de voor- en nabewaking van de

speelpleinwerking.

Deze werden vorig jaar afzonderlijk beschouwd,

zodat zij niet kunnen genieten van de gezinskor-

ting. Indien uit éénzelfde gezin kinderen zowel naar

de dagopvang als naar de voor- en nabewaking

komen, dan moet het kind dat naar de dagopvang

komt steeds als eerste worden beschouwd, vindt

de commissie.

Jeugdraad - 23 april
JEUGDRAAD ZOCHT EN VOND EEN VOORZITTER

Tot voor kort was er geen voorzitter van de jeugdraad. De jeugd-

consulent nam de functie waar van voorzitter én

secretaris van de jeugdraad. Geen gezonde situ-

atie, daarover was iedereen het eens. De jeugd-

raad vatte echter de koe bij de horens en nodigde

iedereen uit die de laatste twee jaar minstens drie

keer was geweest om zich kandidaat te stellen. Els

Van Doren stelde zich kandidaat en werd met

handgeklap verkozen tot voorzitster van de jeugd-

raad. Meteen werd er ook een agendacommissie

voorgesteld. Zij nemen enkele taken van dagelijks

bestuur op zich. Stelden zich kandidaat voor de

ELS VAN DOREN

WORDT

VOORZITSTER

VAN

JEUGDRAAD
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Een paar jaar geleden waren wij op vakantie in Denemarken, op het eiland

Fyn, in een rustig kustplaatsje. Ons hotelletje lag een eindweegs op een kleine

heuvel. Aan de voet ervan lag een piepklein haventje. In de straat waren voor

de rest nog wat villaatjes, vaak met een mooie grote tuin. 

Toen we de eerste dag op wandel trokken, zagen we op de oprit van één van de

huizen een klein tafeltje staan met daarop enkele mandjes met fruit (pruimen).

Er lag een kaartje bij met een bedrag op gekrabbeld (in Deense Kronen), en er

stond een glazen pot met deksel bij. ‘s Avonds waren er enkele mandjes weg, en

lag er geld in de glazen pot. Een hele tijd hebben we staan kijken; er was geen

levende ziel te bespeuren, noch op het erf, noch in de straat. 

Na wat uitleg van de uitbaatster van het hotel, bleek het een plaatselijke gewoon-

te te zijn de eigen oogst uit de tuin aan toeristen en medeburgers op die manier te

koop aan te bieden. Nooit waren er klachten van verdwenen fruit, of geld... .

We hebben ons nadien vaak afgevraagd of we zoiets ook eens niet bij ons zou-

den proberen, en vooral ... wat het resultaat ervan zou zijn.

Hier moet toch alles beveiligd worden, moet je voortdurend uit je doppen kijken

om niet belazerd te worden. Er staan alarminstallaties op toegangspoorten,

woningen en auto’s. 

Misschien moeten we straks dan ook een alarminstallatie bij onze fruitmandjes

op de oprit zetten.

Misschien moeten we ook wel rekening houden met een reactie van ‘officiële’

zijde. Mag dat wel, zomaar iets te koop aanbieden? En wat als ik enkele kilo’s

verse aalbessen onder de prijs van de groentewinkel te koop aanbied? Moeten

we dan geen handelsregister, BTW-nummer en drie vergunningen?

Jamaar mijnheer, zal ik dan zeggen, er zijn toch ook boerenmarkten waar boeren

hun producten rechtstreeks aan de man of vrouw proberen te brengen? Jamaar,

zullen ze me antwoorden, dat is toch niet hetzelfde! Nee, en waarom niet?

U kunt zich zo’n discussie wel voorstellen.

En toch is het een uitdaging om tegen de tijd in te gaan. Koppig willen geloven

dat er nog veel eerlijkheid is ook. Liever een ontgoocheling oplopen dan te wil-

len toegeven dat ‘ze toch maar allemaal slecht zijn’. Volhouden aan onze kinde-

ren dat het juist en correct moet, dat eerlijkheid het langst duurt (ook al is dat

soms ... kort !).

Volgende zomer gaan we het toch proberen. Zou het lukken?

Eens zien wat het resultaat is... .

B.B.

CURSIEFCCUURRSSIIEEFF
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Op 1 juni werd aan het Lindepaviljoen een oude
droom werkelijkheid. Die droom heeft te maken
met de man “die zijn volk leerde lezen”. Zoersel
heeft altijd iets gehad met Conscience. De liefde
was echter wederzijds. Conscience beschreef de
schoonheid van Zoersel en van de Kempen als
geen ander.

We hebben al een Lindepaviljoen waar
Conscience in de stam en de takken van de
gebeeldhouwde Linde meer dan aanwezig is.
We hebben een Conscienceroute, een fietsroute
uitgewerkt door VVV-Zoersel en de Toeristische
Federatie. We hebben “Knagelijntje”, een school
geheten naar één van de figuren uit de boeken
van Conscience. We hebben heel wat plaatsen
in Zoersel, met het Boshuisje op kop, die voor-
komen in één van de zes boeken die Conscience
situeerde in Zoersel.

