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Beste lezer,

Nog enkele dagen en het is zover, de schoolvakantie begint. Niet

alleen voor de schoolgaande jeugd veranderd het levensritme,

zowat de hele omgeving past zich aan. Zo viel deze Grootste

Gemene Deler, samen met de Vakantiekrant in je brievenbus. Wie

naar zijn vertrouwde bijlage ‘Dag na Dag’ zoekt, zal zijn activitei-

tenkalender in deze Vakantiekrant terugvinden, samen met enkele

grotere evenementen die tijdens de volgende zomermaanden

plaatsvinden in onze gemeente.

Voor de ‘thuisblijvers’ zal er weer heel wat te beleven vallen.

Naast al deze activiteiten, heeft onze gemeente ook nog heel wat

toeristische troeven! Hoe en door wie die uitgespeeld worden, een

heel jaar lang, vertelt onze verslaggever in dit nummer.

Onze apotheker zorgt er op zijn beurt voor, dat we deze zomer

niet te veel hinder zullen ondervinden van bijtgrage insecten.

Mag ik je veel leesplezier wensen met deze GGD, een deugdoen-

de vakantie en een hete zomer, zodat we samen met onze 

‘schuinschrijver’ kunnen genieten van een heerlijk ‘crème-glacéke’,

en hopelijk niet al te erg gestoord worden door de ijskarren met

hun ‘elektronische muziekjes’.

Jan Campfort
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In april zijn de werken aan de nieuwe uitleenpost in Halle

gestart. Wij hopen onze lezers begin 2000 in een gloed-

nieuwe omgeving te mogen verwelkomen.

Om praktische redenen en uit veiligheidsoverwegingen

kunnen we vanaf augustus niet meer terecht in de oude

bibliotheek. Einde juli verhuizen we voor een half jaar

naar de Bremberg (oud voetbalveld in de Lotelinglaan).

Dit lokaal is vlakbij gelegen.

De bibliotheek van Halle zal daarom tijdens de zomerva-

kantie enkele dagen langer gesloten  zijn: van 16 juli tot en

met 6 augustus.

Vanaf zaterdag 7 augustus verwachten we onze lezers in

dit tijdelijke buitenverblijf.B
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W E T E N S W A A R D

GEMEENTE ZOERSEL VERKOOPT

Fietsen

De gemeente verkoopt bij opbod
een aantal fietsen. De verkoop
vindt plaats op donderdag 24 juni
om 18 uur aan het politiecommis-
sariaat (Kerkhoflei 14, St.-
Antonius). De fietsen zijn te
bezichtigen vanaf 17u.45.

GEVRAAGD

Gastgezinnen

In het kader van het driejaarlijkse
evenement ‘Eurozoersel - Zoersel
reikt Europa de hand’, dat plaats-
vindt van 4 tot 8 augustus, ont-
vangt de volksdansgroep Kram-
mikeltje de volksdansgroepen
‘Priisle’ en ‘Rüblikud’ uit Estland.
Voor 35 dansers tussen 10 en 18
jaar en een achttal volwassen mu-
zikanten en dansleiders, zoeken
we dringend gastgezinnen!
Zij verblijven in Zoersel van zon-
dag 1 augustus tot maandagmor-
gen 9 augustus. Zij nemen deel
aan het volledige Eurozoersel-pro-
gramma van woensdagavond tot
zondagmiddag. Het Krammikeltje
voorziet nog een aanvullend pro-
gramma, voor, tijdens en na het
Eurozoersel-evenement. Dit bete-
kent meteen een ontlasting voor
de gastgezinnen, maar indien zij
dit wensen, kunnen ze ook gratis
deelnemen aan het programma.

Wie kan zorgen voor overnachting
voor deze gasten, wie eens een
andere cultuur wil leren kennen,
kan vrijblijvend inlichtingen beko-
men op het secretariaat van 
‘t Krammikeltje, tel. 484.43.03.
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PALLIATIEVE THUISZORG

Gevraagd: vrijwilligers

Palliatieve zorg is de zorg en de
ondersteuning voor wie ongeneeslijk
ziek is. Het stelt de kwaliteit van het
leven en de waardigheid van de
patiënt centraal.
In de zorg voor stervenden en hun
familie zijn vrijwilligers een onmisba-
re schakel. Daarom zoeken wij
gemotiveerde mensen die een deel
van hun tijd willen besteden aan het
ondersteunen van terminale patiën-
ten en hun omgeving in de streek
van Malle-Zoersel. Beroepservaring
is niet nodig, enige levenservaring
en emotionele stabiliteit wel.
Aanvullend op de professionele
zorgverleners biedt de vrijwilliger
emotionele steun en praktische hulp
aan de patiënt en de familie zodat
hun noden verlicht worden. Veelal
gaat het om een luisterend aanwe-
zig zijn met veel aandacht voor de
specifieke problemen en om hulp in
de verzorging van de patiënt. De
aanwezigheid van de vrijwilliger kan
ook de mogelijkheid scheppen voor
de familie om er even tussenuit te
kunnen.
Wij bieden onze vrijwilligers een
degelijke voorafgaandelijke opleiding
en een professionele ondersteuning.
Iedereen is welkom op de informa-
tieavond die plaatsvindt op 15 sep-
tember 1999 om 20 uur in het St.-
Pauluszaaltje te Westmalle.
Voor bijkomende inlichtingen:
Inge Hollanders,
Netwerk Palliatieve zorg Noorderkempen,
tel. 663.20.11.

TE HUUR

Zolderappartement

Het OCMW van Zoersel
verhuurt appartementen
aan sociale huurprijzen
(afhankelijk van het
maandelijkse inkomen).
Momenteel is er een zol-
derappartement vrij met
drie slaapkamers, gele-
gen te St.-Antonius,
Akker 1 bus 5.
De voorkeur wordt gege-
ven aan een gezin of
alleenstaande met min-
stens twee kinderen.
Geïnteresseerden kun-
nen voor meer informa-
tie en voor inschrijvings-
formulieren elke werk-
dag van 9 tot 12 en van
13 tot 16 uur, op vrijdag
tot 15 uur terecht bij
Patrick Vervecken, tel.
312.94.30.

AFSTANDSONDERWIJS

Studeren waar en
wanneer je wilt.

Het afstandsonderwijs,
dat voortaan Begeleid
Individueel Studeren
(B.I.S.) zal heten, is
laagdrempelig onderwijs.
De cursist studeert als
het hem past, onafhan-
kelijk van een bepaalde
plaats en een bepaald
tijdstip, en volgens zijn
eigen ritme en mogelijk-
heden. Zowel jongeren
als volwassenen krijgen
via dit kosteloos onder-
wijsaanbod van B.I.S de
kans om alsnog een
middelbaar diploma te
behalen of zich bij te
scholen.

Het B.I.S. wordt georga-
niseerd door het Ministe-
rie van de Vlaamse Ge-
meenschap, Afdeling
Volwassenonderwijs,
Hendrik Conscience-
gebouw, Emile Jacque-
mainlaan 165,
1210 Brussel,
tel. 02/553.97.93,
fax 02/553.97.75.
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REKENING 1998
Bij de bespreking van de

rekeningen stelde schepen

Van Haegendoren dat, hoe

mooi de toestand er mis-

schien mag uitzien, het

toch koorddansen blijft om

de gemeentelijke begroting

in evenwicht te houden. De

verschuiving in 1995 tus-

sen de stijging in de onroe-

rende voorheffing en de

overeenkomstige daling in

de personenbelasting laat

zich nu substantieel zien in

de cijfers. Te merken is

ook hoe de afvalfactuur de

afgelopen jaren is gestegen

en hoe de slechte riole-

ringsgraad van de gemeen-

te op de begroting drukt.

Op een vraag naar het ver-

schil tussen de 15 miljoen

die voor de bibliotheek van

Halle was begroot en de 18

miljoen die voor de leasing

staat ingeschreven, werd

verduidelijkt dat dit laatste

bedrag inclusief meubilair

en ereloon architect is.

De waarde van een halve of

een volle procentpunt in de

personenbelasting kon niet

precies worden gegeven,

alleen geschat. Daarvoor

moet men eerst berekenen

en enkele basisveronder-

stellingen invullen.

De rekeningen werden

eensgezind goedgekeurd.

Heel de discussie over de

urbanisatiebelasting versus

verhaalbelasting werd nog

eens overgedaan omdat de

beslissing hierover

opnieuw aan de gemeente-

raad moest worden voorge-

legd, nadat een vormfout

was vastgesteld.

De bezwaren werden over-

lopen en toegelicht, en ten-

slotte verworpen bij tegen-

stem van ZTD, ZVV en Vl.

Blok en onthouding van

VLD en SP. Het identieke

reglement werd tenslotte

goedgekeurd door Agalev,

VU, DDV en drie CVP-

leden, met een tegenstem

van ZTD, ZVV en het

Vlaams Blok en onthoudin-

gen van SP, VLD en 3

CVP-leden.

IPZ
(INTER POLITIE ZONE)
Het nieuwe samenwer-

kingsverband tussen de

politiekorpsen van Schilde,

Malle, Zoersel en Brecht

werd door burgemeester

Katrien Schryvers toege-

licht, die verduidelijkte dat

ook de gemeente Schilde

zijn goedkeuring eraan zou

hechten.

REGLEMENT POB
Het nieuwe reglement voor

de POB werd unaniem

goedgekeurd. Schepen

Bartholomeeussen verdui-

delijkte dat het Internet nu

gratis zal zijn.

GEMEENTESCHOOL

HALLE

Naar aanleiding van de

openstelling van de functie

van schooldirecteur van de

basisschool te Halle, ver-

duidelijkte de burgemeester

dat gedacht en gepraat is

over samenwerking of vor-

men daarvan tussen de

gemeenteschool van Halle

en de vrije school te Halle.

Alle meningen en stand-

punten werden beluisterd,

maar de neuzen staan niet

in dezelfde richting.

Momenteel kiest men voor

de kleinschaligheid. De

functie zal dus worden in-

gevuld.

GEMEENTELIJK

MILIEUJAARPROGRAMMA

Er zijn zeer belangrijke in-

spanningen om de riole-

ringsachterstand weg te

werken, stelde schepen Leo

Cautereels. Zowel gemeente

als natuurverenigingen zijn

voorstander van een mini-

male toegankelijkheid van

natuurgebied in het

Zoerselbos, en tegen volle-

dige afsluiting ervan, maar

de gemeente kan geen parti-

culier gebied openstellen.

