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Beste lezer,

De vakantie komt in zicht! Dat zal je wel merken als deze GGD

gelezen hebt. Verschillende initiatieven bieden zich weer aan:

‘Zoersel, kunst in het park’, ‘Eurozoersel’. Ja, laat ons maar een

aanloop nemen naar de zomer. De winter was zoals steeds te

lang, maar deze keer vooral te nat. Al dat overtollige water moet

onder andere via grachten afgevoerd worden. Hoe dit best kan,

lees je in dit nummer.

Samen met het goede weer, verschijnen de kermissen weer in het

dorpsbeeld. In Zoersel hebben wij de familie Severyns, verschil-

lende generaties volgenden elkaar op als foorreizigers. Wij stuur-

den een redactieploeg in hun voetsporen.

Ook staan we even stil bij een historische hoeve in Halle en kijken

we achter de schermen van de sociale dienstverlening in onze

gemeente.

Dit en nog vele andere wetenswaardigheden, maken van deze

Grootste Gemene Deler de grootste, of in elk geval de dikste,

sinds tijden.

Veel leesplezier,
Jan Campforts.
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Eén van de bekommernissen van het gemeentebestuur en
het OCMW is dat de senioren zo lang mogelijk in hun
eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De
dienstverlening aan deze senioren speelt hierin een funda-
mentele rol. Het is dan ook belangrijk dat deze diensten
voldoende gekend zijn, zodat ze maximaal gebruikt kunnen
worden.
Om deze hulpverlening nog te verbeteren, zal er weldra een
steekproef gedaan worden bij duizend senioren over de
dienstverlening zoals warme maaltijden, gezins- en bejaar-
denhulp, poetsdienst, klusjesdienst enz.

De resultaten van deze bevraging zullen bekend gemaakt
worden tijdens de seniorenweek die loopt van 14 tot 19
november 1999.

Rarenne Boyen
seniorenconsulente

SENIORENENQUÊTE



W E T E N S W A A R D

ST.-ELISABETHKERK

Doksaal in ere herteld

Werken in St.-Elisabethkerk
Op 3 mei starten de werken aan
het doksaal in de beschermde St.-
Elisabethkerk te Zoersel.
Het doksaal zal in zijn pracht en
glorie hersteld worden. Het komt
ook op de originele hoogte.
Aangepast, zal het doksaal
opnieuw het gerestaureerde orgel
kunnen herbergen.
De St.-Elisabethkerk, de pastorij,
Taverne De Lindehoeve en in de
toekomst de gerenoveerde zaal
De Bijl met de parkomgeving, wor-
den een pareltje in de kern van
Zoersel.

CRUCEA NIEUWS

Bezoek uit Zwitserland

Van 26 tot 28 februari was op uit-
nodiging van het gemeentebestuur
een officiële delegatie van de
Zwitserse stad Moutier op tegen-
bezoek in Zoersel om o.m. overleg
te plegen in verband met de hulp-
verlening aan Chiril, een deelge-
meente van Crucea en geadop-
teerd door Moutier.
Tijdens een urenlange werkverga-
dering bleek dat bij hen het 'adop-
tiesysteem' niet zo gemakkelijk
van de grond komt. Een massa
informatie, ervaring en aanpakme-
thodes werden door de leden van
het comité 'Zoersel helpt Crucea'
meegegeven. Bovendien werd 
een soort 'samenwerkingsakkoord'
opgesteld, waarbij gezamenlijke
werkbezoeken en gezamenlijke
projecten in Crucea in het vooruit-
zicht worden gesteld.
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50 % SUBSIDIES

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Deze zonnepanelen zetten het inval-
lend licht om in elektriciteit. Dit
gebeurt zonder uitstoot van schade-
lijke stoffen en verbruikt geen brand-
stof. Zo zorg je voor het milieu en je
bespaart op de elektriciteitsfactuur.

De Vlaamse overheid kent 50%
steun toe voor de plaatsing van der-
gelijke zonnepanelen. Privé-perso-
nen, scholen, vzw’s… komen in aan-
merking voor deze subsidie.

Voor meer informatie en een bro-
chure kan je terecht bij de 
Vlaamse regering,
Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en
Energie
Markiesstraat 1
1000 Brussel
tel. 02/553.39.55  fax :02/553.44.38

INTERNATIONALE BRADERIJ

Laubach komt naar de braderij

Stadt Laubach uit Duitsland is de
derde jumelagegemeente van
Zoersel, naast Lora del Río in
Spanje en Crucea in Roemenië.

De jumelage met Stadt Laubach
kwam tot stand tijdens Eurozoersel
’96, omdat KFC Antonia al jarenlang
vriendschapsbanden onderhield met
de VfB Ruppertsburg, de voetbalclub
van een deelgemeente van Stadt
Laubach. Dit jaar wordt het 25-jarig
bestaan van deze uitwisseling
gevierd.
Jumeleren betekent echter ook : de
jumelagegemeente bekend maken 
in eigen gemeente, door het organi-
seren van activiteiten waar iedereen
welkom is en kennis kan maken met
de zustergemeente.

Het is dan ook de hoogste tijd om
Stadt Laubach op een degelijke
manier voor te stellen aan de
Zoerselnaren. En waar kan dat
beter gebeuren dan tijdens de bra-
derij van Sint-Antonius op de eerste
vrijdag van juni? Hoe?  Dat blijft een
verrassing. De tent zal in elk geval
een Duitse sfeer uitstralen en u ken-
nis laten maken met Duitse speciali-
teiten.

BERICHT

DERDEWERELDRAAD

Mongolië
tussen stad en steppe

De Derde Wereldraad
wenst langs deze weg
iedereen die tijdens de
maand februari mee-
werkte aan het project
‘Mongolië, tussen stad
en steppe’ te bedanken.
Dankzij de vlotte samen-
werking met vzw ‘t Vlot,
de Culturele Raad, de
VVV, de milieudienst,
Galerij Charles Pauwels,
de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek en
Cafetaria ‘t
Zonneputteke hebben
talrijke Zoerselnaars
kunnen kennis maken
met de Mongoolse tradi-
ties en leefgewoontes.
De benefiettentoonstel-
ling van aquarellen en
tanka’s bracht meer dan
80.000 fr. op . Met dit
geld zal een onderwijs-
project in Mongolië
gesteund worden.

WOMENS PROJECT

WINT!

Gouden Sanseveria

De Gouden Sanseveria
is een onderscheiding
van het vrouwenmaand-
blad Feeling. Daarmee
ondersteunen zij initiatie-
ven die de positie van
de vrouw in de samenle-
ving bevordert.
Diane en Françoise  ver-
kopen in hun winkeltje
aan de Zoerselsteenweg
artisanaat, uitsluitend
gemaakt door vrouwelij-
ke ondernemers uit alle
windstreken . Op deze
manier worden de vrou-
wen gesteund om een
inkomen te verwerven of
aan te vullen.
Andere genomineerden
voor de Gouden
Sanseveria waren o.a.
Axelle Red en Nahima
Lanjri.



G
E

M
E

E
N

T
E

B
E

S
T

U
U

R
D

4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 99/2

RA A D S Z I T T I N G VA N 25 F E B R U A R I 1999
Verontschuldigd: Stan

Bartholomeeussen en Guido

Pacquée

POLITIE

De burgemeester opent de

zitting met een rapportering

over het gevoerde politiebe-

leid in 1998 en de toelichting

van het programma voor dit

jaar. In het Zoerselse politie-

korps werken momenteel 20

agenten en 4 administratieve

medewerkers. De hoofdthe-

ma's van het beleid zijn bur-

gervriendelijkheid, maximale

dienstverlening en het ver-

groten van het veiligheidsge-

voel. In het kader van het

veiligheidscharter van de

IPZ-Voorkempen houdt de

Zoerselse politie zich speci-

fiek bezig met jeugdbescher-

ming. Uit de statistieken van

1998 blijkt dat we in een

veilige gemeente wonen met

weinig misdrijven. In de toe-

komst worden er belangrijke

hervormingen naar 1 geïnte-

greerde politiedienst doorge-

voerd waarin rijkswacht en

politie worden opgenomen.

De dienst zal werken in poli-

tiezones, deze voor onze

gemeente zal waarschijnlijk

overeenstemmen met de hui-

dige IPZ-zone. Op lokaal

niveau zal de dienst bestuurd

worden door een zonale poli-

tieraad waarin vertegenwoor-

digers van de gemeenteraden

zetelen.

BRANDWEER

Naar jaarlijkse gewoonte

rapporteert de burgemeester

ook over de werking van de

brandweer tijdens het voor-

gaande jaar. In 1998 moest

ons brandweerkorps 189

interventies uitvoeren. Dit

groot aantal was vooral het

gevolg van de waterschade

en de vele wespennesten. Er

waren vorig jaar verschillen-

de woningbranden, in één

ervan vielen twee dodelijke

slachtoffers.

INVOERING DIFTAR
De behandeling van het glo-

baal plan voor de invoering

van een diftarsysteem voor

huisvuilophaling neemt heel

wat tijd in beslag. Het plan

wordt eerst toegelicht door

schepen Leo Cautereels. Het

voorziet in een tarifering van

de ophaling volgens het prin-

cipe "de vervuiler betaalt".

Voor zowel GFT- als restaf-

val zal 1 fr. per liter worden

aangerekend. Het vast be-

drag dat thans moet betaald

worden, vervalt. Het kring-

looppark zal beheerd worden

door een privé partner, er

komt een betalend en niet-

betalend gedeelte in. Voor

sommige categorieën van

inwoners wordt een sociaal

subsidiereglement opge-

maakt. De officiële start van

het diftarsysteem is voorzien

voor 1/1/2000 met een voor-

afgaande proefperiode van

drie maanden. Het brengt

geen globale belastingverho-

ging met zich mee.

Na de toelichting volgt er

een lange reeks vragen van

zowat alle partijen. Het plan

wordt uiteindelijk goedge-

keurd door CDU, DDV,

Agalev, VU en VLD met 2

wijzigingen: het wordt enkel

als richtinggevend be-

schouwd en alle gunningen

moeten samen zo snel moge-

lijk worden voorgelegd aan

de gemeenteraad. 

JEUGDLOKAAL ZOERSEL

Na lang zoeken werd uitein-

delijk een geschikte plek

gevonden voor een jeugdlo-

kaal in Zoersel. Het zal op-

gericht worden naast het

Zonneputteke. De meerder-

heid keurt een ereloonover-

eenkomst voor het opmaken

van een dossier goed, alle

oppositiepartijen onthouden

zich.

TOETREDING INTERCOM-
MUNALE HOOGE MAEY

Het restafval van onze

gemeente wordt momenteel

gestort in Brecht. Deze stort-

plaats is bijna vol, zodat de

intercommunale IGEAN

waarbij Zoersel is aangeslo-

ten op zoek moet gaan naar

een nieuwe. De stortplaats

Hooge Maey is hiervoor

geschikt, ze moet wel eerst

gesaneerd worden omdat ze

op bepaalde plaatsen sterk

verontreinigd is. Om de

sanering mogelijk te maken

werd de nieuwe intercommu-

nale Hooge Maey opgericht.

De gemeenteraad beslist

eensgezind om tot deze

intercommunale toe te treden

en een lening van zo'n 8 mil-

joen te waarborgen om de

toetreding te financieren. 

DIVERSEN

* Wegens een procedurefout

wordt het reglement over

de urbanisatiebelasting,

het verwerven van de zate

van wegen en het behoud

van de vroegere verhaalbe-

lasting ingetrokken. Hier-

na wordt het ongewijzigd

terug goedgekeurd zodat

de bezwaarschriften waar-

mee in eerste instantie

geen rekening werd ge-

houden, behandeld kunnen

worden.

* Het provinciebestuur

schorste de beslissing om

de eerste 50 nadarbarelen

telkens gratis uit te lenen

aan verenigingen. De raad

beslist om het reglement

toch te handhaven.

* Aan de Tafeltennisclub

Sint-Antonius vzw wordt

een recht van opstal toege-

kend op grond gelegen aan

de Bethaniënlei. Na open-

baar onderzoek kan een

definitieve goedkeuring

volgen.

GEHEIME ZITTING

De raad stelt Ingrid Van der

Elst aan voor toezicht in de

basisschool van Sint-Antonius

en bekrachtigt de tijdelijke

aanstelling van Sofie Lens als

leerkracht lager onderwijs.

Raf Vervecken wordt vast

benoemd tot politieagent.



De naam ‘smart drinks’ of ‘smart drugs’ doet vermoeden dat je er intelli-

genter van wordt. Ook op de verpakking staat dat het producten zijn die

het concentratievermogen verhogen, leerprestaties kunnen verbeteren en

soms de gemoedstoestand veranderen… Illustere namen zoals ‘black

booster, red bull, dark dog, flying horse, dynamite, black power of her-

bal xtc’ verleiden niet alleen de discogangers en de house party bezoe-

kers, steeds meer studenten, managers, vrachtwagenchauffeurs en sport-

fanaten vallen ervoor.

Wat is het geheim van die vloeibare energiegevers?

Het zijn combinaties van voornamelijk cafeïne (of guarana dat zeer veel

cafeïne bevat), vitaminen en sommige aminozuren. Ook kunnen er

diverse inlandse of exotische kruiden bij gemengd zijn.