Wat er nog mankeerde was een echte Loteling.
Velen zien immers in die figuur het symbool van
de Kempen en van het eenvoudige Zoersel zoals
het jaren bijna vergeten lag tussen groene bossen.

Zo was het ook de droom van onder andere
Frans Van Peer, voorzitter van de Gidsenbond
van Zoersel, om een standbeeld te hebben van
“De Loteling”.

Mariëtte Coppens, die reeds de geschiedenis
van “De Loteling” op een meesterlijke wijze
beeldhouwde in de takken van de Lindeboom,
werd bereid gevonden het standbeeld te maken.

Naar een gravure van Dujardin uit de eerste uit-
gave van het boek werd een ontwerp gemaakt.

Frans Van Peer stond in voor de volledige reali-
satie. De Gidsenbond schenkt het beeld van
“Jan en Trien” aan de gemeente.

Het resultaat kan u vanaf 1 juni bewonderen aan
het Lindepaviljoen. Daar wordt het beeld immers
onthuld door minister Wivina Demeester.

Zoersel is weer een toeristische trekpleister rijker.

Zoersel heeft zijn eigen symbool, zijn beeld van
wat het vroeger was : eenvoudig en ontroerend
mooi. Het werd gerealiseerd door mensen die de
schoonheid van Zoersel in het hart dragen.

Patrick Debaere

jan   trien&
TWEE BEELDEN AAN HET LINDEPAVILJOEN
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HOEVE “DEN DRIJHOECK”

We bevinden ons op de Herentalsebaan nr.125 te Zoersel. Dirk
Verhaegen en Nicole Bogaerts zijn de bewoners van de hoeve.
Het is duidelijk een hoeve met Kempens karakter en er wordt aan
landbouw gedaan door jonge en actieve boeren. Ze bevindt zich
in een gebied dat nog vrij gaaf gebleven is aan de rand van de
vruchtbare vallei van de Visbeek. Aan de ene zijde torent de kerk
van Zoersel met de huisjes van het dorp als kuikentjes rond de
kloek. Aan de andere zijde liggen de malse weilanden en de don-
kere bossen rond het vliegveld.

De hoeve dateert van 1914. De bouwdatum staat, zoals dat dik-
wijls gebeurt, op de zuidelijke zijgevel ingemetst.

Omdat de hoeve vrij recent is, moeten we zoeken naar topo-
niemen die vlak bij de plaats van de hoeve liggen. We vonden één
en ander in het archief van de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem
en in de notities van Louis Peeters.

Het dichtst bijzijnde toponiem is “Den Drijhoeck”. Het betreft per-
celen die in 1672 eigendom waren van die Sint-Bernardsabdij. In
1661 is er zelfs sprake van een gehucht “den Drijhoeck”. De naam
gaat zeker terug op de driehoekige vorm van het perceel. Op de
Ferrariskaart (van rond 1770) is de vorm duidelijk te zien.

De hoeve is gebouwd door Lodewijk Verhaegen, grootvader van
de huidige eigenaar. Zijn zoon Jos vertelt dat men er drie jaar aan
werkte. De totale kostprijs was 33.000 fr.

HI S T O R I S C H

MERKWAARDIG & OUDMERKWAARDIG & OUD
hoeves in Zoersel

De aandachtige lezer van de GGD en van de rubriek “Zoersel
historisch” zal zeker gemerkt hebben dat de drie deelgemeentes
nog heel wat te bieden hebben aan interessante en zelfs zeer
oude hoeves.

Een aantal mensen van VVV en Landelijke Gilde vormden
enkele jaren geleden de werkgroep “Hoevebenamingen”, en
vatten het idee op om die hoeves hun historische naam terug te
geven en dit op een manier dat ook de voorbijganger er iets
aan heeft.

De jarenlange opzoekingen hebben ertoe geleid dat op dit
ogenblik reeds een zestiental hoeves een verantwoorde naam
zullen krijgen. Die naam werd gevonden in oude documenten.
Bij recentere hoeves namen ze een oud toponiem (of plaats-
naam) dat nauw met de boerderij verbonden is.

Op 14 september, ter gelegenheid van de Open Monumenten-
dag, worden de zestien eerste naamborden op de hoeves
geplaatst. Die Open Monumentendag staat immers in het teken
van “arbeid”. De naamborden zijn mooi en origineel naar een
ontwerp van graficus en illustrator Johan Truyen, een rasechte
Zoerselnaar.

Wie de Kempen kent, weet dat “arbeid” in Zoersel eeuwenlang
een vrij armoedig en eenvoudig boerenleven betekend heeft.

De werkgroep Hoevebenamingen vond dan ook zeer gepast om
zestien hoeves op Open Monumentendag 1997 letterlijk een
naam te geven. In twee hoeves, één in Zoersel en één in Halle
zullen er op die dag tentoonstellingen zijn over de betreffende
hoeves. Van iedere hoeve wordt ook een mooie tekening, met de
bijhorende geschiedenis gemaakt.

