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Telenet Vlaanderen wil binnenkort iedereen laten telefoneren via
het kabelnet. Daarom zijn glasvezelverbindingen tussen de ver-
schillende antennestations noodzakelijk. Een hydraulische mol
boorde onder de grond de nodige doorvoerbuizen, zodat bv. op de
Handelslei minimale opbraakwerken noodzakelijk waren.
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Verspreiding

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

Kasteeldreef 55 (380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (380.13.80)

Beste lezer,

Een hoofdredacteur moet op zijn tellen passen! Dat heeft
de Vlaamse minister voor mediabeleid, Eric Van Rompuy, gezegd.
Sensationele berichten worden te pas en te onpas gepubliceerd,
zonder dat ze voldoende op hun waarheidsgehalte zouden ge-
toetst zijn. De goedmenende Vlaming ziet door de bomen het bos
niet meer. Zelfs de kwaliteitskranten nemen vaak het voortouw.

Het is evident dat in dergelijk klimaat van opbod van ont-
hullingen uw Grootste Gemene Deler niet langer aan de zijlijn kan
blijven. Het dient vooraf gezegd, hogere oplagecijfers zijn onze drijf-
veer niet. Zuivere journalistieke motieven zoals correcte informatie
en duiding van feiten, leiden ons. Om sancties van de bevoegde
minister te vermijden heb ik mijn bronnen grondig gecontroleerd.
Meer nog, ik zal ze tegen alle deontologische persregels in,
bekendmaken.

Maar eerst de feiten:

Het gebeurde op donderdagavond, 27 november tijdens
een openbare zitting, van de gemeenteraad.
Raadslid Georgette T. ontboezemde daar dat ze hartkloppingen
krijgt van schepen Wim van H. en stelde hem enkele vragen waar-
op hij, zoveel adoratie niet gewend, maar al te graag antwoordde.

Eén en ander staat te lezen in het officiële verslag van
deze zitting.

Hoe deze romance verder gaat is stof voor de Zoerselse
roddelpers. Of zou hier toch voldoende grond zijn om een diep-
gaande politieke analyse van de feiten te maken?

Conclusie is alvast dat het op de voet volgen van de
Zoerselse politiek, zoals het bijwonen van een raadszitting, of het
lezen van de officiële verslagen ervan, lang niet saai is.

Jan Campforts.

VO O R W O O R D

2 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 98/1



W E T E N S W A A R D

OVERWELVEN VAN OPRITTEN

De nieuwe spelregels

Het gemeentebestuur geeft sinds
enige tijd geen toestemming meer
tot het inbuizen van grachten.
Inbuizing veroorzaakt te veel pro-
blemen met de vlotte afvoer van
het water. Bovendien zorgt de
inbuizing ervoor dat er geen water
meer in de bodem kan dringen.
Dit verbod geldt uiteraard niet ter
hoogte van de oprit.
Het schepencollege heeft beslist
dat ter hoogte van een oprit een
inbuizing of overwelving mag
gebeuren over een maximale
breedte van zes meter per perceel.
Deze lengte mag eventueel opge-
splitst worden in delen (bijvoor-
beeld drie plus drie meter, twee
plus vier meter, voor de oprit van
de woning en garage). Aanvraag
voor het overwelven van uw oprit
is verplicht. U kan dit doen bij de
gemeentelijke dienst technische
planning, Kasteeldreef 55, Marc
Arnouts, tel. 380.13.47.

KAMERS TE HUUR

Gevraagd

In het Psychiatrisch Centrum
Bethanië zijn er regelmatig sta-
giairs die van ver komen. Zij zoe-
ken kamers waar ze enkele weken
kunnen verblijven.
Heeft u één of meerdere kamers
die u wilt verhuren, dan kunt u
contact opnemen met :
Marleen De Koker,
directeur verpleegkunde en para-
medische diensten
Psychiatrisch Centrum Bethanië,
Handelslei 167, tel. 380.20.11.
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INFORMATIEBROCHURE

1998-2000

Errata

In de nieuwe informatiebrochure zijn
er enkele fouten geslopen. Deze
kan u best onmiddellijk verbeteren in
uw brochure.
- Het juiste faxnummer van de com-

municatiedienst is 380.13.30.
- De openingsuren van de postkanto-

ren zijn als volgt gewijzigd:
* Zoersel 1: Sint-Antonius:

Kerkhoflei 16,
(tel. 383.08.18, fax 384.37.17)
open van 8 tot 12u.30 en van
13u.30 tot 17 uur, op maandag en
dinsdag tot 18 uur en op zaterdag
van 10 tot 12 uur.

* Zoersel 2: Dorp 46,
(tel. 312.20.03)
open van 9 tot 12u.30 en van 14
tot 16 uur, op maandag en vrijdag
van 9 tot 12u.30 en van 13u.30 tot
16u.30 en elke eerste dinsdag
van de maand (markt) open van 9
tot 13 uur en van 13u.30 tot 16
uur.

- En zoals reeds aangekondigd in de
nieuwe informatiebrochure, zijn dit
jaar de openingsuren van de biblio-
theek veranderd. De juiste uren kan
u vinden in een apart artikel over
de bibliotheek, elders in de GGD.

MIDDENSTANDERS OPGELET !

Ronselen advertenties

De gemeentelijke informatiebrochure
is voor de meeste inwoners van
Zoersel geen onbekende. Het is een
uitgave van het gemeentebestuur in
samenwerking met de plaatselijke
middenstand. Deze brochure is de
enige uitgave waarvoor de gemeente
advertenties bij de middenstanders
werft. Daarom willen wij u waarschu-
wen voor personen die zogezegd in
naam van de gemeente publiciteit
ronselen.
Officieel gedelegeerden van het
gemeentebestuur bezitten altijd een
“aanbeveling”, voorzien van het
gemeentezegel en getekend door
burgemeester en secretaris. Op uw
vraag moet de advertentiewerver
deze aanbeveling kunnen voorleg-
gen. Wij zijn dan ook niet verant-
woordelijk voor de foutieve gegevens
over de gemeente in de brochures,
niet uitgegeven door de gemeente.

STRAATVERLICHTING

KAPOT

Wanneer wordt ze
hersteld?

De intercommunale
IVEKA staat in voor het
onderhoud van de ge-
meentelijke openbare
verlichting. In de ge-
meenten van de regio
Kempen, waaronder
Zoersel, zal IVEKA vanaf
1 januari 1998, gemid-
deld om de zes weken,
en dit zeven maal per
jaar, systematisch alle
lichtpunten controleren
én herstellen.
Deze controles en her-
stellingen gebeuren per
gemeente op vastgestel-
de tijdstippen. De onder-
houdsbeurten gebeuren
voornamelijk in de winter
en in mindere mate in de
zomer. Dit is logisch om-
dat er tijdens de winter
meer behoefte is aan
straatverlichting, de lam-
pen branden langer
zodat er ook meer slijta-
ge mogelijk is.

VEILIGHEIDSINTERVENTIES

Dringende herstellingen ,
de zogenaamde “veilig-
heidsinterventies”, wor-
den binnen 48 uur uitge-
voerd. Dit zijn lampen op
belangrijke kruispunten
of verkeersdrempels. Dit
geldt ook voor lampen in
de nabijheid van open-
bare gebouwen of lam-
pen die in groep defect
zijn, bijvoorbeeld door
een defecte zekering. 

U KAN HELPEN!
Is een lamp stuk, meld
dit dan zo snel mogelijk
aan onze gemeentelijke
technische dienst bij
Marc Arnouts, tel.
380.13.47. Vermeld het
nummer van de lamp, de
straat en het huisnum-
mer waar de defecte
lamp zich bevindt.



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, VUG
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GRONDEN

De gemeenteraad beslist tot

aankoop van vier percelen

grond van het OCMW van

Antwerpen aan de Achter-

straat in St.-Antonius. De

gronden zijn gelegen naast

de nieuwe kleuterschool. Ze

worden aangekocht om er la-

ter gemeenschapsvoorzienin-

gen uit te bouwen. De kost-

prijs bedraagt ruim 14 mil-

joen frank voor 17.956 m2.

Verder worden er twee gron-

den verkocht: vijf smalle re-

peltjes tussen de Handelslei

en de Meidoornlaan die de

bedding vormden van een af-

geschafte waterloop en zes

percelen van te geringe diepte

in de verkaveling Kievitheide.

FINANCIËN

De nv IMABO is een inter-

communale voor de financie-

ring van sociale woning-

bouw. Momenteel genieten

zo’n dertig inwoners van

Zoersel van een goedkope

lening via IMABO. Als hui-

dige aandeelhouder heeft

onze gemeente een voorkeur-

recht bij de geplande kapi-

taalverhoging van de nv. De

raad beslist om gebruik te

maken van het voorkeurrecht

dat is vastgesteld op

5.637.842,- fr. en is zelfs

geïnteresseerd om voor een

grotere som in te tekenen. Dit

gebeurt om twee redenen: het

te verwachten hoog rende-

ment en de belangrijke socia-

le rol van de nv IMABO.

BIBLIOTHEEK

De openingsuren van onze

drie bibliotheken werden

vanaf 1 januari uitgebreid.

Dit was noodzakelijk om

erkend te kunnen worden als

voltijdse bibliotheek. Het

filiaal in St.-Antonius is

voortaan wekelijks 3 uur lan-

ger geopend dan voorheen,

het filiaal in Halle 1,5 uur en

de hoofdbibliotheek 10 uur.

Voor het laattijdig inleveren

van boeken zal er voortaan

een boete van 2,- fr. per dag

en per boek aangerekend

worden, voor CD’s 20,- fr.

per week per stuk. Deze wij-

zigingen aan het dienstregle-

ment worden goedgekeurd. 

Het beleidsplan 1998 van

onze bibliotheek wordt even-

eens goedgekeurd. Voor de

uitleenpost van Halle voor-

ziet het plan dit jaar nog de

realisatie van de nieuwbouw

en de start van de automati-

sering van het filiaal. De uit-

leenpost van St.-Antonius

krijgt een vernieuwde lees-

zaal en internetaansluiting.

Er zal verder een campagne

naar de jeugd toe worden

gevoerd.

VARIA

* De overdracht van de be-

voegdheid aan het sche-

pencollege voor de aan-

stelling van personeelsle-

den in tijdelijk dienstver-

band en gesco’s voor dit

jaar is het enige agenda-

punt dat niet unaniem

wordt goedgekeurd, het

Vlaams Blok stemt tegen.

* In de Bethaniënlei in St.-

Antonius wordt er een

snelheidsbeperking tot 50

km per uur ingevoerd in

plaats van de bestaande

beperking tot 60 km per

uur, die niet langer regle-

mentair was.

* Door het uitvallen van

enkele verwarmingsketels

moet er dringend een nieu-

we geïnstalleerd worden in

de basisschool van Zoersel.

De raad keurt de lastvoor-

waarden en vaststelling

van wijze van gunning

voor de aanpassing van de

verwarmingsinstallatie

goed. Bij het opstellen van

het dossier werd rekening

gehouden met een ratio-

neel energieverbruik.

* Met het Vlaams Gewest en

De Lijn wordt een mobili-

teitsconvenant afgesloten.

Hierdoor komen we in aan-

merking voor een subsidië-

ring van 66 % voor de

opmaak van een mobili-

teitsplan, wat een vereiste

is vooraleer het Vlaams

Gewest nog werken zal uit-

voeren langs de gewestwe-

gen in onze gemeente. 

* Rekening houdend met de

ingediende bezwaren

wordt het aangepaste rooi-

lijn- en onteigeningsplan

voor de Kanunnik

Ulenslaan voorlopig goed-

gekeurd. 

GEHEIME ZITTING

* De tijdelijke aanstelling in

het basisonderwijs van

Hilde Keysers, Sandra Van

Hoof, Heidi Deturck en

Gaby Thys wordt bekrach-

tigd, wat eveneens gebeurt

met de intrekking van de

loopbaanonderbreking van

Greet Verellen. 