Dit vraagt van de bevolking

wel een aangepast gedrag.

De tweejaarlijkse analyses

van de beken bevestigen dat

de waterkwaliteit nog steeds

niet goed is, maar laat zien

dat daar waar rioolwater

naar een zuiveringsstation

wordt afgevoerd, de kwali-

teit van de waterloop die dit

afvalwater ontving, onmid-

dellijk verbetert.

Er werd opgemerkt dat de

slogan ‘weldra bepaalt u de

rekening’ stilaan achter-

haald wordt.

Meerderheid + VLD stem-

den voor, de overige partij-

en onthielden zich.

ROOI- EN ONTEIGENINGS-
PLAN MEERHEIDE

Schepen Jan Van Dyck licht-

te voor de gemeenteraad dit

nieuwste plan toe. Het kwam

tot stand met inbreng van de

buurtschap Meerheide. De

rooilijnen zijn nu herleid tot

8 meter, voor de Meerheide-

weg is er een bevredigende

oplossing, enz. 

Dit dossier, dat in tussen-

komsten als zeer woelig

werd omschreven, waarin de

partijen met getrokken mes-

sen tegenover mekaar ston-

den, werd uiteindelijk eens-

gezind goedgekeurd.
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Verscheidene patiënten hebben
weinig of geen concact met hun
familie of vrienden. Voor hen zoe-
ken wij een vriend(in), zodat zij
weer een gewone relatie met
iemand buiten de instelling kun-
nen aangaan.
Wij verwachten van de bezoek-
vrijwilliger dat hij/zij zich voor een
langere periode engageert en
minimum één maal per maand
op bezoek komt. Hoe het bezoek
ingevuld wordt, bepalen ze zelf.
Samen iets eten of drinken, win-
kelen, fietsen,...
Vrijwilligers kunnen ook op een
aantal afdelingen meewerken
(een halve dag of meer)
Wij zijn op zoek naar een vrijwilli-
ger die op maandagnamiddag
met oudere patiënten op de
afdeling wat kan knutselen.
Wij zoeken ook een vrijwilliger
die een avond in de week tussen
18 en 20 uur mensen kan helpen
bij hun handwerk en/of verstel-
werk.
We zijn dringend op zoek naar
mensen die op zondagvoormid-
dag tussen 9 en 11 uur zes
patiënten naar de eucharistievie-
ring in de kapel van het psychia-
trisch centrum kunnen begelei-
den.
We zoeken ook vrijwilligers die
maandag- of woensdagnamiddag
samen met mensen van beschut
wonen, klusjes in en rond het huis
willen opknappen, helpen verhui-
zen, wat tuinwerk doen, enz

Wat bieden/vragen wij ?
Vrijwilligers kunnen zowel een
langere als kortere periode mee-
werken, ze zijn minimum 18 jaar
oud of volgen het laatste jaar
secundair onderwijs. Ervaring is
niet vereist. Vrijwilligers zijn ver-
zekerd voor burgelijke aanspra-
kelijkheid en ongevallen en wor-
den uitgebreid geïnformeerd en
op de afdelingen begeleid.
Onkosten worden niet vergoed.

Voor meer informatie:
Sigrid Bauwens, PC Bethanië,
Andreas Vesaliuslaan 39,
tel. 380.20.11.

PC BETHANIË
ZOEKT
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Vorige week mocht ik iets doen waar ik altijd al van had ge-

droomd: een dagje meerijden met de ijsman.

Onze ijsman heet Gust. De Gust, zeggen de mannen in ’t

straat. Eigenlijk is het Gustaaf maar in onze gemeente heb-

ben we nog de gemoedelijkheid van den buiten, dus is het De

Gust, want hij rijdt al jaaaaren rond met crèmmekes (ons

mannen spreken in TV-en school-nederlands van beschaafde

ijsjes, maar dan vind ik dat crème-glace, het mag dan nog

Frans zijn, toch meer zegt waar het over gaat) en hij heeft

voor iedereen altijd een woordje. Hier bij ons is het ook nog

wat gebruikelijk dat bepaalde dorpsfiguren een bijnaam heb-

ben zoals bijvoorbeeld de Rosse (het is een man), slumme

Jef, scheve Sooi, enz (maar dat is voor een ander cursiefje).

Enfin, ik dus vroeg opgestaan op een tamelijk warme junimor-

gen en bij de Gust eerst zijn crème-glacebakken in de auto

geladen. Daarna mij vanachteren bij de ijsbakken tussenge-

wurmd want de Gust rijdt niet met zo’n grote camionette met

slaapbank en ijskast. De Gust heeft het altijd in een grote sta-

tionwagen gedaan en dat zal zo blijven. Het is er allemaal erg

nipt in, zeker aan zijn voorkant bij het stuur. Hij zegt het niet,

maar ik denk dat zijn knieën niet meer die van een jong veu-

len zijn, en in zo’n camionette moet je als crème-glaceman

voortdurend rechtstaan en terug zitten zodus.

Gust rijdt met ‘GINA-ijs’ rond. Gina Lollobrigida is zijn

idool. “Daarmee dat gij altijd zo’n grote bollen verkoopt”,

grapte ik. Met zo’n grapjes kan de Gust hartelijk lachen, en

er af en toe nog straffer vertellen ook.

Het eerste uur verkochten we gewoon niets omdat er een

hevige bui boven Zoersel losbarstte. De Gust bleef onver-

stoorbaar zijn toer rijden. Geen erg bemoedigend begin.

“Moet gij zo uw kost verdienen”, vroeg ik hem. Hij lachte

geheimzinnig en vroeg mij of ik kon rekenen. Ik begon te tel-

len, stel dat ie om de minuut een ijsje verkoopt aan gemid-

deld zoveel frank, en we rijden vandaag tien uur (en soms zie

ik hem nog later ergens staan) dan enz. Ik kwam er niet uit,

rekenen is niet mijn sterkste punt. 

Wat je als crème-glaceman allemaal moet horen, gewoon

niet te geloven.

“Zeg Gust, hebt ge vandaag weer gene fraise bij. En gisteren

ook niet. Bij U kopen we er gene meer.” “Uwe auto is zo

vuil, durfde gij zo onder de mensen komen?” Ik wilde zeggen

dat het juist een stortvlaag had gedaan maar Gust lachte

eens vriendelijk.

“Wat is ‘t, hebt ge ne gast bij?” en tegen mij “ja jongen, zo nen

bol draaien, daar moet ge wat voor geleerd hebben, hahhaha”.

Gust heeft een dik vel en denkt er van alles het zijne van.

Na een halve dag was ik zo ongeveer tureluurs van zijn elek-

tronisch muziekje en ik zei : Gust, met een ander muziekske

gaat ge twee keer zoveel verkopen. Hebt ge niets van

Pavarotti, van de Beatles, of van diene nieuwe ; dinges goes

classic of zo? Of zelf zingen, daarmee brengt ge de mensen

nog een beetje cultuur.

“Zwijgt”, vertelde hij me. “Weet ge dat er in Sint-Teunis een

actiecomité is opgericht tegen straatlawaai van ijskarren? Er

is op de gemeenteraad al een vraag over gesteld tijdens het

vragenuurtje. Ze willen dat ik hoogstens twee minuten mijn

muziekje speel, er mogen geen elektronische dinges in zitten,

geen tromgeroffel, en zeker geen zware bassen. Bovendien

moet ik beantwoorden aan één of andere norm. Da’s een

ziekte aan het worden”, zei ie, met veel volkswijsheid, “de

mensen kunnen niets meer van mekaar verdragen”.

Wat ik ook van de Gust heb geleerd is hoe belangrijk het is

om altijd tegen iedereen een goeiendag te zeggen. Zééééér

belangrijk. De Gust vertelde mij een verhaal van twee gebu-

ren die geen goeiendag meer tegen mekaar wilden zeggen

omdat de een van de ander dacht dat hij eens gene goeien-

dag had willen zeggen. Dus zegde geen van de twee nog iets. 

“Als dat gebeurt met mij”, zo zei de Gust zeer realistisch,

“verkoop ik geen enkele bol meer”. Dus zegt de Gust steevast

een dag tegen iedereen, ook tegenover wie in géén tien jaar

ne bol kocht. Daar stak ik nu toch eens mijn tong naar uit.

Aan het einde van de dag was ik gewoon kapot. En van al

den trek waarschijnlijk een serieuze kopvalling. Niet gewoon

van te werken, plaagde de Gust mij, maar ik zei: Gust, waar-

om verkoop je geen pintjes bier in plaats van uw cremmekes?

Hij werd even ernstig en het bleef ook even stil voor hij ant-

woordde: de lichtjes in de ogen van die kinderen die met hun

centen in de knuistjes geklemd aan mijnen crème-glacetoog

staan, da kan ik niet missen jong”.

BB
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De gemeente zelf is daarin niet de

drijvende kracht, zo blijkt. De

gemeentelijke overheid is wel

begaan met toerisme, maar ze is er

niet zelf de organisator van. Zij

verleent logistieke en budgettaire

steun aan initiatieven op vrijwilli-

ge basis, met name de plaatselijke

VVV en een aantal andere onaf-

hankelijke initiatieven (bv. Gid-

senbond, Vrienden van het Bos-

huisje en het Zoerselbos, waar we

in dit bestek niet op ingaan; we komen er wellicht later op terug).

GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING

Waaruit bestaat de gemeentelijke logistieke steun? "Een gemeentelijke

bediende aan de infobalie in het Lindepaviljoen verzekert de permanen-

tie tijdens de kantooruren; diezelfde persoon reserveert de gidsen en

regelt hun beurtrol," legt Stan Bartholomeeussen, schepen van (onder-

meer) toerisme, ons uit.

"Andere inspanningen die de gemeente levert, zijn van heel uiteenlo-

pende aard. Zo schilderen onze mensen jaarlijks de pijlen van de wan-

del- en fietsroutes op. Wij onderhouden trouwens ook het fietspadennet-

werk op Zoersels grondgebied en een gemeentelijke arbeider inspecteert

en herstelt de verhuurde fietsen."

