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Beste lezer,

Hier is hij dan! De allerlaatste Grootste Gemene Deler van deze
eeuw. Slechts enkele etmalen scheiden ons nog van de
millenniumovergang. Het gezeur of we nu al dan niet deze eeuw
een jaartje te vroeg afsluiten, is ondertussen verstomd. Waarom
zouden we wachten tot tweeduizend en één. We houden immers
van ronde getallen zoals tweeduizend er één is. En als er te fees-
ten valt, dan doen we mee.

Maar wat valt er nu precies te vieren? Is deze eeuwwisseling
slechts een stip in de geschiedenis of wordt het een keerpunt?
Om op deze vraag een antwoord te vinden ging onze redactie op
stap en belandde bij zuster De Groot. Pasklare oplossingen von-
den we niet, maar we zijn er nu wel van overtuigd dat er een weg
bestaat om ze te zoeken...

Zal de eerste GGD van de volgende eeuw er heel anders uit zien?
Wel nee. Een veel belangrijkere gebeurtenis staat ons te wachten
tijdens de maand oktober. Het aftellen naar de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen kan nu immers beginnen. Om de zes jaar is
het aan de kiezer, aan ieder van ons, om te beslissen of die
datum een stip in de geschiedenis zal zijn of een keerpunt! Zal de
eerste GGD van de volgende legislatuur er heel anders uit zien?

Wat er ook van zij, ik wens u veel leesplezier met dit nummer, een
vredevol Kerstmis en hoe u ze ook viert, zeer prettige eindejaars-
feesten.

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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Voor 1 augustus 2000 moeten alle stookolietanks gecontroleerd
worden en voorzien zijn van een merkplaat. De preventieve con-
troles sporen tijdig mogelijke verontreiniging van bodem en grond-
water op. De merkplaat geeft aan of de opslagtank voldoet aan de
milieunormen. Stookolietanks die niet voorzien zijn van een merk-
plaat mogen niet gevuld worden. Ook moeten bestaande stook-
olietanks (geplaatst voor 1 augustus 1995) uitgerust zijn met een
waarschuwingssysteem tegen overvulling.
De controle gebeurt door erkende technici. Deze lijst kunt u ver-
krijgen bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu en de loketdiensten.
Voor inlichtingen belt u het gratis nummer: 0800-14.529.

CCCCoooonnnnttttrrrroooolllleeee    ooooppppssssllllaaaaggggttttaaaannnnkkkkssss    ssssttttooooooookkkkoooollll iiiieeee
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RECHTZETTING

Jan & Trien

In het artikel “Toerisme in Zoersel”
van de GGD juni 1999, werd ge-
schreven dat het standbeeld van Jan
en Trien aan het Lindepaviljoen er
zou gekomen zijn op initiatief van
VVV-Zoersel.

Ere wie ere toekomt!
Het is duidelijk dat Frans Van Peer
zaliger de grote bezieler is geweest
van deze prestatie. Hij slaagde er
bijna in zijn eentje in, deze wonder-
mooie beeldengroep uit te denken,
de nodige financiën ervoor te vinden
en het tenslotte ook nog te realis-
eren.

Frans Van Peer was voorzitter van
de Gidsenbond. Hij was iemand die
zijn geboortestreek zo graag zag dat
hij niets liever deed dan aan ande-
ren tonen hoe mooi Zoersel en
omstreken wel zijn.

Deze rechtzetting wil tegelijk een
eresaluut zijn aan één van onze
grote Zoerselnaars.

KERSTBOOMVERBRANDING

8 januari 2000

- Koninklijke Harmonie Zoersel,
Kermisplein,
vanaf 16 uur tot 19 uur,

- Landelijke Gilde Halle,
Hoeve Cools aan de Medelaar,
vanaf 16u.30 tot 19u.30

- wijk Risschot,
de weide aan de Sporkenlaan 35,
om 19u.30

U kunt uw kerstboom naar deze
plaatsen brengen. Mogelijk zijn er
nog andere kerstboomverbrandingen
in onze gemeente. Deze gegevens
waren echter niet tijdig binnen op de
redactie.
Voor de volledige lijst kunt u de
gemeentelijke teletekst raadplegen,
pagina 750.

EUROZOERSEL

Oproep 2002

De eerste dagen van au-
gustus was het weer
“Eurozoersel”. Een drie-
jaarlijks evenement dat
tot doel heeft mensen
van heel Europa samen
te brengen om de ge-
dachte van een verenigd
Europa gestalte te 
geven.
In 2002 vindt er dus op-
nieuw een Eurozoersel
plaats. De organisatie
loopt verder: samen met
de drie jumelagecomité’s
die Zoersel rijk is, zullen
gedurende de komende
jaren in de drie deelge-
meenten verschillende
activiteiten georganiseerd
worden om de Europese
gedachte in Zoersel lev-
end te houden.
Ook in 2002 willen wij
van Eurozoersel een suc-
ces zonder weerga
maken, een groot feest
waar iedereen zich fami-
lie voelt van iedereen,
waar iedereen zich thuis
voelt. Daarom doet de
Raad van Beheer van
Eurozoersel een beroep
op geïnteresseerde
verenigingen en perso-
nen die hun steentje
willen bijdragen om de
organisatie mee te dra-
gen, uit te werken en
zich daadwerkelijk in wil-
len zetten.
Wilt u eerst meer weten
over Eurozoersel? Wenst
u - of uw vereniging -
zich kandidaat te stellen
voor 2002? Bel of schrijf
dan naar één van de
leden van de Raad van
Beheer! Wij zien uw kan-
didatuur - ook van jon-
geren - met belang-
stelling tegemoet vóór 5
januari 2000 op één van
volgende adressen:
Jef Joosten, voorzitter,
Peggerstraat 26,
tel. 383.50.09 of
Mia Nieberg, secretaris,
Jachthoornlaan 11,
tel. 312.16.78.

EDUCATIEVE BOOTTOCHTEN

Een duik in de binnenwateren.

In 2000 neemt de Milieuboot, in
opdracht en met de steun van
AMINAL (Administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer),
een duik in de Limburgse en Ant-
werpse binnenwateren met edu-
catieve boottochten voor jongeren
én volwassenen, zowel voor
groepen als individuelen. Obser-
veren, kennis verwerven, zelf
ervaren, actief meedenken en het
uitvoeren van doe-activiteiten rond
water, watervervuiling en -zuive-
ring zijn kenmerkend voor het pro-
gramma aan boord. In het voor-
jaar vinden de tochten plaats
tussen 13 maart en 22 juni. In het
najaar kan u inschepen van 7 sep-
tember tot 20 oktober.

Tijdens zo’n tocht komt u in con-
tact met water in al zijn facetten.
Op het dek maakt u kennis met de
waterweg, die verschillende func-
ties heeft. Benedendeks wordt de
waterkwaliteit bepaald. Vervolgens
rondt een algemene evaluatue van
het kanaal het programma af, op-
dat u na de tocht op een andere
manier naar water kijkt en milieu-
bewust met water omgaat.

De deelnameprijs bedraagt 150 fr.
voor volwassenen en 50 fr. voor
jongeren onder de 18 jaar.
Voor info, inschrijvingen of het
aanvragen van de gratis folder kan
u altijd contact opnemen met De
Milieuboot,
Korte Nieuwstraat 12, 9300 Aalst,
tel. 053/72.94.20, fax 053/78.40.15,
e-mail : info@milieuboot.be.



Het beleid dat het preventieteam al jaren voert, werpt zijn vruchten

af. De regering heeft namelijk het plan opgevat om in Vlaanderen

op enkele jaren tijd het algemene gezondheidspeil gevoelig te

verbeteren. Zij vraagt bij monde van het provinciaal overleg-

orgaan LOGO, een nauwe samenwerking met al de

bestaande gemeentelijke preventieraden. In Zoersel en

Malle zijn we er klaar voor, al tien jaar lang!

Tijdens het jaar 2000 zullen wij speciale aandacht

besteden aan het “syndroom X”. Geen buitenaardse

ziekte, geen X-files die onze contreien gaan teiste-

ren, maar een samenspel van zwaarlijvigheid,

gestoorde suiker, hoge cholesterol en ook hoge bloed-

druk dat het risico op hart- en bloedvaten spectaculair

verhoogt. Al deze stoornissen zijn een gevolg van onze

Westerse eetgewoontes. De grote thema’s die we volgend

jaar zullen behandelen zijn: de gezonde voeding thuis en

op school, gezond koken zonder vetten en gezonde arti-

kelen aankopen.

We willen u nu al warm maken voor enkele ludieke

acties. De huisartsen zullen extra aandacht hebben

voor de bloeddruk, de nuchtere suiker en vetten in

het bloed. Verenigingen kunnen weer een beroep

doen op ons voor een korte voordracht met dia’s

waarin op een heldere en praktische manier tips

gegeven worden voor een gezonde voeding. Naar

goede gewoonte zal u ook in het jaar 2000 in elke

GGD een bijdrage vinden van de preventieraad. Op

naar een mager en gezond Malle en Zoersel!

PREVENTIEGROEP MALLE-ZOERSEL
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Verontschuldigd:

Guido Pacquée, Henri

Schenck, Mieke Debaene en

Willy Storms

FINANCIËN

De gemeenteraad vangt aan

met de goedkeuring van

begrotingswijzigingen in de

gewone en de buitengewone

dienst. Een aantal geplande

uitgaven voor 1999 worden

deels of geheel uitgesteld of

geschrapt. De voornaamste

zijn: werkings- en personeels-

kosten, rioleringswerken, re-

novatie van het Schoolmees-

tershuis, aanleg van voet- en

fietspaden, omgevingswerken

rond De Bijl en heraanleg van

de begraafplaats van St.-

Antonius. Voor volgende uit-

gaven worden extra middelen

voorzien: de realisatie van

een jeugdlokaal aan het Zon-

neputteke, de renovatie van

De Bijl en rioleringsprojec-

ten, volstorting van IVEKA-

aandelen en extra kosten voor

de aanleg van het dorpsplein

van St.-Antonius, om-

gevingswerken aan de biblio-

theek in Halle en de aanleg

van de speelplaats en omge-

ving van de kleuterschool in

St.-Antonius.

BIBLIOTHEEK

Door de subsidieregeling van

de Vlaamse Overheid kan er

een halftijdse functie van

bibliotheekbediende vacant

worden verklaard. Het aantal

gesubsidiëerde personeelsle-

den van onze bibliotheek be-

draagt hierdoor een equiva-

lent van vijf voltijdse mede-

werkers.

Als laatste in de rij zal de

uitleenpost van Halle voor-

zien worden van computers.

De openingsuren van het fili-

aal te St.-Antonius worden

gewijzigd. Vanaf 1/1/2000

zal het op maandag geopend

zijn van 13 uur tot 17 uur.

DE BIJL

De verbouwing en renovatie

van De Bijl in Zoersel tot ten-

toonstellingsruimte zorgen

voor heel wat discussie op

deze gemeenteraad. De kost-

prijs van het project wordt

geraamd op zo’n 14 miljoen.

Zowel leden van de meerder-

heid als van de oppositie heb-

ben kritiek op de plannen. De

belangrijkste bezwaren zijn

het gebrek aan groen en open

ruimte en de keuze van de

architect. De plannen worden

verdedigd door de verant-

woordelijke schepen Stan

Bartholomeeussen, die

opmerkt dat het aanzicht van

het vroegere dorpscentrum

door de verbouwingen terug

wordt hersteld. Na de bespre-

king schorst de burgemeester

de zitting voor overleg binnen

de meerderheidspartijen.

Omdat het overleg meer dan

een half uur in beslag neemt,

verlaat de ganse oppositie uit

protest de raadszitting en

neemt ze niet deel aan de

stemming en het verder ver-

loop van de gemeenteraad.

