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Beste lezer,

De lente hangt in de lucht. Onze tuinen ontwaken na een te lange
winterslaap in een bont kleurenpallet van bloemen en bloesems.
Het stuifmeel waait weer kwistig door de lucht, tot spijt van al de
allergischen onder ons. Eén troost, onze apotheker weet raad.

Onze cursiefjesschrijver zweet zich te pletter bij al het lentewerk in
zijn tuin. En daar kunnen we maar best niet om lachen. Onze
redacteur van de rubriek ‘jong en geweldig’ heeft ook al de lente-
kriebels te pakken; hij schrijft over de bloemetjes en de bijtjes…

Seizoensgebonden artikelen, met beperkte houdbaarheid zie ik
jullie al denken. Nee hoor, we hebben het ook over duurzame din-
gen en ontwikkelingen, verslagen van gemeenteraden en een hele
boel wetenswaardigheden.

Veel leesplezier,

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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INFORMATIEVERGADERING
(technische toelichting)

URBANISATIEBELASTING
&

VERHAALBELASTING INNAME VAN DE WEGENIS

4 mei 2000
20 uur

refter gemeentelijke basisschool Zoersel

IN MEMORIAM

Louis  Van Wesenbeeck

Op 11 maart 2000 overleed op 88-jari-
ge leeftijd ereschepen Louis Van
Wesenbeeck. Van 1965 tot 1976 was hij
schepen van openbare werken in de
deelgemeente Halle. Verkozen op de
CVP-lijst werd hij in de eerste fusiele-
gislatuur (1977-1982) schepen van
sociale zaken. Ook volgde hij nog de
gemeentelijke openbare werken in
Halle en St. Antonius. In 1983 verliet
hij de gemeentepolitiek.

Louis was een eenvoudige, beminnelijke man die zijn beperkingen kende
en die door iedereen die met hem samenwerkte geprezen werd omwille
van zijn groot doorzettingsvermogen en zijn arbeidslust. Hij was vooral
groot in kleine dingen. Op Louis kon men steeds rekenen. Hij was ook
niet te beroerd om, wanneer dit nodig was, zelf de handen uit de mouwen
te steken. Hij stond tussen de arbeiders die hij met zijn rijke ervaring
steeds met woord en daad bijstond. Eerst in Halle en later in de fusiege-
meente heeft hij dan ook een belangrijke rol vervuld bij de uitbouw en
het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.
Hij was ook een sociaal bewogen man die als eerste schepen van sociale
zaken mee aan de wieg stond van heel wat sociale voorzieningen die op
gemeentelijk vlak gerealiseerd werden. Als volksfiguur voelde hij de
polsslag van het sociale leven goed aan waardoor hij in het politieke
besluitvormingsproces van bijzondere waarde was. Louis heeft aldus zijn
verdiensten in de uitbouw van de gemeente waarvoor de Zoerselse ge-
meenschap hem eerbiedige dankbaarheid verschuldigd is.
Dat de herinnering aan zijn mooi en lang leven en de sympathie van
allen die hem gekend hebben een steun mag zijn voor de familie. Het
gemeentebestuur en de redactieraad bieden langs deze weg aan de fami-
lie hun oprechte deelneming aan.
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Gemeenteraadsverkiezingen

Bent u inwoner van Zoersel en
hebt u de nationaliteit van één van
de Europese lidstaten (Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittanië, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje of
Zweden) dan kunt u op 8 oktober
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen.
Bijkomende voorwaarden zijn dat
u ten laatste op 1 augustus 2000
inwoner bent van Zoersel en op 8
oktober 2000 minstens 18 jaar
bent.
Als u in aanmerking komt en wil
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen, neem dan vóór
31 juli contact op met de ge-
meentelijke dienst Burgerzaken,
tel. 03/380.13.33.

KIP BIJ ‘T GROEN

Velt wil ‘t doen

Vanaf nu kan je bij Velt biologisch
opgekweekte legkippen van het
ras Bovans kopen. Deze actie
loopt in samenwerking met de
Provincie Antwerpen en kadert in
een campagne om huishoudelijk
afval te voorkomen.
De kippen, die speciaal voor Velt
biologisch worden opgekweekt
kunnen nog pikken, hun bekken
zijn niet gebrand of gekapt. Hier-
door zijn ze prima gewapend om
het groen- en keukenafval te lijf te
gaan. Je kan de kippen tot ten
laatste 30 april bestellen. De leve-
ring is voor begin september voor-
zien als de kippen legrijp zijn.
Info en bestellen bij:
Daniel Willaeys, Lage Weg 60,
tel./fax 03/383.12.37.
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GOED NIEUWS, ALS...

u energie wilt
besparen!

Zopas verscheen bij
Vireg, de Vlaamse In-
stelling voor het Ratio-
neel Energieverbruik, de
brochure ‘Energie be-
sparen bij u thuis en in
uw bedrijf - Premies en
acties van uw elektrici-
teits- en aardgasleveran-
ciers’. Deze brochure
bevat naast een aantal
tips om op de energiere-
kening te besparen, een
overzicht van acties en
premies voor de stimule-
ring van rationeel ener-
giegebruik bij de huis-
houdens, in de tertiaire
sector, in de industrie
(inclusief de land- en
tuinbouw) en in de ge-
meenten.
De brochure is gratis
verkrijgbaar in de open-
bare bibliotheek of in het
gemeentehuis.

DE TAALTELEFOON

Is er een woord voor...

Is er in het Nederlands
een woord voor een ge-
sneden ram? Twijfelt u
aan uw taalgevoel of dat
van anderen? Is er een
discussie over een taal-
probleem en komt u er
niet uit? De Taaltelefoon
helpt u. Hij geeft u info-
matie over woordenboe-
ken, naslagwerken, tijd-
schriften, cd-roms en
internetadressen over
taal en organisaties die
zich met de Nederland-
se taal en taaladvisering
bezighouden.
U belt tegen lokaal tarief
naar het nummer
078/15.20.25 en zegt
welke taalvraag u heeft.
U krijgt onmiddellijk en
gratis taaladvies.
De Taaltelefoon is te
bereiken elke werkdag
van 9 tot 12 uur en elke
schoolwoensdag van 14
tot 16 uur.

NIEUWE BROCHURES

Van het gemeentebestuur

Wilt u meer weten over "Waar en
wanneer huwen, leeftijdsvoorwaar-
den, wachttijden, getuigen, verbods-
bepalingen en aangifte van het hu-
welijk", dan geeft de folder “Huwen”
u de nodige informatie. Te verkrijgen
in het gemeentehuis en in de loket-
dienst van St.-Antonius of Zoersel.

Van de Vlaamse Gemeenschap
Het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap geeft reeds enkele
jaren regelmatig informatieve bro-
chures uit voor de bevolking. De
meeste van deze brochures of fol-
ders kunt u op het gemeentehuis en
de loketdiensten verkrijgen of liggen
er ter inzage.
Hieronder vindt u een overzicht van
nieuwe of herwerkte brochures.
* Hernieuwbare energie (vier delen)

- "Windenergie winstgevend" geeft
een overzicht van de technische
stand van zaken en de financi-
eel-economische situatie. Ook
wordt de impact van windturbi-
nes op het ruimtegebruik en de
vogelbestanden beschreven.

- In "75% subsidie voor fotovoltaï-
sche zonnepanelen" legt men uit
hoe u een subsidie voor de
plaatsing van deze zonnepane-
len kunt aanvragen.

- In "Zonnestroom" en
"Zonneboiler" vindt u uitgebreide
informatie over het produceren
van elektriciteit door middel van
zonnepanelen en warm water
door middel van een zonneboiler.

* Premies en toelagen voor huisves-
ting in het Vlaamse gewest
U vindt er informatie over verze-
kering tegen inkomensverlies bij
hypothecaire leningen, aanpas-
singspremie en verbeteringspre-
mie voor uw woning, huur- en in-
stallatiepremie.

* Water besparen thuis
Een handig foldertje met nuttige
tips om spaarzaam om te springen
met water.
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Gezien het talrijk opgeko-

men publiek naar aanleiding

van de mogelijke inplanting

van een betoninstallatie, en

gezien dit geen agendapunt

was gaven burgemeester en

schepenen uitleg over de

voorbarigheid van de pu-

blieke reactie. Er is op de

ge-meente geen enkele aan-

vraag, noch mondeling noch

schriftelijk, betreffende dit

onderwerp ontvangen. Indien

dit in de toekomst toch zou

zijn zullen alle inspraakkana-

len die de inwoners ter be-

schikking hebben, kunnen

gebruikt worden.

MOTIE VLAAMS BLOK

Als eerste agendapunt kantte

het Vlaams Blok zich via

een motie tegen een eventu-

ele Oxfam vestiging in het

voormalig schoolmeesters-

huis aan de Handelslei in

St.-Antonius op dit ogenblik

in gebruik door de vzw

Zoersel helpt Crucea.

Volgens M. Verbeek van het

Vl. Blok moet de gemeente

geen onderdak verlenen aan

linkse groeperingen die ook

nog eens een rechtstreekse

concurrentie zijn voor de

lokale middenstand. De ge-

meente zou beter dit pand

aan de senioren en Zoersel

helpt Crucea laten aangezien

deze organisaties geen poli-

tieke activiteit uitoefenen.

Burgemeester Katrien

Schryvers en schepen Wim

van Haegendoren verklaar-

den dat de beslissing over de

bestemming voorbarig is

vermits het gebouw nog niet

eens gerenoveerd is. De bur-

gemeester vindt dat de cafe-

taria van de GSA of de poly-

valente ruimte aan de service

flats “De Loteling” voor de

senioren veel beter geschikt

is dan een krappe plaats op

de benedenverdieping van

het schoolmeestershuis. Ook

stelde de burgemeester dat

de renovatie van het school-

meestershuis wellicht nog

enige tijd zal duren. De ge-

meente zal in overleg met de

seniorenraad een ontmoe-

tingsplaats op korte termijn

vastleggen. Uiteindelijk ver-

wierp een democratische

meerderheid via een hoofde-

lijke stemming het voorstel

van het Vlaams Blok.