* De gemeenteraad erkent

de benoeming van Herman

Aerts als bijzondere leer-

kracht protestantse gods-

dienst.

* In het brandweerkorps

worden Ludo Peeters,

Renaat Van Dyck, Walter

Van Giel en Dirk

Verbraeken bevorderd tot

sergeant.

* Uit dank voor zijn goede

diensten wordt aan Jos

Poppeliers de titel van ere-

bibliothecaris toegekend.

* Frieda Willemen wordt

bevorderd tot assistent-

dienstleider van de biblio-

theek. Verder worden de

dienstprestaties van 6

bibliotheekassistenten met

een aantal bijkomende

uren uitgebreid.
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OPENINGSUREN UITGEBREID

ZOERSEL ST.-ANTONIUS HALLE

maandag 13 - 20 uur 16 - 20 uur 18 - 20 uur
dinsdag 13 - 16 uur
woensdag 13 - 20 uur 13 - 17 uur 14 - 16 uur

18 - 20 uur
donderdag 13 - 20 uur 18 - 20 uur
vrijdag 13 - 16 uur
zaterdag 9 - 12 uur 9 - 12 uur 10 - 12 uur
De bibliotheek van Halle en St.-Antonius sluit de tweede helft van juli.

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Hoofdbibliotheek Zoersel,
Zonneputteke 1B, tel. 312.94.04, fax 312.94.27.
Filiaal St.-Antonius,
Handelslei 47, tel. 384.12.32.
Uitleenpost Halle,
Halle-Dorp 67, tel. 384.02.52.

UITLENEN GEAUTOMATISEERD

De bibliotheken van Zoersel en St.-Antonius zijn volledig geauto-
matiseerd. Het voordeel hiervan is dat u voortaan hetgeen u in
Zoersel ontleent ook in St.-Antonius kunt inleveren (en omge-
keerd). Met uw computerkaart kunt u vijf boeken, vijf tijdschriften
en twee cd’s ontlenen. In Halle wordt dit systeem in de loop van
1998 ingevoerd.
Voor elk boek en/of tijdschrift dat u te laat inlevert, betaalt u 2,- fr.
per dag.
Cd’s kunt u 4 weken ontlenen aan 20,- fr. per cd. Levert u de cd’s
één dag te laat in dan betaalt u een weekboete van 20,- fr.per cd.

UITLEENTERMIJN VERLENGEN

Als uw uitleentermijn nog niet verstreken is, dan kunt u hem telefo-
nisch verlengen. Let wel, de uitleentermijn van cd’s kunt u niet ver-
lengen. U kunt ons telefonisch bereiken tijdens de openingsuren.

BOEKEN OP AANVRAAG

Boeken die we niet in huis hebben, kunnen we via het “interbibli-
othecair leenverkeer” voor u aanvragen.Wij zorgen voor de aan-
vraag, verwittigen u wanneer het boek er is en sturen het ook
weer terug.
Als het boek van een andere openbare bibliotheek komt, bijvoor-
beeld van een andere gemeente, dan betaalt u hiervoor 90,- fr.
Voor een boek dat uit een niet-openbare bibliotheek komt, bij-
voorbeeld een universitaire bibliotheek, betaalt u 90,- fr. plus de
kosten die deze bibliotheek aanrekent.

SURFEN OP INTERNET

In de bibliotheek van Zoersel kunt u Internet raadplegen. Binnen
korte tijd is dit ook in St.-Antonius mogelijk. Een half uur surfen
kost 30,- fr. U kunt ook bestanden naar een diskette copiëren. U
koopt de diskette in de bibliotheek voor 20,- fr. per stuk.

pob 
PPLLAAAATTSSEELLIIJJKKEE  OOPPEENNBBAARREE  BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK

Iedereen streeft naar gezondheid maar hoevelen weten waarover het
gaat - of liever nog - doen er iets aan?

Slechts drie factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden; de ERFELIJK-
HEID of “het zit hem in de genen”, de VOEDING of “teveel vet en suiker
maakt ons ziek” en tenslotte de LEVENSWIJZE of “gebrek aan beweging
en teveel stress doen ons vroeger sterven!”

Aan onze erfelijkheid kunnen wij niets doen want het uitschakelen van
“zieke genen” is zeker nog niet voor morgen. Wat wij wél kunnen doen,
is onze voeding veranderen, ook méér beweging (of sport) inlassen en
onze stresstoestanden gevoelig verminderen.

In deze en de twee volgende bijdragen wordt de factor “beweging” of
sport onder de loep genomen als een zeer belangrijk middel om niet ziek
te worden. Onze voorvaderen moesten lichamelijk (hard) werken voor
hun kost. Zij waren na de arbeid moe en moesten in de echte zin van het
woord ‘s avonds en ‘s zondags “rusten”. Onze huidige, sedentair leven-
de mensen zijn na hun kantoorarbeid weliswaar psychisch gespannen
maar niet lichamelijk moe. Vandaar dat men nu eigenlijk fysieke in-
spanningen na het werk moet doen om te relaxen en om te herstellen!
Iedereen zou “beweging” moeten hebben of aan sport  moeten doen om
zijn gezondheid te behouden, niet vanaf bijvoorbeeld veertig jaar, maar
vanaf de puberteit tot ver na de pensioenleeftijd. Kinderen zijn door-
gaans de enigen die voldoende bewegen.

Waarom bevorderen beweging en/of sport de gezondheid?
Om hierop een antwoord te geven, moeten wij wat men noemt de “trai-
ningsprikkels” in ogenschouw nemen.

Onze spieren, want daar gaat het toch om in sport, kunnen slechts door
vrij zware prikkels in conditie toenemen. Gezapige huis-, tuin- en keu-
kenarbeid levert geen trainingseffect op. Dat is bewezen door verschil-
lende onderzoekers. Routinewerk helpt niet! Om de spieren in een mini-
male basisconditie te krijgen moet men fors wandelen, redelijk snel fiet-
sen en dergelijke meer, zodanig dat men achteraf bezweet is en men ver-
langt om te rusten. Alleen dan is de prikkel sterk genoeg geweest om het
sedentaire evenwicht in het lichaam te verstoren en onze fysieke “gren-
zen” te verleggen. Dan treedt er wat men in het sportjargon noemt
“supercompensatie” op. Tijdens de achteraf komende rust- of recupera-
tiefase keert het lichaam niet meer terug naar de situatie van tevoren
maar heeft het zich aangepast aan de (te verwachten) toekomstige situ-
atie van grotere lichamelijke inspanningen. Als gevolg daarvan worden
onze spiervezels dikker, worden vele nieuwe kleine bloedvaten
gevormd, wordt de hartspier sterker en functioneren allerlei andere
lichaamsorganen beter. Er wordt niet alleen “gecompenseerd” maar
“super gecompenseerd” voor de verloren gegane energie. Kortom, de
mens wordt gezonder en krijgt meer weerstand tegen zowel lichamelijke
als geestelijke stressfactoren.

WORDT VERVOLGD
uw apotheker

genezing & ontspanning

door

beweging of sport

genezing & ontspanning

door

beweging of sport

DEEL 1
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r i o l e r i n g s
BEWONERSVERGADERING

Op woensdag 7 januari vond een bewonersvergadering plaats in de
refter van de gemeenteschool van St.-Antonius over de riolerings-
werken in de Bloemenwijk, fase 1. De talrijk opgekomen bewoners,
een 70-tal, luisterden aandachtig. De werkzaamheden vinden plaats
in de Gestelsebaan (tussen Liersebaan en Lelielaan), de Krokuslaan
en het Klooster. De rioolbuis komt in het midden van de weg. Langs
beide zijden kunnen de woningen hierop aansluiten. De Gestelse
loop krijgt een betonnen wand om inkalven te voorkomen. De mees-
te vragen en bedenkingen hadden de bewoners bij de grachten en de
afvoer van het regenwater.

STANDPUNT SCHEPENCOLLEGE

Het schepencollege heeft inmiddels, na de bewonersvergadering,
zijn standpunt hierover bepaald (zie kader op blz. 7).
Concreet betekent dit voor de Bloemenwijk, eerste fase :
in de Gestelsebaan wordt één gracht voorzien, met name de huidige
Gestelse loop. Op de andere plaatsen wordt de, deels ingebuisde,
gracht gedempt en vervangen door een lichte glooiing.

VERKEERSVEILIGHEID

Daarnaast kwam ook de verkeersveiligheid aan bod. Een grote
meerderheid van de aanwezigen was voorstander van bijkomende
snelheidsremmers. Door de werkgroep “Verkeersplan Bloemen-
wijk” werden al een aantal voorstellen uitgewerkt:
- gemengd verkeer

(auto’s en fietsers maken samen gebruik van de rijweg),
- de rijweg verharden in asfalt,
- snelheidsremmers voor de Gestelsebaan:

- aan de Liersebaan ligt er al een plateau, dit behouden,
- bijkomend tussen Liersebaan en Kempendreef een “visueel

poorteffect” voorzien van aangepaste beplanting,
- op het kruispunt Wandelweg/Gestelsebaan een plateau voorzien

(maximum 50 km per uur),
- tussen Krokuslaan en Lelielaan een poorteffect voorzien door

middel van aangepaste beplanting,
- kruispunt Gestelsebaan/Lelielaan: een plateau voorzien en

haaks aansluiten (nu kruispunt in “Y-vorm”). Fase 1 stopt net
voor het kruispunt Gestelsebaan/Lelielaan. Voorgesteld wordt
om de heraanleg van dit kruispunt nu reeds mee te voorzien.

- Aan de Post vragen om de brievenbus te verplaatsen.
- Vraag voor Electrabel:

reeds in eerste fase de verlichting aanpassen met sterkere lampen.
Is het mogelijk om de kruispunten met de verlichting meer te
accentueren (bijvoorbeeld puntverlichting)?

De meeste bewoners konden zich verzoenen met deze voorstellen.
Wel werden nog enkele andere elementen aangehaald: probleem van
de geparkeerde vrachtwagens, beveiliging van het fietsweggetje dat
op de Gestelsebaan uitkomt, correcte aanleg van de plateaus, enz.
Verder werd nog uitgebreid stilgestaan bij het verloop van de wer-
ken zelf. Deze zouden starten in de tweede helft van maart. Voor de
werken zijn 90 werkdagen voorzien + 10 dagen voor aanplantingen.
Afgesproken werd om een contactpersoon uit de wijk zelf te zoeken
aan wie klachten kunnen gesignaleerd worden. Het gemeentebestuur
wil ervoor zorgen dat het tijdens de werken zo snel mogelijk op de
hoogte is van eventuele problemen. De bewoners zullen via bewo-
nersbrieven tijdig informatie krijgen over het verloop van de werk-
zaamheden.

RIOLERINGSWERKEN IN DE BLOEMENWIJK



STANDPUNT VAN HET SCHEPENCOLLEGE

OVER DE AFVOER VAN REGENWATER

De gemeente moet van het Vlaamse Gewest zoveel mogelijk
een gescheiden rioleringsstelsel toepassen. Dit betekent een
gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater. Het ge-
meentebestuur staat achter dit principe en wil dit volgen. De
uitgangspunten van het schepencollege zijn :
- gescheiden stelsel riolering/afvoer hemelwater,
- vermijden van wateroverlast,
- zoveel mogelijk water laten infiltreren in de bodem.
Nieuwe woningen moeten daarom een volledige scheiding
tussen afvalwater en regenwater doorvoeren. Bestaande wo-
ningen moeten “zoveel mogelijk” deze scheiding volgen. Zij
hebben er trouwens alle belang bij het regenwater afzonder-
lijk te houden en niet in de riolering te lozen. 

Het afvalwater gaat naar de riolering, maar waarheen met het
regenwater ?