De plannen worden uiteinde-

lijk goedgekeurd met 9 stem-

men voor (DDV, VU en 5

leden van de CVP) en 4 ont-

houdingen (AGALEV en Ann

Van de Peer van de CVP).

DORPSPLEIN

ST.-ANTONIUS

Na een lange voorbereidings-

periode kan er eindelijk ge-

start worden met de aanleg

van het Teunisplein. In een

eerste fase zal de verharding

en de parking achter de kerk

van St.-Antonius worden

aangelegd. Later volgt de

groenaanleg.

VARIA

* Het SIF (Sociaal Impuls-

fonds) - beleidsplan voor

de periode 2000-2002

wordt goedgekeurd. Het

plan vertoont weinig ver-

anderingen ten opzichte

van het vorige. Er ontstond

een discussie over de wet-

tige aanwezigheid van

lokale actoren. Verder

werd in vraag gesteld of

het huidige sociaal beleid

aangepast is aan de actuele

noden.

* Aan de harmonie Sint-

Martinus uit Halle wordt

definitief een recht van

opstal toegekend op

gemeentegrond aan de

Lotelinglaan. Hierdoor

vervalt het recht voor

gronden aan De Blokskens.

* De tijdelijke functie van

projectmedewerker voor

de invoering van het DIF-

TAR-systeem van huis-

vuilophaling wordt met

minstens 1 jaar verlengd.

* De toelage voor prestaties

van politiepersoneel op

zaterdag wordt verhoogd

van 75 % tot 100 %.

* In de Langebaan, buiten de

agglomeratie, geldt voor-

taan een snelheidsbeper-

king van 70 km per uur.

* Aan De Reiger zal een

sport- en speelplein wor-

den aangelegd. De kost-

prijs bedraagt zo’n 1,6

miljoen.

* Langs de Gestelsebaan

wordt een volledig vrijlig-

gend fietspad aangelegd

tussen de Hoge Dreef en

de Medelaar.

* Stedenbouw Antwerpen

weigerde een bouwvergun-

ning af te leveren voor de

aanleg van een carpoolpar-

king aan de oprit van de

E34 aan Den Haan. De

raad keurt thans een ere-

loonovereenkomst goed

voor het opmaken van een

B.P.A., waardoor toch nog

een bouwvergunning zou

kunnen bekomen worden.

GEHEIME ZITTING

* De tijdelijke aanstelling in

het onderwijs van Els

Bonjean voor 10 lestijden

en van Sofie Lens voor 16

lestijden wordt bekrachtigd.

* In de beheerscommissie

van de bibliotheek wordt

Hilde Peeters vervangen

door Rita De Vocht.

* Het studiebureau Gedas

wordt aangesteld als ont-

werper voor het B.P.A. -

carpoolparking Den Haan.

RA A D S Z I T T I N G VA N 28 O K T O B E R 1999
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Het oude gemeentehuis werd ge-

bouwd in 1909-1910. Het ontwerp

van Ernest Dieltiens werd uitge-

voerd door aannemer G. Van Beers.

In oktober 1910 kon de toenmalige

gemeenteraad (burgemeester Baron

de Borrekens en schepenen J. Van

Hoof en J. Schoeters) vergaderen in

de nieuwe raadzaal. Zij werden

ongetwijfeld tot actie aangespoord

door de leuze op de schouw “Rust

roest”. Ook de gemeentesecretaris,

de ontvanger en de veldwachter

vonden hier een onderkomen. Na

de fusie van onze drie gemeenten

verhuisden de gemeentelijke dien-

sten naar het huidige gemeentehuis

in het park. Het oude gemeentehuis

werd vanaf 1982 gebruikt als open-

bare bibliotheek.

Eigenlijk was dit gebouw

niet echt geschikt om er

een openbare bibliotheek in

te huisvesten. De verschil-

lende kamers maakten een

overzichtelijke opstelling

van de collecties onmoge-

lijk. Het is ook moeilijk toeganke-

lijk voor mindervaliden. Een ander

degelijk onderkomen was in

Halle echter niet te vinden.

Daarom opteerde het ge-

meentebestuur voor een

nieuw en functioneel ge-

bouw. De grond was er:

achter de oude bibliotheek.

Maar over het ontwerp werd

heel wat gediscussieerd zowel in de

beheerscommissie van de biblio-

theek als in de gemeenteraad. Het is

immers zeer moeilijk om naast een

gebouw in de bouwstijl van het

begin van deze eeuw een nieuw

gebouw te zetten dat er echt harmo-

nieus mee samen gaat.

Uiteindelijk koos de architect voor

een totale stijlbreuk.

De gemeenteraad van 22 september

1998 keurde het definitieve ont-

werpdossier goed. De financiering

van het project gebeurt via een

leasing bij het Gemeentekrediet.

In mei 1999 startten de werken.

Ondertussen vonden de lezers een

tijdelijk onderkomen in de lokalen

aan de Bremberg. Als alles volgens

plan verloopt, verhuizen we rond

22 januari 2000 naar onze definitie-

ve stek. De officiële opening heeft

plaats op 29 januari.

Het gebouw heeft een eigen, open

karakter. Het is heel ruim. De

ramen aan de achterzijde geven uit

op een groene

omgeving.

Door de grote

ronde ramen

bovenaan kan

je aan weerszij-

den de wolken

zien voorbij-

drijven.

De inkom is volledig in glas. Je

kan er het oude gebouw door zien.

De glazen doorgang naar het oude

gedeelte zorgt voor een zichtbare

band tussen oud en nieuw.

Het geheel lijkt eenvoudig, doch de

afwerking van het dak en de inkom-

hal vergden heel wat vakmanschap.

Het oude gemeentehuis werd niet

aan zijn lot overgelaten.

Eerst kreeg het wankele torentje

een grondige beurt. Tijdens de

zomermaanden werd het er op een

redelijk spectaculaire wijze afge-

haald en grondig gerestaureerd.

Binnenin vonden enkele ingrepen

plaats. Het gelijkvloers werd omge-

bouwd tot een ruimte die gebruikt

kan worden voor vergaderingen en

uitbreidingsactiviteiten van de

bibliotheek. 

De bovenverdieping wordt opnieuw

geschilderd. De voormalige raadzaal

zal door verenigingen kunnen ge-

bruikt worden voor vergaderingen.

Op die manier blijft het oude ge-

meentehuis een publieke functie

vervullen.

Tijdens de eerste helft van 2000

wordt de nieuwe uitleenpost aange-

sloten op het bibliotheeknetwerk.

Dan kunnen de leners ook hier

geautomatiseerd uitlenen en is het

mogelijk om in de ganse collectie

van de bibliotheek te grasduinen

(ook die van de hoofdbibliotheek in

Zoersel en het filiaal in Sint-Anto-

nius). Er wordt ook een plaatsje

vrijgehouden om hier in de toe-

komst te kunnen internetten.

Wij hopen uiter-

aard dat ieder-

een zich in de

nieuwe biblio-

theek zal thuis-

voelen en dat

heel wat nieuwe

leners in Halle

de weg naar de openbare biblio-

theek zullen vinden.

Een nieuwe bibliotheek in Halle

Wie geregeld in de

dorpskern van Halle

passeert, heeft

ongetwijfeld al

gemerkt dat achter

het oude

gemeentehuis druk

wordt gebouwd.

Hier komt de nieuwe

uitleenpost van de

openbare bibliotheek.

DOOR JANNE VERSTREPEN
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WIJZIGING OPENINGSUREN

bibliotheek St.-Antonius

vanaf 1 januari 2000

op maandag geopend

van 13 tot 17 uur

OPEN-DEUR
zaterdag 29 januari 2000

van 14 tot 16 uur
zondag 30 januari 2000

van 11 tot 16 uur



De meeste mensen ondervinden

dagelijks dat er heel wat mis is

met het verkeer, ook in de eigen

gemeente. Jammer genoeg erva-

ren nog veel te veel mensen dit

soms ook op een uiterst pijnlijke

manier, in de verkeersonveiligheid,

de verkeersongevallen.

De verkeersonveiligheid is dus nog

te groot, zeker voor de zwakke (of

beter kwetsbare) verkeersdeelne-

mer, de voetganger, de jongeren,

de bejaarde, de fietser, gehandi-

capte, enz…

Maar ook de files in het verkeer

worden stilaan ondraaglijk. Een

aantal plaatsen wordt haast onbe-

reikbaar. Wie - soms zelfs buiten

de spits - de dorpskern van

Schilde door moet, begint aan een

hachelijke onderneming. Ook in

eigen gemeente is de doortocht

met de wagen van Sint-Antonius of

Zoersel niet vanzelfsprekend. Je

kan immers, wanneer je “vlug even

naar de bakker gaat” in de auto-file

staan.

Dan spreken 

we nog niet over de E34.

Pendelaars doen tijdens de spits

over de 24 kilometer naar

Antwerpen makkelijk een uur. Op

voorwaarde dat er geen vrachtwa-

gen kantelt. Dat is de snelheid van

een getrainde fietser!

Om het in woorden van duurzame

ontwikkeling te zeggen: het ver-

keer doet aan ruimtebeslag. Er is

een sterke versnippering van de

ruimte. Ons verplaatsingsgedrag is

ook een enorme verspilling van

energie en een afwenteling naar

het leefmilieu. De verbrande CO2

van het verkeer draagt bijvoor-

beeld in belangrijke mate bij tot de

opwarming van het klimaat. Maar

in de benzine zit bijvoorbeeld ook

benzeen, een kankerverwekkend

product. Dat betekent dat we een

aantal problemen afwentelen op

de volgende generaties. Het ver-

plaatsingsgedrag is dus absoluut

niet duurzaam te noemen.

WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Vanzelfsprekend zijn dit problemen

die op Europees niveau, zelfs

mondiaal, moeten worden aange-

pakt. Maar ook in de allerkleinste

kring, je eigen leefoomgeving, zijn

kleine stapjes mogelijk. Al die stap-

jes, hoe klein en nietig ze mis-

schien lijken, dragen bij tot een

meer duurzame wereld.

VOORKOMEN

Heb je al eens een inventaris

gemaakt van je verplaatsingen?

Overbodige verplaatsingen kan je

voorkomen door collectieve ver-

voermiddelen, het openbaar ver-

voer te nemen. Probeer voor

bepaalde verplaatsingen af te

spreken met de buurt. Samen uit,

samen thuis, bespaart geld en tijd.

Je zal een (klein) beetje individu-

alisme moeten prijsgeven, maar is

dat in onze hyperindividualistische

maatschappij zo erg? Ook flexibili-

teit is een modewoord.

SCHONER

VERPLAATSEN

Het wordt tot vervelens toe her-

haald. De helft van alle verplaatsin-

gen met de auto gebeurt in een

straal van vijf kilometer. De fiets

wordt gelukkig meer en meer ge-

bruikt. Hij is schoon, gezond en

belastingvrij. Je kan ook winkelfiet-

sen met karretjes, aangepaste

fietszakken, dragers, enz.

De autokeuring zien we als een

geweldige klus, maar een schone

uitlaat draagt wel bij tot de gezond-

heid van ons allemaal.

HET BEGINT BIJ JEZELF

Onderzoeken en tellingen tonen

het keer op keer aan, en niet

alleen in Zoersel. Ver-

keersdrempels dienen om de 10

tot 15 % hardrijders uit de eigen

wijk in te tomen. Over wiens veilig-

heid gaat het eigenlijk?

Wist je trouwens dat het rijgedrag,

de rijstijl 10 tot 15 % verschil uit-

maakt in de milieu-uitstoot, en dat

files tot een enorme verhoging van

de totaalemissies aanleiding geven.