POLITIEWERKING

Het rapport over de politie-

werking in Zoersel 1999 ligt

ter inzage op het gemeente-

huis.

De burgemeester hoopt dat

de onzekerheid over de toe-

komst van de politiediensten

vlug opgeklaard wordt. Dit

komt een goede werking

alleen maar ten goede.

Zoersel heeft 20 agenten in

dienst. Er wordt veel aan-

dacht besteed aan opleidin-

gen. Ook is de politie nu 24

uur op 24 uur bereikbaar.

Het werkterrein is uitgebreid

tijdens het laatste jaar met

onder andere veel meer

patrouilles, veel overleg met

andere politiediensten, ver-

keersvormingsklassen, enz...

Uit de statistieken blijkt dat

er meer inbraken zijn in

1999 en die trend zet zich

voort in 2000.

De politie voert hier ver-

schillende acties ter preven-

tie onder andere het tijdelijk

afsluiten van wijken door

alles en iedereen te controle-

ren die in en uit willen.

Woningen moeten beter wor-

den beveiligd. Na enkele

interventies van de verschil-

lende politieke partijen werd

het rapport goedgekeurd

BRANDWEER

Het rapport over de werking

van de brandweer in 1999

ligt ook ter inzage van de

bevolking op het gemeente-

huis. Er waren geen speciale

interventies tijdens 1999. Op

alle gebieden een gewoon

werkjaar. Het rapport werd

goedgekeurd.

VERKEER

Een snelheidsbeperking van

70 km per uur en een inhaal-

verbod op een gedeelte van

de gewestwegen N14 (Ro-

dendijk) en N179 (Westmal-

lebaan).

AFSCHAFFING

VOETWEG NR. 71
De principebeslissing tot het

afschaffen van de voetweg

nr. 71 tussen Heidehoeven

en Hoge Dreef werd una-

niem goedgekeurd.

ROOI- EN

ONTEIGENINSPLANNEN

De behandeling van de be-

zwaren en de definitieve

goedkeuring van de rooilijn-

en onteigeningsplannen van

Meerheide, Meerheideweg-

Hazenpad, Turfstraat en

Schaddestraat werden mits

één onthouding goedge-

keurd.

Vanuit het publiek kwam er

zowel kritiek als lof voor de

wijze waarop de gemeente

dit onderwerp heeft behan-

deld.

BRAND- EN

GERIEFHOUT

Er worden door de gemeente

25 loten brand- en geriefhout

verkocht. De biedingen moe-

ten op 16 maart om 19 uur

op het gemeentehuis gedaan

worden. De lastvoorwaarden

werden unaniem goedge-

keurd.

GEHEIME ZITTING

Tijdens de geheime zitting

werden de aanstelling van

Krista Adriaenssens als tij-

delijke kleuterleidster en een

volledige terbeschikkingstel-

ling voor Herman Driesens

leerkracht lager onderwijs

goedgekeurd.

meerderheid:

CDU, Agalev, DDV, VU

oppositie

ZTD, VLD, Vl. Bl., SP
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Ongeveer één op vijf personen vertoont één of andere vorm van allergie
of overgevoeligheid voor stoffen zoals stuifmeel (pollen), huismijtstof-
fen, dierenharen, schimmels en/of bepaalde chemische stoffen. Als één
van deze stoffen via de neus of via de darmen in de bloedbaan geraakt,
vormen overgevoelige mensen antistoffen ertegen, de zogenaamde
immunoglobulinen, die zich vervolgens gaan vastzetten op bepaalde cel-
len in de huid en slijmhuid. De slijmhuid bevindt zich ‘inwendig’, bij-
voorbeeld in de mond-, neus- en sinusholten en op het oppervlak van al
onze inwendige ‘leidingen’ zoals bloed-, darm- en urinebanen. Tot nu
gebeurt er nog niets. Het komt pas tot een allergische reactie wanneer de
persoon in kwestie opnieuw bijvoorbeeld boompollen inademt. Die
bepaalde (slijm-) huidcellen gaan dan hun inhoud uitscheiden waaronder
de stof histamine één van de voornaamste is: deze stof verwekt op de
(slijm-)huid roodheid, zwellingen, jeuk en vochtafscheidingen, vooral ter
hoogte van ogen en neusholte, en - indien de reactie zich in de longen
voordoet - astma.
Stuifmeelallergiën zijn dus niet te onderschatten voor de gezondheid van
de mens. Erfelijkheid speelt een grote rol. In principe kunnen praktisch
alle voedingsmiddelen bij gevoelige personen een allergie uitlokken en
het is vaak moeilijk om vooral bij kinderen te weten te komen voor welk
(voedings-) middel zij allergisch zijn. Ook sieraden (nikkel!), cosmetica
en wasmiddelen veroorzaken vaak allergie maar de pollenallergie is en
blijft toch de voornaamste: als de natuur openbloeit, is ook de lijdenstijd
voor de hooikoortsgeplaagden ‘in volle bloei’! Hun neus loopt voortdu-
rend, niesbuien treden op, de ogen tranen en jeuken, ze krijgen continu
droge hoestbuien, de huid kan rood worden en jeuken. Pas op: de zoge-
naamde hooikoorts is geen allergie tegen hooi maar tegen pollen van
grassoorten, bomen, struiken, graansoorten of bloemen.
Hooikoortslijders moeten geen openluchtactiviteiten doen zoals fietsen,
wandelen, tennissen enz. tijdens de pollentijd. Zij moeten aandachtig lui-
steren naar de radioberichten in verband met rondvliegend stuifmeel. Zij
mogen hun huis en slaapkamer pas luchten bij regen of bij windstilte. Zij
zouden ‘s avonds hun haar moeten wassen om ‘s nachts geen pollen in te
ademen en zij moeten hun vakantie plannen door hier het pollen te ont-
vluchten en naar de bergen of naar de zee te trekken.
Aangezien allergie gekenmerkt wordt door uitscheiding van het ‘kwa-
lijke’ histamine in de (slijm-)huid, zal de voor de hand liggende medica-
menteuze behandeling van pollenallergie het gebruik zijn van een zoge-
naamd antihistaminicum. Dit kan onder de vorm van een antihistamine-
zalf of onder vorm van antihistaminetabletten. Ook neusdruppels of
neussprays op deze basis zijn welkom. De apotheker weet daar wel raad
mee. Vroeger waren deze ‘antihistaminica’ meestal slaapverwekkend,
wat zeer gevaarlijk is bij autorijden, maar de moderne middelen zijn dat
niet meer. Bij erge overgevoeligheidsreacties over het gehele lichaam,
moet men niet naar de apotheek gaan maar naar de huisarts.

Herinner u de ster met de gezondheidsrisico’s uit de vorige
GGD! De ster met negen stralen!
We hadden het al over cholesterol, de goede en de slechte, en
de bloedvetten (triglyceriden). Nu komt het gevoelige thema
“roken” aan de beurt. Gevoelig voor diegenen die roken niet
kunnen of niet willen laten. Gevoelig voor diegenen die niet
roken en zich ergeren aan de stank.
We kunnen hier niet op alle argumenten ingaan waarom u zou
stoppen met roken. Feit is dat het zeer ongezond is, het doet de
bloedvatenverkalking heel snel toenemen, veroorzaakt kanker,
beschadigt de longen op den duur onherstelbaar enz.
Zou de tabak vandaag de dag ontdekt worden, hij maakte geen
schijn van kans op de markt. Men zuigt inderdaad langzaam de
dood in zich zoals men zich ook met zijn vork langzaam het graf
in kan eten. Iedereen kent de risico’s van roken en toch neemt
de gewoonte nog uitbreiding ondanks de voorlichtingscampag-
nes. In Canada is men zelfs van plan kleurenfoto’s van die af-
schuwelijke ziekten verplicht op elk pakje aan te brengen in ver-
vanging van de minuscule lettertjes “roken kan je gezondheid
schaden!”. Het probleem is dat men veel ontspanning, pit en
gezelligheid uit de sigaret haalt. En stoppen met iets dat deugd
doet is inderdaad moeilijk.
Hieronder zullen we enkele nuttig tips geven voor verdere infor-
matie die u kan helpen.
Uw apotheker en uw huisarts kunnen u iets vertellen over tech-
nieken om te stoppen met roken.
Er is een boeiend boek op de markt verschenen over hoe u kin-
deren helpt voorkomen om met roken te beginnen: “Kinderen en
roken” van Allen Carr. Die man schreef ook: “Stoppen met
roken; de Carr-methode”.
Op dit ogenblik loopt bij de Christelijke Mutualiteit een Rook-
stopproject met folders, stickers, cursus, brochures. Inlichtingen
kan u bekomen op de sociale dienst van onze gemeente of bij
de Christelijke Mutualiteit.
Dat stoppen met roken zo belangrijk is voor de kwaliteit van uw
leven blijkt duidelijk uit de sterfiguur: rookt u, dan valt een volle-
dige pijler van uw gezondheid weg!
En voor de positieve krachten en invloeden die het roken u dan
toch zou verschaffen, zult u zien dat er aangename en heel
gezonde alternatieven bestaan!

Hopende u hiermede van dienst te zijn, u op weg te hebben
gezet om de knoop door te hakken om uw ster terug meer te
doen fonkelen, tekenen wij,

PREVENTIERAAD MALLE-ZOERSEL

R O K E NR O K E N ALLERGIEALLERGIE



“Zo zie ik je graag werken” zei hij.

Ik legde mijn kleine geelrosse handhak op de rand van de versleten emmer met
het gewiede onkruid, wierp nog gauw een blik op het kleine plekje in de voor-
tuin waar ik aan het wroeten was in de eerste maartse zon, en terwijl ik mij
langzaam oprichtte wiste ik met een inmiddels vuil geworden hemdsmouw het
zweet van het voorhoofd, blij dat een bekende uit het dorp mij even verpozing
bracht.

“Da’s nu de eerste keer dat ik je echt zie werken”, herhaalde hij intussen zijn
boodschap in een wat aangepaste versie, wachtend en hopend op enige repliek
van mijn kant.