Er zijn natuurlijk situaties waarbij een extra ‘boost’ erg goed van pas

kan komen om te voorkomen dat je ‘s nachts achter je blokboeken in

slaap valt, om uren langer door te kunnen gaan op een house party, om

het hongergevoel te onderdrukken tijdens een afslankkuur of om méér

energie te ‘kweken’ bij het sporten.

Wat zijn echter de resultaten in de werkelijkheid?

Wie dergelijke stimulerende middeltjes neemt terwijl hij in zijn luie

zetel naar de TV zit te kijken zal waarschijnlijk minder opgepept wor-

den dan de ijverige danser die opgezweept wordt door de housemu-

ziek… Eén ding is zeker: echt kwaad kan het niet, tenminste voor wat

betreft de momenteel nog op de markt zijnde middeltjes. Minister Colla

heeft immers vorig jaar enkele smart drugs en drinks van de markt ge-

haald die bij misbruik, eventueel schade kunnen aanrichten. Wij hebben

het dan niet over de producten die op de zwarte markt onder het mom

van smart drugs verkocht worden en die inderdaad echte drugs bevatten!

Méér gevaar dan een tas sterke koffie vormen de overblijvende pepmid-

delen niet. Mensen die geen koffie mogen drinken van hun dokter blij-

ven er best af natuurlijk. Want ondanks alle beloften op de verpakking,

kan je het directe effect van een smart drink nog het beste vergelijken

met koffie, en de suiker die erin zit geeft een droge keel zodat men nog

meer zal gaan drinken…

Een enquête bij de jeugd die in de dischotheek deze pepmiddelen geno-

men had, leverde volgende uitspraken op: ‘Ik werd eigenlijk niets

gewaar’… ‘Ik krijg een acute aanval van wakkerheid’ … ‘Alleen de

stoelgang is iets vlotter’… ‘De bitterzoete smaak kikkert even op’…

‘Het pep-gehalte ontgaat me volledig’.

Verwacht dus geen wonderen, beste studenten, managers en sportfana-

ten: de werking van deze middelen is mild maar ongevaarlijk. De prijs-

stelling daarentegen is pittig en varieert van 200 tot 1200 frank naarge-

lang het merk en de hoeveelheid.

uw apotheker

Sinds enkele jaren is er in onze gemeente een charter ‘ter voor-
koming van hinder bij de organisatie van manifestaties’ van
kracht. Organisatoren van bals, wijkfeesten, fuiven, concerten…
moeten dit charter voorafgaandelijk aan hun activiteit bij het
gemeentebestuur indienen. Kortom, elke manifestatie of initiatief
die zich naar een ruim publiek richt. Via het charter willen we 
met de organisatoren een aantal afspraken maken. Goede
afspraken... maken immers goede vrienden. In dit artikel willen
we voornaamste bepalingen uit het charter nog eens op een rijtje
zetten.

Gelijktijdig met de ondertekening van het charter moeten organi-
satoren een toestemming aanvragen bij het schepencollege voor
het organiseren van een fuif, bal, concert, optreden in een zaal,
lokaal, tent of in open lucht.

Op het charter moet de organiserende vereniging de naam van
één persoon opgeven, die zal optreden als verantwoordelijke
voor de zogenaamde fuiftoezichters. Hij draagt er zorg voor dat:
- er telkens minimum twee fuiftoezichters buiten staan om een

oogje in het zeil te houden. Zij wandelen rond in de onmiddel-
lijke omgeving van de plaats waar de manifestatie plaatsvindt.

- bij het minste vermoeden van vandalisme of bij vaststelling 
van vandalisme-feiten wordt de politie of rijkswacht verwittigd.

Daarnaast dient men nog de namen op te geven van vier andere
personen die als mede-verantwoordelijke optreden. Drie moeten
permanent aanwezig zijn op de manifestatie.

Elke organiserende vereniging moet op het charter aangeven
hoe men telefonisch bereikbaar is tijdens de manifestatie.

Indien de organisatie plaatsvindt in een tent dient deze voldoen-
de stabiliteit te hebben in normale omstandigheden (ondergrond,
gebiedsinplanting).

De gemeente kan een organisator verplichten om een geluidsbe-
grenzer te installeren. Ongeacht of er een geluidsbegrenzer is
geïnstalleerd, zal de organisatie om 24 uur de muziek temperen
zodanig dat deze niet storend is voor de omwonenden. De politie
kan in overleg met de organisatoren een uur bepalen waarop de
muziek zal stopgezet worden. Bij gegronde klachten kan politie
of rijkswacht de festiviteiten stilleggen.

Voor meer info over het charter kunt u steeds contact opnemen
met de dienst secretariaat, Karel Verheyen, tel. 380.13.16.
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Een vraag die bij mij meteen

rijst en bij veel lezers wellicht

ook, is de volgende: waarom

twee gelijkaardige diensten in

één gemeente? "Het is voor een

stuk historisch zo gegroeid,"

zegt Patrick Vervecken.

"Bovendien krijgen we, van-

wege onze specifieke benade-

ring, niet dezelfde mensen over

de vloer. We vullen elkaar dus

eigenlijk aan."

ELK EEN EIGEN CLIËNTEEL

"De sociale dienst van het

OCMW is een eerstelijnsorga-

nisatie die een breed veld be-

strijkt. Veel komt dus bij ons terecht. In principe proberen we

over zowat alles advies en informatie te geven, ook al hebben we

zeker niet op alles een antwoord. Wanneer het heel specifiek

pensioenen of mindervaliden betreft, verwijzen wij de mensen in

elk geval door naar de gemeente," aldus Patrick Vervecken.

"Zo werkt het bij mij ook," zegt Diane Weyten. "Als de mensen

in verband met hun pensioen bij mij komen en ik stel vast dat er

financiële problemen zijn, dan verwijs ik hen door naar het

OCMW. Zonder echt structureel en systematisch te overleggen

hebben wij op die manier een soepele samenwerking in de beste

verstandhouding."

Op het eerste gezicht zou één

geïntegreerde dienst misschien

wel organisatorische voordelen

opleveren, bijvoorbeeld voor

de opvolging van dossiers,

maar in de praktijk blijkt de

huidige taakverdeling toch ook

behoorlijk rimpelloos te verlo-

pen. De beide diensten bou-

wen immers met de mensen

die een beroep op hen doen,

een vertrouwensrelatie op en

begeleiden hen, ook voor pro-

blemen die strikt genomen niet

tot het pakket van de dienst

behoren. Het probleem goed

inschatten en gepast doorver-

wijzen is van groot belang.

STRUCTUREEL VERSCHIL

Het grootste onderscheid wel-

licht tussen de gemeentelijke

en de OCMW-dienst is struc-

tureel. De sociale dienst valt

rechtstreeks onder de gemeen-

te, terwijl het OCMW een

autonome instelling is, die wel

een nauwe band met de

gemeente onderhoudt. Elke

Belgische gemeente heeft een

OCMW, die voor een stuk

bestaat bij gratie van eigen middelen en staatssubsidie, maar zijn

middelen toch hoofdzakelijk put uit een gemeentelijke toelage.

Het OCMW is een zogenaamd "ondergeschikt bestuur" met een

eigen bestuursraad die door de gemeenteraad gekozen is. Ver-

schillende keren per jaar heeft er verplicht overleg plaats met de

bestuurlijke overheid. In de raad zijn alle politieke fracties verte-

genwoordigd.

Het OCMW werkt in elke gemeente autonoom zijn dienstverle-

ning uit. Het bestaansminimum is wettelijk geregeld en bepaald,

maar de dienstverlening, tot en met eigen ziekenhuizen en rust-

huizen bijvoorbeeld, kan lokaal

heel verschillend zijn, net als

de normering voor financiële

steun. Om diensten bij te creë-

ren heeft het OCMW via het

overlegorgaan wel de goedkeu-

ring van de gemeente nodig.

Bestuurswissels kunnen er

trouwens voor zorgen dat het

beleid, de taken en de prioritei-

ten wisselen. "Ik ben al twintig

jaar bij het OCMW. Ik heb dus

al wel wat legislaturen meege-

maakt," glimlacht Patrick

Vervecken betekenisvol.

A C H T E R  D E  S C H E R M E N  V A N . . .

Sociale Dienstverlening
Twee nummers geleden stelden wij u de jeugd-, sport- en

cultuurdienst van de gemeente voor. De Afdeling Welzijn

herbergt evenwel nog andere diensten, waaronder een

sociale dienst. Die heeft een aantal taken te vervullen

die weer niet in één keer aan bod kunnen komen: op

drugspreventie en andere gezondheidsaspecten bijvoor-

beeld of op vorming en onderwijs komen we later terug.
Als we het over sociale dienstverlening hebben, willen
we de sociale dienst van de gemeente in dit artikel
immers koppelen aan de gelijknamige dienstverlening
van het Zoerselse OCMW. Ik sprak met Diane Weyten
van de sociale dienst van de gemeente en met Patrick
Vervecken, hoofd van de sociale dienst van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

J.H. VERBANCK

RECHT OP EEN MENSWAARDIG LEVEN
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ZOALS HET KLOKJE

THUIS TIKT

"De aanleiding voor mijn con-

tacten met de mensen is veelal

administratief," vertelt Diane

Weyten. "De mensen kennen

de gemeentelijke sociale dienst

vaak als de pensioendienst.

Ook voor papieren in verband

met toelagen, het sociale tele-

foontarief of speciale parkeer-

kaarten voor mindervaliden

moeten ze bij mij zijn."

Elke ochtend is Diane Weyten

in een van de drie deelge-

meenten op kantoor te vinden.

's Middags werkt ze de admi-

nistratieve stukken af of doet

ze huisbezoeken. "Ik heb een

opleiding genoten als sociaal

verpleegkundige. Ik ben het

dus gewoon om de mensen

thuis op te zoeken. Ik werk

niet graag via-via: je kunt de

mensen vaak beter in hun thuisomgeving

helpen. Het is rustiger en vertrouwder.

Trouwens, niet iedereen kan zich zomaar

naar mijn kantoor verplaatsen."

"De mensen zoveel en zo lang mogelijk

zelfstandig laten wonen in hun thuisom-

geving," noemt ook Patrick Vervecken een

hoofddoelstelling van het OCMW. "Dat

betekent dat wij naast de huisbezoeken

ook allerlei vormen van ondersteuning

thuis aanbieden: poetsdienst, de bezorging

van warme maaltijden, gezinshulp voor

huishoudelijke taken... Wij

bieden ook begeleiding bij

budgetbeheer en treden op als

schuldbemiddelaar."

Mooie voorbeelden zijn inder-

daad de minder mobielen cen-

trale (vrijwilligers vervoeren

tegen kilometervergoeding

mensen die zich niet kunnen

verplaatsen) en de bezorging

van warme maaltijden.

Dagelijks rijden enkele mede-

werkers een ronde van zo'n

vijftig kilometer door de drie

deelgemeenten om tussen hal-

felf en halfeen bij een zestigtal

mensen warme maaltijden te

bezorgen. Het Verpleegtehuis

Joostens in Sint-Antonius verzorgt de

catering; in het weekend neemt De Heide-

bloem, eveneens in Sint-Antonius, die

taak en ook de bedeling over.

VOOR HET TE LAAT IS

Soms wenden mensen zich pas tot een

sociale dienst als ze al ernstig in proble-

men zitten. Toch is ook preventie en

informatie een hoofdtaak voor zowel de

gemeentelijke dienst als het OCMW. "Het

bestaansminimum is een recht," benadrukt

Patrick Vervecken.

"Verkeerdelijk denken mensen

wel eens dat ze alles ooit zul-

len moeten terugbetalen. Er

zijn wel eens ooit terugvorde-

ringen bij onderhoudsplichti-

gen, maar dat is een minder-

heid."

"De mensen kennen is belang-

rijk," bepleit Diane Weyten.

"Wij hebben een taak tussen

die van huisarts en wijkagent

in, als je wilt. Vaak gaat het

niet zozeer om de paparassen.

De mensen komen je opzoe-

ken voor iets, maar zitten

eigenlijk met iets anders. Als

ze je niet voldoende kennen of

vertrouwen, zullen ze daar niet

over beginnen. Als je voelt dat

er wat is, kun je hen natuurlijk

ook helpen door discreet de

juiste vragen te stellen.

Door ervaring merk ik dingen

op die anderen misschien niet zouden

aanvoelen. Meestal kan ik zelf niet voor

de begeleiding instaan, maar ik kan wel

het juiste contact aanreiken: politie, bege-

leidingscentra, de rechtshulp of de finan-

ciële steun van het OCMW... Door oplei-

ding en bijscholing ben ik voldoende ver-

trouwd met de vele mogelijkheden."

Mijn beide gesprekspartners zijn het ero-

ver eens dat de behoefte bij de bevolking

aan sociale dienstverlening de laatste

jaren enorm is toegenomen, zoals ook

blijkt uit de groei van de beide

diensten. Patrick Vervecken

herinnert zich nog de tijd van

één OCMW-lokaaltje met één

sociale medewerker. Nu telt de

sociale dienst drie voltijdse en

twee halftime maatschappelijk

werkers, plus zo'n twintig

poetsvrouwen en elf gezins- en

bejaardenhelpsters (deeltijds).

