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Beste lezer,

Zoersel kreeg hoog bezoek. Twee ministers, Bert Anciaux, 
Vlaams minister van Cultuur en onder andere verantwoordelijk
voor het bibliotheekwezen en Marleen Vanderpoorten, Vlaams
minister van Onderwijs, waren enkele weken geleden op bezoek in
onze gemeente. Aanleiding was de inhuldiging van het uitgebreide
filiaal van de bibliotheek in Halle en de plechtige opening van de
nieuwe kleuterschool “het Beukennootje” in Sint-Antonius. Twee
projecten die zopas gerealiseerd werden.

Trouwe lezers van het gemeentelijk informatieblad zullen niet ver-
rast zijn door deze gebeurtenissen. Zij lazen de ganse historiek
van deze projecten, van het smeden van de plannen tot en met de
realisatie ervan in de GGD.

Zo willen we u ook nu weer op de hoogte houden van wat er reilt
en zeilt in Zoersel.

Veel leesplezier.

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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Zo ziet een nieuw kleuterklasje in het Beukennootje eruit.

Bert Anciaux opende het nieuwe filiaal van de bibliotheek in Halle.
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OPENBARE VERKOOP

Loten brand- en geriefhout

Het gemeentebestuur verkoopt
loten hout (drie à vier m3 per lot)
afkomstig van het vellen en snoei-
en van bomen openbaar. U kunt
op verschillende loten inschrijven,
maar er wordt maximum één lot
per gezin toegekend. De loten zijn
te bezichtigen in het gemeente-
park. De verkoop gebeurt door
schriftelijke biedingen die aangete-
kend of tegen ontvangstbewijs
moeten toekomen bij het gemeen-
tebestuur, Kasteeldreef 55, onder
gesloten omslag met hierop de
vermelding ‘openbare verkoop
hout’. De opening van de biedingen
heeft plaats in de trouwzaal van
het gemeentehuis op 16 maart om
19 uur.
Meer inlichtingen kunt u bekomen
bij de milieuambtenaar, Monique
De Feyter, tel. 0800-14529.

EURO-CHILDREN

Word gastgezin!

Sinds 1956 organiseert Euro-Chil-
dren vakanties voor kinderen die in
andere sociale omstandigheden
opgroeien. Vorig jaar kwam het
vijftigduizendste kind in Vlaanderen
genieten van een deugddoende
vakantie in een gastgezin. De be-
doeling van Euro-Children is een
band te scheppen tussen de gast-
gezinnen en de kinderen uit andere
landen. De kinderen afkomstig uit
Kroatië, Slowakije, Tsjechië en
Noord-Ierland, worden geselecteerd
door organisaties in hun eigen land
en zijn tussen 9 en 13 jaar.
Geïnteresseerde families kunnen
bij hun aanvraag steeds de keuze
uitdrukken betreffend land van
herkomst, leeftijd, periode waarin
ze gastgezin wensen te zijn en of
ze een jongen of een meisje
wensen uit te nodigen.
Meer info bij Lucienne Somers,
Meistraat 235, 2480 Dessel,
tel. 014/37.83.79
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ONDERNEMERSRAAD

Een nieuwe adviesraad

Op 29 februari 2000 wordt in het cul-
tureel centrum Zonneputteke het
startschot gegeven van een nieuwe
adviesraad in de gemeente, de on-
dernemersraad.
Ondernemers, of het nu gaat om
ambachtlui, distributeurs, kleinhan-
delaars, dienstverleners, vrije
beroepen, land- en tuinbouwers,...
kortom, mensen die de lokale
economie mee maken, krijgen van
dan af een eigen stem in deze
nieuwe gemeentelijke overleg- en
adviesraad.
Vorig jaar, op 14 juni nam het sche-
pencollege een principebesluit om
deze raad op te richten. Er volgden
een aantal verkennende gesprekken
en een werkgroep bereidt nu de offi-
ciële start voor. Alle ondernemers
die in Zoersel actief zijn, kunnen
deelnemen aan deze raad. Hebt u
hiervoor interesse dan kunt u dat
melden aan de dienst secretariaat,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,
fax 03/380.13.30,
e-mail: gemeente.zoersel@publilink.be
Voor meer informatie kunt u ook
bellen: 03/380.13.13.

DUURZAME ONTWIKKELING

Voorontwerp ter inzage.

U kunt het voorontwerp inzien van 1
februari tot en met 31 maart 2000 op
de gemeentelijke milieudienst, in de
plaatselijke bibliotheken en op het
internetadres www.icdo.fgov.be. Het
plan gaat onder meer over:
- landbouw verweven met natuur en

veilige voeding,
- mobiliteitsbeleid,
- industriële ontwikkeling met res-

pect voor het leefmilieu en onze
gezondheid,

- grondige aanpak van sociale uit-
sluiting armoede, gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen,

- deelname van maatschappelijke
groepen om het beleid mee uit te
stippelen,

- een toekomst garanderen voor
onze kinderen, maar ook voor deze
elders in de wereld.

Opmerkingen moeten ten laatste op
31 maart toekomen op het secreta-
riaat van de ICDO, Kunstlaan 47-49,
1000 Brussel,
e-mail: plan@icdo.fgov.be,
fax 02/507.74.86.

GRATIS TRAM & BUS

Voor alle 65-plussers

Om het openbaar ver-
voer aantrekkelijker te
maken, heeft de Vlaam-
se regering beslist om in
het jaar 2000 het stads-
en streekvervoer in Vlaan-
deren gratis te maken
voor alle 65-plussers.
Deze maatregel wordt in
fasen ingevoerd tussen
januari en oktober 2000.
De 65-plussers van
Zoersel zullen vanaf 1
augustus 2000 gratis
kunnen rijden op bus en
tram met de ‘65+ kaart’
van de Lijn. Dit nieuwe
vervoerbewijs is een ma-
gneetkaart en geldt tot
en met 31 december
2002. De ‘65+ kaart’
heeft dezelfde gebruiks-
mogelijkheden als een
netabonnement van De
Lijn en heeft een waarde
van 32.055 frank per jaar.
Vanaf half juli verstuurt
De Lijn de ‘65+ kaart’ en
een folder met prakti-
sche informatie naar de
inwoners van Zoersel
die minstens 65 jaar zijn
op 31 augustus 2000.
Daarna bezorgt De Lijn
de ‘65+kaart’ maande-
lijks aan de nieuwe
rechthebbenden. Dit zijn
de inwoners die 65 jaar
worden in de loop van
de maand en nieuw
ingeschreven inwoners
die 65 jaar of ouder zijn.
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RA A D S Z I T T I N G VA N 23 D E C E M B E R 1999
ONTSLAG

Peter Jochems (Agalev)

neemt ontslag uit de ge-

meenteraad omdat hij buiten

de gemeente verhuist. Ward

Steel neemt zijn plaats in.

DE BIJL

Frank Peeters (ZTD) vroeg

om de verbouwing van de

Bijl tot tentoonstellingsruim-

te niet uit te voeren. De ge-

meenteraad had daartoe be-

slist tijdens de zitting van

oktober. De oppositie had

toen de vergadering tijdens

een schorsing verlaten en zo

niet deelgenomen aan het

debat en de stemming over

dit punt. De oppositie vindt

deze verbouwing te duur en

pleit voor afbraak en de

realisatie van een open groe-

ne ruimte. De meerderheid,

met uitzondering van Agalev,

blijft bij haar beslissing.

Stedenbouw geeft immers

geen vergunning voor

afbraak van de Bijl omdat dit

gebouw volgens de dienst

‘Monumenten en Landschap-

pen’ deel uitmaakt van een

waardevol dorpsgezicht. De

oude viswinkel mag wel af-

gebroken worden, maar Ste-

denbouw eist dat de ruimte

terug opgevuld wordt. Het

huidige plan is geïnspireerd

op de toestand van in de

jaren twintig. Het gebouw

biedt een gedeeltelijke door-

kijk naar de achterliggende

parkzone met parling met

aandacht voor enkele aan-

plantingen. Leo Cautereels

(Agalev) hekelde de ambte-

naren van Stedenbouw

omdat ze volgens hem te

weinig oog hebben voor

integratie van groen in de

dorpskom. Om deze reden

stemde Agalev, samen met

ZTD, SP, VLD en ZVV

tegen deze plannen. CDU,

DDV en VU stemden voor.

Vl. Bl. en Leo Cautereels

onthielden zich. Met twaalf

stemmen voor en tien tegen,

werd de start gegeven voor

de realisatie van een tentoon-

stellingsruimte.

KRINGLOOPPARK

Sinds november wordt het

kringlooppark uitgebaat door

een privé firma. Een aantal

zaken verandert. Zo kreeg

iedere inwoner een toegangs-

kaart en zal er ook moeten

betaald worden voor sommi-

ge afvalfracties. Een nieuw

politiereglement voor het

kringlooppark werd goedge-

keurd. Sommige raadsleden

betreurden dat onze gemeen-

te slechts over één dergelijk

park beschikt, dat daarenbo-

ven niet centraal gelegen is.

De SP betreurde dat de kring-

loop van afval in privé han-

den gegeven werd. Met dio-

xinecrisis vers in het geheu-

gen, vreest zij voor moeilijk

te controleren toestanden.

CENTRA VOOR

LEERLINGENBEGELEIDING

PMS en MST (medisch

schooltoezicht) werden gere-

organiseerd en onderge-

bracht in Centra voor Leer-

lingenbegeleiding (CLB). De

gemeente sluit voor haar

scholen een overeenkomst

met het vrije CLB waar ook

de PMS- en MST-diensten

waarmee ze vroeger werkten,

zijn ondergebracht. Vl. Bl.

stemt tegen omdat in het les-

senpakket sprake is van mul-

ticulturele opvoeding.

DE ROERDOMP

De nieuwe straat in de ver-

kaveling De Reiger zal De

Roerdomp heten. De Roer-

domp is een aan De Reiger

verwante zeldzame vogel die

ooit in het Zoerselbos voor-

kwam.

PERSONEEL

De gemeenteraad geeft aan

het schepencollege de be-

voegdheid om personeelsle-

den in tijdelijk dienstverband

en gesco’s aan te stellen. Zo

kan er in dringende gevallen

vlugger personeel aangewor-

ven worden.

De gemeente zal weldra een

nieuwe bode aanwerven. De

functiebeschrijving en aan-

wervingsvoorwaarden werden

door de gemeenteraad licht

gewijzigd en goedgekeurd.

WATERLEIDING

In de Liefkenshoek is de

druk op de waterleiding te

laag. Dit werd door de brand-

weer vastgesteld bij een oefe-

ning. De gemeenteraad keurt

het voorstel van Pidpa goed

om dit probleem op te los-

sen. Er zal een tweede lei-

ding vanuit de Halmolenweg

gelegd worden.

GEHEIME ZITTING

De gemeenteraad bekrachtigt

de tijdelijke aanstellingen

van Anne-Marie Jacobs,

Sofie Lens, An Dillen en

Inge Smits als leerkrachten

in het basisonderwijs.

Voor de dienstreizen die de

leden van het schepencollege

zullen maken in 2000 met

hun eigen wagen, werd een

reisvergoeding toegekend.

De laatste nieuwsjes
van het schepencollege

en de gemeenteraad
vindt u vanaf nu ook op

teletekst pagina 749.