WAT DOET DE OVERHEID ERAAN?

In 1991 werd een verkeersveilig-

heidsstudie uitgevoerd. Sindsdien

worden de zwarte punten systema-

tisch aangepakt, bijvoorbeeld het

kruispunt Achterstraat-Medelaar.

In de milieuraad is een werkgroep

bezig met het plan Fiets. De com-

missie verkeer bespreekt perma-

nent de lijst met hangende werken

en problemen en waakt er nauw-

lettend over dat de lijst korter

wordt.

De gemeente drong aan op aan-

passingen aan de Rodendijk. Het

dubbele fietspad is een zegen. Het

bestuur ijvert voor een carpoolpar-

king aan de oprit van de E34.

In St.-Antonius werd de doortocht

veiliger gemaakt. Omwille van de

verkeersveiligheid en de leefbaar-

heid van de dorpskern in Zoersel,

opteerde het bestuur voor  de enig

mogelijke uitweg, de omleidingsweg.

De rittenschema’s, trajecten en hal-

tes van de bussen van De Lijn wer-

den recent aangepast aan de vra-

gen en noden. Vragen daarover

kunnen ook aan het gemeentebe-

stuur worden doorgespeeld.

DOOR

BART BOUCIQUÉ
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Afwezig: Rik Schenck

OCMW
Na de toelichting door de OCMW-
voorzitter werden achtereenvol-
gens de begrotingswijziging nr.2
van de begroting 1999 en de
begroting voor het dienstjaar 2000
goedgekeurd. Alleen de raadsleden
van het Vlaams Blok stemden
tegen.
De gemeentelijke toelage bedraagt
44.000.000,- fr. Dit is twee mil-
joen meer dan vorig jaar.

FINANCIËN
- Belastingen

Wim van Haegendoren (VU),
schepen van financiën, gaf toe-
lichting bij de te heffen belastin-
gen en retributies en verdedigde
de voorgelegde gemeentebegro-
ting 2000.
De belastingen blijven nagenoeg
ongewijzigd. De gemeenteop-
centiemen op de onroerende
voorheffing blijven op 1.000 en
de aanvullende personenbelas-
ting blijft op 6,5 %.
De huisvuilbelasting van 1.950,-
fr. daalt naar 1.500,- fr. Daar
tegenover staat dan dat er vanaf
1 januari 2000 op het kringloop-
park voor het afleveren van
bepaalde fracties moet betaald
worden evenals voor het laten
ophalen van groot huisvuil,
steenpuin en snoeiafval. M.
Verbeeck (Vl. Bl.) stelde dat het
voor de burger goedkoper zou
geweest zijn indien de gemeente
met Fost Plus in zee was gegaan.
De urbanisatiebelasting op riolen
blijft op 300,- fr. per are met een
maximumaanslag van 4.500,- fr.
per perceel en per jaar.

De meeste belastingen en retri-
buties werden eensgezind goed-
gekeurd. Enkele werden apart
gestemd zoals:
- opcentiemen op de onroerende

voorheffing: 16 voor (meerder-
heid + SP), 8 tegen (VLD +
Vl. Bl. + ZTD),

- urbanisatiebelasting: 17 voor
(meerderheid + VLD), 5 tegen
(ZTD + Vl. Bl.), 2 onhoudin-
gen (W. Storms + G. Pacquée),

- ophalen van groot huisvuil,
snoeiafval en steen puin: 18
voor (meerderheid + VLD), 6
tegen (ZTD + Vl. Bl. + SP),

- retributie gebruik kringloop-
park (50,- fr. per m3 of per
aanbieding): 18 voor (meerder-
heid + VLD), 6 tegen (ZTD +
Vl. Bl. + SP).

- Begroting
De begroting 2000 vertoont voor
het eigen dienstjaar een tekort
van 25 miljoen fr. Schepen van
Haegendoren zei dat er dankzij
een overschot van de vorige
jaren toch nog  een overschot is
van 47.748.000,- fr.
De buitengewone dienst vertoont
een batig saldo van 21. 659,- fr.
Hij noemde het een broze, maar
toch een evenwichtige begroting.

Het begrotingsdebat werd over-
heerst door het al of niet
inschrijven van 60 miljoen voor
een eerste fase van gemeen-
schapsvoorzieningen in de
Achterstraat. Enkele weken gele-
den stond deze 60 miljoen nog
in de begroting maar werd uit-
eindelijk door het schepencolle-
ge niet weerhouden.
Dit zinde cultuurschepen Stan
Bartholomeeussen (DDV) niet
en hij schreef een open brief
naar alle raadsleden  en stuurde
een kopie hiervan naar de
Zoerselse verenigingen. Hij ver-
dedigde het punt met te zeggen
dat er grote nood is aan een
grote polyvalente ruimte voor de
sportverenigingen, voor allerlei
activiteiten zoals bals, muziek-
feesten, rommelbeurzen, fuiven,
concerten... Hiervoor moeten de
verenigingen uitwijken naar
buurgemeenten of dienen een
tent te plaatsen wat meestal
geluidsoverlast tot gevolg heeft.
Er werd niet over één nacht ijs
gegaan want het dossier voor de
wedstrijdaanbesteding ligt klaar
en aan de voorbereiding en
onderzoek werd drie jaar
gewerkt zoals blijkt uit de bijla-
ge van zijn brief waarin het
chronologisch verloop geschetst
wordt.
Hij kondigde aan een amende-
ment te zullen indienen en vroeg
hiervoor een hoofdelijke stem-
ming.
Burgemeester Schryvers (CVP)
en schepen van Haegendoren
verdedigden het standpunt van
de overige meerderheidspartijen.
Zij zijn niet gekant tegen bijko-
mende infrastructuur maar
menen dat er daarvoor in de hui-
dige begroting geen ruimte is.
Men vreest de bijkomende wer-
kingskosten die dan de volgende
jaren de begroting zullen belas-
ten. In de meerjarenplanning zou
dan de begroting van 2003 niet
meer sluitend zijn. Zoersel heeft
een infrastructurele achterstand,
vooral rioleringen en culturele

infrastructuur. Men tracht op
diverse vlakken geleidelijk ach-
terstand in te halenen. De gron-
den werden reeds aangekocht en
de voorbije jaren werd er al heel
wat geïnvesteerd in de socio-cul-
turele sector. 
De oppositie had vooral kritiek
op de stijgende leninglast. F.
Peeters (ZTD) vreesde dat dit
maar een begin was en dat het
volledig project op 150 miljoen
geraamd wordt.
G. Truyens (VLD) was er ook
voor maar wil het later realise-
ren. W. Vochten (Vl. Bl.) wilde
wel een auditorium maar voor
een lagere prijs en zijn collega
Verbeeck verweet het college dat
ze haar eigen beleidsnota i.v.m.
investeringen niet volgde: er
wordt meer geïnvesteerd dan
oorspronkelijk voorop werd
gesteld.
De SP wil geen extra leningen.
W. Van Hofstraeten en W.
Storms (DDV) verdedigden het
inschrijven van de 60 miljoen.
A. Van de Peer (CVP) zou de
infrastructuur wel willen, maar
het moet financieel kunnen.
Het ingediende amendement om
de 60 miljoen toch te voorzien
werd weggestemd door 20
raadsleden. Schepen
Bartholomeeussen werd alleen
door zijn drie partijgenoten
gevolgd.
Daarna legde de burgemeester
de ganse begroting ter stemming
voor. Deze werd goedgekeurd
met 11 stemmen voor ( CVP +
Agalev + VU), 9 tegen (ZTD +
VLD + Vl. Bl. + SP) en 4 ont-
houdingen (DDV).

Het jaarplan-2000 deel uitma-
kend van het jeugdwerkbeleids-
plan 1999-2001 werd door alle
raadsleden goedgekeurd.

BIBLIOTHEEK
De omgeving van het bibliotheek-
filiaal in Sint-Antonius wordt her-
aangelegd. De lastvoorwaarden en
de vaststelling van de wijze van
gunning lagen ter goedkeuring
voor. W. Vochten had hierop heel
wat kritiek op de manier waarop
de heraanleg werd uitgetekend. De
raming van de werken bedraagt
3.072.002,- fr. Het werd goedge-
keurd met 18 voor (meerderheid +
ZTD + SP), 3 tegen (VLD) en 2
onthoudingen (Vl. Bl.).

Voor de aankoop van meubelen
voor de nieuwe bibliotheek in
Halle, voor de verstevigingswer-
ken aan de toren, schilderwerken,

buitenaanleg en meerwerken werd
beslist om de lease overeenkomst
met het Gemeentekrediet uit te
breiden voor een bedrag van
4.434.563 fr. 17 voor (meerder-
heid + ZTD) en 6 tegen.

OVERIGE PUNTEN
* De raad nam eensgezind de prin-

ciepbeslissing tot aankoop van
een perceel grond, met een op-
pervlakte van 6.045 m2, gelegen
tussen de Smissestraat en het
Kermisplein. De gronden zijn
eigendom van de Kerkfabriek
St.-Martinus Westmalle en die is
principieel akkoord om te verko-
pen tegen de ramingprijs van
14.500.000,- fr.
Deze beslissing tot aankoop is
nodig om de aanvraag van het
OCMW van een voorafgaande
vergunning voor de eventuele
bouw van een rustoord, kortver-
blijf en serviceflats te ondersteu-
nen.

* De huurovereenkomst voor de
woning van de pastoor van Sint-
Antonius wordt, gezien de ver-
bouwingswerken aan de pastorij,
met 6 maanden verlengd. 18
voor (meerderheid + SP + ZTD),
2 tegen (Vl. Bl.) en 3 onthoudin-
gen (VLD).

* Een gemeentelijk reglement tot
toekenning van een toelage voor
thuiszorg werd goedgekeurd.
Deze toelage bedraagt 20,- fr.
per gepresteerd uur bij inwoners
van Zoersel.

* Twee verrekeningen van de rio-
leringswerken in de Bloemen-
wijk werden goedgekeurd. Dit-
maal ging het over minwerken
voor een bedrag van -3.913,- en
-74.399,- fr.

ONTSLAG
Op het einde van de lange raads-
zitting nam Agalev-raadslid Peter
Jochems afscheid van de raad ge-
zien hij de gemeente gaat verlaten.
Hij dankte de raad voor het res-
pect voor mekaar tijdens de debat-
ten. Hij zal opgevolgd worden
door Ward Steel.

GEHEIME ZITTING
De tijdelijke aanstelling van
Nancy Lenaerts, als voltijdse on-
derwijzeres in het gemeentelijk
onderwijs, werd bekrachtigd.

De raad nam kennis van het ont-
slag per 1 november 2000 van
Frans Sebreghts, die dan de pen-
sioengerechtigde leeftijd zal be-
reikt hebben.
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Gratis bustransport voor feestvarkens

op oudejaarsnacht. Jong en oud kun-

nen op 31 december genieten van gra-

tis busvervoer tussen 22 ‘s avonds

en 6 uur in de ochtend. Ook Zoersel

stapt dit jaar samen met achttien

andere gemeenten mee in het project

Feestbus. Dit initiatief werd opge-

start in Kapellen, naar aanleiding

van een dodelijk ongeval op oude-

jaarsnacht 1997.

Zoals elk jaar voorziet “De Lijn”

oudejaarsnachtbussen. Voor 100,- fr.

kan je dan pendelen tussen de steden

Antwerpen en Turnhout. Pech dus voor

diegenen die in Zoersel of Halle

wonen.

Met de Feestbus trachten we dit pro-

bleem te verhelpen. De Feestbus

maakt een laterale verbinding tussen

Halle, St.-Antonius,

Zoersel,

Westmalle, Oostmalle, Rijkevorsel en

St-Jozef-Rijkevorsel. Er wordt

getracht om op dit traject elke

halte één maal per uur te bedienen.