Diane Weytens stelt vast dat

vooral het luik gehandicapten

in haar taak sterk is uitgebreid.

"Mensen durven de stap naar

dienstverlening veel beter zet-

ten dan vroeger," zegt ze.

Maar goed ook, zou ik zo zeg-

gen!

WAAR VINDT U DE SOCIALE DIENSTEN?

De gemeentelijke sociale dienst vindt u in de drie deelge-

meenten:

* op maandag en dinsdag van 8.30 tot 12 uur in Halle,

Zusterhuis, Halle-dorp 37, tel. 380.13.81;

* op woensdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur en op don-

derdagavond van 18 tot 20 uur in Sint-Antonius, Handelslei

108, tel. 380.13.83;

* op vrijdag van 8.30 tot 12 uur in Zoersel, Lindepaviljoen,

Oostmallebaan 15, tel. 312.94.10.

De sociale dienst van het OCMW vindt u op het volgende

adres: Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel, tel. 312.94.20 of 30,

fax 312 94 25. De dienst is op werkdagen open van 9 tot 12

en van 13 tot 16 uur, op vrijdag tot 15 uur. Buiten de ope-

ningsuren is er een antwoordapparaat.



Volgens het KMI hebben we het natste

halfjaar sinds het begin (1833) van de

meteorologische metingen achter de rug.

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij het

nodig vinden om een artikel te wijden aan

het ruimen van grachten en waterlopen.

In onze gemeente zijn zij, spijtig genoeg,

nog altijd het belangrijkste waterafvoersys-

teem voor hemel- en afvalwater.

Laten we samen de bestaande situatie over

waterafvoerwegen in onze gemeente

in ‘t kort bekijken.

RUIMEN VANgrachten en waterlopen

BEKEN OF GRACHTEN,
GRACHTEN OF WATERLOPEN

In onze gemeente zijn de zogenaamde “grach-

ten” niet de enige afvoerwegen. Dit wordt

door veel mensen nog al eens vergeten. Zij

praten over “beken” wanneer zij “grachten”

bedoelen en over “grachten” wanneer zij

“waterlopen” bedoelen.

Het verschil is eenvoudig, we leggen het u

graag uit.

Waterlopen ontspringen ergens als bron op een

natuurlijke wijze en monden meestal uit in

grotere waterlopen.

In Zoersel zijn er 3 waterlopen van 2de cate-

gorie:- de Risschotbeek
(mondt uit in het Groot Schijn),

- de Hulstenbeek
(mondt uit in de Tappelbeek),

- de Visbeek.

Van 3de categorie zijn er veel meer, onder

andere: de Dorpsloop, de Landhuisloop, de

Monnikenloop,... .

Grachten zijn op kunstmatige wijze door de

mens aangelegd. Grachten vangen onder ande-

re het overtollige hemelwater van wegen op.

Op deze manier kan het water in de onder-

grond bezinken en het overtollige water wordt

afgevoerd.

Maar omdat het grondgebied van onze gemeen-

te maar een klein hoogteverschil heeft, vindt u

in onze grachten zelden stromend water.

Dikwijls zijn de grachten voor vele inwoners

een bron van ergernis. In waterrijke seizoenen

wanneer de grondwaterstand hoog is, verande-

ren deze grachten in echte sterfgrachten.

Een bijkomend probleem is ook het lozen van

afvalwater en de plantengroei in onze grachten.

De ideale gracht is er een die:

- voldoende verval heeft, zodat het water blijft

stromen,

- vrij is van verontreinigingen en obstakels,

- het water zo snel mogelijk laat bezinken,

- goed afwatert, zodat zij bij hevige neerslag

het overtollige water snel afvoert.

Zo’n grachten kunt u in Zoersel op de vingers

van één hand tellen. Nochtans kunnen wij er

met z’n allen en met een flinke dosis goede

wil en gezond verstand veel aan doen.

WAT KUNT U ER AAN DOEN?
Het principe “als iedere voor zijn deur veegt”

is hier uiteraard van toepassing. Als wij alle-

maal ons eigen stukje gracht proper houden,

dan is de hele straat proper.

De realiteit is dat niet iedereen zijn gracht wil

of kan onderhouden. Dit heeft als gevolg dat

diegenen die het wel doen het na een tijdje

ook laten afweten.

Voor bejaarden, zieken en gehandicapten kan er

natuurlijke een uitzondering gemaakt worden.

Overwelfde of ingebuisde grachten verstoppen

dikwijls omdat een groot drijvend voorwerp

zoals bijvoorbeeld voetballen, vuilzakken,

houten planken,... de doorstroming verhinde-

ren of omdat takken die voor de buizen blijven

zitten op hun beurt bladeren opvangen en zo

een verstopping doen ontstaan.

Als u dus zo’n voorwerpen of proppen takken

in uw gracht ontdekt, haal ze er dan uit en/of

contacteer de gemeentelijke technische dienst.

Zo voorkomt u groter onheil.

Het is ook moeilijk om van burgerzin te spre-

ken wanneer wij vaststellen dat grachten aan

braakliggende percelen dikwijls door de buren

als persoonlijke stortplaats worden gebruikt.

Als u geregeld bladeren en takjes uit uw

gracht verwijdert, leg het uitgeschepte beeksel 

dan op de wegberm en laat het daar uitwate-

ren. Zorg er wel voor dat de hoopjes beeksel

het verkeer niet hinderen.

Verwittig dan de gemeentelijke technische

dienst, enkele dagen later halen zij het uitge-

waterde beeksel gratis bij u op.

WAT MOET DE OVERHEID DOEN?
De reiniging van de waterlopen van 2de en

3de categorie is een verantwoordelijkheid van

de provinciale technische diensten.

De grachten zijn de verantwoordelijkheid van

het gemeentebestuur. Een eenvoudige bereke-

ning op basis van de totale lengte van de

gemeentewegen (171 km) leert ons dat er in

Zoersel ongeveer 300 km grachten zijn.

Omdat deze grachten onze verantwoordelijk-

heid zijn, wil dit echter nog niet zeggen dat de

gemeentelijke technische dienst uitgerust is

om elke gracht jaarlijks en systematisch te rui-
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men. Daarvoor doet het gemeentebestuur in de

zomer en in de herfst een beroep op een gespe-

cialiseerde aannemer die dan de grootste en de

langste grachten ruimt.

De aangestelde aannemer ruimt de grachten en

deponeert het beeksel voorlopig op de berm.

Daar blijft het een aantal dagen liggen tot het uit-

gewaterd is. Het uitgewaterde beeksel voert hij

dan af naar een door de overheid erkende stort-

plaats of - als een gebruikscertificaat is verkre-

gen van OVAM (Openbare Afvalstoffen-

Maatschappij) - wordt gebruikt als secundaire

grondstof op bijvoorbeeld landbouwgronden.

Zodra de gemeente een vergunning heeft verkre-

gen voor een ontwateringsplaats kan zij in uit-

zonderlijke gevallen nat beeksel vervoeren.

MOEILIJKHEDEN?
Als u moeilijkheden hebt met uw gracht of pro-

blemen hebt van wateroverlast dan contacteert u

best de gemeentelijke technische dienst. Zij

komen ter plaatse en de oorzaak wordt zo snel

mogelijk weggewerkt.

Als een ingebuisde gracht verstopt is, kunt u ook

een beroep doen op de gemeentelijke technische

dienst. Op eenvoudige telefonische vraag komen

zij ter plaatse.

BESLUIT

Tot besluit kunnen wij zeggen dat afvoergrachten,

ondanks hun gebreken, voor onze gemeente een

noodzakelijk gegeven zijn en blijven. Het zal van

ieders goede wil en zin voor initiatief afhangen of

zij in de toekomst beter zullen functioneren.

De gemeentelijke technische dienst vindt u aan het

Zonneputteke in de deelgemeente Zoersel. U kunt

hen elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 12u.30

tot 16 uur bereiken op het nummer 312.94.00.

Vanaf mei dit jaar voorziet de gemeente een maandelijkse ophaling van papier en
karton. Dit wordt geregeld via IGEAN. Elke DERDE WOENSDAG van de maand kunt u uw
papier en karton buitenzetten.

HOE AANBIEDEN?
Samen gebonden met een koord of in een kartonnen doos.

WANNEER?
Elke derde woensdag van de maand voor 8 uur ‘s morgens.

WAT KUNT U MEEGEVEN?
Dagbladen, weekbladen, telefoongidsen, reclamedrukwerk, brieven, cursussen, boeken,...

WAT KUNT U NIET MEEGEVEN?
Vervuild papier, venster-enveloppen, faxpapier, behangpapier, snoepverpakking, keu-
kenrol, servietten, geplastificeerd papier. Dit moet in de GRIJZE ZAK.

DUID AAN OP UW AFVALKALENDER!
Duid volgende woensdagen alvast aan op uw afvalkalender: 19 mei, 16 juni, 22 juli
(let op! donderdag), 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15
december.

ALTERNATIEF

U kunt uw papier ook nog altijd naar de Ouderlingenbond van Sint-Antonius of naar
de Jeugdmissiewerking van Zoersel brengen. KLJ Halle blijft om de drie maanden
papier ophalen in de deelgemeente Halle.

U WILT GEEN RECLAMEDRUKWERK MEER ONTVANGEN, DAN...
- kunt u even langsgaan bij één van onze twee gemeentelijke loketdiensten (Zoersel -

Oostmallebaan 15, St.-Antonius - Handelslei 108) of bij de dienst Onthaal in het
gemeentehuis. Daar vindt u de gratis “geen reclame”-sticker. Kleef hem op uw brie-
venbus. De reclamedragers en de postbode deponeren dan geen ongeadresseerd
reclamedrukwerk meer in uw brievenbus.

- kunt u zich laten opnemen in het Robinsonbestand. Dit computerbestand wordt be-
zorgd aan al de ondernemingen die lid zijn van het Belgisch Direct Marketing Ver-
bond. Drie à vier maanden na het versturen van uw gegevens krijgt u geen 
geadresseerde reclameboodschappen meer toegestuurd. De opname in de lijst
geldt voor een periode van vijf jaar.

U stuurt uw gegevens op naar: Belgisch Direct Marketing Verbond,
Edouard Lacomblélaan 17
1040 Brussel

PS: Gehuwde vrouwen moeten zowel hun meisjesnaam als de naam van hun echt-
genoot opgeven.

Als u onlangs nog iets kocht bij een bedrijf dan kan het wel zijn dat dit bedrijf u nog
reclame doorstuurt om u op de hoogte te houden van nieuwe producten. Als u deze
reclame ook niet meer wilt ontvangen dan moet u dit zelf aan het bedrijf melden.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het gemeentebestuur, dienst Afvalpre-
ventie, Kris Ryckaert, tel. 380.13.46 of bij de Post.

OOPPHHAALLIINNGG  
OOUUDD  PPAAPPIIEERR  &&  KKAARRTTOONN  
VVAANNAAFF  MMEEII  BBIIJJ  UU  AAAANN  HHUUIISS



Het ras van de foorkramers stamt uit een oude

traditie van rond 1500. Om er een en ander

over te vernemen gingen we op bezoek bij

Jean Severeyns, een van de zeventien kinderen

van Louis Severeyns. Samen met zijn vrouw

Maria Sterckens baat hij nog steeds een schiet-

kraam uit.

FAMILIEGESCHIEDENIS EN STAMBOOM

Severeyns duikt als foorkramer op in 1860,

wanneer de overgrootouders van Jean een

foorattractie uitbaatten: de kriebelenbuik en

een vliegmolen. Zoon Bert nam de attracties

over en schuimde er alle jaarlijkse kermissen

mee af. Bert presteerde het om ook nog eens

vijftien kinderen op de wereld te zetten.

Een van zijn kinderen, Louis, de vader van

Jean, trouwde met Florence Van Beeck, doch-

ter van foorkramers en ook afkomstig uit een

gezin van vijftien kinderen. Louis en Florence

kregen op hun beurt zeventien

kinderen. Vijftien van hen zouden

foorreiziger worden, één dokwer-

ker en één chauffeur. Ze leefden

in twee woonwagens. Stel je dat

even voor: met zijn negentienen in

twee, weliswaar grote, wagens!

De traditie gaat verder met Jean,

zijn broers en zussen, en nog eens

zestien kinderen van de wel heel

vruchtbare stam. Doordat het

gezin steeds maar verhuisde en

van standplaats veranderde, wer-

den de kinderen van Louis en

Florence zowat overal in de Kempen geboren.

Jean zag het levenslicht in Saint-Paul in Frank-

rijk, een gevolg van de vlucht tijdens de oorlog.

Door de ongeletterdheid van weleer is de

naam Severeyns herhaaldelijk vervormd. Ook

de families Severeyn, Severin, Sevreyns of

Severs kunnen dus afstammelingen zijn van

hetzelfde geslacht. Een naam die velen ken-

nen, is "de Cisse". Voetballer Cisse Severeyns

is een neef van Jean; ook hij heeft veel gereisd

en verhuisd. Zo zie je maar: het bloed kruipt

waar het niet gaan kan.

KERMISSEN VROEGER EN NU

In België tref je op kermissen dus altijd wel

een of meer Severeynsen, of familie van hen

aan. Foorreiziger is een seizoensberoep.

