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Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.
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Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (380.13.80)

Beste lezer,

De zomer zit er alweer op. Velen hebben hier in Zoersel genoten

van de talrijke activiteiten en het mooie weer. Anderen trokken de

wijde wereld in en hebben boeiende avonturen beleefd en kennis

kunnen maken met andere culturen.

Ondertussen is het nieuwe schooljaar van start gegaan, en ver-

loopt alles weer volgens het vertrouwde ritme.

Zo vindt u dus ook weer tijdig een nieuwe GGD in uw brievenbus.

In dit nummer kan u een reactie lezen van een lezer. Het doet

altijd deugd om brieven te ontvangen op onze redactieraden. In de

mate van het mogelijke willen wij voor uw reacties ook een plaats-

je vrij maken in het gemeentelijk informatieblad.

Veel leesplezier,

Jan Campforts.

VO O R W O O R D
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IN MEMORIAM

Hiëroom Oorts

Hoewel reeds langere tijd sukkelend

met de gezondheid, overleed vrij onver-

wacht op 29 juli 1999 ere-secretaris

Hiëroom Oorts, 75 jaar oud.

Hiëroom volgde zijn vader op als

gemeentesecretaris van Halle in 1955. Hij

werd in 1977 benoemd tot secretaris van

Zoersel, een functie die hij zou blijven

vervullen tot zijn pensionering in 1988.

Als eerste secretaris van de fusiegemeente slaagde hij er in, mede dank

zij zijn vaderlijke ingesteldheid, om op vrij korte termijn een hechte band

te smeden tussen het personeel van de onderscheiden deelgemeenten.

Zijn bijzonder grote kennis van het gemeentelijk gebeuren en zijn rijke

ervaring maakten hem tot een loyaal en gewaardeerd secretaris waarop

de verschillende burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, waar-

mee hij tijdens zijn lange loopbaan samenwerkte, steeds kanden rekenen.

Dit echter steeds bescheiden vanop de achtergrond. Hiëroom had er geen

behoefte aan om op de eerste rij te staan. Hij was een integer secretaris

met een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel die de leuze van dienstvaar-

digheid aan de gemeenschap hoog in het vaandel droeg.

Hiëroom Oorts was vooral ook een belezen man die de maatschappelijke

evolutie op de voet volgde. Hij zal herinnerd blijven als een erudiet en

cultureel fijnbesnaard persoon met een bijzonder groot relativerend ver-

mogen en g-begiftigd met een fijn en goed gedoseerd gevoel voor humor.

Moge de herinnering aan zijn mooie leven en de sympathie van allen die

Hiëroom gekend hebben een steun zijn voor de familie. Het gemeentebe-

stuur en de redactieraad bieden langs deze weg aan de familie hun

oprechte deelneming aan.
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GEVONDEN VOORWERPEN

Eigenaars gezocht!

Bij de politie liggen heel wat ge-
vonden voorwerpen. Ze kunnen
door de eigenaars worden afge-
haald. Na zes maanden worden ze
eigendom van de gemeente en
worden ze verkocht of vernietigd.
Zo zal de gemeente een tiental
fietsen verkopen op donderdag
24 september in de garage van
het politiebureel aan de Kerkhoflei
14 in St.-Antonius.

RECHTZETTING

Palliatieve thuiszorg

In het vorige nummer van de GGD
werd een verkeerd telefoonnum-
mer vermeld. Het juiste nummer
van het Netwerk Palliatieve zorg
Noorderkempen is 633.20.11.

HEBT U EEN TELENETNUMMER?

Geef het op tijd door!

Bent u onlangs overgestapt van
Belgacom naar Telenet? Wordt uw
zaak, vereniging, ... in de gemeen-
telijke informatiebrochure ver-
meld? Geef uw nieuw telenetnum-
mer dan door zodat u in de vol-
gende uitgave van de gemeentelij-
ke informatiebrochure met een
juist telefoonnummer wordt ver-
meld.
U contacteert hiervoor de
gemeentelijke dienst
Communicatie & Voorlichting,
Nadia Kerschot, tel. 380.13.01
of Marc Bachot, tel. 380.13.02.

VORMING

Initiatieven voor volwassenen

Naast de vormingscursussen die in
onze gemeente worden georgani-
seerd, bestaan er in onze regio nog
enkele initiatieven voor volwassen-
en.

TWEEDEKANSONDERWIJS

Tweedekansonderwijs is secundair
onderwijs voor volwassen. Wie een
getuigschrift of diploma secundair
onderwijs ASO of TSO wil behalen,
kan dit vanaf september in het Twee-
dekansonderwijs zelf behalen. Men
moet dus niet langer een examen-
commissie passeren!
De cursussen zijn modulair georga-
niseerd, zodat je als cursist een
eigen leertraject kan uitstippelen. Dit
betekent concreet dat je kan kiezen
welke modules en hoeveel uur les je
volgt.
Wie Tweedekansonderwijs wil vol-
gen, moet vanaf september 1999
geen inschrijvingsgeld meer betalen.
Voor wie het hele pakket volgt, duurt
de opleiding drie schooljaren en krijg
je gemiddeld 20 uur les per week.
De lessen hebben overdag plaats.
Een folder of een informatiebrochure
kan kosteloos aangevraagd worden
op volgend adres :
Tweedekansonderwijs Turnhout
Centrum voor Volwassenenonderwijs 2
Begijnenstraat 24, 2300 Turnhout,
tel. 014/41.41.79.