De schepen vervolgt: "Daarnaast installeert de gemeente de VVV-stand

op toeristische beurzen. We hebben de weg tussen het Boshuisje en De

Wandeling volledig heringericht en er parkeergelegenheid aangelegd.

De gemeente koopt, naast de subsidie die ze verleent, informatiepanelen

aan en ze bekostigt promotiefolders."

WANDELEN EN FIETSEN

De eigenlijke motor voor het Zoerselse toeristische aanbod is echter de

plaatselijke VVV. De VVV is een onafhankelijke vzw die met de

gemeentelijke overheid samenwerkt en ook gemeentelijke subsidies

geniet. Het is evenwel geen gemeentelijk orgaan, maar ook geen los-

staand, plaatselijk initiatief.

De VVV (volgens het woordenboek: "Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer, informatiekantoor voor toerisme en recreatie")

is regionaal, provinciaal en op Vlaams niveau overkoepeld. De regiona-

le koepel waar de VVV-Zoersel onder sorteert, een van de vier in zijn

soort in de provincie Antwerpen, heet Hart der Kempen. "We doen in

theorie wat we willen," zegt VVV-voorzitter Patrick Debaere, "maar in

de praktijk werken we uiteraard in overleg met de gemeente en met de

coördinerende VVV-koepels."

De hoofdbrok van de VVV-reali-

saties zijn wandel- en fietsroutes,

in samenwerking met de collega's

van de naburige gemeenten als ze

buiten de Zoerselse grenzen

lopen. Om de drempel voor het

fietstoerisme te verlagen kunnen

bezoekers op twee plaatsen in de

gemeente fietsen huren, namelijk

aan het Zonneputteke en aan De

Wandeling. Dat initiatief geniet

de steun van de gemeente (herstelling tegen lage prijs), maar ook van

Hart der Kempen (hulp bij de aankoop van de fietsen).

DE LOTELING

Samen met vier andere streek-VVV's is VVV-Zoersel volop bezig met

de voorbereiding van de nieuwe Bezembindersroute, die van 1 augustus

tot 1 oktober open zal zijn. "Daar zijn we al dik een jaar mee bezig,"

zegt Patrick Debaere, waarmee meteen duidelijk is dat het in elkaar

knutselen van zo'n fietsroute hoegenaamd geen sinecure is. "De

gemeente heeft ons ook gevraagd om de tijdelijke Zand Neel-route, die

behoorlijk succesvol was, opnieuw open te stellen," voegt hij eraan toe.

Op vraag van de gemeente organiseert de VVV daarnaast, samen met

de Gidsenbond, de Open Monumentendag in Zoersel. In 1999 zal dat

jaarlijkse evenement, dat half september plaatsvindt, gebouwd zijn rond

de gerestaureerde pastorij van Zoersel. Er zal met name een tentoonstel-

TOERISME
IN Zoersel

Vanzelfsprekend is de uitstraling van een gemeente

ondermeer schatplichtig aan haar toeristisch aan-

bod. Zoersel mag dan al veel te bieden hebben (van

reminiscenties aan Conscience, over een rijkelijk

gesculpteerde boom, tot een grote hoeveelheid

weergaloos natuurschoon), de kunst is om die rijk-

dom voor de eigen bevolking en voor de bezoeker

van buitenaf te ontsluiten. Wie houdt zich daar in

Zoersel mee bezig en hoe gebeurt het? Wij togen op

onderzoek uit en delen u onze bevindingen mee.

DRAAISCHIJF VAN DE KEMPENSE FIETSROUTES

J.H. VERBANCK
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ling over de restauratie te zien zijn. De VVV neemt boven-

dien mee het voortouw om in het jaar 2000 in de gemeente

zichtbaar te maken dat Conscience, literair boegbeeld van de

streek, 150 jaar geleden De Loteling schreef. "Dat is in onze

streek toch een herdenking waard," vindt Patrick Debaere.

Het standbeeld van Jan en Trien aan het Lindepaviljoen

kwam er overigens ook al op initiatief van de VVV-Zoersel.

Alsof dat al niet een hele mand vol is, houdt de VVV zich

ook nog bezig met het formuleren van adviezen. De gemeen-

telijke overheid kan de VVV-expertise best gebruiken bij het

beoordelen van bijvoorbeeld ruilverkavelingen. De VVV

adviseert dan meer bepaald over de toeristische en landschap-

pelijke aspecten die daarbij komen kijken. Ook de heraanleg

van de dorpspleinen of het valoriseren van een zaal als De

Bijl, in het hart van Zoersel, zet de VVV-ploeg aan tot naden-

ken en adviseren.

ZACHT TOERISME

"In onze opvatting van toerisme staat de Zoerselnaar eigenlijk

op de eerste rij," verduidelijkt Patrick Debaere. De visie van

de VVV-Zoersel is namelijk: "Wat goed is voor ons, is ook

goed voor de mensen die ons bezoeken." In die opvatting zijn

toeristische initiatieven in en voor Zoersel nooit echt groot-

schalig, waardoor ze voor de lokale bevolking hinderlijk zou-

den kunnen worden. "Dat is ook niet nodig en trouwens,

Zoersel is daar niet voor geschikt," vindt Debaere.

Zelf omschrijft hij die benadering als "zacht toerisme". De

toenemende samenwerking en het doorgedreven overleg met

de Gidsenbond kadert helemaal in die filosofie. Samen orga-

niseren de beide instanties ook het jaarlijkse kerstspel, waar-

van de Gidsenbond de dragende kracht is en dat elk jaar weer

goed is voor een duizendtal bezoekers.

"Het is ongetwijfeld een van de mooiste dingen die er in

Zoersel te beleven zijn," zegt Patrick Debaere, die zelf West-

Vlaming van oorsprong is, maar dan een die Zoersel duidelijk

een warm hart toedraagt. "Omdat ik mij er goed voel," ver-

klaart hij. "Ik amuseer mij met de mensen die er wonen en

leven. Ik heb er geen behoefte aan om naar mijn ge-

boortestreek terug te keren. Als West-Vlaming valt mij mis-

schien nog des te beter op hoe mooi Zoersel wel is!" Zo

hoort de rasechte Zoerselnaar het ook eens van een ander en

niet zomaar de eerste de beste, neen: de voorzitter van zijn

plaatselijke VVV.

Derde Wereldraad
ZOERSEL HELPT KOSOVO

Tijdens het weekend van 24 en 25 april werd in het Beukennootje een inzameling van voeding
en kleding ten voordele van de Kosovaarse vluchtelingen in Albanië en Macedonië georgani-
seerd. De solidariteit van de Zoerselnaars was groot. Er werd 40 m3 kleding en 4 m3 voeding
en hygiënische producten ingezameld. Door de goede samenwerking met de GSA,
Hulpdiensten, De Witte Merel, KWB, Amnesty International, DWZ, onthaalmoeders, het
Teuntje, de Kosovaarse vluchtelingen die in Zoersel verblijven en enkele vrijwilligers is alles
heel vlot kunnen verlopen. Al deze goederen zijn via erkende NGO’s naar de Balkan vertrokken.
Daarnaast heeft de DWZ een budget van 200.000 fr. vrijgemaakt voor de noodhulp zodat
ook onze gemeente haar steentje heeft bijgedragen.
Naar aanleiding van deze actie blijkt er nood te zijn aan onthaal van de vluchtelingen die nu
in Zoersel verblijven. Steungezinnen, of Zoerselnaars die Albanees, Russisch of Servo-
Kroatisch spreken, zijn van harte welkom.
Info via de Witte Merel, tel. 383.49.27.

PARKMUZAIEK

Op 20 augustus organiseert de Derde Wereldraad ‘de nacht van de Rai’. Shera-Z brengt
zeer dansbare Arabische pop. Deze Noord-Afrikaanse groep staat onder leiding van Djamel
Berrezzeg en wordt versterkt door het kruim van de Antwerpse muziekscene: muzikanten
van Zita Swoon, Flowers For Breakfast en Think of One. Dit wordt een nacht uit de duizend
(en één)!

VGC Welzijn - 27 april
TARIFIËRING VOOR- EN NABEWAKING SPEELPLEINWERKING

Per begonnen half uur voor- en nabewaking betaalt men 50 fr. voor het eerste kind van een
gezin. Per begonnen half uur voor- of nabewaking betaalt men 30 fr. voor het tweede en elk
volgende kind van hetzelfde gezin.
Deze tarieven zullen toegepast worden tussen 7.30 u. en 9 uur.
Voor de nabewaking zullen deze toegepast worden tussen 16 uur en 18 uur.

BELEIDSOPTIES BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Aangezien de VGC-Welzijn beschikt over een stemgerechtigde plaats binnen het lokaal over-
leg buitenschoolse kinderopvang stond ook de bespreking van het plan buitenschoolse kin-
deropvang op de agenda. De grootste krachtlijn in heel dit plan is de oprichting van een IBO.
Een IBO is een locatie voor buitenschoolse opvang los van de scholen. Uit recente infor-
matie via de Vlaamse Gemeenschap blijkt dat de kosten voor de oprichting van zulke initia-
tieven voor het grootste gedeelte subsidieerbaar zijn. Aangezien de noodzaak voor zo’n ini-
tiatief meer dan bewezen was door de studie uitgevoerd door de stuurgroep BKO, kon de
VGC Welzijn zich unaniem scharen achter de voorgestelde nota.
Mogelijke opties van infrastructuur zijn de lokalen van het Beukennootje die binnen afzienba-
re tijd vrijkomen.

SIF VOORTGANGSRAPPORT 1998
Hier werd beslist voorlopig geen wijzigingen door te voeren.

REGLEMENT BIJZONDERE SOCIALE INITIATIEVEN

De VGC Welzijn meent dat het huidige reglement niet moet worden aangepast.
Als mogelijk initiatief werd een integratiedag voor de vluchtelingen, toegewezen aan Zoersel,
naar voor geschoven. Een projectvoorstel hierover wordt afgewacht.