De verslagen van de
raadszitting kunt u inzien

in de bibliotheken, de
loketdiensten en het

gemeentehuis.

U kunt zich ook
abonneren. U betaalt

hiervoor 500,- fr. per jaar.
Bestel op het nummer

380.13.15.

Oppositie:
ZTD, VLD, Vl. Bl., SP

Meerderheid:
CVP, Agalev, DDV, VU

WWAARRDD SSTTEEEELL



SPEELBEGELEIDERS
VOOR SPEELPLEIN- EN

GRABBELPASWERKING

JOUW PROFIEL

Ben je al 16 jaar op deze wereld aan het spelen
en heb je het attest van animator in het jeugd-
werk op zak (*) of je kan relevante ervaring
aantonen.
Wil je een deel van je zomervakantie spelend
doorbrengen en jouw speelplezier als een vonk
doen overslaan bij de Zoerselse kinderen.
Zie je het ook wel zitten om minimum veertien
dagen met een groep leeftijdgenoten samen te
werken om een bende kinderen een leuke tijd
te geven, dan ben jij iemand die wij zoeken.

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren vra-
gen we dat je wekelijks minstens één eigen ac-
tiviteit plant, die we in het grabbelpasprogram-
ma kunnen opnemen.
Voor kleuterbegeleiders (werking 3 tot 6 jari-
gen) komen vooral mensen in aanmerking die
bijvoorbeeld een opleiding kleuterleid(st)er vol-
gen.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij een dagelijkse vergoeding
en garanderen we jou minstens veertien dagen speelplezier.

INTERESSE?
Spring dan even binnen bij of bel vòòr vrijdag 23 maart naar Kristien
van de gemeentelijke jeugddienst, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.90.

(*) Verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugd-

werk, onder andere: Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50,

Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (NDO), tel. 02/269.71.80, Kaderschool

Duinen-heide, tel. 03/663.11.98, Jeugd en Stad, tel. 02/411.68.83.
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HOOFDMONITOR
VOOR SPEELPLEIN- EN GRABBELPASWERKING

JOUW PROFIEL

Je loopt al minstens 18 jaar op deze aardbol rond en je beschikt mini-
mum over een diploma Hoger Secundair Onderwijs of gelijkwaardig.
Bovendien beschik je over een attest van animator in het jeugdwerk
of kan je 3 jaar relevante ervaring aantonen.
Je beschikt over een goede dosis communicatieve vaardigheden, je
staat immers in voor het onderhouden van contacten met ouders, col-
lega’s-monitoren en kinderen.
Je weet dingen op goede organisatorische wijze aan te pakken en
zelfstandig werken in teamverband schrikt je niet af.
Je hebt beperkte administratieve vaardigheden en je weet bovendien
je eigen enthousiasme over te brengen op de monitoren-medewerkers
en alle kinderen, dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot 31 augustus 2000.
Een bezoldiging die is vastgesteld op het barema van administratief
medewerker.

INTERESSE?
Laat het ons schriftelijk weten vòòr vrijdag 31 maart. Je richt een kort
briefje aan de gemeentelijke jeugddienst, Halle-Dorp 37. Hier kan je
ook terecht voor verdere inlichtingen en vragen op het telefoonnum-
mer 03/380.13.90, vragen naar Kristien.

Voor
velen onder

jullie mag de zomervakantie dan nog

ver weg lijken, binnen de gemeente-

lijke jeugddienst worden er al volop

plannen gesmeed om tijdens die vakan-

tie tal van initiatieven te ontplooi-

en voor

kleuters, lagere-

schoolkinderen en opgroeiende

tieners. Bij al die plannen die nu

gemaakt worden, is het duidelijk dat

hiervoor extra mankracht meer dan

noodzakelijk en welkom is. Hier geven

we je een overzicht van alle “vacatu-

res” en de manier waarop je je “kan-

didaat kan stellen”.

Tijdens de zomervakantie organiseert

de gemeente Zoersel al meerdere jaren

een vakantiewerking voor kinderen en

jongeren van 3 tot 16 jaar. We werken

met diverse leeftijdscategorieën en

verschillende spelvormen.

Allereerst is er een kleuterwerking

voor 3 tot 6-jarigen, die een vaste

stek heeft. Daarnaast is er een rei-

zend monitorenteam van het speelplein

dat alle dagen, afwisselend in de

verschillende deelgemeenten, een

speels programma voor kinderen van 6

tot 12 jaar aanbiedt.

Iets heel anders is tenslotte de

grabbelpaswerking. Dit is een gevari-

eerd vrijetijdsaanbod voor 6 tot

12-jarigen en tieners tot

15 jaar. Bij de

grabbelpas

moeten de kinderen en

jongeren vooraf inschrijven en een

bijdrage betalen. Vaak gaat het over

uitstappen of speciale knutsel-

activiteiten, sportinitiaties.

Voor al deze initiatieven zijn wij op

zoek naar verschillende speelbegelei-

ders en één hoofdmonitor.

Zijn wij op zoek naar jou ???

JONGEWELDIG
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Hé tiener,Hé tiener,
Ben je tussen 12 en 16
jaar dan hebben we
een vraagje voor jou.
Binnenkort gaan we
binnen de jeugddienst
weer van start met de
opmaak van een zo-

meraanbod voor jullie.
Elk jaar trachten we een

zo evenwichtig mogelijk
tienerprogramma op te

maken: enkele sportactiviteiten,
avontuurlijke uitstappen, knutselactiviteiten,
pretparkbezoeken, ... 

Het zou natuurlijk kunnen dat er dingen zijn die jij
graag doet en die nog nooit aan bod zijn gekomen
binnen dit programma. Het kan ook dat je sommige
dingen te flauw of net te gevaarlijk vindt.
Daarom,... heb je een ‘cool’ idee laat het ons horen.
Misschien kunnen we het opnemen binnen het
gemeentelijk tienerprogramma. 

Neem de pen ter hand, trommel eventueel wat
vrienden op en maak een top tien van wat jullie in
de zomer van 2000 graag zouden doen.

Ik ben/wij zijn .......................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

en onze top tien voor de zomer is:

1. ...........................................................................

2. ............................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. .........................................................................

Uit de inzendingen trekt een onschuldige hand één
iemand die er al vast van overtuigd is dat hij een
grabbelpas op zak heeft voor deze zomer. 

Alle inzendingen kan je sturen naar:
Jeugddienst Zoersel,

Halle-Dorp 37,
2980 Zoersel.

Het einde van de winter (het begin van de lente) en het einde van de zomer (begin van

de herfst) zijn traditioneel perioden waarin velen onder ons zich niet goed voelen…

Onze voorouders wisten het reeds en er bestaan vele spreekwoorden daaromtrent.

Het einde van de winter betekent het einde van de koude, winterse dagen en nachten,

van de winterse buien, van de sneeuw en het vriesweer. Gedurende heel die lange win-

ter - vaak beginnen de koude dagen reeds in november - heeft de mens geen verse zo-

mervruchten en -groenten kunnen eten, hij heeft zich moeten tevreden stellen met de

voorhanden zijnde wintergroenten zoals pompoenen, rapen, spruitjes en schorseneren

(toevallig groenten die weliswaar gezond zijn als ze vers gegeten worden maar die

velen onder ons wegens de reuk en de smaak - ten onrechte - niet lusten), hij heeft zijn

voorraad zomerappelen en -peren opgegeten en hij heeft zich heel de maand december

en nog een stuk in januari feestelijk volgestopt met allerhande vleeswaren, conserven

en diepvriesproducten...

Geen wonder dat onze lichamelijke en geestelijke weerstand verzwakt is, dat wij aan

een reeks verkoudheden en winterse kwalen nog moeilijk weerstand kunnen bieden

(wegens een gebrekkige voorziening aan vitaminen, mineralen en vooral aan nu pas

ontdekte speciale plantenstoffen), dat wij nog weinig lichamelijke en geestelijke fit-

heid vertonen wegens een gebrek aan sport- en openluchtactiviteiten (omdat de dagen

ook zo kort en donker zijn), dat wij daardoor ook ongezond wintervet opgehoopt

hebben, enz… Komt daarbij dat in februari, maart reeds de eerste stuifmeelkorrels van

bepaalde boomsoorten de lucht ingaan die bij velen onder ons hooikoorts en allergie

verwekken…

Vooral oude en ziekelijke mensen moeten oppassen voor de periode die samenvalt met

het botten van het blad omdat zij vooral - méér dan de andere gezonde mensen - ver-

zwakt zullen zijn door de levenswijze tijdens de winter. Normale mensen zullen zich

in de winter goed warm kleden en buiten komen om te wandelen of te fietsen en zo in

beweging te blijven en dus voor hun gezondheid te zorgen, maar oude ziekelijke

mensen hebben schrik om in de winter veel buiten te komen en vertonen een

schromelijk tekort aan beweging. Bovendien eten zij vaak verkeerd, bijvoorbeeld

slechts wat boterhammen met confituur omdat zij weinig eetlust hebben. Zo komen zij

veel vitaminen tekort.

Wat zijn nu de beste remedies tegen de lusteloosheid en de verzwakte gezondheid bij

het botten van het blad?

Terug veel vitaminenrijke, verse winter- en lentegroenten gaan eten en vlees en kaas

voorlopig laten (verborgen “slecht vet”) En vervangen door veel vis en gevogelte (ver-

borgen “goed vet”). Terug veel meer gaan bewegen in openlucht (het weer wordt nu

toch warmer) en voor de overgevoeligen onder ons, zich nu reeds beschermen tegen

het boomstuifmeel door specifieke vaccinaties.

uw apotheker

HHEETT  BBOOTTTTEENN  VVAANN  DDEE  BBOOMMEENN
&&  HHEETT  VVAALLLLEENN  VVAANN  HHEETT  BBLLAADD

GGEEVVAAAARRLLIIJJKKEE  PPEERRIIOODDEENN
VVOOOORR  OONNZZEE  GGEEZZOONNDDHHEEIIDD
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Dit "vuurwerk" werd allerminst voor
het plezier afgestoken, en ging bijna
altijd met dodelijke gevolgen of in het
beste geval met aanzienlijke materië-
le schade gepaard: de Duitsers lan-
ceerden toen hun V1 en V2 "vliegen-

de bommen", die in Antwerpen en
wijde omgeving heel wat slachtoffers
maakten en een hoop schade en
ellende aanrichtten.
Ter herinnering: in de zomer van
1944 waren de asmogendheden
(Duitsland en Japan - Italië had al
gecapituleerd) op alle oorlogsfronten
in het defensief gedrongen door de
geallieerde legers, die overal succes-
volle tegenoffensieven hadden inge-
zet. Op 6 juni 1944 landden Britse,
Amerikaanse, Canadese en Franse
troepen in Normandië en begonnen
van daaruit aan de herovering van
Frankrijk en West-Europa op de
Duitsers, die zowat het hele gebied in
hun macht hadden. Juist één week
later, op 13 juni 1944 lanceerden de
Duitsers reeds hun eerste V1-bom
tegen Engeland, als "vergelding" te-
gen de invasie van de week tevoren
(afkorting V = vergeldingswapen).