CENTRUM BASISEDUCATIE

Wil je (beter) leren lezen en schrij-
ven?
Wil je (beter) leren rekenen?
Wil je op de hoogte blijven van...?
Wil je Nederlands leren spreken?
Dan heeft het Centrum voor Basis-
educatie het volgende voor jou :
Lees- en schrijfgroepen, rekengroe-
pen, Nederlandse taallessen en cur-
sussen algemene vorming.
Je leert in kleine groep. Niet zoals
op school. Samen met andere vol-
wassenen. Alle cursussen zijn gratis.
Overdag of ‘s avonds. In eigen
streek.

Wil je meer informatie?
Neem dan conctact op met Centrum
Basiseducatie Noord- Antwerpen.
Dorpstraat 90, 2950 Kapellen,
tel. 605.00.09

GEMEENTELIJK

MUZIEK- EN

WOORDFILIAAL

Eindelijk beslist!

De kogel is eindelijk
door de kerk. Vanaf sep-
tember zullen kinderen
in onze eigen gemeente
lessen muziek- en
woordonderricht kunnen
volgen. Op woensdag 1
september opent het
muziek- en woordfiliaal
namelijk zijn deuren in
de gemeentelijke basis-
school van Sint-
Antonius, Ter Beuken 1.
Kinderen tussen 8 en 12
jaar kunnen er terecht
voor een eerste jaar
algemene muzikale vor-
ming. Tijdens het eerste
jaar wordt er voorname-
lijk notenleer gegeven.
Een noodzakelijke voor-
bereiding om vanaf het
tweede jaar een muziek-
instrument te kunnen
bespelen.
De lessen vinden elke
woensdagnamiddag tus-
sen 12.30 en 13.30 uur
en zaterdagvoormiddag
tussen 8.45 en 10.15
uur plaats.
Toekomstige woordkun-
stenaars kunnen voor
hun verbale expressie
terecht in de woordafde-
ling. Deze lessen heb-
ben wekelijks op woens-
dagnamiddag tussen 14
en 15 uur plaats.
Voor inschrijvingen kun
je terecht bij de gemeen-
telijke jeugd-, sport- en
cultuurdienst, Halle-Dorp
37, tel. 380.13.93. Hier
kan je ook terecht voor
alle verdere informatie.



G
E

M
E

E
N

T
E

B
E

S
T

U
U

R
D

verontschuldigd: Ann Van

De Peer, Jan Adriaensen en

Mario Verbeeck

FINANCIËN

De gemeenteraad vangt aan

met de goedkeuring van

begrotingswijzigingen van

de gewone en de buitenge-

wone dienst. Voor volgende

uitgaven worden extra mid-

delen voorzien: aanleg van

rioleringen, renovatie van het

Schoolmeestershuis, voet- en

fietspaden, het dorpsplein

van St.-Antonius, aanleg van

een weg naar het kringloop-

park, een opdracht voor een

kunstwerk voor het dorps-

plein van Halle, oprichting

van een jeugdlokaal in

Zoersel, renovatie van De

Bijl, aankoop van gronden in

de Smissestraat voor een

seniorenproject en het op-

starten van een filiaal van de

muziek- en woordacademie.

Om de buitengewone uitga-

ven van 1999 te financieren

wordt een prijsvraag uitge-

schreven voor leningen tot

een maximum bedrag van

226 miljoen frank.

VAKANTIEOPVANG

Tijdens de vakantie organi-

seert de gemeente een koste-

loze kleuter- en speelplein-

werking voor kinderen van 3

tot 12 jaar tussen 9u.30 en

15u.45. Voor de voor- en na-

bewaking wordt een bijdrage

gevraagd van 50 fr. per half

uur voor het eerste kind van

een gezin en van 30 fr. vanaf

het tweede kind. De uitge-

breide voor- en nabewaking

wordt gedaan door PWA’ers.

BUITENSCHOOLSE

KINDEROPVANG

De bespreking van het be-

leidsplan voor buitenschool-

se kinderopvang neemt heel

wat tijd in beslag. Tijdens

het lokaal overleg kwam

men tot het besluit, dat de

oprichting van een Initiatief

Buitenschoolse Kinderop-

vang (afgekort IBO) in elke

deelgemeente de ideale

oplossing biedt. Dit IBO zou

dan op een specifieke locatie

los van de onderwijsinstel-

lingen voor de buitenschool-

se kinderopvang instaan. In

afwachting van de oprichting

en de uitbouw ervan wenst

het lokaal overleg dat er

vanaf volgend schooljaar op

woensdagnamiddag en op

snipperdagen opvang wordt

georganiseerd tot 18 uur en

dat de opvangmomenten tij-

dens de krokus-, paas- en

herfstvakantie worden uitge-

breid.

Yves Vervecken (CVP), Jan

Loyens (VU) en Guido

Pacquée (SP) hebben ernsti-

ge bedenkingen bij het be-

leidsplan. Zij stellen in vraag

of de organisatie van uitge-

breide sociale opvang tot de

taak van een gemeente be-

hoort. Volgens hen moet de

maatschappij niet opdraaien

voor de hoge flexibiliteit die

meer en meer wordt geëist

op de arbeidsmarkt.

Annemie Roovers (AGALEV)

benadrukt de noodzaak van

het project en betreurt het

negatieve standpunt van de

Jeugdraad.

Bij de uiteindelijke stem-

ming wordt het beleidsplan

goedgekeurd. Vier raadsle-

den van de CVP, DDV,

AGALEV, SP en VLD stem-

men voor, Vlaams Blok en

Yves Vervecken (CVP) ont-

houden zich. VU en ZTD

stemmen tegen.