Er speelde een glimlach om zijn mond. Het was zeker geen leedvermaak, geen
spot, ook geen meewarige blik van ‘arme sukkelaar, kun je je geen hovenier
permitteren’.
Het was meer een glimlach van kameraadschap, van meeleven, ja ik dacht
even zelfs een zekere sympathie te ontwaren.
Of was het toch eerder een glimlach van verwondering over iemand die anders
deftig is gekleed en daar nu in korte broek, met zwarte knieën, versleten hand-
schoenen, té wijde laarzen, met enkele zwarte vegen in het gezicht aan de over-
kant van de gracht stond na te hijgen bij het eeuwige gevecht met wat gemeen-
zaam ‘onkruid’ wordt genoemd.
Bijna zeker ook een glimlach met een vleugje scepsis, een grijns bijna, bij het
zien van wat hem toch als het begin van wildernis voorkwam, maar wat hij toch
niet als zodanig durfde te benoemen.

Ik volgde zijn blik over de mekaar verdringende struiken, sommige nog in rood
wintergewaad, andere in het meest tere lentegroen dat er bestaat, en verder
naar de uitgebloeide stokrozen, de mekaar overwoekerende bodembedekkers,
de veel te ver uitgroeiende bamboe, het bruin afgestorven en nog niet verwij-
derde loof van de siergrassen, de enkele veel te hoog opgeschoten rozen want
vergeten te snoeien.
Ik wilde hem het verhaal vertellen van vele honderden uren noeste arbeid, van
de tientallen en tientallen bloembollen die onder de zwarte grond zaten ver-
scholen, en nu schreeuwend de lente aankondigden, van het droombeeld, de
fata morgana, van een wilde tuin, en over de strijd tegen de nachtmerrie van
de verwilderde tuin.
Ik wilde hem nog zeggen en met handen en voeten uitleggen dat een tuinier
iemand is die houdt van het leven, dat alle tuiniers uiteindelijk mensen zijn die
houden van het leven, hem vertellen dat je in de herfst reeds de knoppen van de
komende lente vol van groene voorjaarsbeloftes ziet zitten, weet of de fruitboom
veel of weinig bloesem zal dragen, en hem tenslotte het gevoel beschrijven bij
het zien en horen van de eerste hommel na die lange donkere winter.

Dat flitste allemaal in die fractie van een seconde door mijn hoofd voor ik hem
uiteindelijk onbenullig antwoordde: ‘Kom je mij helpen?’, acht slaande op zijn
uitgaanskledij.

Misschien moesten we mekaar zo af en toe toch maar eens spreken over
onkruid, de tuin, en over het leven.

BB

CURSIEFCCUURRSSIIEEFF
Tijdens de laatste onthaalavond voor nieuwe inwoners
vertelde een nieuwe Zoerselnaar mij dat hij vond dat zijn
buurman zijn beste beveiliging was. In de stad, waar hij
voordien een appartement bewoonde, kende hij volgens
zijn eigen zeggen zijn eigen buren niet. Al woonde hij
nu residentieel, hij voelde zich geruster: bij verdachte
gebeurtenissen zou zijn buurman wel reageren.

Hoewel nieuw in onze gemeente, hadden deze mensen
duidelijk al een goed contact opgebouwd met hun buren.

Het stemde mij hoopvol. Zet de vereenzaming zich dan
toch niet echt door tot in Zoersel?

Uit de enquête echter die recent werd uitgevoerd bij de
senioren over de dienstverlening van gemeente en
OCMW, bleek dat niet minder dan 18% van de 76-plus-
sers zegt geen beroep te kunnen doen op hulp van der-
den. In absolute cijfers gaat dit over 139 mensen.
Dit betekent dat zij geen kinderen of kleinkinderen, bu-
ren of vrienden kunnen aanspreken om bijvoorbeeld
boodschappen te doen, om hen eens naar de dokter te
vervoeren, enz.

Deze cijfers hebben eenieder die in onze gemeente bezig
is met seniorenbeleid toch wel verontrust.

De voorbije jaren werden er tal van initiatieven genomen
en ondersteund waarbij mensen mekaar ontmoeten, zoals
parkmuzaïek, de kerstmarkt, de kempendag, de bedeling
van fruitmandjes door verenigingen aan de 75-plus-
sers,...

Ondanks vele initiatieven, ondanks een bloeiend vereni-
gingsleven, ondanks de goede wil van velen, blijven er
ook in onze gemeente ongetwijfeld mensen met weinig
sociale contacten.

Vaak gaat het dan over mensen die omwille van ouder-
dom of ziekte zelf niet meer het huis uitkunnen, of die
omwille van familiale omstandigheden alleen zijn geraakt.

Deze mensen kunnen ook uw buren zijn.

Daarom doe ik hierbij een warme oproep aan alle Zoer-
selnaren. Onze gemeente is een ‘verzorgende gemeente’.
Laat ons deze zorg ook aan de dag leggen, niet alleen
voor onze eigen kinderen en ouders, maar ook in onze
straat of buurt. Mogelijk woont er ook één van die 139
in uw buurt...
Ga er eens langs, misschien kan u helpen. Indien verdere
hulp nodig is, bijvoorbeeld poetsdienst of een warme
maaltijd, contacteer dan de sociale dienst bij het OCMW. 

Ook in onze tijd van communicatiemiddelen en mobili-
teit, blijft het spreekwoord waar: een goede buur is beter
6 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2000/2
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JOKA KAMPEN

Solidariteit tussen jong en oud

Joka vzw organiseert sinds 1980
tijdens de paasvakantie en zomer-
maanden kampen voor jongeren
in rusthuizen, tehuizen voor perso-
nen met een handicap en psychia-
trische instellingen. Tijdens een
kamp leven jongeren vanaf 17 jaar
samen met de bewoners. Zij orga-
niseren animatieactiviteiten en
bezorgen hen zo een deugddoen-
de vakantie. Joka organiseert dit
jaar tien kampen in de provincie
Antwerpen.
Jongeren moeten minstens 17 jaar
zijn of worden in de loop van 2000.
Deelname is gratis, de instelling
zorgt voor kost en inwoon, Joka
sluit een verzekering af voor alle
deelnemers.
Op zaterdag 6 mei organiseert Joka
een informatiemiddag voor iedereen
die meer wil weten over de kampen.
Deze vindt plaats in ‘Zomaar een
Dak’, Prinsstraat 32, 2000 Antwer-
pen en begint om 14 uur.
Informatie en inschrijvingen bij
Nele Brits, Leiestraat 9, 2800
Mechelen, tel. 015/33.05.85.

DE FEDERALE OMBUDSMAN

Brug tussen burger en overheid.

De federale ombudsman slaat een
brug tussen de burger en de over-
heid. Hij heeft een brochure uitge-
geven waarin zijn bevoegdheden
zijn uitgelegd. Deze brochure kunt
u gratis aanvragen bij het College
van de federale ombudsman,
Hertogstraat 43, 1000 Brussel.
Fax 02/289.27.28 of e-mail:
email@federaalombudsman.be
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MINDER MOBIELE CENTRAL

Helpt mensen met vervoersmoeilijkheden!

De Minder Mobielen Centrale werkt
met vrijwillige chauffeurs die met
hun eigen wagen mensen vervoe-
ren. De MMC is niet bedoeld als zie-
kenvervoer. Ook voor vervoer van
rolstoelgebruikers is HANDICAR
beter geschikt (tel. 03/383.67.65).
De MMC verzorgt het vervoer naar
allerhande activiteiten zoals bijeen-
komsten, bezoeken, winkelen,
sport,...  De voorwaarde is wel dat u
vervoersmoeilijkheden hebt en uw
inkomen niet hoger is dan twee maal
het bestaansminimum.
Een rit kost u 9 fr. per kilometer; te
rekenen vanaf en tot het thuisadres
van de chauffeur. De afrekening
gebeurt contant bij de chauffeur.
Wij vragen jaarlijks 250 fr. lidgeld.
U mag vergezeld zijn van één bege-
leider. Beiden bent u verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid.
Om en rit aan te vragen belt u min-
stens twee dagen op voorhand naar
de centrale. De verantwoordelijke
zoekt dan een chauffeur voor de
aangevraagde rit en belt u later
terug. Een te laat aangevraagde rit
wordt NIET aangenomen! Dit is een
voorwaarde voor de verzekering.
Het is belangrijk om weten dat de rit-
ten die aangevraagd worden, geno-
teerd worden door de verantwoorde-
lijke in een rittenboek, dat als bewijs
dient voor de verzekering.
Als de centrale niet op de hoogte is,
is uw geplande rit NIET ingeschreven
en bent u NIET verzekerd. DE

CHAUFFEUR INDIVIDUEEL VERWITTIGEN IS

NIET GELDIG!!
Info bij MMC op het OCMW: Karine
Demuylder, tel. 03/312.94.20, fax
03/312.94.25.

DE VLAAMSE INFOLIJN

Vragen over...

Rechten, plichten, regels en uitzon-
deringen op de regels. We kunnen
ons voorstellen dat u wel eens een
vraag hebt.
Alleen, aan welke overheidsdienst
moet u die vraag stellen?
Vanaf nu belt u gratis de Vlaamse
Infolijn op het nummer 0800-30.201
en hoort u bij welke Vlaamse dienst
u terecht kunt met uw vraag.
Zo eenvoudig is het. De Vlaamse
Infolijn is bereikbaar elke werkdag
van 9 tot 19 uur.

GEZOCHT

Vrijwilligers

Huize Monnikenheide,
een voorziening voor
mensen met een menta-
le handicap, zoekt vrij-
willigers voor het kort-
verblijfcentrum.
U moet minstens 17 jaar
oud zijn en telkens acht
uur per dag werken in
een periode van tien
dagen tijdens de maan-
den juli, augustus of
september. U krijgt bui-
ten gratis kost en in-
woon een leuke levens-
ervaring van het werken
met personen met een
mentale handicap.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op
met Kris Eilers,
Monnikendreef 3,
tel. 03/311.77.67,
fax 03/309.28.35 of
e-mail:
monnikenheide@index.be

DAMIAANAKTIE

Bedankt!