Reeds in 1930 experimenteerden
enkele Duitse raketspecialisten
(onder wie de latere directeur van de
NASA Wernher von Braun) met
raketprojectielen in opdracht van de
Reichswehr (het toenmalige Duitse
leger). In de jaren dertig werden de
eerste prototypes gebouwd en ge-
test, maar niet altijd met succes. De
machtsovername door de nazi’s in
1933 en de latere Tweede Wereld-
oorlog verhaastten de snelheid en de
resultaten van deze experimenten
met rasse schreden. Zo werden al in
de vroege oorlogsjaren 1941 en 1942
zowel de V1 als de V2 "geboren".
Alhoewel de volksmond spreekt over
de "V-bommen" of "vliegende bom-
men V1 en V2" waren beide nieuwe
wapens allerminst identiek, zowel
wat uitzicht als technologie betreft.

De V1 was een onbemand vliegtuig
van 7,5 meter lang met een vleugel-
spanwijdte van 5 meter, voortgestuwd
door een pulserende Argus-straalmo-
tor, in feite de eenvoudigste van alle
straalmotoren, goedkoop in productie
en toch relatief betrouwbaar.
Het tuig woog in totaal 2 ton, waar-
van 1 ton voor de explosieve lading
en 500 kg voor de brandstof, en werd
schuin vanaf de grond met een "kata-
pult" de lucht ingeschoten.
Door de discontinue werking van de
straalmotor had de V1 een typisch
"pruttelend" voortstuwingsgeluid dat
men reeds van ver kon horen aanko-
men. Wanneer alle meegevoerde
brandstof opgebruikt was, kwam het
tuig automatisch door de zwaarte-
kracht in een neerwaartse duikvlucht
terecht, tot het op de grond insloeg.
De explosieve lading van 1.000 kg
TNT kwam zo tot ontploffing en ver-
oorzaakte een inslagkrater van circa
30 meter diameter bij inslag in open
veld (bij inslag in een stadswoonwijk
werden dus verschillende huizen
ineens weggevaagd).
V1 bereikte in kruisvlucht een snel-
heid van 640 km per uur op 1.000
meter hoogte, waardoor enkel de
snelste jachtvliegtuigen van de geal-
lieerden uit 1944 (met zuigermotoren
uitgerust!) het tuig in duikvlucht kon-
den bijhouden.

Na de eerste verrassing werd door
Engelsen en Amerikanen snel een
zeer doeltreffend meervoudig luchtaf-
weerscherm in de aanvliegroutes
geïnstalleerd, waar gemiddeld 7/10
van de invliegende V1’s niet doorheen
kwamen: het tuig vloog immers een
rechte horizontale koers en kon niet
zig-zaggen, waardoor het een gemak-

5 5  J A A R  G E L E D E N DOOR MARC VAN DYCK

OP ZOERSEL 
Waar bepaalde van onze medeburgers zich

ergerden aan het feit dat zij met oudejaar

geen vuurwerk mochten afsteken wegens de

millenniumproblematiek en het mogelijk

negatief effect hiervan op de communicatie-

middelen van de hulpdiensten, waren de

inwoners van de toenmalige gemeenten Halle,

Sint-Antonius-Brecht en Zoersel juist 55 jaar

geleden genadeloos blootgesteld aan een

geheel ander soort "vuurwerk", en wel zes

maanden lang.
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De verdeling is als volgt:

V1 V2 TOTAAL

Halle 7 6 13

Sint-Antonius 6 6

Zoersel 16 7 23

ALGEMEEN TOTAAL 42

8 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2000/1

kelijke prooi was voor juist ingesteld snel-
vurend luchtafweergeschut.
In tegenstelling tot V1, was de V2 een
echte supersonische raket, het summum
van rakettechnologie uit die tijd, die verti-
kaal gelanceerd werd en reeds na 30
seconden de snelheid van het geluid
(1.224 km per uur = Mach 1) haalde. Het
tuig schoot tot 60 tot 75 km de hemel in
voordat het terug op aarde neerkwam met
steeds toenemende snelheid onder
invloed van de zwaartekracht, wat uitein-
delijk resulteerde in een inslagsnelheid
van ongeveer 3.500 km per uur!
Evenals V1 voerde V2 een explosieve
lading van 1.000 kg TNT met zich mee,
die zich ook net achter het ontstekingsme-
chanisme in de kop van de raket bevond.
Als raketbrandstof werd hier vloeibare
alcohol en zuurstof aangewend. Na onge-
veer 1,5 minuut was deze brandstofhoe-
veelheid reeds opgebruikt, en na zijn
maximale hoogte bereikt te hebben,
begon V2 aan zijn dodelijke neerwaartse
terugvlucht naar de aarde.
V2 woog in totaal 13 ton, waarvan 1 ton
voor de explosieve lading en 9 ton voor de
raketbrandstof, en de lengte bedroeg
nagenoeg 14 meter.

Waar tegen V1 met juist ingesteld luchtaf-
weergeschut nog een serieus verweer
mogelijk was, kon tegen V2, die met een
snelheid van bijna Mach 3 uit de hemel
neerplofte, in 1944 helemaal niets onder-
nomen worden. Juist vóór de inslag waren
twee luide knallen te horen (van het door-
breken van de geluidsmuur), en daarna
markeerde enkel een grote opstijgende
stofwolk waar het helse tuig was ingesla-
gen. V2 kon in een stadswijk in éénmaal
een gans huizenblok platleggen, aange-
zien de kinetische energie waarmee het
tuig neerkwam een veelvoud was van de
vernielingskracht van de V1.

Van 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945
werden Londen en Antwerpen onophou-
delijk met V1’s en V2’s bestookt. Volgens
de Duitse strategie waren de V-bommen 
die de Antwerpse regio troffen, bedoeld
voor de vernietiging van de haven, die de
Duitsers tijdens hun overhaaste terugtocht
in september 1944 ongeschonden in geal-
lieerde handen moesten achterlaten.
Beide oorlogstuigen waren wel te onnauw-
keurig om er precieze militaire doelen mee
te kunnen treffen (als gevolg van de stand
van de toenmalige technologie en de talrij-
ke "kinderziekten" die erin zaten wegens
de te snelle ontwikkeling), zodat zij meer

op burgerdoelen dan op militair strategi-
sche installaties neerkwamen, met alle
gevolgen voor de burgerbevolking, die er
uiteindelijk het grootste slachtoffer van
werd.

Tijdens het V-bommenoffensief op Ant
werpen werden in totaal 4.248 V1’s op de
provincie afgevuurd, waarvan zo’n 70 %
nog tijdens hun vlucht door luchtafweer
vernietigd werden.
Dit wil dus zeggen dat nog altijd 30 % of
zo’n 1.724 stuks op de grond neerkwamen,
waar ze voor meer dan 3.500 doden en
5.000 gewonden verantwoordelijk waren.
Men kan zich onder deze omstandigheden
indenken, dat het openbare leven in de
stad en omstreken zo goed als volledig
door dit "bommenoffensief" werd ont-
wricht: uit veiligheidsoverwegingen werd
het spektakelleven volledig stilgelegd en
de scholen werden gesloten ofwel naar
het platteland verhuisd. Wie kon, ont-
vluchtte de stad en omstreken naar veili-
ger oorden. Wie bleef, leefde constant
onder doodsangst en blinde terreur.

V2’s zorgden voor meer dan 1.500 doden
en 2.000 gewonden in Antwerpen en
omgeving, en in totaal werden in de pro-
vincie 3.600 woningen totaal vernield en
vijfmaal zoveel zwaar geteisterd. Een
uiterst zware balans dus, wanneer men
bedenkt dat "slechts" 200 V-bommen
neerkwamen in het geviseerde havenge-
bied, waar zij echter de daar heersende
overslagactiviteit ten dienste van de geal-
lieerde legers niet konden ontwrichten.

Waar de stad Antwerpen met haar rand
gemeenten en het havengebied als doel-
wit nummer 1 gold, is het toch zo dat ook
de gemeenten rond de stad, zo onder
andere het Halle, Sint-Antonius-Brecht en
Zoersel eveneens ongevraagd hun deel
kregen.

Op de officiële kaart van de inslagen
vande V-bommen in Groot-Antwerpen
kunnen wij zien dat er tijdens het V-bom-
menoffensief van oktober 1944 tot maart
1945 welgeteld 42 projectielen op de drie
deelgemeenten van de huidige fusiege-
meente Zoersel neerkwamen.

Het waren met zekerheid tuigen die uit
koers raakten, ofwel door de onnauwkeu-
righeid van hun besturingssysteem zelf,
ofwel door het feit dat zij door geallieerde
luchtafweer aangeschoten en beschadigd
werden.

De zichtbare getuigen van het V-bommen-
offensief op Antwerpen in Zoersel en om-
geving zijn 55 jaar na de feiten uiteraard
nauwelijks nog te vinden, en toch blijven
er nog enkele over: in de (onlangs gereno-
veerde) pastorij van Zoersel aan de
Kerkstraat staat in de tuin vooraan nog
een vrij intacte straalbuis van de motor
van een op Zoersel neergekomen V2-ra-
ket. Na al die jaren nog vrij goed bewaard,
gezien het feit dat zij in open lucht staat!
En in het bos naast de Hallevelden, onge-
veer ter hoogte van het "Huis Ten Halve"
vindt men na enig zoekwerk op een privé
terrein nog een volledig intacte inslagkra-
ter van een V1-projectiel, helemaal tussen
de mastenbomen, als een mini-vijver,
maar dan wel één die niet door mensen-
handen werd gegraven!

Volgens officiële gegevens werden er in
de fusiegemeente Zoersel een 30-tal hui-
zen door de "vliegende bommen" zwaar
beschadigd, en een 70-tal in meer of min-
dere mate geteisterd. Wegens de meer
verspreide bebouwing in Zoersel en om-
geving viel de tol aan mensenlevens en de
aangerichte schade aan gebouwen hier
verhoudingsgewijze veel lichter uit dan in
de dichtbevolkte en aaneengesloten ste-
delijke bebouwing van Groot-Antwerpen.

Toch zijn nog diverse graven van oorlogs-
slachtoffers uit de periode september
1944 - maart 1945 op de kerkhoven van
Halle, Sint-Antonius en Zoersel de stille
getuigen van het hier aangerichte oorlogs-
leed, dat hoofdzakelijk op rekening van de
"V-bommen" kan worden geschreven.
Alleszins het bewijs dat W.O. II evenmin
aan onze gemeente voorbij is gegaan zon-
der ook hier brokken te maken.

We mochten ons dus met oudejaar 1999
gelukkig achten, dat het "vuurwerkverbod"
slechts een deel van een snel voorbij-
gaande millenniumproblematiek was en
dat wij geen "vuurwerk" te verwerken kre-
gen zoals onze ouders en grootouders in
de oorlogswinter 1944-1945 meegemaakt
hebben.

Hopelijk blijft een dergelijk scenario ons
en de komende generaties in het derde
millennium bespaard!



Redactievergaderingen voor de GGD gaan
door op zaterdagmorgen. Dat wist u nog niet
omdat het hier nog nooit is gezegd.
Zaterdagmorgen is een moment waarop menig
lid van deze redactieploeg moeite heeft de ver-
moeide (oog)leden in de juiste plooi te houden.
Over de precieze oorzaken bestaan vele verkla-
ringen, maar daar zullen we het een andere
keer over hebben. Alleszins is het bedrag voor
verse koffie een substantieel deel van ons bud-
get, waar u zich verder niet al te veel van moet
voorstellen. Maar aangezien de schepen voor
GGD-zaken ook schepen voor geldzaken is,
wordt het schrikbarend hoge bedrag voor verse
koffie met de mantel der (politieke) liefde toege-
dekt. Uiteindelijk moet de GGD toch worden
ineengeknutseld nietwaar, al was het maar
door de verse koffie rijkelijk te doen vloeien.