Ter hoogte van Rijkevorsel kan je

overstappen op een andere Feestbus

naar onder andere Hoogstraten of

Brasschaat waar je dan weer kan

overstappen op een Feestbus richting

Essen of Putte.

Met je ticket van de Feestbus kan je

ook gebruik maken van de oudejaars-

nachtbussen zolang deze binnen de

grenzen van de deelnemende gemeenten

rijden (Brasschaat, Brecht, Essen,

Kalmthout, Stabroek, Kapellen,

Wijnegem, Schilde, Wuustwezel,

Zoersel, Malle, Hoogstraten,

Rijkevorsel, Mortsel, Lier, Kontich,

Edegem, Lint, Schoten).

Bijvoorbeeld: vanuit St.-Antonius

kan je dus ook gratis de nachtbus

nemen tot in Wijnegem. Als je verder

naar Antwerpen wil gaan, moet je

voor 100,- fr. een ticket kopen voor

de verdere rit met de nachtbus.

WAAR KAN JE ZO’N TICKET BEKOMEN?
Vanaf 15 december kan je een ticket

bekomen op de jeugddienst, de loket-

diensten van Zoersel en van St.-An-

tonius en in de bibliotheken. Samen

met je ticket krijg je een pamflet

met de uurschema’s van de diverse

trajecten.

MEER INFO OP DE JEUGDDIENST, TEL. 380.13.90.

ENKELE HOT-SPOTS IN ONZE GEMEENTE?
Weet je nog niet waar naar toe met

oudejaarsavond? Geen probleem de

Feestbus stopt in de Kerkstraat

vlakbij de fuiftent van KLJ Zoersel.

De Feestbus stopt ook in de deelge-

meente Halle aan de kerk. Daar zorgt

jeugdhuis “De Non” voor enig spekta-

kel bij het millenniumgebeuren.

RIJ VEILIG EN VEEL LEUT!

Veilig naar het
volgende millennium met de
F E E S T B U S

OUDEJAARSNACHTFUIF

DATUM: 31 DECEMBER ’99

PLAATS: TENT AAN DE REIGER

ORGANISATIE VAN: KLJ ZOERSEL

JEUGDHUIS
ZOERSEL

zoekt
(m/v)

gemotiveerde
jongeling

Wie voelt zich geroepen om samen met een tof groepje
mee te helpen aan een stukje Zoerselse geschiedenis?
Jullie hebben vast en zeker al wel gehoord dat we een
eigen jeugdhuis met fuifruimte gaan krijgen in ons dorp-
je. Wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een
jeugdhuis draait namelijk niet zonder zijn vrijwilligers-
ploeg. Voor dit werkelijk van start kan gaan moet er
eerst nog heel wat werk verzet worden, denken we maar
aan de oprichting van een vzw, vergaderingen met de
gemeente... en nog van die dingen.

De bedoeling is dat de jeugd een gelegenheid krijgt om
zich te amuseren in de gemeente waar ze wonen. Het is
een algemeen gegeven dat de St.-Antoniusbaan en de
Westmallebaan ‘s nachts wemelen van de fuiftoeristen.
Dit is niet alleen voor de jeugd lastig, ook de ouders
hebben dat liever niet. Niets dan voordelen biedt het
jeugdhuis! Maar ja, een fuifkot wordt niet op één dag
gebouwd, ook niet op twee. Het is een proces dat moet
groeien, en dat vooral goed opgestart moet worden. We
zijn dus op zoek naar mensen die niet enkel lol willen
trappen maar ook mee willen denken en werken in het
bestuur of in één van de  werk-
groepen van het nieuwe
jeugdhuis in Zoersel. Wie
zich geroepen voelt
maakt zich best 
bekend aan Kristien op
de jeugddienst,
tel. 380.13.90.

WERKGROEP

JEUGDHUIS

ZOERSEL
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In september zijn de jeugd-
verenigingen gestart met een
nieuw Jeugdwerkjaar.
Kersverse leiding, nieuwe
leden,... nieuwe ouders. In-
derdaad, in het begin is het
elkaar wat leren kennen.
Misschien heb jij de weg nog
niet gevonden naar een
jeugdvereniging of misschien
weet je niet wie nu eigenlijk de groepsleiding is van de
vereniging van zoon of dochter lief vandaar dat we hier
kort even de jeugdverenigingen met hun contactpersonen
op een rijtje zetten.

KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD

KLJ Halle
Mark De Gruyter, Lotelinglaan 41, tel. 384.10.25

KLJ Zoersel
Elke Smits, M. De Beenhouwerstraat 33, tel.
312.45.47
Jan Sips, Veldstraat , tel. 289.41.35

CHIROJEUGD

Chiro Zoersel
Sarah Van Giel,

Grootakker 9, Malle, tel. 311.58.23
Ans Guldentops,
P.V. Loenhoutlaan 59, Malle,

tel. 311.69.50
Chiromeisjes
St.-Antonius
Cindy AhMunn,

Krokuslaan 7,
tel. 383.58.29

Leen Sysmans,
P. Van Loenhoutlaan 17,

Malle, tel. 312.45.09

Chirojongens St.-Antonius
Dieter Verheyen, K.Cardijnlaan 29, tel. 383.39.42
Steven Kesselaers, Hoge Dreef 60, tel. 384.01.21

SCOUTS EN GIDSENJEUGD

Scouts en Gidsen Halle
Nadine Lambregts, Korenbloemlaan 37, tel. 383.40.37
Diels Jeroen, Wandelweg 150, tel. 383.68.03

Scouts Zoersel
Wim Rombouts, Graffendonk 62, tel. 312.40.34
Wim Spysschaert, Salphensebaan 9, Malle, tel.
312.13.06

Akabe-Scouts Kris Kras
Mie Verley Bethaniëlei 2, Schilde, tel. 383.54.40

ANDERE

Jeugdhuis De Non
Benjamin Schrauwen, Schegel 45, Zandhoven, tel.
464.04.18

Jeugdvolksdansgroep ‘t Kramikkeltje
Suzy Cautereels, Acaciadreef 2, Pulle, tel. 484.43.03

Jeugdkoor Nayambi
Els Bogaerts, Handelslei 99, tel. 383.44.69

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
Dries Van Giel, St.-Antoniusbaan 87, tel. 384.15.94 

+13 Halle
Joan Trouw, Driehoeksdreef 9, tel. 383.42.23

Jeugdraad Zoersel
Thomas Vochten, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90

JONG -
GEWELDIG
ZOEKT

TOEKOMSTIGE

GUY MORTIERS

Heb je een vlotte pen of maak je leuke cartoons
en ben je geïnteresseerd in wat er in het Jong
Zoerselse dorp beweegt, maak je dan kenbaar!

Een verslag van een fuif of een zomerzondag bij de
scouts, ... het moet kunnen. Of wil je nu eindelijk
dat onbekende garagerockgroepje eens gaan
interviewen en door middel van een reportage be-
kend maken aan de Zoerselse bevolking, het kan.

We hopen een aantal verwante zielen te vinden die
allerlei voorstellen en ideeën samenbrengen en in
de pen kruipen om een nieuwe jongerenrubriek
binnen het gemeenteblad leven in te blazen.

Maak je bekend en bel, schrijf of e-mail naar:
Jong - geweldig,
Kristien, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90,
e-mail: jeugddienst.zoersel@jeugdwerknet.be

Op de jeugdraad is het steeds een
bevoorrecht agendapunt geweest, en
met reden: met een beetje geluk
komt er eindelijk een jeugdhuis in
de deelgemeente Zoersel. Er werd
een architect aangesteld die op
basis van het advies van enkele

jongeren een plan
in elkaar

bokste
waar iedereen kon
achterstaan. De gemeente-
raad keurde het plan goed.
Alsjeblieft! Nu is het enkel nog
wachten op een bouwvergunning en
het openbaar onderzoek voor de
milieuvergunning en binnen een
goed jaar is het jeugdhuis aan het
Zonneputteke een feit. De jeug-
draad zal dit verder op de voet
volgen.

Eveneens goedgekeurd is het
beleidsplan Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO). Ons
advies hierover verraste
vriend en vijand en
bracht nogal wat
tumult
teweeg.
We
stelden
dat we
vinden dat
kinderen in de
eerste plaats
thuis moeten kun-
nen opgevoed wor-
den, en dat er daar-
na pas naar alter-
natieven gezocht mag
worden. Een volgens sommigen nogal

fundamentalistische opvatting -
maar we schetsten dan ook een
ideaalsituatie... 

De jeugdraad heeft een compacte
muziekinstallatie aangekocht: een
heuse discobar die we uitlenen aan
jeugdverenigingen en verhuren aan
al wie wil. Informatie de jeugd-
dienst, tel. 03/380.13.90.

Ook nog op onze agenda geweest:
Worldshake, drugbeleidsplannen,

feestbus, speelplein De Reiger,
lokalenperikelen van jeugd-

verenigingen, de op-
roep van de

Vlaamse
Jeugdraad voor meer
en beter jeugdbeleid, de
Roefeldag, zonsverduistering,...

Wat zijn we nog van plan het vol-
gend jaar: het opmaken van een
‘memorandum’ (een verlanglijstje)

voor bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2000, het op-

starten van de opmaak
van een nieuw jeugd-

werkbeleidsplan,
een info-
avond over
gemeente-
beleid, en

last but not
least: het aan-

trekken van nieuwe
leden. Voel je je geroepen,

geef dan een seintje aan
Kristien op de jeugddienst, tel.
03/380.13.90.

Een greep uit onze activiteiten van de afgelopen maanden...
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Nog tien dagen aftellen en… het is weer oudjaar. Geen oudjaar

van tien in een dozijn maar een absoluuuut éénmalig oudjaar

(alsof al die vorige dan niet éénmalig zouden zijn geweest, maar

daar gaat het nu niet over).

Ik heb het nog nooit meegemaakt, en dat zal niet zo gauw meer

gebeuren ook niet. Duizend jaar ouder worden ineens. Daar kan

zelfs dr. Lecompte nog een puntje aan zuigen. 351.997 briefjes

van de millenniumkalender afgetrokken.

Alles wordt nieuw. En alles van vroeger zal nu oud, en dus slecht

zijn. Alles wordt ook millennium. Vraag me niet wat dat dan wel

mag wezen, als het maar millennium is. Millennium-schoenen,

millennium-auto’s, millennium-bier, -wijn, -croissants, -bananen,

enfin, alles millennium. De millenniumbusiness draait volop. Het

is dan ook een bijzondere business want hij draait maar één keer

in de duizend jaar.

Wat er allemaal niet gaat veranderen! Vanaf 1 januari 2000 kunt

u geen loodhoudende benzine meer krijgen, slaat de nafte twee

frank op,…

Voor onze kinderen is dit millennium een zegen. Het voorlezen

van die nieuwjaarsbrief was in het verleden voor sommigen van

de allerkleinsten een nachtmerrie. Komen ze daar zwoegend, val-

lend en struikelend tot het einde van hun brief en wat staat er

dan, in het venijn van de staart? Juist ja, 1 januari. Dat gaat nog,

maar dan: 1999. Hebt u dat al eens proberen uit te spreken in één

keer, goed articulerend? Nu wordt dat dus heel simpel: 1 januari

tweeduizend, punt af, voila, met een buiging bovenop.

Handgeklap, bravo’s en kussen.