Zo was vader Louis tijdens het stille seizoen

nog paraplumaker. De overige tijd gebruikten

de foorreizigers nuttig om de attracties te her-

stellen en op te frissen.

Zoals gezegd begon het voor de Severeynsen

allemaal met een "kriebelenbuik". De kriebelen-

buik was voor die tijd (1860) een tamelijk groot

rad met vier kooien van elk twee zitplaatsen.

Iemand mocht in de onderste kooi gaan zitten,

waarna het rad met de hand verder gedraaid

werd tot de kooi bovenaan stond; dan kon er

een persoon in de benedenkooi stappen, zodat

het evenwicht hersteld was. Vervolgens werden

kooi 3 en 4 gevuld. Daarna kon er in kooi 1 een

tweede persoon plaatsnemen enzovoort.

Wanneer alle kooien gevuld waren, kon de

foorkramer het rad doen rondgaan door aan

een groot wiel te draaien. "Dat was zeer zwaar

werk," verzekert Jean ons. Het verklaart ten

dele waarom foorkramers flink uit de kluiten

gewassen lieden zijn. Tegenwoordig zijn bijna

alle attracties computergestuurd; in het alge-

meen vergen ze dus nog weinig of geen zware

fysieke inspanning, tenzij mis-

schien bij het opbouwen en het

afbreken.

Kinderen hielpen in de zaak tot ze

trouwden en een eigen attractie

gingen uitbaten. Standplaats vin-

den was vroeger geen probleem,

maar tegenwoordig is het hele-

maal niet evident om op kermis-

sen een plaats te krijgen en zo een

jaarprogramma te vullen. Met een

beetje meeval kun je "een toer

overkopen" van mensen die ermee

ophouden.
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DOOR RAYMONDE DRIES, LEO GEUDENS EN PIERRE-PAUL REWERS

een dynastie van foorreizigers

Iedereen kent wel spreekwoorden als "De

appel valt niet ver van de boom", "Een

aardje naar zijn vaartje" of "Zo vader zo

zoon". Meer dan gewoonlijk zijn die van

toepassing op de familie Severeyns.

Wij bieden u een portret van een

foorkramersfamilie van generatie op

generatie, al bijna anderhalve eeuw lang.
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DE TIJD STAAT NIET STIL

Jean is intussen ook al een jaartje ouder. Met

veel plezier en soms met nostalgie vertelt hij

over zijn kermistijd. "Ik heb," zo begint hij,

"nog kermissen gedaan in Luxemburg, Neder-

land, Portugal en zelf een keer in Oslo, in

Noorwegen." In de begintijd stond hij nog met

de legendarische kriebelenbuik op de foor.

Nadien kwamen kindermolens, viskramen,

botsauto's en schietkramen.

"Afhankelijk van je leeftijd en van het aantal

mensen dat je ter beschikking hebt, kun je ver-

schillende attracties uitbaten, maar op mijn

leeftijd moet ik geen botsauto's meer gaan

installeren. We spreken immers al gauw over

zestig ton materiaal en een 96.000 watt ver-

lichting." Met een fiere, voldane glimlach

toont hij foto's van zijn botsauto's en andere

attracties in de loop van de jaren.

"Nostalgie is misschien niet het juiste woord,"

aldus Jean, "maar het is toch niet meer zoals

vroeger. Op sommige plaatsen vraagt de ge-

meente om de kermis tot twee uur 's morgens

open te houden, met of zonder volk. Daarna

moeten we nog afbreken en vlug naar een

andere standplaats rijden, waar we dan tegen

vier uur 's morgens aankomen." Jean glim-

lacht: Wat wel leuk is: in Herentals staat de

plaatsmeester ons zonder fout op te wachten,

samen met de schepenen, om ons onze plaat-

sen aan te wijzen. Schitterend, niet? In grote

steden zijn er tegenwoordig ook mensen die

ons bij aankomst begeleiden en tijdens de ker-

mis contact met ons houden."

Het gaat niet altijd even vlot als in Herentals.

Sommige gemeenten komen hun beloften niet

na, maar vragen toch hoge plaatspremies en de

accommodatie blijft bij

het oude. "Meer en

meer kermissen moeten

trouwens weg uit het

gemeentecentrum: ze

krijgen plaatsen toege-

wezen waar geen volk

naartoe komt, en dat is

bedroevend. Een ker-

mis," betoogt Jean, "is

een feest voor de bevol-

king: dat moet op een

goed bereikbare en cen-

trale plaats in de

gemeente kunnen,

anders bloedt de kermis

dood."

"Uiteraard zijn de kinderen onze beste klanten.

Vroeger stonden er tien moeders rond de paar-

denmolen en de molen zat vol. Nu zitten er

tien kinderen op de molen en rond de molen

staat het vol met ouders, grootouders, ooms en

tantes." Jean ziet wel een evolutie in de posi-

tieve zin. Hij hoopt dat de kermissen een alge-

mene herwaardering van de bevolking zullen

meemaken.

HUMOR EN PLEZIER

"Op een keer moest ik eens een jonge kerel

van de botsauto's halen, omdat hij zich mis-

droeg. Ik heb die kerel bij zijn nekvel gepakt

en hem van de scooters verwijderd met de ver-

wittiging: gij komt niet meer op mijn auto-

scooter! Een uur later kwam de politie bij mij

met een proces-verbaal voor een 'vechtpartij'.

Ik zei dat er helemaal geen vechtpartij geweest

was. De politie haalde het 'slachtoffer' erbij,

die terug op de autoscooter wou. Ik verwittig-

de de jonge kerel dat hij op mijn scooters niet

meer toegelaten was, waarop de politie ver-

klaarde dat zij het recht hadden om zulke uit-

spraken te doen en niet ik.

Oké. Telkens wanneer er weer iets mis liep,

belde ik dus de politie op. Steeds kwamen zij

te laat en moesten ze onverrichter zake verder.

Uiteindelijk werden ze dat beu en ze gaven me

de toelating om zelf in te grijpen. De commis-

saris heeft het proces-verbaal nadien trouwens

vernietigd."

Jean vertelt nog een ander sappig verhaal: "Op

een zeker moment kwam een aantal jonge gas-

ten schieten voor een reuzenbeer in mijn

kraam. Na lang schieten wonnen ze hem. Ze

vroegen of ze hem bij mij mochten achterla-

ten, omdat hij te groot was om mee over de

kermis te zeulen. Voor mij is het natuurlijk

goede reclame als ze de beer wel meenemen,

dus zij ermee weg.

's Avonds wilden ze naar huis rijden, maar ze

kregen de beer niet in hun auto, zelfs niet door

het schuifdak. De beer bleef dan maar langs de

weg achter. Ik heb hem weer in mijn kraan

gezet. 's Anderendaags was die kliek daar ech-

ter terug. Weer kwamen ze voor die grote beer

schieten. Na een tijdje heb ik hen de beer ge-

geven, maar deze keer waren ze met een be-

stelwagen gekomen, zodat hij wel meekon. We

hebben er nog veel en hartelijk om gelachen."

Jean is een tevreden man: "Ondanks alles houd

ik van mijn beroep. Weet je, voor ons, foorkra-

mers, is het alle dagen kermis. We hebben

meestal te maken met mensen die goed

geluimd zijn, die in feeststemming zijn of die

komen om te fuiven. Ook van de scholen krij-

gen we meer respons: er komen veel klassen

naar de kermis en dan doen we speciale acties.

Als de gemeenten, de bevolking en de midden-

stand meewillen, kunnen we nog lang blijven

bestaan en veel plezier beleven aan ons be-

roep. Regelmatig doen we ook acties met gra-

tis toegang op verschillende attracties voor

mindervaliden en minderbedeelden."

DE TOEKOMST

Op de parking voor het huis staat een nieuwe

attractie te wachten, zo dachten wij althans.

"Neen," vertelt Jean, "dat is mijn toekomstige

woonst. Als ik stop, wil ik weer in een woon-

wagen wonen. De plannen zijn gemaakt, al-

leen de uitwerking ontbreekt nog, maar dat is

een kwestie van tijd."

Bedankt Jean en Maria.

Het was een hele erva-

ring om met jullie te

mogen praten. We geno-

ten van het gezelschap,

het gesprek en de

drankjes. De volgende

keer dat we op de ker-

mis komen, zullen we

nog intenser genieten.

We hopen jullie daar te

ontmoeten. We vragen

gewoon: "Staat

Severeyns op deze ker-

mis?" De kans dat we

dan veel ja's horen, is

niet gering.
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Meer dan 2/3 van de woningen in
onze gemeente is niet aangesloten
op riolering. Een situatie die abso-
luut moet veranderen. Bijna elk jaar
voert onze gemeente grote riole-
ringsprojecten uit om de achter-
stand in te halen. In de Bloemen-
wijk is de tweede fase volop aan de
gang, voor de wijk Vogelzang in
Halle is het enkel nog  wachten op
de bouwvergunning. Het dossier
Kerkhoflei en omgeving in St.-An-
tonius zit in een stroomversnelling.
Het gemeentelijke deel van dit dos-
sier werd zopas op de gemeente-
raad goedgekeurd.
Belangrijk om weten is dat er in
deze wijk twee opdrachtgevers voor

het rioleringsproject zijn, namelijk
de gemeente en de nv Aquafin.
- Aquafin legt de hoofdriolen en col-

lectoren aan in opdracht van het
Vlaamse gewest. De hoofdriool
loopt vanuit de Bethaniënlei over
Jukschot, langs de Kerkhoflei naar
de Handelslei. Vanaf daar loopt het
vuile water verder via de bestaan-
de collector in de Achterstraat en
de Liersebaan  naar het waterzui-
veringsstation in Pulderbos.

- Op de collector Jukschot/Kerkhof-
lei zullen de andere straten aan-
sluiten. Dit zijn de kleinere, “se-
cundaire” rioleringen waarvoor de
gemeente zelf zorgt: in de Frans
Hensbergenstraat, Alfons Buts-Op 11 maart 1998 werd tijdens een bewonersvergadering

algemene informatie gegeven over de aanleg van de riolering

en het waterzuiveringsstation met rietveld.

De ontwerpplannen krijgen ondertussen meer en meer vorm.

BPA SCHRIEKBOS

Voor de stedebouwdiensten te Brussel kan de inplanting van

een waterzuiveringsstation langs de Antwerpsedreef, achter-

zijde Schriekbos slechts onder strikte voorwaarden en mits

het verkrijgen van een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) om

een bestemmingswijziging te bekomen. Er moet dus een vrij

logge administratieve procedure doorlopen worden vooraleer

het project “Riolering Schriekbos” uitvoerbaar is.

Daarenboven wordt gepland om op perceel huisnummer 79

een ondergrondse inname te doen om de afwatering van het

regenwater te organiseren naar het zuiden toe, richting Tap-

pelbeek. Ook hiervoor moet nog toelating bekomen worden.

PLANNING

Om de beloofde toelagen niet te verspelen zou de aanbeste-

dingsprocedure van het waterzuiveringsstation (KWZI) vóór

eind 1999 moeten gestart zijn en het rioleringsdossier vóór 1

juni 2000. Aanvang van de werken wordt dus TEN VROEGSTE

eind 2000 verwacht.

GESCHEIDEN STELSEL

De inbuizingen van de grachten zullen verwijderd worden en

vervangen door een infiltratiezone met lichte glooiing. Het

overtollige regenwater zal via drainagebuizen afgevoerd wor-

den richting Tappelbeek.

Het regenwater en afvalwater mogen dus NIET SAMEN in de

riolering.

Aanbevolen wordt om het regenwater zoveel mogelijk ter

plaatse te gebruiken en in de grond te laten draineren. Er kan

een opvangbuis worden voorzien om het overtollige regenwa-

ter af te voeren naar de infiltratiezone.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Meer informatie kan u bekomen bij Tarci Verbelen, hoofd

technische afdeling, tel. 380.13.45.

WWAATTEERR

SSCCHHRRIIEEKKBBOOSS

ZUIVERINGZUIVERING

BETER ZICHT (+ haakse aanlsuiti

11

22

33 44

dit kruispunt
wordt samen
met de Kerk-
hoflei heraan-
gelegd

PARKEERSTROOK & VOETPAD
(schoolzijde en volledige schoollengte)

LANG PLATEAU
(+ parking schoolbussen en verbreed voetpad)
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straat, Nieuwstraat, Heybleukenstraat.
De Heimeulenweg en het deel van de
Kerkhoflei tussen Kardinaal Cardijnlaan
en Oase, behoren ook tot de gemeente-
lijke rioleringen, maar zij zullen uitge-
voerd worden samen met de aanleg van
de hoofdriool in de Kerkhoflei (tussen
Kardinaal Cardijnlaan en Handelslei).

Uiteraard werken gemeentebestuur en
Aquafin zeer nauw samen om alles vlot te
laten verlopen. Zowel het gemeentebe-
stuur als Aquafin voorzien dat de werken
in 2000 zullen worden uitgevoerd.