GEMEENTELIJKE

VERORDENINGEN

De gemeenteraad keurt de

verordening op het lozen van

huishoudelijk afvalwater, de

aansluiting op de openbare

riolering en de afkoppeling

van hemelwater goed. Hierin

worden een aantal verplich-

tingen opgenomen voor de

lozing van afvalwater en de

maximale afkoppeling van

hemelwater van de riolering.

Iedereen die los van de lo-

pende rioleringsprojecten

een aansluiting op de riole-

ring laat uitvoeren moet

voortaan een retributie van

3.000 fr. betalen.

Wie een voorbehandelingsin-

stallatie voor de zuivering van

afvalwater, een hemelwaterput

met minstens 1 aansluiting in

de woning of een infiltratie-

voorziening laat plaatsen

komt in aanmerking voor een

toelage van de gemeente en

van het Vlaamse Gewest.

VARIA

Omdat geen enkele kandi-

daat slaagde voor de exa-

mens van directeur voor de

gemeentelijke basisschool

van Halle worden de aan-

wervingsvoorwaarden ver-

ruimd.

Voor valse alarmmeldingen

wordt voortaan een belasting

van 5.000 fr. gevraagd vanaf

de derde interventie.

Wim van Haegendoren

neemt de bevoegdheid van

schepen van ontwikkelings-

samenwerking over van Leo

Cautereels.

GEHEIME ZITTING

Wendy Van Riel wordt op

proef aangesteld als adminis-

tratief medewerker voor de

technische afdeling. Dit

gebeurt eveneens voor Jan

Koninckx als afdelingshoofd

grondgebiedszaken.

De laatste nieuwsjes van

het schepencollege en de

gemeenteraad vindt u ook

op teletekst pagina 749.

De verslagen van de raads-

zitting kunt u inzien in de

bibliotheken, de loketdien-

sten en het gemeentehuis.

U kunt zich ook abonne-

ren. Hiervoor betaalt u

500,- fr. per jaar. Bestel op

nummer 380.13.15.

Oppositie:

ZTD, VLD, Vl. Bl., SP.

Meerderheid:

CDU, Agalev, DDV, VU.
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Vele mensen, misschien u

ook, twijfelen wel eens aan

het nut van inbraakpreventie.

Toch wordt er af en toe ingebroken.

Mogelijk kent u ook wel iemand, een

buur of een familielid, waar een ‘onge-

wenste bezoeker’ kostbare voorwerpen

wegnam.

Ook in onze gemeente gebeuren er spijtig genoeg

af en toe inbraken.

Enkele kleine ingrepen zoals goede sloten, dieven-

klauwen, veiligheidsrosetten, een schrikverlichting

en rolluiken kunnen uw woning veel veiliger

maken.

Bij de politie van Zoersel is er nu ook een inbraak-

preventieadviseur die gratis, na afspraak, bij u

langs komt en die voor uw woning, of te bouwen

woning, nuttige tips geeft. Voor een bestaande

woning heeft de politie anderhalf tot twee uur

nodig om een preventie-advies te geven.

Na enkele dagen krijgt u een schriftelijk preven-

tieadvies, samen met een aantal praktische

tips en adressen van slotenmakers en doe-het-

zelf-winkels die goed materiaal aanbieden. U kan dus steeds terugvallen op

dit advies en u bepaalt zelf het budget en de hoogdringdheid om bepaalde

veranderingen aan te brengen.

Wacht niet tot het te laat is, voorkom inbraak en maak een afspraak met

agent-brigadier Wim Kleyn of met preventie-officier adjunct-commissaris

Cyriel Van den Bulck. Dit kan op het volgende telefoonnummer: 385.16.16. U

kan natuurlijk ook altijd op het politiekantoor, Kerkhoflei 14 in de deelge-

meente St.-Antonius terecht.

Wij vragen nog steeds uw hulp om kandidaat-inbrekers te vlug af te zijn.

Aarzel niet politie of rijkswacht te verwittigen als u iets verdachts opmerkt:

personen, voertuigen, sprakeloze telefoons, enz. Wij zijn 24 uur op 24 te

bereiken op het nummer 385.16.16 of vorm het noodnummer 101. Vergeet

vooral niet nummerplaten te noteren, welk voertuig (kleur), waar, wanneer en

eventueel de beschrijving van de verdachte personen. Neem echter nooit zelf

het recht in handen.

Slechts met uw hulp kunnen we inbrekers of kandidaat-inbrekers de pas

afsnijden. Sociale controle doet het nog steeds.

Samen houden we onze gemeente veilig.

preventiedienst, politie Zoersel

Derde-Wereldraad Zoersel en Jongeren
“SCHUDDEN AAN DE WERELD”
Deze zomer werd door de Derde-Wereldraad een startsein

gegeven aan de ‘Worldshake’-campagne. Worldshake is de

naam die de nieuwe gemeenschappelijke campagne van de

Derde-Wereldbeweging (NCOS/11.11.11., Oxfam-Wereld-

winkel, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden…) meekreeg.

Hiervoor zullen samenwerkingsverbanden met het jeugd-

werk worden opgezet. Het is de bedoeling om samen met

jongeren de aandacht te vestigen op de kloof tussen Noord

en Zuid. Tussen september 1999 en mei 2000 zullen plaat-

selijke jeugdverenigingen en actieve jongeren uitgenodigd

worden om mee te doen aan in het totaal vijf uitdagingen.