In de nacht van vrijdag 31 december op zaterdag 1 januari zul-

len de marsmannetjes dus vreemd opkijken. De donkere kant van

de aarde zal urenlang gehuld zijn in het spookachtige licht van

miljoenen lichtflitsen, alsof een onweer permanent de aarde teis-

tert. Een zacht geknal van het ploffen van champagnekurken en

van de explosies van millenniumbommen zal hun spitse oren

bereiken. De aardkluit zal eerst lawaaierig en druk zijn, waarna

een weldadige stilte zal vallen. De marsmannetjes en de mars-

vrouwtjes zullen mekaar met vraagtekens aankijken, de dunne

schouders ophalen en nietsbegrijpend in het marsiaans zeggen;

“ze zijn ginder weer bezig!”.

BB

CURS IEFCCUURRSSIIEEFF
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Gastronomisch eten en drinken is één

van de basisgeneugten van het leven.

Lekker eten en drinken doet u niet al-

léén, altijd minstens met zijn tweeën

maar met het millennium waarschijn-

lijk met meer: naaste familie en goede

vrienden. Luxueus eten en drinken zo-

als met de millenniumfeesten gebeurt

niet om te “overleven” maar om te ge-

nieten, anders was al die “tralala” niet

nodig. Spijtig voor de mooie manne-

quins en de slanke meisjes maar “fees-

ten” zijn niet aan hen besteed.

Toch mag de rest van ons - en dat is

de meerderheid van de bevolking - of

wij nu arm zijn of rijk, geen culinaire

of alcoholische overdaad plegen. Niet

alleen wegens mogelijke alcoholcon-

troles op de weg, maar omwille van de

gezondheid op korte termijn (maag-

en hoofdpijn) en op lange termijn

(hartziekten en kanker).

Wij onderschatten tijdens een feest-

maaltijd altijd weer de onomkeerbare

schade op termijn die overdaad aan

dierlijke vetten en aan geraffineerde

suikers en meelstoffen, en tekorten aan

plantaardig voedsel teweegbrengen.

Waarom zouden diegenen die instaan

voor eten en drinken bij de millenni-

umfeesten niet gezond maar toch lek-

ker kunnen koken en inschenken?

Laten we de voornaamste principes

even op een rijtje zetten.

Weinig (zelfs magere) vlees- en kaas-

gerechten wegens de vele verborgen

cholesterol en dierlijke vetten en, in

plaats daarvan, grote porties vis (alle

soorten) en/of gevogelte (kip, kalkoen,

fazant enz.) wegens hun gezonde vet-

ten (visolie en onverzadigde vetten). U

mag deze vis- of  gevogeltebereidin-

gen niet onderdompelen in een room-

saus of bakken/braden in boter: zulks

smaakt wel lekker maar wringt alle

gezondheidsvoordelen van vis of

gevogelte de nek om…

Geen witbrood maar volkorenbrood:

dat is zelfs lekkerder, goed voor de

stoelgang en voorbehoedend tegen

kanker.

U moet zoveel mogelijk zowel rauwe

als gekookte groenten en vruchten

voorzien bij de diverse gerechten van

de feestmaaltijd. In bepaalde moderne

kookboeken staan honderden lekkere

recepten op basis van groenten en fruit

en tientallen vervangingsmiddelen

voor vettige sauzen en mayonnaises.

Zeker te voorzien zijn volgende

groenten en vruchten: alle koolsoorten

(brocoli, bloemkool, witte- of rode

kool, spruitjes enz.), alle knolgewas-

sen (wortelen, radijzen, knolselder,

ajuinen enz.), alle peulvruchten (erw-

ten, bonen en vooral sojabonen), alle

keukenkruiden (munt, tijm, salie enz.)

en alle citrusvruchten (citroenen,

sinaasappel, mandarijntjes enz.). Dit

omwille van hun recentelijk ontdekte

zogenaamde secundaire plantenstoffen

die even sterk of zelfs sterker werk-

zaam blijken te zijn dan hun bekende

vitaminen en mineralen.

Als drank: mineraal water en geen

sterke drank maar lichte rode wijn of

desnoods abdijbieren (van hoge gis-

ting). Rode wijn bevat veel tannine,

ook weer één van de secundaire plan-

tenstoffen die beschermt tegen hart-

ziekten.

Als onze “koks” hun gezond verstand

gebruiken (of een gezond kookboek

raadplegen), kunnen de millennium-

feesten voor ons het begin zijn van

een beter en gezonder leven.

uw apotheker

OOOOVVVVEEEERRRRDDDDAAAAAAAADDDD    SSSSCCCCHHHHAAAAAAAADDDDTTTT



Voor de dertigers en veertigers onder

ons was het in de jaren zeventig en tach-

tig nog zo ver weg, dat magische jaar

2000. Nu is het er ineens. Al wie mee-

viert, zal in één klap en onherroepelijk

tot “die andere eeuw” behoren.

Het millennium-

feest heeft iets

van een immens

verjaardagsfeest

voor de hele

mensheid. Iets van

het overschrijden

van de 100.000 kilome-

ter op de teller van de aarde.

En feest zal er alleszins zijn. Ligt uw

feestelijke hemd er keurig bij? Wordt het

iets met een frivool dasje, of zoekt u het

in een avondkleed naar de open kant?

Zullen de kinderen er keurig voorko-

men? Als u uw dikbuikige flessen nu nog

niet op de koudste plek in de vriezer lig-

gen hebt, is het zeker te laat. En voor de

late bestelling bij de bakker zult u naar

mooie woorden moeten zoeken.

Voor deze speciale gelegenheid ging

ging uw redactieteam op zoek naar

mensen die de eindejaarsfeesten,

Kerstmis, het feest van de vrede op hun

eigen manier beleven. Plaatsen waar

het feest ook echt een feest is, maar dan

niet zoals de meesten het onder ons

begrepen hebben.

Enkele zusters van Bethanië zullen

samen met een dertigtal mensen in

Ranst, in hun bezinningshuis, tijdens de

jaarwisseling een stille nacht houden. Ze

komen samen tussen vijf en zes ‘s

avonds om dan gezamenlijk een een-

voudig avondmaal te gebruiken. Daarna

geeft Staf Feyaerts, een norbertijn, een

reflectie over (grote) grenzen, het over-

schrijden en het verleggen ervan. De

dertig deelnemers verdelen zich dan in

groepjes. Enkelen doen aan zen-medita-

tie, anderen dragen gedichten voor, lui-

steren ernaar. Anderen luisteren naar

muziek. Een kunstenares komt spreken

over haar werk, het creatief bezig zijn.

Omstreeks 23u.30 komt de groep

samen in de kapel. Een

authentieke Japanse gong

slaat het teken voor

de volledige stilte.

Tot 00u.30 of later

heerst de stilte en

wordt er gemediteerd.

Daarna gaat men rus-

ten. Er wordt géén nieuwjaar gewenst.

Zuster De Groot: “De bewuste stilte is

een daad om iets groots te beleven. Wij

willen die nacht iets groots beleven. Niet

zozeer de overgang van

het ene kalenderjaar

naar het andere. Wat

betekent dat tenslot-

te? Andere godsdien-

sten hebben een andere

tijdrekening. Ons oud-

jaar is maar een stip in

de geschiedenis, een

fictief moment, niets bij-

zonders. Voor de mysti-

cus zijn er drie belangrij-

ke momenten of noem

het “komsten van

Christus”: namelijk bij

het begin van het leven,

op het einde der tijden,

en tenslotte elke dag

in het hart van de

mensen van goede

wil”.

DE WIJSHEID UIT HET OOSTEN

Zuster De Groot is al jarenlang gefasci-

neerd door de oosterse godsdiensten.

Het Vaticaans Concilie erkent immers

dat ook in andere godsdiensten bijzon-

dere waarden zijn.

“In het boeddhisme vind ik vele elemen-

ten die het christendom weldadig kun-

nen beïnvloeden. Anderzijds zijn de 

oosterse monniken ook zeer geïnteres-

seerd in onze middeleeuwse mystici

zoals Ruusbroeck (dertiende eeuw). Het

westen is sterk geëvolueerd in de rich-

ting van het intellect, het rationele. De

meditatie, het heel stil worden, de weg

naar binnen, dat is dan weer in het oos-

ten bewaard. Mediteren is ook relative-

ren, de kunst leren om met het leven om

te gaan, het loslaten. Ook de zelfkennis

is in het boeddhisme van groot belang.

De zelfkennis leidt dan tot wat men

ginds de grote deugd noemt, het mede-

dogen.

Het boeddhisme kent

geen vormen, gebo-

den, geen hiërachie.

In het zen-boeddhis-

me is het de leermeester

die een leerling meester

kan benoemen. Het

boeddhisme is als dus-

danig geen godsdienst

maar wel een leer.

Boeddha was een 

leraar.

TER INFORMATIE:

bel niet om nog in te

schrijven voor de Stille

Nacht. Alle plaatsen

zijn al lang volzet.

AAAAllllssss    33331111----11112222----1111999999999999
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ZOERSEL IS ER KLAAR VOOR!

U heeft het vast al gezien en ge-
hoord op radio en televisie, of ge-
lezen in uw krant: de overgang
naar het jaar 2000 kan mogelijk
computerstoringen met zich mee-
brengen. In dit artikel vindt u een
aantal adviezen van het Millen-
nium Forum 2000, de expertgroep
die in ons land actief is rond de jaar 2000-
overgang. Deze aanbevelingen moeten de
Belgische bevolking begeleiden tijdens het
eindejaar.

De bedrijven en de overheden hebben
beslist aanzienlijke inspanningen geleverd
om eventuele jaar 2000-storingen op te
vangen en op te lossen.
Tegelijk doen wij een beroep op de bevol-
king. Want ook u kunt uw bijdrage leveren
tot een zorgeloze overgang naar het jaar
2000. U moet vooral waakzaam zijn tijdens
de nieuwjaarsperiode. Veel bijzondere
voorzorgen moet u niet nemen. Integen-
deel, vaak kan een "normaal gedrag" zelfs
moeilijkheden voorkomen.

Hoe dan ook, de overgang naar het jaar
2000 is een probleem dat ons allen aanbe-
langt. We moeten het dan ook solidair aan-
pakken.

Samen maken wij er een gelukkig nieuw-
jaar van!

99+1=00:
JAAR 2000 OF JAAR 1900?
Computers beschikken over een inge-
bouwde klok. Die volgt zowel de datum als
het uur. Voor de datum wordt meestal ge-
bruik gemaakt van slechts twee cijfers om
het jaartal aan te duiden. 15 december
1999 wordt bijvoorbeeld niet voorgesteld
als 15/12/1999 maar wel als 15/12/99. Na
31/12/99 keren deze klokken terug naar
het jaar 01/01/00 (of naar een totaal wille-
keurig jaartal bijvoorbeeld 01/01/80 of
01/01/??). Op die manier raken computers

in de war: is dit het jaar 1900 of
2000? Vele computers en elek-

tronische toestellen
worden daarom
aangepast om de

stap van 1999 naar
2000 te kunnen

verwerken.

HOE HEBBEN DE BEDRIJVEN EN

DE OVERHEID ZICH VOORBEREID?
Belgische bedrijven en de over-
heid deden aanzienlijke investe-

ringen om de overgang naar het
jaar 2000 vlekkeloos te laten ver-
lopen. Er worden daarom geen

noemenswaardige problemen
verwacht voor de essentiële voorzieningen
(telefonie, kabeldistributie, bankdiensten,
treinen, elektriciteit, vliegtuigen, gas, hulp-
diensten, post,...). De bedrijven en de over-
heid hebben ook bijzondere
voorzorgsmaatregelen genomen om terug
te kunnen vallen op alternatieve werkwij-
zen. Zo komt de dienstverlening niet in het
gedrang. Ongemakken kunnen zich echter
altijd voordoen.

DE TELECOMMUNICATIESECTOR

De operatoren hebben alle systemen maxi-
maal gecontroleerd. Overbelasting van het
telefoonnetwerk is niettemin een jaarlijks
terugkerend verschijnsel. Dit is te wijten
aan de talloze eindejaarswensen tijdens de
nieuwjaarsnacht.

