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Verspreiding

Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend.  Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (380.13.80)

Beste lezer,

Een gemeente is een onderneming. Ongeveer 150 personeelsle-

den zorgen ervoor dat in Zoersel alles reilt en zeilt zoals het moet. 

De Grootste Gemene Deler, de gemeentelijke informatiekrant, wil

uiteraard ook aandacht besteden aan deze diensten. In dit num-

mer vind je een bijdrage over het wel en wee van de loketdiensten.

In de volgende edities van deze jaargang nemen we achtereenvol-

gens de milieudienst, de politie en de technische dienst onder de

loupe.

Dat Zoersel over zijn grenzen kijkt, is geweten. In de extra katern

bekijken we onze zustergemeenten, Laubach, Crucea en Lora del

Rio. We leren de verschillende jumelagecomités en hun werking

kennen.

Verder zit dit nummer propvol nuttige informatie zodat we deze

keer wegens ruimtegebrek de bijdrage van de senioren moeten uit-

stellen, waarvoor onze verontschuldigingen. Ook de serie over de

Zoerselse hoeves wordt nog eens onderbroken. Maar wees gerust,

uitstel is geen afstel.

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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W E T E N S W A A R D

VOOR BOER & TUINDER

Bruinrot

Om de aardappelziekte “bruinrot”
te voorkomen zijn er voor het
groeiseizoen 1998 nieuwe maatre-
gelen uitgevaardigd door het
Ministerie van Middenstand en
Landbouw. In de gemeente
Zoersel mag men geen oppervlak-
tewater (beken, vijvers) gebruiken
bij de teelt van aardappelen, toma-
ten en aubergines. Zo kan men
nieuwe infecties van deze besmet-
telijke aardappelziekte voorkomen.
Meer info bij het Ministerie van
Middenstand en Landbouw, Van
Heybeeckstraat 28, 2170
Merksem, tel. 641.80.60.

GEZOCHT

Medewerkers redactieraad GGD

De redactieraad van de GGD is
samengesteld uit afgevaardigden
van politieke partijen en geïnteres-
seerde inwoners. Er zijn twee
plaatsen vrijgekomen voor geïnte-
resseerde inwoners.

Hebt u een vlotte pen? Hebt u inte-
resse voor onze gemeente en haar
beleid? Hebt u nog wat tijd vrij?
Stel dan uw kandidatuur.

Kandidaturen met naam, adres en
korte motivatie moeten toekomen
voor 1 mei 1998 op het volgende
adres: College van burgemeester
en schepenen van Zoersel,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel. 

Voor meer informatie kan u bellen
naar de dienst communicatie en
voorlichting, tel. 380.13.02.
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GEMEENTE OPENT Z’N DEUREN

Zondag 14 juni

Op zondag 14 juni is het weer zover:
het gemeentebestuur zet voor de
vierde maal z’n deuren wagenwijd
open. Die dag kan u een kijkje ne-
men achter de schermen. Op een
aantrekkelijke wijze kan u kennisma-
ken met de verschillende diensten
en de werking van uw gemeentebe-
stuur. Momenteel wordt er hard ge-
werkt aan een boeiend programma.
Het wordt een dag voor jong en oud,
een leuke uitstap vlakbij voor heel het
gezin, met een stevige brok animatie.
Zet meteen een kruisje bij 14 juni, zo
houdt u deze datum zeker vrij.

TER INZAGE

Vlaams afvalplan

Op de gemeentelijke milieudienst ligt
het Uitvoeringsplan huishoudelijke
afvalstoffen 1997-2001 ter inzage.
OVAM schetst hierin waar het naar-
toe moet met onze afvalverwerking.
De Vlaamse Regering keurde dit do-
cument goed op 19 december 1997.

GEVRAAGD

Kandidaten Milieuraad

Op 24 april 1997 sloot de gemeente
een overeenkomst af met het
Vlaamse Gewest over het gemeen-
telijke mina-beleid. Deze overeen-
komst werd door Vlaams Minister
Kelchtermans ondertekend op 23
december 1997.
Volgens deze overeenkomst moet
de gemeente binnen de 6 maanden
na de ondertekening beschikken
over een MINA-raad of met andere
woorden een milieuraad. In deze
adviesraad zetelen de volgende
instanties:
- milieu- en natuurverenigingen;
- onderwijsinstellingen;
- sociaal-culturele organisaties;
- vormingsorganisaties;
- beroepsgroepen of -organisaties.

Wie tot één van deze groepen
behoort en zich geroepen voelt om
zijn of haar stem te laten gelden in
het gemeentelijke milieubeleid kan
zich voor 15 mei kandidaat stellen bij
het College van burgemeester en
schepenen, Kasteeldreef 55.

INSPRAAK

Provinciaal
Milieubeleidsplan

Het provinciebestuur van
Antwerpen heeft zijn ont-
werp Milieubeleidsplan
1998-2002 klaar, het
eerste in zijn soort.

In dit beleidsplan maakt
de provincie haar visie
over het milieu en de
natuur duidelijk en vult
het aan met concrete
acties. Thema’s zoals
water, afval, lucht, ge-
luid, enz. komen ruim-
schoots aan bod.

Om een goed beleid te
kunnen uitstippelen, is
het nodig om met de
mening van zoveel
mogelijk betrokkenen
rekening te houden. Ook
u bent als inwoner van
de gemeente Zoersel uit-
genodigd om uw opmer-
kingen te geven over
zaken zoals het ruimen
van waterlopen, de coör-
dinatie van de afvalinza-
meling en verwerking,
afvalwaterzuivering, enz.

Tijdens de duur van het
openbaar onderzoek
bent u van harte welkom
bij de gemeentelijke
milieudienst om het
document in te kijken.
Het onderzoek loopt van
2 maart tot en met 11
mei 1998.

Opmerkingen kunnen
schriftelijk ingediend
worden bij:
Bestendige Deputatie
Antwerpen,
Dienst Milieu en natuur-
behoud,
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen.

Een kopie van uw
opmerkingen is altijd
welkom op het gemeen-
tebestuur, zo blijven we
op de hoogte van wat er
leeft bij onze inwoners!
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Afwezig : Mieke Debaene

POLITIEBELEID

De burgemeester bracht ver-
slag uit over het gevoerde
politiebeleid in 1997 en het
programma voor 1998. Een
burgervriendelijke politie en
maximale dienstverlening
zijn de hoofdthema’s.
Een grote vernieuwing was
het in werking treden van de
interpolitezone IPZ - Voor-
kempen. De politiekorpsen
van Brecht, Malle, Schilde
en Zoersel en de drie rijks-
wachtsbrigades van Brecht,
Malle en Schilde werken
nauw samen. Hierdoor kun-
nen zij een veel grotere per-
manentie verlenen. Vroeger
was er slechts één interven-
tieploeg van de rijkswacht
beschikbaar, nu zijn er 24
uur op 24 uur twee ploegen
paraat en tijdens de zaterdag-
nacht zelfs drie. In een vei-
ligheidscharter zijn de ver-
schillende thema’s zoals
jeugdbescherming, drugpre-
ventie, verkeer, inbraak, enz.
omschreven. Elk korps heeft
zijn eigen specialisatie. Zo is
de Zoerselse politie verant-
woordelijk voor jeugdbe-
scherming. Elk korps neemt
deel aan gecoördineerde
acties, zoals JOVIC (preven-
tie van diefstal en inbraak),
de WODCA-acties, het
drugsbeleid...
Om de dienstverlening tij-
dens het weekend te waar-
borgen, zal de gemeente
Zoersel in 1998 een twintig-
ste politieagent in dienst
nemen.

BRANDWEER

Naast tal van interventies
(141), is de brandweer volop
bezig met de herziening van
het rampenplan. Er komen
meer rode paaltje in het
straatbeeld die hydranten
aanduiden waar de brand-
weer zijn slangen kan aan-
sluiten op de waterleiding.
Aan preventie wordt gewerkt
door de brandoefeningen in
de scholen en het keuren van
de openbare gebouwen op

veiligheid.
De gemeenteraad vroeg aan-
dacht voor de geografische
problematiek in onze
gemeente. De brandweerka-
zerne ligt vrij ver van de
deelgemeente Halle en een
nauwe samenwerking met
andere korpsen, zoals bij de
politie het geval is, kan hier
misschien soelaas brengen.

MANDATARISSEN MET EEN

VERVANGINGSINKOMEN

De burgemeester en schepe-
nen krijgen een wedde voor
het werk dat zij presteren. In
Zoersel ontvangen zij brutto
respectievelijk 48.400,- fr. en
33.800,- fr. Indien zij een
vervangsinkomen hebben,
valt hun loon terug op
8.500,- fr. De huidige rege-
ling bestraft dus de mandata-
ris die ziek of werkloos
wordt. De gemeenteraad
beslist om in dergelijke
gevallen een tegemoetko-
ming wegens inkomensder-
ving toe te kennen en steunt
daarmee ook de actie van de
Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten.

ECOVERGOEDING

Gemeentepersoneel dat met
de fiets of te voet naar het
werk komt, krijgt een ver-
goeding van 600,- fr per
maand. Hiermee wil de
gemeente een voorbeeld
geven om het gebruik van de
auto te ontmoedigen en zo te
werken aan een oplossing
voor het mobiliteits- en
gezondheidsprobleem. Deze
beslissing werd met één ont-
houding (ZVV) genomen.

ZOERSEL OP TELETEKST

Elke gemeente binnen het
gebied van de intercommu-
nale Telekempo heeft vijftig
pagina’s ter beschikking op
de gemeentelijke teletekst, de
lokale kabelkrant. Iedereen
die op de kabel is aangeslo-
ten en een tv-toestel heeft
met teletekst, kan deze infor-
matie ontvangen. Ze zit ach-
ter het mozaïekkanaal van de
kabelmaatschappij. Zoersel

zal weldra beschikken over
een rechtstreekse verbinding
voor het doorgeven van de
informatie. Een nieuw soft-
ware pakket zal betere lay-
out mogelijk maken.
De gemeentelijke teletekst
zal verschillende rubrieken
bevatten zoals de agenda van
de gemeenteraad en andere
raden, informatie over de
gemeentelijke dienstverle-
ning en andere openbare
diensten, een kalender met
socio-culturele activiteiten.
Om een goed gebruik van dit
medium te verzekeren, keurt
de gemeenteraad een regle-
ment goed.

HULP VOOR CRUCEA

Om de ontwikkeling van ons
zusterdorp te ondersteunen
beslist de gemeenteraad (met
onthouding van ZTD) een
jaarlijkse toelage te voorzien.
Hiervoor wordt 7,5 % van
het bedrag genomen dat de
gemeente besteedt aan ont-
wikkelingssamenwerking.
De overige 92,5 % blijven
zoals voorheen voorbestemd
voor projecten in de derde
wereld en voor informatie en
sensibilisatie van de bevol-
king in Zoersel. Dit gebeurt
volgens de verdeelsleutel die
vastgesteld werd op de
gemeenteraad van mei 1986
en sinds die tijd ook zo uitge-
voerd wordt door de Derde-
Wereldraad van Zoersel.

JUBILERENDE

VERENIGINGEN

De toelage aan de jubileren-
de vereningen wordt, op
advies van de Cultuurraad,
verhoogd. Een vereniging die
10, 20, 30... jaar bestaat
krijgt 7.500,- fr. Voor 25, 50,
75 jaar wordt de toelage
15.000,- fr.

SCHOOLMEESTERWONING

VAN ST.-ANTONIUS BLIJFT

Voor de heraanleg van par-
kings en plantsoenen rond de
bibliotheek en de nieuwe
seniorenflats in oprichting
(oude school) in St.-Antonius
werd voorgesteld de school-

meesterswoning, waar nu het
secretariaat van “Zoersel
helpt Crucea” is, af te bre-
ken. Dit was destijds beloofd
aan “Helpt Elkander”, de
bouwheer van de flats, door
de toenmalige burgemeester
Stan Bartholomeeussen. De
gemeenteraad moest de last-
voorwaarden en wijze van
gunning voor de afbraakwer-
ken bespreken. Een raadslid
van St.-Antonius (Walter
Vochten) pleitte voor het
behoud van het gebouw
omwille van het typisch
dorpsbeeld en had dit als bij-
komend punt op de agenda
laten plaatsen. Sommige
raadsleden vonden de kost-
prijs voor renovatie (vijf mil-
joen) te hoog en zouden dit
bedrag liever besteden aan de
toekomstige infrastructuur in
de Achterstraat. Nadat alle
argumenten gehoord werden,
besliste de raad om het
gebouw niet te slopen maar
te renoveren.
Aangezien dit per hoofdelij-
ke stemming gebeurde, hier-
bij het stemgedrag:
Stemden voor behoud: Guido
Pacque, Frank Peeters,
Marus Roelants, Annemie
Roovers, Georgette Truyens,
Rik Schenck, Cois Van
Aerde, Wim van
Haegendoren, Mario
Verbeek, Walter Vochten,
Jan Adriaensen, Leo
Cautereels, Peter Jochems,
Jef Laureyssens en Jan
Loyens.
Stemden voor afbraak: Hugo
Sebreghts, Willy Storms,
Ann Van de Peer, Walter
Van Hofstraeten, Yves
Vervecken, Stan
Bartholomeeussen, Els
Bogaerts, Max Frans en
Katrien Schryvers.

BEGRAAFPLAATS

ST.-ANTONIUS

Wegens plaatsgebrek moet
een gedeelte van de begraaf-
plaats ontruimd worden. De
zerken werden reeds verwij-
derd. Alle nabestaanden van
de overledenen werden aan-
geschreven voor een eventu-
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ele overbrenging naar een
nieuwe plaats. De resterende
graven worden samen ont-
ruimd en in een gemeen-
schappelijk graf herbegraven.
Verder zal een studiebureau
een aanlegplan maken om
desolate indruk die de
begraafplaats nu heeft, te
verfraaien.

DIVERSEN

* Aan de Kievitheide zullen
zes percelen bouwgrond
van de gemeente openbaar
verkocht worden.

* Het dak van de sporthal
van de gemeenteschool
van Halle lekt. Om verde-
re schade te voorkomen,
zal de dakbedekking ver-
nieuwd worden. De kosten
zullen verhaald worden op
de aannemer die in gebre-
ke bleef.

* De gemeente zal nieuwe
wagens aankopen, één
voor de politieofficieren,
één voor de administratie-
ve dienst en één station-
wagen voor de ploegbaas.