VERKEERSVEILIGHEID

Het plan voor het gemeentelijk deel, met
name de riolering in Frans Hensbergen-
straat, Alfons Butsstraat, Nieuwstraat en

Heybleukenstraat, werd goedgekeurd op
de gemeenteraad van maart. Zoals bij alle
nieuwe rioleringsprojecten wordt hier ook
het “gescheiden stelsel” toegepast. Ieder
huis krijgt een aansluiting voor afvalwater
én voor regenwater. Het afvalwater gaat
naar de hoofdriool in de Kerkhoflei, het
regenwater gaat via een speciale regen-
waterbuis naar de natuurlijke waterloop in
Jukschot. Samen met de rioleringswerken
zal meteen iets gedaan worden aan de
verkeersveiligheid van de wijk. Een werk-
groep met afgevaardigden van het ge-
meentebestuur, de scholen, wijkbewoners
en het studiebureau zaten hierover rond
de tafel. Het voorstel dat zij uitwerkten
werd besproken met de hele wijk tijdens
een bewonersvergadering op 11 maart.

Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk
worden tegengegaan. Plaatselijk verkeer
moet veilig kunnen verlopen. Op het plan-
netje hieronder vindt u het resultaat dat
aan de gemeenteraad van maart werd
voorgelegd.
De werkroep “Kerkhoflei en omgeving”
praat ondertussen verder over de ver-
keersveiligheid in het andere deel van de
wijk, met name Jukschot en Kerkhoflei. Op
dinsdag 27 april komen zij opnieuw bij
elkaar. Hebt u interesse en kunt u zich
enkele avonden vrijmaken om mee te
denken over de verkeersveiligheid in deze
straten, dan kunt u uw naam doorgeven
aan de gemeentelijke dienst Communi-
catie & Voorlichting, Marc Bachot, tel.
380.13.02.

KNIJPER (juiste plaats nog te bepalen)ENKEL RICHTING (enkel fietsers en ...)ng) POORTEFFECT (met beplanting)
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KNIJPER (juiste plaats nog te bepalen)
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UW FUNCTIE:
U staat het afdelingshoofd van de tech-
nische afdeling bij in zijn opdracht van
technisch planner, budgetbeheerder,
beheerder agenda en opvolging van
werken.

UW PROFIEL:
U behaalde een diploma van hoger
secundair onderwijs in de richting van
bouwkunde, bouw, hout en bouw, elek-
triciteit of elektromechanica.
U hebt kennis van informatica en
gebruik tekstverwerking.

U hebt gevoel voor dienstverlening.
U durft initiatief nemen, bent correct
en gaat verantwoordelijkheid niet uit
de weg.

UW REACTIE:
Uw sollicitatiebrief, kopie van uw
diploma en curriculum vitae stuurt u
vóór 30 april 1999 naar het college
van burgemeester en schepenen,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.
Meer informatie kunt u bekomen bij de
dienst secretariaat, tel. 380 13 13.

MEDEWERKER
IN VAST DIENSTVERBAND VOOR DE TECHNISCHE AFDELING

Tijdens de maanden juli, augustus en
september doet OCMW een beroep op
werkstudenten voor de maximumduur
van één maand. Deze werkstudenten
kunnen ingeschakeld worden in de
poetsdienst, de gezins- en bejaarden-
hulp en de bedeling van de warme
maaltijden.

Geïnteresseerden moeten dagonderwijs
volgen met volledig leerplan en in de
loop van voorgaande school- of acade-
miejaar niet verzekeringsplichtig zijn
geweest voor de RSZ.

Voor de gezins- en bejaardenhulp
wordt de voorkeur gegeven aan studen-
ten die studies in die richting volgen,
doch dit is geen absolute vereiste.
De minimum leeftijd voor de poets-
dienst en de bedeling van de warme
maaltijden is 16 jaar, voor de gezins-
en bejaardenhulp 17 jaar.
Uw kandidatuur moet uiterlijk op 7
mei 1999 toekomen bij het OCMW,
Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel. Het
verplicht inschrijvingsformulier kunt u
verkrijgen op de personeelsdienst van
het OCMW, tel. 312.94.20.

JOBSTUDENTEN
VOOR HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Kunst in Zoersel organiseert deze
zomer de vierde editie van ‘Zoersel,
Kunst in het park’.
Met de voorgaande edities heeft zij een
faam opgebouwd die ver buiten de
grenzen reikt. Zoersel is momenteel in
België de belangrijkste openluchtten-
toonstelling van hedendaagse kunst.

Dit jaar willen zij beroep doen op
enkele jobstudenten tijdens de periode
van 6 juni tot en met 12 september.
U krijgt de officiëel geldende vergoe-

dingen uitbetaald. De voorkeur gaat uit
naar studenten in de kunstrichting
maar een absolute must is dit niet.

Uw taak bestaat uit de verkoop van
catalogie over de tentoonstelling, toe-
zicht houden op en toelichting geven
bij de kunstwerken.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer
informatie,contacteer den bij Peter de
Kort, tel. 312.46.39.

JOBSTUDENTEN
VOOR DE VIERDE EDITIE “ZOERSEL, KUNST IN HET PARK”

wijzerwijzer
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Bent u de eigenaar van een trouwe vriend op vier voeten? 

U houdt ongetwijfeld van uw dier. Dagelijks maakt u ‘s mor-

gens en ‘s avonds een wandeling. Telkens opnieuw een waar

feest en een ontdekkingstocht voor uw snuffelaar met z’n

kwispelstaart.

En ja, hoe zou u zelf zijn, hij koppelt graag het nuttige aan

het aangename... . Waar doet uw hond het?

Op de berm bij de buurvrouw?

Nee hoor, zij zou misschien uitschuiven als zij straks naar de

bakker gaat.

In de zandbak op het speelplein?

Hoe durft u dit veronderstellen! Ik zie die mama haar gezicht

al als peuterlief komt aanlopen met bruine smurrie aan han-

den en voeten.

Maar wààr doet uw hond het dan?

Nee, niet op het dorpsplein, niet voor de kerkdeur, niet... .

Waar dan wel?

Ja euh, in die berm hier schuin over die er niet zo fraai uit-

ziet. Of soms ook wel eens in dat bosje op de hoek, als ik

even niet oplet. Daar komt toch geen kat.

Zijn dit dan geen plaatsen waar andere mensen kunnen

komen?

Ja zeg, meestal niet of misschien ooit wel eens, maar... .

Hondenpoep: “magda” ?
Het gemeentelijk politiereglement is hierover zeer duidelijk.

Eigenaars van honden moeten ervoor zorgen dat hun dieren

voetpaden, fiets- en rijwegen, bermen, begraafplaatsen, ge-

meentelijke parken, speelpleinen, tuinen van andere inwon-

ers, en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet

bevuilen. Als er toch uitwerpselen op deze plaatsen terecht

komen moet de eigenaar deze verwijderen. Overtreders

riskeren een fikse boete!

Hondenpoepzakje bij de hand en u komt door heel het...
U moet de uitwerpselen van uw hond kunnen verwijderen. U

hebt dus best steeds een zakje bij. Op het gemeentehuis

(dienst onthaal) en de loketdiensten (Oostmallebaan 15 en

Handelslei 108) kunt u gratis een zakje bekomen.

Zo hoeft u nooit meer zonder op stap!

WAAR DOET
DE UWE HET?

WAAR DOET
DE UWE HET?



Binnenkort begint de zomer en dan zie je ze weer, de wielertoeristen. Ik

heb niets tegen wielertoeristen, maar er moet mij wel iets van het hart.

Zoals overal elders in deze wereld bestaan er goeien en slechten, cow-

boys en indianen. De cowboys opereren meestal alleen. De Indianen

meestal in grote kudden of hordes, zo allemaal gelijk, in dezelfde rich-

ting, de één dicht tegen de ander, het hoofd in dezelfde houding, in

identieke vers gesteven truitjes, getooid met de oorlogskleuren van de

plaatselijke kruidenier of schrijnwerker. Ze doen me altijd denken aan

een vlucht ganzen in de vrieslucht of aan de kudde bizons in Dances

with wolves.

Een troep wielertoeristen hoor je van ver aankomen. Het geroep en

getier overstemt jammer genoeg meestal het fijne gezang van duizenden,

met uiterst dunne olie gesmeerde schakels van blinkende kettingen, die

feilloos over de talloze kamwielen lopen. Daar kan ik nu van genieten.

Het idyllisch gezang wordt wél fors verstoord wanneer een onvertogen

wandelaar een stap teveel naar links of naar rechts doet. Dan wordt er

luid en krachtig gevloekt, (u vult het zelf maar in), want een ordinaire

fietsbel is er aan die machines teveel aan...

Helemaal schikbarend is het wanneer ze een kruispunt oversteken. Dat

is niet meer fietsen, dat noem ik laag overvliegen. Die kopmannen heb-

ben een zware voet. Ai, ik mag het me niet voorstellen wanneer zo’n

meute op een verkeersdrempel afsuist.

Bij die mannen gelden sterke en strenge wetten. Achter aan elke troep

hangt wel ergens een losse pion, klaar om te worden opgeraapt door de

bezemwagen. Die zal volgende keer dus een tandje meer moeten steken,

of zich beter ‘medisch laten begeleiden’ (zo lees je dat dan in de krant).

In het wielermilieu gelden rare manieren. Neem nu de manier waarop

ze hun neus snuiten, gewoon zonder zakdoek.

Met alle respect voor die tempobeulen, geef mij maar een fiets met zo’n

hoog stuur, waar je met een rechte rug, pal tegen de wind in, zwoegend

aan elke pedaalslag, van al het moois rond je kan genieten. Achter elke

heuvel schuilt trouwens ... een nieuw dal (of café).

Mijn buurman noemt ze wielerterroristen, maar dat vind ik toch wel

schromelijk overdreven hoewel. Ik ben er nog niet uit: is het ‘wieleri-

dealisten’ ‘pedalisten’ ‘masochisten’?

Enfin, fietsen is gewoon zalig.

BB

CURS IEFCCUURRSSIIEEFF
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De gemeentelijke informatiebrochure is voor u waarschijnlijk

geen onbekende. Het is een uitgave van het gemeentebestuur in

samenwerking met de lokale middenstand.

Deze brochure is een handig boekje boordevol informatie over de

gemeentelijke dienstverlening, aangevuld met informatie over

instellingen van openbaar nut, verenigingen, en anderen.

Achteraan vindt u de “lokale aankoopgids” en de lijst van de “vrije

beroepen”, hierin worden alle zelfstandigen met een zaak in

Zoersel gratis vermeld.

Alle inwoners krijgen de brochure gratis thuis bezorgd. Elke nieu-

we inwoner krijgt er één overhandigd bij zijn/haar inschrijving in

de gemeente.

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe uitgave van de infor-

matiebrochure, editie 1999-2001.

Wenst u te adverteren in deze plaatselijke “Gouden gids” of

wenst u bijkomende informatie over een advertentie, contacteer

dan mevrouw Van Meel, Drukkerij Hugo Foerts, Energieweg 4,

2390 Malle, tel. 312.82.31, fax 311.63.75.

Voor deze nieuwe uitgave worden alle adressen en telefoonnum-

mers van bijvoorbeeld verenigingen, politieke partijen,... nageke-

ken. Ook de lokale aankoopgids wordt grondig gecontroleerd.

U kunt ons hierbij helpen door uw gegevens of die van de vereni-

ging waarvan u lid bent in de brochure na te kijken. Fouten en

eventuele wijzigingen kunt u doorgeven aan de gemeentelijke

dienst Communicatie & Voorlichting, tel. 380.13.01 of 380.13.02.

Wij hopen dat u dit initiatief ten volle steunt zodat de informatie-

brochure 1999-2001 opnieuw een onmisbare gids wordt in elk

huisgezin. Alvast onze bijzondere dank.

WA A R S C H U W I N G

Het gemeentebestuur wil u ook waarschuwen voor per-

sonen die zogezegd in naam van het gemeentebestuur

publiciteit werven. Officieel gedelegeerden van het

gemeentebestuur hebben altijd een “aanbeveling” bij.

Op deze aanbeveling staat altijd het gemeentezegel en

ze is altijd gehandtekend door de burgemeester en de

secretaris. Op uw vraag moet de publiciteitswerver deze

aanbeveling kunnen voorleggen.

Als u twijfelt contacteer dan onmiddellijk de gemeen-

telijke dienst Communicatie & Voorlichting,

tel. 380.13.01 of 380.13.02.

MMIIDDDDEENNSSTTAANNDDEERRSS,,
VVEERREENNIIGGIINNGGEENN,,......

NNIIEEUUWWEE
IINNFFOORRMMAATTIIEEBBRROOCCHHUURREE

22000000--22000022
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MERKWAARDIG & OUD
HOEVETOCHT IN HALLE

De artikels in de GGD over de Zoerselse

hoeves slaan nu en dan een vonkje in de

gedachten van enkele van onze mede-

Zoerselnaars. Zo kwam er reeds enkele tijd

vragen van de familie Patrick en Martine

Duhayon-Looyens uit de Berkemei, om

meer te vernemen over hun hoeve.

Na wat voorbereidend werk, gingen we

dan ook op zoek naar de hoeve, gelegen

Berkemei 32-34.

DE EERSTE ZOEKTOCHT

De hoeve ligt op het groot stuk grond tus-

sen de Brakenberg, de Berkemei, de

Landweg, het Hooidonkeinde en de

Peggerstraat. Ze ligt recht tegenover de

straat de Nieuwheide. Dit feit maakt het

ons gemakkelijk op oude kaarten de

hoeve terug te vinden.