Het is de bedoeling dat vanaf heden in iedere GGD een andere
hoeve voorgesteld wordt. 

Van sommige mooie en belangrijke hoeves werd nog geen
naam gevonden die voldoet. Ook heeft de werkgroep onvol-
doende financiële middelen om meer dan zestien hoeves aan te
pakken in 1997. Wie zelf een interessante hoeve bewoont en
graag een naam zou geven aan die hoeve, kan dus twee dingen
doen : mee helpen zoeken naar een historisch verantwoorde
naam en/of een goede financiële bijdrage leveren. Er is in elk
geval nog heel wat materiaal in reserve. Wel worden mensen
gezocht die kunnen helpen voor de enkele hoeves uit Sint-
Antonius.

Wie meer wil weten over deze actie kan terecht bij Patrick
Debaere, tel. 312.27.61.

Over twee hoeves wil de werkgroep in deze GGD reeds een
voorsmaakje geven van wat er zal getoond worden. Johan
Truyen zorgde voor de illustraties.
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Een onwetende wandelaar zal zeker ver-
wonderd zijn over de inplanting van de
hoeve. Ze staat niet alleen naar het noor-
den gericht, wat zeker niet algemeen is in
de hoevebouw. Alleenstaande Kempense
hoeves stonden immers meestal naar het
zuiden of het zuidoosten gericht. Vroeger
wist men immers ook al dat een warme
zon besparing op stookkosten betekende.
De hoeve staat echter ook met haar ach-
terdeur naar de Herentalsebaan en ook
dat is niet evident.

De verklaring is eenvoudig en werd gege-
ven door Jos Verhaegen. Er was in 1914
een nieuw tracé van de Herentalsebaan
gepland dat aan de oostkant van de hoeve
zou liggen. Ook een trambedding moest
daar komen. De hoeve stond reeds klaar
om langs die nieuwe weg te liggen. De
oorlog besliste er anders over. De plannen
voor de nieuwe weg gingen de vuilnis-
mand in en de hoeve “Den Drijhoeck”
wacht nog steeds op de weg die voor haar
deur moet komen. Uit dit verhaal blijkt dat
de plannenmakers reeds in 1914 nogal
eens van gedacht veranderden.

Wie dacht dat zoiets alleen van onze tijd is... .

HOEVE ‘DEN HAVERAERT”

Deze hoeve ligt vlak bij de vorige. Het
adres is Herentalsebaan nr. 127. Ze werd
gebouwd in 1928. Ook hier zijn er nog
jonge boeren aan het werk. Bart De Breu-
ker en Greet Van der Auwera zijn fier op
hun huisgemaakte kaas. De kaasbollen

met de nieuwe naam van de hoeve reeds
erop, behoren tot hun topprodukten.

Ook deze hoeve is dus niet zo oud. Ze
heeft ook niet meer de vorm van een
Kempense langgevelhoeve. Ze werd
gebouwd door Frans Van Heurck, vader
van Frans De Breuker en grootvader van
de huidige eigenaar. De bouwheer van
deze hoeve was tevens één van de stich-
ters van de “Boerenbond van Zoersel” in
augustus 1894.

Ook hier moeten we weer op zoek naar
een toponiem.

In een document van 1661 staat het als
volgt beschreven : ”... Willem Dieltkens
Adriaenss. het lant genaemt den
Haveraert. oost Joos Bartels, west de
Kerrestraat, zuid Sint Bernaerts ende
noort erffgenaemen Elisabeth Barthels
Adriaensdochter,...”.  

De Kerrestraat is de huidige Herentalse-
baan vanaf het Kerkenbos richting Ein-
hoven. Vroeger stelde die straat niet veel
voor. Ook nu nog ziet men in de buurt van
de Cera dat het statuut van die straat niet
altijd even duidelijk was. Op sommige plan-
nen loopt ze zelfs niet door tot in het dorp.

Staf Janssens zaliger, ongetwijfeld een
kenner van Zoerselse toponiemen vertel-
de dat deze gronden zo genoemd werden
omdat het vrij vruchtbare grond was. Zo
vruchtbaar zelfs dat er haver kon op
geteeld worden.

de werkgroep “Hoevebenamingen”

Lijn 41, Antwerpen-Turnhout, is de
belangrijkste verbindingsas voor het
openbaar busvervoer in onze provincie.
De vervoersmaatschappij wil het busver-
keer hier fors verbeteren en plant een
grondige vernieuwde dienstregeling. Zo
zal gemiddeld het aantal bussen verho-
gen en zullen de bussen ook op meer
plaatsen komen. Mogelijk gaat de nieuwe
dienstregeling vanaf september in voege.
We namen reeds een kijkje en zetten de
belangrijkste voordelen voor onze
gemeente op een rijtje :

* Er komt een bediening van het alge-
meen ziekenhuis St.-Jozef,

* St.-Antonius krijgt een verbinding naar
St.-Job,

* de vroegere lijn 41/B (Antwerpen-Halle-
Zoersel-Oostmalle) wordt vervangen
door een nieuwe route, nu reeds door
insiders de “Toer van de Kempen”
genaamd : Antwerpen - ... - Schilde -
Halledorp - Zandhoven - Zandhoven-
dorp - Zoerseldorp - St.-Antonius -
langs algemeen ziekenhuis St.-Jozef -
Oostmalle,

* Zoerseldorp krijgt twee bussen per uur :
de vroegere sneldienst en de nieuwe
“Toer der Kempen”,

* ook voor Halle stijgt het aantal bussen,
minstens 1 bus om het uur.