* In de bibliotheek kunnen
CD’s ontleend worden
tegen 20,- fr. voor een
periode van vier weken.

* Op de openbare markt
komen elektriciteitskasten
voor de marktkramers.
Om de kosten hiervan te
verhalen, werd een nieuw
gebruiksreglement goed-
gekeurd.

* Zwaar verkeer (+5,5 ton)
is voortaan verboden  in
de Vogelzang, Halle-
Velden en de Kerkhofweg.

GEHEIME ZITTING

Volgende tijdelijke aanstel-
lingen werden door de
gemeenteraad bekrachtigd:
* Eva Jans en Heide Deturck

als deeltijdse kleuterleid-
sters ter vervanging van
Machteld Bogaerts.

* Tania Maes, kleuterleidster
ter vervanging van Ida
Lameir.

* Renaat Van Dijck wordt
aangesteld als technisch
assistent op proef bij de
groenploeg.

De volgende sporten kan je doen in een soort kennismaking-prijskamp: boogschieten, petanque, paap-
gooien, kegelen, korfbal-strafworpen, golf-approach en een fietszoektocht.
Hiervoor krijg je een score-blad mee. Nadien kan je hiermee een prijs kiezen.
Tijdens de middagpauze krijg je een lunchpakket met vers belegde broodjes.
Als afsluiting rond 17.00 u. is er nog een gezellig samenzijn met een kort optreden.

Voor de deelnemingsprijs van 150 Fr krijg je :
- alle sportactiviteiten met een herinnering voor iedereen,
- een verzekering tegen ongevallen via BLOSO,
- een uitgebreide broodmaaltijd met extra een appel, yoghurt en 2 consumptiebons,
- gezellig samenzijn met een optreden,
- iedere deelnemer mag een prijs kiezen uit een prijzentafel 

INSCHRIJVEN VÒÒR 15 MEI

op de sportdienst zelf, Halle-dorp 37 (boven jeugdhuis - recht over de kerk in Halle), ofwel telefonisch
op het nummer 380.13.91 en een overschrijving te doen op 853-8413670-19 van de sportdienst
Zoersel met als mededeling “Sportdag 1 juni 1998”.

5de5deSSEENNIIOORREENN  SPORTDAG 
EE EE NN AA AA NN RR AA DD EE RR VV OO OO RR EE LL KK EE SS EE NN II OO RR DD II EE ZZ II CC HH NN II EE TT GG EE DD OO EE MM DD VV OO EE LLTT TT OO TT EE NN KK EE LL PPAA SS SS II EE FF TT OO EE KK II JJ KK EE NN

INSCHRIJFSTROOK SENIOREN-SPORTDAG
TE BEZORGEN VOOR 15 MEI OP DE SPORTDIENST,

HALLE-DORP 37, TEL. 380.13.91

namen :

KRUIS HET JUISTE VAKJE AAN :

wij betalen 150,- fr. per persoon, contant op de sportdienst

wij reserveren telefonisch en betalen : op de sportdag zelf

door middel van een overschrijving

voornamen :

adres :
telefoon :
geef het aantal personen dat zal deelnemen aan de senioren-sportdag :

(bij meer dan 2 personen graag een lijstje van de deelnemers met hun adressen bijvoegen aub)

11  JJUUNNII 11999988  --  KKOOEETTSSHHUUIISS --  GGEEMMEEEENNTTEEPPAARRKK --  VVOOOORR EELLKKEE 5555--PPLLUUSSSSEERR
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Vorige keer toonden wij aan dat beweging of sport voldoende lang en
intensief moet verlopen om een effect te hebben op de gezondheid: de
“prikkel” op de spieren moet groot genoeg zijn om een trainingseffect
uit te lokken.
Volgens de meeste sportwetenschappers zou men daarvoor minstens
drie keer per week een half uur tot drie kwart uur moeten bewegen aan
een goed tempo. Gewoon routinewerk telt niet mee, maar men moet
zich ook niet té overdadig vermoeien zoals sommige joggers doen.
We spreken hier immers over gewone mensen die gezonder willen wor-
den door beweging, niet over topatleten die hun reeds hoge grenzen nog
verder willen verleggen.
Om trainingseffect te behalen, blijkt volgens de laatste onderzoekingen
ook de “goesting” tot bewegen van zeer groot belang te zijn: wie tegen
zijn zin traint, bekomt weinig trainingseffect!
Een sportmedisch onderzoek is nodig voor wie na een leven zonder
beweging plots aan sport wil gaan doen. Een sportarts of desnoods een
huisarts zal zeer nuttige raad geven op gebied van sportbeoefening, le-
venswijze, voeding, hygiëne en gevaren voor overdaad. De arts geeft
echter geen geschiktheidsverklaring af! Alleen een normaal, klinisch
onderzoek en logische adviezen kunnen van de arts verwacht worden.
De beginnende sporter volgt dan al of niet deze adviezen op. Dit is zijn
eigen verantwoordelijkheid... Altijd zal de arts het advies meegeven om
progressief, geleidelijk te beginnen met sport en beweging. Zo niet, dan
is intensief bewegen zefs schadelijk voor de gezondheid.
Voor meer geëvolueerde sporters wordt de basisconditie meestal geme-
ten op een fietsergometer. Soms ook - dat hangt van de sporttak af - op
een loopband of een roeitoestel.
Sport en beweging kunnen ook gevaarlijk zijn, in de zin dat zij aanlei-
ding kunnen geven tot letsels en blessures, indien zij onaangepast wor-
den beoefend.
Eerst en vooral moet men zich voldoende wassen want beweging brengt
transpiratie mee. De kledij moet aangepast zijn, goed schoeisel (daar is
tegenwoordig geen gebrek aan), zweetdoorlatende kleren, een pet op het
hoofd in de koude enzovoort. Vooraleer men bijvoorbeeld een half uur-
tje gaat fietsen, moet men zich eerst een vijftal minuten met de fiets
opwarmen. Dit wil zeggen, traag op gang komen en dan pas aan zijn
eigen, hoog tempo verder fietsen. Ieder fietst volgens de eigen basiscon-
ditie (basisfitheid) van de dag zonder zich volledig uit te putten maar op
het einde moet men toch lichtjes bezweet zijn. De laatste vijf minuten
moet men uitbollen en niet plots eindigen. Hetzelfde geldt voor alle
sporten en bewegingen.
De gezondste bewegingen en sporten zijn diegene die onze uithouding
bevorderen, omdat daardoor vooral ons hart en onze longen sterker wor-
den. Maar daarover de volgende keer meer.

uw apotheker

GENEZING & ONTSPANNING

DOOR

BEWEGING OF SPORT

GENEZING & ONTSPANNING

DOOR

BEWEGING OF SPORT

DDEEEELL  22

aangifte
1998 1998 

Voor het invullen van uw belastingsaangifte van het aanslagjaar
1998, inkomsten van het jaar 1997, worden volgende zitdagen
georganiseerd :

ZOERSEL, LINDEPAVILJOEN, OOSTMALLEBAAN 15 :
telkens van 9 tot 12 uur,
woensdag 10 juni en woensdag 24 juni.

SINT-ANTONIUS, LOKETDIENST, HANDELSLEI 108 :
van 9 tot 12 uur, maandag 25 mei,
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, maandag 8 juni.

HALLE, ZUSTERHUIS, HALLE-DORP 37 :
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur,
woensdag 3 juni.

VOLGENDE DOCUMENTEN MOET U MEEBRENGEN :

1. Aangifteformulier.

2. Aanslagbiljet van vorig jaar (zeer belangrijk!).

3. Kadastraal inkomen van uw onroerende goederen, uitgesplitst
per eigendom.

4. Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die door de
huurder worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep.

5. Loonfiches 281.10 van beide echtgenoten.

6. Als u arbeider bent, het strookje van het vakantiegeld.

7. Fiches 281 van uitkeringen en vergoedingen voor werkloos-
heid, ziekte- en invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziek-
ten, pensioenen, brugpensioenen, renten en omzettingsren-
ten en bedrijfsinkomen voorkomend van pensioensparen.

8. Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies. Indien de
premies voor het eerst worden afgetrokken zijn tevens de
attesten voor te leggen waaruit blijkt dat je levensverzekerings-
contracten aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid voldoen.

9. Attest van de leningsmaatschappij met betrekking tot betaal-
de intresten en kapitaalsaflossingen; als de lening werd aan-
gegaan in 1997 moet ook het attest voor aftrekbaarheid van
de kapitaalsaflossingen voorgelegd te worden.

10. Betaalde en ontvangen onderhoudsgelden.

11. Attesten van pensioensparen.

12. Attest van betaalde kosten voor kinderopvang.

13. Attesten van aftrekbare giften.

14. Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen.

15. Trouwboekje of alle gegevens over uw burgerlijke stand.

B E L A S T I N G E N

aangifte



W E T E N S W A A R D

WEKELIJKSE RUSTDAG

Afwijkingen!

Winkeliers die verplicht zijn een
wekelijkse rustdag te nemen, moe-
ten dit jaar deze sluitingsdag niet
nemen in de week waarin volgen-
de feestdagen vallen:
feest van de arbeid (1 mei),
O.H.Hemelvaart (21 mei),
Pinksteren (31 mei), Nationale
Feestdag (21 juli), Moederdag ( 15
augustus), Allerheiligen (1 novem-
ber), Wapenstilstand (11 novem-
ber) Sinterklaas (6 december),
Kerstmis (25 december) en
Nieuwjaar (1 januari).

GEVRAAGD

Beheerders Heiblok

Eén van de acties van het Ge-
meentelijk Natuurontwikkelings-
plan (GNOP) is het schraal behe-
ren van de weilanden aan het
Heiblok. Het gaat hier om twee
afzonderlijke percelen, beiden iets
groter dan 1 ha. Een schraal
beheer is noodzakelijk om de
natuurwaarden en de diversiteit
van planten te verhogen.
Onder schraal beheer verstaan we:
- geen gebruik van meststoffen,
- twee maal per jaar maaien,
- afvoer van het maaisel.
Het hooi is voor persoonlijk
gebruik.
U moet uw kandidatuur schriftelijk
stellen bij de dienst leefmilieu. Als
er meerdere kandidaten zijn zal
een onschuldige hand de loting
doen.
Ter informatie:
het Heiblok ligt achter het bezoe-
kerscentrum in Zoerselbos.
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GEMEENTE VERKOOPT

Brandhout

In de loop van de maand
mei verkoopt het gemeen-
tebestuur ongeveer 25
loten brandhout van elk
3 à 4 m3.
Meer inlichtingen over
deze verkoop zullen tij-
dig bekend gemaakt
worden via de pers.

GEMEENTE VERKOOPT

Fietsen

De gemeente verkoopt
bij opbod een aantal fiet-
sen.
De verkoop heeft plaats
op donderdag 25 juni om
18 uur aan het politie-
commissariaat (Kerkhof-
lei 14, St.-Antonius).
De fietsen zijn te bezich-
tigen vanaf 17u.45.

Hallo,
Ik ben Jasmina

Ik kijk met grote ogen...
Naar dit “vreemde” land 

Vol verwachting...
Vol hoop...

Naar VEILIGHEID - GEBORGENHEID...
WEG van OORLOG en GEWELD.

Jasmina is één van de vluchtelingenkin-
deren die wettelijk toegewezen zijn aan
het OCMW van Zoersel.
Aangezien het OCMW momenteel niet
beschikt over huisvestingsmogelijkhe-
den, verblijven deze gezinnen meestal in
zeer precaire omstandigheden in onze
grootsteden.

Enkele moeders namen vorig jaar het
initiatief tot oprichting van de solidari-
teitsgroep de “WITTE MEREL”. Hun inza-
melactie van vooral kleding en speel-
goed voor kinderen van 0 tot 16 jaar was
zo’n succes dat dit op vraag van sympa-
thisanten voor herhaling vatbaar is.

Alle kinderkleding en babymateriaal zijn
welkom !

Wij zullen de aangebrachte materialen
sorteren in doelgerichte pakketten. Deze
zullen door bemiddeling van het OCMW
overhandigd worden aan de gezinnen.

Plaats van de afspraak :
Chirolokalen aan de Achterstraat,
zaterdag 25 april en zaterdag 12 mei
vanaf 10 uur tot 13 uur.

Voor meer inlichtingen kan u altijd
terecht bij

de Witte Merel
Krisien Campforts - Delafaille,

tel. 383.49.27, 
Kristel Van Pelt - Van der Flaes,

tel. 384.14.87,.
Magda Goris - Lemmens,

tel. 385.06.66.
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Het begon Els stilaan op de heupen te werken
dat ze nog altijd niet van straat was geraakt.
Niemand keek om naar haar en ze had eigen-
lijk de moed al opgegeven om nog iemand te
vinden. Op een dag boden zich echter twee
jongens aan, die beiden naar haar hand dongen.
De eerste, Dirk, was een knappe jongeman:
sjieke merkkledij, mooie bruine huid, mooie
ogen, gespierde borstkas, parelwit gebit… Echt
een prins om van te dromen. De tweede, Koen,
was een jongeman die eenvoudig gekleed was,
niks speciaals eigenlijk, maar wel lief.
Natuurlijk was haar keuze snel gemaakt en ze
maakte een afspraakje met Dirk.

Na een avondje uit nodigde hij haar uit op zijn
kamer, zijn ouders waren namelijk niet thuis
en Dirk wou haar zijn ultramodern waterbed
(gevuld met SPA-bruis) wel eens laten zien.
Els twijfelde even, maar ging toch niet in op
zijn aanbod en ze liet Dirk voor wat hij was.
Els dacht bij zichzelf: ”Dom kalf dat je bent, je
zo laten verleiden door deze macho”.

Enkele weken later was ze aan het winkelen in
de supermarkt en liep ze Koen tegen het lijf.

Koen viel en ook het mandje dat hij bij zich
had, viel op de grond.
“ Excuseer, maar ik was met mijn gedachten
ergens anders”, verontschuldigde ze zich, ter-
wijl ze hem hielp opstaan. Koen vond het niet
zo erg en zei dat het iedereen wel eens kan
overkomen. Hij merkte dat Els rood aanliep en
begon maar gauw over iets anders.
“Kom je hier vaak winkelen?”, vroeg hij terwijl
hij ondertussen zijn mandje terug inlaadde.
“Dat valt nogal mee, als mijn moeder geen tijd
heeft, doe ik de boodschappen”.
“En wat koop je dan zoal?”
Els schrok even van deze ongewone vraag. Ze
had verwacht dat hij zou vragen om iets te
gaan drinken, net zoals alle andere jongens die
haar willen versieren.
“Ik koop datgene wat we altijd kopen”.
Koen lachte eventjes en trok dan plots een be-
denkelijk gezicht.
“Ken je de term preventief consumeren?”
Els moest toegeven dat ze er nog nooit van
gehoord had. Het woord preventie kende ze
wel; dat had ze al eens gehoord bij een cam-
pagne over AIDS, maar preventief consumeren
zal daar wel niets te maken hebben.