Het antwoord hierop verloopt in drie stappen. Er wordt pas
een volgende stap genomen als blijkt dat er wateroverlast is
in de straat.

STAP 1 - Infiltratie in de bodem (het regenwater blijft  zoveel
mogelijk ter plaatse):
* Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een regen-

waterput en zoveel mogelijk door de bewoners zelf gebruikt

(wassen auto, sproeien tuin, spoeling WC, ... ). De overloop
van de regenwaterput loopt in de tuin of bezinkt in een sterfput.

* Het regenwater van de straat bezinkt in de bermen. De
bermen worden daartoe voorzien van een zachte glooiing.
Als er grachten zijn mogen deze behouden blijven of
desnoods gedempt. Waar de grachten zijn ingebuisd, wor-
den de buizen eruit genomen. Officiële waterlopen moeten
open blijven.

STAP 2 - Verbetering infiltratie en/of afvoer naar water-
loop. Waar nodig , bv. aan kruispunten of op vochtige plaat-
sen, wordt in de berm een grindkoffer voorzien, dit verbetert
de infiltratie in de bodem. Als er een waterloop in de onmid-
dellijke nabijheid is, wordt het overtollige regenwater naar hier
afgevoerd.

STAP 3 - Afvoer via grachten.
Als stap 1 en stap 2 niet volstaan of als het regenwater van
een hoger gelegen gebied naar een waterloop moet afge-
voerd worden, dan zijn grachten noodzakelijk. Zij zorgen niet
alleen voor infiltratie maar tevens voor een geleidelijke
afvoer van het water naar een waterloop.
Stap 2 en 3 moeten steeds mogelijk blijven. Daarom moeten
de rooilijnbreedte en de bermen van de weg zo voorzien zijn
dat nadien de aanleg van een gracht nog steeds mogelijk blijft.
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RIOLERINGSWERKEN IN DE WIJK VOGELZANG
DE KOGEL IS DOOR DE KERK.
Eindelijk krijgt de wijk Vogelzang haar lang verwachte riolering.
Het rioleringsdossier voor deze wijk sleept immers al jaren aan.
Belangrijkste probleem was de aansluiting op een hoofdriool en een
waterzuiveringsstation. Het bleef eindeloos wachten op de zoge-
naamde “zuidelijke hoofdriool Halle”. Deze zal lopen vanaf de
Lotelinglaan over de Brakenberg (deel), de Vogelzang (deel),
Brakkebos , Klein Herentals naar Liefkenshoek. Hier zal de hoofdri-
ool aansluiten op de bestaande collector, die het vuile water richting
Zandhoven naar het waterzuiveringsstation voert. Zonder deze
hoofdriool kan de gemeente moeilijk riolering aanleggen in uw
straat. Immers het vuile water zou allemaal in de Dorpsloop moeten
geloosd worden. En deze waterloop krijgt reeds een deel van het
afvalwater van Halle-Dorp te verwerken. Dit veroorzaakt geregeld
geurhinder.
Maar er is eindelijk een oplossing in zicht. Aquafin nv, de maat-
schappij die voor het Vlaamse Gewest de hoofdriolen aanlegt, heeft
heuglijk nieuws. De “zuidelijke hoofdriool Halle” staat ingeschre-
ven op het uitvoeringsprogramma voor 1999. Dit betekent dat er niet
alleen riolering komt in de wijk Vogelzang, maar dat ook het sterk
vervuilende lozingspunt in de Dorpsloop wordt opgeheven. De
gemeente heeft met Aquafin nv een overeenkomst gesloten voor de
coördinatie van de werken. De gemeentelijke riolering enerzijds en
de hoofdriolen anderzijds zullen als één gezamenlijk project worden
uitgevoerd.
De rioleringswerken starten rond april/mei 1999. Er komt riolering
in Brakenberg (tussen de Lotelinglaan en Halle-Dorp), de
Vogelzang, De Blokskens, de Kerkhofweg, de Dageraadstraat en
Brakkebos.

BEWONERSVERGADERING

Op 8 januari vond een bewonersvergadering plaats. De talrijk opge-
komen bewoners waren blij dat er eindelijk schot in de zaak komt.
Er werden diverse vragen gesteld over de concrete uitvoering van de

werken, de bereikbaarheid van de woningen, de verdere planning, de
urbanisatiebelasting, enz. . De grootste bezorgdheid van de aanwezi-
ge bewoners ging uit naar de verkeersveiligheid. Op het einde van
de vergadering bleven hierover nog vragen en discussies bestaan.
Afgesproken werd om dit probleem verder uit te diepen in een werk-
groep bestaande uit een afvaardiging van het gemeentebestuur en
bewoners van de wijk.
Hebben zich kandidaat gesteld voor deze werkgroep:
- Dirk Cleenewerck, Kerkhofweg 11,
- Luc Pieters, Vogelzang 29,
- Bart Van Peer, Brakkebos 22,
- Gaston Berghmans, Vogelzang 23,
- Jan Coppens, Vogelzang 58,
- Lilly Van Rompaey, Vogelzang 24,
- Jan Stryckers, Vogelzang 61.
Weldra zal deze werkgroep samenkomen. Bewoners uit de wijk die
nog wensen aan te sluiten of meer informatie willen, kunnen contact
opnemen met Marc Bachot, dienst Communicatie & Voorlichting,
tel. 380.13.02.
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Als het regent in Amsterdam, dan druppelt het in Zoersel. Na een cursiefje over
hondenpoep kan het niet anders: dit cursiefje zal over wildplassen gaan. Want
wildplassen is het allernieuwste probleem.
Daar gaan we (met het cursiefje!).

Bij “wildplassen” moet ik eerst denken aan mijn twee zonen, nu acht en vijf jaar
oud. Ik herinner me hoe ze amper de fase van het kruipen ontgroeid, achteloos
maar bliksemsnel tegen de nabije rhododendrons en fraaie stokrozen plasten, hoe
wij hen traag en moeizaam uit het stadium van het “in het wild” plassen hebben
opgetild naar het geciviliseerd plassen. Het heeft ons moeite en tijd gekost, en op
vakantie soms geërgerde blikken van toeristen wanneer we even minder oplettend
waren.

Je vraagt je dan heimelijk af hoe het dan zit met het wildplassen van de andere
helft van de bevolking? Dit is een moeilijk punt en het is niet makkelijk daarover
te schrijven. Laat mij de volgende anekdote vertellen. 
Toen ik bijna vijf jaar was geworden, kreeg ik de opdracht mijn kleine zusje te
begeleiden naar de kleuterschool, in dezelfde straat en op dezelfde stoep, “bordu-
re” noemden wij dat toen, zo’n driehonderd meter verder. Je moet nog weten dat
mijn zusje een vuriger temperament heeft dan ikzelf, maar dat was toen eerder
mijn probleem dan het hare, zoals je zult merken.
Op een bepaalde dag in september was de nood bij zusje lief zo hoog dat ze in een
flits van enkele seconden gehurkt in de goot zat en daar pardoes een klein straal-
tje liep. Ik was op die leeftijd ternauwernood mijn eigenste wildplasfase ont-
groeid, zodat wij vervolgens hand in hand, geheel onschuldig en al zingend verder
naar school gingen. ‘s Avonds werden mijn zusje en ik evenwel opgeschrikt door
het bezoek van twee agenten in uniform. Dorpsbewoners hadden een ooggetuigen-
verslag gegeven van een wildplasgeval met een medeplichtige en die was ik. Dat
bezoek heeft op ons een onuitwisbare indruk nagelaten. Nog elk jaar, ‘s avonds
rond nieuwjaar, bij een warm haardvuur, vertellen mijn zus en ik dit verhaal nog
geregeld aan onze opgroeiende kinderen.

Volgens Van Daele zijn wildplassers “mensen die hun plas nalaten op een daar-
toe niet bestemde plaats, zoals een gevel, iemands voortuin of, nog erger, een
brievenbus enz. ...”.
Men mag wildplassen dus niet verwarren met wild plassen. Op openbare toiletten,
of toiletten van dancings enz. laten de wilde plassers niet zelden sporen na van
hun bezoek. De ravage is vaak gewoon niet te overzien. Het gebruik van alcohol
draagt volgens sommigen hier sterk toe bij.

Wie denkt dat dit probleem zich niet zou stellen in de gemeente Zoersel, waar hier
en daar toch wel een boom te vinden is, vergist zich. De GGD voerde hierover een
volledig anonieme en wetenschappelijk gefundeerde enquête uit. Hieruit blijkt dat
liefst tachtig percent van de mannelijke bevolking toegeeft dat ze regelmatig wild-
plassen, al was het in hun eigen tuin. Verder onderzoek wees uit dat het naar ster-
ren staren op een zachte maar heldere nacht in de eigen tuin terwijl men de plas
de vrije loop kan laten als een suprème vorm van genot wordt ervaren!
Met andere woorden, en laat het ons maar ruiterlijk toegeven, in elk van ons
schuilt een wildplasser. Als ze dat nu ook nog gaan reglementeren...

B.B.

CURSIEFCCUURRSSIIEEFF
EEN BELANGRIJKE OPROEP...
Voor enkele maanden confronteerden enkele
ouders van studenten ons met de kostprijs van stu-
dies aan Roemeense universiteiten en hogescho-
len. Het was ontnuchterend.

Een half maandloon (1.500,- fr.) is gemiddeld het
bedrag dat ouders moeten besteden aan hun kind-
student. Voor vele gezinnen in Crucea reeds een
onhoudbare toestand.

Nu liet ons dat sterk vermoeden dat een aantal
begaafde jongeren omwille van de te hoge kost
nooit verder zullen kunnen studeren. Daarom
namen we het initiatief om de huidige hoogstuden-
ten en hun ouders in dit academiejaar reeds finan-
cieel te steunen. In januari jongstleden bezorgden
we de 11 studenten via het gemeentebestuur van
Crucea elk 250,- DM. 

Deze geldelijke steun zal hoogstwaarschijnlijk tot
gevolg hebben dat nog meer jongeren in Crucea
verder zullen kunnen studeren.

Daarom willen we een extra-oproep richten tot alle
inwoners van Zoersel die dit initiatief waardevol vin-
den, ons “studiefonds voor Crucea” met een bijdra-
ge te steunen. Het beschikbaar budget zal dan elk
jaar volledig (bij ons hierbij geen “werkingskosten”)
verdeeld worden over het aantal studenten.

Uw steun is bijzonder welgekomen op het rekening-
nummer 068-2061659-48 van “Zoersel helpt Crucea
vzw”, voor stortingen vanaf 1.000,- fr. kan u een fis-
caal attest bekomen via nummer 409-7527761-23
(Caritas Hulpbetoon) met vermelding EURO 21.

DE ADOPTIEGEZINNEN

kunnen opnieuw terecht in ons secretariaat,
Handelslei 47 Sint-Antonius, vanaf zaterdag 7
maart tussen 10 en 12 uur. Aangepaste gezinsfi-
ches en adoptiedozen zijn dan beschikbaar. Wie
nog wil aansluiten bij ons uniek “adoptiesysteem”,
waaraan reeds enkel honderden gezinnen in en
rond Zoersel deelnemen, kan vanaf 7 maart elke
zaterdagmorgen de gewenste informatie krijgen.

CCRRUUCCEEAA
nieuws



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 loketdienst van elke deelgemeente ligt ook het

verslag en de agenda van de gemeenteraadscommissies voor iedereen

ter inzage.

VGC Vemina - 8 januari
HALLEVELDEN - KERKHOFWEG

Vrachtwagens kunnen de bocht aan dit kruispunt moei-
lijk nemen. Dit veroorzaakt nogal eens problemen. De
commissie stelt voor om borden te zetten met een ton-
nagebeperking aan Hallevelden ter hoogte van het
kruispunt met de Vogelzang en aan de Kerkhofweg ter
hoogte van het kruispunt met de Vogelzang.