In de loop van augustus verschijnt een
speciale folder met de nieuwe uurregelin-
gen en routes. De abonnees krijgen per-
soonlijk informatie toegestuurd. Vanaf half
augustus kan je de folder verkrijgen in het
gemeentehuis of in één van de Lijnwinkels.
Lijnwinkel Antwerpen : (onder meer)
Rooseveltplaats Zuid. Lijnwinkel Turnhout :
De Merodelei 144 .
Voor meer informatie kan je ook bellen :
Antwerpen : 218.14.11,
Turnhout : 014/47.14.91.

lijn 41AANNTTWWEERRPPEENN --  TTUURRNNHHOOUUTT

WELDRA EEN BETERE BUSVERBINDING
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Fietsen is in, wandelen ook. Deze beide zeer gezonde
sporten worden zeker veel beoefend in Zoersel en dit in de
eerste plaats door de Zoerselnaren zelf. Zoersel is immers
één van de parels aan de kroon van de toeristische Kem-
pen en die Kempen zijn op dit ogenblik één van de meest
interessante doelen voor ééndagsuitstappen.

VVV-Zoersel vond dat vooral de Zoerselnaars zelf nog te
weinig baat hadden bij de inspanningen die de Toeristische
Federatie van de Provincie Antwerpen, het overkoepelend
VVV-Hart der Kempen en VVV-Zoersel zich zelf getroost
hebben om die groene troeven van de gemeente uit te spe-
len. Met steun van Toerisme Vlaanderen en van het ge-
meentebestuur werden in Zoersel een zestal grote info-bor-
den geplaatst met daarop de wandelroutes in Zoersel en de
fietsroutes om en rond Zoersel. Deze borden zijn een pri-
meur voor gans Vlaanderen. 

Het eerste exemplaar van die borden werd op 26 april door
burgemeester Katrien Schryvers en gedeputeerde Jos
Geuens ingehulddigd aan de Jeugdherberg ‘Gagelhof. Er
komen nog borden aan het Lindepaviljoen, aan de kerk te
Halle, aan de kliniek te Sint-Antonius, aan de Peggerstraat
en aan het Gemeentehuis. Op die datum werd ook de ver-
nieuwde Rasschaertroute ingereden. Die route vertrekt aan
het Lindepaviljoen : het hart van het Land van Linde en
Loteling.

Wie nu eindelijk wil weten waar de Rasschaertroute naartoe
loopt en of deze route wel spek is voor de eigen bek (lees
stramme beenspieren) vindt er alle info. Je ontdekt er ook
wandelpaden langs mooie gebieden in onze gemeente
waar je wellicht nooit kwam. Misschien krijg je bij die bor-
den voor het eerst info over het Tuimelaarspad van Halle.

De wandelpaden zijn door de zorg van de gemeente en van
VVV-Zoersel mooi aangeduid. Zo wordt vermeden dat
onwetende wandelaars zich begeven op plaatsen waar ze
beter niet komen.

Krijg je bezoek dat een fietstochtje apprecieert en je hebt
geen fietsen genoeg in eigen huis? Geen nood! Zowel in
het Zonneputteke als in de taverne “In de Wandeling” kan je
tegen democratische prijzen een fiets huren.

Zo krijg je het ganse jaar een Zoerselse vakantie met
wandelingen en fietstochten die zeer velen ons benijden en
waarvoor velen honderden kilometer reizen.

Namens VVV-Zoersel
Patrick Debaere

Zeer recentelijk is er een doorbraak gekomen in de opvatting over het gevaar

van zonnebaden. Tot nog toe dacht men dat van de zogenaamd schadelijke

ultraviolet (UV) stralen alleen de UV-B stralen in grote dosissen dan wel,

kankerverwekkend konden zijn maar niet de UV-A stralen. Deze laatsten

zouden alleen aanleiding kunnen geven tot zonnebrand, althans indien men

niet overdreef. Door het gebruik van zonnecrème met een voldoende zonne-

beschermingsfactor zou er noch door de UV-B, noch door de UV-A zonne-

stralen enig risico genomen worden.