“Kom, ik zal het je uitleggen”, leek het wel
alsof hij haar gedachten kon lezen. “Vroeger
was het inderdaad niet erg om er maar op los te
kopen. Maar omdat er echter meer en meer
dezelfde producten waren, koos de consument
datgene wat het mooist oogde. Hierdoor waren
de fabrikanten eigenlijk verplicht om meer
aandacht aan de verpakking te besteden. Want
een mooi ogende verpakking spreekt meer aan
dan een witte verpakking met enkel de pro-
ductnaam. De mensen lieten zich dan ook
vooral leiden door reclame en de tekening die
op de verpakking stond. Maar geef nu toe, een
product blijft toch hetzelfde ook al zit het ene
in een mooie, dure verpakking of het andere in
een eenvoudige verpakking. En dat is niet het
enige. De consument zou ook meer moeten
nadenken over wat hij koopt. Want niet alle
verpakkingen zijn even milieuvriendelijk“.
Els fronste de wenkbrauwen en vroeg hoe dit
dan komt.

“Eerst en vooral is er een groot verschil tussen
producten in glas en plastic. Glas met statie-
geld kan meerdere malen gebruikt worden als
verpakking. Ze worden eerst uitgespoeld en

Het verhaal van een meisje dat zich aanvankelijk niet veel interesseerde voor de liefde. Als ze
zich dan al eens liet inpakken, was het meestel door de verkeerde.
Tot zij op een dag de ware ontmoette, althans dat dacht ze, want dat was buiten Koen gerekend.

K R I S R Y C K A E R T

H A A R  D R O O M P R I N S
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dan worden ze ontsmet. Zo kunnen ze terug
gebruikt worden om andere melk in te doen.
Sommige flessen kunnen zelfs tot dertig maal
herbruikt worden.
“Maar het is toch niet handig om die glazen
flessen steeds mee te zeulen naar huis of naar
de winkel.”
“Oh, maar dat is geen probleem. Je kan je
drank ook bestellen bij de brouwer. Die
bezorgt je drank in flessen thuis en hij neemt
ze ook mee terug. Natuurlijk is er ook glas dat
niet kan herbruikt worden, maar dat kan je in
de glascontainer doen. Dit glas wordt dan
gemalen en er wordt nieuw glas van gemaakt.
“En plastic flessen, worden daar dan ook nieu-
we van gemaakt?”
“Dat hangt af van de soort. Het is vooral be-
langrijk plastic flessen goed te scheiden,
anders kunnen ze ook niet gerecycleerd wor-
den. Zo zijn er PVC-flessen en PET-flessen.”
“PET-flessen...” reageerde Els al lachend, “kan
je die op je hoofd zetten, dan ?”
“Natuurlijk niet, dommerik. Dit zijn flessen die
uit één stuk zijn vervaardigd. Hier worden
onder andere vezels voor donsdekens en ano-
raks van gemaakt. De PVC-flessen kan je her-
kennen aan de blauwe tint en aan de “smile”
lasnaad onderaan de fles. Hier worden dan
weer rioolbuizen van gemaakt. Trouwens deze
flessen kunnen ook als statiegeldfles gebruikt
worden.”

Els snapte niet hoe men van flessen rioolbui-
zen maakte, maar als men volgens de Schalkse
Ruiters van aardgas een eiwitrijk poeder kan
maken, zal dit ook wel lukken zeker.

“En drankkartons waarin melk of fruitsap veel-
al verpakt zitten, wat maakt men daar van?”
“Brik, bedoel je, deze zijn eigenlijk moeilijk te
recycleren omdat ze uit drie grondstoffen be-
staan; papier, aluminium en plastic. Bij recy-
clage zou men deze drie terug moeten schei-
den, waarvoor men heel wat centjes op de tafel
moet leggen. Bovendien is de afzetmarkt voor
gerecycleerd brik nog niet zo zeker.”
“En waarom verpakken ze dan niet alles in
glas?”
“Zo simpel is het niet. Elke verpakking heeft
zijn voor- en nadelen. Glas is niet zo handig
om dragen, en plastic wel omdat het minder
gewicht heeft. Brik is niet milieuvriendelijk,
maar is dan weer handig om te transporteren
en de kwaliteit van de melk is optimaal omdat
het licht er geen vat op heeft. Maar je moet al
een echte melkkenner zijn om het verschil te
proeven. Daar zullen de mensen niet over mel-
ken.”

Els kreeg dorst van al dat geklets over dranken
en nam een blikje cola uit de rekken.
“Het principe van preventief consumeren geldt
ook voor blik, hoor”, fluisterde hij Els in haar

oor. Els liep rood aan en zette het gauw terug
op zijn plaats, bang dat hij kwaad zou zijn op
haar.
“ Maar als ik nu dorst heb,…”
“Dan koop je toch gewoon een glazen flesje
cola. Er zit evenveel in en je kan het bovendien
terug afsluiten als je het niet in een keer wil
leegdrinken. Je kan blik wel recycleren, maar
er mogen geen nieuwe blikjes van gemaakt
worden.”
“Dus elk blikje wordt gemaakt uit nieuwe
grondstoffen?”
“Inderdaad, en die zijn niet onuitputtelijk. Men
zou natuurlijk kunnen zeggen, weg met alle
overbodige verpakkingen, maar sommige zijn
nu eenmaal noodzakelijk om de kwaliteit van
het product te garanderen. Men koopt nu een-
maal niet graag flessen die lekken of dingen
waar krassen op te bespeuren zijn. Sommige
bedrijven proberen daarom hun verpakkingen
zo milieuvriendelijk te maken.”
“Ik merk toch geen verschil tussen oude of
verbeterde verpakkingen.”
“Tja, deze verschillen kan je eigenlijk niet
merken met het blote oog, maar ze zijn er wel.
Zo zijn sommige verpakkingen lichter in
gewicht en andere zijn dan weer dunner. Het is
ook niet altijd zo dat het alleen de kwaliteit
van de verpakking is, maar ook de vorm. De
afmetingen worden aangepast aan de paletten
waarop men ze vervoert, en zo kan men meer
producten tegelijkertijd transporteren.
Bijgevolg moet men minder rijden...”
“ ..zodat er minder luchtverontreiniging is.”
“Voilà, je begint het te snappen.”

Ondertussen hadden ze hun boodschappenlijst-
je afgemaakt en begaven ze zich naar de kassa.
“Een plastic zakje, juffrouw?”, vroeg de kas-
sierster aan Els die ja knikte.
“Laat maar zitten, mevrouw, u mag het bij mij
in mijn mandje steken”, reageerde Koen ter-
wijl hij Els een knipoog gaf. “Plastic zakjes
zijn niet bevorderlijk voor het milieu. Je kan
beter je eigen boodschappentas gebruiken, die
zijn bovendien nog stevig ook.”
De kassierster keek even verbaasd, maar deed
dan wat Koen haar vroeg.
“Zeg Els”, vroeg Koen terwijl ze zich samen
naar hun fiets begaven, “hoe is het nu eigenlijk
afgelopen met die andere jongen?”
“ Oh, ….dat is niks geworden”, keek ze hem
verlegen aan, “een mooie gast, maar een onge-
lofelijke eikel.”
Koen lachte, ”zo zie je maar dat je je weeral
hebt laten verleiden door de verpakking.”

“Kom”, zei hij terwijl hij zijn arm rond haar
sloeg, “ik breng je naar huis.”
Els hart maakt een sprongetje en ze besloot om
hem deze keer niet meer te laten gaan.

RESULTATEN VAN EEN ENQUÊTE

IN 19 VOEDINGSWINKELS ZOERSEL.

In januari werd er door de ambtenaar huisvuil
een bevraging gedaan bij 19 Zoerselse voe-
dingswinkels. De bedoeling was om nu eens
eindelijk na te gaan hoe het zat met de
Zoerselse verpakkingen. Grote verrassingen
werden er niet genoteerd, maar enkele interes-
sante weetjes wil ik u zeker niet onthouden. De
procenten erbij vermeld, geven aan in hoeveel
zaken het product op die manier wordt aange-
boden. Dit wil echter niet zeggen dat de optel-
lingen van deze getallen 100 geeft. (Producten
worden meestal tegelijkertijd aangeboden)

* Frisdrank wordt evenveel in glas als in plastic
aangeboden (57 %), maar de consument
koopt ze toch meer in plastic.

* De boter die u op uw boterham smeert, wordt
grotendeels in plastic vlootjes verkocht (62 %).

* Uw aardappelen hebt u liever netjes, dus
biedt men ze ook aan in netjes (52 %). Papier
boert hierbij nochtans ook niet slecht (36 %).

* Fruit en groenten worden voornamelijk los
verkocht.

* Eieren worden grotendeels in isimo verkocht
(52 %). Slechts 5 % biedt ze nog aan in karton.

* Zepen en schoonmaakmiddelen zijn de grote
boosdoeners voor het milieu, met andere
woorden “plastic”. Shampoo voert de plastic
schoonmaaklijst aan (63 %).

* Tot slotte nog 1 belangrijk resultaat. Het pro-
duct dat het meest wordt aangeboden in dezelf-
de verpakking (glas) is mosterd met 68 %.
Proficiat !

Tegelijkertijd werd er ook gepolst hoe het zat
met het gebruik van plastic zakjes aan de
kassa. 52 % van de winkeliers bieden ze spon-
taan aan, 48 % zijn niet zo vrijgevig. Geen
paniek echter want in 18 winkels moet je er nog
altijd niet voor betalen. De 19de winkel vraagt
er de luttele prijs van 2 frankskes voor.
Slechts 21 % gebruikt zijn eigen boodschap-
pentas. De anderen af en toe of nooit.
52 % van de ondervraagde winkels vinden dat
ze geen milieuvriendelijk aanbod hebben, maar
indien ze zouden kunnen, willen ze deze ten-
dens graag zien ombuigen. 48 % meent dat ze
nu toch al genoeg milieuvriendelijke verpakkin-
gen aanbieden.

Wil u meer informatie over de aangeboden ver-
pakkingen of over het gebruik van plastic zakken
in Zoersel, bel Kris Ryckaert, 380.13.46.

Tot slot nog dit:

GEBRUIK JE EIGEN BOODSCHAPPENTAS,
ZO KRIJG JE MET HET MILIEU GEEN “AMBRAS”.

ZZeeeepp,,  bbootteerr,,  aaaarrddaappppeelleenn  ooff
bbrroooodd  ddaatt  ddee  bbaakkkkeerr  zzeellff  bbaakktt,,
hhooee  wwoorrddtt  hheett
iinn  ZZooeerrsseell  vveerrppaakktt  ??



LO K A A L  O V E R L E G

In het vorige GGD-nummer informeerden wij u over de nieuwe regelge-
ving buitenschoolse kinderopvang. Wij maakten toen onze intentie ken-
baar dat de gemeente Zoersel in de toekomst het aanbod buitenschoolse
opvang doordacht wil uitbouwen en een lokaal beleidsplan buiten-
schoolse opvang wil ontwikkelen. Daartoe zou het lokaal overleg wor-
den bijeengeroepen, waarin alle partners zetelen die direct betrokken
zijn bij de buitenschoolse kinderopvang. 

Ondertussen is dat Lokale Overleg voor de eerste maal officieel bijeen
geweest. Op de eerste bijeenkomst overliepen we welke partners er
definitief hebben toegezegd om deel uit te maken van het overleg. Wij
zijn gelukkig dat bijna alle uitgenodigde deelnemers effectief zullen
deelnemen aan de werkzaamheden.
Daarnaast verkoos het lokaal overleg een voorzitter. Voortaan zal Ilse
Verrycken, die zelf onthaalmoeder is, het voorzitterschap waarnemen.
Marianne Vervoort aanvaardde het ondervoorzitterschap.

Tot slot ging het lokaal overleg akkoord om in zijn midden een stuur-
groep aan te stellen, die tot taak heeft om een beleidsplan “buitenschool-
se kinderopvang” op te stellen.

Als eerste werk heeft de stuurgroep zich tot doel gesteld om alle moge-
lijke objectieve gegevens te verzamelen. Dit moet ons toelaten een eer-
ste zicht te krijgen op het globale kinderopvanglandschap in Zoersel.

Wilt u meer informatie, hebt u vragen of bedenkingen... dan kunt u
steeds contact opnemen met de voorzitter van het Lokale Overleg, Ilse
Verrycken, Kerkhoflei 73, tel. 383.59.10.

Het is heus geen geheim dat de gemeente Zoersel een rijk verenigingsle-
ven kent. Onlangs keurde de gemeenteraad voor dit verenigingsleven
een nieuw reglement goed. ‘t is te zeggen: een bestaand, oud reglement
werd lichtjes gewijzigd.

Het gemeentebestuur verstrekt al meerdere jaren een toelage aan elke
erkende gemeentelijke vereniging die een jubileum te vieren heeft. De
bedragen van deze toelagen waren echter niet meer echt aangepast aan
de huidige levensduurte. Daarom werd besloten om deze bedragen te
wijzigen, lees te verhogen.

Voortaan zullen volgende bedragen worden toegekend:
- voor 10-, 20-, 30-, 40-, 60-, 70-, 80-, 90-jarige jubileumvieringen:

7.500,- fr.,
- voor 25-, 50-, 75-, 100-jarige jubileumvieringen: 15.000,- fr.
Bovendien kunnen verenigingen die een 50- of 100-jarig bestaan vieren,
indien ze dit op eigen verzoek wensen, een ontvangst met receptie aan-
geboden krijgen op het gemeentehuis.

HOE DEZE TOELAGE BEKOMEN?
Heel eenvoudig... Je stuurt een briefje of een speciaal daartoe ontworpen
formulier (te bekomen op de cultuurdienst), samen met een bewijsstuk
dat je vereniging x-aantal jaar bestaat, naar het schepencollege. Enkele
weken later zal de toelage dan automatisch op het rekeningnummer van
jouw vereniging worden gestort.