BOMEN OF HAGEN NAAST DE RIJWEG ?
Hierover werd uitgebreid gesproken. Wat is het vei-
ligst? Wat zijn de voor- en de nadelen? Als slotconclu-
sie stelt de vergadering voor om een haag zoveel
mogelijk te voorzien tussen het fietspad en de rijweg.
Bomen staan beter achter het fietspad.

WELDRA OFFICIËLE MILIEURAAD?
Onze gemeente moet volgens het milieuconvenant, een overeen-
komst met de Vlaamse gemeenschap, beschikken
over een milieuraad. De vergaderingen van commissie
Vemina (VErkeer, MIlieu en NAtuurbehoud) vallen
samen met deze van de milieuraad. Onze gemeente
was echter nog niet overgegaan tot de officiële oprich-
ting van een milieuraad zoals deze moet samenge-
steld zijn volgens het convenant. Hierin moeten afge-
vaardigden zitten van milieu- en natuurverenigingen,
onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties, vor-
mingsorganisaties en beroepsorganisaties. Raads-
leden mogen wel deelnemen maar geen effectief lid
zijn van de milieuraad. De commissie stelt voor over te
gaan tot de officiële oprichting van een milieuraad,

maar de werking hiervan wel nauw aan te sluiten en te
integreren binnen de commissie Vemina.

NIEUW BEHEER VOOR GEBIED HEIBLOK

De commissie besprak het milieuvriendelijk beheer
van dit gebied. Onze gemeente heeft een GNOP
(Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan). Het gebied
Heiblok in Halle moet volgens het GNOP een “schraal”
beheer krijgen. Dit betekent geen bemesting en twee
maal maaien met afhalen van het maaisel. De uitein-
delijke bedoeling is een weiland te verkrijgen met een
rijke diversiteit van bloemen en kruiden.

VGC Welzijn - 2 december
TOEKENNING TOELAGEN BIJZONDERE SOCIALE INITIATIEVEN

De gemeente kan een toelage uitkeren voor een bijzonder sociaal ini-
tiatief. Hiervoor werd een specifiek reglement goedgekeurd. Het is de

commissie Welzijn die de aanvragen om subsidie moet
beoordelen en advies uitbrengen. De commissie advi-
seerde om een toelage te verstrekken aan Kris Kras
voor de aankoop van een patrouilletent en een shelter.
Dit project schept bijkomende kansen voor een grote
groep gehandicapte kinderen en jongeren. Ook het
dagactiviteitencentrum Kameleon komt in aanmerking
voor een toelage, aldus de commissie. Zij zouden dit
gebruiken voor de uitbouw van een vormingspakket.
De commissie vernam ook dat het schepencollege had
beslist een toelage uit te keren aan de kerstmarkt
“Over de grenzen heen”. De wijze waarop aan deze
organisatie een toelage is verstrekt, druist in tegen het

goedgekeurde reglement. Deze aanvraag is nooit ter advies voorge-
legd aan de commissie, zo stelde de vergadering vast. De commissie
was verbolgen en vraagt aan het schepencollege om deze manier van
besluitvorming in de toekomst niet meer te hanteren.

STAND VAN ZAKEN SOCIAAL IMPULSFONDS (SIF)
Het Sociaal-ImpulsFonds is een fonds van de
Vlaamse overheid voor een gemeentelijk sociaal
beleid. De commissie besloot om een SIF-werkgroep
op te richten voor de periode ‘98-‘99. Zij konden
meteen aan de slag met de actualisering van de
sociale kaart. Dit is een overzicht van de belangrijkste
sociaal-demografische gegevens en alle sociale
dienstverlening en voorzieningen in de gemeente. De
Wakkere Burger vzw werd aangesteld voor de
opmaak van deze sociale kaart. Zij is volop bezig met
de verzameling van de gegevens.

“SCHRAAL”

BEHEER

ZORGT VOOR

BLOEMEN EN

KRUIDEN

SOCIALE TOELAGE

VOOR

KRIS KRAS

EN

KAMELEON

EEEEEEEENNNN    BLIK OOOOPPPP    DDDDEEEE
ADVIESRADEN
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Voor velen onder jullie mag de zomerva-
kantie dan nog ver weg lijken, binnen de
gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuur-
dienst worden er al volop plannen ge-
smeed om tijdens die vakantie tal van ini-
tiatieven te ontplooien voor peuters, kleu-
ters, lagere-schoolkinderen en opgroei-
ende tieners.
Bij al die plannen die nu gemaakt wor-
den, is het duidelijk dat hiervoor extra
mankracht meer dan noodzakelijk en wel-
kom is. Hier geven we je een overzicht
van alle “vacatures” en de manier waar-
op je je “kandidaat kan stellen”.

Tijdens de zomervakantie organiseert de
gemeente Zoersel reeds meerdere jaren
een vakantiewerking voor kinderen en
jongeren van 3 tot 16 jaar. We werken
met diverse leeftijdscategorieën en ver-
schillende spelvormen.

Allereerst is er een kleuterwerking voor 3
tot 6-jarigen, die haar vaste stek heeft in
de gemeentelijke basisschool St.-Antonius
aan de Achterstraat.
Daarnaast bestaat er een reizend monito-
renteam dat kinderen van 6 tot 12 jaar
afwisselend opvangt in de verschillende
deelgemeenten. Afhankelijk van het aan-
tal speellustige kinderen wordt de groep
opgesplitst in 6 tot 8 en 9 tot 11-jarigen.

Iets heel anders is tenslotte de grabbelpas-
werking. Dit is een gevarieerd vrijetijds-
aanbod voor 6-12-jarigen en tieners tot 15
jaar. Bij de grabbelpas moeten de kinde-
ren en jongeren vooraf inschrijven en een
bijdrage betalen. Vaak gaat het over uit-
stappen of speciale knutselactiviteiten.
Binnen de grabbelpaswerking voorzien wij
regelmatig éénmalige initiaties in diverse
sporttakken.Daarnaast wordt er een sport-
kriebelkar georganiseerd. Sportieve
(spel)begeleiders reizen op vastgestelde
data langs de gemeentelijke sportvelden in
de drie deelgemeenten.

Voor al deze initiatieven zijn wij op zoek
naar VERSCHILLENDE SPEELBEGELEIDERS,
SPORTBEGELEIDERS en ÉÉN HOOFDMONITOR.

JOUW PROFIEL

Ben je al 16 jaar op deze wereld aan het spe-
len en heb je het attest van animator in het
jeugdwerk op zak (*) of je kan relevante erva-
ring aantonen.
Wil je een deel van je zomervakantie spelend
doorbrengen en jouw speelplezier als een
vonk doen overslaan bij de Zoerselse kinde-
ren,
Zie je het ook wel zitten om minimum veertien
dagen met een groep leeftijdgenoten samen te
werken om een bende kinderen een leuke tijd
te geven, dan ben jij iemand die wij zoeken.

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren
vragen we dat je wekelijks minstens één eigen
activiteit plant, die we in het grabbelpaspro-

gramma kunnen opnemen.
Voor kleuterbegeleiders (werking 3 tot 6 jari-
gen) komen vooral mensen in aanmerking die
bijvoorbeeld een opleiding kleuterleid(st)er
volgen.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij-
een dagelijkse vergoeding van 1.150 fr. en
garanderen we jou minstens veertien dagen
speelplezier.

INTERESSE ?

Spring dan even binnen bij of bel voor vrijdag
27 maart naar Kristien van de gemeentelijke
jeugddienst, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90.

SSPPEEEELLBBEEGGEELLEEIIDDEERRSS
VVOOOORR SSPPEEEELLPPLLEEIINN--  EENN GGRRAABBBBEELLPPAASSWWEERRKKIINNGG

JOUW PROFIEL

Je bent minimum 18 jaar en je beschikt over
een rijbewijs-B.
Je weet op een speelse manier kinderen en
jongeren warm te maken voor verschillende
sportactiviteiten en je kan zelfstandig werken,
dan kan jij je zeker kandidaat stellen voor de
taak van sportieve (spel)begeleider.
Relevante ervaring (bijvoorbeeld een oplei-
ding lichamelijke opvoeding) strekt tot aanbe-
veling.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij
een dagelijkse vergoeding van 1.150 fr. en
garanderen we jou minstens veertien dagen
speelplezier.

INTERESSE ?

Spring dan even binnen bij of bel voor vrijdag
27 maart naar Paul van de gemeentelijke
sportdienst, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.91.

SSPPOORRTTIIEEVVEE  ((SSPPEELL))BBEEGGEELLEEIIDDEERRSS
VVOOOORR SSPPOORRTTKKRRIIEEBBEELLKKAARR

JOUW PROFIEL

Je loopt al minstens 18 jaar op deze aardbol
rond en je beschikt minimum over een diploma
Hoger Secundair Onderwijs of gelijkwaardig.
Bovendien beschik je over een attest van ani-
mator in het jeugdwerk of kan je 3 jaar rele-
vante ervaring aantonen.
Je beschikt over een goede dosis communica-
tieve vaardigheden, aangezien je instaat voor
het onderhouden van contacten met ouders,
collega’s-monitoren en kinderen.
Je weet dingen op goede organisatorische
wijze aan te pakken en zelfstandig werken in
teamverband schrikt je niet af.
Je hebt beperkte administratieve vaardigheden
en je weet bovendien je eigen enthousiasme
over te brengen op de monitoren-medewer-

kers en alle kinderen, dan ben jij wellicht de
persoon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot
31 augustus 1998.
Een bezoldiging die is vastgesteld op het
barema van administratief medewerker.

INTERESSE ?

Laat het ons schriftelijk weten voor vrijdag 27
maart. Je richt een kort briefje aan de gemeen-
telijke jeugddienst, Halle-Dorp 37. Hier kan
je ook terecht voor verdere inlichtingen en
vragen op het telefoonnummer 380.13.90,
vragen naar Kristien.

HHOOOOFFDDMMOONNIITTOORR
VVOOOORR SSPPEEEELLPPLLEEIINN--  EENN GGRRAABBBBEELLPPAASSWWEERRKKIINNGG

(*) Verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk, onder andere :
Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (NDO),
tel. 02/269.71.80.

w i j z e rw i j z e r
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JOU PROFIEL

Je bent minstens 16 jaar  en babys en peu-

ters schrikken je niet af.

Je kan verzorgende taken uitvoeren (pam-

pers verversen, maaltijden geven,...).

Je kan zelfstandig werken binnen een team

en je bent  één maand ter beschikking, dan

ben jij waarschijnlijk een geknipte kandidaat

voor ‘t Teuntje.

Relevante ervaring bijvoorbeeld opleiding

kinderverzorster, babysit,... strekt tot aanbe-

veling

WIJ BIEDEN

Een jobstudentencontract, waarbij de bezol-

diging afhankelijk is van de leeftijd.

INTERESSE ?

Laat het ons schriftelijk weten voor vrijdag

27 maart. Je richt een kort briefje aan het ge-

meentelijk kinderopvangcentrum Teuntje,

Achterstraat (naast nr. 79). Hier kan je ook

terecht voor verdere inlichtingen en vragen

op het telefoonnummer 380.13.85, vragen

naar Chris.

Op de dag zelf is de stuurgroep, na maanden

van voorbereiding, op het centraal punt in

weer en wind. Toch komen we daar ook

handen te kort om de meer dan 600 kinderen

veilig te doen vertrekken, laatkomers op te

vangen, hen ‘s middags op te vangen voor

de pic-nic....

Ben jij iemand die graag mee nadenkt over

de organisatie van deze dag, sluit je dan aan

bij de stuurgroep.

De stuurgroep start met een voorbereidende

vergadering in februari.

Ben je bereid op de dag zelf een handje toe te

steken (bijvoorbeeld om een groep kinderen

te begeleiden) en te genieten van het roefelen-

de gevoel, dan ben je ook meer dan welkom.