Concreet in Zoersel werd binnen de Derde-Wereldraad een

werkgroep opgericht om Worldshake ook in onze gemeente

uit te bouwen. Eind juni werd de campagne voorgesteld op

de jeugdraad met een video. Op zaterdag 7 augustus was er

een samenwerking met jeugdhuis De Non en de scouts van

Halle in het kader van ‘You2000’, om Worldshake ook bij

een breder jongerenpubliek bekend te maken. Er was op die

dag niet alleen informatie rond het initiatief, jongeren kon-

den ook actief meedoen aan workshops didgeridoo (blaas-

insrument uit Australië) en Afrikaanse percussie. Wie wou,

kon ook een golfballetje slaan om de kloof tussen rijk en

arm te helpen dichten of proeven van een Braziliaans hapje.

Voor het vervolg van de Worldshake-campagne zullen ook

nog andere jongerenverenigingen worden aangezocht om

mee te doen aan de verschillende uitdagingen. De eerste

luidt alvast: ‘help de kloof tussen arm en rijk letterlijk en

figuurlijk zichtbaar te maken in de gemeente’. Op 30 okto-

ber zal het resultaat hiervan in de gemeente concreet zicht-

baar zijn…

Ben je als jongerenvereniging, of als individuele jongere,

geïnteresseerd in Worldshake of wil je nog wat meer infor-

matie, neem dan gerust contact op met:

- Eric Fühlbrugge, afdeling Welzijn, tel. 380.13.81,

- Ilse Huyghen, tel. 354.29.05

- Katrien Seynaeve, tel. 383.05.58.

INFORMATIEAVOND

DIEFSTALPREVENTIE
19 OKTOBER

20 uur
Zonneputteke
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W E T E N S W A A R D

KINDEREN & PASPOORTEN

Voor iedereen eentje!

Vanaf 1 september worden kinde-
ren jonger dan 16 jaar niet meer
ingeschreven in het paspoort van
de ouders. Dit betekent dat elk
kind, zelfs een pasgeborene, een
eigen paspoort zal moeten heb-
ben zodra het land waarheen het
zich begeeft, een paspoort, even-
tueel een visum, eist.
Deze beslissing werd genomen
om ontvoering of handel in kinde-
ren te bemoeilijken en om tege-
moet te komen aan internationale
richtlijnen. Een individueel pas-
poort kan ook aangepast worden
om elektronisch te lezen.
Een paspoort afgegeven aan een
kind jonger dan 12 jaar heeft een
geldigheidsduur van 1 of 2 jaar.
Om het budget van de gezinnen
door deze maatregel niet extra te
belasten, zal op deze paspoorten
geen consulaire taks worden toe-
gepast.
Het paspoort van een kind, ouder
dan 12 jaar heeft een geldigheids-
duur van 1 of 5 jaar. De kosten
ervan zijn dezelfde als deze van
een paspoort afgegeven aan een
volwassene.
Let ook op de geldigheidsduur van
een paspoort. Meer en meer lan-
den eisen dat het paspoort nog
een geldigheidsduur heeft van zes
maanden op het ogenblik van ver-
trek. Het kan dus nuttig zijn de
aanvraag tot hernieuwing onge-
veer zes maanden voor het ver-
vallen van het paspoort in te die-
nen.
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ONZE HUISAPOTHEEK

Wat met oude geneesmiddelen?

Oude en vervallen geneesmiddelen
kunnen een bedreiging vormen voor
gezondheid en milieu. Daarom is het
belangrijk ze op een verantwoorde
en veilige manier in te zamelen. Ze
horen niet thuis in de GFT+-bak,
noch in de grijze zak van het restaf-
val, noch in de KGA-box. De ge-
neesmiddelenindustrie, de groothan-
delaars-verdelers en de apothekers
hebben in samenwerking met de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
een oplossing uitgewerkt: elke partij
neemt haar deel van de kosten op
zich.
Ook u kunt uw steentje hiertoe bij-
dragen : oude en vervallen of niet
meer gebruikte geneesmiddelen uit
uw huisapotheek kunt u kosteloos
terugbrengen naar uw apotheker. Hij
of zij bergt deze medicijnen op in
speciale dozen, de groothandelaar
komt deze ophalen en brengt ze
naar de verbrandingsoven, waar ze
worden vernietigd. Twijfelt u aan het
gebruik van een medicijn, een ver-
valdatum of..., vraag uw apotheker
om advies : hij/zij staat voor u klaar.

MAAR : WAT HOORT WAAR ???
- Vervallen of niet meer gebruikte

geneesmiddelen onder de vorm
van pillen, zetpillen, zalf, siropen,
vloeibare geneesmiddelen, neus-
en oordruppels gaan naar de apo-
theek.

- De kartonnen verpakking en de bij-
sluiter horen bij het oud papier.

- Oude röntgenfoto’s mogen ook
naar de apotheek.

- Lege, uitgespoelde medicijnflesjes
gaan naar de glascontainer.

- Verbanden, kompressen, pleisters,
watten, plastieken accessoires of
flesjes, teststrips, dieet- en baby-
voeding, kruiden, homeopathie,
incontinentiemateriaal, e.d. in de
grijze zak bij de restafval.

- Resten van tandpasta, shampoo,
zeep, zonneproducten, cosmetica
e.d. en overschotten van kuispro-
ducten, insecticiden, meststoffen,
chemicaliën enz. in de KGA-box op
het containerpark.

- Injectienaalden: afspreken met uw
huisarts of thuisverpleging.

Zo zorgen wij samen voor uw
gezondheid en het leefmilieu !!!

NOODNUMMER 100

Ook voor doven,
slechthorenden en
spraakgestoorden.