NOG VRAGEN?
Contacteer jeugd-, sport- en cultuurdienst, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90.

BUITENSCHOOLSE

kinderopvang

RE G L E M E N T

Jubilerende
V E R E N I G I N G E N
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Het Cultureel Jeugd Paspoort (CJP) is een multi-service-kaart die cul-
tuurshoppen à volonté mogelijk maakt en een aanzet wil geven tot een
heuse culturele ontdekkingstocht.

Word je 16 of ben je nog geen 26 dan kan je een CJP-kaart aanschaf-
fen. De kaart kost 350,- fr. en blijft één jaar geldig. Hiervoor heb je niet
alleen een kaart, maar ook acht keer per jaar een CJP-magazine, de
CJP-voordelengids, de CJP-kadochecks, de CJP-Jongerengids, de
GO<26-reisgids. Verder nog allerlei acties zoals, two to Cannes, de gou-
den CJP, Plamuur het gat in uw cultuur (de CJP’s Open Cultuurdag),
Cultuurschool van het  jaar, ... Bovendien kan je vrijwel wekelijks vrij-
kaarten winnen.
Ben je in het bezit van een grabbelpas ‘98 en word je in ‘98 vijftien dan
heb je geluk. Voor één keer kan je slechts voor 100,- fr. een CJP aan-
schaffen.

Waar vind je het ?
Op de gemeentelijke Jeugddienst, Halle-Dorp 37.

Culturele groeten vanuit het jeugdfront.

De grabbelaar hoort bij de grabbelpas, zoals Ket bij Net en Bart bij Tom.
In dit kleine boekje vind je een schat aan ideeën om je vakantie nog pret-
tiger te maken. Met dit zakboekje hoef je je geen dag te vervelen. Het
staat boordevol tips en kortingen. Dankzij de grabbelaar betaal je dus
heel wat minder voor heel wat meer pret.

Hoe kom je eraan?
Ben je tussen de 6 en de 15 jaar, begeef je dan snel naar de jeugd-
dienst, Halle-Dorp 37 of naar de loketdiensten te St.-Antonius of te
Zoersel. Vergeet geen foto van jezelf en 100,- fr. mee te brengen. Dat is
namelijk de prijs van de grabbelpas. Bij de grabbelpas krijg je dan een
grabbelaar, weet je nog dat handige boekje?

Wat kan ik er allemaal mee doen ?
Naast de kortingen uit de grabbelaar en de leuke uitstapideeën voor
gans het gezin, het hele jaar door, kan je ook inschrijven voor grabbel-
pasprogrammas die de jeugddienst in onze eigen gemeente in de
zomervakantie organiseert.
Het is de sleutel tot een unieke combinatie van sport, spel, creativiteit,
knutselen, uitstappen, film, theater, circus,... . Kortom het ideale middel
om de verveling tegen te gaan, een basis om een boeiend en afwisse-
lend vrijetijdsprogramma uit te bouwen.

Met groeten voor een fijne grabbelpasvakantie. 

jeugdjeugd

CJP!

Grabbelaar Grabbelpas

Hé
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G E M E E N T E Z O E R S E L

UW FUNCTIE

U staat in voor de dagelijkse leiding van de technische diensten;
u wordt hiervoor bijgestaan door een technisch medewerker en door drie ploegbazen;
u staat in voor de uitvoering en de opvolging van werken, zowel voor werken in eigen
beheer als kleine uitbestede werken;
Als het nodig is, kunt u het afdelingshoofd van de technische afdeling, met wie u nauw
samenwerkt, vervangen.

UW PROFIEL

U bent dynamisch en houdt van een uitdaging.
U kunt leiding geven.
U behaalde een overeenstemmend diploma van het korte type (één cyclus) of een overeen-
stemmend diploma van het onderwijs voor sociale promotie.
U hebt minstens drie jaar ervaring in een leidinggevende functie in de sector.

UW REACTIE

U kunt meer informatie en de volledige functiebeschrijvingen bekomen bij Erwin Dirks,
dienst secretariaat, gemeente Zoersel, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, tel. 380 13 13.
Uw sollicitatiebrief, copie van uw diploma en curriculum vitae stuurt u vóór 15 mei 1998
naar het College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

Tijdens de maanden juli, augustus en sep-
tember 1998 zal het OCMW een beroep
doen op werkstudenten voor de maximum-
duur van één maand. Deze werkstudenten
kunnen ingeschakeld worden in de poets-
dienst, de gezins- en bejaardenhulp en de
bedeling van de warme maaltijden.

Geïnteresseerden moeten dagonderwijs vol-
gen met volledig leerplan en in de loop van
het voorgaand school- of academiejaar niet
verzekeringsplichtig zijn geweest voor de
R.S.Z.

Voor de gezins- en bejaardenhulp wordt de
voorkeur gegeven aan studenten die studies
in die richting volgen doch dit is geen abso-
lute vereiste.

De minimumleeftijd voor de poetsdienst en
de bedeling van de warme maaltijden is 16
jaar, voor de gezins- en bejaardenhulp 17 jaar.

De vergoeding van de werkstudenten wordt
vastgesteld op het bedrag van het mini-
mumloon. De collectieve arbeidsovereen-
komst betreffende de waarborg van een
gemiddeld minimum maandinkomen wordt
toegepast.

Geïnteresseerden moeten uiterlijk voor 8
mei 1998 contact opnemen met de perso-
neelsdienst van het OCMW tijdens de kan-
tooruren, tel. 312.94.20.CCOONNTTRROOLLEEUURR  VVAANN  WWEERRKKEENN

NNIIVVEEAAUU BB11 --  BB33

Zoersel, een gemeente van 20.000 inwoners, doet al sinds 1981 aan gemeentelijke
structuurplanning. Sindsdien is ruimtelijke ordening en planning in Zoersel een
belangrijk beleidsdomein dat steeds meer aandacht vereist. 
Voor de leiding van de nieuwe afdeling “grondgebiedszaken”, dat de diensten
ruimtelijke ordening en -planning, verkeer en mobiliteit, leefmilieu en de teken-
dienst omvat, zoeken we een afdelingshoofd.

UW FUNCTIE

U staat in voor het beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk inzake ruimtelijke plan-
ning, mobiliteit en de voorbereiding en begeleiding van de technische dossiers in de plan-
ningsfase.
U voert de procedures inzake grondverwervingen, -verkopen en onteigeningen, opstellen en
wijzigen van rooilijn- en onteigeningsplannen en plannen van aanleg;
U leidt en begeleidt de diensten ruimtelijke ordening, milieu en verkeer.

UW PROFIEL

U behaalde een diploma van doctor of licentiaat in rechten, of licentiaat administratieve we-
tenschappen, notariaat, bestuurskunde, bestuurswetenschappen, of politieke en sociale we-
tenschappen finaliteit bestuurswetenschappen, of licentiaat economische of toegepaste eco-
nomische wetenschappen of handelswetenschappen, of een diploma handelsingenieur, archi-
tect of industrieel ingenieur bouwkunde.
U bezit uitgesproken leiderscapaciteiten.
U hebt minstens drie jaar ervaring in een leidinggevende functie in de sector ruimtelijke
planning of stedenbouw.

UW REACTIE

U kunt meer informatie en de volledige functiebeschrijvingen bekomen bij Erwin Dirks,
dienst secretariaat, gemeente Zoersel, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, tel. 380 13 13.
Uw sollicitatiebrief, copie van uw diploma en curriculum vitae stuurt u vóór 15 mei 1998
naar het College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

AAFFDDEELLIINNGGSSHHOOOOFFDD
GGRROONNDDGGEEBBIIEEDDSSZZAAKKEENN

NNIIVVEEAAUU AA11  --  AA33

VVEERRVVAANNGGEERRSS
OO CC MM WW

Het OCMW wil een beroep doen op perso-
nen die willen inspringen in de poetsdienst
of gezins- en bejaardenhulp.

Het betreft kortstondige, tijdelijke vervan-
gingen van afwezige personeelsleden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Karine Demuylder,
sociale dienst,
Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel,
tel. 312.94.20 alle dagen tussen 9 en 12 uur.

jobjob
JJOOBBSSTTUUDDEENNTTEENN

OO CC MM WW
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Het OCMW van Zoersel beschikt over verschillende diensten aan huis: gezins- en
bejaardenhulp, maaltijdbedeling, poetsdienst en karweidienst, minder-mobielen-centra-
le en een boodschappendienst.

Er wordt van de gebruiker van deze diensten een bijdrage gevraagd die rekening houdt
met de financiële draagkracht en de gezinssamenstelling van de aanvrager.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Deze dienst is door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenchap erkend. Daarom
zijn de bijdragen vastgesteld bij
Ministerieel Besluit en schommelen tus-
sen 19,- en 265,- fr. per uur, afhankelijk
van het maandelijks inkomen en de
gezinssamenstelling van de aanvrager.

MAALTIJDBEDELING

De tarieven van de warme maaltijden
variëren van 80,- tot 210,- fr., afhankelijk
van inkomen en gezinssamenstelling.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
een gewone maaltijd en een dieetmaaltijd.

POETS- EN KARWEIDIENST

De bereking van de bijdrage gebeurt op
dezelfde wijze als voor de gezins- en
bejaardenhulp maar de bedragen worden
wel elk jaar geïndexeerd.
Vanaf 1 januari 1998 moet er 46 % bij de
bijdrageschaal voor gezins- en bejaarden-
hulp worden bijgeteld om het juiste tarief
te kennen voor de poets- en karweidienst.

MINDER MOBIELEN CENTRALE

De minder mobielen centrale wordt georga-
niseerd in samenwerking met het Centrum
voor Positieve Aanwending (TAXI-STOP).
De gebruiker betaalt 250,- fr. lidgeld per
jaar en 9,- fr. per kilometer met een mini-
mum van 45,- fr. Als de chauffeur moet
wachten, wordt er 50,- fr. aangerekend
vanaf het tweede begonnen half uur.

Het inkomen van de gebruiker mag niet
hoger zijn dan tweemaal het bestaansmi-
nimum. Voor een gezin is dit 55.776,- fr.
per maand, voor een alleenstaande
41.832,- fr. per maand.

BOODSCHAPPENDIENST

(zie artikel hiernaast)

BEREKENING VAN DE BIJDRAGE

Voor deze berekeningen telt men alle inkomsten; lonen, sociale uitkeringen, huurop-
brengsten van onroerende goederen (uitzondering gezins- en bejaardenhulp, enkel
kadastraal inkomen), bij nietverhuring wordt rekening gehouden met de kadastrale
inkomsten. Jaarlijks wordt een onderzoek verricht naar de inkomsten van de gebrui-
kers en wordt hun bijdrage eventueel aangepast aan de betreffende bijdrageschalen.

EEN WIJD VERBREID MISVERSTAND

Veel mensen denken dat de totale kostprijs van deze thuisdiensten later, bij overlij-
den of verkoop van een eigendom, door het OCMW van het nalatenschap wordt
teruggevorderd. Dit is echter niet mogelijk. Vermits de gebruiker een bijdrage betaal-
de per prestatie of per uur voor de geleverde diensten, kan het OCMW de totale kos-
ten niet terugvorderen, noch van de betrokkenen, noch van de erfgenamen.
Alleen als de inkomsten ontoereikend zijn om een opname in een rustoord, een rust-
of verzorgingstehuis, het verblijf in een serviceflat te bekostigen, kan een tussen-
komst van de onderhoudsplichtigen gevraagd worden.

INFO

Voor informatie over deze diensten aan huis, kan u contact opnemen met :
* Gezins- en bejaardenhulp : Rarenne Boyen, tel. 312.94.30,
* Boodschappendienst : Rarenne Boyen, tel. 312.94.30,
* Maaltijdbedeling : Ilse Lenders, tel. 312.94.30,
* Poets- en karweidienst : Karine Demuylder, tel. 312.94.30,
* Minder-Mobiele-Centrale : Annick Bartels, tel. 312.94.30.

Mensen die in de onmogelijkheid verkeren
om zelf boodschappen te doen en die zich
ook niet kunnen laten bijstaan door een
derde persoon kunnen een beroep doen op
vrijwillgers van het OCMW.
Zij moeten wel minstens 55 jaar oud zijn of
gehandicapt (66 %) of ziek zijn of op een
zieke of gehandicapte moeten oppassen.

Op het boodschappenlijstje mogen enkel
huishoudelijke producten, levensmiddelen
en medicijnen op doktersvoorschrift staan
en de aankopen moeten in de buurt van de
boodschapper gedaan kunnen worden of
toch binnen de gemeente Zoersel en direc-
te omgeving.

Voor deze dienst betaalt men 50,- fr. per
bestelling aan de vrijwilliger.

De vrijwilligers worden verzekerd door
het OCMW en moeten elke prestatie note-
ren op hun “boodschappenwijzer”.

Voor meer inlichtingen kan men Patrick
Vervecken, hoofd van de Sociale Dienst,
contacteren op tel. 312.94.30.

Ook vrijwilligers
zijn nog van harte welkom !

DIENSTBB OO OO DD SS CC HH AA PP PP EE NN   



De VGC’s zijn verruimde gemeenteraadscommissies. Er

zijn er vier: VGC BO (Bestuurlijke Organisatie), VGC

Welzijn, VGC ROLA (Ruimtelijke Ordening en LAndbouw)

en de VGC Vemina (VErkeer, MIlieu en NAtuurbehoud).

Zij adviseren het schepencollege en de gemeenteraad.

Hieronder vind je wat er tijdens de voorbije vergaderingen

zoal werd besproken. Maar let wel! Dit zijn geen beslissin-

gen! Wel kunnen deze besprekingen en adviezen tot een

beslissing leiden.

Interesse voor deze punten, nu je nog kan meepraten?

Een telefoontje naar het gemeentehuis volstaat voor meer

informatie. Achteraan in de politieke kalender vind je de

data van de verschillende commissies. In de bibliotheek of in de loket-

dienst van elke deelgemeente ligt ook het verslag en de agenda van de

gemeenteraadscommissies voor iedereen ter inzage.