Onlangs echter constateerde men dat niet alleen de UV-B stralen, maar ook

de zogenaamd ongevaarlijke UV-A stralen schade kunnen aanbrengen, niet

alleen aan de huid (zonnebrand, roodheid, vluggere veroudering van de huid

en onomkeerbare rimpels...) maar -wat veel erger is- ook aan onderliggende

huidcellen, met name aan hun celkernen die de genen bevatten die instaan

voor alle levensprocessen. Overdreven blootstelling aan de UV-stralen van de

zon zou op termijn (huid-)kanker veroorzaken. Weliswaar worden door conti-

nue maar bescheiden blootstelling aan het zonnelicht, zoals dat op een ‘nor-

male manier gaat met mensen die bijvoorbeeld in openlucht werken zoals de

landbouwers, zogenaamde melanocyten gevormd. Dit zijn cellen die een brui-

ne huid geven en die aanvankelijk enige bescherming bieden tegen de UV

stralen. De huidige trend om te zonnebaden in het Zuiden en naar de zonne-

bank te gaan in de winter, stelt de huid van de blanke bevolking te zeer op de

proef. Ondanks de gestage stijging sinds de laatste wereldoorlog van het

gebruik van allerhande zonnecrèmes, zonnelotions en zonnemelken, neemt

het aantal huidkankers van jaar tot jaar toe... . Men heeft zich dus vergist in

de samenstelling van al die anti-zonpreparaten !

Gelukkig is de moderne wetenschap niet blijven stilstaan. Men heeft ingezien

dat het DNA (= de ‘programmatie van alle normale levensreacties) dat in de

‘genen aanwezig is, in geen geval schade mag toegebracht worden door over-

dreven zonnebestraling. Zo zag men dat, indien een eiwit (= proteïne) met de

naam ‘P-53 gevonden wordt in de onderste huidcellen, er een signaal is van

gevaar voor de genen en dus ook gevaar voor kanker. De laatste nieuwe zon-

nebrandmiddelen zijn dus totaal anders samengesteld dan die van de vorige

generatie. Er zijn nu veel sterkere filters ingebouwd die een goede bescher-

ming geven tegen het doordringen van UV stralen tot in de huidcelkernen

zodat het DNA van de genen niet aangetast wordt. Dit gebeurt onder andere

door anti-oxydanten, door stimulatoren van het immuunstelsel (= onze biolo-

gische weerstand), door nieuwe chemicaliën die nog onbekend zijn want

onder patent verkerend enz. In de apotheek kan je vragen naar deze moderne

zonnebeschermingscrèmes. Het is een goede raad van

uw apotheker.

GE Z O N D H E I D  
wandelen
& fietsen
wandelen
& fietsen

I N E N R O N D Z O E R S E LI N E N R O N D Z O E R S E LZONNEBADENZONNEBADEN
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“Open-tuinenkijken” is in. Van jaar tot jaar stellen meer en
meer tuineigenaars hun tuin op bepaalde dagen open voor
het publiek. Tienduizenden mensen maken daar dankbaar
gebruik van om te genieten van de opengestelde tuinen.
Leerrijk en aangenaam tegelijkertijd. Daarenboven is het een
gezellige uitstap voor het gezin.

Op 28 en 29 juni 1997 organiseert de centrale van de
Landelijke Gilden voor de vijfde maal het Opentuinenweek-
end. De deelnemende tuinen worden voorgesteld in de cata-
logus “Open Tuinen 1997” met foto, een beschrijving van de
tuin, een wegbeschrijving en eventueel informatie over wan-
del- of fietscircuit.

Over gans Vlaanderen worden 185 tuinen opengesteld voor
het publiek !

In Zoersel nemen volgende tuinen deel aan dit project :

28 EN 29 JUNI

Artuur COENEN,Lelielaan 7
deelgemeente Halle

22 EN 29 JUNI

Familie WILLAEYS-LAGROU, Lage Weg 60,
deelgemeente Halle

28 EN 29 JUNI

Ivo PAUWELS, Herentalsebaan 54
deelgemeente Zoersel

VRIENDEN VAN HET ZOERSELBOS,
Boshuisweg
deelgemeente Halle

28 EN 29 JUNI, 2 EN 3 AUGUSTUS

Familie BROSENS-CORNELISSEN, Frans Van Looverenlaan 16
deelgemeente Sint-Antonius

De catalogus met de andere adressen en tuinbeschrijvingen
kan bekomen worden door storting van 200 fr. op rekening-
nummer 736-4036857-72 met vermelding “Open Tuinen
1997”. De catalogus is ook te verkrijgen in het AVEVE-tuin-
centrum.

OOPEN TUINENOPEN TUINEN
KIJKEN IS IN
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Een inenting tegen cholera en tyfus, een doosje malariapillen op zak en je
kon de wijde wereld in. Zo ging dat vroeger. Tegenwoordig gaan meer
mensen, sommigen ook in minder goede conditie, op reis naar het andere
einde van wereld. Een goed onderzoek vooraf en afdoende preventie maat-
regelen zijn noodzakelijk.