Voor het vierde opeen-
volgende jaar is de
Damiaanaktie er op
vooruitgegaan: meer
dan twintig miljoen frank
werd ingezameld! Dat
betekent een nieuw le-
ven, zonder verminkin-
gen voor duizenden
mensen.
Damiaanaktie dankt
iedereen die het moge-
lijk maakte dat talrijke
lepra- en tuberculusepa-
tiënten kunnen genezen
worden. Een tiental
mensen uit de Kempen
trokken al op bouwkamp
naar India. Zij kunnen
gezichten en namen ge-
ven aan mensen die
werden genezen dank
zij uw hulp.
Voor meer informatie
over de Damiaanaktie
en de –bouwkampen:
René Vanherck,
Kerkepad 49, 2275 Lille,
tel. en fax 03/312.46.35.
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DOOR BART BOUCIQUÉ

De verscheidenheid van leven

is er de rijkdom van of,

behouden van de biodiversiteit.

WAT IS HET PROBLEEM?
In het Zoerselbos zijn een 160 soorten
paddestoelen aangetroffen en een aantal
soorten nachtvlinders. Soms verschillen die
veel van elkaar, soms niet veel, maar elk
heeft zijn eigenaardigheid, zijn eigen ken-
merken. Daar heeft de natuur miljoenen
jaren over gedaan, planten en dieren hebben

zich zeer specifiek ont-
wikkeld voor een

levenswijze,

voortplanting
enz. Dat alles samen,
die fauna en die flora, zo
schitterend in beeld gebracht in
de TV-reeksen van National
Geographic, vormt de biologische erf-
schat van de mensheid. Verliezen we die,
dan krijgen we die nooit meer terug.
Het probleem is dat een aantal van deze
planten en dieren verdwijnen of uitsterven,
of dat hun aantal zeer snel afneemt, en ook
dat vele soorten snel terechtkomen in de
categorieën ‘bedreigd’, ‘zeldzaam’ enz. Ook
vroeger verdwenen soorten en kwamen er
nieuwe bij, maar ze verdwenen nooit aan
het actuele, schrikbarende tempo. En dat is
nu juist het probleem, daarom is het behoud
van de biologische verscheidenheid van
belang.
De genetische erfschat dat zijn de miljoenen
genen, dat zijn bepaalde stoffen in tropische
planten, enz.

Oorzaken van deze snelle achteruitgang zijn :
- de levensgebieden verkleinen, of verdwij-

nen, versnipperen (doordat een autoweg
doorloopt, of een spoorlijn het gebied
doormidden snijdt, enz),

- de algemene milieukwaliteit daalt (doordat
een beek die door een gebied loopt ver-
vuild is, sporen of restanten van pesticiden
achterblijven, in de voedselketens terecht-
komen, enz),

- de aard van gebieden verandert (door de
daling van grondwatertafels, overmatige
aanrijking met voedingsstoffen, enz),
waardoor de planten niet meer of hun bio-
toop zijn afgestemd,

- evenwichten worden verstoord (doordat
bepaalde natuurlijke vijanden sterk
verminderen kunnen bepaalde populaties

zich plotseling sterk ontwikkelen, de
eikenprocessierupsenplagen worden daar-
mee in verband gebracht),

- overige menselijke ingrepen zijn ook bij-
voorbeeld economische motieven (jacht
op walvissen, neushoorns, vossen, olifan-
ten, jaguars, enz),

- nieuwe fenomenen zoals de verspreiding
van genetisch gemodificeerde organismen,
die meer bestand zijn tegen extreme
omstandigheden, waardoor andere soorten
het loodje moeten leggen.

Het zijn dus dezelfde begrippen uit de vori-
ge afleveringen in de reeks duurzame
ontwikkeling die ook hier weer terugkeren:
verlies aan habitats, verstoring van even-
wichten, verdroging, versnippering, verar-
ming, enz...

WAT KUNT U DOEN?
Wellicht zult u zich afvragen: wat kan ik
daar in godsnaam aan doen? Duurzame ont-
wikkeling is een verhaal van vele kleine

stapjes, ook die kleine stapjes van u.
Duurzame ontwikkeling is de over-

tuiging dat we alleen samen
het tij kunnen keren.

- Meer
milieu is vaak
meer natuur. Een propere beek kan
meer vissen en waterdieren herbergen.
Water geeft ook een heel eigen flora. (pro-
per) Water is heel belangrijk in de natuur.
Daar kan ieder van ons toe bijdragen.

- In Zoersel hebben nogal wat mensen een
mooie, en vooral ruime tuin. Een mini-
mum aan verscheidenheid zal ook een
minimum aan leven met zich brengen. Er
bestaan formele tuinen, er bestaan ook
wilde, landelijke, natuurlijke, zelfs boeren-
tuinen. Bloemen brengen bijen en hom-
mels (overigens een beschermde dier-
soort!). Er zijn brochures met informatie
over streekeigen beplanting, over stinzen-
planten, enz.

- Denk dan eerst ook even na vooraleer je
snel iets koopt tegen dit of tegen dat.
Bestrijdingsmiddelen kunnen helpen, maar
schiet je niet met een kanon op een mug?
En wat blijft er in de bodem van je gazon
achter?

- Daarnaast blijven ook kleine eenvoudige
zaken als nestkastjes hun waarde behou-
den. Het vogelbestand is cruciaal voor het
evenwicht in de natuur. Bekijk dan ook
eens welke vogels in die nestkastjes hui-
zen. Er bestaan verschillende soorten, die
elk andere vogels aantrekken. Vele nest-
kastjes zijn in natuurlijke materialen ver-
vaardigd. Informeer je goed over waar en

hoe ze precies moeten worden gehangen,
zo leer je ook iets over de levenswijze van
de toekomstige bewoners.

- En af en toe een gezonde
natuurleerwandeling kan ook helpen, want
we weten er nog zo weinig van. Neem
contact op met de Vrienden van het
Zoerselbos, de afdeling van
Natuurreservaten, De Wielewaal (afdeling
Brechtse Heide).

BELEIDSIMPULS

* BERMEN zijn bijzondere plaatsen.
Doordat ze niet worden bemest, ze in een
aantal gevallen wild en ruig worden gela-
ten, maar het maaisel tegelijk wordt afge-
voerd, worden er specifieke en voedselar-
me gronden ‘gecreëerd’ waarop zich een
heel aparte bloemenflora ontwikkelt. De
bedoeling van het maaibeheer is het
maaien uit te stellen tot na de bloei, het
maaien dusdanig uit te voeren dat de
bodemstructuur van de berm niet wordt
aangetast (hiervoor zijn bijzondere maai-
toestellen nodig), en het maaisel af te voe-
ren (dus niet laten liggen) wat de ver-
arming van de bodem (en de
eigen flora) bevordert.

* Het vellen van een aantal streekvreemde
dennen in het ZOERSELBOS en de vervan-
ging door bladverliezende bomen getuigt
van dezelfde visie. Een bos is geen hout-
akker met allemaal dezelfde eendere
planten, maar een bos is de woonplaats
van honderden dieren en planten. De
ingrepen zijn er op gericht die rijkdom
opnieuw te herstellen.

* Laatst, maar niet het minst, is er het
GNOP, het GEMEENTELIJK NATUUR

ONTWIKKELINGSPLAN (zie een vorige
GGD), een dik werkstuk dat een mooie
inventaris van de natuurwaarden in
Zoersel bevat, ook de bedreigingen aan-
geeft van die natuur, en een aantal voor-
stellen bevat zoals de inrichting van enke-
le kikkerpoelen in Sint-Antonius. U kunt
het op de gemeente inkijken, bestellen.

Heel belangrijk tenslotte is dat de bedoeling
van dit alles niet is de natuur van de mensen
af te sluiten. Integendeel, initiatieven zoals
het bezoekerscentrum van het Zoerselbos
willen natuur juist dichter bij de mensen
brengen. Onbekend is ook onbemind, en dat
geldt ook voor de kleinste wezens en plant-
jes uit onze omgeving!

biodiversiteit
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DE SENIOR
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Naast het geven van adviezen aan het gemeentebestuur

en het OCMW heeft de Seniorenraad nog heel wat

andere opdrachten waaronder het informeren van

ALLE senioren één van de belangrijkste is. Dit verle-

nen van informatie moet in de ruimste zin van het

woord opgevat worden. Wij hebben verschillende

kanalen langs waar wij deze informatie kunnen ver-

spreiden.

De voornaamste zijn:

* De ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE SENIOREN-

RAAD, waarop ALLE senioren (55-plussers) van de

gemeente uitgenodigd zijn. Hier worden niet alleen

actuele problemen besproken en adviezen voor de

gemeente en het OCMW geformuleerd, maar regel-

matig worden er ook sprekers uitgenodigd. Zo zal er

dit jaar onder meer nog gehandeld worden over

“mishandeling van bejaarden”, “de problematiek van

de ziekte van Alzheimer” en “successierechten, erfe-

nissen en het opmaken van een testament”.

* De SENIORENKRANT, die driemaal per jaar bij zo’n

400 seniorengezinnen wordt thuisbezorgd en waarin

zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld worden,

die, zoals blijkt uit de enquête die wij onlangs nog

bij onze lezers hebben gehouden, zeer in de smaak

vallen bij de senioren.

* Een derde kanaal, en zeker niet het minst belangrij-

ke, is “DE SENIOR” in het gemeentelijk informatie-

blad, de Grootste Gemene Deler (GGD), dat zes

maal per jaar verschijnt. Het gemeentebestuur heeft

in de GGD, in ieder nummer dat verschijnt, twee

bladzijden voorbehouden voor de Seniorenraad. Door

omstandigheden hebben wij gedurende vele maanden

geen gebruik meer kunnen maken van dit voordeel.

Door een gelukkige wending in de omstandigheden

kunnen wij nu opnieuw artikels in “De Senior” van

de GGD laten verschijnen, waardoor wij alle senio-

ren en/of hun familieleden kunnen bereiken.

Met veel genoegen publiceren wij dan ook vanaf nu

opnieuw artikels in “De Senior”.