EEEEEEEENNNN    BLIK OOOOPPPP    DDDDEEEE
ADVIESRADEN
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WAT IS DAN HET PROBLEEM?
Het water is vervuild, de kwaliteit ervan gaat
achteruit. Het wordt moeilijker en moeilijker,
en dus duurder, om het water terug zuiver te
maken. Ook het dieper gelegen grondwater
wordt bedreigd door vervuiling. De voorraden
verminderen, de grondwatertafels dalen door
een te groot verbruik. Het zuiveren van opper-
vlaktewater of grondwater tot drinkbaar water
kost de gemeenschap een boel geld.
Het is eigenlijk zonde dat we dit hoogwaardig
drinkwater gebruiken voor de tuin, de was, het
toilet, het onderhoud, enz. Meer en meer dorps-
genoten gebruiken hiervoor regenwater of nog
oppervlaktewater.
Nauwelijks 4 % van het drinkwater wordt ook
echt gedronken of in de voeding gebruikt. Dit is
verspilling! Slechts 3 % van de wereldvoorra-
den aan water bestaat uit zoetwater. Een be-
langrijk gedeelte van de wereldbevolking be-
schikt ofwel helemaal niet, ofwel over slecht
water.

WAT KAN U ZELF DOEN?
In het verleden gebruikte de landelijke
Zoerselse bevolking oppervlaktewater uit wa-
terputten. Nu is dit water door vervuiling niet
meer bruikbaar als drinkwater maar misschien
nog wel in de huishouding. Huishoudelijke
lozingen en menselijke uitwerpselen zijn de
grootste vervuilers van het oppervlaktewater.
Maar ook zware metalen, radioactieve stoffen
en afval kunnen zich ophopen in het beekslib.

Het leidingwater in Zoersel komt voor een groot
deel uit diepe waterlagen boven de Boomse klei.
Dit water onderging een natuurlijk zuiverings-
proces in de 80 à 150 m dikke bodemlagen.

Maar ook dit water dient regelmatig onderzocht
te worden. Men durfde en durft nog die dieper-
liggende bodemlagen gebruiken om er indus-
trieel afvalwater in te lozen. Een misdaad tegen
ons leefmilieu en tegen ons allen.

Is er een groot verschil tussen een installatie die
het drinkwater zuivert en een die het afvalwater
zuivert?
Men gebruikt het woord waterzuiveringsstation
voor twee totaal verschillende technieken. Het
is duidelijker te spreken over een drinkwater-
productiecentrum en over een rioolwaterzuive-
ringsinstallatiecentrum.
De bewerkingen die water ondergaat, worden
steeds ingewikkelder en duurder.

Grachten dienen niet voor allerhande afval
zoals het in de gracht kieperen van frietvet.
Grachten hebben een grote reinigende functie.
Het water wordt er verlucht en in contact
gebracht met het reinigend microleven.

Het regenwater moet plaatselijk in de grond
kunnen dringen.Overlopen mogen niet in de
gracht uitmonden. Het grondwater moet door
insijpelend water op peil kunnen blijven. Via
grachten en rioleringen wordt het hemelwater te
snel afgevoerd, zodat het niet in de bodem kan
dringen. Bermen afgedekt met plastiek en ande-
re ondoordringbare materialen beletten waterin-
sijpeling. Wegverhardingen beletten ook het
insijpelen. Straatstenen die het water tussen de
voegen nog doorlaten zijn beter dan een egale
verharding.

Er zijn dorpsgenoten die intensief gebruik
maken van het hemelwater waardoor ze op ter-
mijn niet alleen hun eigen geldbeugel sparen,

maar ook het geld van de gemeenschap en
tevens het milieu.
Een van hen, Riet Van Den Bergh laten we aan
het woord:
"Regenwater is zeker een positief alternatief in
het huishoudelijk gebruik. Men kan er meer dan
de helft leidingwater mee besparen. Met een
eenvoudige installatie kan je het optimaal
gebruiken voor de was, het bad, om te poetsen,
voor het toilet en de planten. Met mijn installa-
tie kan ik het ook voor de keuken gebruiken.
De investering win je op een tiental jaren terug.
Mijn regenwater stroomt door een vat met ste-
nen voor het filteren van grove verontreinigin-
gen als bladeren enz. Een vliesfilter voor de
pomp vangt de kleine zwevende deeltjes op.
Dan is er nog een koolstoffilter. Het gebruikte
water wordt afgevoerd naar een rietveld.”

Een eenvoudig rietveld zou een goedkope en
doeltreffende oplossing zijn om onze grachten
stankvrij te houden. Laat iedereen zijn eigen
vuil verwerken en de buren niet opzadelen met
zijn stank!

ENKELE GEMEENTELIJKE EN

PROVINCIALE BELEIDSIMPULSEN

1. Voor mensen die zelf hun afvalwater zuive-
ren, is er een korting op de milieuheffing
(met 50 %).

2. Een kleinschalig alternatief waterzuiverings-
station is ter hoogte van het Schriekbos
gepland.

3. De gemeente Zoersel laat periodiek de water-
kwaliteit van de beken bemonsteren.

Het provinciaal Instituut voor Hygiëne heeft de
waterkwaliteit van enkele van onze waterlopen
onderzocht.
Er waren 14 meetpunten. Geen enkel punt haal-
de de kwaliteit  'zeer goed'.
Twee haalden een 'goede' waterkwaliteit: de
waterloop aan de grens met de kliniek en de
Hulstenbeek aan het Boshuisje. Hier is er een
verbetering ten opzichte van '94; toen 'matig'.
Drie punten krijgen de beoordeling: 'matig': de
hoger vermelde Hulstenbeek ter hoogte van de
St.-Antoniusbaan. (in '94 eveneens 'matig'); de
Risschotbeek (bovenloop Groot Schijn) ter
hoogte van de St.-Antoniusbaan (in '94 even-
eens matig) en het Groot Schijn ter hoogte van
de Lindendreef.(zelfde beoordeling in '94).
Op 5 plaatsen meet men een 'slechte' kwaliteit:
het Groot Schijn aan de grens met Oelegem

LOKALEAAGGEENNDDAA  2211
DE ZOERSELSE LOKALE AGENDA VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

AFLEVERING 3
DOOR ALEIDE LAGROU

Water een zorg?

Regen, hagel, sneeuw, wind, donder, bliksem en opnieuw regen.

Huizen en velden kwamen de voorbij winter onder water te

staan. De boeren en tuinders moesten hun voorjaarswerk uitstel-

len tot de grond voldoende opgedroogd was.

Water genoeg en toch is water een zorg!
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Tijdens het werkbezoek in april moesten we spijtig genoeg opnieuw vaststel-

len dat de materiële toestand van de doorsneegezinnen en de alleenstaanden

verslechterd is. Oorzaak zijn in de eerste plaats de hollende inflatie en het

gebrek aan tewerkstelling.

Daarom blijft de hulp van gezin tot gezin, zoals dit al bijna 10 jaar bestaat

tussen Zoersel en onze Roemeense jumelagegemeente Crucea met het

befaamde 'adoptiesysteem' nog bijzonder welgekomen.

DAAROM DEZE DRINGENDE OPROEP

Wil ook u een alleenstaande ouderling of een gezinnetje uit Crucea eenmaal

per jaar wat hulp bieden zoals reeds enkele honderden gezinnen uit Zoersel

en omgeving dit doen, kom dan dringend langs op zaterdagmorgen tussen 10

en 12 uur in de oude schoolmeesterswoning van Sint-Antonius, Handelslei

47 of neem contact op met Rita Van den Eynde-Peeters (384.11.10).

We willen eraan herinneren dat de 'adoptiedozen' uiterlijk einde juni moeten

binnengebracht worden.

JUBILEUMJAAR

In mei 1989 adopteerde de gemeenteraad van Zoersel het Roemeens dorpje

Crucea.

In die 10 jaar zijn de banden tussen beide gemeenten zeer intens geworden

mede dank zij het 'adoptiesysteem' en de realisatie van ettelijke hulpprojec-

ten.

Het jubileumjaar wordt ingezet in Zoersel op dinsdag 3 augustus met een

officiële ontvangst op het gemeentehuis in aanwezigheid van de 61

Cruceanen die zijn uitgenodigd door hun 'adoptiefamilie' ter gelegenheid van

Eurozoersel, en eindigt in juli 2000 in Crucea tijdens de 3e jumelagereis

richting Crucea.

Dit jubileumjaar gaan we extra in de verf zetten met de organisatie van

o.m. : - een optreden van een beroemd Italiaans kwartet dat Italiaanse en

Vlaamse madrigalen brengt tijdens de maand juli,

- een pianorecital met Alan Weiss, 3e prijs Koningin Elisabethwed-

strijd in september,

- en een groots jubileumkerstconcert op 11 december met koor en

orkest van de VRT.

WERKBEZOEKEN

Drie comitéleden van Zoersel hebben tijdens de paasvakantie met de

gemeenteraad en het comité van Crucea o.m. het volgende project voorbe-

reid, nl. de restauratie en inrichting van het cultureel centrum. Bedoeling is

het bestaande gebouw zo te renoveren dat het geschikt is om na-

vormingsklassen en -cursussen voor zowel volwassenen als jongeren te orga-

niseren, en alle mogelijke culturele en ontspannende evenementen te laten

plaatsvinden. Ook de volledige inrichting hiervoor is in het project voorzien.

Een delegatie van het Sint-Jozefziekenhuis van Zoersel-Malle, waaronder 4

specialisten bezocht samen met 2 comitéleden einde april de ziekenhuizen

van het stadje Vatra Dornei in de buurt van Crucea en de dispensaria van de

omliggende dorpen. Vorig jaar werd via het comité 'Zoersel helpt Crucea' een

toenadering tot stand gebracht tussen de beide ziekenhuizen. Dit resulteerde

toen in een werkbezoek van enkele dokters uit Vatra Dornei aan het zieken-

huis hier en een vrij omvangrijke lading medische apparatuur voor de

ziekenhuizen aldaar.

CRUCEACRUCEANIEUWS

(zelfde slechte staat in '94). de beek
ter hoogte van de Kapellei (idem in
'94). de Kleine Beek ter hoogte van
de Nachtegalendreef (Dreihoek).
(zelfde slechte staat in '94). De twee
vijvers bij het gemeentehuis krijgen
allebei 'slecht'. Dit was ook zo in
'94.
En tenslotte 4 punten met 'zeer
slecht': de Krekelenbeek ter hoogte
van de Meerheideweg. De oorzaak:
lozing van huishoudelijk afvalwater.
De waterloop die van de kant van
de kliniek van Malle komt en daar
nog de beoordeling 'goed' kreeg, is
ter hoogte van de Jukschotstraat
reeds zeer sterk vervuild. De neven-
liggende waterloop ter hoogte van
de Kardinaal Cardijnlaan is in het-
zelfde bedje ziek. Beide punten kre-
gen in '94 eveneens 'zeer slecht'.
En tenslotte als laatste 'zeer slechte',
de Dorpsloop van Halle, ter hoogte
van de Blokskens, nog slechter dan
'94, waar men ook al sprak van een
zeer slechte waterkwaliteit.