CHOLERA EN TYFUS

Cholera en tyfus vormen nog maar een klein risico en de ziekten zijn goed
te behandelen. Je kan je laten inenten maar beter is waakzaam te zijn. Eet
geen ijsjes en verbruik alleen zuiver water, dat geldt ook voor fruit en
groenten die in water gewassen worden.
Het tyfusvaccin kan ingespoten worden of onder vorm van capsules inge-
nomen en beschermt drie jaar. Cholera doe je meestal niet op wanneer je in
goede gezondheid bent en oplet bij het eten. Normaal wordt er dan ook niet
gevaccineerd. Sommige Afrikaanse landen eisen wel een bewijs van vacci-
natie. Raadpleeg in dit geval je arts.

GELE KOORTS

Gele koorts komt voor in Midden-Afrika en rond het Amazonegebied en
wordt overgedragen door muggen. Ook al is vaccinatie niet altijd verplicht,
toch is het sterk aan te raden wanneer je naar deze streken trekt.Voor een
inenting moet je naar het Tropisch Instituut in Antwerpen. Het vaccin
werkt tien jaar en er zijn geen bijwerkingen. Je krijgt dan ook een vaccina-
tieboekje. Bewaar thuis steeds een kopie van dit boekje.

POLIO

De meesten onder ons zijn tijdens hun jeugd reeds ingeënt tegen polio maar
een herhaling is toch zeer welkom.

TETANUS

Deze vacinatie moet om de tien jaar herhaald worden en is onder alle
omstandigheden aanbevolen.

HEPATITIS A
Deze ziekte komt veel voor in tropische streken en krijg je door besmet
voedsel te eten. Er worden twee spuiten gegeven met een tussentijd van zes
maanden tot één jaar en minimaal veertien dagen voor het vertrek. Deze
vaccinatie is duur, maar ziek worden zal je duurder komen te staan. Eens
gevaccineerd, blijf je tien jaar immuun. Je kan ook gammaglobulines laten
toedienen. Deze zijn heel wat goedkoper maar beschermen je maar vier 
maanden.

DIFTERIE

Reizigers naar Rusland kunnen zich best laten inenten tegen difterie.

MENINGITIS A
Pelgrims naar Mekka kunnen niet zonder inenting. Ook in de Sahellanden
komt deze ziekte voor.

HONDSDOLHEID EN TEKEN-ENCEPHALITUS

Wie gaat kamperen of te voet of per fiets door Centraal Europa wil rond-
trekken, of van de uitgestippelde paden wil afwijken in Zuid-Oost-Azië,
laat zich best vaccineren tegen hondsdolheid en teken-encephalitus.

MALARIA

Tegen deze ziekte kan niet gevaccineerd worden. Pillen om de ziekte te
voorkomen zijn sterk aanbevolen. Vraag je arts om inlichtingen want de
medicatie verschilt van streek tot streek.

REIZIGERSDIAREE

Reizigersdiarree komt vaak voor. Neem best medicatie van thuis mee. Vraag je
dokter een voorschrift voor de samenstelling van je reisapotheek.

SPECIALE INLICHTINGEN

Deze kan je steeds krijgen bij het Tropisch Instituut; tel. 247.66.66.
De Travelfoon (0900/101.10) is 24 uur op 24 uur beschikbaar om alle
informatie in te winnen over noodzakelijke vaccinaties in verschillende
landen.
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EN S M O S S E N M A A R. . .
Er wordt nogal nonchalant omgesprongen
met water.
AFVALWATER ging en gaat ongereinigd de
bodem in, REGENWATER van daken en ver-
harde delen werd en wordt opgevangen
en nog te dikwijls via buizen afgevoerd
naar centrale lozingspunten. GRONDWATER

wordt ongecontroleerd opgepompt en ge-
consumeerd.
Dit onoordeelkundig gebruik van water is
niet langer houdbaar.

AF V A L W A T E R S Z U I V E R E N

De strijd tegen de afvalwaters wordt sinds
jaren gevoerd. Voor de gemeente zitten er
nog belangrijke rioleringsprojecten ‘in de
pijplijn’, ook voorziet AQUAFIN voor de
komende jaren de aanleg van bijkomende
hoofdriolen naar de zuiveringsstations in
de buurt.
In afwachting moeten er bijzondere in-
spanningen worden geleverd om al het
vervuild afvalwater dat in de bodem komt,
te reinigen vooraleer het opnieuw in aan-
merking kan komen als ‘drinkbaar water’.

DE V E R V U I L E R B E T A A L T

Verschillende jaarlijkse belastingen wer-
den ingevoerd om de gevolgen van de ver-
vuiling van de afvalwaters mee te betalen :

VLAAMS GEWEST - OPPERVLAKTEWATEREN :
bijvoorbeeld 3.000,- fr.
(in functie van het waterverbruik)

PROVINCIALE MILIEUHEFFING :
950,- fr. 

PIDPA - WATERVERBRUIK :
bijvoorbeeld 5.000,- fr. 

GEMEENTELIJKE URBANISATIEBELASTING :
(aansluitbaarheid op riolering)

gemiddeld 2.500,- fr.