DE BANKSECTOR

Al het mogelijke werd gedaan om alle sys-
temen aan te passen. De bankkantoren
sluiten vanaf vrijdag 31/12/1999 tot en met
maandag 3/1/2000. Geldautomaten en be-
talingstoestellen blijven echter toegankelijk.

DE SPOORWEGEN

Het treinverkeer zal tijdens de nieuwjaars-
nacht worden stilgelegd tussen 22 en 6 uur.
Deze maatregel maakt het mogelijk om alle
technische systemen grondig te testen.

DE ELEKTRICITEITSSECTOR

Ons land maakt deel uit van een zeer sta-
biel Europees distributienetwerk. Elke een-
heid waar elektriciteit geproduceerd wordt,
werd onderzocht op een mogelijk jaar
2000-effect. De elektriciteitsmaat-
schappijen verzekeren een normale
elektriciteitsvoorziening. Om eventuele
storingen te vermijden, wordt van de
bevolking verwacht dat zij ook op een
normale manier blijft verbruiken.

DE LUCHTVAART

Bij twijfel over de veiligheid van bepaalde
internationale vliegroutes of bij onvoldoen-
de bezetting van vliegtuigen kan een aan-
tal vluchten bij het begin van het jaar 2000

tijdelijk worden
geschrapt. De
systemen in eigen
land zijn voldoende
nagezien om vliegtuig-
transport toe te laten.

DE BRANDSTOFVOORZIENING

De bevoorrading van brandstof in de ben-
zinestations wordt normaal verzekerd. U
moet geen speciale voorzorgen nemen
voor dit lange weekend.

DE WATERVOORZIENING

Ook de watermaatschappijen hebben de
nodige controles uitgevoerd.

DE HULPDIENSTEN

Alle hulpdiensten (politie, rijkswacht, am-
bulances, brandweer, civiele bescherming)
zijn goed voorbereid op deze bijzondere
jaarwisseling.

DE GEZONDHEIDSSECTOR

Ziekenhuizen hebben op grote schaal de
systemen gecontroleerd op jaar 2000-
bestendigheid. Tevens worden voorzorgs-
maatregelen genomen om risico's tijdens
de jaarovergang te vermijden.

Kortom:België en onze gemeente hebben
zich degelijk voorbereid op de jaarover-
gang. Toch is het aangewezen om waak-
zaam te blijven tijdens en na de jaarwissel-
ing.

DE JAAROVERGANG BIJ U THUIS

Ook bij u thuis bevindt zich een aantal
apparaten dat jaar 2000-problemen kan
ondervinden.

HUISHOUDAPPARATEN

Foto- en filmcamera's, videorecorders,
gsm's, telefoon- en faxapparatuur, koel-
kasten, fornuizen en ovens (elektrisch,

gas, microgolf), koffiezetapparat-
en,... Wanneer deze
toestellen een ingebouwde

klok bevatten, blijft de
mogelijkheid bestaan dat
een verkeerde datum

wordt weergegeven of gebruikt.
Wij raden u bijgevolg aan om de handleid-
ing van deze toestellen te raadplegen. Zo
kunt u, indien nodig, de datum aanpassen.
Laat fornuizen en microgolfovens niet
onbewaakt werken tijdens de jaarover-
gang.

Het jaar 2000?
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BEVEILIGINGSSYSTEMEN, ALARMINSTALLATIES,

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN.

In sommige gevallen is een voorafgaande
controle nodig. De interne klok kan worden
gebruikt om de beveiliging op een bepaald
tijdstip automatisch in- of uit te schakelen.
Indien deze optie beschikbaar is, laat u
best uw beveiligingsinstallatie controleren
door een erkende onderneming. Door deze
kleine voorzorgsmaatregel kunt u vals
alarm of een onderbreking van de beveili-
ging vermijden tijdens de jaarovergang!

VERWARMING

Moderne verwarmingsinstallaties (vooral in
bedrijven en appartementsgebouwen) zijn
soms datumgestuurd. In dit geval gaat u
best de goede werking ervan na samen
met de syndicus van het gebouw en/of met
de installateur.

PC'S

Vele PC's zullen een verkeerde datum
weergeven (bijvoorbeeld het jaartal 1980)
na de overgang naar het jaar 2000. Mees-
tal zal het dan volstaan om de datum ma-
nueel te wijzigen. Een aantal oudere PC's
kunt u echter niet corrigeren. Zij zullen dus
voortdurend een verkeerde datum blijven
weergeven. Deze PC's zult u moeten ver-
vangen indien programma's de PC-klok
gebruiken. U moet beslist controleren in
hoeverre alle programma's correct blijven
werken na 31 december 1999. Program-
ma's die datumgestuurde berekeningen
uitvoeren kunnen aanzienlijke problemen
opleveren. Let hierbij speciaal op volgende
programma's: spreadsheets (rekenbladen),
beleggingsprogramma's, financiële pro-
gramma's, back-up-programma's, program-
ma's met kalenderfuncties, databank-
programma's,... Contacteer de leverancier
van deze programma's om de jaar 2000-
bestendigheid na te gaan.

Meer informatie vindt u onder andere op
de website van het Millennium Forum 2000
http://www.y2000.fgov.be.

ENKELE GOEDE ADVIEZEN,
TIJDENS DE JAARWISSELING...
ALGEMENE TIP

Als u niet overtuigd bent van de goede
werking van een datumgestuurd toestel,
gebruik het dan niet onbewaakt tijdens de
jaarovergang.

LIFTEN

Volgens de grote liftconstructeurs blijkt er
geen gevaar te bestaan tijdens de jaar-
overgang. Het gebruik van liften juist voor
en na middernacht is echter af te raden.

PC'S

Neem voor alle zekerheid "back-up's" van
alle belangrijke gegevens voor middernacht.

TELEFOONS

Gebruik uw telefoon niet onnodig! Bel
vooral niet in de piekperiode juist
na middernacht. Zo raakt
het netwerk niet over-
belast en blijven de
lijnen open voor
noodgevallen.
Bel de nood-
nummers 100
of 101 (politie
en rijkswacht)
alleen op als
zich een
ongeval voor-
doet of wan-
neer u een
tussenkomst van de politie dringend nodig
acht. Als de lijn gestoord is, kunt u voor
noodsituaties terecht bij de politie of brand-
weer of in het dichtstbijzijnde hospitaal.

Het gemeentebestuur heeft voor de mille-
niumnacht ook nog drie meldpunten op-
gericht. Deze meldpunten mag u alleen in
dringende gevallen contacteren.

Het eerste meldpunt vindt u in het
brandweerarsenaal, De Wissel 1 in de
deelgemeente Zoersel.

Het tweede in het politiecommissariaat,
Kerkhoflei 14 in de deelgemeente Sint-
Antonius.

Het derde in het Zusterhuis, Halle-Dorp 37
in de deelgemeente Halle.

GEZONDHEID

Het is aangeraden om naast de telefoon-
nummers van de apotheker en de dokter
van wacht, ook hun adres te noteren.

ONGEVALLEN

Zoals al vermeld in de vorige GGD is vuur-
werk op oudejaarsnacht niet toegelaten.
Vuurwerk houdt immers brandgevaar in en
omwille van het feit dat er een kleine kans
bestaat dat er zich communicatieproble-

men stellen, wenst het gemeentebestuur
geen risico’s te nemen.
Vermijd onverantwoord gedrag waardoor u
anderen in gevaar kunt brengen. Dit geldt
in de eerste plaats voor het gedrag in het
verkeer en voor alcoholverbruik.

Als u problemen ondervindt, luister dan
naar de radioberichtgeving. Een radio op
batterijen of een autoradio werkt wanneer
er geen elektriciteitstoevoer is. De jaarwis-
seling wordt door de radiozenders op de
voet gevolgd.

NA DE JAARWISSELING...
Computerprogramma's kunnen, zelfs na
grondige controle, toch nog fouten bevat-
ten. De bedrijven en de overheid zullen
ook na de overgang naar het jaar 2000

hun systemen blijven controleren.
Toch is het raadzaam om facturen
en andere rekeninguittreksels in

de eerste weken en maanden na
nieuwjaar nauwkeurig te controleren.
Vergelijk bedragen met voorgaande
facturen of rekeninguittreksels. Als u

fouten vaststelt, verwittig dan de
bevoegde instantie. Dit zal de aan-

passing bespoedigen.
Controleer opnieuw de goede
werking van alle datumgestu-
urde toestellen. In de meeste
gevallen kunt u de klok zelf

terug instellen aan de hand van de han-
dleiding. Als dit niet lukt, raadpleeg dan de
leverancier.

MEER INFORMATIE

WEBSITE

http://www.y2000.fgov.be

INFOLIJNEN

Vlaamse Infolijn:
0800-30201,
open tijdens de werkdagen
van 9 tot 19 uur.

Meldpunt Zoersel:
brandweerarsenaal, De Wissel 1,
tel. 312.39.00, fax 309.22.69.

Meldpunt Sint-Antonius:
politiecommissariaat, Kerkhoflei 14
tel. 385.16.16, fax 385.05.49

Meldpunt Halle:
Zusterhuis, Halle-Dorp 37,
tel. 380.13.90, fax 385.29.09.



Op 12 februari 2000 om 10 uur wordt de nieu-

we kleuterschool Beukennootje officieel geo-

pend en na de middag opengesteld voor

ouders en gegadigden.

Met die opening wil het gemeentebestuur nog

eens onderstrepen dat de kinderen en het

onderwijs hen nauw aan het hart liggen.

Omdat de kleuters van Beukennootje niet te

lang in prefablokalen met te kleine klassen,

zonder polyvalente ruimte, zonder refter, zon-

der personeelskamer en verwarmd met

straalkacheltjes zouden moeten huizen, werd

in juni 1994 een bouwprogramma ingediend.

DIGO (dienst gebouwen) keurde na onder-

zoek het dossier goed. Daarmee werd de

opdracht: de droom werkelijkheid maken.

Met de hulp van een degelijk studiebureel, een

constructief architectenbureau en een steengoe-

de aannemer kwam de bouw - 11 klassen, een

polyvalente ruimte, een grote refter, een keu-

ken, een secretariaat, een personeelskamer, toi-

letten, bergplaatsen, een grote kelder en 5 klas-

sen voor de lagere school - keurig volgens

schema klaar. Op donderdag 16 december werd

de oplevering voorzien. Alle bezoekers bleken

tot op heden verrast door het mooie architec-

turale en het solide van de bouw. Tijdloos,

goed voor 100 jaar werd menigmaal gezegd.

Wat de omgevingswerken betreft; deze zijn op

8 november gestart en er werden 75 werkda-

gen voorzien. Koning Winter zal hier beslis-

sen wanneer ze af zullen zijn. In ieder geval is

voorzien dat de speelplaats van de kleuter-

school op 10 januari zal aangelegd zijn.

We vermelden nog dat het prijskaartje voor de

bouw (± 100 miljoen) net zoveel beneden de

raming was als de prijs van de omgevingswer-

ken (± 20 miljoen). Dat die omgevingswerken

vrij duur zijn, heeft vooral te maken met de

grootte van de speelplaats (meer dan 200 kin-

deren) met de degelijke keuze en de wil om de

omgeving voor de kinderen van de volgende

generaties landelijk en groen te houden.

Daarmee mag gezegd worden dat Zoersel

tegen een zeer redelijke prijs (met dank voor

de toelage vanwege DIGO) een school heeft

voor de 21ste eeuw. Voorbeeldig werk mogen

wij zeggen; de inhaalbeweging die de

Vlaamse Gemeenschap op stapel heeft staan

mag hiervoor getuigen.