VGC Welzijn - 10 februari
TOELAGEN VOOR

BIJZONDER SOCIAAL INITIATIEF

Er kwamen drie aanvragen binnen voor een toela-
ge. Twee vanuit Sparrenhof voor uitstappen en voor
de aankoop van materialen. De commissie oordeel-
de dat het hier ging om werkingskosten voor de
instelling zelf. Een andere aanvraag ging uit van de
Velt. Zij zouden willen starten met een project voor
gepensioneerden met een laag inkomen. Velt zou
specifieke activiteiten willen organiseren voor deze
doelgroep. De commissie vond dit een lovenswaar-
dig initiatief. Probleem is echter dat deze doelgroep
moeilijk te bereiken is. Gemeente of OCMW kan hierbij moeilijk
ingeschakeld worden omwille van de privacy. Ook deze vraag om
subsidie werd daarom niet gunstig geadviseerd.

VGC BO - 11 februari
ONTHAAL VAN NIEUWE INWONERS

Nieuwe inwoners in onze gemeente krijgen een ont-
haalmap mee bij hun inschrijving. In deze map zit
een informatiebrochure, een gemeenteplan, een
milieukalender en andere nuttige informatie. Zij wor-
den tevens uitgenodigd op een jaarlijkse onthaal-
avond. Tijdens deze avond kunnen de nieuwe inwo-
ners kennismaken met het gemeentebestuur. Ook
wordt er een video getoond over de gemeentelijke
dienstverlening en over de toeristische en attractie-
ve plekjes in onze gemeente. De commissie

besprak deze initiatieven. Zij adviseerden om de
onthaalavond open te stellen voor alle inwoners en
de videocassette over de gemeentelijke dienstver-
lening meteen mee te geven als iemand zich komt
inschrijven.

Jeugdraad - 28 januari
ERKENNING VAN NIEUWE JEUGDVERENIGNGEN

JNM of Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu-
bescherming diende een aanvraag om erkenning
in. De jeugdraad adviseerde deze aanvraag. Deze
vereniging maakt deel uit van de nationale JNM-

koepel, een vzw in Gent gevestigd. Zij hebben 73 leden, waarvan
40 in onze gemeente. Hun doel is jongeren op een plezierige
manier met de natuur in contact brengen en hen de natuur leren
respecteren. Enkele van hun activiteiten: werkdag “Red de schijn-

vallei” (in het natuurreservaat te Wommelgem),
diersporen zoeken en vogels kijken in natuurreser-
vaat Klokkeven te Oostmalle, riet maaien in natuur-
reservaat de Pond in Schilde, vetbollen maken,
natuurkwis, enz. ... . De jeugdraad aanziet de wer-
king van JNM als een volwaardige jeugdwerkvorm.
Zij voldoen aan de verschillende erkenningsvoor-
waarden. Een grote meerderheid gaf positief
advies voor erkenning.

SCOUTS ZOERSEL BOUWEN NIEUWE LOKALEN

De scouts van Zoersel hebben bouwplannen. Zij
dienden een aanvraag in tot subsidiëring. De

jeugdraad bestudeerde de plannen en de gedetailleerde kosten-
raming. Zij gaven positief advies voor een subsidie van 25 % van
de geraamde kosten, zoals het reglement dit voorziet.

ZOEKTOCHT NAAR FUIFZAAL

De werkgroep infrastructuur met afgevaardigden
van het schepencollege en de adviesraden bestu-
deert reeds enige tijd de wensen vanuit de jeugd-,
sport- en culturele verenigingen. Zijn er wensen te
verzoenen? Waar kan een inplanting komen?
Vanuit de jeugdraad blijft de vraag naar een zaal
voor fuiven zeer actueel. “Zou zaal De Bijl in
Zoersel zijn vroegere functie niet kunnen terugkrij-
gen?” werd opgeworpen. Duidelijkheid hierover is
er zeker nog niet. Wordt vervolgd.

JNM

(JEUGDBOND NATUURSTUDIE

MILIEUBESCHERMING)

ERKEND ALS

JEUGDVERENIGING

ZIJN WENSEN

JEUGD, SPORT

EN CULTUUR

TE VERZOENEN ?

EEEEEEEENNNN    BLIK OOOOPPPP    DDDDEEEE
ADVIESRADEN
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Suikerziekte komt in onze bevolking meer voor dan u
denkt. Er lopen namelijk heel wat mensen met deze
ziekte rond zonder dat ze dit zelf weten.

Tijdige opsporing en behandeling kan veel leed voorkomen.
Als de suikerziekte niet zo vroeg mogelijk wordt aange-
pakt, kunnen immers nog altijd ernstige letsels ontstaan:
- vroege aderverkalking met hartinfarct, herseninfarct of

darminfarct tot gevolg,
- toeslibben van de slagaders in de benen met zelfs

amputatie als laatste oplossing,
- wonden aan de benen die maanden vragen om te

genezen,
- slechte nierwerking,
- aantasting van het zenuwstelsel met gevoelsstoornis-

sen, ook impotentie,
- slecht zien tot blindheid.

Wanneer moet u er aan denken dat uw suiker wel eens
gestoord zou kunnen zijn?
Wanneer moet u dan best uw nuchter suikergehalte
eens laten onderzoeken bij uw huisarts?
1. Als er suikerziekte in uw familie voorkomt.
2. Als u een “buikje” hebt: het zogenaamde appeltype.
3. Bij gebrek aan lichaamsbeweging.
4. Wanneer u bepaalde medicamenten moet gebruiken

zoals cortisone, vochtafdrijvende middelen voor
hoge bloeddruk of voor gezwollen enkels.

5. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar.
6. Vrouwen, wanneer u suikerproblemen had tijdens

één van uw zwangerschappen of wanneer uw baby
meer dan 4,5 kg woog bij de geboorte.

7. Bij hoge bloeddruk en te hoge cholesterol.
8. Als u veel dorst hebt, veel moet plassen.
9. Als u zomaar vermagert.

10. Als u verschillende ontstekingen na mekaar mee-
maakt (blaasontsteking bijvoorbeeld).

11. Als u veel pijn hebt in uw benen.
12. Als u ergens jeuk hebt of een hardnekkige uitslag.

Eén gezondheidsbezoekje aan uw huisarts voor de sui-
kercontrole nuchter en je weet waarop of waaraf.
Andere controles zoals bloeddruk, cholesterol enz. zijn
op dat moment ook mooi meegenomen.
Alleen ziektes voorkomen wordt in de toekomst nog
betaalbaar weet je wel! 

stuurgroep preventie

SS UU II KK EE RR   

ddee  sstt ii ll llee   vveerr llee iiddeerr
mmoooorrddeennaaaarr&&

Dit is de slogan waarmee vanaf zaterdag 9 mei, Dag van Europa, de Euro-cam-
pagne van start gaat. Tijdens de zomermaanden wil de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) een opvallende publiekscampagne voeren rond de
eenheidsmunt. Meer dan 150 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder ook
Zoersel doen mee. 

De invoering van de Euro is niet meer uit het nieuws weg te denken. Misschien
lijkt het voor u momenteel nog allemaal ver van uw bed. Toch nadert het ogenblik
stilaan waarop ook u met de gevolgen van de invoering van de Euro te maken
krijgt. Een belangrijk deel van de Europese lidstaten staat aan de vooravond van
een historische gebeurtenis. Als alles volgens plan verloopt betalen wij in 2002,
samen met vele miljoenen andere Europeanen, met de eenheidsmunt Euro.
De invoering verloopt in grote lijnen als volgt:
* Op 1 januari 1999 krijgt de Euro wettelijke betaalkracht in vermoedelijk 11 lid-

staten van de Europese Unie: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg,
België, Oostenrijk, Spanje, Ierland, Italië, Portugal en Finland. Begin mei wordt
hierover definitief beslist.

* Vanaf 1 januari 1999 kunt u de Euro al giraal gebruiken. U kunt dus overschrij-
vingen doen niet alleen in de nationale munt, maar ook in Euro’s!

* Vanaf 1 januari 2002 maakt u kennis met de Euro-munten en de Euro-biljetten.
Dan worden de nieuwe muntstukken en briefjes in omloop gebracht. Op 1 juli
2002 moet dit proces afgerond zijn. Onze oude muntstukken en briefjes kunt u
dan niet meer gebruiken.

EUROCAMPAGNE DEZE ZOMER IN ZOERSEL

Zoersel ondersteunt mee de zomercampagne van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten. De campagne richt zich tot alle inwoners, ongeveer vanaf
de leeftijd van 10 jaar. Brochures over de Euro kan u al enige tijd vinden in het
postkantoor, het gemeentehuis of de bibliotheek. Deze campagne wil echter een
stap verder gaan en zoveel mogelijk inwoners actief betrekken.
Tijdens de zomermaanden zal u er niet naast kunnen kijken. Verschillende evene-
menten in Zoersel springen mee op de Eurokar en zullen op een attractieve en
speelse manier mee campagne voeren:
de gemeentelijke opendeurdag, Park-Muzaïek (het vroegere Jazz in’t groen), de
Jongerendag-Bethaniën en van eind augustus tot eind september de “VVV-trip-
tiek”. Onze toeristische vereniging werkt aan een uitgestippelde fietsroute langs
oude hoeves. Deze route met diverse attracties en animatie staat centraal tijdens de
Kempendag, de Open-Monumentendag en de Euro-fietsrally, een ideale afsluiter!

Ook uw vereniging kan meedoen!
Is uw vereniging op zoek naar toffe ideeën voor een kwis, vragen tijdens een wan-
del- of fietstocht, leuk spelmateriaal? U kunt uw activiteit dit jaar inkleuren met
Euro-informatie.
Voor meer inlichtingen, neem contact op met de dienst Communicatie en Voor-
lichting, Marc Bachot, tel.: 380.13.02.
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RIOLERING SCHRIEKBOS

Op 18 maart vond een bewonersvergadering plaats in zaal Zonneputte-
ke. Er was een ruime belangstelling, ongeveer 75 inwoners woonden
de vergadering bij.
Wegens de te grote afstand kan deze wijk moeilijk aangesloten worden
op een hoofdriool en waterzuiveringsstation van Aquafin. De investe-
ringen zouden immers te hoog oplopen in verhouding tot een te gering
aantal aansluitingen. Daarom werd gekozen voor een plaatselijk riole-
ringsnet dat kan worden aangesloten op een lokaal alternatief waterui-
veringsstation. Dit alternatief waterzuiveringsstation komt langs het
verlengde van de Antwerpsedreef ter hoogte van de Tappelbeek. De
waterzuivering gebeurt in een speciale installatie met biorotoren die
zorgen voor toevoeging van zuurstof. Nadien is er een nazuivering in
een rietveld. Het gezuiverde water vloeit in de Tappelbeek. Voor dit
project werd een subsidiëring bekomen van de Vlaamse Milieumaat-
schappij. De startdatum voor deze werkzaamheden is voorzien in
1999. De duurtijd van de werken zou ongeveer 60 werkdagen bedra-
gen. De bewoners waren vooral bezorgd om een goede infiltratie en
afvoer van het regenwater. Vooral het achterste gedeelte van het
Schriekbos heeft problemen met de afvoer van het regenwater. Hier-
voor zal naar een specifieke oplossing gezocht worden.

RIOLERING VOGELZANG

Ook deze werken gaan in 1999 van start. Er komt dan riolering in de
Brakenberg (tussen de Lotelinglaan en Halle-Dorp), de Vogelzang, De
Blokskens, de Kerkhofweg, de Dageraadstraat en het Brakkebos. De
woningen in de Zonstraat zullen mee kunnen aansluiten. Ook zal deze
straat meteen mee verhard worden. Op 22 april komt een bewoners-
groep bij elkaar om de verkeersveiligheid van de wijk te bespreken.
Studiegroep Langzaam Verkeer vzw werd aangesteld om deze ge-
sprekken mee te begeleiden.

RIOLERING BLOEMENWIJK (EERSTE FASE)
De werkzaamheden hier zijn volop aan de gang. Zij zijn gestart op 16
maart en er zijn 90 werkdagen voorzien.

De werken verlopen in drie stappen:
1. de Gestelsebaan,

van de Liersebaan tot net voor het kruispunt met de Krokuslaan,
2. de Gestelsebaan,

van het kruispunt met de Krokuslaan tot net voor het kruispunt met
de Lelielaan
+ de Krokuslaan en Het Klooster (ontsluiting tijdelijk via fietsweg-
getje Het Klooster/Gestelsebaan),

3. het kruispunt Gestelsebaan/Lelielaan
De Kempendreef en de Wandelweg zijn tijdelijk ter hoogte van de
Gestelsebaan afgesloten. Het doorgaand verkeer vanuit de Gestel-
sebaan richting Liersebaan moet via de Lelielaan en de Boterbloem-
laan omrijden. Het verkeer vanuit de andere zijde aan de Liersebaan
moet via de Kleine Wandelweg en aan de Wandelweg rechtsaf.

RIOLERING KERKHOFLEI EN OMGEVING

Hoewel het vermoedelijk nog tot 2000 wachten is vooraleer deze wer-
ken starten, werd nu reeds een bewonersvergadering gehouden op 31
maart. Het bestuur wil de wijkbewoners immers tijdig informeren en
samen met hen de verkeersveiligheid in de wijk aanpakken. Het is een
groot rioleringsproject. Alles draait om de hoofdriool of collector die
door de nv Aquafin in opdracht van de Vlaamse gemeenschap zal aan-
gelegd worden. Deze collector zal lopen van de Bethaniënlei over het
Jukschot langs de Kerkhoflei naar de Handelslei. Vanaf daar loopt het
vuile water via de bestaande collector in de Achterstraat en de Lierse-
baan, naar het waterzuiveringsstation in Zandhoven.
Als deze hoofdriool er ligt, kunnen onmiddellijk de andere straten vol-
gen: de Frans Hensbergenstraat, de Alfons Butsstraat, de Nieuwstraat,
de Heybleukenstraat en de Heimeulenweg.
Rond de verkeersveiligheid werd een werkgroep samengesteld met be-
woners uit de wijk. Wie nog wil aansluiten of hierover op de hoogte
wil blijven kan contact opnemen met de dienst Communicatie en
Voorlichting, Marc Bachot, 380.13.02.

DOSSIER r i o l e r i n g s
&&

“Er gaat geen moment voorbij
of ergens zijn wel riolerings-

werken aan de gang...”.
Nu de rioleringsdossiers in onze

gemeente stilaan op
kruissnelheid komen geldt dit

weldra ook voor Zoersel.
Wie zegt rioleringswerken, die

zegt ook bewonersvergaderingen.

We overlopen
even enkele dossiers.

WERKEN

bewonersvergaderingen



DIENSTEN
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WIE IS WIE EN WAAR IS WIE ?