Er bestaan echter enkele toverwoorden om de
ochtendse lamlendigheid, die met verse koffie
hoogstens kan worden verheven tot een kabbe-
lend gesprek, om te toveren tot een woeste
wilde woordenstroom. Deze woorden zijn; 'de
sleutel van het drankkot'.
Zoals in alle sprookjes met een slechte afloop
is het zeer gevaarlijk deze woorden uit te spre-
ken, omdat niet meer kan worden voorspeld
hoe de redactieraad dan verder zal verlopen.
Vandaar dat de leden van de redactieraad zeer
schroomvallig met deze vijf woorden omsprin-
gen.

Over het drankkot doen de wildste geruchten
de ronde, en ook de redactieraad slaagde er
nog niet in de vele geheimen waarmee deze
plaats is omgeven tot volle klaarheid te bren-
gen. Juist daarin schuilt het mysterieuze van de
woorden.
Sommigen menen te weten dat het drankkot
ergens onder het kasteel zit, gevuld met hon-
derden van de meest waardevolle wijnflessen
(volle!).
Anderen houden voet bij stuk en zeggen dat
achter een schilderij in het bureau van de bur-
gemeester een geheime bergplaats is, waar
enige tientallen kisten whisky, cognac, armag-
nac, calvados, poire williams (Morand), plus
enige kratten ouden en zeer zeer ouden jene-
ver staan. Dit alles voorzien van de nodige gla-
zen, koelers, dienstbladen en andere attributen.
(Maar geen enkel lid van de redactieraad die
durft zweren er ooit geweest te zijn).
Nog anderen, maar ze zijn niet talrijk (en stiel-
bedervers zijn het), beweren dat dit allemaal
flauwekul is, en dat in het drankkot niet meer
dan enkele glazen verschraalde wijn staan,
enkele halve pinten met verlept bier zonder

schuim noch gas, plus enkele trappistenglazen
met oude schimmel op, enkele korsten zeer
oud Frans brood niet te na gesproken.
Volgens absoluut ingewijde bronnen zouden er
in het drankkot ook enkele magnumflessen port
staan van een zeer zeer droge soort (de droog-
ste, 'very very dry' dus).
Al wie nadere inlichtingen over deze mysterieu-
ze plaats kan verschaffen gelieve zich te mel-
den op het speciale telefoonnummer (dat van
de Wim).

Enfin, om de draad van het verhaal weer op te
nemen en zonder al te veel uit de biecht te
klappen.

Het gebeurde dus op de eerste zaterdagse
redactieraad na Nieuwjaar. U weet wel dat
nieuwjaar van het vele verboden schitterende
vuurwerk en dat van die M-bommen die er uit-
eindelijk geen waren.
Het is een (zeer) oude traditie in de redactie-
raad dat de flessen dan worden bovengehaald,
dat iedereen zijn mond aan de teut van de fles
zet, een gedeelte van de inhoud in de keelholte
laat lopen, de fles vervolgens doorgeeft aan zijn
(of haar want 'ze' doen stevig mee) linkerbuur
die dan met zijn of haar mouw de teut eerst
schoonveegt, zijn of haar mond aan de teut zet
voor een stevige slok (ik heb al gezien sommi-
gen zelfs twee), en zo heel de tafel rond, en zo
van elke fles (cognac, armagnac, poire williams
- Morand! - en ook de zeer zeer ouden jene-
ver). Op die manier wordt een hechte broeder-
band gesmeed in het overigens heterogene
gezelschap.
Aldus gewapend kan de redactieraad dan het
gesprek aanvatten over de evaluatie van het
kerstnummer.

Maar wat geschiedde op de bewuste eerste
redactieraad van het historische, magische, mil-
lennium-, enz 2000-jaar?
De toverspreuk werd zeer snel uitgesproken die
morgen, dat had u al geraden, maar... ze werk-
te die morgen niet want... de sleutel van het
drankkot (dat is ze)... WAS ER NIET!

Algemene stilte (de kabbelende beek werd op
slag een dorre woestijnvallei).

De blikken keken verslagen en totaal gedesillu-
sioneerd richting Nadia, (slechte) boodschapper
van dienst.

Jan, de voorzitter, immer zijn kalmte bewarend,
herstelde moeizaam van de uppercut. "Euh, ik
denk dat we dan vandaag niet zullen moeten
drinken mannen." (Hij bedoelt er ook de vrou-
wen mee want, en het moet gezegd, hij is niet
sectair).

Christian en... Bart, trouw aanwezig op elke
eerste redactieraad van het jaar, konden het
niet geloven: "De sleutel van het drankkot is er
niet?". Raymonde: "De sleutel er niet? Allee da
kan toch nie."
De magische woorden waren hun toverkracht
ineens kwijt. Ontgoocheling en het eerste spoor
van woede begonnen door te klinken.

Moeizaam toog de redactieraad aan het werk.
U moet weten dat er elke redactieraad een
berg tekst ligt en het zwoegen geblazen is om
er door te geraken.
Die morgen werd het een slachtpartij: nee, te
lang, nee, te moeilijk, welke kluns heeft dat nu
geschreven, die? Die hebben er al ingestaan,
te laat, dedie, zijn ze daar weer? Nee te lang,
nee te kort, enz. De unanimiteit was deze keer
groot. Er hing elektriciteit in de lucht. Dit zou
een heel erg dun nummer worden.
Zelfs het cursiefje sneuvelde bijna. Armand
vroeg stuurs waarom dat altijd schuin stond
gedrukt, en of we geen normale letters hadden.
Het was meer uit frustratie dan hij het meende.

Bij de vraag naar kandidaten voor het verslag
van de gemeenteraad - anders altijd al een las-
tig punt - was het pas goed prijs: "Wat, als die
paljassen denken dat we daar nog moeite voor
willen doen, als ze geeneens de sleutel van het
drankkot kunnen klaarleggen." (Ik denk dat het
Marc was, anders de rust zelve). De tover-
kracht was nu wel definitief weg.

Wat moest gebeuren gebeurde. In een tekst
van het prins Laurent-fonds stond het woord
"hondenpoep" zonder n geschreven. Er ont-
stond een heroïsche discussie tussen de linker-
kant van de tafel en de rechterkant, waarbij
ruwe krachttermen (hierover later meer) niet
werden geschuwd. In de Babylonische spraak-
verwarring werd de frustratie eindelijk de vrije
loop gelaten.
De redactieraad eindigde in totale verwarring
en complete ontreddering. Wat ik er nog van
heb kunnen opmaken, is dat in de volgende
GGD uiteindelijk een verslag zou staan van de
reis van kabouter Flop naar het land van alle
Chinezen maar niet met den dezen, er van
deze keer nu eens géén verslag van de
gemeenteraad zou instaan,... Enkele dames
vroegen in het tumult op hoge toon en luidop
wanneer die foto's van blote mannen er nu ein-
delijk zouden inkomen.

De Bastille in 1789, Brussel in 1830, de
Sorbonne, mei '68. Zo moet het toen ook zijn
begonnen, met de sleutel van het drankkot.

BB
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HALLE KRIJGT

ZUIDELIJKE HOOFDRIOOL

Als u dit leest, zijn de werken al ge-

start. Vanuit de collector in Liefkens-

hoek loopt de zuidelijke hoofdriool

over het Sniederspad, rechtsaf Klein

Herentals, Boordeken, over Halle-

velden via Brakkebos naar Vogelzang.

Verderop steekt de collector Halledorp

schuin over naar de Brakenberg om te

eindigen ter hoogte van de Loteling-

laan. Vogelzang zelf en alle zijstraten

van de Vogelzang krijgen meteen mee

riolering. Een specifiek wegenplan

moet de verkeersveiligheid in de wijk

verhogen. De aannemer krijgt 150

werkdagen of +/- 1 jaar om de klus te

klaren.

RIOLERING

KERKHOFLEI EN OMGEVING

Weldra gaat het rioleringsproject

“Kerkhoflei en omgeving” van

start. De werken zullen in fasen

verlopen om de hinder zoveel

mogelijk te beperken. Half febru-

ari start men in de Heybleuken-

straat met voorbereidende werk-

zaamheden aan de nutsvoorzienin-

gen. Rond april gaan de eigenlijke

werken van start aan het kruispunt

Kerkhoflei/Heybleukenstraat.

Nadien komen Heybleukenstraat,

Frans Hensbergenstraat, Alfons

Butsstraat, Nieuwstraat en Hei-

meulenweg (zijstraat Nieuw-

straat) aan de beurt.

De werken duren ongeveer 120

werkdagen.

In de GGD 99/2 kon u al een

artikel lezen over deze werken

met een schets van de verschil-

lende verkeersveiligheidsingrepen.

Aansluitend, in het najaar, gaat

het Aquafinproject van start. Dan

wordt riolering aangelegd in Jukschot,

Kerkhoflei (van Handelslei tot net

voorbij Oase) en Heimeulenweg (zij-

straat Kerkhoflei). Ook hier zal samen

met de rioleringswerken meteen iets

gedaan worden aan de verkeersvei-

ligheid van de wijk.

Een werkgroep met afgevaardigden

van het gemeentebestuur, de scholen,

wijkbewoners en het studiebureau zat

hierover rond de tafel. Het voorstel dat

zij uitwerkten, werd met heel de wijk

besproken tijdens een bewonersver-

gadering op 30 november 1999.

Hieronder vindt u een schets van het

resultaat dat aan de gemeenteraad van

februari zal worden voorgelegd.
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Waar loost u uw afvalwater? De kans is groot dat

u moet antwoorden “in een gracht of gewoon

laten bezinken in de sterfput”. Meer dan 2/3 van

de woningen in onze gemeente is immers niet

aangesloten op riolering en vervuilt dagelijks ri-

vieren en bodem!

Een situatie die absoluut moet veranderen.

Op niet minder dan drie plaatsen in de gemeente

starten er weldra grote rioleringswerken. Het gaat

zowel om collectoren of hoofdriolen door Aquafin

aangelegd, als om secundaire rioleringen, door de

gemeente aangelegd. Samen met de rioleringswer-

ken pakt de gemeente meteen de verkeersveilig-

heid aan. Voor verschillende wijken zijn er in

overleg met de bewoners speciale verkeersplannen

uitgewerkt.

Elke deelgemeente krijgt z’n deel. In Halle werd

het startschot begin februari al gegeven. Hier

komt de lang verwachte zuidelijke hoofdriool.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer één jaar in

beslag nemen. In maart is het de beurt aan St.-

Antonius. De zeer belangrijke rioleringswerken

zullen er hier voor zorgen dat het vuile water van

meer dan 547 woningen (1.642 inwoners) en van

de ambachtelijke zone eindelijk opgevangen wordt

en naar het waterzuiveringsstation afgevoerd

wordt. Hier komt de, eveneens lang verwachte,

collector in de Kerkhoflei en het Jukschot. Eerst

start het gemeentelijk deel van het project in de

straten tussen het Jukschot en de Kerkhoflei.