Het voorbeeldige werk van de leerkrachten,

vaak in moeilijke omstandigheden, werd

beloond. Aan hen hoort nu de opdracht het

klasseonderwijs verder waar te maken.

DOOR JEF STORMS

99/6 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 15

TER GELEGENHEID VAN HET NIEUWE MILLENNIUM
nodigt het gemeentebestuur alle Zoerselnaren uit

op een

MILLENIUMDRINK
Deze vindt plaats op zondag 2 januari 2000 in de gemeentescholen

van de drie deelgemeenten van 16 tot 18 uur.
Vooraf is er een geleide winterwandeling.

Vertrek om 14u.30 aan de gemeenteschool van St.-Antonius, Zoersel en Halle.

Opzet is in een gezellig samenzijn nieuwjaarswensen uit te wisselen
tussen burgers en bestuur en tussen burgers onderling.

Muzikale omlijsting zal zorgen voor de nodige sfeer.
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DE BEGROTING : EEN HELE OPGAVE

In de begroting van de gemeente staat
zeer gedetailleerd welke inkomsten de ge-
meente verwacht en hoe deze zullen aan-
gewend worden. Welke plannen heeft de
gemeente volgend jaar en wat gaat dit
kosten? Daar gaat het over.
Natuurlijk heeft het gemeentebestuur hier-
bij niet de volledige vrijheid! Een belangrijk
deel van het geld van de gemeente heeft
immers reeds een bestemming. Zo zijn er
de jaarlijkse personeels- en werkingskos-
ten. Verder ook de aflossingen van de
leningen die moeten betaald worden. De
nog resterende ruimte kan opgevuld wor-
den met nieuwe projecten en initiatieven.
Of de gemeente kan een bepaalde som
opsparen.

WAT DOET DE GEMEENTE MET UW GELD?
Als inwoner van de gemeente heeft u het
recht te weten waaruit de gemeente haar
financiële middelen put, wat er gebeurt
met het geld van de gemeente en hoe de
toestand van de gemeentekas eruit ziet.

KRACHTLIJNEN WERKJAAR 2000
De opmaak van de begroting blijft een
moeilijke oefening: de gewone uitgaven
(werkingskosten) moeten onder controle
blijven.
Wat de investeringen betreft, wordt er
gestreefd naar een evenwicht tussen de
verschillende sectoren.
In deze bestuursperiode: + 116 miljoen fr.
voor de socio-culturele sector, + 114 mil-
joen fr. voor het onderwijs en + 112 mil-
joen voor rioleringen en wegaanleg.

De historische achterstand op het gebied
van infrastructuur (vooral rioleringen en
wegen, maar ook gemeenschapsvoorzie-
ningen) zal de komende decennia nog blij-
vend investeringen vergen.
Maar met het inschrijven van nieuwe
investeringen stopt het niet: men moet er
rekening mee houden dat die blijvend wer-
kingskosten genereren.

Onze financiële meerjarenplanning dwong
ons om een aantal projecten bij gebrek
aan voldoende middelen uit te stellen.
Onder meer een evenementenhal en aan-
koop (3de fase) van gronden aan de
Achterstraat, nieuwe rioleringsprojecten,
bepaalde vervangingsinvesteringen, enz.

De algemene belastingen blijven ongewij-
zigd. Ter bescherming van het milieu en
om Zoersel ook voor de komende genera-
ties leefbaar te houden herschikt het
gemeentebestuur de afvalbelasting.
Zo wordt de aanbieder van afval gedeelte-
lijk mee verantwoordelijk gesteld. Voor het
ophalen van groot huisvuil betaalt u 5,- fr.
per kg. Brengt u betalend afval (plastiek
flessen, snoei- en tuinafval, drankkartons,
hout, bouwafval en steenpuin, wit- en bruin
goed) naar het kringlooppark, dan betaalt
u 50,- fr. per m3 met een minimum van 50,-
fr. Ter compensatie daalt de algemene
afvalbelasting van 1.950,- tot 1.500,- fr.

BE L E I D S O P T I E SBE L E I D S O P T I E SBB EE GG RR OO TT II NN GG 22 00 00 00

WEGEN EN RIOLERING:

- aankoop grond voor aanleg voet- en fietspaden.........4.000.000

- ereloon en aanleg omgeving kerk Zoersel ..................4.000.000

- ereloon en heraanleg dorpspleinen.............................5.000.000

- heraanleg wegen .........................................................5.000.000

- ereloon en aanleg voet- en fietspaden........................2.500.000

- aanleg nieuwe weg naar het kringlooppark.................3.000.000

- aankoop grond carpoolparking Den Haan ..................1.500.000

- rioleringen (Kerkhoflei, Krekelenberg en zuiveringsstation Schriekbos) ........90.000.000

ANDERE:

- aanpassingswerken schoolmeesterswoning ...............8.000.000

- aanpassingswerken Zonneputteke ..............................2.000.000

- aankoop machines en uitrusting technische dienst.....4.000.000

- aanleg parking Zonneputteke......................................1.500.000

- aanleg verkeerspark & oefenterrein autobestuurders .....3.000.000

- uitrusting en buitengewoon onderhoud schoolgebouwen ....2.000.000

- aanleg en renovatie sport- en spelinfrastuctuur ..........2.000.000

- heraanleg begraafplaatsen..........................................4.000.000

EEN GREEP UIT HET INVESTERINGSPROGRAMMA VOOR 2000

OF DE PLANNEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VOOR 2000



INKOMSTEN
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OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

BELASTINGEN VOOR 2000
1. aanvullende belasting op de personenbelasting ....................................................................................................................6,5 %
2. opcentiemen op de onroerende voorheffing .....................................................................................................1.000 opcentiemen
3. urbanisatiebelasting op riolering (voor WIGW’s halve tarief) ...........................................................300 fr. per are (max. 4.500 fr.)
4. belasting inzameling huishoudelijk afval (voor GFT, groot huisvuil, glas, containerpark, KGA, ...) ...................................1.500 fr.
6. contantbelasting vuilniszak (voor klein restafval) ..................................................................................................... 20 fr. per stuk
7. belasting op tweede verblijven ..........................................................................................................................................10.000 fr.

INKOMSTEN

Voor 2000 worden de totale inkomsten van onze gemeente ge-
raamd op 626.377.187 fr. en de totale uitgaven op 633.465.106 fr.
Alle cijfers zijn immers nog niet definitief bekend.

- gemeentefonds.................................................69.457.503.............11 %

- onroerende voorheffing - 1.000 opcentiemen.....120.522.864.............19 %

- personenbelasting 6,5 %................................176.683.682.............28 %

- overige gemeentebelastingen en retributies ....24.880.756...............4 %

- aanvullende belastingen op motorrijtuigen ........8.651.698...............1 %

- intresten en dividenden....................................73.888.981.............12 %

- andere inkomsten.............................................51.411.703...............8 %

- terugbetaling staat kosten gesco’s...................22.880.000...............4 %

- terugbetaling personeel onderwijs ...................78.000.000.............13 %

+overschot vorige jaren......................................72.935.919

RAMING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VOOR 2000

UITGAVEN

PERSONEEL .........................................296.292.754...........47 %
- administratie .....................................................69.367.311 .............11 %
- politie ................................................................39.300.632 ...............6 %
- brandweer...........................................................3.495.000 ...............1 %
- technisch personeel/werken.............................66.275.286 .............10 %
- onderwijs ..........................................................92.062.817 .............15 %
- bibliotheek ........................................................11.854.041 ...............2 %
- overige..............................................................13.937.667 ...............2 %

WERKINGSKOSTEN.............................151.131.936...........24 %
- administratie .....................................................19.855.936 ...............3 %
- politie ..................................................................7.520.000 ...............1 %
- openbare werken..............................................22.581.000 ...............4 %
- brandweer...........................................................2.358.000 ............0,4 %
- onderwijs ..........................................................17.841.000 ...............3 %
- bibliotheek ..........................................................7.646.000 ...............1 %
- huisvuil..............................................................54.940.000 ...............9 %
- overige..............................................................18.390.000 ...............3 %

OVERDRACHTEN ...................................71.331.058...........11 %
- OCMW..............................................................44.000.000 ...............7 %
- andere ..............................................................27.331.058 ...............4 %

SCHULDEN (aflossingen en intresten)..117.709.358...........18 %

INKOMSTEN

UITGAVENUITGAVEN



“Slaap je of waak je” is de slogan
waarmee onze nieuwe campagne
rond afval van start is gegaan. U
hebt dit waarschijnlijk al gelezen in
de laatste afvalkrant. Rond kerst-
dag krijgt u als kerstcadeau een
brochure in uw brievenbus waarin
wij het nieuwe Zoerselse afval-
beleid volledig uitleggen. Er staat
ook een Afvalfabet in met enkele
afvaltrefwoorden. Deze afvalweg-
wijzer is dan ook een handige
brochure waar u geregeld op kunt
terugvallen. Leg hem dus niet te
ver weg, hij is geld waard.

Samen met deze Afvalwegwijzer
krijgt u ook een kringloopkaart in
uw brievenbus. Deze magneetkaart
verschaft u toegang tot het kring-
looppark. Erkende verenigingen,
tweede verblijvers, instellingen en
KMO’s kunnen op aanvraag ook
een kaart bekomen. Bel hiervoor de
groene lijn, tel. 0800-14.529.

Als u uw kringloopkaart verliest,
kunt u een nieuwe bekomen op de
gemeentelijke dienst Leefmilieu. U
betaalt hiervoor dan wel 500 fr,-.

OPHALING GROOT HUISVUIL

TEGEN BETALING

Het groot huisvuil wordt voortaan
elke eerste woensdag van de
maand in gans de gemeente opge-
haald.

Op 5 januari wordt voor de eerste
keer groot huisvuil aan huis opge-
haald tegen betaling. Het groot
huisvuil wordt gewogen en gefac-
tureerd. U betaalt hiervoor 5,- fr.
per kg maar er zal altijd een mini-
mumbedrag van 100,- fr. aangere-
kend worden. Er wordt een kopie
van de weegbon in uw brievenbus
gestoken.

ELKE MAAND OPHALING AAN

HUIS VAN METAAL

Vanaf 1 januari 2000 starten wij
ook met de ophaling van oude me-
talen aan huis. Dit wordt elke
maand opgehaald op dezelfde
dagen als het groot huisvuil
(bijvoorbeeld groot huisvuil ‘s
morgens, metaal in de namiddag).
De ophaling van oud metaal aan
huis is GRATIS.

NIEUWE TARIEVEN

OPHALING STEENPUIN

EN SNOEIAFVAL

Snoeiafval kunt u tegen betaling
aan huis laten ophalen. Er wordt
bij u thuis een container gezet. U
betaalt 3.500,- fr. als u hem voor de
helft vult en 4.000,- fr. als u hem
volledig vult.

Steenpuin kunt u laten ophalen in
“big bags”. Dit zijn zakken die
vooral in de haven veel gebruikt
worden en een inhoud van 1,5 m3

hebben. Voor het ophalen van
steenpuin is er slechts één tarief,
namelijk 4.000,- fr. voor één of
twee big-bags.
Als u steenpuin wilt laten ophalen
dan moet u naar het kringlooppark
bellen, tel. 309.16.62. Er worden
dan twee lege big bags bij u thuis
geleverd. U kunt deze zakken dan
met steenpuin vullen en ze worden
aan huis opgehaald.

HAKSELHOUT GRATIS AFHALEN

Ook hakselhout kunt u aan huis
laten leveren. U betaalt hiervoor
3.000 fr,- per levering. Als u zelf
over een aanhangwagen beschikt
kunt u hakselhout gratis afhalen op
het kringlooppark.