In Zoersel is de dienst gevestigd in het

Lindenpaviljoen. De bedienden aan de loket-

dienst zijn Gusta Van Giel en Marianne

Vanerwegen. In het Lindenpaviljoen is ook de

toeristische dienst ondergebracht waarvan

Marianne de administratie waarneemt. (foto 1)

In St.-Antonius aan de Handelslei nr.108 ver-

zorgen Dianne Janssens, Liliane Boen en

Frieda Goyvaerts de loketdienst.

Hier werken 3 medewerksters omdat deze

dienst meer inwoners bedient. (foto 2)

De leefgemeenschap Halle kan voor de loket-

dienst terecht in het gemeentehuis zelf. Daar

wordt men geholpen door Sylvia Van de

Velde, Marina Van Gompel, Greet Oostvogels

en Liliane Belis, die het diensthoofd is. (foto 3)

Alle diensten zijn in de voormiddag open voor

het publiek van 8u.30 tot 12 uur. Dinsdag is er

in Zoersel een avonddienst tussen 18 en 20 uur

en donderdag in Halle en St. Antonius (zelfde

uren).

ACHTER de schermen van...
DE LOKETDDIIEENNSSTTEENN

1

2

3

Wat is de loketdienst, waar is de loketdienst, waarom is er een loket-
dienst, wie werkt er, wie is de burger die bij de loketdienst aanklopt,
waarom staat er altijd een kop koffie op het bureel van de bediendes?
Is het waar dat men daar nog met inkt schrijft? Waarom weten ze daar
niet het antwoord op al mijn vragen, ...

- De BURGERLIJKE STAND bevat:
aangiften geboorte in de gemeente, adopties,
naamswijziging, erkenningen, huwelijk, overlij-
den, echtscheidingen, kortom alles wat geacteerd
wordt.

- Dienst VREEMDELINGENZAKEN:
niet-Belgen die in de gemeente komen wonen zijn
vreemdeling en moeten documenten invullen als
ze rechtstreeks uit het buitenland komen. De voor-
naamste voorwaarde om hier te mogen wonen, is
een inkomen hebben. 

- De BEVOLKINGSDIENST.
Registratie van de in- en uitwijking.

- Dienst REISPASSEN:
kinderen jonger dan 12 jaar hebben een kinderpas-
je met foto nodig voor het buitenland.

- Dienst RIJBEWIJZEN:
leervergunning, voorlopig rijbewijs en definitief
rijbewijs.

- MILITIE:
getuigschriften en attesten (sinds de afschaffing
van de dienstplicht,vrij miniem geworden).

- KIESZAKEN:
opmaken van de kiezerslijsten, verzenden van de
oproepingskaarten, toekenning van volmachten, in
orde brengen van kieslokalen, opstellen en testen
van de kiescomputers.

Tijdens de kiesdag zelf : overhandiging van de
kiezersbrieven op de griffie en het terugbrengen
van de kiescomputers.

- Aan elk loket kan men terecht voor het afhalen
van vuilniszakken, het verkrijgen van gemeentelij-
ke folders, algemene informatie en ook voor het
(contant) betalen van de gemeentebelastingen!
Iedereen kan er ook gratis rattenvergif afhalen. Bij
een echte plaag stuurt men de rattenvanger.

In principe kan men in elke loketdienst geholpen
worden. Uitzonderingen op de algemene regel zijn :
- de identiteitskaarten; die zijn opgesplitst voor de

verschillende deelgemeenten. Op de op-
roepingskaart staat de vermelding van de loket-
dienst waar men naartoe moet gaan.

- de dienst kieszaken, militie en burgerzaken zijn
ondergebracht in het gemeentehuis.

- Rijbewijzen kunnen wel in elke loketdienst aange-
vraagd worden maar worden op het gemeentehuis
gemaakt en kunnen dus niet opgesplitst worden
omdat ze een volgnummer dragen. Ook reispassen
dragen een volgnummer maar zij mogen wel
opgesplitst worden en kunnen dus in elke loket-
dienst afgehaald worden.

- Ondertrouw kan in elke deelgemeente maar het
huwelijk zelf gebeurt in het gemeentehuis. Daar
worden ook de echtscheidingen geacteerd.

OPDRACHTEN EN TAKEN

De loketdiensten verzorgen de burgerlijke stand, vreemdelingenzaken en bevolking.
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TAAKVERDELING

Elke dienst heeft een specifieke taak waaraan
gewerkt wordt na de sluitingsuren van het
loket.

De dienst in St. Antonius werkt alle gegevens
bij van nieuwkomers na controle van de politie
evenals de verhuizing binnen de gemeente.
Men kan er terecht voor vuilzakken, WIS-com-
puter, folders, reispassen.

De dienst in Zoersel werkt de briefwisseling af
en zorgt voor de verdeling van de basisdocu-
menten voor de identiteitskaart en de nieuwe
identiteitskaarten over de 3 deelgemeenten.
Ook worden alle geboortes en overlijdens bij-
gewerkt. Men kan er terecht voor een reispas
en zij verzorgen tevens de toeristische dienst.

In het gemeentehuis worden de burgerlijke
stand, vreemdelingenzaken, bevolking, rijbe-
wijzen, reispassen en militie verwerkt. De dos-
siers van de verhuizingen buiten de gemeente
worden hier bijgewerkt in het computerbe-
stand.

DE LOKETDIENST, EEN “OMBUDSDIENST”?

In de dagelijkse realiteit komen de mensen met
alle mogelijke vragen naar de loketdienst: aan-
plantingen, wegen, verlichting, compostvaten,
kapvergunningen en noem maar op. Veel men-
sen denken dat de loketdienst voor alles be-
voegd is. Een bewijs van goed gedrag en zeden
wordt bijvoorbeeld veel gevraagd maar dat kan
enkel door de politie worden afgeleverd.
Sommige (oudere) mensen komen met al hun
vragen naar het loket en beschouwen het loket
als het “onthaal”.

In dergelijke gevallen wordt altijd geprobeerd
de problemen direct op te lossen door telefo-
nisch de betrokken diensten te raadplegen, of
de mensen worden ter plaatse naar die diensten
doorverwezen. De loketdienst is dus ook een
doorgeefluik, voor bijvoorbeeld bestellingen
van compostvaten en dergelijke. Mensen met
problemen over de rekeningen van de gemeen-
te worden doorverwezen naar de ontvanger of
de financiële dienst.

De jeugddienst, vormingsdienst, cultuurdienst,
sportdienst en logistieke dienstverlening zijn
ondergebracht in het Zusterhuis in Halle.

Soms gebeurt het wel eens dat iemand zich
aanmeldt met papieren voor de Pidpa; men kan
niet anders dan de brave man of vrouw door-
verwijzen.

BLIJVEN GLIMLACHEN...

Als ze niet onmiddellijk geholpen kunnen wor-
den, worden mensen soms kwaad en verlaten
met slaande deuren het loket.
Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze voor

hun pensioenaanvraag op de dienst bevolking
moeten zijn. Die aanvraag moet echter gebeu-
ren bij de Sociale Dienst, maandag en dinsdag
in het Zusterhuis in Halle, woensdag en don-
derdag in de loketdienst van St.-Antonius en
vrijdag in het Lindepaviljoen.

AANDACHT VOOR DE KLEINE LETTERTJES !

Sommige “klanten” zijn verstrooid en lezen de
ontvangen brieven of kaartjes maar half.
Er is bijvoorbeeld een hardnekkig probleem
met de identiteitskaarten. De zegel vermeldt de
deelgemeente waar men zich moet aanbieden.
Wanneer er dus Zoersel op staat, kan men in
Halle niet geholpen worden omdat het basisdo-
cument zich in Zoersel bevindt.

LEVEN EN WERKEN OP DE LOKETDIENST

Gegrepen uit het leven van een loketbeambte.

Het meest gebruikte toestel : de telefoon.
Telefonisch wordt er heel wat informatie door-
gespeeld zodat de mensen niet van hier naar
ginder moeten lopen.
Spijtig genoeg mogen officiële papieren niet of
nog niet gefaxt worden; er moeten fiscale
zegels op en er moet afgetekend worden.

Neen, men schrijft niet meer met inkt !
Ja, de automatisatie is ver doorgedrongen.
Iedereen heeft een computer en een printer. Er
is ook reeds electronische post via het Rijks-
register. Hiermee kunnen ook berichten door-
gegeven worden aan andere gemeenten, vooral
adreswijzigingen.

Helaas zijn veranderingen
niet altijd klantvriendelijk.
Soms moeten procedures veranderd - lees ver-
zwaard - worden omwille van de toename van
diefstallen of vervalsingen.

Een neveneffect van de zaak van de verdwenen
kinderen is dat men weldra ongeveer 3 weken
zal moeten wachten op de reispassen van kin-
deren omdat ze nu gedeeltelijk in Brussel
gemaakt worden. Dit zal wellicht problemen
meebrengen: je zou bijvoorbeeld huiswaarts
moeten keren wanneer bij de paspoortcontole
op de luchthaven blijkt dat je niet in het bezit
bent van je identiteitskaart of wanneer blijkt
dat ze vervallen is.

De meest “ongelukkige” procedure
(in meer dan één opzicht)
is de aangifte van een overlijden.
Volgens de nieuwe procedure, die sinds januari
1998 in voege is, moeten de studies van de
overledene en de drie laatste beroepen opgege-
ven worden. Diegene die het overlijden komt
melden, moet ook het bundel invullen. Deze
gegevens worden gevraagd door het Nationaal

Instituut voor Statistiek om na te gaan of de
overleden persoon aan een beroepsziekte is
gestorven.

De meest langdurige procedure
is de aanvraag van een identiteitskaart, ze
duurt anderhalve maand.

De meest voorhistorische procedure
is te vinden op de dienst vreemdelingenzaken:
hier werken we nog met veel formulieren en
met doorslagpapier.

1 en 2 zijn waar, 3 niet, de controle van de kiesplicht gebeurt
op het vredegerecht.

De loketdienst houdt ons een spiegel voor :
Er is een evolutie in de houding van de men-
sen. “De mensen zijn moeilijker geworden, ze
hebben geen tijd meer, ze tonen minder begrip
als ze niet kunnen geholpen worden. Ze zijn
ook mondiger.

Vroeger kenden wij heel wat meer mensen per-
soonlijk, spraken we mekaar met de voornaam
aan. Het zijn vandaag niet meer de lokale leef-
gemeenschappen van 20 jaar geleden.

Ook met pasfoto’s zijn er nogal wat proble-
men: vooral mensen van rond de 40 willen wel
eens een jeudigere foto op hun identiteits-
kaart....“.

Het grootste misverstand :
Vermits deze dames géén koffiepauze hebben,
maar in de loop van de dag wel koffie drinken,
blijft hun kopje een ganse dag op het bureel
staan!
“ De mensen denken dat we alleen maar aan-
wezig zijn om in de voormiddag mensen te
ontvangen en koffie te drinken en dat we ver-
der niks moeten doen.”
Deze kwakkel is bij deze uit de wereld geholpen.

GOED OM WETEN

* De vreemdelingen die in Zoersel gehuisvest
zijn moeten een verschrikkelijke papiermo-
len doorworstelen. Bij asielzoekers blijft de
procedure maanden aanslepen, hun dossier
wordt maandelijks opgevolgd vermits zij
maar een verblijfsvergunning voor een

WAAR OF NIET WAAR ?
1. Voor de dienst bevolking zijn er een

40-tal formulieren in gebruik en voor
de dienst vreemdelingenzaken een
ontelbare reeks.

2. 80 % van de bezoeken is voor de bur-
gerzaken, 20 % is voor andere zaken.

3. De controle van de kiesplicht vraagt
veel tijd en energie.

LEES VERDER OP VOLGENDE BLZ.



maand krijgen tot hun dossier in orde is. Meestal wordt met deze
mensen een afspraak gemaakt om hen te helpen de vrij ouderwetse
formulieren in te vullen.

* Nieuwe inwoners moeten zich vier maal aanmelden.
1. Zij melden zich aan als ze in de gemeente komen wonen en hun

adres opgeven. Hierop volgt de controle door de politie. Wanneer
het opgegeven adres niet bewoond is, wordt de procedure gestopt.

2. De identiteitskaart wordt voorlopig gewijzigd.
3. Tekenen van de basisdocumenten voor het bekomen van een nieu-

we identiteitskaart.
4. Afgewerkte identiteitskaart afhalen.

Bij een verhuizing binnen de gemeente moet men zich tweemaal aan-
bieden :
1. Melding van de verhuizing, de wijkagent doet de controle.
2. Adreswijziging op de identiteitskaart.

* Als je verhuist naar een andere gemeente, moet je dit aangeven bij het
gemeentebestuur van je nieuwe gemeente. Je volledige dossier wordt
dan naar die gemeente doorgestuurd. Een dossier (model 5 en 5bis)
bevat volgende gegevens: naam en voornaam, geboorteplaats en
datum, nationaliteit, beroep, adres, burgerlijke stand en historiek,
afstamming en historiek, samenstelling van het gezin, gezinshoofd,
gezinsleden, echtgenote en kinderen, rijbewijs, identiteitskaart, reis-
passen, pensioennummer en rijksregisternummer. Hierbij wordt onder
gesloten omslag een uittreksel gevoegd van het strafregister en dit
dossier wordt naar de nieuwe gemeente gestuurd. Iedereen heeft het
recht zijn eigen dossier in te zien.