Vanaf de straatkant gezien, valt het op

hoe lang de gevel van de hoeve is. Verder

lijkt het een gewone kleine Kempense

Hoeve, zoals er wel meer zijn in onze

gemeente.

Eénmaal binnen moet men dringend zijn

mening herzien. De hoeve heeft niet alleen

een lange gevel, ze is ook zeer breed. Het

valt op hoe groot de ruimtes zijn. Het kan

ook moeilijk anders met een bebouwde

oppervlakte van 30 bij 10 meter.

Ook de stal laat vermoeden dat hier vroe-

ger heel wat koeien op stal konden staan.

De hoeve zal dan in de Halse geschiede-

nis ook wel van enig belang geweest zijn.

Deze zaken verklaren ook waarom we in

het adres twee huisnummers vinden. Het

huis is immers opgesplitst geweest voor

dubbele bewoning.

In de huidige living, de vroegere stal vin-

den we nog een kijkvenster en een voe-

dertrog die moesten toelaten een varken-

tje in een aparte ruimte vet te mesten. Er

was ook een afzonderlijke ruimte voor een

paardestal.

VAN ALLE HOUT... BALKEN MAKEN

Het interessante stuk van de hoeve is

echter zeker het dakgebint. In de vroegere

schuur ziet men hoe een kunstig opgezet

bravourestukje inzake evenwicht, het

ganse dak schraagt. In tegenstelling tot

houten gewelfsels in de oude patriciërswo-

ningen van de oude steden, die stuk voor

stuk kaarsrecht en zonder enige fout zijn,

vinden we in de armere Kempen een

bewijs dat van alle hout balken kan ge-

maakt worden. Zelfs uit uitgebrande hui-

zen worden intacte balken gerecupereerd.

In de ruimte achter de hoeve vinden we

nog een oude varkensstal en een veld-

schuur. Wellicht hadden we hier in oudere

tijden wel een meer welgestelde boer kun-

nen aantreffen. Alleen die konden de

schuur en het varkenskot vullen.

TERUG IN DE TIJD

Het werd echter hoog tijd dat we onze

documenten raadpleegden om de ge-

schiedenis van de hoeve te reconstrueren.

Uiteraard gaan we daarbij weer te rade bij

onze gekende pastoors Smets, Knaeps en

Bus.

De kaart van 1688 leert ons dat er in een

hoeve in die onmiddellijk buurt een zekere

Jan Wijns leefde met zijn vrouw Cathelijn

Pauwels met hun drie kinderen, “één

knegt en één meyd”. Jan Wijns is de zoon

van Johannes Wijns en Maria Nuyts. Hij

werd geboren in 1646 en huwde in 1673.

De families Wijns, Nuyts en Bervoets

waren alle op één of ander manier aange-

trouwde familie en vormden zowat het

kransje van de meer deftige families in het

dorp. Anna, de zuster van onze Jan 

trouwde immers met de Gabriël Bervoets,

die in de kerk van Halle begraven ligt

onder een steen met daarop een blote

voet (=berre voet).

Pastoor Smets die de kaart van 1688 van

de hand van pastoor Knaeps overtekende

en een nieuwe kaart van 1836 er bijvoeg-

de, stelt dat de hoeve nr. 89 van de nieu-

we kaart, overeenkomt met de hoeve

Wijns van 1688. Bij het nr. 89 staat de vol-

gende tekst: “....oud huys, maer afgebrand

in... en wederom op dezelfde plaats een

nieuw en schoonere huys gebouwt door

de weduwe Van Aken en bewoont nog

hetzelve...”.

Volgens de opzoekingen van het echtpaar

Duhayon-Looyens, was de weduwe Van

DOOR PATRICK DEBAERE
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Aken getrouwd met Joannes Van Aken. Ook op

de Popp-kaart (dd. 1840-1870) vinden we een

Van Aken terug. Het betreft Petrus-Josephus

Van Aken (gehuwd met ene Joanna-Catherina).

De familie Van Aken heeft wel heel wat gronden

in de buurt, wat onze stelling bevestigt dat het

hier geen arme familie betrof.

Het huis wordt verkocht in 1857 aan de familie

Hens-Bervoets. In 1891 worden er twee huizen

gemaakt van de ene hoeve. Nadat het huis in

1931 korte tijd in eigendom is van de familie

Somers-Van Riel uit Wijnegem, gaat het datzelf-

de jaar weer over naar de familie Hens.

In 1949 kopen Ludovicus Dingenen en 

Catharina Kersemans de hoeve. Zij wonen in de

hoeve met een groot en kroostrijk gezin tot

1988. Op dat ogenblik kopen Patrick en Martine

Duhayon-Looyens, een Westvlaams-Kempens

koppel de oude hoeve en restaureren ze tot de

mooie woning die er nu staat.

EEN NAAM VOOR DE OUDE HOEVE

Wie in een oude hoeve woont en zware arbeid

geleverd heeft om de zaak weer leefbaar te

maken, wil op een zeker moment wel een goede

naam vinden voor zijn levenswerk. Namen zoe-

ken is echter meestal moeilijker dan de geschie-

denis terug vinden.

Gelukkig helpt pastoor Bus ons. De hoeve (dit

betekent een landbouwuitbating en niet noodza-

kelijke een hoevegebouw) behoorde in zeer lang

vervlogen tijden tot de landbouwuitbating, die

zich uitstrekte van de Lindedreef tot de

Landweg. De huidige gebouwen liggen op het

Middenstuk ervan. Als we verder snuffelen in de

documenten vinden we dat Bus de hoeve “de

Scheullehoef” noemt. Hij twijfelt echter blijkbaar

ook, want hij wijst twee hoeves aan voor dezelf-

de naam. Toch vinden wij dat onze hoeve het

best geplaatst is om die naam te krijgen. Bus

schrijft immers: “...heeft niets te maken met

Schaliehoeve, het is een vervorming van

“Verscheurde Hoeve”.

Als we alles bijeen leggen moeten we dus

besluiten dat “de Scheullehoef” een goede

naam zou kunnen zijn.

Aan Patrick, Martine, Wim en Jan wensen we

nog vele gelukkige jaren in hun eeuwenoude

hoeve.

Met dank aan de families Duhayon, Tijs, Philips,

Oorts en aan E.H pastoor van Halle.

Het was even stil rond dit dossier. Maar sinds vorige maand is het Vlaamse gewest volop

bezig met opmetingen ter plaatse. Hoog tijd dus om alles nog eens op een rijtje te zetten

en een overzicht te geven van de stand van zaken.

Al jaren is de verkeersveiligheid van Zoersel-centrum een groot probleem. Een toene-

mend aantal voertuigen, waaronder veel vrachtverkeer, moet zich door de smalle dorps-

kom wringen. Vooral voor de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, en voor de

bewoners is dit niet langer houdbaar. Uit een grondige verkeersstudie bleek de aanleg van

een omleidingsweg de enige mogelijkheid om Zoerseldorp weer verkeersleefbaar en be-

woonbaar te maken. Voor het gemeentebestuur is dit project dan ook een topprioriteit.

Voor de aanleg van de omleidingsweg is de gemeente zelf niet bevoegd. Het is de Admi-

nistratie Wegen en Verkeer (Vlaamse gewest) die de aanleg en het beheer van deze weg in

handen heeft. Wel is er regelmatig overleg tussen de gemeente en deze dienst.

HOE ZAL DE RING ERUIT ZIEN?
Er zijn de volgende opties genomen:

* het bestaande tracé werd definitief vastgelegd in het gewestplan,

* een ring met één rijvak in elke rijrichting,

* er zouden zo weinig mogelijk kruispunten en aansluitpunten komen,

* voor de kruispunten met de Herentalsebaan, de Oostmallebaan en de Zandstraat wordt

gebruik gemaakt van zogenaamde "rotondes",

* de Herentalsebaan mag geen sluikweg worden en moet bijzonder beveiligd worden,

* de toegang naar het kringlooppark zal niet meer lopen via Graffendonk. Via de ring en

een haakse aansluiting op de Herentalsebaan zal men makkelijk het kringlooppark

bereiken.

* voor de kruising met de Salphensebaan is een fiets- en voetgangerstunnel voorzien.

Aan de buitenzijde van de ringweg komt een parallelweg tussen Salphensebaan en

Broekstraat. Op die manier zijn de percelen toegankelijk die door de ring worden afge-

sneden. Er wordt voor gezorgd dat alle percelen bereikbaar blijven.

VERBINDINGEN MET HET INDUSTRIETERREIN VAN MALLE

De verbinding met het industrieterrein in Malle is absoluut noodzakelijk. Immers anders zal

een aanzienlijk deel van het vrachtverkeer terug Zoerseldorp inrijden of de oude route dwars

door het dorp blijven volgen. Inmiddels onderhandelt Zoersel met Malle om voor deze ont-

sluitingsweg een afzonderlijk dossier op te starten. Binnen het “mobiliteitsconvenant” met

het Vlaamse gewest zouden hiervoor specifieke toelagen kunnen bekomen worden.

HOE VERLOOPT DE PLANNING?
De Administratie Wegen van het Vlaamse gewest heeft het grondplan opgemaakt. Sinds

vorige maand is men bezig met de opmetingen voor het onteigeningsplan. Hiervoor voor-

ziet de administratie drie maanden. Daarna zal het Vlaamse gewest, Administratie Wegen,

en de gemeente een informatieavond beleggen. Pas daarna beginnen de onderhandelingen

over de onteigeningen zelf. Dit zal ongeveer één jaar in beslag nemen. De Administratie

Wegen voorziet dat de werken in het najaar 2000 kunnen aanbesteed worden.

RING ROND ZOERSELRING ROND ZOERSEL
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DOOR CYRIEL VAN DEN BULCK

PREVENTIE-OFFICIER & ADJUNCT-COMMISSARIS VAN POLITIE

Het gemeentebestuur heeft een uitgebreid
takenpakket. Een van onze taken is dat wij
ervoor moeten zorgen dat het verkeer
overal op een vlotte manier kan verlopen.
Zoals u weet bestaat de openbare weg 
dikwijls uit een gedeelte rijbaan en een
gedeelte berm. De bermen zijn in de
meeste gevallen eigendom van de ge-
meente. Ze worden onder andere gebruikt
om nutsvoorzieningen zoals elektriciteit,
aardgas, telefoon,... ondergronds te bren-
gen maar zij dienen ook als uitwijkmoge-
lijkheid voor het verkeer.

U begrijpt dat u daarom geen voorwerpen
zoals paaltjes, stenen, kasseien,... op de
berm mag achterlaten of plaatsen. Wij wil-
len al onze inwoners er dan ook attent op
maken dat dit wettelijk verboden is.

Als u op de berm voor uw eigendom zo’n
voorwerpen plaatste dan kunt u bij een
verkeersongeval, de val van een wegge-
bruiker of schade aan een voertuig aan-
sprakelijk gesteld worden als het voorwerp
of de hindernis de oorzaak van het onge
val is. Uw financiële schade beperkt zich
dan niet alleen tot een boete maar kan erg
hoog oplopen bij zware schadegevallen of
verwondingen.

Wij willen u de mogelijkheid geven om zelf
eventuele voorwerpen of hindernissen zo
snel mogelijk te verwijderen.
Het is de bedoeling van het gemeentebe-
stuur om binnenkort deze toestanden te
regulariseren. Dit houdt in dat de gemeen-
telijke technische dienst de voorwerpen op
uw kosten zal verwijderen.

Wij rekenen op uw begrip en hopen dat het
gemeentebestuur niet verplicht zal zijn om
u hiervoor een rekening te presenteren.

Het mobiliteitsprobleem is een immens pro-

bleem: wegen slibben dicht, parkeerplaatsen

zijn steeds bezet en als we nog maar naar

Antwerpen willen rijden, staan we soms een

uur in de file.

Maar niet alleen in en naar de steden is het

mobiliteitsprobleem accuut. Ook in de dorps-

kernen lijkt er alsmaar moeilijk door te

komen.

Op spitsuren kennen vele dorpskernen al hun

eigen files, parkeerproblemen, enz.

Het mobiliteitsprobleem is een groot pro-

bleem, en vereist een globale aanpak. De laat-

ste jaren werden hierover ook tal van studies

gemaakt.

Eén van de elementen hieruit is dat door het

promoten van het openbaar vervoer en het

‘samenrijden’ de file- en parkeerproblemen

moeten verminderen.

Ook de gemeente Zoersel wil hiertoe haar

steentje bijdragen.

Ongeveer twee jaar geleden nam het schepen-

college het initiatief om de mogelijkheden van

een ‘carpoolparking’ aan De Haan in de deel-

gemeente Zoersel te onderzoeken.

Dergelijk project biedt tal van voordelen en

leek op het eerste gezicht ook niet zo moeilijk

te realiseren.

Immers, momenteel staat het dorpsplein in

Zoersel vaak vol met langparkeerders.

Mensen die in Antwerpen of Turnhout werken

nemen ‘s morgens aan het plein de bus.

Het plein staat dan de hele dag vol en biedt

geen plaats meer voor bewoners die bijvoor-

beeld een winkel of de post willen bezoeken.