Conclusies :
- de waterkwaliteit kan nog aan-

zienlijk beter
- ten opzichte van twee jaar gele-

den is er langzame verbetering.
Daar waar collectoren het water
naar zuiveringsinstallaties afvoe-
ren is er onmiddellijk verbetering
zichtbaar.

- de hoofdoorzaak van de slechte
waterkwaliteit is het lozen van
huishoudelijke afvalwaters in de
beken. De vervuiling afkomstig
van industrie of landbouw is in
vergelijking met deze bron
beperkt.

De rioleringen die nu aangelegd
worden in Halle, Zoersel en
Westmalle zullen zeker de meetre-
sultaten in de toekomst verbeteren.

Dat ontslaat ons evenwel niet van
de plicht rekening te houden met de
vervuiling van het eigen afvalwater.
Alleen de mens veroorzaakt vuil dat
moeilijk of niet verdwijnt, dit in
tegenstelling tot de natuur waar
alles terug in kringloop komt. Iets is
alleen maar echt vuil als het de
natuur schaadt en dat is ook buiten
de voordeur.

GEMEENTELIJKE

WATERHUISHOUDING

De milieudienst heeft volgende
recente richtlijnen doorgegeven.
De gemeente staat achter het princi-
pe van het Vlaamse gewest om

zoveel mogelijk een gescheiden rio-
leringsstelsel toe te passen. De uit-
gangspunten die de gemeente hier-
voor hanteert zijn de volgende:
- gescheiden stelsel riolering en

afvoer hemelwater (geregeld door
bouwvergunning),

- vermijden van wateroverlast,
- zoveel mogelijk water laten infil-

treren in de bodem.

Het afvalwater gaat naar de riole-
ring. Het regenwater infiltreert
zoveel mogelijk ter plaatste. Dit
gebeurt in drie stappen. Een volgen-
de stap wordt genomen als blijkt dat
er nog wateroverlast is in de straat.

STAP 1
Infiltratie in de bodem
(het regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse)

Het regenwater van het dak wordt
opgevangen in een regenwaterput
en zoveel mogelijk door de bewo-
ners zelf gebruikt (wassen auto,
sproeien tuin, spoeling WC?). De
overloop van de regenwaterput
loopt in de tuin of bezinkt in een
sterfput.
Bij de bouw van een woning is men
verplicht een regenwaterput aan te
leggen van minimum 1.500 liter per
100 m2 grondoppervlakte van de
woning.
Het regenwater van de straat
bezinkt in de bermen. De bermen
worden hiervoor voorzien van een
zachte glooiing.
Officiële waterlopen moeten open
blijven.

STAP 2
Verbetering infiltratie
Waar nodig, bijvoorbeeld aan kruis-
punten of op vochtige plaatsen,
wordt in de berm een grindkoffer
voorzien, dit verbetert de infiltratie
in de bodem. Als er een waterloop
in de onmiddellijke nabijheid is,
wordt het overtollige regenwater
naar hier afgevoerd.

STAP 3
Afvoer via grachten
Als er nog water van een hoger
gelegen gebied naar een waterloop
moet afgevoerd worden, zijn grach-
ten noodzakelijk. Zij zorgen niet
alleen voor infiltratie maar tevens
voor een geleidelijke afvoer van
water naar een waterloop. Bij wa-
teroverlast moet dit steeds mogelijk
blijven, daarom moeten de rooilijn-
breedte en de bermen van de weg
zo voorzien zijn dat nadien de aan-
leg van een gracht nog mogelijk
blijft.
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Verontschuldigd: G.
Roelants, W. Vochten en J.
Adriaensen

SOCIAAL
Na kennisneming van het
jaarverslag werd de rekening
van het OCMW voor het
dienstjaar 1998 nu ook door
de gemeenteraad eensgezind
goedgekeurd.

Na besprekingen in de stuur-
groep SIF en door de
OCMW-raad werd het voort-
gangsrapport 1998 van het
Sociaal Impuls Fonds (SIF)
door de raad besproken. De
SIF-gelden worden nu be-
steed aan OCMW-activitei-
ten, die goed lopen. Het rap-
port van de Wakkere Burger
(sociale kaart) zal pas in de
volgende legislatuur zijn
weerslag vinden.

FINANCIËN
Sommige leningen bij het
Gemeentekrediet worden
vervroegd herzien. Dit heeft
tot gevolg dat de gemeente
een lagere rentevoet ver-
krijgt, wat een directe impact
heeft op de schuldenlast: een
vermindering van 508.000
BEF per jaar.

De rekeningen 1998 van de
kerkfabriek St.-Antonius-Abt
en van de kerkfabriek St.-
Paulus Malle werden gunstig
geadviseerd.

MOTIE
Een motie inzake ‘de erken-
ning van kinderen onder de
wapens/kindsoldaten als de
ergste vorm van kinderar-
beid’ werd aan de raad voor-
gelegd. Dit op vraag van de
Derde Wereldraad en omdat
ze reeds in andere gemeen-
ten werd goedgekeurd. Al-
leen onthouding van ZTD
omdat het niet gemeentelijk
was.

POLITIE
Het politiereglement voor de
maandelijkse markt in
Zoersel werd aangepast.
Voertuigen boven de 3.5 ton,
met uitzondering van plaat-
selijk verkeer en bussen van

‘De Lijn’, zullen de omleid-
ingsweg langs de Jacht-
hoornlaan niet meer mogen
gebruiken.

Volgende politiereglementen
werden eensgezind
goedgekeurd:
- tijdelijk éénrichtingsver-

keer in Halle-Velden en
Vogelzang op 13 juni 1999
n.a.v. de verkiezingen.

- tijdelijk stilstaan- en par-
keerverbod in de Drengel,
Einhoven en Kluisbaan op
27, 28 en 29 augustus
1999 n.a.v. het 18e KLJ-
landjuweel.

- tijdelijk afsluiten van de 
E. Claeslaan op 25 juni
1999 n.a.v. een straatbar-
becue.

- tijdelijk afsluiten van
Halle-Dorp voor het door-
gaand verkeer op 26 sep-
tember 1999 n.a.v. de jaar-
markt.

Om tijdig in de vervanging
te voorzien van een agent,
die met pensioen gaat, wordt
een betrekking van agent van
politie vacant verklaard.

RIOLERING
De lastvoorwaarden en de
wijze van gunning voor de
bouw van een kleine
waterzuiveringsinstallatie
voor de riolering in het
Schriekbos werden eens-
gezind goedgekeurd.
Kostprijsraming : 13.174.361
BEF.

De ereloonovereenkomst
voor het opmaken van de 2
volgende gemeentelijke rio-
leringsdossiers horende bij
een Aquafinproject werd
goedgekeurd:
Kerkhoflei en Jukschot; Kre-
kelenberg, Langebaan, De
Reiger, Meester de Beenhou-
werstraat en Pastorijstraat.

Voor de aanleg van een ge-
scheiden riolering in de
Bloemenwijk 2e fase werd
een meerwerk van
10.827.317 BEF
goedgekeurd, waarvoor geen
subsidie verkregen wordt. De
SP (1) was tegen.

KLEUTERSCHOOL
ST.-ANTONIUS
Na een korte schorsing van
de raad gaf de burgemeester
toelichting bij de geplande
omgevingswerken van de
nieuwe kleuterschool in St.-
Antonius. Oorspronkelijk
waren er een speelplaats met
tuinklasjes, een brandweg
rond de school en een par-
king op de plaats van de
huidige prefab-klasjes ge-
pland. Raming : ongeveer
26.5 miljoen BEF.
Omdat men hoopt eerlang in
de prefab-klassen een
muziekschool te kunnen
oprichten en omdat vereni-
gingen naar vergaderruimte
gevraagd hadden werd voor-
gesteld om voorlopig de par-
king niet aan te leggen en de
prefab-klassen te laten staan.
Men moet dan ook geen kos-
ten maken om ze te verplaat-
sen.
Een juiste raming per lot was
nog niet beschikbaar maar
toch wilde de meerderheid
ermee doorgaan opdat de
kleuters na de volgende
kerstvakantie zouden kunnen
verhuizen.
De meerderheid samen met
de VLD keurde het aange-
paste voorstel goed. De ove-
rige fracties onthielden zich
omdat het dossier te vaag en
te duur was.

OVERIGE PUNTEN
Op advies van de sportraad
werd het subsidiereglement
voor de sportverenigingen
aangepast en eensgezind
goedgekeurd.

Het voorstel om de Zoerselse
brandweer (een C-corps) in
te delen in de hulpverle-
ningszone Malle-Hoogstra-
ten-Wuustwezel, samen met
Brasschaat, Brecht, Essen,
Kalmthout, Kapellen, deel
Lille, Rijkevorsel, Schilde,
Schoten, Stabroek en Zand-
hoven werd gunstig geadvi-
seerd.

Naar jaarlijkse gewoonte
werd de exploitatieovereen-
komst voor het leerlingen-
vervoer schooljaar 1999-

2000 van de gemeentelijke
basisschool en de vrije ge-
subsidiëerde basisschool te
St.-Antonius goedgekeurd:
3.583 BEF per dag en per
bus, ex.BTW.

Nu men de pastorij van St.-
Antonius aan ‘t renoveren is
bleek ook de elektriciteitsin-
stallatie aan vernieuwing toe
te zijn. De raad, op onthou-
ding van SP na, gaf hiervoor
zijn goedkeuring.

De verlaten bedding van de
‘Dorpsloop’ tussen Halle-
Dorp en de Lotelinglaan
wordt verkocht voor 164.000
BEF.

De raad was eensgezind in
de beslissing tot aankoop
van 5.590 m2 grond gelegen
in het recreatiegebied aan de
Kapelstraat voor de prijs van
2.699.970 BEF. Dit voor een
eventuele uitbreiding van de
volleybal-zaal.