INTERESSE ?
Neem contact op met de jeugddienst

Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90.,

vragen naar Kristien.

Het gaat om volgende betrekkingen:

LEIDINGGEVENDE FUNCTIES

- afdelingshoofd
voor onze afdeling grondgebiedszaken
(opleiding hoger onderwijs van twee cycli)

- controleur van werken
(opleiding hoger onderwijs van één cyclus)

Voor beide functies moet u een bewijs kunnen voor-

leggen dat u minstens drie jaar ervaring hebt als lei-

dinggevende.

ADMINISTRATIEVE EN

ADMINISTRATIEF-TECHNISCHE FUNCTIES

- administratief medewerker
voor onze technische afdeling
(opleiding hoger secundair technisch onderwijs)

- administratief medewerker
voor onze afdeling burgerzaken
(opleiding hoger secundair onderwijs)

TECHNISCH UITVOERENDE FUNCTIES

- technisch assistenten:
metselaar, schilder, loodgieter, chauffeur
(opleiding lager secundair technisch in de
gevraagde richting)

- technisch assistenten:
arbeiders voor het onderhoud van de drie
dorpskernen
(opleiding lager secundair technisch onderwijs)

- tijdelijke arbeiders
voor seizoensonderhoudswerken 
(geen bijzondere opleiding vereist)

G E M E E N T E Z O E R S E L

Het gemeentelijk kinderopvangcentrum zorgt voor de sporadische
opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders kunnen hier terecht
voor een tijdelijke opvang.
Voor ‘t Teuntje zoeken wij jobstudenten voor de maanden juli,
augustus en september. Per maand worden er telkens twee job-
studenten aangesteld. 

Op zaterdag 27 juni 1998 is het weer zover, het Zoerselse jonge volkje
maakt het dorp onveilig. Op deze dag gaan alle deuren van de

“grote-mensen-wereld” voor de kinderen open. Nee, het opzet is
niet zo maar een opendeurdag maar een grote uitprobeerdag. Dit
jaar is het nationale thema : “Hoe werkt dat ?”.

Lijkt het je wel wat om het Zoerselse jong volk in te wijden in de
geheimen van jouw bedrijf, organisatie, vereniging, zelfstandig
beroep, vrij beroep, contacteer ons.

Elk jaar zijn er meer roefelende kinderen maar het aantal medewer-
kers stijgt niet evenredig. Hierdoor hebben we vorig jaar spijtig

genoeg sommige kinderen geen aangepast programma kunnen bieden.
Als we geen nieuwe medewerkers vinden, is de stuurgroep verplicht om

een deelnemersstop in te voeren.

MMEEDDEEWWEERRKKEERRSS//VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSS
VVOOOORR DDEE DDAAGG VVAANN HHEETT KKIINNDD

In 1998 voorziet het gemeentebestuur
verschillende aanwervingen, zowel in
vast dienstverband als in contractueel
verband. 
Vanzelfsprekend gebeuren de verschillen-
de aanwervingen niet gelijktijdig maar
spreiden we ze over het jaar.

Wenst u bijkomende informatie over één van
deze jobs dan belt u naar de dienst secretari-
aat, Erwin Dirks, tel. 380.13.13.
Wilt u op de hoogte gebracht worden wanneer
de aanwervingsprocedure start en het aanwer-
vingsexamen zal plaatsvinden dan schrijft u
een briefje naar het College van burgemeester
en schepenen, Kasteeldreef 55.
Vermeld duidelijk om welke functie het gaat.

AAAANNWWEERRVVIINNGGEENN
VVAASSTT &&  CCOONNTTRRAACCTTUUEEEELL

DDIIEENNSSTTVVEERRBBAANNDD

JJOOBBSSTTUUDDEENNTT  KKIINNDDEERRVVEERRZZOORRGGSSTTEERR
VVOOOORR GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKKEE KKIINNDDEERROOPPVVAANNGGDDIIEENNSSTT TTEEUUNNTTJJEE
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S E R V I C E F L A T S

Het OCMW van Zoersel bouwt 24 serviceflats, gelegen
Kapellei 109 nabij het verpleegtehuis Joostens te St.-Antonius.
Volgens planning kunnen de flats betrokken worden op 1 juni
1998. Er zijn reeds 19 flats toegekend. de huurprijs bedraagt
550,- fr per dag. Senioren die interesse hebben en 65 jaar of
ouder zijn (van leeftijdsvoorwaarden kan afgeweken worden)
kunnen contact opnemen met Rarenne Boyen, sociale dienst
OCMW, tel. 312.94.30 tijdens de kantooruren.

MODELFLAT
Voor alle belangstellenden zal op zaterdag 7 maart en zondag 8 maart,
tussen 14 en 17 uur een volledig ingerichte modelflat te bezichtigen
zijn... Iedereen van harte welkom.

Een verhaal over de lichaamsvorm...  nee niet die vorm.
Sinds tientallen jaren is aderverkalking met hartinfarct en hersen-
bloeding de grootste doodsoorzaak in de Westerse wereld.
Sinds 1980 weet men dat aderverkalking veel meer voorkomt bij
mensen met suikerproblemen. Dit zijn suikerzieken, maar ook men-
sen waarbij de weefsels ongevoelig geworden zijn voor insuline, het
hormoon dat de suikers in het bloed moet regelen. Ze hebben te
veel suiker in hun bloed en ook te veel insuline want die kan zijn
werk niet doen. Als gevolg daarvan worden de bloedvaten bescha-
digd, vooral als ook de cholesterol te hoog is. Deze mensen krijgen
eerst hoge bloeddruk, dan hartproblemen en hebben kortere
levensverwachtingen dan normaal. Ze hebben het zogenaamde
syndroom X: de combinatie van zwaarlijvigheid, hoge cholesterol,
neiging tot suikerziekte, hoge bloeddruk en aderverkalking.

Dit jaar legt de preventieraad de nadruk op het opsporen van per-
sonen met deze risico’s. Dikwijls weten ze het zelf niet eens omdat
ze zich goed voelen. Toch kan de combinatie van deze ziekten slui-
merend aanwezig zijn. Hier valt veel te voorkomen, beter dan te
genezen.

Mannen en vrouwen tussen 45 en 65 jaar krijgen daarom een lijst
toegestuurd waarmee ze zelf kunnen bepalen of er mogelijk bij hen
een verhoogd risico bestaat.

Eén opvallende aanwijzing is zwaarlijvigheid. Niet het feit op zich
maar vooral waar die zwaarlijvigheid zich bevindt: het buikje of de
heupen. Het is gebleken dat het niet zozeer de “peren” (vet rond de
heupen), maar wel de “appels” sneller verkalking krijgen. Het zijn
de vetcellen bij dit appel-type die meer vetten in het bloed brengen
en daardoor de bloedvaten beschadigen.

Is de verhouding van je buikomtrek tot je heupomtrek groter dan 1
(mannen) of 0,8 (vrouwen), dan ben je een appeltype en loop je
dus een groter risico op letsels aan de bloedvaten. Is dit bij jouw het
geval, loop dan even langs je huisarts.

W I N T E R

De winter is terug in het land. De eerste vrieskoude heeft zich
al laten voelen.
Sommige bevolkingsgroepen zijn bij extreem slechte weer-
somstandigheden meer kwetsbaar dan anderen; thuislozen,
vereenzaamden, bejaarden, mensen met een laag inkomen,
minder mobiele personen, generatie-armen, éénoudergezinnen
met kinderen...
Zij kunnen zich moeilijker verplaatsen en lopen meer risico om
geïsoleerd te geraken, zeker bij extreme weersomstandigheden.

Wij willen dan ook een oproep doen aan de ganse bevolking
om extra aandacht te besteden aan deze bevolkingsgroepen.
Merk je dat mensen in jouw straat of omgeving in probleemsi-
tuaties terechtkomen, help hen of neem contact op met de
sociale dienst van het OCMW.
In ernstige noodsituaties kan je ook terecht bij de politie op het
nummer 385.16.16.

De sociale dienst van het OCMW kan je bereiken op het tele-
foonnummer 312.94.30, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 16 uur, op vrijdag tot 15 uur.

Wij rekenen op je medewerking,

Patrick Vervecken, hoofd sociale dienst, OCMW Zoersel

OO CC MM WW

buik

heup
> 0,8 > 1

peer-type
lager risico

appel-type
hoger risico

STUURGROEP PREVENTIEMalle-Zoersel

ddee  aappppeell  eenn  ddee  ppeeeerr......
Het verhaal van

n i e u w s
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Na jarenlange palavers heeft de Vlaamse
regering kort voor de zomervakantie een nieu-
we regelgeving over de buitenschoolse kinder-
opvang goedgekeurd. Deze regelgeving wil 
een volledig nieuw beleid omtrent de buiten-
schoolse kinderopvang tot stand brengen.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Op dit moment is er een uitgebreid aanbod aan kinderopvanginitia-
tieven, met een ongelooflijke verscheidenheid. In de nieuwe regel-
geving wordt die verscheidenheid open benaderd en de verschillen-
de vormen die de buitenschoolse kinderopvang kan aannemen, wor-
den als mogelijk en waardevol erkend. Dat aanbod aan kinderop-
vanginitiatieven ziet er ongeveer zo uit:
scholen, voor en na de schooltijd, speel-
pleinwerkingen, opvanggezinnen, kin-
derdagverblijven en particuliere opvang-
voorzieningen, specifieke initiatieven
voor buitenschoolse opvang (IBO’s),
sport- en taalkampen, jeugdbewegingen.

MEERSPORENBELEID

De nieuwe regelgeving buitenschoolse
kinderopvang is erop gericht deze
bestaande initiatieven, die alle hun
waarde hebben bewezen, verder te
laten bestaan. Men opteert dus duidelijk
voor een meersporenbeleid.

Om de kwaliteit van de opvang te waar-
borgen, is het echter wel noodzakelijk
eenheid in deze verscheidenheid te
brengen. Het ontwikkelen en uitbouwen
van een meersporenbeleid dat aan de
vele vormen van buitenschoolse opvang een plaats biedt, kan
alleen maar slagen als er gezorgd wordt voor een stevige basis,
zowel inhoudelijk als wat de werkwijze betreft.

DE WERKWIJZE : HET LOKALE OVERLEG

De werkwijze die de nieuwe aanpak van de buitenschoolse opvang
ondersteunt, is het lokale overleg. Het lokale overleg brengt alle
mogelijke initiatiefnemers, ouders, het gemeentebestuur en het
OCMW, samen rond de tafel. Al wie deelneemt aan dit lokaal over-
leg wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan
een lokaal beleidsplan buitenschoolse opvang.

Het overleg tussen alle direct betrokkenen maakt dat er een voor-
stel op maat van onze gemeente kan worden uitgewerkt. Uitein-
delijk moet dit op langere termijn tot een optimale buitenschoolse
kinderopvang leiden.

DE INHOUD : HET KWALITEITSCHARTER

Binnen de nieuwe regelgeving is ook voorzien dat men de verschil-
lende opvangvoorzieningen ertoe wil aanzetten op een verantwoor-
de manier met kinderen om te gaan: het kwaliteitscharter. Dit char-

ter omschrijft in vijf categorieën de
kwaliteit van een initiatief: de peda-
gogische werking (kindvriendelijk-
heid, kleine groepen, gevarieerd
spelaanbod,...), bekwame begelei-
ding (gevormd en bijgeschoold),
ouderparticipatie, geschikte binnen-
en buiteninfrastructuur en veiligheid
en gezondheid. Wie ermee instemt
dit kwaliteitscharter na te leven, kan
door de leden van het plaatselijk
overleg het kwaliteitslabel toege-
kend krijgen.

WAT IN ZOERSEL MET DE NIEU-
WE REGELGEVING?