De deelgemeente Zoersel kan bij al dit buldo-

zergeweld niet afwezig blijven. Na het bouwverlof

gaat ook hier het hek van de dam met de “collec-

tor Krekelenberg”. De werkzaamheden vangen

aan ter hoogte van de Zandstraat/De Reiger en

lopen zo via de Reiger, de Langebaan naar de

Krekelenberg richting Westmallebaan.

ZOERSEL START

voetpad langs beide zijden,
oversteekplaats aan politie en
Heimeulenweg, bocht haaks

voetpad langs beide zijden,
oversteekplaats aan politie en
Heimeulenweg, bocht haaks

haakse aansluiting  van de
Kerkhoflei op de Heimeulenweg

haakse aansluiting  van de
Kerkhoflei op de Heimeulenweg

een asverschuiving,
links een voetpad tot aan de

J. Cornelissenlaan

een asverschuiving,
links een voetpad tot aan de

J. Cornelissenlaan

33

22

11
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MET DE VAN...
verhoogt kruispuntverhoogt kruispunt asverschuiving met

vernauwing op plateau
asverschuiving met

vernauwing op plateau
asverschuiving met

vernauwing op plateau,
tussen punt 4 en 5 bomen

asverschuiving met
vernauwing op plateau,

tussen punt 4 en 5 bomen

asverschuiving naar zijde pare nummers,
langs onpare zijde bomen

asverschuiving naar zijde pare nummers,
langs onpare zijde bomen

asverschuiving aan Vrijgeweide,
van Vrijgeweide tot Stoppelveld

één plateau

asverschuiving aan Vrijgeweide,
van Vrijgeweide tot Stoppelveld

één plateau

voetpad blijft, aan de overzijde bomen,
na Fr. Hensbergenstraat

een asverschuiving

voetpad blijft, aan de overzijde bomen,
na Fr. Hensbergenstraat

een asverschuiving

HIER STARTEN DE WERKEN

ROND APRIL

(voorbereiding in februari)

44 55 66

77

88

99

1100
11

22

33

44 77 88--99 1100

66

55



12 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2000/1

vervolg van blz. 11 “ZOERSEL START MILLENNIUM MET DE R VAN...”

RIOLERING KREKELENBERG

Na het bouwverlof kan ook Zoersel de graaf-

machine niet meer buiten houden. Aquafin start

er dan met de grote collector “Krekelenberg”.

De werken vertrekken aan de Zandstraat ter

hoogte van de Reiger. Via de Reiger en de

Langebaan bereikt men Krekelenberg. We zijn

dan al een eind in 2001. Langs de Krekelen-

berg bereikt men de Westmallebaan waar men

het lozingspunt in de Krekelenloop opheft en

de wijk de Kievit op het rioleringsnet aansluit.

Een werkgroep met bewoners, studiebureau en

gemeentebestuur timmerde aan een verkeers-

plan voor een veiliger Krekelenberg. Bedoeling

is dat het sluikverkeer er afneemt en dat de

snelheid daalt. De belangrijkste maatregelen

van dit verkeersplan vindt u hieronder.

kruispunt
Kerstraat/Langebaan/Krekelenberg

op een plateau

kruispunt
Kerstraat/Langebaan/Krekelenberg

op een plateau

asverschuiving aan de Meerheideweg en de Vennelaan,
middenvak met bomenrij

asverschuiving aan de Meerheideweg en de Vennelaan,
middenvak met bomenrij

inrijbocht Krekelenberg/Westmallebaan op plateauinrijbocht Krekelenberg/Westmallebaan op plateau

fietspad tussen
Kerkstraat en Smissestraat,

verhoogt kruispunt blijft

fietspad tussen
Kerkstraat en Smissestraat,

verhoogt kruispunt blijft

asverschuivingasverschuiving

asverschuivingasverschuiving

11

22

33

44

55

66

11

22

33

44

55

66



Zoals de meesten onder u misschien al tot
vervelens toe gehoord hebben, wordt het
hartinfarct, onze grootste doodsoor-zaak,
door verschillende factoren veroor-zaakt
en niet alleen maar door vet eten of alleen
maar door roken.
Om al de risicofactoren nu eens mooi uit-
gebeeld op een rijtje of beter nog op een
schijfje te zetten, hebben spitsvondige
geesten de “Cardiovascular Risk Manager”
ontwikkeld.
Deze schijf zal dit jaar door uw huisarts
worden aangewend om u op een zeer
overzichtelijke en duidelijke manier te to-
nen wat de toekomst u te bieden heeft met
uw manier van leven en hoe een gezonder
leven op korte tijd reeds uw risicoscores
opvallend kan doen verbeteren.

Op dit schijfje bevinden zich negen assen
die elk een eigen schaal vertonen.
Uw huisarts zet de scores uit op de ver-
schillende assen. De verbindingslijnen
tussen deze negen scores vormen een
veelhoekig vlak dat hoe kleiner het is, hoe
slechter het gesteld is met uw toekomst.
Hoe groter het wordt door uw slechte le-
vensgewoonten te veranderen, hoe beter
u ervoor komt staan. De Schijf evolueert
van groen aan de buitenkant (goede
scores) over oranje naar rood in het cen-
trum (de alarmzone)

We bekijken even “de schijf van ons
leven”:

- u bent of man of vrouw: mannen hebben
al door hun hormonen een groter risico
op hart- en bloedvatenziekten,

- as 1: de leeftijd:
hoe ouder hoe wijzer,maar ook hoe
meer kans op ziekten,

- as 2: roken:
hoe meer sigaren of sigaretten per dag,
hoe erger het met uw hart is gesteld,

- as 3: suiker nuchter:
liefst beneden 100,

- as 4: totale cholesterol:
liefst beneden 190,

- as 5: triglyceriden:
liefst beneden de 150,

- as 6: HDL cholesterol (de goeie):
liefst boven de 35,

- as 7: BMI of de body-mass-index:
uw gewicht gedeeld door uw lengte in
het quadraat best beneden de 25
(anders voor mannen dan voor
vrouwen),

- as 8: de onderdruk van de bloeddruk:
onder de 85 aub,

- as 9: de bovendruk van de bloeddruk:
onder de 140.

En zo gebeurde het dan mijn ster aan het
firmament heel wat minder groot was dan
die van mijn vrouw, maar volgend jaar
rond deze tijd dan zal ze terug stralen uit
volle macht ... alleen die straal van mijn
leeftijd die zal weer een graadje minder
zijn en dat is het enige wat ik niet in de
hand heb!

Op naar de groene sterren! Leef in het
groen! Eet uzelf groen! De groenen zullen
iedereen overleven!

Raadpleeg uw huisarts!

PREVENTIEGROEP MALLE-ZOERSEL
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staat voor LOco-regionaal

Gezondheidsoverleg en

Organisatie.

Het LOGO wil de gezondheid van de

bevolking bevorderen.

De Vlaamse regering geeft het LOGO de

opdracht om vooral aan de volgende vijf punten

te werken:

- daling van het aantal rokers,

- stimuleren van vetarme en vezelrijke voeding,

- kwaliteitsvol bevolkingsonderzoek naar borst-

kanker voor vrouwen van 50 tot en met 69

jaar,

- afname van het aantal dodelijke ongevallen in

de privé-sfeer en in het verkeer,

- voorkomen van infecties door beter te vac-

cineren.

Daarnaast kunnen ook plaatselijke thema’s

gekozen worden.

Het LOGO Antwerpen Noord bestaat uit vijf-

tien gemeenten: de noordelijke districten van

de stad Antwerpen (Berendrecht, Ekeren,

Luchtbal, Rozemaai en Zandvliet), Brasschaat,

Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle,

Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem,

Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

De gemeentebesturen, de gezondheidsraden en

de huisartsenkringen van deze gemeenten

willen de krachten bundelen om samen de pre-

ventieve gezondheidszorg uit te bouwen.

LOGO Antwerpen Noord is te bereiken op de

Klina Campus St.-Jozef, Kerkstraat 9,

Kapellen, tel./fax 03/605.15.82.

“DE GROENE EN DE RODE STER”
PREVENTIE VAN HART- EN BLOEDVATENZIEKTENOVER DRUGS …

WAT VERSTAAN WIJ ONDER DRUGS?

Bij de term “drugs” denken velen spontaan aan
heroïnespuitende junkies, maar drugs zijn
zoveel meer. Koffie, tabak, alcohol, med-
icatie,... Al deze producten, waar je
dagelijks mee in contact kan komen, zijn ook
drugs. Ze zijn in onze cultuur aanvaard,
waardoor niemand er nog van opkijkt. Er zijn
veel soorten drugs, gevaarlijke en minder
gevaarlijke, wettelijke en niet-wettelijke.
Drugs zijn eigenlijk al die middelen die je
denken, je gevoel en je stemming veranderen.

Grof geschetst kunnen we drugs in DRIE
groepen opdelen:

1. OPPEPPENDE DRUGS:
Deze drugs geven je het gevoel veel meer
aan te kunnen, moeheid krijgt als het ware
geen vat op jou.
Bijvoorbeeld: koffie, amfetamines,
cocaïne, …

2. VERDOVENDE MIDDELEN:
Deze middelen verdoven je en doen je
lichaam trager werken. Je wordt je minder
bewust van wat er om je heen gebeurt.
Bijvoorbeeld: alcohol, kalmeermiddelen,
heroïne, …

3. HALLUCINOGENE MIDDELEN:
Dit zijn drugs die de realiteit anders
laten beleven dan ze is, je raakt in de
war.
Bijvoorbeeld: marihuana, LSD, psylo’s, …

Waarom gebruiken mensen nu eigenlijk drugs?
In de volgende GGD kunt u het vervolg lezen.

Indien u vragen hebt, kan u gerust eens
bellen of langskomen.
Erik Fuhlbrügge, drugpreventiewerker,
Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.81.

HIJ

ZIJ



KENT DE SENIOR DE DIENSTEN?

Minstens 35% van onze senioren zegt één of meerdere dien-

sten niet te kennen.

De dienst warme maaltijden is het beste gekend (door 65%

van de senioren), op de voet gevolgd door de dienst gezins- en

bejaardenhulp en de poetsdienst. Broederlijk volgen sociale

dienst van gemeente en OCMW, elk gekend door 56% en

daarna de klusjesdienst met 53%.

Minder dan de helft van de senioren weet dat ons OCMW een

minder-mobielencentrale en een uitleendienst voor rolstoelen

heeft. Als laatste in de rij volgen de boodschappendienst

(39%) en de juridische dienst (31%).

De kennis van de meeste diensten blijkt weinig afhankelijk te

zijn van de leeftijd. 70+ers kennen doorgaans even goed, soms

zelfs beter de dienst dan de jongere senioren. Het is wel zo dat

het “niet-kennen” van een dienst voor 70+ers meestal pro-

blematischer is dan voor jongere senioren.

HOE LEREN DE SENIOREN
DE DIENSTEN KENNEN ?

Zij leren de diensten hoofdzakelijk kennen door erover te le-

zen. 67,4% van wie zegt een dienst te kennen, heeft deze in-

formatie verkregen via de Grootse Gemene Deler. 31% heeft

z’n kennis vergaard via de informatiebrochure en 30% via de

seniorenkrant. Familie, vrienden, buren of kennissen zijn voor

11% een bron van informatie.