GEHEIME ZITTING
In het gemeentelijk basison-
derwijs zijn volgende be-
trekkingen vacant: 24 lestij-
den lager onderwijs in
Zoersel en 12 lestijden lager
onderwijs in St.-Antonius.

Nancy Van Reeth werd tij-
delijk aangesteld als onder-
wijzeres lager onderwijs.

Roger Van de Peer werd
aangesteld als technisch
assistent-metselaar in de
technische dienst van de
gemeente vanaf 1 juni 1999.

Willy De Feyter  werd aan-
gesteld als technisch-assis-
tent schilder vanaf 1 juni
1999.

François Mariën werd aan-
gesteld als technisch-assis-
tent loodgieter bij de techni-
sche dienst met ingang van 1
juni 1999.

Martine Vorsselmans werd
aangesteld voor toezicht in
de gemeentelijke basisschool
van St.-Antonius.
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DDAAGGVAN DE
Katrien Schryvers

Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de
actie “Kom op tegen Kanker” kunnen zich

melden bij Gilberte Cravillon,
gemeentelijke dienst Financiën,

tel. 380.13.26.

De "Dag van de Burgemeester" is

een ontmoetingsdag voor jong en oud,

met onder meer :

gratis kinderanimatie met

een paardenmolen, een clown,

een springkasteel, sprookjeswandelingen,...

muzikale omlijsting door Radio Zoe

en een zigeunerorkest,

de opbouw van

een heus muntstukkenkunstwerk,

aanwezigheidstombola om 17 uur.

Dit alles gaat door in het gemeentepark

aan het gemeentehuis,

Kasteeldreef 55 in de deelgemeente Halle.

Ten voordele van Eurozoersel en

de actie “Kom op tegen Kanker”.

BBuurrggeemmeeeesstteerr
ZZOONNDDAAGG  11  AAUUGGUUSSTTUUSS

VVAANNAAFF 1133UU..3300De gemeentelijke informatiebrochure is voor u waarschijnlijk geen

onbekende. Het is een uitgave van het gemeentebestuur in samenwer-

king met de lokale middenstand.

Deze brochure is een handig boekje boordevol informatie over de

gemeentelijke dienstverlening, aangevuld met informatie over instellin-

gen van openbaar nut, verenigingen, en andere.

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 nieuwe

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

gemeente.

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe uitgave van de infor-

matiebrochure, editie 2000-2002, die in december van dit jaar bij ieder-

een in de brievenbus zal vallen.

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

komende 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 telefoonnummers

van bijvoorbeeld verenigingen, politieke partijen,... nagekeken. Ook de

lokale aankoopgids wordt grondig gecontroleerd.

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

waarvan u lid bent in de brochure na te kijken. Fouten en eventuele wij-

zigingen 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 informatiebrochure

2000-2002 opnieuw een onmisbare gids wordt in elk huisgezin.

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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Lode Carlier
We starten het gesprek bij het grote contrast
tussen zijn laatste parochie, St.-Paulus in de
Antwerpse kernstad, en St.-Antonius, een
beetje verstedelijkt maar toch nog altijd
meer een dorp.
“In St.-Paulus had ik 2 tot 3 communicanten,
hier zijn er 130 vormelingen. In de stad werd
de ene school na de andere gesloten door de
demografische verschuivingen, de veroude-
ring van de bevolking. In het begin waren er
drie, op ’t eind nog één. Het Schipperskwar-
tier is een buurt met prostitutie, marginalen,
enz. In 1996 waren er 600 verhuizingen per
jaar, dat zijn er twee per dag. Er zijn 45
nationaliteiten. In het Caritas centrum werd
er dage-

lijks aangebeld.
De stadsproblematiek, alkoholis-

me, drugsgebruik, gebroken gezinnen,
faillissementen, enz. is er uitvergroot. De

allerarmsten migreren ook nog eens voortdu-
rend in de stad zelf.”
De nieuwe pastoor is dus iemand met een
pak levenservaring (zie ook kader met curri-
culum vitae). Hij heeft grote belangstelling
voor de derde wereld, en was aalmoezenier
in jeugdbewegings- en sportkringen. Hij

volgt wat er in de wereld
gebeurt en is een aandachtig
waarnemer van Journaals.
“Heel lang geleden was ik
voetballer. Tegenwoordig ga
ik voor mijn ontspanning
zaterdagnamiddag wandelen
en stappen. Het jeugdwerk
heb ik altijd graag gedaan.
De eerste en de derde zondag
zijn voor de jeugdbeweging.”

Over zijn taak.
“ Een pastoor is een geeste-
lijke leider, een herder. Voor

mij is dat ook een prioriteit: gemeenschap
maken. In St.-Paulus was dat moeilijk, maar
gelukt, mensen naar mekaar toe te brengen,
wat waarden uitdragen en overbrengen. Dat
is ook hier mijn hoop en ambitie. Er zijn
meer dan 200 mensen actief in de parochie
bezig (het koor niet meegerekend). Dat
vraagt ondersteuning, begeleiding en be-
moediging. We moeten ook oog hebben
voor dwarsverbanden, niet iedereen in dat
team weet nog wat er allemaal gebeurt in de
parochie. Er moet ook een gesprek komen
over het project van de parochie, en over
hoe we onszelf verder kunnen vormen.
Mensen kunnen meer dan ze denken, veel
antwoorden kunnen ze in zichzelf vinden.
Dat is voor sommigen niet logisch omdat je

als pastoor ook nogal eens in het
gezagsmodel wordt geduwd.

Ik voel me hier welgeko-
men, mensen spreken

me aan.”

“Een
parochie is
een (kerk)gemeen-
schap van gelovige men-
sen. Dat moeten we proberen te bele-
ven, dat wil zeggen zin en hoop geven. Er is
toekomst. Elkeen moet dat willen uitdragen.
Dat bestrijkt heel de samenleving. Vroeger

hadden we daarvoor instellingen en
organen. Dat valt nu meer en meer
weg, maar het vrij initiatief moet
kunnen voortbestaan.“

Over de kerkelijke
gebouwen (kerk en pastorij).
“Er is een enorme vrijwilligheid
geweest in het verbouwen, opkalefate-

ren, renoveren. Ook de gemeenschap heeft
dit gesteund. Er moet respect worden opge-
bracht voor wat is gerealiseerd. Maar we
moeten ook naar de toekomst kijken, naden-
ken over ons project, opties en keuzes afwe-
gen, die tenslotte concreet invullen. Dat kan
niet zonder parochieraad en een democrati-
sche ondersteuning.“

Eugueen Van de Poel
We zochten Eugeen op in Kontich en teken-
den er het volgende op.
“ 31 jaar is een mooie tijd geweest. Ik was
graag in St.-Antonius.
Door het verminderde priesteraantal is het
ambt een veeleisende taak geworden. De
mondigheid maakt dat iedereen zijn ver-
wachtingen heeft en die ook uit. Er is een
veranderd priesterbeeld. Alles is niet meer
de taak van de pastoor. De leek werkt en
denkt mee. Daardoor moeten we ook meer
tussen de mensen staan.

St.-Antonius was vroeger een dorp, maar is
vandaag meer verstedelijkt. Er is een grote
aangroei. Alles is naamlozer geworden, de
dorpsverbondenheid is minder. Wel is er een
bredere geest.
Een parochie moet niet meer zorgen voor
de organisatie van het gemeenschapsle-
ven. Maar er zijn ook nieuwe gevoe-
ligheden gegroeid zoals de verbon-
denheid met het leven zelf en
zeer concrete noden (zorg
voor de zwakken, aandacht
voor derde en vierde
wereld, werkgroe-
pen allerlei).

Ik ben met
pensioen gegaan

omdat ik mezelf niet wou
overleven. Mijn geheugen begon

mij in de steek te laten. De avondvergade-
ringen werden zwaar. Als pastoor heb je
altijd een zevendagenweek. Mensen ver-
wachten een permanente beschikbaarheid.
Nu leef ik op een kalmer tempo, de stress is
weg. Ik probeer mijn tijd nuttig te gebruiken
en mij nuttig te maken.

Ik heb zeer veel schone mensen gekend,
waarvoor ik veel bewondering heb. Heel
veel werk en inzet is vaak ongemerkt en
ongezien. Daarvoor ben ik dankbaar.“
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Sinds enkele maanden huist Lode Carlier
(spreek uit op zijn Vlaams) als nieuwe pas-
toor van Sint Antonius in het huis waar wij-
len Jos De Keuster heeft gewoond.
Het is een traditie dat de GGD de nieuwe
pastoor even voorstelt. We laten u dus even
mee kennis maken met Lode, en zochten ook de
vorige pastoor, Eugeen Van de Poel, op in
zijn appartement te Kontich

Sinds enkele maanden huist Lode Carlier
(spreek uit op zijn Vlaams) als nieuwe pas-
toor van Sint-Antonius in het huis waar wij-
len Jos De Keuster heeft gewoond.
Het is een traditie dat de GGD de nieuwe
pastoor even voorstelt. We laten u dus even
mee kennis maken met Lode, en zochten ook de
vorige pastoor, Eugeen Van de Poel, op in
zijn appartement te Kontich

Lode Carlier is geboren op 13 februari 1936. In 1961 werd hij gewijd. Hij was eerst twee
jaren leraar in het St.-Edmonduscollege, voor hij naar Lisala (een evenaarsprovincie in
Congo) trok. Hij maakte er de rebellie mee en vertelt veel geluk te hebben gehad. Na een
verlofperiode kon hij niet meer terugkeren. Van 69 tot 85 was hij directeur van het St.-
Edmondus-college. Daarna moest hij weer kiezen, en werd hij directeur van de vormingsin-
stellingen van Caritas. Hij combineerde dat later met een pastoorsfunctie in de St.-
Paulusparochie in de Antwerpse binnenstad. Dit jaar werd hij als pastoor te St.-Antonius
aangesteld. Hij heeft ook zes jaar ervaring in de pauselijke missiewerken en was 19 jaar
proost van het katholiek sportverbond. Hij kent de streek door de scoutsgroep St.-
Edmondus, waar hij dan weer aalmoezenier van was. Voor het bisdom is hij de contactper-
soon voor priesters in het buitenland, omdat hij als directeur ervaring heeft met statu-
ten en dergelijke. Hij bezocht Brazilië, Argentinië, Peru en Venezuela.