De gemeente Zoersel wil in de toe-
komst het aanbod buitenschoolse
opvang doordacht uitbouwen en
een lokaal beleidsplan buitenschool-
se opvang ontwikkelen. Hiertoe wil-

len we een lokaal overleg oprichten met alle partners die direct
betrokken zijn bij de buitenschoolse kinderopvang.
Op 4 februari jl. vond een eerste algemene informatie-avond plaats
waarop alle betrokkenen werden uitgenodigd. De volgende stap zal
erin bestaan dat het lokale overleg voor de eerste maal formeel zal
bijeenkomen, ergens begin maart. Vanaf dan zal een stuurgroep,
komende uit het lokaal overleg, de taak op zich nemen om een
lokaal beleidsplan uit te werken. Wij hopen u dan ook binnen enkele
maanden in de GGD de voornaamste conclusies en besluiten te
kunnen voorstellen van dat nieuwe beleidsplan buitenschoolse kin-
deropvang.

MELDINGSPLICHT
VOOR

KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Het decreet over de oprichting van de instelling Kind en
Gezin werd gewijzigd.
Voortaan moeten alle opvangvormen, die kinderen tot 12
jaar opvangen, zich melden aan Kind en Gezin. Concreet
houdt dit in dat elke persoon of instelling (ook bv. de
school) die kinderen opvangt, zich moet melden bij Kind
en Gezin. Een grote uitzondering: jeugdbewegingen en
grootouders die kleinkinderen bijhouden hoeven zich niet
te melden!!!

Het niet-melden kan leiden tot administratieve sancties
vanwege Kind en Gezin.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Kind en
Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel. 02/533.12.21.

BUITENSCHOOLSE

kinderopvang in een
NIEUW

kleedje



De opmaak van een nieuw jeugdwerkbeleids-
plan 1999 - 2001 is in volle gang. Onze vliegen-
de reporters zijn de afgelopen weken op pad
geweest om zowel kinderen, jongeren, ouders,
buurtbewoners van speelpleinen als andere
bevoorrechte getuigen te bevragen over het
gemeentelijk jeugd(werk)beleid.  

Een ontwerpplan ligt nu op tafel.  Je bent uitge-
nodigd om op zaterdag 25 februari om 20 uur

af te zakken naar het Zonneputteke, alwaar we
deze nota zullen voorstellen. Je kan er je
bemerkingen kwijt aan de stuurgroep. Al de
bevraagden zullen hierop persoonlijk uitgeno-
digd worden.

Exemplaren van dit ontwerpplan kan je beko-
men bij de Gemeentelijke Jeugddienst, Halle-
Dorp 37, 380.13.90, vraag naar Kristien
Schryvers of Thomas Vochten.

Politie en rijkswacht trachten in onze gemeente
een stapje dichter te komen bij jongeren en een
steentje bij te dragen tot een kwaliteitsvolle
jeugdzorg.

Sedert de oprichting van de interpolitiezones
(IPZ) op 1 januari 1997 werkt onze politie nau-
wer samen met de politiekorpsen en rijkswacht-
brigades van Brecht, Malle en Schilde. We vor-
men de interpolitiezone Voorkempen.
Om optimaal ten dienste te staan van de jeugd,
trachten de jeugdbrigades op uniforme wijze te
werken.

De minderjarigen en/of hun ouders van Zoersel
kunnen met hun vragen steeds terecht bij de
politie van Zoersel, Kerkhoflei 14, tel 385.16.16
(Ludo Jacobs, Paul De Klerck, Sonja Van der
Elst en Marina Kienen) of bij de rijkswacht van
Malle, Antwerpsesteenweg 86, Malle, tel.
312.00.11 (Jan Mathé en Staf Mariën).

Wat doet de jeugdbrigade en waarvoor kan je bij
hen terecht?
- Het doel is minderjarigen met problemen te

helpen. Voorkomen is beter dan genezen. De
jeugdbrigade is steeds bereid naar de jonge-
ren te luisteren om samen naar een oplossing
te zoeken.

- Ook ouders kunnen bij hen terecht. De jeugd-
brigade vervult een brugfunctie en kan bemid-
delend optreden. Het blijft steeds de bedoeling
de relaties binnen het gezin te waarderen.

- Ze werkt samen met het Comité voor Bijzon-
dere Jeugdzorg te Antwerpen.
De jeugdbrigade behandelt de klachten en alle
dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn.
Alzo worden ook processen-verbal opgesteld.

- Ze kan eventueel doorverwijzen naar gespe-
cialiseerde diensten bijvoorbeeld bij leermoei-
lijkheden, drugproblemen...

- Ze kan in sommige gevallen de minderjarigen
buiten de gerechtelijke sfeer houden, onder
andere door het opstellen van preventieve ver-
slagen.

- De jeugdbrigade maakt verder ook werk van
het project “alternatieve bestraffing”.

K O M G E R U S T L A N G S !
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J E U G D B R I G A D E

J E U G D W E R K B E L E I D S P L A N

IPZvoorkempen

Wij hebbeneen plan
TERUGKOPPELING ONTWERP - JWBP OP 25/2/98

Tijdens de maand december hebben tal van
Zoerselse jongeren de nieuwe jeugdinfowijzer in
de brievenbus gekregen. Hierin worden de
jeugddienst en de jeugdraad voorgesteld.
Daarnaast worden de verschillende (gemeen-
telijke en particuliere) jeugdwerkinitiatieven toe-
gelicht. Er wordt wegwijs gemaakt in het plaat-

selijke hulpverleningslandschap. Hierin is
echter een kleine fout geslopen. Het juiste
telefoonnummer van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn is 312.94.30.
Indien je een exemplaar wenst te ontvangen
van de jeugdinfowijzer, geef dan een seintje
aan de jeugddienst, tel. 380.13.90.

NootjeJ e u g d i n f o w i j z e r



Binnenkort zal er in Zoersel heel wat ver-
anderen op het gebied van afvalinzame-
ling en afvalverrekening. Hierbij zullen we
het principe “De vervuiler betaalt” probe-
ren na te streven. Anders gezegd, hoe
minder afval u produceert, hoe minder u
zal moeten betalen.
De grijze zakken worden vervangen door
een grijze container met een ingebouwde
elektronische chip. Ook de groene contai-
ner krijgt een chip. Uw afvalfactuur zal
worden berekend op basis van het volume
van uw container en het aantal keren dat u
hem laat ledigen. Ook het gebruik van het
containerpark en de inzameling van het
grof vuil worden grondig bestudeerd.
Minder afval wordt onmiddellijk minder
betalen. Hoe dit precies zal verlopen, ver-
neemt u in een van onze volgende GGD’s.

De milieu- en communicatiedienst zijn al
volop bezig met de voorbereidingen:
1.Alle basisscholen werden bezocht en er

werd navraag gedaan hoe zij hun afval

verwerken .Ons doel is om blik en brik
uit te scholen te verbannen.
Lang leve de drinkbeker!

2.Volgende lente willen wij zoveel mogelijk
compostvaten in de tuinen van onze
bewoners zien staan. Tijdens de lente is
het een ideaal weertje om te composte-
ren. Bovendien kost het niks en is het
handig om uw GFT-afval zelf tot com-
post te verwerken.

3.De Zoerselse handelaars (supermark-
ten, kruidenierszaken) willen we zoveel
mogelijk bij ons afvalbeleid betrekken.
Daarom wordt er een enquête bij de
winkeliers gehouden om te weten te
komen hoe milieuvriendelijk de verpak-
kingen zijn die ze de consument aanbie-
den. Want afval begint bij het aankopen
van producten, daarom probeert u beter
zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen
te vermijden. Ook het gebruik van plas-
tiek zakjes aan de kassa is te vermijden.
Gebruik steeds een boodschappentas:
deze kan je steeds opnieuw gebruiken

en ze is bovendien veel steviger.
Wij hopen dat u deze projecten onder-
steunt zodat Zoersel zo snel mogelijk
afvalvrij wordt. Want een schoner milieu ,
daar werken we met z’n allen aan.

LAAT HET CONTAINERPARK

NIET MET UW OUDE SOFA ZITTEN

Vindt u het ook zo zonde dat uw oude
spulletjes op het stort belanden ? Wilt u
ook anderen laten genieten van uw nog
niet versleten sofa ? En vindt u bovendien
dat er al genoeg onnodig afval op onze
afvalberg belandt ?
Wel, dan hebben wij de oplossing voor u.
De inwoners van Zoersel kunnen reeds
enige tijd terecht in het kringloopcentrum
WEB te Turnhout. Maar op 1 MAART opent
het kringloopcentrum de Cirkel in Brecht
z’n deuren. Zij nemen de dienstverlening
voor de inwoners van Zoersel over.
De Cirkel is een onderneming die uw oude
zetels, stoelen, tafels, ijskasten, enz. komt
ophalen bij u thuis. Deze ophaling gebeurt
volledig gratis. Het enige wat u daarvoor
moet doen is naar de Cirkel bellen en zeg-
gen wat u hen te bieden heeft. Grote stuk-
ken kunnen best gedemonteerd worden
en dan zet u alles op het gelijkvloers zodat
ook de rug van onze kringloopmedewer-
kers niet te veel belast wordt. Enkele
dagen erna zal er dan iemand langskomen
van de Cirkel die zal oordelen of uw spul-
len nog in goede staat zijn, want het
spreekt vanzelf dat niet alles opnieuw kan
gebruikt worden. Zo is een bed met drie
poten niet zo handig om in te slapen en
ook stoelen met een gat in, belanden toch
maar beter bij het grof huisvuil. En wat
doet de Cirkel dan zoal met deze kring-
loopgoederen ? Wel , deze worden uitge-
stald in de winkel zelf in Brecht. Indien u
op zoekt ben naar tweedehandsspulletjes,
dan kan u daar alles vinden om uw woning
gezellig en goedkoop in te richten. Ook
kledij, speelgoed, boeken, hobbymateriaal,
staan te uwer beschikking tegen een de-
mocratisch prijsje. Op deze manier helpt u
ook aan een schoner milieu en het is nog
handig bovendien.
Meer informatie bekomt u op onze Groene
Lijn 0800-14529
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B E P A A L T

DE REKENING

WELDRA

u
WELDRA

B E P A A L T

u
DE REKENING

KRINGLOOPCENTRUM DE CIRKEL,

KLEIN VEERLE 34,

2960 BRECHT,

TEL. 313.49.66.
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VOOR DE VOLGENDE VERENIGINGEN
WERDEN GEHULDIGD
K F C A N T O N I A

de pré-miniemen, de miniemen A, de meisjes kadetten, de juniors, de
reserven B en de reserven A werden gewestelijk kampioen.

V C Z O E R S E L

de C-jeugd jongens werden Belgisch kampioen, A-jeugd meisjes gewes-
telijk kampioen, A-jeugd jongens Provinciaal kampioen

V C A M I G O S

de E-jeugd meisjes en E-jeugd jongens, D-jeugd meisjes, D-jeugd jon-
gens, heren 2 werden gewestelijk kampioen, A-jeugd meisjes Vlaams
kampioen

V O C H A L L E

Heren 4 werden gewestelijk kampioen.

B B C H A L L E

Heren 1 seniors kampioen derde provinciaal 

B A D M I N T O N C L U B Z O E R S E L

provinciaal kampioen dames dubbel C2 + interclub kampioen vierde
afdeling B en D

T A F E L T E N N I S C L U B T T K S T. -A N T O N I U S

jeugdploeg vierde afdeling kampioen interclub, jeugdploeg zevende
afdeling kampioen interclub, individuele kampioenen zijn Benny
Paepen, Federaal kampioen NG, Emanuel Paepen Provinciaal kampioen
kadetten NG, Stien Dillen Provinciaal kampioen meisjes NG, Wim
Pardoen werd individueel kampioen vijfde afdeling jeugd, Ward
Nyckees individueel kampioen zevende afdeling jeugd, Kurt Sels indivi-
duele kampioen negende afdeling, Werner Bickx federaal kampioen
Heren B

R U I T E R V E R E N I G I N G L R V S T. -E L I S A B E T H Z O E R S E L

Gert Veraghtert Nationaal kampioen in veelzijdigheidswedstrijd in de
klasse D licht, Kathleen De Vel nationaal kampioen individuele dres-
suur, Karolien Baelus Nationaal vice-kampioen in de klasse D-middel,
Jan Verheyen Provinciaal kampioen individuele dressuur in de klasse B
licht, Sigrid Aernouts Provinciaal kampioen individuele dressuur in de

klasse D en geselecteerd voor Europees kampioenschap cross-country.