Het systeem van het
oproepstelsel ‘100’ waar-
borgt aan elke burger in
België een dringende en
snelle hulpverlening
zowel op medisch vlak
als voor tussenkomst
van de brandweer. Tot
vandaag kan echter niet
iedereen een beroep
doen op dat systeem.
Doven, slechthorenden
en spraakgestoorden
konden quasi onmogelijk
communiceren met de
operatoren van het 100-
systeem.

Om daaraan te verhel-
pen, bestaat er nu een
fax-noodnummer 100.
Om de ‘100’ te kunnen
oproepen, werden speci-
aal voorgedrukte formu-
lieren gemaakt en een
korte nota met instruc-
ties voor gebruik en in-
vullen ervan. Indien de
betrokken een beroep
wenst te doen op drin-
gende hulpverlening,
dan kruist hij enkele vak-
jes op het formulier aan
en faxt het naar het
nummer 100. Even later
wordt zijn oproep beves-
tigd door een antwoord-
fax met de mededeling
dat de nodige hulp
onderweg is.
Wenst u meer informatie
over dit systeem, con-
tacteer dan de sociale
dienst van het OCMW,
tel. 312.94.30.



Door een recente wetswijziging werd de

bezwaarprocedure tegen de gemeentebe-

lastingen gewijzigd.

De gemeenteraad stemt de gemeentebe-

lastingen en het college van burgemees-

ter en schepenen stelt de belastingrol op.

Daarna verzendt de gemeenteontvanger

de aanslagbiljetten naar de belasting-

plichtigen. De belastingplichtige moet

de gemeentebelasting betalen binnen

twee maanden na de verzendingsdatum.

Voortaan moet de belastingplichtige die

meent dat hij ten onrechte is aangesla-

gen, schriftelijk bezwaar indienen bij

het college van burgemeester en sche-

penen tegen een gemeentebelasting en

dit binnen de drie maanden na de ver-

zendingsdatum van het aanslagbiljet.

Het schepencollege handelt dan als

bestuurlijk rechtscollege.

Om geldig te zijn moet het bezwaar-

schrift tegen een gemeentebelasting

schriftelijk gebeuren. Op het bezwaar-

schrift moet de datum en handtekening

van de indiener of zijn vertegenwoordi-

ger voorkomen alsook de identiteit van

de belastingplichtige en het eigenlijke

bezwaar met opgave van de feiten en

middelen.

Als de belastingplichtige persoonlijk een

bezwaarschrift overhandigt, wordt er

onmiddellijk een ontvangstbewijs afge-

leverd. Indien het bezwaarschrift wordt

verzonden via de post zal een ontvangst-

bewijs afgeleverd worden binnen de acht

dagen na de verzending of de indiening

van het bezwaar. Het schepencollege kan

bijkomende informatie opvragen aan de

bezwaarindiener en vaststellingen ter

plaatse doen.

Het bezwaarschrift wordt onderzocht tij-

dens een hoorzitting van het schepencol-

lege. De datum van deze hoorzitting en

van de dagen en uren waarop het dossier

kan worden geraadpleegd, wordt met

een aangetekende brief aan de indiener

of aan zijn vertegenwoordiger betekend.

Deze betekening moet ten minste 15

werkdagen voor de dag van de hoorzit-

ting gebeuren. De belastingplichtige die

wenst gehoord te worden, moet dit ten-

minste 5 werkdagen voor de hoorzitting

aan het schepencollege meedelen. Wan-

neer de hoorzitting effectief plaats heeft,

wordt een proces-verbaal opgesteld dat

door alle partijen moet worden onderte-

kend.

Daarna zal het schepencollege een ge-

motiveerd besluit treffen dat aangete-

kend wordt verzonden naar de indiener.

Het besluit van het schepencollege moet

binnen de zes maanden vanaf de datum

van het ontvangstbewijs getroffen wor-

den. Besluit het schepencollege binnen

die termijn dan is het bezwaarschrift

gegrond.

Tegen de beslissing van het schepencol-

lege van Zoersel kan beroep worden

ingesteld bij de rechtbank van eerste

aanleg te Antwerpen binnen drie maan-

den vanaf de kennisgeving van voormel-

de beslissing.

Het vonnis van de rechtbank van eerste

aanleg is vatbaar voor verzet en kan

worden bestreden door een beroep voor

het bevoegde hof van beroep te

Antwerpen binnen één maand vanaf de

betekening van het vonnis. Tegen het

arrest van het hof staat cassatieberoep

open wegens schending van de wet of de

niet naleving van substantiële of op

straffe van nietigheid voorgeschreven

vormen binnen drie maanden vanaf de

betekening van het arrest van het hof

van beroep.

Vanaf 1 september biedt De Lijn aan al de perso-
nen met een “Gewaarborgd Inkomen voor Bejaar-
den” de mogelijkheid om met de verminderings-
kaart VG voordelig te reizen met de bussen en
trams van De Lijn.

WELK VOORDEEL BIEDT DEZE KAART?
De verminderingskaart VG geeft recht om voor
slechts 20 fr. per rit gebruik te maken van alle bus-
sen en trams van De Lijn. De kaart is geldig gedu-
rende een volledig kalenderjaar.

WIE HEEFT RECHT OP EEN VERMINDERINGSKAART?
Alle gepensioneerden die in Vlaanderen wonen en
die recht hebben op het Gewaarborgd Inkomen
voor Bejaarden. Ook de samenwonende echtge-
no(o)t(e) en de inwonende kinderen kunnen een
dergelijke verminderingskaart bekomen.