DOOR BART BOUCIQUÉ
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Verontschuldigd:

Jan Adriaensen, Leo Cautereels, Ann

Van de Peer

De gemeenteraad van april verliep

behoorlijk rimpelloos. De meeste pun-

ten op de agenda leidden tot eensgezin-

de beslissingen. Zelden leidden de aan-

gesneden onderwerpen tot discussie,

laat staan animo. We pikken er alleen

de markantste punten uit.

TIJDELIJKE

POLITIEREGLEMENTEN

Een heel aantal punten op de agenda

hadden betrekking op lente- en zomer-

initiatieven waarvoor tijdelijke ver-

keerswijzigingen nodig zijn. Zo leidt de

jaarlijkse braderij op 4 juni tot het

afsluiten van de Handelslei en de

Zoerselsteenweg; voor de Boeren-

krijgfeesten op 19 en 20 juni moet de

Boerenkrijglaan dicht; de

Zoerselsesteenweg valt datzelfde lot

opnieuw te beurt op 29 augustus, wan-

neer de jaarmarkt plaatsvindt. Op 13

juni leidt ook de moeder aller verkiezin-

gen tot tijdelijke aanpassingen. Geen

tegenkanting, geen vragen.

JUKSCHOTSE BEEMDEN

Een goede naam bedenken voor een

nieuwe straat is niet altijd eenvoudig;

meer nog, het kan gevoelig liggen. De

gemeenteraad gaat nochtans niet over

één nacht ijs. Een denkgroep doet het

voorbereidende studiewerk en formu-

leert enkele voorstellen aan de algemene

vergadering van de culturele raad, die op

basis daarvan een advies formuleert.

Voor een toekomstige zijstraat van het

Jukschot ligt als voorstel "Jukschotse

Beemden" voor. Belangrijkste argumen-

ten: de historische betekenis en het ver-

mijden van naamsverwarring met

gelijkluidende bestaande namen elders

in de gemeente. Een ander voorstel,

"Kapelakker", geniet ook enige (hard-

nekkige) aanhang.

Met 13 stemmen voor en 7 tegen kiest

de gemeenteraad toch principieel voor

"Jukschotse Beemden". De definitieve

toewijzing gebeurt later.

JEUGDWERKBELEIDSPLAN

1996-1998
Het plan zelf leidt niet tot discussie en

de gemeenteraad stemt eensgezind voor.

Naar aanleiding van dat punt ontstaat

wel even een gedachtenwisseling over

de inplanting van een jeugdlokaal nabij

het Zonneputteke. Sommigen gewagen

van een "fuifzaal in een woonzone".

Schepen Stan Bartholomeeussen stelt

dat het om nieuwbouw gaat, waardoor

de geluidsoverlast beperkt te houden is,

en dat mogelijke last bij het aankomen

en vertrekken extra aandacht verdient.

ERKENNING EN BETOELAGING

SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

Na tien jaar was het bestaande gemeen-

telijke reglement voor de erkenning en

betoelaging van socioculturele vereni-

gingen aan een evaluatie toe. Die leidde

na uitvoerige voorstudie en bevraging

vanwege de culturele raad bij de vereni-

gingen niet tot ingrijpende veranderin-

gen, hoogstens tot wat cosmetische

bijsturing. Een diepgaandere herziening

kan desgewenst in de volgende legisla-

tuur.

DIVERSEN

De gemeenteraad besliste verder onder-

meer om een extra lichte vrachtwagen

aan te kopen voor de groenploeg, het

columbarium op het kerkhof van Sint-

Antonius uit te breiden om tegemoet te

komen aan de toenemende vraag, en

een onteigening te voorzien voor een

ondergrondse inneming aan het

Schriekbos met het oog op een betere

regenwaterafvoer. De gemeenteraad

volgde ook eensgezind het voorstel van

de Derde-Wereldraad om 200.000 BEF

uit haar sensibiliseringskrediet te beste-

den aan steun voor Kosovo (eenmalige

afwijking).

GEHEIME ZITTING

Tenslotte stelde de gemeenteraad in

geheime zitting An Dillen aan als leer-

kracht lager onderwijs, ter vervanging

van Diane Van der Schoot, die in beval-

lingsverlof is.
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De gemeentelijke dienst Communicatie
heeft zopas een telefonische enquête ver-
richt naar het gebruik van de gemeentelijke
teletekst. Voor de enquête werd een steek-
proef genomen van 100 willekeurige perso-
nen vanaf 16 jaar uit Zoersel. Hierbij heb-
ben we getracht om de verschillende bevol-
kingsgroepen zo representatief mogelijk
weer te geven.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van
de bevolking teletekst op haar televisietoe-
stel heeft. 86% hiervan stemt af op teletekst
van de diverse zenders. Maar wie van de
teletekstgebruikers zapt naar de gemeente-
lijke bladzijden achter het mozaïekkanaal?
35% van de ondervraagden is alleszins op
de hoogte van het bestaan ervan. 21%
heeft de lokale teletekst al eens gebruikt.
De meerderheid hiervan (18 op 21) gebruikt
slechts af en toe de gemeentelijke teletekst,
d.w.z. eenmaal om de 14 dagen of eens per
maand. Een klein percentage (3 op 21) van
de gebruikers bekijkt wekelijks teletekst. De
leeftijd van de teletekstgebruikers is
meestal jonger dan 50 jaar. Boven de 50
jaar daalt het aantal gebruikers aanzienlijk.
De meest bekeken rubrieken zijn: waarheen
met afval, activiteitenkalender en de wacht-
diensten.

Slotconclusie : wie teletekst in huis heeft,
gebruikt hem, maar nog te weinig de ge-
meentelijke bladzijden.

Tijdens de enquête peilden we ook naar het
gebruik van Internet. Hier stelden we vast
dat reeds 29% van de ondervraagden thuis
of op het werk gebruik maakt van internet.
Dit gebruik is het grootst bij jongeren, maar
houdt goed stand tot ongeveer 50 jaar. Van
de 29 gebruikers van internet zijn er 25 (of
86%) jonger dan 50 jaar.

Tenslotte werd in de enquête ook geïnfor-
meerd naar de populariteit van het gemeen-
teblad, de GGD. De resultaten hiervan over-
troffen onze verwachtingen. Immers, 96%
van de ondervraagden kent de GGD en
89% ervan leest het blad effectief. Daarbij
bleek dat het blad niet alleen zeer goed,
maar ook zeer grondig wordt gelezen door
bijna alle leeftijdscategorieën. De groep
beneden de 30 jaar leest de GGD het minst
(toch nog 62% tot 66% lezers).

enquête
TELETEKST
gemeentelijke



Daar komt het weer dat veel te kort verlof.
Laat het niet vergallen door kleine ongemak-
ken en voorzie u van de nodige middeltjes om
u en uw huisgenoten of vrienden in nood te
depanneren.

WAT ZOU UW REISAPOTHEEK ZOAL MOETEN

BEVATTEN ?
- tabletten tegen hoofdpijn en pijn in het alge-

meen
- keeltabletten
- middel tegen reisziekte
- iets tegen spijsverteringsstoornissen
- anti-diarree, flink stuk toiletpapier
- suiker-zout mengsel bij diarree (in risicoge-

bieden)
- antibioticum bij diarree en koorts ( in risico-

gebieden)
- algemeen ontsmettingsmiddel
- watte
- wondhelende en ontsmettende zalf
- zalf tegen insectenbeten, brandwonden
- zalf tegen blauwe plekken, verstuikingen
- ontsmettende oogzalf
- zonnecreme en na-zon melk
- insectenwerend preparaat
- steriel gaascompres
- windels
- verbandhaakjes, veiligheidsspelden
- snelverband en kleefpleisters,drukverband
- schaar en splinterpincet
- thermometer

Verpak al deze middellen in een stevige doos en berg
het niet te ver op.

Als u met vakantie gaat naar tropische oorden
die als risicogebieden worden omschreven dan
kijkt u best uw vaccinatietoestand na of neemt
u contact op met uw huisarts of het tropisch
instituut.
Pas op voor de zon: vele producten kunnen
geen hoge temperaturen doorstaan

WELKE CONCRETE MIDDELEN KOMEN VOOR DIT

ALLES IN AANMERKING?
Ga gerust met deze lijst naar uw apotheker. Hij
zal u met raad en daad bijstaan!

Nu de dagen weer warmer worden, zijn

ze daar weer: die ellendige muggen en

later ook die angstaanjagende wespen.

Ook van vliegen (de bekende ‘dazen’) en

mieren hebben wij ‘s zomers last maar

toch veel minder.

Tegen al deze vervelende insecten bestaan

er voorkomings- en bestrijdingsmiddelen

maar zij zijn niet allemaal effectief of aan

te raden.

Tot dezelfde familie als de wespen beho-

ren ook de bijen (uit de bijenkorven), de

hommels (die grote, vrij ongevaarlijke

bromberen) en de gevaarlijke horzels

(driemaal groter dan een wesp maar

gelukkig zeldzaam in onze streken).

Algemene middelen om de meeste vlie-

gende insecten af te weren zijn: horren

voor de deuren, vliegenramen voor de

vensters en - voor slapende babies - fijne

‘voile’ boven het bedje. Aangezien de

meeste synthetische insectenbestrijders

giftig zijn, ja zelfs mogelijk kankerver-

wekkend, geven wij de voorkeur aan

‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddelen zoals

de goede oude ‘vliegenvangers’ (kleveri-

ge, op te hangen linten), de bekende vlie-

genmeppers en het verwekken van tocht

in de leefkamers (iets wat in de zwoele

zomermaanden toch meegenomen is)

omdat alle insecten bang zijn van tocht en

wind. Vergeet ook al die diverse zoemers,

lampen, cassettes en verdampers: zij

houden de muggen niet tegen!

Als men toch een spuitbus wil gebruiken,

neem dan één op basis van natuurlijke

pyrethtoïden en niet op basis van bijvoor-

beeld dichloorvos (mogelijk kankerver-

wekkend!).

Vraag hierover uitleg aan uw apotheker.

Plantenliefhebbers kunnen zich schattige,

zg. bekerplantjes aanschaffen (saracenia

soorten) die letterlijk een val vormen voor

allerlei insecten, ofwel Indische mellisse

(cymbopogon) in een potje kweken. Door

zijn geur stoot hij alle vliegende ‘pestin-

secten’ af.