Bart Bouciqué,
Jan Campforts,

Raymonde Dries
en Maria Oorts
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I N S P R A A K T E N T O O N S T E L L I N G
ZONDAG 17 MEI VAN 13 TOT 17 UUR IN HET KOETSHUIS

Sinds oktober vorig jaar timmert een werkgroep bestaande uit inwoners
van de wijk en afgevaardigden van het gemeentebestuur aan een heus
verkeersplan. Momenteel ligt een “ontwerp-verkeersplan voor de
Bloemenwijk” op tafel. Dit plan is het resultaat van maanden denk- en
discussiewerk van de leden van de werkgroep en Langzaam Verkeer
vzw. Zo werd eerst de huidige verkeerssituatie met alle knelpunten in
kaart gebracht: Waar is vooral snel verkeer?, Waar sluikverkeer?, Welke
kruispunten zijn gevaarlijk?, Waar zijn de fietsroutes?, Hoe verlaat u de
wijk?, enz. Vervolgens werd gezocht naar een globale visie. Rode draad
doorheen de voorstellen is een snelheidsbeperking: “Bij de heraanleg
van straten moet gestreefd worden naar een ontwerpsnelheid van 30 km
per uur.” In de wijk waren al een aantal maatregelen genomen, vooral
plateaus aan kruispunten. “Maar er moeten nog veel snelheidsremmers
bijkomen”, aldus het verkeersplan. Zo kiest men voor bijkomende pla-
teaus, het haakser aansluiten van kruispunten, wegversmallingen met
groen, lage begroeiing tegen het afsnijden van bochten, specifieke fiets-
routes, enz.
Maar wat vindt de wijk van deze voorstellen? Weldra zal het ontwerp-
verkeersplan aan heel de Bloemenwijk worden voorgelegd. Niet tijdens
een gewone bewonersvergadering. De regio is immers te groot. Iedereen
moet zich goed kunnen informeren en vervolgens zijn mening kwijt
kunnen. Daarom zal op zondag 17 mei van 13 tot 17 uur in het
Koetshuis (naast gemeentehuis) een tentoonstelling worden gehouden
over het nieuwe verkeersplan. Alle bewoners uit de wijk zijn van harte
welkom. Leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur zullen aanwezig zijn en toelichting verschaffen bij de
tentoonstelling. Nadien hebt u het woord. U kan dit gewoon meedelen
aan leden van de werkgroep of op een speciaal enquêteformulier note-
ren. In het Koetshuis is de cafetaria open, zodat u nadien nog rustig kan
napraten.

VERKEERSPLAN

UUWW  MMEENNIINNGG  OOVVEERR  

BBLLOOEEMMEENNWWIIJJKK
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FINANCIËN

De gemeenteraad neemt ken-
nis van de kastoestand van de
gemeente voor het vierde
kwartaal van 1997. Het be-
grotingsresultaat van de reke-
ning voor 1997 werd vastge-
steld op 51 miljoen fr.
Voortaan zullen de leningen
ter financiering van buitenge-
wone uitgaven worden aan-
besteed. Het lastencohier
hiervoor werd goedgekeurd
met één stem tegen (Vl. Bl.).

UBANISATIEBELASTING

Er bestaat een urbanisatiebe-
lasting op de aansluiting op
de riolering. Vroeger werd
deze goedgekeurd met 50 %
korting voor de WIGW’s
(weduwen, invaliden, 
gepensioneerden en wezen).
De gouverneur van de pro-
vincie had dit besluit ge-
schorst omwille van het
grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel. De gemeenteraad gaat
tegen deze schorsing in
beroep bij de minister.

MILIEU- EN NATUURBELEID

* De nadruk wordt gelegd op
preventie van afval, herge-
bruik en het gebruik van
milieuvriendelijke produc-
ten. Nodeloos afval kan zo
voorkomen worden en
grondstoffen zuiniger
gebruikt.
De gemeenteraad stelt voor
het containerpark te priva-
tiseren om het selectief
inzamelen van huishoude-

lijk afval te stabiliseren.
* De gemeente, organisato-

ren  van feesten en fuiven,
uitbaters van zalen en ver-
enigingen ondertekenden
een afsprakennota “de
Stille Kempen” die tot doel
heeft de geluidsoverlast
binnen de perken te hou-
den.

DOKSAAL ST.-ELISABETH

De reconstructie van het dok-
saal van de St.- Elisabethkerk
in de deelgemeente Zoersel
wordt unaniem goedgekeurd.
Dit naar aanleiding van de
restauratie van het orgel van
diezelfde kerk. Er is een aan-
deel voorzien van het Vlaams
Gewest en van de provincie
Antwerpen.

NIEUWE KLEUTERSCHOOL

ST.-ANTONIUS

De aangepaste lastvoorwaar-
den en de wijze van gunning
voor de bouw van de nieuwe
kleuterschool in St.-Antonius
en de uitbreiding van de lage-
re school werden goedge-
keurd.

RIOLERINGSPLANNEN

Voor de volgende vijf jaren
worden nog verschillende
rioleringswerken voorgesteld
voor betoelaging door de
Vlaamse Milieu-Maatschappij:
In 1999 de kleinwaterzuive-
ringinstallaties (KWZI’s) in
het Schriekbos.
Voor het jaar 2003; aanleg in
de Lage Weg, Berkemei,
Oude Heide, Brakenberg en
Ronkaertweg, St.-Martinus-
straat, Winkelhoevestraat en
Krimveldweg, D’Eiken en
Verscheurde Hoeve.

ROOILIJN- EN ONTEIGE-
NINGSPLANNEN

* De rooilijn- en onteige-
ningsplannen van de
Heimeulenweg en de
Kanunnik Ulenslaan wer-
den definitief goedge-
keurd. Na diverse bespre-
kingen met de buurtbewo-
ners werden die van de
Meerheide, Meerheideweg,
Hazepad, Schaddestraat,
Turfstraat en Cyriel
Buysselaan voorlopig
goedgekeurd.

* Een perceel grond in de
Kapelstraat zal onteigend
worden voor de vergroting
van de terreinen voor dag-
recreatie. 

* De gemeente zal vijf reep-
jes grond verkopen, gele-
gen aan de Handelslei en
Meidoornlaan. Het gaat
hier om oude beddingen
van grachten.

RING ROND ZOERSEL

Het schepencollege dringt
aan bij minister Baldewijns
om het weggedeelte van de
Schaaf tot aan de ontsluiting
van de industriezone Malle,
niet te beschouwen als ont-
sluiting van de industriezone
maar volledig deel uitmakend
van de omleidingsweg rond
Zoersel.

DEONTOLOGISCHE CODE

De raadsleden keurden de
gedragscode ontworpen door
de Vereniging voor 
Vlaamse Steden en Gemeen-
ten goed. Zo willen ze niet in
de plaats treden van ombuds-
of klachtendiensten van de
overheid. Het algemeen be-
lang moet handhaven boven
het privé belang. Voor
dienstverlening, informatie-
bemiddeling of doorverwij-

zing mag geen vergoeding
gevraagd worden en mag
geen vorm van cliëntenwer-
ving inhouden.
Raadsleden zullen in de eer-
ste plaats doorverwijzen naar
de bestaande diensten. In het
kader van hun luisterbereid-
heid kunnen ze wel de rol
van vertrouwenspersoon ver-
vullen.
Bespoedigingstussenkomsten
als vorm van favoritisme zijn
niet toegestaan. Schijndienst-
betoon is eveneens uit den
boze.

GEHEIME ZITTING

De tijdelijke aanstellingen
van  onderwijzeres Marcella
Bourgeois, en de kleuterleid-
sters Els Nijs, Tania Maes en
Heidi Deturck worden
bekrachtigd door de gemeen-
teraad.
Aan Wim Kleyn wordt de
graad van politieagent-bri-
gadier toegekend.
Veerle Lens wordt als admi-
nistratief medewerker op
proef aangesteld voor de
dienst Welzijn.

RA A D S Z I T T I N G VA N 26 M A A RT 1998
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De verslagen van de

raadszitting kunt u

inzien in de

bibliotheken, de

loketdiensten en het

gemeentehuis.

U kunt zich

ook abonneren.

U betaalt hiervoor

500,- fr. per jaar.

Bestel op het nummer

380.13.15.

Oppositie :

ZTD, VLD, Vl. Bl., ZVV, SP

Meerderheid :

CDU, Agalev, DDV, VU
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L E T  O P  !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op vrijdag 1
mei (Feest van de Arbeid), donderdag 21 mei (O.H.
Hemelvaart) en maandag 1 juni (Pinkstermaandag).

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.

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

VOLGENDE EDITIE : april 1998
artikels binnen : 09/05/98

periode : 18/06/98 -10/09/98
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 

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

H U I S A R T S E N

A P R I L
za 18 : Dr. Coppens, Hoge Dreef 85 (383.17.55)
zo 19 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
za 25 : Dr. Van der Wangen, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
zo 26 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)

za 28 : M E I
vr 1 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
za 2 : Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (385.10.85)
zo 3 : Dr. Geys, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
za 9 : Dr. Gysen, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
zo 10 : Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
za 16 : Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
zo 17 : Dr. Jacobs, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
do 21 : Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
za 23 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
zo 24 : Dr. Geys, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
za 30 : Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
zo 31 : Dr. Van der Wangen, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)

A P O T H E K E R S

A P R I L
24/04-30/04 : Okkerse, Westmalle (weekend)

Van Den Bosch, Westmalle (weekdagen)

M E I
30/04-08/05 : Van Steen, Oostmalle
08/05-15/05 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
15/05-22/05 : Willems, Massenhoven
22/05-29/05 : Sollie, St.-Antonius

J U N I
29/05-05/06 : Poisson, Schilde

Hendrickx, Schilde (Pinksteren)
05/06-12/06 : Van Den Bosch, Westmalle (weekend

Okkerse, Westmalle (weekdagen)
12/06-19/06 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
19/06-26/06 : Van Dyck, Brecht

50 JAAR SAMEN

GEMEENTERAAD :
donderdag 23 april, Koetshuis, 20 uur
donderdag 28 mei, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
donderdag 7 mei, Koetshuis, 20 uur
donderdag 4 juni, Koetshuis, 20 uur

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 28 april, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90

SPORTRAAD :
dinsdag 28 april, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 19 mei, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90

SENIORENRAAD:
vrijdag 29 mei, Zonneputteke, 14 uur
vrijdag 26 juni, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 5 mei, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 2 juni, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 9 mei, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 16 mei, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD

Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

Lodewijk en Maria

VAN DE MEIR - MOLS



Lora
Rio

Hermanamiento

Onze vereniging organiseert sinds 1985 een
trein van jaarlijkse uitwisselingen tussen
Zoersel en onze Spaanse zustergemeente Lora
del Río. Het éne jaar logeert een groep van
ongeveer 40 Zoerselnaren gedurende 1 à 2
zomerse weken bij Spaanse gezinnen in Lora
del Río. Het volgende jaar gebeurt net hetzelf-
de maar dan omgekeerd. De Loreners zijn dan
bij ons te gast.

Tijdens die uitwisselingen doen we zowat alles
samen: Spanjaarden en Belgen, Andaloesiërs
en Vlamingen. We ontdekken fascinerende
kunststeden en doorkruisen oogstrelende
natuurgebieden. Tussendoor geven we ons
over aan luie zwempartijtjes, hilarische volks-
spelen, geraffineerde sevillanadansoptredens,
gezellige voetbalwedstrijdjes, kunstzinnige
tentoonstellingen, verwoede kroegentochten,
interessante culinaire experimenten, gezapige
brouwerijbezoeken, uitbundige feesten, zwoele
nachten... Op deze wijze hebben we beetje bij
beetje elkaars mentaliteit, levenswijze en cul-
tuur leren kennen en werden over de jaren
heen steeds hechtere vriendschapsbanden
gesmeed. Hermanamiento is niet voor niets
het Spaanse woord voor verbroedering.

Lora del Río telt ongeveer 20.000 inwoners en
ligt op 60 kilometer van Sevilla. Dit is de
hoofdstad van de autonome regio
“Andaloesië”, de zuidelijkste en heetste streek
van het Iberisch schiereiland. Hoewel
Andaloesië de grootste olijvenproducent onder
alle Europese regio’s is, bengelen zijn 7 mil-
joen inwoners onderaan de Spaanse inkomens-
ladder. In het eindeloze en zonovergoten
Andaloesische landschap ontwaar je her en der
hoge bergketens, echte woestijnen, dorre heu-
velruggen, vruchtbare delta’s en een mediterra-
ne (haast Afrikaanse) flora en fauna.

Andaloesië maakt zeker deel uit van de
Spaanse cultuur, maar bezit tegelijkertijd een
onmiskenbare eigen culturele identiteit. Het is
de regio waar de Arabische invloed nog het
meest “zichtbaar” is, niet alleen in de monu-
menten, maar ook in het dialect, de keuken, de
muziek, de bouwstijl, de levenswijze,...
Overigens, wat buitenlanders als Spaanse ste-
reotypen beschouwen, is vaak in hoofdzaak of
in oorsprong Andaloesisch, bijvoorbeeld fla-
menco, tapa’s, stierengevechten,...

De organisatie van de uitwisselingen, vormt de
voornaamste bezigheid van onze vereniging (±
120 leden). Dit geschiedt uiteraard in nauwe
samenwerking met onze gelijknamige zuster-
vereniging in Lora del Río. De uitwisselingen
te Zoersel, vinden sedert 1993 plaats in het
kader van het driejaarlijkse Eurozoersel-evene-
ment. Sinds 1994 lassen we om de drie jaar,
telkens één “rustjaar” zónder uitwisseling in.

Onze vereniging en haar uitwisselingen staan
open voor alle Zoer-
selnaren die jong van
hart en verzot op
vreemde culturen
zijn.

Bovendien zetten we
het hele jaar door acti-
viteiten op het getouw
voor onze Zoerselse
leden en sympathisan-
ten. Naast de officiële
raden van beheer en
algemene vergaderin-
gen, beleggen we ook
bijeenkomsten om de
uitwisseling voor te
bereiden, samenkom-
sten om met foto’s

erover na te kaarten, kasactiviteiten (jaarlijkse
brunch einde juni in het koetshuis, sangria-ver-
koop op jaarmarkten en braderijen), sevillana-
danslessen, etentjes, fuiven, concertbezoeken,
boswandelingen, weekends, deelnames aan
kwissen en interverenigingendagen,...
Op persoonlijke reisjes hebben talrijke leden
reeds geproefd van de Semana Santa (paaspro-
cessies) en de Feria (vijf dagen en nachten
durend stadsfeest in mei met paarden, flamen-
cokledij, sevillanadansen en liters sherry).

Met al je vragen over onze activiteiten, het lid-
maatschap, een abonnement op ons fraai
driemaandelijks ledenblad “Revista” en de uit-
wisseling deze zomer te Lora, kan je terecht
bij iemand van de verkozen raad van beheer:
Ingrid Berghmans (385.15.54.), Carolien
Jennekens (383.56.06.), Ivo Jennekens
(385.93.10.), Els Van Hoof (385.28.56.), Bart
Van Echelpoel (385.42.47.), Machteld Saenen
(383.57.44), Kaat Vanpoucke (383.15.26.).