TEGEMOETKOMINGEN
VOOR GEHANDICAPTEN en BEJAARDEN
DIE HUN WONING AANPASSEN

EEN PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE

Er dient vooraf gezegd te worden dat, alhoewel de gegevens die in dit arti-

kel opgenomen zijn, geput werden uit een brochure die in 1999 werd uit-

gegeven door de Directie welzijn - Dienst Sociale Voorzieningen van het

Provinciebestuur van Antwerpen, er ondertussen toch wijzigingen kunnen

aangebracht zijn aan de voorwaarden die gesteld worden of aan de bedra-

gen die vermeld zijn. Onze hoofdbedoeling is dan ook u erop te wijzen dat

er mogelijkheden bestaan voor tussenkomst bij het aanpassen van uw

woning. Het is daarom dan ook zeer nuttig dat u, vooraleer een definitieve

beslissing te nemen, de gemeentelijke dienst Stedenbouw, tel. 03/380.13.40

of 03/380.13.41, raadpleegt om de laatste stand van zaken te kennen.

LEVENSLANG BLIJVEN WONEN

Levenslang in zijn woning kunnen blijven wonen is de betrachting
van elke mens. Dit kan wanneer aan uw woning in functie van de
veranderende omstandigheden kleine aanpassingen worden door-
gevoerd, zoals bijvoorbeeld: een traplift monteren, een badkuip
door een douche vervangen of niveauverschillen overbruggen...
Daarom wil de provincie Antwerpen, zowel het aanpasbaar (ver-)
bouwen als aanpassingen aan uw woning helpen financieren met
een aanpassingspremie. Deze premie wordt zowel verleend bij een
nieuwbouw als bij verbouwing; op die manier wil men de gekozen
oplossing binnen handbereik brengen van de behoeftigen.

WIE KAN DE PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE AANVRAGEN?
* De persoon die 65 jaar of ouder is.
* De mindervalide die een handicapcoëfficiënt van 66 % heeft of

die een invaliditeit van 30 % heeft aan de onderste ledematen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET U VOLDOEN?
* De woning moet in de provincie Antwerpen gelegen zijn.
* Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager

en/of van zijn partner, dit wil zeegen: het gezamelijk belastbaar
inkomen van twee jaar voor de aanvangdatum.

* De aanpassingswerken moeten minimum 20.000 fr. (inclusief
BTW) bedragen.

* De aanvrager en/of partner moet de aan te passen woning in
volle eigendom of in vruchtgebruik hebben. Noch hij, noch zijn
partner mag een andere woning in volle eigendom of vruchtge-
bruik bezitten. Nochtans kunnen ook huurders, zowel van een
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privé- als van een sociale huurwoning deze aanvraag indienen, op voor-
waarde dat de verhuurder zich schriftelijk akkoord verklaart en bevestigt
dat de huurder nog ten minste 3 jaar in deze woning kan blijven wonen.

* De woning mag nog geheel, noch gedeeltelijk verhuurd worden. Wel kan
er één studentenkamer worden verhuurd. Dit, omdat men ervan uitgaat
dat de bejaarde of gehandicapte in geval van nood de hulp van een per-
soon kan inroepen.

* De aanvrager en/of zijn partner moet zich akkoord verklaren om aan de
inspecteur van de provincie het bezoek aan de woning toe te laten.

* De aanvraag van de premie moet vóór de uitvoering van de werken
gebeuren; dan kan men in aanmerking komen voor het basispremiebe-
drag. Binnen een termijn van 30 dagen na de datum van de aanvraag
krijgt u bezoek van de inspecteur. Op basis van zijn verslag wordt de pre-
mie voorlopig toegezegd.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?
Het basispremiebedrag is steeds gelijk aan 50 % van de kostprijs van de
werken met een maximum van 100.000 fr.
Voor een bestaande woning kon de basispremie in speciale gevallen ver-
hoogd worden met 50 %, met 75 % en zelfs met 100 %, met een maximum
van 200.000 fr., indien aan de eisen van de “LERA” wordt voldaan. (LERA
is een lijst van eisen, richtlijnen en aanbevelingen bij aanpasbaar bouwen;
deze lijst is verkrijgbaar bij het provinciebestuur).

KRIJGT U NOG EEN AANPASSINGSPREMIE ALS DE WERKEN AL UITGEVOERD WERDEN?
Dit kan, indien de facturen niet ouder zijn dan een jaar voor de datum van
de aanvraag. De premie bedraagt dan slechts de helft van de basispremie.
In geen geval kan een procentuele verhoging van het basispremiebedrag
worden toegekend.

VERBINTENISSEN VAN DE AANVRAGER.
De aanvrager en/of de partner moet een aantal verbintenissen naleven en
dit gedurende 5 jaar vanaf de datum van de voorlopige toezegging. Tijdens
deze periode moeten hij/zij de woning zelf bewonen, niet verkopen, noch
verhuren. Ook voor de verwante tot en met de derde graad, die inwoning
verschaft, gelden deze verbintenissen.

KUNT U VERSCHILLENDE PREMIES AANVRAGEN?
* Indien u én mindervalide én 65-plusser bent kan u slechts één premie

aanvragen.
* Laat u drie jaren nà de datum van de voorlopige toezegging van uw eer-

ste premie opnieuw andere betoelaagbare aanpassingswerken uitvoeren
dan kan u opnieuw een provinciale premie aanvragen. Hiervan kan echter
slechts éénmaal gebruik gemaakt worden.

EEN AANPASSINGS- EN VERBETERINGSPREMIE
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Ook bij de Vlaamse Gemeenschap kan een aanpassings- en een verbete-
ringspremie van de woning aangevraagd worden. De voorwaarden tot het
bekomen van deze premie en het bedrag van de premie verschillen toch op
sommige punten van deze die op Provinciaal vlak voorzien worden.
Nochtans kunnen beide premies, de provinciale en de premie van de
gemeenschap, gecumuleerd worden.
Indien u aanpassingswerken wil uitvoeren, vraag dan vooraf inlichtingen
aan de gemeentelijke dienst Stedenbouw, tel. 03/380.13.40-41.

In samenwerking met de werkgroep ‘kunsten-

beleid’ van de Culturele Raad van Zoersel,

organiseert de seniorenraad op 11 en 12 no-

vember een weekend ‘senioren en kunst’.

Dit initiatief werd in mei 1996 voor de eerste

keer georganiseerd en kende een groot succes.

Wij doen nu een oproep aan alle 55-plussers

kunstenaars die in onze gemeente wonen om

aan deze tentoonstelling deel te nemen. Ver-

schillende kunstgenres komen aan bod: schil-

derijen, pentekeningen, aquarellen, smeed-

werk, beeldhouwwerk,...

Wenst u deel te nemen, neem dan voor 31 au-

gustus contact op met Rarenne Boyen, senio-

renconsulente, tel. 03/312.94.30 tussen 9 en

12 uur.

De seniorensportdag van de sportdienst en de

seniorenraad van Zoersel is een volkssporten-

dag in de vorm van een gezellige prijskamp.

De proeven zijn allemaal vrij makkelijk en

richten zich vooral op concentratie, oog-hand-

coördinatie en een dosis geluk.

Volgende proeven zijn voorzien: petanque,

kegelen, paapgooien, boogschieten, golf-

approach, frisbee-gooien, fietszoektochtje en

verschillen volkssporten.

Meedoen kost 100 frank. Hiervoor krijg je een

sportverzekering via Bloso, twee consumpties,

animatie met koffie en -koek en een prijs.

Zelf breng je een lunchpakket mee, sportieve-

en eventueel regenkledij en een fiets.

Inschrijven voor 1 juni bij de gemeentelijke

sportdienst, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.91,

fax 03/385.29.09.

Senioren& KUNST

Senioren& SPORT

SENIORENSPORSENIORENSPORTDTDAAGG
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W E T E N S W A A R D

OCMW ZOEKT!

Jobustudenten

Tijdens de maanden juli, augustus
en september 2000 doet het
OCMW een beroep op werkstu-
denten voor de maximumduur van
één maand. Deze jobstudenten
kunnen ingeschakeld worden in de
poetsdienst, gezins- en bejaarden-
hulp en de bedeling van de warme
maaltijden. Geïnteresseerden
moeten dagonderwijs volgen met
volledig leerplan en in de loop van
voorgaand school- of academie-
jaar niet verzekeringsplichtig zijn
geweest voor RSZ.
Voor de gezins- en bejaardenhulp
wordt de voorkeur gegeven aan
studenten die studies in die rich-
ting volgen (dit is geen absolute
vereiste). De minimumleeftijd voor
de poetsdienst en de bedeling van
de warme maaltijden is 16 jaar,
voor de gezins- en bejaardenhulp
17 jaar. Uw kandidatuur moet uit-
erlijk op 5 mei toekomen bij het
OCMW, Oostmallebaan 50, 2980
Zoersel. Een verplicht inschrij-
vingsformulier kunt u krijgen op de
personeelsdienst van het OCMW,
tel. 03/312.94.20

Vervangers OCMW-personeel

Het OCMW wil een beroep doen
op personen die willen inspringen
in de poetsdienst of gezins- en
bejaardenhulp. Het betreft kort-
stondige, tijdelijke vervangingen
van afwezige personeelsleden.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Karine
Demuylder, tel. 03/312.94.20

Chauffeurs met tijd en telefoon

De Minder-Mobielen Centrale
(MMC) van Zoersel zoekt nog vrij-
willigers-chauffeurs. Belangstellen-
den die over wat vrije tijd beschik-
ken, een eigen wagen hebben en
telefonisch bereikbaar zijn, kunnen
contact opnemen met de MMC op
het OCMW van Zoersel.
Tel. 03/312.94.20, vragen naar
Karine Demuylder. U wordt ver-
goed per afgelegde kilometer.
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LAUBACH

Een nieuw werkjaar van start!