In de apotheek kan men ook lotions of

crêmes krijgen op basis van citronella, het

werkzaam extract van Indische melisse.

GESTOKEN! WAT MOET MEN DOEN?

Eerst voor muggenbeten: smeren is te ver-

kiezen boven krabben, want dan raakt de

huid kapot en is er kans op besmetting.

De apotheker heeft tal van afdekkende en

jeukstillende crêmes zoals onder andere

PrurisedineR, TrihistalexR, UrticR,

BenadrylR, PhenerganR. Lotions zoals

CaladrylR en R-CalmR zijn beter geschikt

voor de behandeling van grotere

lichaamsoppervlakken. ParapicR stilt de

jeuk en weert terzelfdertijd insecten af.

AzaronR stick is handig in de wandeltas.

Zeker géén azijn gebruiken, desnoods wél

zeep en/of wat opgelost maagzout (bicar-

bonaat).

Wespen worden aangetrokken door char-

cuterie, bier en fruit maar ook door hevig

gekleurde zomerkleedjes, after-shave,

zonnecrêmes en zweet. Doe geen zwaai-

bewegingen om ze af te weren maar mep

ze in éénmaal weg. Trek de angel zonodig

eruit zonder daarbij het gifzakje leeg te

drukken. Behandel de wespensteek zoals

een muggenbeet maar raadpleeg een arts

indien de zwelling langer dan 24 uur

duurt. In zeldzame gevallen kan er een

dodelijke allergische reactie volgen.

uw apotheker

ddddiiiieeee    mmmmooooooooiiiieeee    zzzzoooommmmeeeerrrr....

DDDDaaaaaaaarrrr     kkkkoooommmmtttt     iiiieeee    wwwweeeeeeeerrrr.... .... ....
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W E T E N S W A A R D

GEVRAAGD RECEPTIEPERSONEEL

Tijdelijke contractueel verband

Het gemeentebestuur wil een
groep mensen samenstellen
waarop ze kunnen rekenen om in
de weekends en/of weekavonden
recepties te verzorgen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn bij de opening
van tentoonstellingen,
onthaalavonden, huldigingen,...
Meer inlichtingen kunt u bekomen
bij de gemeentelijke personeels-
dienst, Kasteeldreef 55, tel.
380.13.28 en 380.13.29.
Kandidaturen richt u persoonlijk
vòòr 16 juli 1999 aan het College
van burgemeester en schepenen,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

OUDSTRIJDERS OPGELET

Aanvragen statuut Nationale
Erkentelijkheid

Alle oudstrijders en gelijkgestelden
van wereldoorlog II kunnen, indien
dit nog niet gebeurd is, terug een
aanvraag indienen om het statuut
van Nationale Erkentelijkheid te
bekomen. Hierdoor kan men
bepaalde tegemoetkomingen ver-
krijgen.
Allen die behoren tot de volgende
groepen : gewapend weerstander,
inlichtingsagent, krijgsgevangene,
weerstander sluikpers, politiek
gevangene, lid Belgische strijd-
krachten in Engeland, Belgische
militair die zijn dienst volbracht tij-
dens 40-45, oorlogsvrijwilliger of
gemobiliseerde kunnen hierover
informatie krijgen bij N.S.B.
Oudstrijder, afdeling St.-Antonius,
Stan Leirs, tel. 383.68.47.
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TOERISME

Provincie Antwerpen

Groen, actief, gezellig : zo zijn de
Antwerpse Kempen. Het bewijs
daarvan vind je in de nieuwe bro-
chure ‘KEMPEN’.
De brochure belicht vooreerst de zes
grote troeven van de Kempen: fiet-
sen, wandelen, cultuur, kindvriende-
lijk, waterrijk en gezellig.
De brochure presenteert vervolgens
dertien mogelijke bestemmingen en
daarna volgen bijna dertig pagina’s
met praktische tips.
De brochure Kempen is gratis (55 fr.
verzendingskosten).
Je kan ze afhalen of aanvragen bij:
Toerisme Provincie Antwerpen,
Konigin Elisabethlei 16,
2018 Antwerpen, tel. 240.63.73,
fax 240.63.83,
e-post: tpa@tourproantwerp.be

WERKEN MET VIDEO

Inleidingscursus

Het provinciebestuur van Antwerpen
organiseert een inleidingscursus
‘Werken met video’.
De cursus is voornamelijk gericht op
praktijkervaring en toegankelijk voor
iedereen. Een eigen videocamera
moet u niet hebben. Bezit u er toch
één, dan kan u die meebrengen.
De cursus kost 4000 fr en loopt over
zeven avonden, eind oktober en eind
november.
Inlichtingen en inschrijven kan bij het
Provinciaal Vormingscentrum Malle,
Smekenstraat 61, 2390 Malle, tel.
312.80.16

CULTUURPRIJS 1999

Kandidaturen

Elk jaar reikt de culturele raad een
cultuurprijs uit. Het ene jaar aan een
persoon, het andere jaar, zoals nu
het geval zal zijn, aan een vereni-
ging. De vereniging moet zich wel
verdienstelijk hebben gemaakt in
één of andere culturele discipline.
Elke inwoner of vereniging van
Zoersel mag iemand voordragen.
Schrijf een briefje met de naam en
adres van de kandidaat en de voor-
drachtgever en een korte motivatie
naar het secretariaat van de cul-
turele raad, Halle-Dorp 37. Dit moet
wel gebeuren vòòr 18 augustus.

OPHALING

OUD PAPIER & KARTON

Elke 3de woensdag
van de maand

Noteer volgende data op
uw afvalkalender: 22 juli
(opgepast donderdag),
18 augustus, 15 septem-
ber.

Ter herinnering willen we
u nog melden dat het
oud papier en karton
mag aangeboden wor-
den in een kartonnen
doos of samengebonden
met een touw.
Papier in plastic zakken
wordt niet meegenomen.

COMPOSTMEESTERS

samen op Roefeldag

Op 26/6 doen de com-
postmeesters mee aan
de Roefeldag. Op een
kindvriendelijke manier
kunnen de kinderen te
weten komen welke weg
het keukenafval aflegt
vooraleer het kan ge-
bruikt worden als com-
post in de eigen tuin.
Voor meer info: bel ons
groene nummer:
0800/14.529

PARKMUZAIEK

VERZAMELT BEKERS

Ook dit jaar
draagt u de gevolgen

Ook dit jaar willen we
weer aandacht besteden
aan het milieu. Daarom
gaan we dit jaar voort op
de ingeslagen weg van
vorig jaar.
Als u bekers verzamelt,
krijgt u in ruil een gratis
consumptie of, voor de
echte verzamelaars, een
unieke T-shirt. Laat dus
geen bekers rondslin-
geren, ze zijn geld
waard.
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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

GEMEENTERAAD :
donderdag 24 juni, Koetshuis, 20 uur

donderdag 26 augustus, Koetshuis, 20 uur
VGC VEMINA :

donderdag 2 september, 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 12 oktober, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93

SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
donderdag 9 september, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93
SENIORENRAAD:

vrijdag 24 september, De Loteling, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 6 juli, Zonneputteke, 20 uur

dinsdag 3 augustus, Zonneputteke, 20 uur
REDACTIERAAD GGD :

woensdag 11 augustus, refter gemeentehuis, 9u.30
JEUGDRAAD

woensdag 30 juni, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

Franciscus en Margaretha
TRAPPERS-VAN LOOVEREN

Ludovicus en Maria
VERBIST-VAN DIJCK

Ludovicus en Maria
GOVERS-SEGERS

Urbanus en Elisabeth
DE BLESER-BREES

August en Maria
VAN BESAUW-CORLUY

Marcellus en Maria
TRUYEN-VERELST
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L E T  O P  !

ALLE gemeentediensten zijn gesloten op woensdag

21 juli (Nationale Feestdag).

H U I S A R T S E N
J U N I
za 19 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 27 (385.14.51)
zo 20 : Dr. Van De Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)
za 26 : Dr. Van Der Wangen, Orchideeënlaan 23 (385.38.60)
zo 27 : Dr. Van Hoydock, Langebaan 9 (312.04.43

J U L I
za 3 : Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (311.63.66)
zo 4 : Dr. Wijffels, Halle-dorp 124 (385.33.77)
za 10 : Dr. Vermeiren, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
zo 11 : Dr. Peeters Els, Kepellei 32 (385.10.85)
za 17 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)
zo 18 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)
wo 21 :Dr. Jagers; Lotelinglaan 29 (385.14.51)
za 24 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)
zo 25 : Dr. Coninckx, St. Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)
za 31 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

A U G U S T U S
zo 1 : Dr. Christiaensen, Antwerpsestwg 322 A1, Westmalle (309.44.20)
za 7 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 27 (385.14.51)
zo 8 : Dr. Vermeiren, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)
za 14 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)
zo 15 : Dr. Geys, St.-Teunisplein 5 (385.08.38)
za 21 : Dr. Geys, St.-Teunisplein 5 (385.08.38)
zo 22 : Dr. Christiaensen, Antwerpsestwg 322 A1, Westmalle (309.44.20)
za 28 : Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (385.14.51)
zo 29 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 27 (385.14.51)

A P O T H E K E R S
J U N I
11/06-18/06 : Holsbeek, Schilde (weekend)

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

J U L I
25/06-02/07 : Eelen, ‘s Gravenwezel
02/07-09/07 : De Lathauwer, Schilde (weekend)

Holsbeek, Schilde (weekdagen)
09/07-16/07 : Okkerse, Westmalle
16/07-23/07 : Nijs, Zoersel
23/07-30/07 : Baeyens, Zoersel (weekend)

Halle-PHAR, Zoersel (weekdagen)

A U G U S T U S
30/07-06/08 : Sollie Gorremans, Zoersel
06/08-13/08 : Eelen, ‘s Gravenwezel (weekend)

Van Mechelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)
13/08-20/08 : Poisson, Schilde (weekend)

Hendrickx, Schilde (weekdagen)
20/08-27/08 : Van Den Bosch, Westmalle

S E P T E M B E R
27/08-03/09 : Halle-PHAR, Zoersel (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)
03/09-10/09 : Van Dijck, Brecht

50 JAAR SAMEN
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