Opvallend is dat huisdokter en thuisverpleging bijzonder laag

scoren als informatiebron (1% - 3%).

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Hier haalt de gemeentelijke sociale dienst het hoogste cijfer. 1

op 5 senioren (21%) heeft reeds gebruik gemaakt van de

sociale dienst van de gemeente. Dit is logisch, voor een aantal

zaken moet men immers bijna steeds langs de gemeentelijke

sociale dienst passeren: pensioenaanvraag, tegemoetkomingen

voor gehandicapten,... De sociale dienst van het OCMW, de

dienst gezins- en bejaardenhulp en de poetsdienst hebben elk

7% gebruikers.

Onze gemeente beschikt over een uitgebreid aanbod van

diensten voor senioren. Maar in hoeverre zijn deze ge-

kend. Wie maakt gebruik van deze diensten en wie niet?

Welke verwachtingen heeft de senior ten aanzien van de

dienstverlening? En wat vinden de gebruikers van de

diensten?

Op deze en andere vragen wilden het OCMW en het ge-

meentebestuur een antwoord vinden door middel van

een enquête.

Inmiddels werden de formulieren verwerkt en zijn de

resultaten bekend. Tijdens de week van de senior in

november werd al een tipje van de sluier gelicht. In dit

artikel geven we een overzicht van de belangrijkste

resultaten.

Er werden twee groepen afzonderlijk bevraagd, ener-

zijds senioren vanaf 55 jaar via een steekproef en

anderzijds de gebruikers van de OCMW-diensten vanaf

55 jaar. Bijna 1/3 of 32 % van de senioren die werden

aangeschreven, stuurden het

enquêteformulier ingevuld

terug.

12% tot 18 % van de 76+ers in Zoersel kunnen niet rekenen op hulp van familie, buren of
vrienden! Zij zijn volledig aangewezen op professionele hulpverlening. Tot 76 jaar blijft de
zelfredzaamheid van onze senioren zeer hoog. Dit is de voornaamste reden waarom geen
beroep gedaan wordt op diensten. Anderzijds neemt het gebruik van diensten duidelijk toe
tussen 71 en 76 jaar. Dit zijn enkele resultaten van de seniorenenquête die vorig jaar in
Zoersel werd gehouden.

enquête dienstverlening senioren
D E R E S U L T A T E N

enquête dienstverlening senioren
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WAAROM MAAKT DE SENIOR GEEN GEBRUIK VAN
EEN BEPAALDE DIENST?

63% tot 94% wijzen op de “zelfredzaamheid”. “Ik doe nog veel

zelf”, “Ik kook zelf” of “Ik rij zelf met de auto” worden als

antwoord aangekruist. Pas daarna volgt hulp van vrienden, buren

of familie.

SCHARNIERLEEFTIJD

De enquête zocht ook naar de leeftijd waarop het gebruik van

diensten duidelijk begint toe te nemen. Voor de meeste diensten

valt deze “scharnierleeftijd” tussen de 71 en de 76 jaar. Maar

anderzijds blijkt dat tot 76 jaar de zelfredzaamheid nog zeer

hoog blijft. Van de 71 tot 75 jarigen geven 96%, 85% en 96%

(voor respectievelijk dienst gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst

en dienst warme maaltijden) het “nog veel zelf doen” aan als

reden om geen beroep te doen op een dienst.

HULP VAN DERDEN

Het kunnen rekenen op hulp van derden neemt toe met de leef-

tijd, de scharnierleeftijd op 70 jaar.

Vermoedelijk was deze vraag voor jongere senioren minder rele-

vant, omdat zij ook minder een beroep moeten doen op hulp van

derden. Gelukkig maar dat de oudere senioren in verhouding meer

kunnen rekenen op hulp van derden dan de jongere senioren.

Maar helaas moeten we daar vaststellen dat nog 12 tot 18% van

de 76+ers niet kan rekenen op hulp van derden. Dit betekent in

absolute cijfers: 139 senioren (80 tussen de 76 en 80 jaar en 59

boven de 80 jaar).

WELKE NIEUWE DIENSTEN ZIJN NODIG?

Dit was een open vraag in het formulier, er werden dus geen

antwoorden voorgehouden die men eenvoudig kon aankruisen.

Toch had 1/3 van diegenen die hun formulier terugstuurden, hier

iets neergeschreven. Een meerderheid gaf echter een antwoord

dat afwijkt van de vraag of wees op de verbetering van reeds be-

staande diensten.

29 senioren of 8% vroegen om een bijkomende dienst: oppas-

dienst voor bejaarden, dienstencentrum, ombudsman en bijko-

mende serviceflats.

WAT VINDEN DE GEBRUIKERS VAN DE OCMW-
DIENSTEN ?

Het OCMW-cliënteel ouder dan 55 jaar werd afzonderlijk

bevraagd. De gemiddelde gebruiker van de OCMW-diensten is

alleenstaand, vrouw en meer dan 70 jaar oud.

De poetsdienst is de meest gebruikte dienst, gevolgd door de

dienst warme maaltijden en de dienst gezins- en bejaardenhulp.

Een grote meerderheid van het OCMW-cliënteel vindt de dienst-

verlening vriendelijk tot zeer vriendelijk en is tevreden over het

werk. De warme maaltijden vindt 81% lekker tot uitstekend.

Als het OCMW-cliënteel een beroep doet op hulp van derden,

komen zij meestal terecht bij familie (66%). Op vrienden of

buren rekent men minder (26%). Meer dan 1/5 (21%) geeft aan

dat zij geen enkel beroep kan doen op hulp van vrienden, fami-

lie of buren.

Wie de volledige resultaten van de enquête wenst

in te kijken kan contact opnemen met de gemeen-

telijke dienst Communicatie en Voorlichting,

tel. 03/380.13.02.

OCMW ZOEKT VRIJWILLIGERS

Oppasdienst senioren, langdurig zieken,
gehandicapten,...

Uit de bevraging bij de senioren blijkt dat er nood is aan een

oppasdienst voor senioren, langdurig zieken en gehandi-

capten.

Sommige mutualiteiten beschikken over zo’n dienst. Deze is

echter alleen bestemd voor hun leden.

Voor iedereen die bestendig of bijna bestendig, bejaarden,

zieken of gehandicapten verzorgt en bij gelegenheid over een

bepaald aantal uren een beroep wil doen op een vervangende

kracht, zal het OCMW de oppasdienst terug opstarten.

Het OCMW van Zoersel zal deze dienst coördineren.

De vrijwilligers zullen een onkostenvergoeding ontvangen en

zijn verzekerd voor wettelijk voorziene risico’s.

Wilt u zich kandidaat stellen,

contacteer dan mevrouw Boyen: tel. 03/312.94.30



16 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2000/1

BIJ DE PLECHTIGE INWIJDING

Eind vorig jaar werd in St.-Antonius, en
in aanwezigheid van ruim honderd
belangstellenden, een uniek kunstwerk
voor het eerst aan het publiek tentoon-
gesteld. Het betreft een kruisweg in
houtskool, getekend door Jos
Vandemoortele.
Op de openingsplechtigheid noemde
Jules Bastijns, voorzitter van de paro-
chieraad, de kruisweg een bruidsschat
van de familie Vandemoortele aan pas-
toor Lode Carlier.
Stan Bartholomeeussen, cultuursche-
pen, belichtte het veelzijdige werk en het
talent van de priester-kunstenaar.
Ingrid Geudens, kunstenares van bij
ons, adviseerde de parochie voor het
inkaderen van de werken en de wijze
van tentoonstellen (belichting e.d.).

OVER HET KUNSTWERK

Het kunstwerk zelf bestaat dus uit een
kruisweg van 14 haltes. Veertien want 
er ontbreekt inderdaad één halte (NB
statie 2, Jezus neemt het kruis op),
maar de kruisweg eindigt ook niet met
graflegging, maar met de verrijzenis:
een halte te veel en één te kort dus. Er
zijn nog andere merkwaardigheden aan
het kunstwerk, dat niet voor een bepaal-
de gelegenheid werd gemaakt, maar het
initiatief van Jos Vandemoortele zélf
was. Zo onder meer het feit dat
twee soorten papier werden
gebruikt, twee stukken papier ook
tekort zijn gesneden, waardoor er
moest worden geplakt.
Het werk werd in 1990 en 1991
gerealiseerd. De kunstenaar schijnt
het initiatief te hebben genomen na
het beluisteren van de
Mattheüspassie.
Opmerkelijk en opvallend bij de eer-
ste confrontatie met het werk is
ongetwijfeld het realisme dat van
het werk uitgaat, de zeer expressie-
ve manier waarop het lijden, het
afzien bijna, van de Christus wordt
weergegeven. Misschien het passio-
nele in het passie-verhaal, of het
emotionele van de kunstenaar zelf,
voelde hij zich ook aangegrepen? In
dit realisme knoopt het werk aan
met een zeer oude traditie, het
weergeven van een verhaal, zo

realistisch dat het voor de ongeletterde
(middeleeuwer) bijna als een soort strip-
verhaal moet zijn overgekomen (zonder
daarmee iets van de waarde van dit
werk af te doen, integendeel, dit onder-
streept de kunstenaar juist als teke-
naar).

OVER DE KUNSTENAAR

Jos Vandemoortele is steeds leraar
plastische kunsten geweest aan de
katholieke normaalschool te Antwerpen.
Uit die periode dateert de verbonden-
heid en vriendschap met pastoor Carlier
(toen in de St.-Paulusparochie actief).
Jos Vandemoortele was thuis in vele
disciplines, en ging in op de vele vragen
die hem werden gesteld en opdrachten
die hem werden toegespeeld.
Voor de wat oudere, maar talrijke lezers,
die nog weten wat een catechismus is,
zal de tekening op de kaft van die cate-
chismus nog in het geheugen gegrift
staan. Die tekening is... van Jos
Vandemoortele!
De kunstenaar overleed vorig jaar.

Geïnteresseerden nemen best contact
op met de parochie (secretariaat:
Handelslei 70) of kunnen op werkdagen
een kijkje nemen - in de weekkapel - tij-
dens de avonddienst (19 u).

Bart Bouciqué en Leo Van Wuytswinkel

KRUISWEG IN HOUTSKOOL

UNIEK STUK

Je krijgt in de GGD geregeld informatie over de

hulpverlening aan onze Roemeense jumelagege-

meente Crucea en over de activiteiten die deze

hulp moeten mogelijk maken.

Je stelt je daarbij misschien nog vragen.

Toen in mei 1989 een unanieme gemeenteraad in

het kader van een Europese solidariteitsactie

Crucea 'adopteerde', was dit eerder een symboli-

sche geste.

Maar na de revolutie in december 1989 werd tele-

fonisch contact opgenomen met Crucea en bleek

dat er zowat nood was aan alles. De delegatie van

Zoersel, met onder meer de toenmalige burgemeester

Stan Bartholomeeussen, die in juli 1990 Crucea be-

zocht, was sterk onder de indruk van de erbarme-

lijke levensomstandigheden. Een werkgroep werd

opgericht om de hulpverlening te organiseren.

Tien jaar later is er tussen Zoersel en Crucea heel

veel gerealiseerd, dank zij de honderden gezinnen

die één of meerdere gezinnen in Crucea hebben

'geadopteerd', dank zij de financiële steun van

gemeente en vele inwoners, waardoor aan school,

dispensarium, gemeente en studenten concrete

hulp kon worden geboden.