RE G E N W A T E R V O O R P L A N T E N

Jaarlijks valt er in ons land gemiddeld 800 mm
per m≈ water. Wij staan er nog amper bij
stil maar zonder regen wordt onze omge-
ving onleefbaar. Nochtans is er de laatste
jaren een soort regenvijandigheid ont-
staan. Regen veroorzaakt last, dus willen
we er zo vlug mogelijk vanaf. De riool of
de gekanaliseerde gracht in, en een kwar-
tiertje na de regenbui merk je nog nauwe-

lijks dat het geregend heeft. De gevolgen
van deze mentaliteit beginnen stilaan dui-
delijk te worden. Uitdroging van gronden,
overstromingen in de benedenbekkens
van rivieren, daling van de grondwaterta-
fel zijn er enkele. Daarom is het nu ook bij
de overheid doorgedrongen dat deze
behandeling van het regenwater zo niet
meer verder kan. Een eerste drastische
maatregel die geleidelijk ingevoerd wordt,
is het scheiden van afvalwater en hemel-
water. Dit betekent dat er in de toekomst
een aparte afvoer zal komen voor het
regenwater en, waar het kan, liefst in een
open gracht. Dit laatste heeft als voordeel
dat een belangrijk gedeelte van het regen-
water kan infiltreren in het grondwater.

GR A C H T E N O P N I E U W O P E N

De gemeente Zoersel wil hieraan mee-
werken door het verplicht stellen van het
gescheiden stelsel in nieuwe verkavelin-
gen. Ook bij de uitvoering van nieuwe rio-
leringsprojecten zal men dit principe toe-
passen en waar mogelijk verplichten om
de ingebuisde grachten opnieuw open te

WATERH E M E L

EEN
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UIT DE HEMEL
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maken zodat hemelwater op een verant-
woorde manier kan opgevangen worden. 
Financieel en technisch is het trouwens
niet mogelijk om de capaciteit van de riole-
ringen zo extreem groot te maken om
naast het afvalwater tijdens een stortvlaag
ook nog het regenwater zonder problemen
te kunnen afvoeren.
Open grachten kunnen perfect als buffer
dienen om het niet vervuilde regenwater
op te vangen en rustig in de bodem te
laten dringen.
Deze propere, niet stinkende open grach-
ten met specifieke grachtplanten kunnen
het landelijk karakter van onze gemeente
alleen maar versterken.

IN B U I Z I N G E N W A T E R O V E R L A S T

In heel wat gebieden heeft het systema-
tisch inbuizen van grachten met zich
gebracht dat het afvalwater samen met
het soms overvloedige regenwater afvloeit
naar een diepste punt van een buizennet
en er niet meer weg kan. Gevolg is dat
heel wat woningen geen normale afvoer
hebben voor afval- en regenwater.
Daarom heeft het schepencollege beslist om
géén toelating meer te verlenen tot het inbui-
zen van grachten (uitgezonderd maximum 6
meter voor de overwelving van de opritten).

RE G E N P U T V E R P L I C H T

Vroeger gebruikten de huisgezinnen veel
regenwater. Elk huis had zijn regenwater-
put die water leverde voor de was, de tuin
en de wekelijkse schuurbeurt. Deze nutti-
ge aanwending van regenwater is bijna
volledig verdwenen zodat we nu tot de
absurde situatie gekomen zijn dat we voor
alles, zelfs voor het doorspoelen van het
WC, drinkwater gebruiken. De stijgende
prijzen van dit drinkwater hebben de over-
heid ook hier tot bezinning gebracht. In het
kader van de milieuconvenant worden de
gemeenten er nu toe aangespoord maat-
regelen te nemen die het gebruik van
regenwater bevorderen. Dit gebeurt door
een regenwaterput op te leggen in elke
nieuwe bouwvergunning. Ook het betoela-
gen van systemen die het mogelijk maken
dat regenwater in het huishouden gebruikt
kan worden voor het wassen en het door-
spoelen van de WC behoort tot de moge-
lijkheden. Dat dit zinvol is, blijkt uit het feit
dat we op deze wijze ongeveer de helft
van de waterrekening kunnen besparen.
Onze gemeente wil hieraan meedoen en
zal de nodige voorstellen uitwerken.

Deze ecologische visie op het regenwater
is een mooi voorbeeld hoe men én het leef-
milieu én zijn portemonnaie kan sparen.

Op 28 en 29 juni opent PIDPA de deuren
van haar waterwinning te Essen aan de
Huybergsebaan 171, die voor de gele-
genheid in een kunstig kader werd gesto-
ken. Van 13 tot 18 uur is iedereen wel-
kom om eens te komen neuzen in de
kunst van kunstenaars en in de kunst
van het water.

In en rond de winning worden een aantal
werken geplaatst van PIDPA-kunste-
naars. Daarnaast kan je het productie-
proces van zuiver water bekijken. Tevens
worden andere aspecten rond water,
zoals rationeel watergebruik of het
milieubeleid belicht. Daarnaast is er ani-
matie en mogelijkheid tot wandelen.