Hermanamiento
Z O E R S E L

D E L
Lora

Rio vzw 



In 1992 werden de grenzen tussen verschillende Europese landen opengesteld. EUROPA werd één…  althans
op politiek vlak. Omdat deze – en andere zaken – meestal beslist worden over de hoofden van de burgers
heen, besloot Stan Bartholomeeussen, toenmalig burgemeester, dat er een feest moest georganiseerd worden
om deze eenmaking gestalte te geven.  Niet vanuit de politiek, maar van, door en voor de “gewone mensen”
zoals u en ik…

Om een en ander te financieren, mocht de in het leven geroepen vzw EUROZOERSEL het jaarlijkse “Bal van de
Burgemeester” organiseren. Daarnaast kregen we ook de steun van de gemeente op allerlei vlakken.

Op 4 augustus 1993 was het zover. Na twee jaar hard werken, plannen en voorbereiden ging “ZOERSEL REIKT

EUROPA DE HAND” van start. 13 Zoerselse verenigingen ontvingen een driehonderdtal gasten uit negen
Europese landen. Op de openingsavond werd de officiële jumelage tussen Zoersel en haar Roemeense adop-
tiedorp Crucea een feit.

Na de afsluiting van de eerste editie van Eurozoersel was iedereen het erover eens dat dit géén eenmalige
gebeurtenis mocht zijn. Het was hartverwarmend, het hele programma, het verbroederingsbal op zaterdag-
avond waar geen nationaliteiten meer bestonden en … met als onvergetelijk sluitstuk de oecumenische vie-
ring op zondagmorgen in het prachtige gemeentepark.

Bovendien won de gemeente met dit evenement de “GOUDEN STER VAN DE JUMELAGE” van de Europese Unie,
als énige gemeente in de Benelux…

Reden te meer om door te gaan. Voor het startkapitaal zorgde deze keer de “DAG VAN DE BURGEMEESTER”, in
het leven geroepen door onze huidige burgemeester, Katrien Schryvers.  10 Zoerselse verenigingen ontvin-
gen gasten uit negen Europese landen, in totaal 430, waarvan er slechts een hondertal in hotel of jeugdher-
berg verbleven. De overige deelnemers aan Eurozoersel werden gastvrij onthaald in gastgezinnen.

Ook deze keer een groot feest, dat we “het feest van de harten” noemden. Omdat het niet bij “de hand reiken”
bleef. Er werden vriendschappen gesloten, ook door buitenlandse gasten onderling.

En opnieuw een officiële jumelage. Nu  met Stadt Laubach in Duitsland, omdat de voetbalclub van St.-
Antonius al méér dan twintig jaar een uitwisseling had met de voetbalclub van Ruppertsburg, een deelge-
meente van Stadt Laubach.

Het verbroederingsbal op zaterdagavond zag weer alle nationaliteiten eensgezind dansen op onder meer de
hit van die zomer, de “Macarena”. En natuurlijk was op zondagmorgen iedereen present in het gemeentepark
voor de apotheose : de oecumenische viering. Ook nu weer indrukwekkend, ontroerend. Het afscheid van de
buitenlandse gasten was emotioneel.

Wat doet de vzw Eurozoersel nog meer ?
Deze ligt mee aan de basis van de jazzavonden in het park; organiseert mee “de Dag van de Burgemeester”
probeert de jumelages te coördineren en was medeorganisator van de Kerstmarkt in december 1997.

Het is nu 1998, dus de hoogste tijd om opnieuw te starten met de voorbereiding van “EUROZOERSEL 1999”.
Kunt u als geïnteresseerde vereniging een buitenlandse groep uitnodigen?
Wilt u méér weten over de organisatie?

Neem dan contact op met :

Jef Joosten, Peggerstraat 26, tel. 383.50.09,
Mia Nieberg, Jachthoornlaan 11, tel. 312.16.78.

Wij nodigen u dan graag uit op de voorbereidende vergaderingen. Want op het einde van deze eeuw moet
EUROZOERSEL weer een daverend succes worden!

EUROZOERSEL VZWJU
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Sinds 1996 is Zoersel gejumeleerd met Stadt
Laubach, een uitgestrekte gemeente in de deel-
staat Hessen, gelegen aan de rand van het
natuurgebied Vogelsberg, op een kleine 400
kilometer van Zoersel.

Aan de basis van deze jumelage lag de méér
dan twintig jaar oude vriendschap tussen F.C.
Antonia en de VfB Ruppertsburg, een deelge-
meente van Stadt Laubach.
Sinds eind 1997 is er een jumelagecomité
opgericht, dat probeert deze jonge jumelage
verder uit te bouwen. En dat kan op vele
manieren. Op persoonlijk vlak, door een
vakantie in Laubach en/of omgeving te plan-
nen, een wandel- of fietsvakantie. Misschien
wilt u als vereniging contact met Laubach. Op
het vlak van kunst en cultuur zijn er ook heel
wat mogelijkheden.

Wat is er tot nu toe zoal gebeurd ?
Op de eerste plaats heeft het jumelagecomité
onze gemeente in Laubach vertegenwoordigd
op de Kerstmarkt in 1996 en 1997. Verder heb-
ben de Koninklijke Harmonie De Vrienden-
band en de VVKB Jeugd- en kindervolksdans-
groep ‘t Kramikkeltje tijdens het Pinkster-
weekend 1997 in Laubach en omgeving diver-
se optredens verzorgd. De WSV Natuurvrien-
den bracht er haar wandelweek door. In okto-
ber was er de officiële terugjumelage in Stadt
Laubach, waarbij verschillende mensen uit

Zoersel van de gelegenheid gebruik maakten
om onze nieuwe jumelagegemeente te leren
kennen. Natuurlijk ontbrak hier de voetbalclub
uit St.-Antonius niet.

Voor 1998 staan diverse evenementen op het
programma in Stadt Laubach. Misschien een
gelegenheid om er eens naartoe te reizen?

Als voornaamste data noemen we :
21 MEI,
grote wandeling vanuit Ruppertsburg. In ver-
schillende andere deelgemeenten zijn dan
eveneens feestelijkheden,
14 TOT 16 JUNI,
het jaarlijkse “Ausschuszfest”, een schutters-
feest waarbij de winnaar het hele jaar de zorg
voor de “Hammel” (= belhamel = schaap)
onder zijn hoede krijgt. Vorig jaar scheelde het
niet veel of de Hammel was in Zoersel terecht-
gekomen…
28 JUNI TOT 5 JULI,
het 6de internationale orgel- en draaiorgelfesti-
val, met een buitengewoon interessant pro-
gramma.,
8 AUGUSTUS,
lichtfeest in het slotpark,
4 TOT 6 SEPTEMBER,
het vijfde Hessische bluesfestival “Blues,
Schmus und Apfelmus”,
5, 6 EN 8 DECEMBER

kerstmarkt.

Wie buiten deze data een bezoek wenst te
brengen, kan de folder met feestelijkheden, of
een algemene folder over Laubach ophalen in
het Lindepaviljoen.

Vanuit Zoersel organiseert de Wandelclub
samen met verschillende gasten van P.C.
Bethanië een wandelweek van 17 tot 23 mei
aanstaande. En tijdens het eerste weekend van
juli is de voetbal van St.-Antonius te gast in
Ruppertsburg, waar zij het orgelfestival ook
voor een deel kunnen meemaken.

Ook is er dit jaar weer een voorstel aan
Zoerselse jongeren tussen 13 en 16 jaar om
deel te nemen aan een jeugdontmoeting van 6
tot 20 augustus. Het definitieve programma ligt
nog niet vast. We kunnen u wel vertellen dat
dit “kamp” wordt georganiseerd in Radis, een
plaatsje dicht bij Wittenberg. Geïnteresseerden
kunnen terecht bij de jeugdverantwoordelijke
van de gemeente.

Mocht u een bezoek plannen, meer willen
weten over logiesmogelijkheden, adressen zoe-
ken van verenigingen, deel willen nemen aan
de jeugdontmoeting, neem dan contact op met:
Jef Joosten, Peggerstraat 26, tel. 383.50.09,
Fons Frans, Kapellei 4, tel. 383.15.09,
Mia Nieberg, Jachthoornlaan 11, tel. 312.16.78.

Wij doen ons best u een onderkomen naar uw
wens te bezorgen.

J U M E L A G E C O M I T É L A U B A C H
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WAT ? - een idyllisch bergdorpje in de Karpaten op 2.100 km van Zoersel,
- 3.600 inwoners in Crucea en Satu Mare (deelgemeente),
- hoofdzakelijk werkzaam in mijnbouw en landbouw.

WAAROM ? - in 1989 toegewezen aan Zoersel tijdens een Europese actie tegen Ceaucescu,
- in mei 1989 “geadopteerd” door de gemeenteraad,
- in juli 1993 officieel gejumeleerd.

DAAROM ? - solidariteit met de materieel bijzonder achterop geraakte zustergemeente
- tot stand brengen van (h)echte vriendschapsbanden 

HOE ? 1. STRUCTURELE HULP AAN ONDER MEER :
scholen :- vernieuwing van infrastructuur en didactisch materiaal,

- bouw van sanitaire installatie,
dispensarium :- levering van apparatuur, basismedicatie en literatuur,

- jaarlijks budget voor aankoop van medicamenten in Roemenië,
- uitleendienst van medisch hulpmaterieel,

gemeente : - aanleg van een waterleidingsnet in Crucea en Satu Mare,
- restauratie van cultureel centrum,
- opstarten van volwassenenvorming en jeugdontspanning,

kerkgebouw :- vernieuwing van verlichting en klankinstallatie
voetbalploegen: - levering van uitrustingen

2. SOLIDARITEIT MET DE GEZINNEN DANK ZIJ HET “ADOPTIESYSTEEM” :
Sinds 1993 ontfermen honderden gezinnen uit Zoersel en omgeving zich materieel
over een of meerdere gezinnen in Crucea of Satu Mare. Degelijk werkende uitleen-
dienst voor baby-uitzet.

3. SOLIDARITEIT MET MINDER BEGOEDE STUDENTEN, OPSTARTEN “STUDIEFONDS” :
Omdat studeren aan een universiteit maandelijks meer dan een half maandloon kost en
daardoor een niet te dragen last betekent voor het gezin, namen we het initiatief de
studenten uit Crucea financieel te steunen.
U kan bijdragen tot dit bijzonder gewaardeerd initiatief door storting van een bedrag
eindigend op 1 (bv. 1.001,- fr.) via een van onderstaande bankrekeningen.

4. CONCRETISEREN VAN VRIENDSCHAPSBANDEN

DOOR “JUMELAGEREIZEN” IN BEIDE RICHTINGEN.

WAARMEE ? - organiseren van o.m. concerten, met o.m. het gereputeerde jaarlijkse koorconcert,
- logistieke en financiële steun van de gemeente Zoersel,
- kerstmarkt, braderij, enz.
- ereleden.

Als u deze inspanningen voor onze Roemeense partners nuttig en zinvol vindt, kan u de initiatie-
ven steunen: - door deelname aan ons “adoptiesysteem”,

- door een geldelijke steun, broodnodig voor realisatie van de projecten en toekomst
van begaafde jongeren,

via rekeningnummer 068-2061659-48 van “Zoersel helpt Crucea vzw”,
via rekeningnummer 409-7527761-23 van “Caritas Hulpbetoon” met vermelding EURO 21 voor
stortingen vanaf 1.000,- fr.

Wij garanderen u dat elke vorm van uw steun integraal, zonder aftrek voor werkingskosten, be-
steed wordt aan hulp voor gemeente en inwoners van Crucea !

Voor veel meer informatie kan u terecht in ons secretariaat, oud-gemeentehuis van Sint-
Antonius, Handelslei 47, elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur.

COMITÉ “ZOERSEL HELPT CRUCEA” VZW

Ria Hesbeens, Walter De Peuter, Willy Kennis, Ivan Lootvoet,
Maria Oorts, Els Peeters, Rita Peeters, Paul Smets, Ivo Van den Bulck

Aan onze vrienden

In het begin wisten we niet wat er zou
komen.
We hadden een beetje angst voor de dag van
morgen. We waren ongerust, gedachten,
vragen...
Wel, hoe zijn zij? Gaan ze vriendelijk zijn of
ons uit de hoogte aankijken?
En hoe zullen we mekaar verstaan?

Kijk, daar komt de vrachtwagen... Hij
nadert langzaam als een schip op een kalme
zee.

Hij is aangekomen. Ook de Belgen zijn
gearriveerd. We praten wat met hen.
We zijn niet meer angstig. Ze staan dicht bij
ons, zijn open...
Ze leggen ons uit hoe ze de pakketten zullen
verdelen.

Nu, na 8 jaar, herinneren we ons de emotie
van deze eerste ontmoeting.
Wat een vragen stelden we ons toen.
Nooit zullen we de eerste woorden van dank
vergeten van de families die toen cadeaus
ontvingen.
Zoals elk jaar, als de vrachtwagen uit
Zoersel verwacht wordt met zoveel ongeduld
en met veel erkentelijkheid.

Intussen hebben zich vele vriendschappen
gevormd tussen de families van de twee
gemeenten.
De bezoeken aan Zoersel van de Roemenen
en aan Crucea van de Belgen hebben ons
mekaar beter doen verstaan, mekaars
levenswijze doen begrijpen, en steun en hulp
van de enen aan de anderen gegeven.

De jaren zijn verstreken en de projecten zijn
tot bloei gekomen, het ene na het andere, en
realisaties worden zichtbaar.

Er hebben ook problemen bestaan. Er zijn
moeilijkheden geweest waar we samen
doorheen zijn gekomen.
Maar er is gebleven en er zal blijven steeds
iets wat nooit kan ontbonden worden: de
geest van vriendschap en solidariteit tussen
deze twee gemeenschappen. Heel verschil-
lend, zowel qua materiële mogelijkheden als
qua levenswijze en beschaving.

Maar... naderbij zoals het niet kan gezegd
worden... zoals men het voelt.
Zoals een gelijke hartslag van duizenden
verenigde harten, die wensen samen te zijn,
om iets op te bouwen dat zinvol en nuttig is
voor vele mensen.

We danken voor de samenwerking en de
hulp.
We willen vrienden blijven, zoveel mogelijk
jaren, van vandaag af tot in de toekomst.
We houden van jullie !

De inwoners van de gemeente Crucea
voor die van de gemeente Zoersel.

ZO ERVAREN DE INWONERS VAN CRUCEA

DE CONTACTEN MET ZOERSEL.

CCRRUUCCEEAA  
Zoersel helptZoersel helpt vzw 