Maar via de vele reportages op TV en radio en

krantenberichten naar aanleiding van de herden-

king van de revolutie voor 10 jaar is ook jou dui-

delijk geworden dat de levensstandaard in

Roemenië minstens even dramatisch is als voor 10

jaar. De overgang naar een vrije markteconomie

verloopt er bijzonder moeizaam, het investerings-

klimaat is nog weinig aantrekkelijk, de verouderde

industrie wordt opgedoekt enz.

De gewone burger is daarvan in de eerste plaats

het slachtoffer.

Door de werkbezoeken en de jumelagereizen wor-

den we telkens weer geconfronteerd met de neteli-

ge situatie in Crucea: enerzijds is merkbaar dat

hier al veel hulp is verleend, maar anderzijds is er

de hollende inflatie en een golf van werkloosheid

door de vele afdankingen in de onrendabel gewor-

den mijnen, die maken dat bijna alle gezinnen het

er nog bijzonder moeilijk hebben. Vele gezinnen

kunnen maar dank zij de eigen groentetuin en wat

vee overleven. Dan mogen er wel geen extra kos-

ten zijn voor studerende kinderen, zieken enz.

Oudere mensen en gezinnen zonder tuin zijn er

meestal erg aan toe.

UNIEK STUK CRUC
NN II EE UU
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Verontschuldigd:

Katrien Schryvers, Max

Frans en Yves Vervecken.

De burgemeester is op 6 jan-

uari 2000 moeder geworden

van een dochter, Esther.

De gemeenteraad die werd

voorgezeten door waarne-

mend burgemeester Stan

Bartholomeeussen, felici-

teerde de burgemeester met

de dochter.

ONTSLAG

De gemeenteraad nam ken-

nis van het ontslag van de

raadsleden Frank Peeters

(ZTD) en Jan Adriaensen

(ZTD).

TWEE NIEUWE

RAADSLEDEN

In de plaats van de ontslag-

nemende raadsleden werden

door de gemeenteraad Leo

Geudens (ZTD) en Jean

Severeyns (ZTD) als nieuwe

raadsleden aangesteld. Zij

legden de voorgeschreven

eed af.

MOTIE

Op vraag van het Vlaams

Blok werd een motie aan-

genomen om de tekst in de

gemeentelijke infogids over

de gemeenteraad en de ver-

ruimde gemeenteraadscom-

missies (VGC’s): het is in-

derdaad niet zo, dat er van

iedere fractie in de gemeen-

teraad minstens één verte-

genwoordiger in elke com-

missie zitting heeft. Gezien

de vele fracties koos de ge-

meenteraad voor een even-

redige vertegenwoordiging.

De foute vermelding in de

betreffende gemeentebrochu-

re wordt gecorrigeerd.

BELASTINGEN EN

RETRIBUTIES 2000
De besluiten van de gemeen-

teraad van 25 november

1999 in verband met de vast-

stelling van gemeentebelas-

tingen en retributies voor

dienstjaar 2000 werden om

puur administratieve redenen

ingetrokken en licht gewij-

zigd opnieuw goedgekeurd.

Enkel de urbanisatiebelasting

werd niet eensgezind goed-

gekeurd (14 stemmen voor, 6

tegen en 2 onthoudingen).

TIJDELIJKE CONTRAC-
TUELE FUNCTIE

Er werd een tijdelijke con-

tractuele functie voor de lei-

ding van de technische cel

binnen de technische afde-

ling bij het gemeentebestuur

vastgesteld. Het voorstel van

het schepencollege werd

door de gemeenteraad gewij-

zigd, in deze zin, dat de

gemeenteraad in plaats van

het schepencollege gemach-

tigd wordt de proefperiode

van één jaar met nog één jaar

te verlengen.

Het niveau van de tijdelijke

functie van controleur van

werken wordt opgetrokken

van B1-B3 naar A1-A2.

COLLECTOR HALLE

Een overeenkomst met

Aquafin tot onderhandelin-

gen over grondinnemingen

voor de realisatie van het

project van de zuidelijke col-

lector van Halle werd één-

parig goedgekeurd.

BPA SCHRIEKBOS

Het BPA voor een kleine

waterzuiveringsinstallatie

(KWZI) in de wijk Schriek-

bos werd opnieuw (licht

gewijzigd) voorlopig en één-

parig goedgekeurd.

GEHEIME ZITTING

- De tijdelijke aanstellingen

van Nesky Willems en

Inge Smits ter vervanging

van Roger de Rademaeker

en An Hofmans in het

gemeentelijk basisonder-

wijs werden bekrachtigd.

- De benoemingen in vast

dienstverband in het

gemeentelijk basisonder-

wijs te Zoersel voor 24

lestijden en in Sint-

Antonius voor 12 lestijden

werden goedgekeurd.

- De terbeschikkingstelling

voorafgaand aan het pen-

sioen van Wilma

Lambrechts, vanaf 1 sep-

tember 2000 werd goed-

gekeurd.

- Een waarnemend contro-

leur van werken werd aan-

gesteld voor een termijn

van vier maanden.

RA A D S Z I T T I N G VA N 27 J A N U A R I 2000
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Dus ook in dit jubileumjaar is

onze solidariteit met de inwo-

ners van onze jumelagege-

meente nog even noodzake-

lijk.

In de eerste plaats met ons

uniek 'adoptiesysteem', waar-

bij een gezin van bij ons zich

eens per jaar engageert een

gezin in Crucea materieel

voort te helpen door een

'adoptiedoos' te vullen met

goederen waaraan grote be-

hoefte bestaat. Ook voor dit

tiende jaar hopen we dat

steeds meer inwoners van

Zoersel zich aansluiten bij

deze meest directe vorm van

hulpverlening. Ook dit jaar

moet het mogelijk zijn dat

elk gezin in Crucea een mate-

rieel steuntje krijgt vanuit

Zoersel.

Vanaf zaterdag 4 maart kan je

elke zaterdagmorgen tussen

10 en 12 uur terecht in het

secretariaat, de schoolmees-

terswoning aan de Handelslei

47, Sint-Antonius, voor infor-

matie en het afhalen van de

'adoptiedozen'.

Misschien wil je zelf eens

naar Crucea reizen, de echte

Roemenen van het platteland

leren kennen, hoe ze leven en

hoe aangrijpend hun gastvrij-

heid is en bovendien vele van

de bezienswaardigheden in

Roemenië, onder meer de

kloosters, bezoeken.

Dit kan, als je deelneemt aan

de derde jumelagereis van 20

tot 30 juli 2000.

Het aantal deelnemers is wel

beperkt, dus vlug beslissen is

de boodschap.

Inlichtingen bij: Walter De

Peuter, tel. 384.15.51.

CEA
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BROOD EN CULTUUR

De term ‘ontwikkelings-
samenwerking’ roept
bij velen de gedachte
op aan het vervullen
van een aantal basis-
behoeften in Derde-
Wereldlanden: het
boren van waterputten,
de aanleg van wegen,
de overdracht van
technologie, steun op
vlak van onderwijs en gezondheidszorg... En misschien ook
terecht: deze, zeg maar ‘materiële’, ondersteuning kan een
belangrijke duw in de rug zijn naar een menswaardig bestaan
voor vele miljoenen mensen. Om die ‘menselijke waardigheid’,
daar draait het allemaal om. Maar die waardigheid heeft met
meer te maken dan met die vervulling van een materieel mini-
mum. Het heeft ook te maken met de erkenning als persoon, met
cultuur. Onze staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,
Eddy Boutmans, formuleert het als volgt:

‘De mens leeft niet van brood alleen. Het ondersteunen van
culturele verscheidenheid en culturele rijkdom in Derde-
Wereldlanden is ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Cultuur is echter een uitermate complex begrip omdat het
zowel de menselijke verscheidenheid benoemt als eenma-
kende factoren in een samenleving. Het is ook die dubbele
functie die van levensbelang is. Basisrechten zijn ook culture-
le rechten omdat ze de menselijke waardigheid vorm geven.’
(Eddy Boutmans, opiniebijdrage De Morgen, 04/01/00)

BRASIL EN ZOERSEL

Tot zover een aantal ‘theoretische’ beschouwingen. De culturele
dimensie van ontwikkelingssamenwerking vereist echter in eerste
instantie een openheid om andere culturen te leren kennen. Op
het lokale vlak ziet Derde-Wereldraad Zoersel het als één van
zijn doelstellingen om bij te dragen tot de bekendmaking van der-
dewereldculturen. De ervaring met het Mongoliëproject in 1999
heeft uitgewezen dat er bij verschillende mensen in de gemeente
een grote openheid en ruime belangstelling bestaat voor culturen
die zich op het eerste gezicht ‘ver van ons bed’ bevinden.
Daarom organiseert DWZ, in samenwerking met verschillende
andere personen en organisaties binnen en buiten de gemeente,
dit voorjaar opnieuw een project waarin de cultuur van een speci-
fiek Derde-Wereldland centraal staat. Deze keer hebben we
gekozen voor BRAZILIË.
Hiermee blijven we in de lijn die al in de 11.11.11 campagne en
op Over de Grenzen Heen is uitgezet. Er blijft echter nog zoveel
meer te vertellen en te laten zien over de cultuur van een land
dat ongeveer zo groot is als heel Europa !

In het voorjaarsproject van 2000 willen we enerzijds de aandacht
vestigen op een aantal politieke, sociale en ecologische thema’s
die een duidelijke stempel drukken op het leven van miljoenen
mensen in dit land: het gevecht van de landloze boeren, de strijd

voor democratie, het
fenomeen van de
straatkinderen, de sys-
tematische ondermij-
ning van het regen-
woud... Maar het hoeft
niet alleen over kom-
mer en kwel te gaan.
De Braziliaanse cultuur
heeft veel meer te bie-
den dan de folklore van
het carnaval in Rio: via

dans, muziek, film,... geven de Brazilianen blijk van een grote
artistieke rijkdom. De politieke, ecologische en sociaal-economi-
sche achtergrond staat hier niet los van, maar biedt vaak een
voedingsbodem voor verschillende kunstvormen. Bovendien is
cultuur op te vatten als een veel ruimer begrip: het gaat over een-
heid en verscheidenheid in de identiteit van een volk. Daarom
willen we in Zoersel verschillende invalshoeken belichten van de
cultuur van Brazilië.