Het comité Zoersel-Laubach startte
zijn nieuwe werkjaar. Er werd tevre-
den teruggeblikt op de Kerstmarkt,
zowel die van Zoersel als die van
Laubach. Het bestuur had er telkens
een drukke werkdag met de verkoop
van pralines en Filliers-koffie.
De eerste activiteit van het werkjaar
is natuurlijk de ledenwerving.
Lidgelden blijven onveranderd, 250 fr.
voor het ganse gezin of 150 fr. per
persoon. Voor inlichtingen kunt u
steeds terecht bij de ledenverant-
woordelijke Georgette Truyen-
Sanders tel. 03/312.30.00.
Van 1 tot 4 juni zijn wij uitgenodigd
door het stadsbestuur van Laubach
voor het 25-jarig jubileum met Elan-
court. Tijdens het weekend van 30
juni tot 2 juli zal de gekende Zoer-
selse orgelist Jan Van Mol spelen op
het orgelfestival. We gaan er naar-
toe en zullen Belgische wafels mee-
nemen. De verbroedering Antonia-
Ruppertsburg zal er de erg ge-
smaakte Belgische bieren laten
proeven. Ook u kunt meegaan, de
prijs per overnachting en ontbijt
bedraagt ongeveer 50 DM.
Kunt u niet mee dit weekend? Kom
dan langs op een speciale Duitse
avond op 27 mei vanaf 20 uur in de
zaal van de Harmonie te St.-Anto-
nius. Er is eten en drinken en we
maken plezier met sfeervolle
muziek. Het Laubacher Jugendmu-
sikverein zal met vijftien jonge mu-
zikanten tussen 7 en 17 jaar ‘Unter-
haltung im Big Band-stil’ presente-
ren. De Koninklijke Harmonie ‘De
Vriendenband’ zal het geheel aan-
vullen met Duitse muziek. Deze
avond wordt georganiseerd, samen
met de twee andere jumelage-
comités, namelijk Crucea en Lora
del Rio.
Men is nog op zoek naar enkele
gastgezinnen om deze muzikanten
twee dagen op te vangen.
Geïnteresseerd?
Contacteer dan de secretaris Mia
Schryvers-Nieberg tel 03/312.16.78.
Ook dan belet?
Geen nood, wij zijn ook aanwezig op
de braderij van St.-Antonius.

IMABO

Breidt uit!

De nv IMABO ‘Intercom-
munale Maatschappij
voor Bouwkrediet‘, waar-
van ook onze gemeente
deel uitmaakt, is gespe-
cialiseerd in voordelig
hypothecair krediet.
Haar doelstelling is de
financiering van het ko-
pen, bouwen of verbou-
wen van het enig eigen-
dom. Alsook overname
van dure leningen be-
hoort tot de mogelijkhe-
den.
Op 1 maart werd een
bijkantoor geopend in de
gemeente Kalmthout om
een nog betere dienst-
verlening te kunnen aan-
bieden.
Je kunt dus nu terecht in
Antwerpen:
Pl. en Moretuslei 172
tel. 03/235.21.63 en in
Kalmthout:
Kapellensteenweg 259
tel. 03/666.18.37.

GEMEENTE VERKOOPT

Fietsen!

Bij de politie liggen heel
wat gevonden voorwer-
pen. Ze kunnen door de
eigenaars worden afge-
haald. Na zes maanden
worden deze gevonden
voorwerpen eigendom
van het gemeentebe-
stuur en worden ze ver-
kocht of vernietigd.
Zo zal het gemeentebe-
stuur op donderdag 22
juni een aantal fietsen
verkopen. De fietsver-
koop gaat door in de
garage van het politiebu-
reel aan de Kerkhoflei
14 in de deelgemeente
St.-Antonius.
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ONTSLAG RAADSLID
De gemeenteraad nam ken-
nis van het ontslag van
raadslid Ann Van de Peer
(CDU).
In de plaats van Ann Van de
Peer werd Hugo Kennis
(CDU) als nieuw raadslid
aangesteld. Hij legde de
voorgeschreven eed af in
handen van de burgemeester.

FINANCIËN
De stand van de gemeente-
kas voor het 4de kwartaal
van 1999 (verantwoord ver-
mogen van 205 miljoen fr.)
werd goedgekeurd.
De gemeenterekening van
het jaar 1999 vertoont een
overschot van 128 miljoen.
De inkomsten in 1999 be-
droegen 754 miljoen fr. en
de uitgaven 625 miljoen fr.
Dit is een gezond resultaat
aldus het college.
Niettegenstaande er deze le-
gislatuur hard gewerkt is,
bleven de werkingskosten
onder controle.
De uitstaande schuld be-
draagt 813 miljoen fr. (*),
wat iets meer is dan een jaar-
ontvangst.
(In vergelijking met een
individueel gezin, waar dik-
wijls meer dan 5 keer het
jaarinkomen wordt ontleend
lijkt dit niet zo slecht). Te
meer omdat Zoersel een his-
torische achterstand heeft
goed te maken op gebied van
infrastructuur.
(*)In de 813 miljoen fr. uit-

staande schuld zitten on-
geveer 92 miljoen fr. aan
prefinancieringslenigen
voor nutsmaatschappijen
(IVEKA, IGAO, ...).
Eigenlijk gaat het hier om
een schuld die in de vorm
van een hoge opbrengst
(dividenden) terugkeert
naar de gemeente.

De jaarlijkse last aan terug-
betaling is voor het tweede
opeenvolgende jaar gedaald
tot 5.178 fr. per inwoner.
Hiermee wordt nagenoeg het
peil bereikt van 1995...

ROERDOMP
Er werd beslist de straat-
naam “Roerdomp” toe te

kennen aan de nieuwe straat
in de verkaveling “De Rei-
ger” in de deelgemeente
Zoersel. 

BPA SCHRIEKBOS
De definitieve goedkeuring
van het Bijzonder Plan van
Aanleg voor de aanleg van
een kleine waterzuiverings-
installatie (KWZI) moest
noodgedwongen worden uit-
gesteld omdat twee kranten
hadden nagelaten de aankon-
diging van het openbaar on-
derzoek te publiceren.

AFSCHAFFING
VOETWEG NR. 71
Er werd beslist de voetweg
nr. 71 tussen de
Heidehoeven en de Hoge
Dreef, die trouwens in
onbruik is geraakt, definitief
af te schaffen.

ONDERNEMERSRAAD
In juni 1999 nam het sche-
pencollege de principiële
beslissing om een onderne-
mersraad op te richten. De
gemeenteraad besprak de
statuten van deze nieuwe
raad.
Enkele gemeenteraadsleden
hadden opmerkingen en vra-
gen over deze nieuwe op te
richten raad, meer bepaald
over de samenstelling en de
verkiezing van het dagelijks
bestuur, de bevoegdheid van
deze raad en het openbaar
karakter van de algemene
vergadering. Verder werd er
gevraagd of de vertegen-
woordigers van deze raad
ook in andere gemeente-
raadscommissies of raden
zetelen en of hiermee de be-
voegdheden van de bestaan-
de verruimde gemeente-
raadscommissies of raden
niet worden uitgehold.
Uiteindelijk werd beslist de
vergaderingen van deze
nieuwe raad openbaar te ma-
ken. De oprichting ervan
werd bij meerderheid van
stemmen goedgekeurd.

DE SCHUUR
Ten behoeve van de gemeen-
telijke groenploeg zullen een
kantoortje en sanitaire voor-

zieningen worden ingericht
in een bijgebouw van de be-
staande schuur in het ge-
meentepark in Halle. In de
schuur zelf blijven de voer-
tuigen van de groenploeg
gestald.

SCHOOLMEESTERSWONING
De goedkeuring van de last-
voorwaarden en wijze van
gunning hiervoor lokte heel
wat reacties uit.
De Vlaams Blok-fractie
wees erop dat de BTW-voet
voor renovaties van wonin-
gen ouder dan 20 jaar slechts
6 in plaats van 21 % zou
bedragen.
Het college zei dat het hier
geen woning betreft en bij-
gevolg 21 % moet worden
betaald.
De uitvoering van het
schrijnwerk in afzeliahout is
in tegenspraak met een eer-
dere gemeenteraadsbe-
slissing om voor gemeente-
lijke opdrachten geen tro-
pische houtsoorten meer te
gebruiken. Het bestek werd
in die zin aangepast.
Tenslotte vond de CDU-frac-
tie dat de raming van 10,2
miljoen fr. voor de renovatie
overdreven was en onthield
zij zich. Dit bedrag kan zin-
voller worden besteed. De
renovatie werd goedgekeurd
met 19 stemmen voor, 1
stem tegen (Mario Verbeek,
Vl. Bl.) en 5 onthoudingen
(3 CDU en 2 DDV).

AANPASSING
NUTSVOORZIENINGEN
De aanpassing van de netten
voor aardgas, elektriciteit en
TV-distributie in de
Kerkhoflei en omgeving,
naar aanleiding van de riole-
ringswerken in de wijk, wer-
den éénparig goedgekeurd.

VIJFJARENPLAN
VOOR RIOLERING
Het subsidiëringsprogramma
voor de aanleg van gemeen-
telijke rioleringen voor de
jaren 2001 tot en met 2005
werd besproken en lokte
enkele reacties uit: de DVV-
fractie vroeg om één sabbat-
jaar te voorzien, bijvoor-

beeld 2002, om het geld dat
voorzien is voor riolering, te
investeren in cultuur- en
sportinfrastuctuur.
Uiteindelijk werd dit punt
goedgekeurd met 21 stem-
men voor en 4 onthoudingen
van DDV.

RIOLERINGSWERKEN
De lastvoorwaarden en wijze
van gunning voor riolerings-
werken (gemeentelijk aan-
deel) van deze AQUAFIN-
werken in de M. De Been-
houwerstraat, Pastorijstraat,
De Reiger, Langebaan en
Krekelenberg in de deelge-
meente Zoersel, en de Kerk-
hoflei en Jukschot in St.-An-
tonius, werden goedgekeurd.

RETRIBUTIEREGLEMENT
VAKANTIEOPVANG
Een retributiereglement voor
de vakantieopvang voor kin-
deren van 3 tot 12 jaar tij-
dens de Paasvakantie 2000:
namelijk 350 fr. per dag voor
het eerste kind en 250 fr.
voor elk volgend kind uit
éénzelfde gezin werd goed-
gekeurd (respectievelijk 200
fr. en 150 fr. voor halve da-
gen). De opvang werd wel
verlengd tot 18 uur (in plaats
van 17 uur).