KUNST

DRINK 
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Heb je twijfels over de kwaliteit van je
drinkwater, dan kan je het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne Drinkwater een
onderzoek laten doen. 

Aanvragen hiervoor gebeuren schriftelijk
op speciaal daarvoor bestemde formulie-
ren die je kan bekomen op de gemeente-
lijke milieudienst. 

Na aanvraag word je op de hoogte
gebracht van de datum van monsterna-
me, later krijg je de analyseresultaten, de
beoordeling en de rekening thuisgestuurd.

Een volledig onderzoek van putwater,
indien je niet bent aangesloten op de water-
leiding, kost 1.000 fr. Indien je wel bent
aangesloten op de waterleiding kost het
3.000 fr. Onderzoek van leidingwater kost
4.000 fr + 1.000 fr voor de monstername.



AG E N D A

L E T  O P  !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op vrijdag 11 juli (feest
van de Vlaamse Gemeenschap), maandag 21 juli (Nationale

Feestadeg), vrijdag 15 augustus (OLV Hemelvaart).

LET OP !
DEZE DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE
BINNEN.  DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID ?
EERST EVEN BELLEN.

GEMEENTERAAD :
donderdag 26 juni, Koetshuis, 20 uur

donderdag 28 augustus, Koetshuis, 20 uur
donderdag 25 september, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43

VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25

VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40

VGC WELZIJN :
dinsdag 14 oktober, Zonneputteke, 20 u.

Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90

SPORTRAAD :
dinsdag 24 juni, 20 uur

Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 17 september, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 1 juli, Zonneputteke, 20 uur

dinsdag 2 september, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
woensdag 13 augustus, refter gemeentehuis, 20 uur

JEUGDRAAD
maandag 30 juni, werkgroep “Dag van de Jeugd”,

Zusterhuis, 20 uur
woensdag 2 juli, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

PP OO LL II TT II EE KK EE   KK AA LL EE NN DD EE RR

VOLGENDE EDITIE : SEPTEMBER 1997
artikels binnen : 13/08/97

periode : 11/09/97 - 30/10/97
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

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

A P O T H E K E R S

J U N I
13/06-20/06 : Baeyens, Zoersel (weekend)

Mertens, Halle (weekdagen)
20/06-27/06 : Van Den Bosch, Westmalle
27/06-04/07 : Van Dijck, Brecht

J U L I
04/07-11/07 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
11/07-18/07 : Fransen, St.-Antonius
18/07-25/07 : Rochtus-Van Mulders, Schilde
25/07-01/08 : Okkerse, Wastmalle

A U G U S T U S
01/08-08/08 : Van Mechelen,’s Gravenwezel (weekend)

Eelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
08/08-14/08 : Poisson, Schilde (weekend)

Hendrickx, Schilde (weekdagen)
14/08-22/08 : Meeussen, Wijnegem (weekend)

De Vlier, Wijnegem (weekdagen)
22/08-29/08 : Sollie, St.-Antonius
29/08-05/09 : Zwitserse Apotheek, Wijnegem

S E P T E M B E R
05/09-12/09 : Nijs, Zoersel

T A N D A R T S E N

Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is.
CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20
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50 JAAR SAMEN
August en Maria 

VERHEYEN - HUYGEN 
Ludovicus en Clara

WOUTERS - KNAEPKENS 
Josephus en Leonia

VAN DOREN - BOSSCHAERTS
Carolus en Anna

WILLEKENS - VERSCHUEREN

60 JAAR SAMEN
Lodewijk en Angelina

GOVAERTS - DONCKERS
Ferdinand en Rosalia

MERTENS - BEAUQUESNE

H U I S A R T S E N

J U N I
za 21 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
zo 22 : Dr. Gysen, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
za 28 : Dr. Rabijns, Halle-dorp 100 (385.41.42)
zo 29 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

J U L I
za 5 : Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
zo 6 : Dr. Coppens, Hoge Dreef 85 (383.17.55)
za 12 : Dr.Jacobs, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
zo 13 : Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13 Oostmalle (311.55.44)
za 19 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
zo 20 : Dr. Smets, Halle-dorp 106 (385.33.77)
ma 21 : Dr. Faes, Kerkstraat 66 (312.63.66)
za 26 : Dr. Faes, Kerkstraat 66 (312.63.66)
zo 27 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

A U G U S T U S
za 2 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
zo 3 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
za 9 : Dr. Smets, Halle-dorp 106 (385.33.77)
zo 10 : Dr. De Paepe,Kempendreef 10 Westmalle (312.39.04)
vrij 15 : Dr. Wijffels, Halle-dorp 106 (385.33.77)
za 16 : Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
zo 17 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
za 23 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (383.228.21)
zo 24 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (383.228.21)
za 30 : Dr. Rabijns, Halle-dorp 100 (385.41.42)
zo 31 : Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)