BRASIL EN ZOERSEL

Via verschillende activiteiten zullen in Zoersel alle geïnteresseer-
den van alle leeftijden kunnen kennismaken met vele facetten
van de Braziliaanse cultuur. Het project wordt geopend op vrijdag
17 maart en zal lopen tot en met zondag 16 april.
Tijdens de gehele periode zal er in de inkomhal van het
Zonneputteke een fototentoonstelling van Paul Van Wouwe te
bezichtigen zijn over de beweging van de landloze boeren. Ook
een ganse maand wordt er in de bibliotheek een Braziliaans
hoekje gereserveerd met literatuur, info en cd’s. Van maandag 20
maart tot en met vrijdag 24 maart krijgen de leerlingen in de
scholen de gelegenheid om kennis te maken met Braziliaanse
muziekinstrumenten. Daarnaast zijn er ook een aantal éénmalige
activiteiten. Op woensdag 22 maart en woensdag 4 april zijn er
diavoorstellingen. De eerste is van Paul van Wouwe en de twee-
de van Anke Reynders, een Zoerselse jongere die in de vorige
GGD al een stuk van haar belevenissen in het Amazone-woud
heeft verteld. Op woensdag 29 maart vertoont de Culturele Raad
een pracht van een film: ‘Central do Brazil’, intussen wereldwijd
bekend en gewaardeerd. En ook de politieke dimensie mag niet
ontbreken in dit jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Het
Antwerpse gemeenteraadslid Nadine Peeters komt ons op don-
derdag 30 maart vertellen over haar ervaringen in Porto Alegre,
een stad in Brazilië waar de inwoners inspraak hebben in het
bestuur. En natuurlijk hebben we ook een feestelijk einde voor-
zien! Op zaterdag 8 april is er een avondvullend programma met
workshops samba dansen en Braziliaans koken, een optreden
van de groep Nasaré én een zuiders dansfeest tot in de late uur-
tjes. Meer praktische informatie over waar dit alles plaats vindt en
op welke dagen en uren kunt u in detail vernemen in de Dag na
Dag krant. Begin maart verschijnt er ook nog een Derde-
Machtswortel waarin nog meer achtergrond en duiding wordt
gegeven bij verschillende van deze activiteiten.

DERDE WERELDRAAD ZOERSELDERDE WERELDRAAD ZOERSEL

brasil em foco
brazilië in de kijker

brasil em foco
brazilië in de kijker
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Zeven graven d' Udekem d' Acooz op Hals kerkhof, gedenksteen
aan de buitenkant van de Halse parochiekerk en twee obiits binnen-
in.

Sinds de verloving en het huwelijk van prins Philippe met Mathilde
d' Udekem d' Acooz, en hun blijde intrede in de Antwerpse regio,
klinkt de naam d' Udekem d' Acooz als een klok. De prins en zijn
gemalin duiken ook in tal van familiebladen en speciale 'royalty-
magazines' op.

Minder, of gewoon niet bekend is dat op het Hals kerkhof zeven
graven van de familie liggen, er aan de buitenkant van de kerk een
gedenksteen is, en binnenin twee obiits.

De sobere en eenvoudige grafstenen bevinden zich op het kerkhof
achteraan rechts (vertrekkende van de hoofdingang), en zijn door
een laag ijzeren hekwerk met een dubbel toegangspoortje omge-
ven. De laatste van de Halse tak d’ Udekem overleed in 1973.

Aan de achterzijde van de kerk is ook een gedenksteen ingemet-
seld. Binnenin de kerk zijn twee zogenaamde obiits, ruitvormige
wapenschilden in de kerk, die naar de families verwijzen. Het ene
verwijst naar het wapenschild van de familie d’ Udekem d’ Acooz,
het andere vermeldt: "Concession de la famille d’ Udekem d’ Acooz
et du Bois de Vroylande." U vindt ze respectievelijk aan de kruis-
beuk rechts tegen de achtermuur, en links, in de voormalige doop-
kapel.

Het kostte ons heel wat moeite om te achterhalen hoe de zeven
begraven personen in de familiestamboom van jonkvrouw Mathilde
moeten worden gesitueerd. Een telefoontje naar de burgemeester
van Poperinge, de oom van prinses Mathilde, leverde uiteindelijk het
enig juiste antwoord op: baron Arnould was een volle neef van de
overgrootvader (Max) van prinses Mathilde. Beiden gaan terug op
Gerard d’ Udekem d’ Acooz, die dus de gemeenschappelijke stam-
vader is. De familieband is dus aanwijsbaar, maar we moeten rede-
lijk ver teruggaan in de tijd.
Louis, Marie en Baudoin zijn de kinderen van Arnould.
Naar verluidt, houdt de familie d’ Udekem nog elk jaar een gedenk-
wake in Halle.

Of, hoe Zoersel een trekpleister rijker is geworden voor het 'royalty-
toerisme'.
Pastoor Paul Michielsen zal u over een en ander graag meer vertel-
len, en u met genoegen ook de andere schatten van zijn (geklas-
seerd) gebedshuis laten zien.
Ook bij de gidsenbond en de VVV kan u terecht.

Bart Bouciqué en Patrick Debaere

Wat men ook van het weer mocht denken,
sfeer was er, op de Zoerselse Kerstmarkt
11 en 12 december.
Voor het eerst een stand van het Comité
Zoersel-Laubach, waar naast warme
dranken, kerstbieren en warm worsten-
brood ook toeristische informatie te krij-
gen was over deze mooie jumelagege-
meente.
Belofte maakt schuld: er werd een waar-
debon verloot van 5.000 fr., te besteden
aan een verblijf in Laubach; de winnaar
zou bekendgemaakt worden in de volgen-
de GGD.
Een onschuldige hand heeft één strookje
uit de overvolle doos gehaald.

En de winnaar is...
MARCEL VERHEYEN

uit de Karel Uytroevenlaan 16.

Proficiat Marcel
en geniet van uw verblijf in Laubach.

Na de kerstmarkt in Zoersel begaven het
comité en de ingeschreven geïnteresseer-
den zich op 13 december naar Laubach,
om daar de Kerstmarkt te bezoeken. Het
comité baatte voor de vierde keer een
stand uit. De geïnteresseerden hoefden
niet te ‘werken’: voor hen was een apart
programma voorzien.

Na het eerste onthaal op maandagavond in
Ruppertsburg, waar de Landfrauen samen
met de vrouwen van de VfB Ruppertsburg
voor een rijkelijke maaltijd gezorgd had-
den, kon voor de meesten dit verblijf al
niet meer stuk. Als prinsen werden we
onthaald, er vond een uitwisseling van ge-
schenken plaats en ook aan de baby van
onze burgemeester had men in Laubach
gedacht.
Na de maaltijd was er uiteraard gelegen-
heid om (nog) beter met elkaar kennis te
maken, hielp de op één na jongste spruit
van het Zoerselse gezelschap het orkest
van dienst in de maat te blijven en danste
hij met zijn zusje.

Dinsdagmorgen: twee groepen.
Eén groep ging met de bus, onder leiding
van Leo Axmann, de streek verkennen.
Het comité begaf zich naar de kerstmarkt
om de stands klaar te maken: alles klaar-
zetten voor de te verkopen dranken, een
beetje versiering aanbrengen, de geschenk-
artikelen en de pralines uitstallen enz.

Het publiek liet even op zich wachten: het
was een gewone werkdag. Het duurde
echter niet lang voor de eerste ‘Belgische

Pralinen’ van eigenaar verwisselden. Ook
de Filliers Koffie werd voorzichtig ge-
proefd, maar ook hier bleek: dat smaakt
naar meer! En zo kwam het dat we uitein-
delijk slechts één fles van het heerlijke
goedje overhadden ’s avonds. Verschillen-
de flessen hebben onder de kerstboom ge-
legen in Laubach, evenals de meegebrach-
te, door de Wandelclub gemaakte ge-
schenkartikelen.

Even na de middag komen de reizigers
terug van hun trip. Op de Hoherodskopf
was het (natuurlijk) koud geweest, in
Schotten was het oudste café dat we had-
den aangeraden jammer genoeg gesloten.
En.. men had honger, dus moest er gege-
ten worden, iets wat in Laubach geen pro-
bleem is. Ook de ‘werkers’ maken om
beurten van de gelegenheid gebruik om
zich te gaan opwarmen, wat te eten en
eens over de markt te gaan.

Later horen we van de ‘nieuwelingen’ dat
deze Kerstmarkt sfeer heeft, geen com-
merciële bedoening is. Dat klopt ook wel;
de kerstmarkt is niet zo groot en boven-
dien is de entourage - eeuwenoude vak-
werkhuizen en het slot van de grafelijke
familie dichtbij - onvergelijkelijk. We ge-
nieten van verschillende concerten van en-
kele koren, ook van jongeren. We volgen
de oecumenische gebedsdienst die wordt
opgeluisterd door een blazersensemble,
waarbij de dominee op de saxofoon
speelt. Het einde van de kerstmarkt is een
concert door de harmonie van Laubach,
die alle bekende kerstliederen speelt.

Daarna: opruimen; alles naar de bus dragen
en de vierde kerstmarkt in Laubach is weer
verleden tijd. Iedereen is moe, wil alleen
nog wat eten en op tijd gaan slapen, hoe ge-
zellig het ook is.
De volgende morgen mogen we iets later
ontbijten. Daarna worden we verwacht op
het gemeentehuis voor het afscheid. Een
drankje, voor iedereen een fles ‘Laubacher
Rathausperle’ om het nieuwe millennium
goed in te zetten en voor we het weten is
de bus weer onderweg naar huis.

Onderweg krijgen we een heuse sneeuw-
vlaag, we weten dat er in België al
sneeuw ligt en dromen van een witte
kerst… Maar dat is jammer genoeg bij
dromen gebleven.

Dus, wie dit leest en er niet bij was: de
afwezigen… Misschien een volgende
keer?

...SFEERVOLLE DAGEN…...SFEERVOLLE DAGEN…

C O M I T É Z O E R S E L -L A U B A C H V Z W

Het zijn voor het overige de graven van:

- baron Arnould d' Udekem d' Acooz (9.7.1861 -

15.4.1923) en zijn echtgenote de barones, geboren

Thérèse du Bois de Vroylande (21.10.1869 - 9.12.1960),

- Marie d' Udekem d' Acooz (6.10.1903 - 19.11.1975),

- baron Louis d' Udekem d' Acooz (19.7.1897 - 15.6.1973)

en zijn echtgenote de barones, geboren Marie Magdelaine

de Montalembert d' Esse (24.2.01 - 13.6.68),

- Messire Baudoin d' Udekem d' Acooz (9.1.01 - 22.9.66)

en zijn echtgenote, geboren Marguerite Waerseggers

(20.12.1899 - 8.10.1984).

ZEVEN GRAVEN
D' UDEKEM D' ACOOZ
OP HALS KERKHOF

ZEVEN GRAVEN
D' UDEKEM D' ACOOZ
OP HALS KERKHOF



AG E N D A

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

BINNEN. DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID ?

EERST EVEN BELLEN.
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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 : 03/448.02.20

Constantinus en Maria
SMITS - VAN BREDA

Robert en Yvonne
VAN HECKE - STUYCK

LET OP!
De gemeentediensten zullen gesloten zijn
op maandag 24 april (paasmaandag).

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

50 JAAR SAMEN

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD :
donderdag 23 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 27 april, Koetshuis, 20 uur

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

donderdag 2 maart (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 stedenbouw, 380.13.40

VGC WELZIJN :
dinsdag 25 april, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.93

SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
dinsdag 4 april, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.93

SENIORENRAAD:
vrijdag 31 maart, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE-WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 7 maart, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 4 april, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 11 maart, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 25 maart, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD

woensdag 8 maart, Koetshuis, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

H U I S A R T S E N

F E B R U A R I
za 26 : Dr. Herbots, St.-Jozeflei 8, Westmalle (03/312.01.24)

zo 27 : Dr. Denckens, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

M A A R T
za 4 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

zo 5 : Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 11 : Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

zo 12 : Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 18 : Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (03/312.39.04)

zo 19 : Dr. Ucan Gulten, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)

za 25 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (03/383.28.21)

zo 26 : Dr. Peeters Frank, Lindedreef 4 (03/383.28.21)
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