SNELHEIDSBEPERKING
EN INHAALVERBOD
Een snelheidsbeperking tot
70 km per uur en een inhaal-
verbod op de Zoerselse ge-
westwegen N14 (Rodendijk/
Zandstraat/Dorp/Oostmalle-
baan) en N179 (Westmalle-
baan), goedgekeurd in vorige
gemeenteraad moest op-
nieuw worden goedgekeurd,
ditmaal in afzonderlijke
reglementen (!).

GEHEIME ZITTING
Hilde van Giel werd op
proef aangesteld als halftijd-
se bibliotheekbediende.

meerderheid:
CDU, Agalev, DDV, VU

oppositie
ZTD, VLD, Vl. Bl., SP 
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Hoewel meerdere reporters zich al eens hebben uit-

gesproken over dit onderwerp, blijven er bij velen

onder ons vragen rijzen over “Waar? Wanneer?

Hoe?”...

Omdat de antwoorden op deze vragen vaak leiden tot

huizenhoge discussies, vond ik er niets beter op om

enkele jongeren eens aan de tand te voelen. Daarom

trok ik het dorp in, opzoek naar jongeren die

bereid waren hierover hun mening te uiten. En

jawel, ik vond drie jongeren die hun gedacht hier-

over eens kwijt wilden. Omdat de jongeren liever

anoniem bleven, hebben we fictieve namen gebruikt

om hen een beetje in bescherming te nemen. Donald

is 15 jaar, Mickey is 17 jaar en Goofy is 19 jaar.

Mickey: Toch raar dat ze altijd bij mij terecht komen als het over
zoiets gaat.
Goofy: Tja, hoe zou dat komen? Heb je jezelf al eens bezig ge-
zien op een fuif? Je zou voor minder denken dat je een expert
bent in zulke zaken. Laten we gewoon zeggen dat je berucht
bent. (lacht).
Donald: Ja lap, over mij wordt er weer niet gesproken. Het is
niet omdat ik de jongste ben dat je mij moet negeren hoor. Ik ken
het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes ook wel! Of is het bij-
tjes en bloemetjes? (lacht) Ach wat maakt het uit?

J&G: Goofy jij als oudste, heb je zo niets van... je zal het al-
lemaal nog wel leren als je wat ouder bent? Of kan je er in-
komen dat de meeste jongeren steeds vroeger aan seks
denken en het ook uitvoeren?

Goofy: Langs de ene kant denk ik: ”Ach waarom niet, als ze er
klaar voor zijn en ze zien elkaar graag”. Dan kan het toch geen

kwaad. Ongeacht de leeftijd. Begrijp me nu wel niet ver-
keerd. Ik zeg niet dat je op je tiende of twaalfde al naar

bed moet gaan met iemand anders. Integendeel
zelfs! Op die leeftijd weet je maar amper wat

liefde is, laat staan dat je weet wat seks is.
Zo rond de 14 à 15 jaar zou ik zeg-

gen: ”Doe maar”. Op voorwaarde
dat je, je partner al een tijd-

je kent en er gespro-
ken kan worden van
wederzijds respect.
Donald: Dus als ik je goed
begrijp, kan je pas met iemand naar bed
gaan als je er 6 à 7 maanden mee samen bent!?
Mickey: Nee nee, daar zit je verkeerd. Ik denk dat hij bedoelt dat
je eerst moet weten of je er voor de volle 100 % achterstaat. En
dan pas verdere stappen onderneemt. Komt het daar niet op
neer?
Goofy: Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Jij als populaire
persoon zou toch moeten weten wat dat betekend.
Mickey: Nee zeggen is niet altijd even makkelijk. Ik heb al meer-
dere malen de kans gehad om met iemand naar bed te gaan,
maar als ik er niet volledig achtersta, zal ik het ook niet doen. 
Donald: Ook al is het een pracht van een meisje waar jezelf een
oogje op hebt laten vallen? Ik zou niet twijfelen! Als ik de kans
krijg, zal ik die ook met twee handen grijpen.

ONENIGHTSTAND

J&G: Als ik het goed begrijp, zijn jullie niet bepaald een
voorstander om met de eerste de beste (die iets voor jullie
voelt) naar bed te gaan!?

Mickey: Als ik eerlijk moet zijn antwoord ik hierop: ”Nee, dat is
niets voor mij!”. Zoals ik al vermelde, moet ik zelf eerst iets voe-
len voor de persoon in kwestie voordat ik verder ga. En je mag
het gerust weten. Voor een bekende als ik...
Goofy: Bekend????  Berucht zal je bedoelen! (lacht)
Mickey: Oké, voor een berucht persoon als mezelf is het niet al-
tijd even makkelijk om dit te weigeren. Maar af en toe eens hard
zijn kan geen kwaad. Niet waar?? (kijkt naar Donald)
Donald: Ik begrijp niet wat die meisjes allemaal in jou zien hoor.
(lacht) Nee, persoonlijk ben ik niet vies van een one night stand.
Als ik er de kans voor krijg... Waarom niet hé! Ze moet er na-
tuurlijk wel een beetje goed uitzien.
Goofy: Typisch, echt typisch. Als ik zo oud was als jou dacht ik
net hetzelfde en zie mij nu. One night stands zijn me echt wel
voorbij gegroeid. Ik vind, als je echt met iemand naar bed wil
gaan moet je er zeker van zijn dat je dat ook zelf wilt.
Mickey: Voilà, en ik die dacht dat ik abnormaal was.
Donald: Abnormaal is nog zacht uitgedrukt! Jullie zijn gewoon
compleet geschift. Wat is er nu mis met een one night stand?

J&G: Op zich is er niets mis mee Donald, maar ik begrijp de
mening van Mickey en Goofy ook wel. Als ik nu zou vragen:
Wat is voor jullie seksualiteit?Wat zouden jullie dan ant-
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woorden?

Donald: Voor mij is seksualiteit kort en simpel:
Eens goed vrijen.
Mickey: Seksualiteit bestaat in mijn ogen voor
15 % uit de liefde bedrijven. De overige 85 %
is de manier waarop je met elkaar omgaat.
Ben je lief, begrijpend,... tegenover elkaar? Dit
zijn allemaal kleine dingen die mee bijdragen
tot seksualiteit.
Goofy: Ik sluit mij hier volledig bij aan. Dit wil
niet zeggen dat ik Donald niet begrijp. Eens
goed vrijen met het nodige voorspel hoort
zeker thuis onder de term seksualiteit. Maar
zoals Mickey zegt: ”Seksualiteit is zoveel
meer”. Zo zal iedereen hierover wel een eigen
mening hebben. Als ik nu aan jou zou vragen
wat is seksualiteit? Dan krijgen we nog een
ander antwoord dan wat wij vertelden. Snap
je? Iedereen bepaalt dat voor zichzelf.

BI-&HOMOSEKSUALITEIT

J&G: Dat is waar. Als ik moet antwoorden
op de vraag wat is seksualiteit,... dan zal ik
mij voor een stuk aansluiten bij wat Goofy
en Mickey vertelden. Maar voor mij kan
seksualiteit ook bestaan tussen twee men-
sen van hetzelfde geslacht.

Mickey: Wel ja, waarom niet? Twee mannen
of twee vrouwen kunnen evengoed seks met
elkaar hebben. Niet dat ik er een voorstander
van ben, maar ik kan er wel begrip voor
opbrengen.
Donald: Begrip! Voor homo’s en lesbiennes!?
Ik denk het niet. Van mij mogen ze doen en la-
ten wat ze willen zolang ze maar niet in mijn
geburen komen. En als ik toch eens een
homo- of lesbienne koppel tegenkom, zal ik
wel een kleine omweg maken.

J&G: Meen je dat nu? Het zijn toch ook
maar mensen! En ze doen je toch niets ver-
keerd? Ik heb er geen problemen mee.

Donald: Ik zeg niet dat ze iets verkeerd doen,
maar het zijn meestal zij toch die met aids
rondlopen en het verder verspreiden.
Goofy: Iedereen maakt kans op aids Donald.
Of je nu hetero, homo of biseksueel bent, doet
allemaal niet ter zake. Iedereen kan aids krij-
gen. Je moet maar veilig vrijen. Trouwens aids
is niet het enige probleem. Wat met onver-
wachte zwangerschap? Als homo of lesbienne
zie ik dat nog niet zo rap gebeuren (lacht).

ANTICONCEPTIEMIDDELEN

J&G: Nu jullie het zelf hebben aangekaart
zal ik er maar mee verder gaan zeker! Met
al die perikelen rond aids en ongewenste
zwangerschap ga ik ervan uit dat jullie alle
drie aan safe seks doen!?

(alle drie in koor): Jaja natuurlijk, natuurlijk!!
Goofy: Dat is wel het minste wat we kunnen
doen. Trouwens ik voel mij nog niet geroepen
om vader te worden, laat staan dat Mickey en

Donald dat al willen.
Mickey: Pas op, ik zie mij al met een kinder-
wagen rijden. (Schieten allemaal in de lach)

J&G: Dus safe seks is wel een vereiste.
Welk anticonceptiemiddel primeert er dan?

Donald: Omdat mijn vriendinnetjes meestal
even oud zijn als mij (soms zelfs jonger) en de
pil nog niet innemen, ben ik aangewezen op
het condoom. Plezant is wel iets anders, maar
het moet wel.
Goofy: Toch mee oppassen! Of je vaart zoals
mij. Je bent aan het vrijen met condoom, maar
zij neemt de pil niet. Plots: “Scheur!”. Dan sta
je daar.
Mickey: Tja, wat doe je dan?
Goofy: Je vertelt het met een bang hartje aan
de ouders. En weet je wat! Binnen de kortste
keren mocht ze de pil innemen. Sindsdien vrij-
en we bijna altijd zonder condoom. Maar in het
begin zou ik toch aanraden om zowel het con-
doom als de pil te gebruiken.
Mickey: Ik heb hier niet zoveel last van omdat
ik al bijna twee jaar met hetzelfde meisje ken-
nis heb. In het begin was het wel zo dat we
zowel condoom als de pil gebruikte. Maar
tegenwoordig is de pil het enige anticonceptie-
middel dat wij gebruiken.