De aanleg van een parking aan De Haan, met

de bushalte vlakbij, zou dit probleem kunnen

oplossen.

Bovendien kan daardoor ook het ‘meerijden’

gestimuleerd worden. Collega’s of de bus-

dienst van een werkgever zijn immers vlugger

bereid iemand op te pikken aan een oprit, dan

ergens in een wijk of midden in de dorpskom.

Met de aanleg van een parking aan de auto-

snelweg zou ook het steeds weerkerende pro-

bleem van het parkeren van vrachtwagens in

wijken kunnen worden opgelost. Regelmatig

krijgt het gemeentebestuur hierover klachten

van bewoners. Tot op heden werd er geen par-

keerverbod in wijken opgelegd, gewoonweg

omdat het bestuur geen enkel alternatief aan

te bieden had.

Bovendien leek ook de financiële haalbaar-

heid geen probleem. De hogere overheid

maakt nu jaarlijks immers budgetten vrij voor

het aanleggen van carpoolparkings, en hierop

zou ook voor Zoersel beroep gedaan kunnen

worden.

De gemeente Zoersel zou dan enkel de grond

moeten aankopen.

Intussen heeft het bestuur een formele aan-

vraag gedaan voor de realisatie van de par-

king aan De Haan.

Het gebied is gelegen in landbouwgebied,

zodat ook het advies van het Ministerie van

Landbouw moest gevraagd worden. 

Tot tevredenheid van het bestuur gaf land-

bouw een positief advies, gelet op het feit dat

de gronden gelegen zijn aan de rand van het

landbouwgebied, en gezien het algemeen

belang van de realisatie.

Dit advies getuigt van het beoordelen van

dossiers in functie van het algemeen belang,

en niet vanuit een eigen fragmentarische

hoek.

Het schepencollege hoopt dat nu ook de dien-

sten van stedenbouw de aanleg gunstig kun-

nen beoordelen. In ontkennend geval zou

immers eerst een BPA (bijzonder plan van

aanleg) moeten worden opgemaakt, waardoor

het dossier al gauw enkele jaren vertraging

zou kunnen oplopen.

Het bestuur hoopt dat deze lange procedure

alsnog kan worden vermeden, zodat de par-

king, in het algemeen belang, toch zo snel

mogelijk kan aangelegd worden.

De
haan
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W E T E N S W A A R D

OP DE KABEL

Lokale informatie

50 bladzijden van Zoersel op uw
buis!
Hebt u een tv met teletekst? Hebt
u de kabel in huis? Ja! Dan zit u
goed. Met een druk op de knop
hebt u 50 pagina’s lokale informa-
tie binnen handbereik. U stemt af
op het mozaïekkanaal van Tele-
kempo en drukt dan op de tele-
tekstknop. De informatie van
Zoersel zit op pagina 701 tot 750:
gemeentelijke diensten, gemeen-
teraad, schepencollege, commis-
sies, wachtdiensten, wegenwer-
ken, sportkalender met uitslagen,
activiteitenkalender, enz.

Winnaar van de teletekstprijs-
vraag.
Hebt u meegedaan aan de tele-
tekstprijsvraag? 
De derde en laatste vraag kon u
vinden op pag. 750: in welke ge-
meenteraadscommissie wordt het
Ruimtelijk Structuurplan bespro-
ken ? Het juiste antwoord was de
commissie Rola (Ruimtelijke Orde-
ning en Landbouw). Uit de juiste
antwoorden heeft een onschuldige
hand één winnaar gekozen, name-
lijk de heer Eddy De raedt uit
Zoersel. Hij krijgt een aankoopbon
ter waarde van 2.000,- fr.

BIBLIOTHEEK HALLE

Bouwwerken starten

Op 3 mei start de nieuwbouw van
het bibliotheekfiliaal te Halle. De
werken zullen waarschijnlijk klaar
zijn begin 2000.
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UW STEM UITBRENGEN

Kan ook bij volmacht!

Als u op 13 juni met vakantie bent in
het buitenland dan kunt u toch nog
uw stem laten gelden. Hiervoor moet
u iemand een volmacht geven om in
uw plaats te stemmen.
Een volmacht geven kan alleen:
- als u kunt bewijzen dat u dan in het

buitenland bent,
- aan een kiesgerechtigde,
- aan uw echtgeno(o)t(e) of een

bloed- of aanverwant tot de 3de
graad. Als de volmachtgever en de
gevolmachtigde in dezelfde ge-
meente in het bevolkingsregister
zijn ingeschreven, bevestigt de
burgemeester op het volmachtfor-
mulier het familieverband.
Als beiden niet in dezelfde
gemeente zijn ingeschreven, wordt
door de burgemeester van de
gemeente waar de gevolmachtigde
is ingeschreven, op voorlegging
van een akte van bekendheid, het
familieverband bevestigd.

LET OP!
U moet uw aanvraag voor een vol-
macht indienen vóór 30 mei.

EXCLUSIEF VERTOOND

De mens als Hond

Op 17 februari jl. is onze gemeente
een exclusiviteit te beurt is gevallen.
De Culturele Raad vertoonde im-
mers voor bijna honderd inwoners
de film State of Dogs. Die vertoning
kaderde in het veelzijdige Mongolië-
project, dat heel februari liep onder
impuls van de Zoerselse derdewe-
reldraad.
De Belg Peter Brosens en de
Mongoliër Dorjkhandyn Turmunkh
oogstten internationale lof voor hun
indringend docudrama. De mense-
lijke én filmische rijkdom van State
of Dogs (1998) is inderdaad zeld-
zaam in de wereldwijde filmproduc-
tie. De persoonlijke observatie van
een land in volle ontwikkeling is
geen klassiek verhaal. Het is veeleer
een langzame antropologische
camerabeweging door Mongolië 
vandaag, aan de hand van een
terugblik op het leven van een
zwerfhond. Baasar ligt te sterven op
een vuilnisbelt, vooraleer hij als
mens reïncarneert. Hij mijmert over
leven en dood, verleden en
toekomst.

LETS START

Ook in Zoersel

LETS is de afkorting
voor ‘Local Exchange
and Trade System’, wat
staat voor lokaal ruil- en
handelssysteem.
Misschien wil Fien muzi-
ceren met je kleuter ter-
wijl jij kookt voor haar.
Strijk je graag voor 
foons terwijl hij klusjes
voor je klaart. Een zieke
vertelt verhalen aan kin-
deren, iemand die niet
van huis weg kan doet
verstelwerk, terwijl ande-
ren voor haar bood-
schappen doen.
Of gaan je kinderen
ravotten bij An terwijl je
naar de dansles gaat?
Je hoeft ook niet aan
dezelfde persoon een
werderdienst te betonen.
Diensten worden
gewaardeerd met bon-
netjes of ‘letjes’. In
Antwerpen-stad noemt
men ze ‘handjes’, in de
provincie ‘pollekes’.
Zouden wij ze in Zoersel
‘Pierkes’ noemen ?

Lets is een lokaal
gebeuren waarin intense
onderlinge contacten
ontstaan. Iedereen heeft
wel iers waarin hij goed
is en waarmee hij ande-
ren een dienst kan
bewijzen. Regel is dat
men aanbiedt wat men
graag doet.

Lets ontstond in Canada
en is intussen in vele
landen al ruim verspreid.
In alle Vlaamse provin-
cies ontstonden reeds
groepen, bijvoorbeeld
ook in onze buurge-
meente Malle.

Wil je ook wat doen voor
anderen en heb je graag
dat anderen wat doen
voor jou, neem dan con-
tact op met Riet Van den
Bergh (383.29.34) of
Aleide Lagrou
(383.12.37).
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Sedert vorig jaar wordt er een nieuwe procedure

toegepast voor de levering van een internationaal reis-

paspoort. Het belangrijkste gevolg is dat de levertijd

voortaan ongeveer drie weken bedraagt. Als u

onverwacht naar het buitenland moet vertrekken, kunt

u een paspoort aanvragen volgens de versnelde proce-

dure. De levertijd is dan drie werkdagen maar u

betaalt wel extra kosten.

Het paspoort moet u persoonlijk aanvragen aan één

van de loketdiensten en u brengt het volgende mee:

vier recente pasfoto’s (geen kopies), uw identiteits-

kaart en het vervallen paspoort of een proces-verbaal

van verlies of diefstal.

Kinderen onder de 16 jaar worden bij in het paspoort

van de ouders geschreven. Zij moeten wel hun iden-

titeitskaart of identiteitsbewijs met foto meebrengen.

Vanaf 16 jaar moeten ze zelf een paspoort hebben.

Een paspoort is een belangrijk document. Gooi dit

nooit weg! U kunt het laten verlengen binnen een

periode van vijf jaar en het moet ingeleverd worden

bij een nieuwe aanvraag! Verlies of diefstal moet u

aangeven bij de politie.

Denk er ook aan dat kinderen onder de 12 jaar voor

elke reis naar het buitenland een witte identiteitskaart

moeten hebben. Hiervoor doen de ouders, of één van

hen, een schriftelijke aanvraag bij één van de loket-

diensten en brengen een recente pasfoto mee. De witte

kaarten zijn twee jaar geldig en kosten 50 fr. Deze

identiteitsbewijzen worden onmiddellijk afgeleverd.

Kinderen onder de 18 jaar die zonder hun ouders

reizen, moeten een toelating van de ouders meene-

men. Deze wordt door de ouders, of één van hen,

afgehaald op de loketdiensten. Op deze toelating

wordt de handtekening van de ouders gewettigd en

daarvoor wordt 50 fr. aangerekend.

aangifte
1999 1999 

Voor het invullen van uw belastingsaangifte van het aanslagjaar 1999, inkomsten
van het jaar 1998, worden volgende zitdagen georganiseerd :

ZOERSEL, LINDEPAVILJOEN, OOSTMALLEBAAN 15 :
telkens van 9 tot 12 uur,
donderdag 3 juni en maandag 7 juni.

SINT-ANTONIUS, LOKETDIENST, HANDELSLEI 108 :
telkens van 9 tot 12 uur,
woensdag 12 mei, maandag 17 mei en donderdag 27 mei.

HALLE, ZUSTERHUIS, HALLE-DORP 37 :
telkens van 9 tot 12 uur,
vrijdag 21 mei en woensdag 2 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 werkloosheid, ziekte- en
invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, pensioenen, brugpensioenen,
renten en omzettingsrenten en bedrijfsinkomen voorkomend van pensioen-
sparen.

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

9. Attest van de leningsmaatschappij met betrekking tot betaalde intresten en
kapitaalsaflossingen; als de lening werd aangegaan in 1998 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
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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 voor-
bije vergaderingen zoal werd besproken. Maar let wel!
Dit zijn GEEN BESLISSINGEN! Wel kunnen deze besprekin-
gen 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 biblio-
theek of in de loketdienst van elke deelgemeente ligt ook
het verslag en de agenda van de gemeenteraadscommissies voor ieder-
een ter inzage.

VGC Rola - 18 maart
ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN MEERHEIDE

Op de dagorde stond slechts één punt, namelijk de
bespreking van de rooilijn- en onteigeningsplannen
voor de straten in de wijk Meerheide: Meerheide,
Meerheideweg en Hazenpad, Turfstraat en Schad-
destraat.
Door de ontwerper, IGEAN, werden de vroegere
plannen aangepast aan de opmerkingen tijdens
het openbaar onderzoek en na besprekingen met
de buurtbewoners op een hoorzitting op 1 maart
1999 en na bespreking met het buurtcomité op 3
maart 1999.
De VGC kon vaststellen dat de rooilijnbreedten, behoudens op
enkele plaatsen, overeenstemden met het advies dat op 11 juni
1996 werd uitgebracht over de vorige plannen.
Wel is het de bekommernis van de VGC om, gelet
op de grote investeringen, een voldoende weg-
breedte te voorzien, waarbij moet gezocht worden
naar een compromis tussen verkeersveiligheid en
verkeersfunctie van de weg. Over de inbuizing van
de gracht in de Turfstraat bestond geen eenge-
zinsheid.

VGC Welzijn - 9 februari
SOCIALE TOELAGEN BIJ DE AFVALFACTUUR

De commissie wil het bedrag dat vroeger werd
besteed aan gratis huisvuilzakken (1.200.000 fr.)

verdelen door een toelage van 500 fr. te geven 
aan volgende bevolkingsgroepen:
- gezinnen met 3 of meer kinderen,
- WIGW's
(weduwen, invaliden, gehandicapten, wezen)

- bestaansminimumtrekkers
(en deze die een equivalent hiervan ontvangen),

- stomapatienten en personen met incontinentie-
problemen,

- onthaalmoeders.
Komt men niet aan de 1.200.000 fr. dan wordt
voorgesteld de toelage op te trekken. De toelage
mag niet gecumuleerd worden.

BESTAANDE SOCIALE TOELAGE VERHOGEN

VGK Welzijn stelt ook voor de twee bestaande sociale toelagen
met 500 fr. te verhogen. De geboortepremie komt
dan op 1.500 fr. en de sociaal-pedagogische toela-
ge op 6.500 fr.