De betaling van al deze diensten
komt mee op de factuur van het
kringlooppark en het groot huisvuil.

slaap je slaap je ofof waak je ?!waak je ?!

Tijdens mijn vlucht naar Manaus zie ik de eerste beelden van het

Amazonegebied: grote plakken groen regenwoud met er tussenin even

grote plakken bruin ontbost gebied. Dit bevestigt mijn verwachtingen:

eerst een stuk ontbossing en later het intacte regenwoud. Maar het

ongeschonden regenwoud laat lang op zich wachten. Ik zie ook veel

bosbranden. Ik voel wanhoop en ontgoocheling. Maar net voor het

landen, vliegen we over de Amazone, een brede, bruine stroom die

eerder op een zee lijkt dan een rivier en dat temidden van een immens

aaneengesloten groen woud. Machtig!

Zo begint het reisverslag van Anke Reynders (16) uit Halle. Tijdens de
maand augustus was zij samen met Indra Jacobs (18) uit Pulderbos
met Greenpeace op stap in het Braziliaanse regenwoud. Het begon
allemaal met een kleine advertentie in het schooltijdschrift “Klasse”
waar zij zoals enkele honderden andere Vlaamse leerlingen op rea-
geerden. Anke en Indra werden tenslotte geselecteerd omwille van
hun passie voor de natuur. Samen met hun twee begeleiders, Veerle
van het tijdschrift Klasse en Frank van Greenpeace, trokken zij op
avontuur. Ze leerden daar het werk van Greenpeace voor het behoud
van het tropisch regenwoud beter kennen en zeer sterk waarderen. En
het Amazonewoud is bedreigd! De Braziliaanse regering sympathi-
seert met het werk van Greenpeace, maar jammer genoeg staan ze
soms machteloos tegenover grote multi-nationals. Toch werden de
voorbije jaren enkele successen geboekt. Zo is er bijvoorbeeld een
moratorium op de kap van mahoniebomen verkregen. Deze hardhout-
bomen staan ver van elkaar verspreid met het gevolg dat de houtin-
dustriën een enorm stuk weg aanleggen om één boom te kunnen kap-
pen. Ondertussen zijn er dan wel vele andere bomen geveld voor
niets. De wegen zorgen ervoor dat de jungle toegankelijk wordt voor
landlozen, oliemaatschappijen, mijnbouw en sojaplantages. De hout-
kap opent het woud en versnelt de vernietiging ervan. En dat terwijl er
nog massa’s planten zijn waarvan men de eigenschappen niet eens
kent. Geregeld worden er nog nieuwe dieren en geneeskrachtige plan-
ten ontdekt. De mens is hier iets aan het vernietigen waarvan hij de
rijkdom nog niet eens kent!

Van deze rijkdom kunnen we samen
met Anke even wegdromen op het
eilandje Silves midden in de Urubu
rivier.
De gele zonnestralen worden oranje-

rood en weerspiegelen op het wijdse

water. De felle wit-gele bol die eerder

op de dag zo onbeschaamd heeft

geschenen, krijgt een diepe rode blos

over zich. Enkele vogels laten luid-

keels hun roep door het gebladerte

van het woud weerklinken. Het maan-

licht priemt zich een weg door een

indrukwekkende roze en lichtblauwe

wolkenformatie. Een paar ara’s ver-

dwijnen in de schoonheid van het

avondlicht. Een trotse dode boom spreidt zijn armen en dient als rust-

plaats voor acht vermoeide gieren. Nooit eerder beleefde ik zo’n zons-

ondergang, niet verstoord door een andere menselijke ingreep…

OPGELET:
Om groot huisvuil en metaal bij u thuis
te laten ophalen, moet u altijd voor de
25ste van elke maand naar de gemeen-
telijke dienst Leefmilieu bellen. Als u uw
ophaling te laat aanvraagt dan moet u
een maand langer wachten.

Voor de ophaling van januari 2000 moet
u dus vóór 25 december 1999 bellen.

Reservatie groot huisvuil en metaal
0800-14.529
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Aan de steiger ligt de schoolboot aangemeerd.
Een school op een boot is in deze streek zeer
handig. Zo varen de leerkrachten van dorp tot
dorp en geven ze de mensen een opleiding
waarmee ze werk in eigen streek kunnen vin-
den. De schoolboot heet Samauma, naar een
boom: “de telefoonboom”. De indianen kloppen
met een stevige stok op de wortels van de
boom. Het geluid is kilometers verder te horen.
Zoals de boom “woorden” verspreid, zo wil deze
school kennis verspreiden.
Ook de meisjes lopen hier school, behalve tij-
dens hun vruchtbare periode. Volgens een oude
legende kunnen ze dan zwanger geraken van
de “boto”, het kleine roze Amazonedolfijntje. Ze
blijven dan ver weg van de rivier. Toch raken
veel meisjes, ondanks al die “voorzorgsmaatre-
gelen”, toch nog zwanger. De meisjes beweren
dat dit van de boto is. Een nuchtere westerling
zou eerder denken dat de geliefden gretig
gebruik maken van de periode dat de meisjes
alleen thuis zijn…

Hoe de mensen er in harmonie met de rijkdom
van de natuur leven, zag ik bij Moizes. De vijf-
enzestigjarige Moizes is een caboclo, een krui-
sing van indiaan en blank. Met een lange stok
haalt hij iets uit een boom. Ik proef van het
dunne laagje vruchtvlees dat rond de pitten van
de cacaonootjes zit. Het smaakt zoet en voelt
slijmerig aan zoals een lychee. Moizes droogt
de pitten om er dan chocolade in de vorm van
een keiharde worst van te maken. De man die
er ondanks zijn leeftijd nog zeer fit uit ziet, geeft
me een heerlijk kopje warme, natuurlijke onge-
zoete chocomelk met witte maniokkorrels. Het
drankje heeft, in tegenstelling tot het bijna syn-
thetische cacaopoeder bij ons, een verrukkelijke
diepe smaak.
Moizes plukt urucúm, een rode stekelige vrucht
ter grootte van een lychee. Het sap heeft een
fel oranje kleur en al gauw verandert hij me in
een indiaantje. De indianen gebruiken deze
rode kleurstof om zich te beschilderen, maar

ook om de rijst wat kleur te geven. Terwijl ik wat
lig te wiegelen in zijn hangmat vertelt Moizes
honderduit over de natuurlijke rijkdom van het
woud en hoe hij er van leeft. Hij gebruikt de
vruchten van de natuur en vangt vis om in zijn
dagelijkse voedselbehoefte te voorzien, dit in
tegenstelling tot de industriële visvangst die
alles leegvist.

Dat het woud één grote apotheek is, ontdekte ik
op een trektocht door het dichte oerbos. De
gids Vincente kerft in
de amapá. Even later
bloedt de boom wit
sap. De indianen
gebruiken dit als won-
dermiddel tegen maag-
klachten, tuberculose,
longproblemen en
doen het als ontsmet-
tingsmiddel op won-
den. Wat verder maakt
hij een vuurtje met het hars van de breu-boom.
Een rookwolk met een sterke badoliegeur ver-
spreidt zich. Dit helpt tegen hoofdpijn.
“Nu moet je snel zijn”, zegt hij en hakt bliksem-
snel een liaan door. Het water stroomt eruit. Ik
proef enkele druppels
en bewaar dit wortel-
water in mijn herinne-
ringen als het zuiverste
vocht dat ik ooit
geproefd heb. Wat een
gemoedsrust komt
over mij! Zulk intens
contact met de natuur
kon ik mij nauwelijks
voorstellen!

Terug in Manaus ga ik naar het hoofdkwartier
van Greenpeace. Hier wordt volop gedebatteerd
over de minimumnormen voor ecologisch ver-
antwoorde houtkap. De Amazonecampagne is
de grootste campagne die Greenpeace mo-
menteel voert. Dit regenwoud is het grootste -

zo groot als heel Europa! - en meest intacte ter
wereld. Maar voor hoe lang nog? In de staat
Amazonas maken multinationals plannen om
grote waardevolle gebieden volledig weg te
kappen. Gebieden waar ook indianen wonen.
Deze multinationals komen uit Europa, Azië en
Noord-Amerika. Alleen al in de deelstaat
Amazonas zijn zes grote internationale bedrij-
ven verantwoordelijk voor zeventig procent van
alle houtkap. Dan zijn er nog enkele duizenden
kleine bedrijfjes en boeren die voor de rest van
de ontbossing verantwoordelijk zijn. Green-
peace tracht in de eerste plaats die zes grote
bedrijven op andere gedachten te brengen en
wil dat het Amazonegebied op een verantwoor-
de manier gebruikt wordt. Dit kan door een eco-
logisch verantwoorde houtkap (FSC normen),
het instandhouden van de overlevingskansen
van de inheemse bevolking en de ontwikkeling
van eco-toerisme. Ze willen ook gebieden voor-
behouden voor rubbertapers en mensen die
vruchten en noten plukken om ze te verkopen.

Na dit werkbezoek schuif ik samen met mijn
reisgenoten aan de dis. We doen ons tegoed
aan tambaquí met rijst en maniok. De tambaquí
is een vis die als enige met zijn stevige tanden
de boomzaden kan openbreken. Zo zorgt hij
voor de verspreiding van de bomen. Zonder
tambaquí geen woud en geen tambaquí zonder

woud.

De gastvrijheid en
onbevangenheid van
de Brazilianen hebben
mij sterk aangegrepen.
De mensen zijn er
straatarm. Ze bezitten
bijna niets en wat ze
hebben, willen ze met
mij delen. De confron-

tatie met de natuur, de bomen, de bloemen...
en heel even het gevoel hebben dat er geen
verschil meer is tussen mij en die boom.
Misschien is gelukkig zijn niet zo moeilijk. In
Europa zijn de mensen voortdurend op zoek

naar “het geluk” en
kunnen ze het niet vin-
den. Maar op een zeld-
zaam moment, als je
het niet verwacht, kom
je het tegen. En dan
besef je dat je iets bij-
zonders hebt meege-
maakt.
Ik weet het nu met
zekerheid: het paradijs

bestaat. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien
en dat geeft mij een enorme gemoedsrust. Met
mijn eigen ogen heb ik ook gezien hoe het ver-
nietigd wordt, dat geeft me strijdlust.
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BINNEN. DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID ?

EERST EVEN BELLEN.

ZIE OOK TELETEKST PAG. 717
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VOLGENDE EDITIE : december 1999
artikels binnen : 08/01/2000

periode : 18/02/2000 - 15/04/2000
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

Franciscus en José
GYSELS - VAN DYCK

Leo en Maria
OERLEMANS - VAN URSEL

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

50 JAAR SAMEN

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD :
donderdag 27 januari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 24 februari, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
donderdag 6 januari (verkeer), Koetshuis, 20 uur

donderdag 3 februari (milieu & natuur), 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 :
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93

SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 26 januari, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 4 januari, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 1 februari, Zonneputteke, 20 uur

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

JEUGDRAAD

woensdag 26 januari, prefab 2, Bethaniëlei, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

H U I S A R T S E N

D E C E M B E R
za 18 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)

zo 19 : Dr. Van De Wouwer., Risschotlei 37 (0495.51.33.33)

za 25 : Dr. Coninckx, St.-Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)

zo 26 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (383.28.21)

J A N U A R I
zo 2 : Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (385.08.38)

za 8 : Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (385.38.60)

zo 9 : Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

za 15 : Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

zo 16 : Dr. Vermeire E., Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

za 22 : Dr. Vanleene Ph., Kerkstraat 66 (311.63.66)

zo 23 : Dr. Baeck L., Kerkhoflei 47 (383.63.90)

za 29 : Dr. Christiaensen G.,

Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (309.44.20)

zo 30 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
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