J&G: Wat vinden jullie ouders hiervan?
Gaan ze ermee akkoord of vinden ze het te 
vroeg?

Mickey: Mijn ouders hebben er totaal geen
last van. Ze vinden mijn vriendin een schatje
dus... In het begin van onze relatie bracht mijn
moeder zelfs condooms voor mij mee.
Donald: Oei, als ze dat bij ons thuis weten, zal
er wat zwaaien. Nee, ik koop mijn condooms
altijd zelf.
Goofy: Toch niet uit een automaat?
Donald: Toch wel! Waar anders? Naar de apo-
theker durf ik niet gaan.
Mickey: Moet je er wat van mij hebben? Ik
gebruik ze toch niet meer (lacht).

J&G: Een laatste vraag om mee af te slui-
ten. Hebben jullie een vriendin op het
moment?

Goofy: Op het moment niet nee! Dus, geïnte-
resseerde mogen mij altijd contacteren op ... .
Nee, serieus. Mijn relatie is twee maanden ge-
leden op de klippen gelopen. We waren bijna
drie jaar samen. Je zal dan ook wel begrijpen
dat ik op het moment geen behoefte heb aan
een nieuwe relatie.
Donald: Nu niet nee! Maar de vrijdag is het
fuif, dan zal ik nog wel eens scoren zeker!?
Mickey: Ja, nu bijna twee jaar en het gaat fan-
tastisch.

J&G: Nog veel geluk in het verdere leven
en bedankt voor de tijd.

Het is niks. Tot nog eens.

Elk jaar worden door de
Derde Wereldraad Zoerselse
projecten gesteund. Hiervoor
is tien percent van het budget
dat de gemeente besteed aan
ontwikkelingssamenwerking
voorbehouden. Om in aanmer-
king te komen als ‘Zoersels
project’ moet er een structure-
le vorm van ontwikke-
lingsamenwerking zijn en een
duidelijke band met personen
of organisaties in Zoersel.
Daarenboven moet er in onze
eigen gemeente informatie
over dat project gegeven wor-
den of aan sensibilisatie
gedaan worden. Eén van deze
organisaties is Kokobo. Zij
steunen een project in
Senegal. Hier volgt een korte
voorstelling van de vereniging
en hun activiteiten tijdens de
maand mei.

ZOERSEL - DAKAR

Vijf jaar geleden trokken een tiental

enthousiaste Zoerselnaars naar de

brousse in Senegal. Eindbestemming

was Bagaya, een dorpje in de Casa-

mance. Ze gingen kijken wat de AJB

(Association des Jeunes de Bagaya),

de vereniging van de jongeren van

het dorp, zoal ondernam om het dorp

leefbaar te houden. Veel jongeren

trokken immers naar de steden in de

hoop daar een beter leven op te bou-

wen maar dit betekende wel de leeg-

loop van het dorp. En zonder jonge

werkkrachten... geen toekomst.

De bleke Zoerselnaars bezweken er

bijna aan de verzengende zonnehitte

maar dat belette de AJB niet om flink

wat werk te hebben verzet. Er werd

een plantage van 200 hectare aange-

DWderde werederde were
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De verkeersproblematiek in de deelgemeente Zoersel kwam de voorbije maanden een aantal maal

in de actualiteit. Om de verkeersveiligheid te verbeteren en - in het bijzonder - de zwakke wegge-

bruiker beter te beschermen vond recent een vergadering plaats tussen het provinciebestuur, de

Vlaamse Gemeenschap - afdeling wegen Antwerpen - en het gemeentebestuur van Zoersel.

Hierbij werden door de gemeente volgende standpunten ingenomen.

INHAALVERBOD EN SNELHEIDSBEPERKING OP DE WESTMALLE- EN OOSTMALLEBAAN

De gemeente heeft de nodige maatregelen getroffen om een inhaalverbod uit te vaardigen vanaf

de grens met de gemeente Malle (Westmalle- en Oostmallebaan). Een inhaalverbod zal ook wor-

den aangegeven met een volle witte lijn en de snelheid wordt teruggebracht tot 70 kilometer per

uur. De vertegenwoordiger van de afdeling Wegen Antwerpen zegde toe de verkeerssignalisatie

onmiddellijk aan te brengen na de goedkeuring door de bevoegde diensten. Ook wordt overwo-

gen om voormelde kruispunten uit te rusten met zebrapaden en speciale puntverlichting.

Deze maatregelen dienen echter nog een gunstig advies te krijgen van de provinciale verkeers-

commissie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Eerstdaags zullen onderhoudswerken aan het wegdek van de N179 worden aangevat. De gemeen-

te blijft aandringen om naar aanleiding hiervan de weginrichting aan te passen zodat een poortef-

fect ontstaat bij de inkom van Zoersel. Tijdens de werken zal een omleiding worden voorzien die

de verkeersintensiteit en -snelheid automatisch zal afremmen. Deze werkzaamheden hebben wel

tot gevolg dat de hoger vermelde regeling pas kan ingaan vanaf eind juni. Voor het kruispunt van

de Kievit met de N14 (Oostmallebaan) wordt er naar gestreefd deze regeling te laten ingaan van-

af de paasvakantie.

PLAATSING VERKEERSLICHTEN AAN KRUISPUNT KERKSTRAAT/ZANDSTRAAT

Ook het dossier rond de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Kerkstraat/Zandstraat

werd besproken. Het college van burgemeester en schepenen is in dit dossier steeds vragende

partij geweest.  Het Vlaams gewest verklaarde zich akkoord met de plaatsing van de verkeers-

lichten op voorwaarde dat het kruispunt zou heraangelegd worden (onder meer met - komende

van Zandhoven - een volledig aparte afslagstrook). Rekening houdend met de toekomstige aanleg

van de omleidingsweg rond Zoersel, acht het college en het Vlaams Gewest het thans niet meer

opportuun om een volledig nieuwe aanleg van het kruispunt uit te voeren.

De gemeente heeft opnieuw de vraag gesteld of de plaatsing van verkeerslichten kan zonder her-

aanleg van het kruispunt.

legd voor het kweken van fruit. Een ontmoe-

tingsplaats, een gezondheidscentrum, een

molenhuis voor het pellen van de rijst werden

gebouwd. Er werd voor transport gezorgd en

nog veel meer.

Geen wonder dat het tiental nog enthousiaster

thuiskwam. Ze richtten prompt een afdeling

van de AJB op in Zoersel en doopten de ver-

eniging ‘Kokobo’. Dit is een woord uit het

Diola, de streektaal van de Casamance, en

betekent zoveel als: ‘het gaat goed’.

De doelstelling van Kokobo is informatie over

Bagaya verspreiden, aan culturele uitwisseling

doen en de solidariteit met de inwoners van

het broussedorpje bevorderen.

Terwijl u dit leest is voor de vierde keer een

groep Zoerselnaars te gast in Senegal.

DAKAR - ZOERSEL

Van 1 tot 5 mei zijn Matar, secretaris van de

AJB te Dakar, en Mariana, de vroedvrouw van

Bagaya, op bezoek in Zoersel. Ze zullen een

goed gevuld programma voorgeschoteld krij-

gen en na vijf dagen ons dorp kennen als het

hunne.

Op donderdagavond, 4 mei zullen ze om 20

uur in het Zonneputteke vertellen over hun

land, samen met onze dorpsgenoten die verslag

zullen uitbrengen van hun reis die ze tijdens de

paasvakantie ondernomen naar Bagaya.

Iedereen welkom, inkom gratis.

Info: José Claes-Pluym,

Juksschot 51, tel. 03/383.53.76.

WZeldraad zoerseleldraad zoersel
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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
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VOLGENDE EDITIE : juni 2000
artikels binnen : 13/05/2000

periode : 22/06/2000 - 31/08/2000
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

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

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

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

60 JAAR SAMEN

50 JAAR SAMEN

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD:
donderdag 27 april, Koetshuis, 20 uur
donderdag 25 mei, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA:
donderdag 8 juni (verkeer), Koetshuis, 20 uur

donderdag 4 mei (milieu & natuur), Koetshuis, 20 uur
Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43

VGC BO:
Voor meer info dienst financiën, 380.13.25

VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40

VGC WELZIJN:
dinsdag 25 april, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 13 juni, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93

SPORTRAAD:
dinsdag 25 april, sporthal GSA, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING:
woensdag 7 juni, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93

SENIORENRAAD:
vrijdag 26 mei, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 4 april, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 2 mei, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 13 mei, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 27 mei, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD

Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

H U I S A R T S E N

A P R I L
za 22 : Dr. Michiels, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

zo 23 : Dr. Christiaensen, Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (309.44.20)

ma 24 :Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

za 29 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)

zo 30 : Dr. Faes, Kerkstraat 66 (311.63.66)

M E I
ma 1 : Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

za 6 : Dr. Vermeire E., Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

zo 7 : Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (311.55.44)

za 13 : Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (383.63.90)

zo 14 : Dr. Christiaensen, Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (309.44.20)

za 20 : Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (309.02.84)

zo 21 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Oostmalle (312.39.04)

za 27 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (385.14.51)

zo 28 : Dr. Coninckx, St.-Lenaartsebaan 16, Oostmalle (311.64.76)
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Lodewijk en Jeanne 
MARIEN - VAN HASSEL

Marcel en Maria
VERELST - HUYSMANS

Emiel en Margaretha
GEENTJENS - DRIES

Eduardus en Clementina
VAN DYCK - NEEFS

Jozef en Anna
VOORTS - JANSSENS

Josephus en Sidonia
JENNES - WULLAERT

OPGELET!
De gemeentediensten zullen gesloten zijn op: maandag
24 april (paasmaandag), maandag 1 mei (feest van de
arbeid), donderdag 1 juni (O.H. Hemelvaart) en maan-
dag 12 juni (pinkstermaandag)