HOE DE VERMINDERINGSKAART BEKOMEN?
Om de verminderingskaart VG te bekomen, heeft u
een geldig attest nodig van de Rijksdienst voor
Pensioenen (RVP). Jaarlijks zullen alle gepensio-
neerden die op 1 januari effectief aanspraak maken
op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden auto-
matisch een attest toegestuurd krijgen.
Heeft u een samenwonende echtgeno(o)t(e) die niet
vermeld staat op het attest van de RVP en/of heeft u
nog samenwonende schoolgaande kinderen?
In dit geval heeft u ook een attest van gezinssa-
menstelling nodig (te bekomen bij de gemeente).
Voor schoolgaande kinderen boven de 18 jaar heeft
u een schoolattest nodig (aan te vragen bij de
school van uw kind).
Met deze attesten gaat u dan naar het OCMW dat
u de verminderingskaart VG zal uitreiken.

HOE DE VERMINDERINGSKAART GEBRUIKEN?
Op vertoon van de verminderingskaart VG kan u bij
de chauffeur of in de Lijnwinkel een VG 2 Rittenkaart
kopen. Deze kaart kost 40 fr. en is goed voor twee
ritten. Voor de heen- en terugreis binnen de toegela-
ten reistijd wordt slechts één rit aangerekend.
De VG 2 rittenkaart is enkel geldig op bussen en
trams van De Lijn en mag enkel gebruikt worden
door personen in het bezit van een geldige vermin-
deringskaart VG.

Meer informatie bij De Lijn Antwerpen, tel. 218.14.06.

ddddeeee     pppprrrroooocccceeeedddduuuurrrreeee

IIIINNNNDDDDIIIIEEEENNNNEEEENNNN    VVVVAAAANNNN    EEEEEEEENNNN    BBBBEEEEZZZZWWWWAAAAAAAARRRRSSSSCCCCHHHHRRRRIIIIFFFFTTTT
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DOOR GUIDO WILMS, GEMEENTEONTVANGER
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Sinds 1990 heeft de Vlaamse Liga tegen Kanker provinciale afdelin-

gen opgericht. De provinciale werking Antwerpen ging in 1994 van

start. Deze afdelingen bouwen een netwerk met vrijwilligers uit die

kankerpatiënten bijstaan, ze organiseren een vakantie voor hen en

werken gespreksgroepen uit.

Voor de verdere uitbouw van het vrijwilligerswerk zoekt de Liga

nieuwe kandidaten. Geïnteresseerden kunnen een kennismakingsge-

sprek met de coördinator vragen. Hij is verantwoordelijk voor de

vrijwilligerswerking en de activiteiten die de Vlaamse Liga tegen

Kanker in de provincie organiseert. Verder volgen de kandidaten voor

de sociale ondersteuning een opleiding van zes halve dagen om

patiënten te kunnen bijstaan. Deze cursus zal eind oktober beginnen.

Inschrijven kan tot 30 september. Tijdens het uitvoeren van het vrij-

willigerswerk komen de vrijwilligers en de coördinator regelmatig

samen om ervaringen uit te wisselen, om van de nieuwigheden op

gebied van kanker op de hoogte te blijven

De sociale ondersteuning van een vrijwilliger kan bestaan uit een zie-

kenbezoek, het vervoeren van een patiënt bijvoorbeeld van en naar

het ziekenhuis, het waken in kritieke momenten of het oppassen van

de kinderen.

Je bent minstens 21 jaar, communicatief, sociaal vaardig en discreet.

Je voelt je voldoende sterk om mensen in nood te helpen, je kan je

minstens vier uur per week vrijmaken en je hebt een wagen om

patiënten te vervoeren.

Een vrijwilliger kan de coördinator ook op het kantoor ondersteunen.

Adminstratie, telefoonpermanentie, vervoer regelen kunnen mogelij-

ke taken zijn.

Je kan je één dag per week vrijmaken, je bent minstens 21 jaar, tele-

fonisch communicatief, discreet en je hebt interesse voor administra-

tief werk, dan kan deze taak iets voor jou zijn.

Een vergoeding voor de gemaakte kosten en een verzekering zijn

voorzien.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER,

Crista Maes,

Korte Klarenstraat 13 bus 8, 2000 Antwerpen,
tel. 226.40.00, fax 227.33.93.

VVVVLLLLAAAAAAAAMMMMSSSSEEEE    LLLLIIIIGGGGAAAA    TTTTEEEEGGGGEEEENNNN KKKKAAAANNNNKKKKEEEERRRR

ZZZZOOOOEEEEKKKKTTTT    VVVVRRRRIIIIJJJJWWWWIIIILLLLLLLLIIIIGGGGEEEERRRRSSSS
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Juli en augustus waren bijzonder actieve maanden in de relatie
met onze Roemeense jumelagegemeente Crucea.
In de week van 12 juli arriveerde er voor de zoveelste maal een
vrachtwagen van de firma Van Aerde met ongeveer 850 'adop-
tiedozen', afkomstig van honderden gezinnen uit Zoersel en
omgeving voor hun 'adoptiefamilie' in Crucea en enkele tientallen
dozen met materieel voor het dispensarium en de school.
Ook nu weer was men bijzonder opgetogen met het jaarlijks
materieel steuntje, temeer omdat de economische situatie er erg
benard blijft. We ondervonden al bij het laden van de vrachtwagen
dat onze medeburgers bijzonder gul blijven.