NIEUWE ORGANISATIE SPEELPLEINWERKING

- De voor- en nabewaking van 7u.30 tot 9u.30 en
van 16 tot 18 uur te laten verzorgen door telkens
twee PWA 's.

- De speelpleinwerking van 9 tot 16 uur gratis te
houden voor alle leeftijden, dus ook voor de kleu-
ters.

- Men stelt voor per begonnen half uur voor de
voor- en nabewaking 50 fr. te vragen voor het

eerste kind. Voor de andere kinderen van hetzelfde gezin 30 fr.
- Selectie en vorming van de monitoren gebeurt door het sche-
pencollege op voorstel van de jeugddienst, deze van de PWA's

door het plaatselijk PWA- kantoor. De Onthaal-
dienst voor kinderopvang stelt voor deze mensen
ook uit te nodigen op hun vormingsavonden.

Lokaal overleg Buitenschoolse
KinderOpvang (BKO) - 3 februari
BELEIDSDOELSTELLINGEN BESPROKEN

Op 11 maart startte de gemeente Zoersel formeel
het lokaal overleg “buitenschoolse kinderopvang”
op. Schooldirecteurs, oudercomité's, onthaalgezin-
nen en dergelijke nemen deel aan dit overleg.
Op deze vergadering werden de beleidsdoelstellin-

EEN TOELAGE VAN

500,- FR. IN PLAATS

VAN GRATIS

HUISVUILZAKKEN

SPEELPLEINWERKING

GRATIS

VOOR ALLE

LEEFTIJDEN

EEEEEEEENNNN    BLIK OOOOPPPP    DDDDEEEE
ADVIESRADEN

99/2 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 21



22 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 99/2

gen van de BKO (buitenschoolse kinderop-
vang) in Zoersel besproken.
Dit zijn de krachtlijnen:
1.De vergadering stelt dat een Initiatief

Buitenschoolse Kinderopvang (verder IBO
genoemd) wordt opgericht. Een IBO is een
locatie voor buitenschoolse opvang los van
de school.
De argumentatie is:
Het kwaliteitscharter van Kind en Gezin
behalen binnen de schoolmuren is niet haal-
baar.
Buitenschoolse Opvang is niet de taak van
het onderwijs.
Uitbreiding van de uren kan beter buiten de
school gerealiseerd worden.
Buiten de school kan men ook beter initiatie-
ven nemen voor opvang woensdagnamid-
dag, snipperdagen en vakanties.

2.De werkgroep stelt voor om in één deelge-
meente te starten. Dit omwille van de haal-
baarheid.

3. In afwachting van de uitbouw van een IBO
wensen zij vanuit het lokaal overleg op zeer
korte termijn te werken rond:
a) verbetering van de kwaliteit binnen de

schoolmuren,
b) uitbreiding van opvanginitiatieven op

woensdagnamiddag, snipperdagen en
vakanties (krokus-, Paas- en herfstvakantie)

c) de betaande opvanguren binnen de scho-
len uit te breiden (bv. vanaf 7 uur 's mor-
gens tot 19 uur 's avonds). Hierover
bestaat er binnen het lokaal overleg ech-
ter geen consensus.

4.De gezinnen dienen goed geïnformeerd te
worden over de bestaande opvangmogelijk-
heden.
Concrete actiepunten
Binnen het lokaal overleg bereidt een werk-
groep de uitbouw van een IBO voor. Haar
taak is:
- Het gemeentebestuur inlichten over

geschikte woningen voor een IBO die te
huur of te koop zijn.

- Een gedetailleerd financieel plan uitwer-
ken.

- Nagaan hoe men het huidig personeel kan
integreren in een nieuwe IBO structuur.

Ter verbetering van de kwaliteit stelt het
lokale overleg voor:
- Dringend bijkomend personeel aan te wer-

ven. Twee personeelsleden is een mini-
mum.

- Een gezamenlijke permanente vorming
van de personen voor  de opvang.

- Een werkingsbudget van de gemeente
voor materiaal en specifieke logistiek.

- Aandacht voor de basisbehoeften van het
kind: aandacht, rust, drank, voeding, bewe-
ging, sociale omgang, creativiteit, cultuur.

EuRoozoersee1
11999999

Geïnteresseerd? Inlichtingen nodig? U wilt zich opgeven als gastgezin? Of deelne-

men aan de ambachtenmarkt? Nodigt u vrienden uit het buitenland uit die dezelfde

hobby beoefenen?

Neem dan contact op met: - Jef Joosten, voorzitter Eurozoersel,

Peggerstraat 26, tel. 383.50.09,

- Mia Schryvers-Nieberg, secretaris Eurozoersel,

Jachthoornlaan 11, tel. 312.16.78.

Het magische jaar 2000 staat voor de deur

en het lijkt alsof alle feesten tot volgend jaar

worden uitgesteld. Maar niet in Zoersel.

Deze zomer, van 4 tot 8 augustus, wordt

Zoersel weer een Europees dorp.

Eurozoersel is een evenement waar mensen

uit verschillende Europese landen elkaar

ontmoeten en leren kennen. Vijf dagen lang

is Zoersel Europees getint en staat de

vriendschap tussen mensen uit verschillende

culturen centraal.

Centraal thema : volkskunst en EURO.

Er worden gasten verwacht uit de jumelage-

gemeenten : Lora del Río (Spanje), Crucea

(Roemenië) en Stadt Laubach (Duitsland).

Maar ook uit Portugal, Estland, Frankrijk en

Zwitserland.

Dit jaar wordt voor de eerste keer een

jeugdontmoeting georganiseerd met, op

enkele punten na, een geheel eigen pro-

gramma. Jongeren tussen 16 en 20 hebben

een uitnodiging tot deelname in hun brie-

venbus gekregen. Hier geldt: er op tijd bij

zijn, want het aantal plaatsen is beperkt. Wij

verwachten ook jongeren uit het buitenland

om dit programma te volgen.

Dit feest is niet mogelijk zonder de interes-

se en medewerking van de Zoerselse bevol-

king. Ook u wordt uitgenodigd om deel te

nemen. Dat kan op verschillende manieren:

u komt gewoon naar de optredens of de

sportdag, of u bezoekt de ambachtenmarkt.

Maar u kunt ons ook helpen, door u bijvoor-

beeld op te geven als gastgezin voor buiten-

landse bezoekers, zoals uit Stadt Laubach,

onze jumelage met Duitsland. Of voor gas-

ten uit andere landen, waarvoor de

Zoerselse gastvereniging niet voldoende

plaats vindt.

Ook zoeken wij Zoerselnaars voor deelname

aan de ambachtenmarkt. Wij weten dat er

veel mensen in Zoersel actief zijn op het

vlak van kunst. Daarmee bedoelen we niet

alleen schilderen, beeldhouwen en dergelij-

ke. Kantklossen, quilten, smeedwerk, poppen

maken, kortom alles wat onder de noemer

‘volkskunst en -cultuur’ valt. Het kan zijn dat

u een oud ambacht uitoefent, zoals stoelen

matten. Laat dan degene die voor u het mate-

riaal bewerkt voordat u aan het matten kunt

beginnen ook meekomen, zodat de mensen

kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat.

Misschien heeft u zelfs contacten in het bui-

tenland met ‘geestgenoten’. Waarom dan

niet eens uw buitenlandse vrienden naar

Zoersel uitnodigen voor een paar dagen?

Ook zij kunnen deelnemen aan Eurozoersel,

omdat wij de ambachtenmarkt heel ruim en

internationaal opvatten. Eurozoersel voorziet

een - kleine - financiële vergoeding voor uw

gasten, op voorwaarde dat zij deelnemen aan

het programma.
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Tijdens de komende zomermaanden organiseert Kunst in Zoersel

voor de vierde maal ‘Zoersel, kunst in het park’. Met de voor-

gaande drie edities heeft zij inmiddels een faam uitgebouwd die

ver buiten de grenzen reikt. Zoersel geldt op dit moment in

Belgie als dé belangrijkste openluchttentoonstelling van heden-

daagse kunst. 

In 1990, 1993 en 1996 werkte Kunst in Zoersel samen met

belangrijke Belgische musea: SMAK (Stedelijk museum voor

Actuele Kunst, Gent), MUHKHA (Museum voor Hedendaagse

Kunst, Antwerpen) en Middelheim (Openluchtmuseum voor

Beeldhouwkunst, Antwerpen).

Jonge, beginnende, maar ook iets meer ervaren kunstenaars

namen reeds deel en bouwden mee aan de uitstraling van het

cultureel patrimonium van België. Namen? Guillame Bijl, Leo

Copers, Luc Deleu, Wim Delvoye, Jan Fabre... allen waren zij

reeds te gast tijdens één van de vorige edities van de openlucht-

tentoonstelling.

De voorgaande edities waren duidelijk overwegend Belgisch

gericht. Met Zoersel ’99 beoogt Kunst in Zoersel de driejaar-

lijkse openluchttentoonstellingen voortaan ook een interna-

tionale oriëntatie te geven. Een eerste aanzet daartoe is gegeven

door de aanduiding van twee curatoren uit het buitenland,

weliswaar uit Nederlandstalige taalgebied. De Belgisch-

Oostenrijkse Ulrike Lindmayr (freelance tentoonstellingmaak-

ster) en de Nederlander Stijn Huijts (directeur van het museum

‘Het Domein’ te Sittard) zijn bereid een gemeenschappelijk con-

cept uit te werken voor een tentoonstelling waarin naast

Belgische en Nederlandse kunstenaars, ook een aantal interna-

tionale kunstenaars vertegenwoordigd zullen zijn.

Het concept dat beide curatoren hebben uitgewerkt, is

inhoudelijk georiënteerd op het spanningsveld dat veroorzaakt

wordt door de verschillende historische, culturele en sociale

implicaties van het fenomeen ‘park’ als context voor een

tijdelijke tentoonstelling.

Een tentoonstelling van hedendaagse kunst in het park kan

slechts vertrekken vanuit een vorm van engagement met de

betekenis van het park als tentoonstellingsruimte. Veel jonge

kunstenaars worden heen en weer geslingerd tussen kritiek en

poëtisch engagement en zoeken naar wegen om in hun werk de

schijnbare tegenstelling tussen beide tot uitdrukking te brengen.

De tentoonstelling zal lopen van zondag 6 juni tot en met

zondag 12 september 1999. Zij is dagelijks te bezichtigen van 14

tot 19 uur, uitgezonderd op maandag. De officiële opening in

aanwezigheid van minister van cultuur Luc Martens vindt plaats

op zaterdag 5 juni. Meer info volgt in de vakantiekrant, die eind

juni zal verschijnen.

kunst in zoersel
VZW
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AG E N D A

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.
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VOLGENDE EDITIE : juni 1999
artikels binnen : 08/05/99

periode : 17/06/99 -09/09/99
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

A P O T H E K E R S

A P R I L
09/04-16/04 : De Lathauwer, Schilde (weekend)
16/04-23/04 : Van Steen, Oostmalle
23/04-30/04 : Sollie-Gorremans, St.-Antonius

M E I
30/04-07/05 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
07/05-14/05 : Van Den Bosch, Westmalle
14/05-21/05 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)

Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
21/05-28/05 : Baeyens, Zoersel (weekend)

Mertens, Halle (weekdagen)

J U N I
28/05-04/06 : Nijs, Zoersel
04/06-11/06 : Van Dijck, Brecht
11/06-18/06 : Holsbeek, Schilde (weekend)

De Lathauwer, Schilde (weekdagen)
18/06-25/06 : Fransen, St.-Antonius

GEMEENTERAAD :
donderdag 22 april, Koetshuis, 20 uur
donderdag 27 mei, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
donderdag 6 mei, Koetshuis, 20 uur
donderdag 3 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 27 april, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 8 juni, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93
SPORTRAAD :

dinsdag 27 april, 20 uur
dinsdag 29 juni, 20 uur

Voor meer info sportdienst, 380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :

dinsdag 25 mei, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93

SENIORENRAAD:
donderdag 28 mei, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :

dinsdag 4 mei, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 1 juni, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 8 mei, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 22 mei, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD
woensdag 28 april, 20 uur
woensdag 26 mei, 20 uur

Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

50 JAAR SAMEN
Jozef en Marie-José

PEETERS - VERSCHOREN
Petrus en Catharina
PEITEN - RUYS

60 JAAR SAMEN
Ludovicus en Joanna

SCHEURWEGHES - MEEUSEN
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L E T  O P  !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op donder-
dag 13 mei (O.H. Hemelvaart) en op maandag 24
mei (pinkstermaandag).

H U I S A R T S E N

A P R I L
za 17 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
zo 18 : Dr. Christiaensen, Antwerpsestwg 322 A1, Westmalle (309.44.20)
za 24 : Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)
zo 25 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)

M A A R T
za 1 : Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
zo 2 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
za 8 : Dr. Vermeiren, Kwaadeinde 12, Oostmalle (311.55.44)
zo 9 : Dr. Geys, J. Cornelissenlaan 22 (385.08.38)
do 13 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
za 15 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (383.28.21)
zo 16 : Dr. Gysen, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
za 22 : Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (385.08.38)
zo 23 : Dr. Jagers; Lotelinglaan 29 (385.14.51)
ma 24 :Dr. Herbots, St. Jozeflei 8, Westmalle (312.01.24)
za 29 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)
zo 30 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)