V C A T L E T I E K V E R E N I G I N G D A L

Dorien Heyns nationaal vice-kampioen kadetten hoogspringen indoor,
Greet Verryckt Provinciaal kampioen aflossing 4 x 100 meter en 4 x 200
meter, Roger Vanderbiesen Nationaal kampioen veteraneen 4 x 400
meter + Vlaams interclub kampioen + Provinciaal kampioen 4 x 100
meter en 4 x 200 meter.

P S Y L O S C L U B B E T H A N I Ë N

netbal ploeg kampioen van de federatie, Conny Verstraelen individueel
kampioen in de tien-kamp en sportvrouw van het jaar voor Psylos.

INDIVIDUELE TITELS
BIJ ANDERE CLUBS
R O P E- S K I P P I N G

ANNEKE LEMMENS, gouden medaille op het Europees kampioenschap in
Barcelona en zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap.

K U N S T S C H A A T S E N

WIM HERMANS Belgisch en Vlaams kampioen junioren C jongens en
Kirsten Verbist Vlaams kampioen junioren C meisjes.

B O W L I N G

STEVEN VAN DE VIJVER Belgisch en Provinciaal kampioen pré-miniemen.

T E N N I S

WIM LEMMENS Vlaams kampioen jongens 14 jaar - VTV en winnaar
pro-kennex jeugdtrofee 1997.

Z W E M M E N

CAROLIEN VAN HASSELT Vlaams kampioen meisjes van negen jaar voor
400 meter crawl en wisselslag.

A T E L T I E K

FRANS MOORKENS eerste plaats op het AVVV kampioenschap 10.000
meter.

P I S T O O L S C H I E T E N

JEAN KNAEPEN Vice-kampioen American handgunner world shootoff
championships in Colorado USA

DE SPORTRAAD KOOS IN EEN GEHEIME STEMMING EEN SPORTPLOEG, SPORTVROUW EN SPORTMAN VAN HET JAAR

S P O R T P L O E G S P O R T V R O U W S P O R T M A N

C-J E U G D J O N G E N S V A N H E T V A N H E T

V A N J A A R J A A R

VC ZO E R S E L AN LE M M E N S BE N N Y PA E P E N

228800  ZZOOEERRSSEELLSSEE AATTLLEETTEENN WWEERRDDEENN VVOORRIIGG SSEEIIZZOOEENN ““KKAAMMPPIIOOEENN””..
VVAANN HHEETT GGEEMMEEEENNTTEEBBEESSTTUUUURR EENN DDEE SSPPOORRTTRRAAAADD KKRREEGGEENN ZZEE EEEENN HHEERRIINNNNEERRIINNGGSSTTRROOFFEEEE TTIIJJDDEENNSS

DDEE ““NNAACCHHTT VVAANN DDEE SSPPOORRTT””  OOPP 1199  DDEECCEEMMBBEERR LLAAAATTSSTTLLEEDDEENN..

KAMPIOENENVIERING
S P O R T S E I Z O E N 1 9 9 6  -  1 9 9 7

KAMPIOENENVIERING
S P O R T S E I Z O E N 1 9 9 6  -  1 9 9 7



W E T E N S W A A R D

LIJN 41

Aanpassingen

Op 1 november 1997 werd de bus-
lijn 41 grondig aangepast en ver-
beterd. Zowel de gemeentebestu-
ren als scholen, bedrijven, het zie-
kenhuis en de reizigers reageer-
den onmiddellijk met positieve en
negatieve opmerkingen en sug-
gesties.
Volgende belangrijke wijzigingen
werden al aangebracht:
- Sneldiensten:

extra ontdubbelingsritten lossen
het probleem van overbezetting
op;

- Schooldiensten:
de vertrektijden werden nog beter
afgestemd op het begin en het
einde van de lessen;

- Ritten via Schijnpoort:
twee extra ritten rijden nu via
Schijnpoort en “Hoogmolen kruis-
punt”;

- Uitbreiding lijnen:
bij 10 ritten werd de reisweg ver-
lengd om beter tegemoet te
komen aan de wensen van de
klanten.

Voor meer informantie over al
deze wijzigingen kan u terecht op
het gemeentehuis, Kasteeldreef
55, Zoersel en in de winkel van De
Lijn. U kan ook steeds terecht op
tel. 218.14.06 en 014/47.14.91.

De Lijn blijft de herstructurering
permanent opvolgen. U kan hen
dus blijven contacteren met
opmerkingen en suggesties. Zij
willen ook iedereen bedanken die,
door suggesties, het mogelijk
maakte snel de nodige correcties
te kunnen uitvoeren.
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GEZOCHT

Medewerkers voor
gemeenteraadscommissies en
redactieraad GGD

De commissies en de redactieraad
zijn samengesteld uit afgevaardig-
den van politieke partijen, deskundi-
gen en geïnteresseerde inwoners.
In twee commissies zijn er plaatsen
vrijgekomen voor geïnteresseerde
inwoners:
- één plaats in de commissie Welzijn
- twee plaatsen in de commissie

ROLA (Ruimtelijke Ordening en
LAndbouw)

In de redactieraad van de GGD zijn
er drie plaatsen voor geïnteresseer-
de inwoners.
Heb je interesse voor deze materie?
Wil je mee bouwen aan het gemeen-
tebeleid? Stel dan je kandidatuur.
Kandidaturen met naam, adres,
korte motivatie en vermelding voor
welk inspraakorgaan (naam commis-
sie of redactieraad) moeten toeko-
men voor 6 maart 1998 op het vol-
gende adres: College van burge-
meester en schepenen, Kasteeldreef
55, 2980 Zoersel.
Voor meer informatie kan je bellen
naar de dienst communicatie & voor-
lichting, tel. 380.13.02.

PC BETHANIE ZOEKT

Vrijwilligers

Verschillende patiënten heben wei-
nig of geen contact meer met hun
familie of vrienden. Voor hen zoeken
wij bezoekvrijwilligers.
Van de bezoekvrijwilliger wordt ver-
wacht dat hij/zij zich voor een lange-
re tijd engageert en minimum één
maal per maand op bezoek komt.
Hoe het bezoek ingevuld wordt,
bepalen ze zelf. Vrijwilligers die zin
hebben om tijdens de zomermaan-
den de mini-golf open te houden, zijn
elke namiddag welkom. Voor het
activiteitencentrum van het beschut
wonen wordt er gezocht naar vrijwilli-
gers die kortdurende cursussen kun-
nen geven, bijvoorbeeld handwerk of
knutseltechnieken, bloemschikken,
algemeen vormende thema’s...
Meer informatie bij:
Sigrid Bauwens, PC Bethanië,
Handelslei 167,
2980 St.-Antonius,
tel. 380.20.11.

ATTENTIE-AGENDA

Foutieve informatie !

Elke inwoner heeft de
reclame-agenda
“Attentie ‘98” in zijn brie-
venbus gekregen. De
gemeente heeft geen
medewerking verleend
aan deze uitgave. De uit-
gevers hebben zonder
toestemming informatie
gekopieerd uit de oude
informatiebrochure ‘96-
’98. De gemeentelijke
informatie in deze agen-
da bevat dan ook talrijke
fouten en is volledig ach-
terhaald. Wij betreuren
dit ten zeerste. De ge-
meente neemt volledig
afstand van deze publi-
catie en wijst elke ver-
antwoordelijkheid af.

SPORTERS VOOR ...

Artsen zonder
Grenzen

Sporters voor AZG
(Artsen Zonder Grenzen)
is een erkende vzw die
via de sport de humani-
taire acties van AZG wil
bekendmaken en onder-
steunen. In juli 1998 zul-
len honderden sporters
in Zuid-Afrika gaan lopen
of fietsen voor het goede
doel. Onder hen twee
Zoerselnaars, met name
Ivo Paenen en Nia De
Bruyn uit de Koren-
bloemlaan. Alle deelne-
mers doen dit volledig op
eigen kosten zodat de
sponsorgelden integraal
ten goede komen aan de
werking van AZG.
Geïnteresseerden of
mogelijke sponsors kun-
nen contact opnemen
met Georges De Smul,
J.B. Timmermansstraat
52, 1200 Brussel, tel.
02/770.69.16.
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Eind oktober ging de nieuwe werkgroep “Verkeersplan Bloemenwijk” van

start. Deze werkgroep bestaat uit een zestiental geïnteresseerde inwoners uit

de wijk, een afvaardiging uit de commissie verkeer en milieu, de schepen van

Verkeer, de schepen van Openbare Werken, betrokken ambtenaren en des-

kundige begeleiding vanuit Langzaam Verkeer vzw.  De werkgroep kwam

reeds vier maal samen. De voorstellen worden inmiddels steeds duidelijker.

De werkgroep kiest voor een scenario waarbij alle woonstraten in de wijk in

een zone 30 vallen. Voor de belangrijkste straten die de buurt ontsluiten, stelt

men de 50 km per uur voor. Deze straten zijn: Gestelsebaan, Hoge Dreef,

Wandelweg (tussen Kwadestraat en Heidehoeven), Heidehoeven (tussen

Wandelweg en Medelaar), Medelaar (van Zoerselsteenweg tot Heidehoeven)

en Liersebaan. De werkgroep wil dat deze straten zo worden ingericht dat de

maximum snelheid hier inderdaad 50 km per uur is.

Welke profiel krijgen de straten? Welke verkeersremmers passen we toe en

waar? Hoe lopen de fietsroutes? Dit zijn de vragen waar de werkgroep zich

momenteel over buigt.

Als alles meezit, kan weldra een eerste praatplan aan de volledige wijk wor-

den voorgelegd.

Wilt u meer informatie over het verkeersplan voor uw wijk? Wilt u nog speci-

fieke knelpunten signaleren ?

U kan contact opnemen met een lid van de werkgroep:

- Bart Conix, Kl. Wandelweg 16, tel.383.10.05,

- Gunter Gheysens, Wandelweg 47, tel. 385.41.74,

- Marc Van Pelt, Azalealaan 13, tel. 385.12.42,

- Patrick Van Dam, Lelielaan 17, tel. 384.11.28,

- Luc Dragers, Gestelsebaan 17, tel. 383.42.88,

- Ludo Smits, Gestelsebaan 22, tel. 384.00.18,

- Ronald Rits, Gestelsebaan 42, tel. 384.31.15,

- Tony Ah Munn, Krokuslaan 7, tel. 383.58.29,

- Sven Danneels, Lelielaan 28, tel. 383.54.68,

- Leon Totté, Gestelsebaan 10, tel. 384.05.96,

- Willy Clemens, Wandelweg 14, tel. 384.34.66,

- Nick Alderweireldt, Violetlaan 3, tel. 385.26.55,

- Marc Pepermans, Azalealaan 22, tel. 384.30.21,

- Armand Debondt, Het Klooster 25, tel. 384.38.88,

- Leo Reynders, Heidehoeven 41, tel. 383.42.99,

- Luc Suykens, Goudbloemlaan 33, tel. 383.06.80.