Zaterdag 31 juli arriveerden dan na een reis van 35 uur de 61
Roemenen die door hun gezin hier of het gemeentebestuur
waren uitgenodigd ter gelegenheid van Eurozoersel.
Het grote feestmoment was er op dinsdag 3 augustus met een
officiële ontvangst op het gemeentehuis naar aanleiding van de
opening van het jubileumjaar '10 jaar Zoersel-Crucea'.
In toespraken van burgemeester Katrien Schrijvers en schepen
Stan Bartholomeeussen werden historiek en uitstraling van de
relaties met Crucea beschreven. Namens het comité benadrukte
Paul Smets de vele vriendschappelijke banden die er in de voor-
bije 10 jaar gegroeid zijn en dankte het gemeentebestuur en de
gemeentelijke diensten voor de morele, logistieke en financiële
steun, de honderden gezinnen hier voor hun blijvende hulp aan
hun gezin(nen) in Crucea en het bestuur en de inwoners van
Crucea voor de waardering van het werk dat in Zoersel geleverd
wordt.
In hun dankwoord wezen zowel de burgemeester als de voorzit-
ster van het vriendschapscomité van Crucea op de grote invloed
die Zoersel in de laatste 10 jaar op Crucea heeft gehad.

Dit jubileumjaar wordt extra in de verf gezet met enkele opvallen-
de activiteiten, waaronder 2 concerten.

PIANORECITAL
(Chopin, Alkan, Mussorgsky)

met

ALAN WEISS
zilveren medaille KoninginElisabethwedstrijd

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
20U.15

in het Seppezaaltje, Monnikenheide
reservatie bij

Piet D'Haene (289.38.55) of Paul Smets (383.54.18)

toegangsprijs : 750 BEF

Noteer ook al 11 december: concert met het VRT-koor 

C R U C E A



Mijn dochter sommeerde mij begin juli om met haar een nieuwe pas te gaan halen.

Zoals dat met grote dochters gaat, moest het on-mid-del-lijk, direct. Zo gaat dat na

een tijd als ze wat groter worden, dan beginnen de kinderen de ouders te comman-

deren. Ik dus mijn chauffeurspet opgezet en ons naar het gemeentehuis gespoed.

Waarom geven ze die jeugd toch geen rijbewijs op hun veertien, véééél tijd voor de

ouders gespaard !

Het eerste dat ons opviel bij het naderen van het gemeentehuis was dat er twee

wegwijzers stonden, precies dezelfde. Ik dacht: dit is voor bijziende mensen, maar

mijn dochter wist mij te vertellen dat er een tentoonstelling van moderne kunst in

het park plaatsvond.

Mijn dochter volgt namelijk het onvolprezen kinderatelier, waar de kunstzinnige

impulsen tot ontwikkeling mogen komen. Daardoor hangt ons huis inmiddels vol

met Picasso's, Van Gogh's, Modigliani's en tutti quanti, allemaal gesigneerd door

mijn dochter.

Ik dus met dochterlief het park rondgegaan.

Vlakbij de grote wei kwamen we bij een stuk beton en groene lamp. Ik dacht eerst

aan een soort fietsenstalling maar mijn dochter vond het prachtig. Kijk papa, zei

ze wat belerend: de kunstenaar heeft hier de menselijke ingreep in de natuur op de

meest brutale manier duidelijk willen maken. En wat heeft er een uitgesproken

koudheid, hardheid, onnatuurlijkheid? Juist papa, puur beton. De lamp maakt dui-

delijk dat we ons op het verkeerde richten. Niet naar onze eigen producten, op onze

eigen verwezenlijkingen, maar op de natuur zou de lamp moeten gericht zijn.

In het bos gingen we even op een bank zitten. Tegenover ons stond er precies zo

één. Was dit nu een werk of was het er geen?

Er kwam een wat ouder echtpaar op zitten. Ze hadden het over de tentoonstelling,

en dan tot ons: is dit nu kunst mijnheer? Vindt gij dat schoon? De grote vlag aan

het gemeentehuis vonden ze het ergste en het ergerlijkste.

Ik keek van de schoenen van de man naar het kapsel van de vrouw en dan naar

haar handtas en dacht: wat is schoonheid, wat is ijdelheid, wat is cultuur, wat bete-

kenen vormen, wat is eeuwig en voor altijd, hoe lang duurt tijdelijkheid, hoe revo-

lutionair was Guido Gezelle in zijn taalgebruik voor zijn tijd, en vooral: wie heeft

de zekerheid van het weten?

Mijn dochter, die tot dan niets had gezegd, viel plots en ongevraagd uit: weet ge

wat ze hier moesten zetten midden op het plein? Eén werk maar: een grote zwarte

paardenbril van tien meters hoog. Ze was knalrood. Ik stond op en trok ze aan de

mouw. We hoorden het echtpaar verontwaardigd nog iets zeggen over de jeugd van

tegenwoordig.

Mijn vader wist het in de tijd al. De Beatles, dat was gene muziek. Ik ben nog altijd

niet akkoord met hem.

BB

CURSIEFCCUURRSSIIEEFFEen lezer reageert op het cursiefje van de GGD
juni, over de ijskarren.

Het was nen echt schonen zondagochtend.

De zonne liet zijn warmte schijnen op

alles wat groeidege en bloeidige. De

vogelen zongen hun schoonste liedeken en

kweelden en taterden dat het een lieve

lust was.

Het deurken van boerken Leo ging open

en welgemutst keek hij rond zich en

dankte de Heer voor al dat moois dat

hem geboden werd. Hij zettege zich in

het zonnetje en stak zijn pijpke aan,

kruiste zijn armen en was tevreden met

zijn lot.

Edoch, wat kwam daar in de verte aan.

Tetteren en schetteren, bellen en toete-

ren, muziek en gekingel… Ons boerken

wist weeral hoe laat het was, zijn mid-

dag was er wederom aan voor de moeite.

Ze waren er werderom de ijskarren.

Het lawaai zoude blijven duren tot laat

dien avond tot moegetergd boerke Leo,

zijn pijp in twee bijtend, zijn stede

binnen vlamde, in zijn pen kroop en

dezen brief schreef naar de GGD.

Wij, de vzw OOR (Organisatie tegen Overlast van

Roomijskarren), eisen het stopzetten van de marteling

die onze leden ondergaan telkens de ijskarren in onze

eenrichtingstraten eindeloze rondjes beginnen draaien,

steeds vergezeld van hun elektronische geluidsinstalla-

ties.

Onze leden willen ook verduidelijken dat het hier niet

een éénmalig pijnigen is. Haast permanent worden wij

blootgesteld aan deze marteling wegens het speciale

karakter van de doodlopende straten. Amper verdwijnt

de ene beul of daar verschijnt alweer de volgende.

Onze leden weten ook dat ieder zijn werk wil doen.

Daarom volgend voorstel:

Bij het inrijden van de straat kan de ijsman enkele

keren bellen, wacht even en rijdt dan in alle stilte door

de straat. Bij het einde van de straat, vooraleer terug te

draaien kan hij eventueel nog eens bellen. Dat op deze

manier iedereen weet dat de ijskar er is, kan je navra-

gen bij rondrijdende groentenboer met zijn ouderwetse

bel.

Hopelijk heeft onze organisatie weldra geen bestaans-

reden meer. Wij engageren ons nu om dan de vzw OOR

(Organisatie van Overijverige Roomijseters) op te rich-

ten.
a.a.

(intro naar ‘de groene’ van Ernest Claes)
naam en adres bekend bij de redactie

R E A C T I E
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De Koning Boudewijnstichting startte negen

jaar geleden met de Roefeldag. Het opzet is

om kinderen voor één dag in de huid van een

volwassene te laten kruipen. Een dagje wer-

ken als apotheker, dierenarts, ... het kan nor-

maal alleen in kinderdromen, maar op de roe-

feldag blijft het niet bij dromen.

De Koning Boudewijnstichting heeft de

bedoeling nieuwe initiatieven op te starten en

in de beginjaren te ondersteunen. Maar na

een paar jaar willen ze het kind zijn eigen

gang laten gaan. 1998 was het laatste jaar

dat we op hun ondersteuning konden reke-

nen. In ’99 heeft de werkgroep Roefel het

alleen geklaard. En het mag gezegd worden:

het was weer een succes. Ze verdienen dan

ook terecht een pluim.

Maar de roefeldag zou niet moge-

lijk zijn zonder de talrijke

medewer-

kers (deelnemende zelfstandigen,

verenigingen, organisaties) die bereid zijn om

hun deuren open te zetten en enkele van

onze Zoerselse jongeren in te wijden in de

geheimen van hun vak. Zonder hun enthou-

siasme, engagement en belangloze inzet kan

de Roefel niet uitgroeien tot een grote kinder-

dag.

Ook mogen we de meer dan 140 begeleiders

niet vergeten te bedanken. Zij samen met de

politie, rijkswacht en de hulpdiensten zorgden

ervoor dat onze kinderen op een veilige

manier de activiteiten konden bijwonen.

Wat zullen we zeggen: “Op naar de tiende keer!?”

We willen alle medewerkers , begeleiders,

kortom alle mensen die op 26 juni 1999 de

Roefeldag mee mogelijk gemaakt hebben, uit-

nodigen voor een roefelreceptie op vrijdag 17

september om 20.00 uur in het Koetshuis. We

kunnen dan met zijn allen napraten en herin-

neringen ophalen met een natje en droogje.

STUURGROEP ROEFEL

roefel 1999
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AG E N D A

LET OP !
DEZE DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE

BINNEN. DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID ?

EERST EVEN BELLEN.

ZIE OOK TELETEKST PAG. 717

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

VOLGENDE EDITIE : oktober 1999
artikels binnen : 13/09/99

periode : 28/10/99 - 16/12/99
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

A C H T D I E N S T E NW 

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is. CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

GEMEENTERAAD :
donderdag 23 september, Koetshuis, 20 uur

donderdag 28 oktober, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43

VGC BO :
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25

VGC ROLA:
donderdag 16 september, Koetshuis, 20 uur
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 :
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 5 oktober, Zonneputteke, 20 uur

dinsdag 2 november, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 18 september, refter gemeentehuis, 9u.30

zaterdag 2 oktober, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD

Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

Jozef en Anna
LEIRS-OUDERITS

August en Maria 
STERKENS-TAEYMANS
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L E T  O P  !
ALLE gemeentediensten zijn gesloten op:

maandag 1 november (Allerheiligen) en op dinsdag 2 november (Allerzielen).

H U I S A R T S E N

S E P T E M B E R
za 11 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)

zo 12 : Dr. Sebrechts, Sint-Teunisplein 5 (385.08.38)

za 18 : Dr. Michiels Nele, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

zo 19 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)

za 25 : Dr. Van De Wouwer., Risschotlei 37 (0495.51.33.33)

za 26 : Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (311.63.66)

O K T O B E R
za 2 : Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

zo 3 : Dr. Van Der Wangen, Orchideeënlaan 23 (385.38.60)

za 9 : Dr. Vermeire, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

zo 10 : Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

za 16 : Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43

zo 17 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (312.39.04)

za 23 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

zo 24 : Dr. Christiaensen, Antwerpsestwg 322 A1, Westmalle (309.44.20)

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

zo 31 : Dr. Coninckx, St.-Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)

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 60 JAAR SAMEN

zie ook teletekst pag. 727