VERKEERSPLAN

BBLLOOEEMMEENNWWIIJJKK

Verontschuldigd:
Yves Vervecken

ALTERNATIEF VOOR

DE RINGWEG

Rik Schenck ZTD stelt voor
het geplande tracé van de
ringweg die vanaf de Drengel
achtereenvolgens de Heren-
talsebaan, Graffendonk,
Broekstraat, Salphensebaan,
Zonneputteke en Maalstraat
kruist verder een gedeelte
van de RW 51 volgt en dan
via de Schaaf naar Malle
loopt, te verleggen. Hij pleit
voor een alternatief tracé dat
via Graffendonk de woonzo-
ne met een grote bocht om-
gordt en door de open groene
ruimte meer mogelijkheid
biedt aan een bufferzone tus-
sen bebouwde kom en omlei-
dingsweg. Hij werd hierin
gesteund door heel wat
buurtbewoners die zich ver-
enigden in het actiecomité
“OM en OM Zoersel”.
Burgemeester Katrien
Schryvers zegt : “omdat de
leefbaarheid van Zoerseldorp
in het gedrang kwam, werd
reeds in 1963 door het toen-
malige gemeentebestuur ge-
kozen voor de omleidings-
weg, en eindelijk na 35 jaar
krijgen we te horen dat er
100 miljoen is vrijgemaakt
door het Vlaams Gewest
voor uitvoering ervan. On-
dertussen is op die 35 jaar het
verkeer in Zoersel toegeno-
men, het aantal inwoners
gestegen en ligt er ook de
drukke industriezone van
Malle waardoor de ringweg
nog meer een noodzaak
geworden is. De plannen
voor een alternatief tracé
hebben we besproken met het
Vlaams Gewest, maar elke
wijziging aan het tracé vraagt
een gewestplanwijziging en
zo een wijziging kan jaren

aanslepen waardoor we het
risico lopen dat we de 100
miljoen ontlopen”.
Volgens schepen Hugo
Sebregts zal de herziening
van het gewestplan gemakke-
lijk 10 jaar aanslepen. Met
het alternatief tracé komen de
gronden ten westen van dat
tracé vrij voor bebouwing en
zal landelijk Zoersel eens zo
groot worden. “Ik heb steeds
geijverd voor het landelijk
karakter van de gemeente
Zoersel en wil dit niet met
een pennetrek te niet doen
door voor het alternatief tracé
te kiezen”. Daarenboven
werd het tracé na ruime
inspraak vastgelegd in het
gewestplan, structuurplanning
en verkeersleefbaarheidsplan.
Guido Pacqué: “de SP kiest
voor het alternatief tracé. Zij
geloven niet dat de verande-
ring van het gewestplan zo
lang aansleept. Echte in-
spraak hebben de bewoners
niet gekregen, waarom geen
referendum houden zoals in
de stad Gent”.
Mario Verbeeck: “het
Vlaams Blok kiest ook voor
het alternatief tracé. Volgens
hen dient een tracé dat 35
jaar oud is aangepast aan de
tijd”.
Georgette Truyens: “de VLD
zal zich onthouden bij de
stemming omdat zij niet
wenst dat Zoersel de kredie-
ten voor uitvoering van de
ringweg zal ontlopen, maar
zij is wel voorstander van het
alternatief tracé”.
Peter Jochems: “Agalev heeft
met de coalitiepartners een
bestuursakkoord waartoe ook
de omleidingsweg hoort.
Kiezen voor het alternatief
tracé zal de ringweg op de
lange baan schuiven en die is
er nodig voor de leefbaarheid
van Zoerseldorp”.
An Van de Peer: “CDU kiest
voor het 35 jaar oude tracé”.
Walter Van Hofstraeten:
“DDV kiest voor het oude
tracé omdat er anders veel
open ruimte vrijkomt voor
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bebouwing”.
Ook de VU is tegen het alter-
natief tracé.
Met 8 stemmen voor (ZTD,
Vl.Bl., SP, ZVV) 2 onthou-
dingen (VLD) en 14 tegen
(VU, CDU, DDV) wordt het
alternatief tracé afgewezen.

WAARBORG LENING

Voor de bouw van een
Dranco-Composteringsinstal-
latie, om het GFT+ afval te
verwerken op hun terreinen
te Brecht, vraagt de inter-
communale IGEAN aan de
betrokken gemeenten om de
financiering ervan te waar-
borgen a rato van het aantal
inwoners . De gemeente
Zoersel staat borg voor
34.975.272,- fr.

LENINGEN

- 5.000.000,- fr voor aanleg
dorpsplein Halle. ZTD
stemt tegen omdat zij de
uitvoering ongelukkig en
onveilig vindt,

- 5.000.000,- fr voor studie-
kosten voor verschillende
rioleringswerken,

- 11.000.000 voor de uitvoe-
ring van rioleringswerken
(Bloemenwijk 1ste fase,
Voorste Hoeven, Hoogveld,
Westmallebaan, Spartalaan,
Olympiadelaan).

OCMW
- De raad geeft zijn goed-

keuring aan de beslissing
van de raad voor maat-
schappelijk welzijn van 22
december 1997 tot statuut-
wijziging van het regionaal
instituut voor dringende
hulpverlening krisis-infor-
matienetwerk-Antwerpen
(KINA).

- Ten behoeve van de servi-
ce-flats wordt een kleine
telefooninstallatie aange-
kocht die aangesloten

wordt op het gemeentelijk
telefoonnetwerk. Ook wor-
den 24 kleine telefoontoe-
stellen aangekocht.

STRAATNAMEN

Willy Storms (DDV) vraagt
uitleg bij de straatnamen met
een koppelteken zoals Halle-
Dorp. Volgens regel 38 van
de nieuwe spelling plaatst
men geen koppelteken bij
straatnamen. Men zal een
taalkundige raadplegen.
Volgende straatnamen wor-
den wel aangepast aan de
nieuwe spelling : Hazepad
wordt Hazenpad, Hertedreef
wordt Hertendreef en
Vennelaan wordt
Vennenlaan.
ZTD stemt tegen, zij vindt
het niet nodig de straatnaam-
borden aan te passen aan de
nieuwe spelling.

NIET GESUBSIDIEERD

LESTIJDENPAKKER

Indien het gemeentebestuur 6
uur als niet gesubsidieerd les-
tijdenpakket voor de kleuter-
school van St.-Antonius ten
laste neemt kan het kleuter-
klasje van de 2,5 jarigen
gesplitst worden. Er zijn nu
al 27 kleuters in dit klasje en
de volgende weken worden
nog bijkomende inschrijvin-
gen verwacht.
Guido Pacqué (SP) vindt dit
een vorm van concurrentie-
vervalsing. Alle scholen in
Zoersel kampen weleens met
dit probleem. Jan Loyens
(VU) deelt deze stelling.
Volgens de burgemeester is
de concurrentie onder de ver-
schillende scholen miniem
vermits ook de andere netten
bepaalde gunsten genieten
van de gemeente zoals het
busvervoer, de computers en
de zwemlessen. De tenlaste-
neming van dit lestijdenpak-

ket gebeurt wel per uitzonde-
ring. SP stemt tegen en ZTD
onthoudt zich.

RIOLERINGEN

Het dossier van de riolering
in de wijk Meerheide werd
reeds goedgekeurd door de
gemeenteraad van 25 septem-
ber 1997. Na verschillende
vergaderingen met de bewo-
ners en het buurtcomité heeft
het schepencollege nog enke-
le ingrijpende wijzigingen
aangebracht aan het reeds
goedgekeurde dossier. De
voornaamste problemen zijn
de grachten, hier zijn een
aantal vaste uitgangspunten
genomen die ook later in
andere wijken zullen toege-
past worden. Is er een offi-
ciële waterloop dan moet die
openblijven. Is er geen offi-
ciële waterloop en is er geen
wateroverlast, dan komen er
geen nieuwe grachten maar
wordt een bepaalde glooiing
voorzien waarin het water
moet infiltreren. Is er wel
wateroverlast dan kiest men
voor een gracht of een koffer
met grind . De wegen worden
smal gehouden en uitgevoerd
in asfalt met een gemiddelde
breedte van 3,5 meter met
boordstenen. De rooilijn is
voorzien op 8 meter.

In de Turfstraat zal de rooi-
lijn opschuiven tot 9 meter,
de waterloop zal blijven,
zelfs iets breder worden en
ook de bomenrij zal blijven.
De enkelrichting wordt dub-
belrichting, de straat versmalt
en het fietspad wordt
geschrapt. De raming van dit
projekt bedraagt 50.064.149,-

fr. BTW inclusief. De ge-
meente kan rekenen op een
subsidie van 12.273.363,- fr.

Aansluitend aan de riole-
ringswerken in de Bloemen-
wijk eerste fase worden nu de
plannen goedgekeurd voor de
tweede fase. De raming be-
draagt 33.436.681,- fr. BTW
inclusief. Ook hier kan de
gemeente rekenen op een
subsidie van 8.607.928,- fr.
Ook het wegtracé in de ver-
kaveling tegen de Reiger en
het rooilijn- en onteigenings-
plan van de Heimeulenweg
worden aangepast en goedge-
keurd evenals een tijdelijke
politieverordening naar aan-
leiding van werkzaamheden
aan de Zoerselsteenweg.

GEHEIME ZITTING

- Tijdelijke aanstellingen in
het gemeentelijk basison-
derwijs: Eva Jans, Tania
Maes, Dirk De Smet.

- Vaste benoeming : Karen
Goossens, Nadine
Vereycken, Ingeborg
Haesaert, Hilde Keyzers.

- Tijdelijke kleuterleidster
ten laste van het gemeente-
bestuur: Heidi Deturck.

- Erkenning aanstelling
Herman Aerts als bijzonde-
re leerkracht protestantse
godsdienst.

- Toekenning van de graad
van politieagent-brigadier
aan Sonja Van der Elst,
Kris Luyckx, Dave
Vandeperre en Geert
Proost.

- Koen Laureyssens wordt
aangesteld als gemeentelijk
afgevaardigde in de
Algemene Vergadering van
het PWA en Christian
Dassonville in het beheers-
orgaan van de POB.

J A N U A R I 1 9 9 8
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L E T  O P  !  ALLE gemeentediensten zijn gesloten op
maandag 13 april (Paasmaandag).

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 : 07/03/98

periode : 16/04/98 -18/06/98
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

F E B R U A R I
za 21 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
zo 22 : Dr. Peeters, Lindedreef 4 (383.28.21)
za 28 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)

M A A R T
zo 1 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)
za 7 : Dr. Van de Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
zo 8 : Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
za 14 : Dr. Smets, Halle-Dorp 124 (385.33.77)
zo 15 : Dr. Van der Wangen, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
za 21 : Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)
zo 22 : Dr. Geys, J. Cornelissenlaan 22 (383.69.96)
za 28 : Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)
zo 29 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

A P O T H E K E R S

F E B R U A R I
20/02-27/02 : Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekend)

Eelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
27/02-06/03 : Nijs, Zoersel

M A A R T
06/03-13/03 : Van Den Bosch, Westmalle (weekend)

Okkerse, Westmalle (weekdagen)
13/03-20/03 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
20/03-27/03 : Van Dijck, Brecht
27/03-03/04 : Janssens (Holsbeek), Schilde

A P R I L
03/04-10/04 : Fransen, St.-Antonius
10/04-17/04 : Nijs, Zoersel
17/04/24/04 : De Lathauwer, Schilde
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GEMEENTERAAD :
donderdag 26 februari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 26 maart, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
donderdag 5 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 2 april, Koetshuis, 20 uur

Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :

Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:

donderdag 19 maart, Koetshuis, 20 uur
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 24 februari, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 28 april, 20 uur

Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 18 maart, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:

donderdag 27 maart, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 3 maart, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 7 april, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 7 maart, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 21 maart, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD
woensdag 25 maart, Scoutslokalen Halle, 20 uur

Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

Maarten en Catharina
KALISVAART - VAN DORP

Josephus en Flora
VAN DEN BULCK - VAN DE VELDE

Alphonsus en Josephina
VAN DEN BLIEK - SNELS
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Petrus en Celina
SMITS - VAN HOOF

Josephus en Maria


